Krajský úřad Stč. kraje
k rukám hejtmana
MVDr. JosefŘihák
Zborovská 11
15O21 Praha 5
Vážený pane hejtmane,
obracíme se na Vás jako na nově zvoleného představitele krajského úřadu s žádostí o
podporu při přípravě a následné realizaci rychlostní komunikace R6, Praha - Karlovy Vary.
Léta diskutovaná a opomíjená stavba dostala reálnější podobu převzetím přípravy stavby ze
strany Správy ŘSD Karlovy Vary. Probíhající výkupy pozemků a další přípravné práce. Vše
je prováděno v součinnosti se starosty obcí nejvíce postižených dopravou stávající
mezinárodní silnice I. tř. I/6. Postupně jsme však dospěli k názoru, že uvedená stavba není
prioritou a je odsouvána do pozadí. Proto jsme v loňském roce pozvedli svůj hlas a dali jasně
najevo, že nám a našim občanům není lhostejný současný stav a vyrazili jsme do boje za
dostavbu silnice R6.
Přes počáteční nesnáze se nám podařilo prosadit několik důležitých věcí. Za
nejvýznamnější považujeme zákaz prodeje státní půdy v katastrálních území dotčených obcí
do doby vyřešení pozemkových úprav. Na jednání s generálním ředitelem ŘSD Davidem
Čermákem, kam jsme pozvali i zástupce Středočeského, Ústeckého a Karlovarského kraje
spolu se senátory, kteří stáli za peticí za urychlenou dostavbu silnice R6 nám byl dán příslib,
že tok finančních prostředků do přípravy stavby nebude přerušen. Bohužel se tohoto jednání
nezúčastnil nikdo z Krajského úřadu Středočeského kraje ani z řad "petičních" senátorů.
Jednání se kromě nás starostů zúčastnil náměstek hejtmana Karlovarského kraje a pracovník
odboru dopravy kraje Ústeckého.
Víme, že cesta k dosažení jakéhokoli cíle není snadná, ale víme, že pro tým, který má
společný cíl není nic nemožné.
Poslední zprávy z médií hovoří o tom, že se nám podařilo prolomit ledy nezájmu a že
námi připravená cesta je schůdná. Byly bychom rádi, kdyby se k našemu snažení přidal i
Středočeský kraj a uvedenou stavbu podpořil jako jednu z priorit. Věříme, že Vás jako
hejtmana Středočeského kraje a rodáka Karlových Varů tato stavba nenechává v klidu a že
naši snahu osvobodit obce od smogu, hluku, prachu a dalších negativních jevů spojených se
stávaj ícím provozem podpořite.
Vážený pane hejtmane, dovolte bychom Vás tímto dopisem pozvali do obce Krupá,
kde se 26.2.2013 od 9:00 hodin uskuteční další z našich pravidelných jednání ohledně příprav
a výstavby rychlostní komunikace R6.
S pozdravem starostové na trase R6 dne 4.2.2013
Jiří Petráček, starosta obce Řevničov
Eva Hůlová, starostka obce Krušovice
Jiří Klátil, starosta obce Krupá
Jiří Barsa, starosta obce Nesuchyně
Alena Kozáková, starostka obce Děkov
Jiřina Milerová, starostka obce Horesedly
Ivan Fides, starosta obce Hořovičky

