Připomínky k materiálu Dopravní strategie ČR, odd. Aktuality - II. Fáze, souhrnný dokument,
část R6 Praha-Karlovy Vary, stavby v úseku Nové Strašecí-hranice Karlovarského kraje.
Strategie zajištění dopravní infrastruktury nabízí různé časové horizonty přístupu
k jednotlivým potřebám infrastruktury, údržby, opravám a rekonstrukcím silnic, potřebám
dopravy a potřebám rozvoje regionů.
Co zcela opomíjí a nedá se přesně ekonomicky zhodnotit, je zdraví a životy občanů
žijících v obcích dotčených dopravou na procházející silnici I/6 obcemi. V rámci úseku 116
Nové Strašecí - hranice Karlovarského kraje se jedná o nejhůře postižené obce Řevničov,
Krušovice, Krupá, Hořesedly, Hořovičky, Petrohrad a Lubenec tedy 7 obcí s cca 6000
obyvateli. Kolem přípravy a následné výstavby se díky nové strategii přiostřuje a my
nehodláme nečinně přihlížet s rukama v klíně a jen se bezmocně dívat jak nám v našich
správních územích přibývají nové pomníčky a křížky po vážných dopravních autonehodách.
Ptáme se: co je přednější, nová strategie nebo zdraví občanů a lidské životy? My na rozdíl od
expertů kteří uvedenou strategii zpracovávali máme jasno! Nechceme zažívat každodenní
drama, které nám rozpůlení obcí přináší. I/6 vede, mimo jiné lesním úsekem, kde snad není
rok aby zde nedošlo k úmrtí z důvodu dopravní nehody. Ostatních vážných a drobných
dopravních nehod je zde nepočítaně. Nebezpečná křižovatka "Na Šustně" by mohla vyprávět
o desítkách nehod ročně. Přechody v obcích, i přes řádné dopravní značení, nejsou vyhovující
a bez světelných znamení, kdy si bude moci chodec stopnout auta a s tím kolonu
projíždějících vozidel, je nejspíš v nedohlednu. Semafory by prý, podle odborníků, zbytečně
brzdily provoz na silnici 1. třídy. V této souvislosti vznášíme dotaz - proč v některých obcích
kterými procházejí silnice 1. třídy bylo možné postavit semafory s osvětleným přechodem a na
116 to nelze? Nebezpečných a díky počasí i nesjízdných úseků je na trase současné
.Karlovarky'' také dost. Stačí zmínit například úsek mezi Krušovicemi a Řevničovem,
v Petrohradě,
Lubencem a Bošovem, kopec v Lubenci a esíčka mezi Hořesedlemi a
Hořovičkami. Nejen námi vyjmenované úseky jsou "pastí" na řidiče, kdy při sněžení nebo
namrzajícím dešti je provoz zastaven i na několik hodin.
Statistiku průjezdu aut, hlukovou zátěž a atd. není nutné v této připomínce více
rozvádět, nebot' se jedná o veřejnou informaci uváděnou ve všech zprávách ŘSD ČR a MO
ČR, která je všem zájemcům k dispozici.
Z předkládaných materiálů, nám starostům, je zcela jasně zřejmé, že příprava obchvatů
výše citovaných obcí začala před r. 2000. První souhlas se stavbami byl vydán Souhlas EIA
z 2001 a 2002. Územní rozhodnutí na stavby ve Středočeském kraji bylo vydáno ve dvou
etapách - stavba 1. až 3. v 812006 a stavba 4-5 v 312009. V Ústeckém kraji pro stavbu
Lubenec-obchvat bylo vydáno územní rozhodnutí v r. 2007 a pro stavbu Petrohrad- 1127,
hranice kraje v roce 2010. Do r. 2008 připravovalo stavbu ve Středočeském kraji ŘSD ČR
Závod Praha a v Ústeckém kraji ŘSD ČR Správa Chomutov. Od r. 2009 v obou krajích
připravuje stavbu silnice R6 ŘSD ČR Správa Karlovy Vary.
ŘSD ČR Správa Karlovy Vary stanovila přípravě R6 největší prioritu a výsledky
intenzivní práce na přípravě se záhy dostavily. V roce 2010 byla zahrnuta R6 do priorit
s možností zahájení některé z dílčích staveb v r. 2015. Od začátku letošního roku se každý
měsíc schází pracovní skupina ve složení zástupců ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, starostů
obcí, zástupců dotčených krajských úřadů, zástupců dotčených Státních pozemkových úřadů a
případných dalších hostů aby společně operativně řešili problémy týkající se přípravy
jednotlivých staveb obchvatů obcí.

V současné době je nej lépe připravena stavba Lubenec-obchvat a Řevničov-obchvat
(dotýká se postižených obcí Řevničov a Krušovice) a z výsledků přípravy lze předpokládat
podání žádosti o stavební povolení začátkem roku 2014. Další žádosti o vydáni stavebních
povolení na další stavby lze předpokládat ke konci roku 2014.
Z výše uvedených informací je zcela zřejmé, že v roce 2015 bude možné začit
s realizacemi jednotlivých staveb na území středočeského kraje.
V neposlední řadě bychom chtěli upozornit na skutečnost, že příprava staveb trvá již
více než 13 let a je již finančně zatížena několika stovkami milionů korun z peněz daňových
poplatníků, tedy i občanů našich obcí. Jestliže nedojde k výstavbě v r. 2015 dojde k mrhání
finančními prostředky státu, který, jak sám prostřednictvím ministra financí stále prezentuje,
se musí chovat jako řádný hospodář. V roce 2010 byla zpracována dopravní strategie státu a
v ní byla R6 v prioritách pro výstavbu obchvatů obcí do roku 2015. V současné době byla
dopracována technicko-ekonomická studie proveditelnosti. Dle našich informací v kladných
výsledcích pro R6. Dle této studie již, dle našich informací, nic nebrání možnému financování
z fondů EU. Jaký je důvod a kdo došel k názoru ve stejném měsíci 2013, že R6 je nepotřebná
a v Dopravní strategii ČR je odsunuta, v podstatě na neurči to.
Znovu důrazně upozorňujeme na nezbytnost výstavby R6 minimálně v rozsahu
obchvatů jednotlivých obcí. Vydali jsme se na strastiplnou cestu a nehodláme se vzdát ve
svém úsilí. Věříme, že naše úsilí podporované Karlovarským krajem, který se cítí, a to
oprávněně, odstřižen od centra nás dovede v krátkém období silnicí mimo centra obcí třeba
až na červený koberec Karlovarského filmového festivalu.
My, starostové níže podepsaných obcí, nadále trváme na dostavbě R6 minimálně
v rozsahu obchvatů obcí, aby u nás bylo bezpečno, čisto, aby naši občané mohli plnohodnotně
žít v moderních sídlech třetího tisíciletí a to se silnicí I/6, která rozděluje naše obce, opravdu
nejde.
Starostové na trase R6 dne 3.7.2013
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