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Vážený pane ministře,
sled událostí uplynulých let ohledně dostavby R6 ná přiměl zvednout náš hlas a aktivně se
zapojit do dění kolem neustále propírané a odsouvané stavby. Nemůžeme a ani nechceme nadále jen
nečině přihlížet kolonám aut, které devastují naše obce. Chceme řešení a proto jsme učinili spoustu
kroků, aby se věci daly do pohybu a naši občané mohli začít plnohodnotně žít bez stresu z nebezpečí,
kterému jsou oni a naše děti nepřetržitě vystaveny. Popisovat negativní dopady mezinárodní silnice I.
třídy, která je strategickým spojením pro Karlovarský kraj s hlavní mě tem ČR asi není třeba
popisovat
Od samého začátku aktivně spolupracujeme s ŘSD Správa Karlovy Vary, která má přípravu
stavby na starosti. Velice kladně vnímáme v po ledních měsících práci Bc. Lukáše Hnízdila, který je
pověřen vedením Správy. Z našeho hlediska je to člověk na svém místě. Odborník, skvělý manažer a
schopný vyjednavač, kterého známe již z funkcí na úseku přípravy R6. Proto nás znepokojují i
neustálé tlaky na ob azení místa ředitele. Pro nás taro ty a domníváme se, že i pro krajské úřady je
pan Bc. Hnízdil autorita a pojující článek, o který bychom neradi přišli. Tímto nechceme nijak
ovlivňovat výběrové řízení na nového ředitele, jen chceme abyste znal ná názor. ás, starostů, kteří
jsme bezprostředními úča tníky všech jednání s vla tníky pozemků a víme jak náročná tato práce je,
jednání s dotčenými orgány a projektanty.
V loňském roce jsme absolvovali spoustu jednání ohledně přípravy staveb. Po naší intervenci
dal ministr zemědělství Ing. Petr Bendl příkaz k za tavení prodeje státní půdy v katastrálních územích
dotčených stavbou R6 do doby vyřešení pozemkových úpra dotčených obcí. Přestože naše dopisy
vždy směřovali i na orgány krajů a senátory vypadalo vše, že jsme zů tali v našem snažení osamoceni.
Až na vyvolaném jednání u generálního ředitele ŘSD ČR pana Davida Čermáka, kam jsme pozvali i
hejtmany Středočeského, Ústeckého a Karlovar kého kraje spolu se senátory, kteří se angažovali
v rámci petice za urychlenou dostavbu R6 jsme našli podporu v Karlovar kém kraji.
V uplynulém období došlo k výraznému po unu v přípravě R6 v našich regionech, což u ná
vyvolalo optimističtější pohled na realizace dopravních staveb. Informace o přípravě R6, které se
dostávají k našim občanům
z médií a zjednání zastupitelstev, jim dávají naději na brzké uskutečnění
dlouho očekávaných obchvatů.
Všichni máme obavu, aby vlivem personálních změn nedošlo ke zpomalení a oddálení
přípravy.
v

V íme, že situace není jednoduchá, finanční prostředky chybí ve všech resortech, krize zmítá celou
Eurozónu, ale my hledáme řešení a nabízíme part
t\Ú.

bec
úctou
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 esuchyně
Alena Kozáková, starostka obce Děkov
Jiřina Milerová, starostka obce Horesedly
Ivan Fides, tarosta obce Hořovičky
Jitka Dondová, starostka obce Petrohrad
Bohumil Peterka, starosta obce Lubenec

