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Tisková zpráva ze dne 20. února 2007:

Kraje se postavily za rychlejší výstavbu silnic


V zastoupení hejtmana Michala Rabase se jeho náměstek zodpovědný za oblast dopravy Ivo Toman včera zúčastnil společného jednání představitelů Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje. Tématem tohoto jednání bylo nalezení jednotného postupu v řešení dopravní situace ve zmíněných regionech. Konkrétně se všichni zúčastnění shodli na nutnosti urychleného pokračování staveb dálnice D11 a rychlostní komunikace R35. Výsledkem schůzky, které byli přítomni také primátoři zainteresovaných krajských měst, poslanci a senátoři uvedených krajů a zástupci ŘSD ČR, bylo níže přijaté společné prohlášení.

„O nutnosti výstavby rychlostní komunikace mluvíme v našem kraji již několik let, při hledání nejlepšího a nejrychlejšího řešení její realizace však neustále narážíme na nějaké komplikace. Od tohoto jednání a společného prohlášení si slibuji zejména to, že jako tři kraje společně s podporou poslanců a senátorů budeme mít podstatně silnější vyjednávací pozici vůči státním orgánům a povede se nám tak co nejdříve zmíněné stavby zahájit,“ uvedl po jednání náměstek Ivo Toman. 

 
Společné prohlášení 

hejtmanů krajů Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého
Ing. Pavla Bradíka, Ing. Michala Rabase a Petra Skokana 

a

primátorů statutárních měst Hradec Králové, Pardubice a Liberec
Ing. Otakara Divíška, Ing. Jaroslava Demla a Ing. Jiřího Kittnera 

z jednání konaného 19. února 2007 k výstavbě rychlostních komunikací R35 a D11/R11,

za přítomnosti:

poslanců PSP ČR, senátorů Parlamentu ČR, hejtmanů NUTS II. Severovýchod, představitelů společnosti ŘSD ČR a zástupců státní správy.


--------------------------------------------------------------------------------

1. Při znalosti dopravní situace na území našich krajů a obecně v České republice v přímé souvislosti na udržitelný rozvoj celé České republiky a našich krajů jsme jednoznačně pro pokračování a urychlení výstavby rychlostní komunikace R35 v úseku Sedlice – Mohelnice a Hradec Králové – Liberec, Hrádek nad Nisou a Žitava, dálnice D11 Hradec Králové – Jaroměř a dále D11/R11 Jaroměř – státní hranice s Polskou republikou a rozšíření silnice I/37 Hradec Králové – Pardubice na čtyřpruh. 

 

2. Jsme přesvědčeni, že urychlená realizace těchto staveb ulehčí provozu na přetížené dálnici D1 a velmi frekventovaných silnicích I/33, I/35 na území Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje. 

3. Představitelé zúčastněných krajských samospráv preferují stávající organizační schéma společnosti ŘSD ČR. Dále požadujeme, abychom byli informováni o postupu připravované reorganizace společnosti ŘSD ČR a měli možnost aktivně se k ní vyjadřovat. Vyzýváme zároveň Ministerstvo dopravy ČR a ŘSD ČR k jednání o těchto otázkách. 

4. Podporujeme urychlené zavedení mýtného na silnicích I. třídy. 

5. Apelujeme na poslance a senátory zvolené za naše kraje, aby se zasazovali a prosazovali naše záměry, které vyplynuly z dnešního jednání.

 

Podpisy: 

Ing. Pavel Bradík, hejtman Královéhradeckého kraje 

Ing. Michal Rabas, hejtman Pardubického kraje 

Petr Skokan, hejtman Libereckého kraje 

Ing. Otakar Divíšek, primátor města Hradec Králové 

Ing. Jarsoslav Deml, primátor města Pardubice 

Ing. Jiří Kittner, primátor města Liberec 


Souhlas se tímto „společným prohlášením“ vyjádřili i členové Parlamentu ČR podepsaní na prezenční listině tohoto jednání. 

V Hradci Králové 19. února 2007

