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Otevřený dopis
Ministru dopravy ČR
Ing. Antonínovi Prachařovi

Věc: Železniční koridor – Votice – Sudoměřice u Tábora – výkupní cena pozemků

Vážený pane ministře,
Dnes jsem obdržel odpověď Vašeho 1. náměstka na můj otevřený dopis, který jsem
adresoval přímo Vám.
Nevím, jestli jste byl tak velmi zaneprázdněn, že jste odpověď nemohl podepsat sám
(ono nás obcí do 500 obyvatel je v republice hodně) nebo jestli jste se styděl za text Vašeho 1.
náměstka.
On se totiž vůbec nezmínil o výši výkupních cen pozemků, a jestli s nimi něco budete
dělat. Psal jen o spekulaci, přestože jsem zdůrazňoval, že nemovitosti našich občanů jim patří
od nepaměti. Dále popisoval význam koridoru pro společnost i pro nás. My nejsme ducha
mdlého, abychom nedokázali posoudit význam zmíněné stavby pro stát, ale pro naši obec
přínosem rozhodně nebude. Měli jsme i jen značný problém s osvětlením přístupové pěšiny
k zastávce a s podobnými věcmi. Vlaky v současné době jen těžko pokrývají základní
dopravní obslužnost naší obce a v některých případech jsou nahrazovány autobusovou
dopravou. Tak ať nám nevysvětluje, že koridor bude mít význam i pro naši obec.
Změna výkupních cen pozemků našich občanů i naší obce je pro náš souhlas
s odprodejem zásadní. Požadujeme v průměru alespoň těch 80,- Kč ze 1 m2, jako vyplácelo
ŘSD při výkupu pozemků pro dálnici, která rovněž zatěžuje naše katastry. Jestliže cena za 1
m2 a rok za dočasný zábor je výrazně vyšší než cena za výkup pozemků, tak nebude asi něco
v pořádku.
Nehodlám zdůrazňovat ostatní důvody naší nespokojenosti s postupem státu při
výkupu pozemků, které jsem uváděl v předcházejících dopisech.
Očekáváme v co nejkratší době Vaši osobní odpověď, jak bude postupováno, protože
jsme neustále tlačeni do odprodeje pozemků za nesmyslně směšné ceny.
V případě, že stát nezmění postoj k ceně za výkup pozemků pro stavbu koridoru,
klidně nás začněte vyvlastňovat, ale my se budeme odvolávat třeba až k mezinárodnímu

soudu. A po posledním, nic neříkajícím vyjádření Vašeho 1. náměstka, jsem nucen se bránit i
cestou veřejných sdělovacích prostředků.
Jistě pochopíte, že při tom jak jsou nesmyslně předražovány veřejné zakázky,
nehodláme se my, malé obce se směšnými rozpočty, ani naši spoluobčané nechat okrádat
v zájmu dodavatelů státních staveb ani v zájmu závazků státu k církevním restitucím. Osobně
by mně zajímalo, jaká je průměrná cena náhrady církvím za nevydané pozemky.
Rád bych, kdyby jste se mohl osobně seznámit s dosavadní korespondencí, kterou
jsem na ministerstvo zaslal, nezacházeli jste s námi, jako s méněcennými a zaujal stanovisko,
které by bylo pokud možno vstřícné ke změně výkupních cen, nebo alespoň jednoznačně
srozumitelné. Proklamační bláboly nás, jak jistě pochopíte, nemohou uspokojit.

Rudolf V o b r u b a
starosta obce
Na vědomí:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha-Nové Město
Starostům Heřmaniček, Ješetic, Červeného Újezda, Střezimíře
Televize Nova mailto:tiskove@nova.cz
Česká televize mailto:info@ceskatelevize.cz

