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Věc: Železniční koridor – Votice – Sudoměřice u Tábora – výkupní cena pozemků
Vážený pane ministře,
S datem 19. března 2013 jsem psal otevřený dopis bývalému ministrovi Ing. Zbyňkovi
Stanjurovi ohledně nízkých výkupních cen pozemků pro pokračování výstavby železničního
koridoru Praha – České Budějovice v úseku Votice – Sudoměřice u Tábora, jehož kopii Vám
přikládám. Rovněž Vám přikládám odpověď 1. náměstka.
Byli jsme si vědomi složité politické situace po pádu vlády, a proto nyní píšu Vám s
důvěrou v příznivé vyřešení celého problému.
Věřím, že Vy zastavíte ty zbytečné výhružky vyvlastněním a zasadíte se o to, aby
výkupní ceny nepřipomínaly ceny socialistické a byly důstojné pro naše občany, kteří svůj
rodinný majetek historicky vždy vlastnili.
Dovolím si tvrdit, že hovořím i za ostatní obce níže uvedené a za většinu dotčených
vlastníků půdy, jichž se připravovaný výkup týká.
Někteří zastávají i radikálnější stanovisko a tvrdí, že trvalé zábory stát může
vyvlastnit, ale když nebudou souhlasit s dočasným záborem, stavbu znemožní.
Osobně se domnívám, že by se jednalo o krajní a zoufalé řešení.
Chápu, že jsou nutná úsporná opatření, ale ne na úkor poctivých a pracovitých lidí,
kteří úspory spíše vidí v zamezení nestydatých krádeží při zadávání veřejných zakázek. Stát
se přece nemůže stále chovat tak arogantně k malým obcím s těmi bídnými rozpočty, které
nám poskytuje a k občanům z venkova s těmi nejmenšími příjmy.

Ze sdělovacích prostředků jsem informován, že problém výkupních cen pozemků se
netýká jen našeho regionu a domnívám se, že vyvlastňování majetků občanů, ale i obcí, by se
mohlo jevit jako celostátní skandál.
Omlouvám se za, možná trochu nervózní tón mého dopisu, ale trpělivost nám již
dochází, protože vyvlastňování některých pozemků je na spadnutí.
Ujišťuji Vás, že k napsání tohoto dopisu mě nevede osobní zájem, protože žádné
pozemky v trase koridoru nevlastním, ale zájmy mých voličů a obce mi lhostejné nejsou.
Věřím, pane ministře, že se Vám podaří změnu co nejrychleji prosadit, a proto se
obracím i na Vás s vírou ve zdravý rozum a s žádostí o pomoc věc vyřešit ke spokojenosti
vlastníků pozemků a ve prospěch urychlení výstavby železničního koridoru, jehož význam
pro národní i mezinárodní dopravu plně chápeme.
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