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zpožděním. Foto: ota Bartovskri,
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K|íčem ke kraji je dálnice

Váženíčtenáii, piinášíme vám druh'/ díl seriálu MF DNES, v němž zpovídáme Iídry stran a
hnutí pÍed krajskrimi volbami. Tentokrát se ptáme na dopravu.

Jana P|echatá redaktorka MF DNES

KARLoVARSKÝ KRAJ Sto dvacet pět ki|ometrrj dě|íĚidiče, pokud vyjíždějí z Chebského mostu

v Karlovrich Varech, od Prahy po D6. Jenomže skutečné dálnice si pÍí|iš neužijí. očekávaná
dostavba jde pomalu a kromě vloni otevĚeného čtyikilometrového riseku pied Lubencem si

ridlči na čtyii pruhy musejí počkat až k Novému Strašecí. Na rizemí kraje je

,,čtyiproudovrich,, pouze 45 kilometr , pokud počítáme i pr tah Karlovfmi Vary. Na

dostavbu da|ších 78 ki|ometrŮ se čeká. Až bude hotovo, pomťrže to pod|e Ěedite|e krajské
správy Ředite|stvísilnic a dálnic (Řso) Lukáše Hnízdi|a hlavně bezpečnosti.

L2.09.20L6
(00:09:14)

Řso-t-a (si|nice R, D)



,,Bezpečnost dopravy je určitě na prvním místě. NapomťrŽe jí, až budou stĚedov./m pruhem

oddě|ené da|ší pruhy. Dnes se stane na sl|nici x nehod zarok, kdyse dvě auta potkajíčelně.
S bezpečností pak souvisí i plynu|ost dopravy mezi Kar|ov mi Vary a Prahou , coŽ region
pozvedne," zhodnotil.

Řso oorraduje dostavbu D6 v desetiletém horizontu, konkrétně by to mě|o brit mezi lety
2025 aŽ2o3o. Chystá nové dokumentace ElA na tii v'íjimky, a to obchvaty Řevničova,

Lubence a sek mezi Nov'í'm Strašecím a Řevničovem. Rťrst začnou pĚíští rok. Na zbytek
v'fjimky nejsou, což mrjže termín dostavby posunout.

Pod|e karlovarského dopravního inžen'/ra oty Řezanky je piednostnístavba obchvatrj na

trase správn m rozhodnutím. Líbí se mu také myšlenka na zlízení funkce krajského

koordinátora, kter'/ by na postup prací Řso oorrlíže|. ,,Koordinátor by mě| mít diplomatické

schopnosti a rozumět projektovánísilnic, tak aby dokázal pomoci pĚi jednání o v./kupu

pozemkťr, kde dochází k největším prodlením,,,uved|. S každ'/m zprovozněn./m risekem D6

ovšem podle něj hrozí riziko, že stoupne počet kamionťr na prŮtahu Karlorn/mi Vary.

Samotnému městu by tak mohla podle něj dálnice nejen pomoci, a|e i uškodit.

Aby si moh|i obyvate|é regionu pĚedstavit, co kraji dokončená D6 pĚinese, mliže se podle

Josefa Ciglanského podívat na D5. PĚedseda Krajské hospodáiské komory Karlovarského

kraje ji vybraI záměrně, neboť je Kar|ovarskému kraji nejb|íže. ,,Vidíme, že pracovní místa

dálnice pĚináší. Díky po|oze, kterou tady máme - tedy že jsme pob|íž západní Evropy, je pro

mnohé investory zajímavé vytvoÍit si tady zák|adnu pro piechod mezi západní a v'/'chodní

Evropou. A to jak vrirobní, tak tĚeba i skladovoui, Ěek|.

Aby se v./robky z kraje vyda!y do světa, dá|nice by se víc než hodila. ,,Někdo mrjže Ěíct, že

sami nemáme dost |idí. Já a|e doufám, že se změní i demografická kĚivka a že lidi mít

budeme. A možná se nám budou pĚesouvat do jin'/'ch obor ,'' uvedl Josef Ciglansk'i. Kromě

toho očekává, že dálnice pomťrže rovněž |ázeĎstvía cestovnímu ruchu. Vede ho k tomu
jednoduchá vaha. ,,Pokud k nám lidé chtějí pĚijet, tak by chtěli pŤijet rychle a pohodlně,,,
poznamenal.

Ačko|i dá|nice čítá v regionu pouh./ch 45 ki|ometr , ridiči potĚebují k|asickou dálniční
známku. Už iadu měsícťr se to pokoušízměnit pos|anec Josef Novotnri, ktení navrhuje

krajské dálničníznámky za 300 korun. U kolegťr ve Sněmovně a|e zatím nápad nenaše|

pochopení. HnutíANo nyní piiš|o do volebního boje s nápadem, aby kraj p|atil polovinu

ceny dá|ničního kuponu.

Krajští zastupitelé v současnosti žádají ministerstvo dopravy, aby mohli ridiči jezdit bez

známky mezi exitem na Nové Sedlo a exitem u BÍezové.

VoIební seriál
V stavba dálnice D35



MF DNES pro čtenáĚe piipravila čtyidí|n./ pÍedvolebníseriá|, ve kterém promIuví sedm IídrŮr

stran v kraji. Druhé téma se t'íká stále nedokončené dá|nice z kraje do Prahy. Redakce
položila jedničkám na kandidátkách následující otázky:
1. Jak byste iešili dostavbu R6?
2. Jaki1 máte názor na regionální dálniční známky?
3. Co iíkáte otázce možného vyjmutí pop|atkri na D6?

Prop|ácejme zatím Ě!dičrjm část v.idaj
Jana Vildumetzová, ANo

Dálnice do Prahy a do Německa je naší prioritou. Kraj mě| osm let na to, aby Ěidičrjm, kteĚív
našem kraji musí platit za nedostavěnou dá|nici D6, pomohl, ale bohuže| nic neprosadil.
Jeho pokus iešit prob|ém návrhem na z|evněnou krajskou známku opakovaně ztroskota!. Jak

diívější pravicov á vláda, tak ta v čele s premiérem Sobotkou z čsso jednomyslně označila

tento návrh za nepromyš|en'/', nekoncepčnía nedostatečně zdŮvodněn'/. Tudy cesta

nevede. My proto navrhujeme našim ridič m prop|ácet polovinu ceny dá|ničníznámky,
dokud nebude dálnice hotová. Na dostavbu by měl současně doh|ížet krajsk'/' koordinátor,
kterri bude znát místní poměry, bude odborník s potiebnou kvalifikací a bude mít kontakty.

A práce by měly probíhat 24 hodin denně, 7 dní v t'/'dnu.

Budu dál tlačit na zrušenípoplatku na D6
Martin Havel, Čsso

D|ouhodobě t|ačíme na stát, aby dokončiI dostavbu dá|nice mezi Kar|ov mi Vary a Prahou.

Celkem zbi1vá postavit 78 ki|ometrŮr. Díky intervenci kraje se D6 pied časem dostala mezi

stavební priority vlády. VyjednaIi jsme zkrácení dostavby o čtyĚi roky. t když ministerstvo
dopravy Íízené hnutím ANo brzdí dostavbu této dá|nice, nepiestaneme soustavně vyvíjet
t!ak na stát, aby piíprava staveb jednotlivr/ch risekr]r šla rychleji. Budu pokračovat v risi|ío
zrušení dá|ničního poplatku na D6 nejIépe v celém riseku od Chebu do Karlov'/ch Var ,

protože tato dá|nice vťrbec není napojena na českou dálničnísíť. Navrhneme ministerstvu
dopravy, aby byl pro začátek alespoř rÍsek D6 u Soko|ova bez zpoplatnění.

Motoristé by nemě|i platit za D6 pop|atek

Patrik Pizinger, HNHRM

Již od počátku existence kraje, tudíž od roku zooo,je dostavba dáInice prioritou pro

všechny. Zce|a určitě je potĚeba napojit stávající krajskou dá|nici na dálniční síť jednak v
České repubIice, ale zejména je nutné urych|eně začít pracovat s naším německ1im

sousedem na jejím napojenína německou dá|ničnísíť. To je pro rozvoj a pro k|idnou
dopravu v kraji podstatné. Bez tohoto napojenínebude náš region atraktivnípro zahraniční
investory, turisty a zejména mrjže dojít k zahlcení kamionovou dopravou, která se nem že

dostat p|ynule dá! do Evropy. Je tĚeba pĚipomenout, že možnost jezdit po R6 bezplatně v
minulosti pÍedstavite|é kraje promarnili. Do doby, než bude D6 dokončena, považuji za



nesystémové a nespravedIivé její zpoplatnění. Zasadíme se o rjp|né vynětí D6 z pop|atkové
povi nnosti. Vt/jimky nejsou Ěešením.

odmítáme populismus, je nedristojnr/
JiĚí Kotek, Alternativa

V otázce se skrfvá nahrávka pro popu|istické a s kompetencemi kraje nesouvisejícítéma,
které však mŮrže iniciovat nesmyslné a nesp|nite|né s|iby. odmítáme tento popuIismus.
Prostě dá|nici napiíč krajem tady máme. Z jednoho konce na druh'/' dojedem e za pár minut,
oproti diívější hodině. Úspora a efekt je pro každého z nás zcela evidentní. Rozehrávat
vášně, aby lidé mohli jezdit do práce bez pop|atku nebo jak jim dnes babišovci slibujívracet
po|ovinu pop|atku, to je nedristojné a trapné kupčení s h|asy z cizí kapsy - tedy z našeho
společného veĚejného rozpočtu.

Za riseky u měst by se nemělo p|atit

Petr Kulhánek STAN + KoA, KDU-ČSL a ToP09

Dostavba D6 je zásadním a kritick'/m faktorem pro budoucí rozvoj a konkurenceschopnost
kraje. Dokončeníspojnice s Prahou a německou dá|ničnísítí rovná se zvrišení zájmu
investorrj a posilovánía rozvoj cestovního ruchu v regionu. To s sebou generuje tvorbu
pracovních míst, rozvoj souvisejících s|užeb a návazně zájem |idív regionri žít a nově se
usazovat. Naopak prodlužování absence D6 znamená neričinnost jaktichko|iv aktivit k rozvoji
kraje a zastavení rÍbytku obyvateIstva. Nástroj k vyššímu t|aku kraj má - koordinované
aktivity a jednání vedení kraje společně s krajskf mi zástupcl v par|amentu vytrvale
argumentovat na národnírjrovni - u pĚíslušn'/'ch minlsterstev, vlády a parlamentu k zahájení
prací na dalších chybějících risecích. Regioná|níznámka má své opodstatnění, ale zjevně k ní
nenívťrle. Ze zpop|atnění D6 by měly brit vyjmuty riseky s|oužícíjako obchvaty síde|, nové
riseky by měly b'/t zpoplatněny až ve chví|i propojení do jednoho funkčního celku.

o levnějšíznámku by by| větší zájem
Karel Jakobec, ODS

Jedná se o jede n ze zásadních prob|émri regionu, Pfo jehož iešení je potÍeba udělat vše, bez
oh|edu na stranické tričko. Proti regioná|ním dá|ničním známkám nejsem, jednalo by se
pod|e mne o spravedIivé (i když pracnější) Ěešení. Myslím, že |evnější a omezenou dálniční
známku by si koupili i ridiči, kteĚí se ted'dá|nici vyh./bají, takže i ekonomicky by to neby|
v'(1azny propad.

V otázce dostavby D5 je tieba piitvrdit
Eva Va|jentová, KsČM

Za dostavbu dá!nice je sice zodpovědn'/ stát, a!e kraje, kter mi dá|nice vede, nemohou b'/t
!hostejné k tomu, jak se stát, respektive Řso staví k její reaIizaci. Bohužel pro StĚedočesk a



Ústeck'/ kraj toto nenítaková priorita jako pro nás. Proto je zde na místě ve spolupráci s

oběma zmíněn'imi kraji pĚitvrdit v tlaku na dostavbu dá!nice. Nesmíme zapomínat, že
dťrležité je také napojení našídálnice na tu německou. Proplácení části dálničníznámky
nepodporujeme. Stá|e si myslím, že se dá najít smys|uplny systém reglonálních dá|ničních
známek, kterri by fungoval v rámci celé ČR. Je to věc, která by moh|a fungovat trvale, když
jsme schopni mít časovou dá|ničníznámku, proč bychom nemoh|i b'/t schopni vytvoilt
známku ohraničenou nějak'imi hranicemi, v tomto pÍípadě hranicemi kraje.

Chceme krajské dá|niční známky
Hana Zemanová, VoK

Nepodporujeme doplácenípo|oviny dálničníznámky, protože jde o mnoho desítek miIion ,

které budou v rozpočtu chybět jinde. HnutíVoK usiIuje o zavedení krajsk.fch dá|ničních

známek jako Ěešenípro lidi, kten/m se ta celostátníkvrjli pár jízdám po kraji nevyplatí.
Rodina s jedním autem tak ušetÍí L2o0 Kč, a to není málo. A dostavba dá|nice? Ta je pĚece v

rukou jiného hnutí. ANo již tri roky ov|ádá všechna související ministerstva - financí (státní

peníze), pro místní rozvoj (evropské dotace), životního prostĚedí(posudky) i dopravy
(stavba). Tak se jich zeptejme, proč ještě není dá|nice dokončena !
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Žd'ákovskrf most bude od pÍíštího trfdne prújezdnti

http://www. pribram.czlclanek/zda kovskv-most-bude-od-pristiho-tvdne-pru iezd nv/5214l

Řioiei osobních i nák|adních aut od 16. záĚíopět projedou pĚes Ždákovsk most na Písecku.
K|íčová stavba na si|nici l/19 spojující kňižovatku Lety a Tábor je od loĚského června v rekonstrukci,
která potrvá až do Ťíjna 2oL7. Pro chodce zrjstává most uzavren. Termín otevÍení se mrjže podle
Ředitelstvísi|nic a dá|nic (ŘsD) v pÍípadě neočekávan ch prob|ém změnit v Ěádech dnrj. Řso
každopádně počítá se zprovozněním dopravy na mostě nejpozději do 20. zá|í. ,,Kompletně jsme
vyměniIi mostnísvršek včetně pňechodovrich oblastía pňedpo|í mostu. Renovacínátěrov./ch
hmotjsme vyÍešiIi protikorozníochranu a opraviIijsme betonové konstrukce spodníčástistavby,,,
vypočítal Jakub VodĚansk , stavbyvedoucí z firmy Colas CZ, která opravu provádí. Stavbaii opraviIi
pŤedevším mostní závěry, které by|y pod|e expertri v havarijním stavu, a vyměni|i také
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