Kancelář prezidenta republiky
Hrad I. ádvoří 1
11900 Praha - Hradčany
Otevřený dopis prezidentovi České republiky panu Milošovi Zemanovi
Vážený pane prezidente,
s potěšením jsme sledovali Vaší cestu na třídenní návštěvu Karlovarského kraje,
kterou jste před nedávnem uskutečnil. Jako starostové obcí "postižených" provozem silnice
I/6 si velice ceníme, že jste tuto strasti plnou cestu absolvoval po stařičké silnici ,,1. třídy"
Praha - Karlovy Vary a nezvolil méně namáhavou cestu pomocí vrtulníku nebo jiné objízdné
trasy. Život se silnicí, která nám rozděluje obce a protíná naše katastry není životem, ale
přežíváním. Neustálý stres a starost o naše občany nás spojila s jediným cílem a to je
vybudování rychlostní komunikace R6, která má nahradit stávající silnici a to minimálně
v rozsahu obchvatů obcí.
estěžujeme si a nevedeme plané řeči. Iniciativně spolupracujeme s hejtmany a
náměstky Karlovarského, Ústeckého a tředočeského kraje, Státním pozemkovým úřadem a
ŘSD ČR Správou Karlovy Vary, která má na starosti přípravu stavby a dalšími institucemi,
které jsou na stavbě zainteresované. Vedeme pravidelná jednání o přípravě stavby, hledáme
cesty a úspěšně pomáháme právě ŘSD ČR Karlovy Vary překonávat těžkosti při jednání
s vlastníky pozemků.
ejsme starostové, kteří jedním dechem volají po dálnici a vzápětí
podporují petici proti navrženému způsobu obchvatu jejich obce. Víme co chceme a proto
všechny síly směřujeme k co nejrychlejší realizaci silnice R6. Jsme přesvědčeni, že každá
cesta má svůj cíl, proto jsme si Vás dovolili oslovit touto poněkud neobvyklou cestou
otevřeného dopisu s prosbou o pomoc při řešení našeho velkého problému.
Byť komunální politici, nejsme nováčci a víme, že úspěch, či neúspěch záleží na
politické vůli. Silnice R6 je letitý problém a je stále více patrné, že chybí politická vůle k její
realizaci. Rádi bychom Vám své těžkosti se stavem přípravy a našeho snažení sdělili osobně
a požádali o pomoc. Víme, že najít si čas na schůzku ve Vašem nabitém programu je
troufalost starostů, ale i přesto si Vás dovolujeme požádat o slyšení.
S úctou starostové na trase R6 dne 10.2.2014

Jiří Petráček, starosta obce Řevničov, Karlovarská 98, 270 54 Řevničov
Jiřina Milerová, starostka obce Hořesedly, 270 04 Hořesedly 92
Alena Kozáková, starostka obce děkov, Děkov 91,27004

Hořesedly

Bohumil Peterka, starosta obce Lubenec, Podbořanská 51, 439 83 Lub~~~~~~~
Ivan Fides, starosta obce Hořovičky, 270 04 Hořovičky 111
Jiří Klátil, starosta obce Krupá, 270 09 Krupá 14
Jitka Dondová, starostka obce Petrohrad, 439 8
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