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a nových úseků silnice R6 pokročila
Karlsuqrskli lcraj * O siavu
pÍ.iprav dostavby rychlostní,
si]niee R6 Jedttalo v útetÝ vg
denÍ Karlovarskélrtl kraje, Re.
ditplstvi silnic a tlá}ttic, mi.
nisterstva doprevy, starosáo.
vé obci lezÍcich na trase' zá-
stupl:i Středočeského a Ústec-
kého kraje, poslanci a senáto.
r.i, Na li;ťŽdorqČnÍ schůzce rt
ku]atóho stolu kotrstatovali' Že
Ředitelstvi silnic a dáLnic po-
kroČilo ve výkupech pozem]rú
i v projektové pťipravě pro
stavbu dalšÍch částí R6"

,,Je tedy reálnd, Že v roce
2016 by se mohlo zaČÍt praco.
vaÍ na třech prioritni<.h tise.
cích... shnrul náměstek
lrejtmana Jakub Pánik.

Poďe informací ředitele
karlovarské správy ŘSD
Lt]káŠo Hnlzdilá jsr:u pro tru-
clotteí Čtyřprortdovou trasu
Nové Strašecí * Revničov a ob-

chvaty Lubence a Revtričova
připraveny Žádosti o stavebnÍ
povoleni a chystá so zadávaci
tlrrkurnentace pr:o vý'běr doda.
vatelťi. ,,Pokud přÍpravu do.
ti*hnemo do ťáze stavetlnÍho
povoleni a výběrového Í.ÍzettÍ'
tak flnanční pťostÍ.edky na sa.
motnou stavbu mánte přisli-
beny' V tonr necitínr pro.
blém,.' řekl getreriální ředitel
ŘsDJanKroupa.

PokraČuje výkup pútly od
soukromých nrajitelů. Na ob.
chvatu Lubence se letos Pr.rda'
řilo vykoupit parcelv lra osmÍ
listech vlastnictví a tři ebýva.
ji. Ú Řevnie ova je tentopoinér
lJ:39 a v úseku Nové StraŠeci -
ŘevniČov l.3:40. .,Přípravu sta-
veb a tydání stavebtrích po.
vo]enj teď brzdí výlrupy po.
zěmRú, i kdyŽ se nám v tomto
oltledu leccos poveďo. SttaŽi-
me se drŽet stejnou cenovotl

hladinu pro vŠechny vlastnř
ky'.. řekltukáŠ Hnizdil. ZpoŽ-
{lěnÍ naŠtává Často kvtt]i pro-
bíhaj icÍm sourlním, tlědickým
a exekučtrinr řÍzenim, někteří
majitelé piitly nebo dědictrvé
Žiji tninto Evropu. Starostové,
kteři pomáhajÍ s kontaktová-
ním vlastnÍkri. ocenili úsilÍ a
nasazenÍ, s jakýn kar1ovar-
ská správa RSD v poslefutÍm
obclobi k vl'kupu pozernhii
přistupuje. Na projektovou
pŤipravu a výkupy púdyna R6
je pro přÍští rnk k dispozici B5
miliotrúkorun.

Schúeka u kulatého stoltt
přinesla dohodu' Že I{ar1ovar-
ský kt.aj spoltr s Usteckytn.
StÍ.edočeským a se starosty
obci leŽicich tra trase R6 oslo.
vi dopÍsenr Evropskou komisi
á v]ádu České ťÉput}]lky. sna-
hou je pfesvětlcit komÍsď'e.
aby Brusel netťvá| na novém

oveřování projektú chysta"
ných si]ničnich staveb z hls-
diska jĚjich vlivu na Životrri
prostťedi (EI.d)' protože při-
pravovanó úseky uŽ jédnou v
minulrrsti tímto zďouhávým
povolovacínr procesem pro.
Šly. Existuje obáva' Že nove]a
zákona o posuzovánÍ vIiv(i na
ŽÍvotni prostf edÍ, která začala
platitod dubnaletošnílro rohu,
múŽe zbrzdit připra!'ir důleŽi.
té dopravnÍ tepny o fadu mě.
sícú.

"'Ještě do konce tohoto týrl.
ne pošleme Evropské komisi a
vládé společný ďopis, V niln
vysvětl ime, Že opakovánÍ pro
cesu EIA je naprosto nesnry-
slné a zliytečné. Stavbu R6 je
nttné naopak urychlit- Regi.
on J i zásadně potřebuje ke své"
mu rozvoji,.. z{túŤáznil ná.
nrěste}< hejtnrana Jakub Pá.
nii{. lpav}
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