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t1
VáŽenýpane předsedoV|ády'
jiŽ za Zcelaneúnosné
obr/ate|všechnašichk|ajů'PovaŽujeme
a nepřijate|né'
aby Vaše
vláda nečinněpřih|íŽeIa
devastacisiInic
niŽších
třídkamionoVou
dopravou,kte|oupo zcela
nevyhovujicích
cestách vedou přepravcive snaze ušetřitnáklady na p|atbudáiničního
podnrinky
mýta.Tentozvýšenýprovozpak iakézásalně omezujeŽivota ZhorŠuje
Životní
|idí,kteřímajítu smůlua V blízkosiijedné
z těchto,,tras'.
Žijí.
Prakticky kaŽdý den se na mě a mé ko|egyhejtmanyobrací starosiovéobcí se
prostředí'
žádostío pomoc.KamionovádopravaV jejiahobcíchpoškozuje
životní
zejména
práce
ovzduší,komplikujedopravua |idemcgstu do
čjdětemdo ško|'Asociace krajů
přitomVašívládu,iiŽdlouhodoběupozorňuje
ceské |epub|iky
sjtuace'do
na neudrŽitelnost
kterése obce a města dostaly po zavederí mýtnéhopro kamiony a nák|adníautomob]|y
po zVýšení
na dálnicícha rych|ostních
silnicích.
Tatos;iuacepakdále eska|ova|a
mýtných
popIatků'
ZVýšenipoplatkŮby|o jednostrannýmkrokem vlády. kieď nedoprcvazetoan|
jednánis kraji'městya obcemia ani Žádnekompenzační
opaÍíe.|í'
KaŽdá akce vyvoláVá
reakci,Kerá v iomtopřípaděspočívala
v př3sunutídalší
nemaléčástinákladnídopravy
na
si|nlceniŽších
tříd.A to bohuželnejenom|. třídy'a|ei Il.a Ill'třídy'To má za následekjak
Větši zatíŽeni těchto silnic a většíVlidaje krajůna jgjich op|avy, tak výraznéZhoršení
Životníchpodmínekobwate| obcí,ktenýmiiyto siIniceprocházejí'
Způsoby'jak tutodopravníhrůzuodstranii'spaiřujiV zásadě dva, kteréby se mě|y
vzájemně doplňovata podpolovat.
Prvnímby mělo být rozšíření
mýtana si|niceniŽších
iřídVčetněsi|nicl|. a |ll' iřidy
cestouokamŽitého
vypsánítransparentního
otevřeného
Výbě|oVého
řízení'
Druhým,stejnédůležib7m
krokem,je zavedenídůsledných
kontroIměřenia vaŽen]
kamionů'Kamionydnes jezdípřetíŽené
a ničísi|nice'kieréneby|yna tak enorn,]ní
ZátěŽ
kamionovoupřepravouprojekiovány
a stavěny.
Tím,Že zavedememýtoi na silnicíchniŽších
třídějjejichVybranéúseky'přesianou
pro
přepravce
přesunuVe|ké
být tyio silnice
nák|adní
a dojdek opětovnému
'výhodné''
záléžena dá|nicea rychlostnÍ
silnice'tedy na komunikace'
kam kamionyprimárněpatřÍ,
Zavedenímmýtného
systémuse jednakulevílidemŽijícím
v našichměstecha obcich'ale
takémohoubýtVybrányiolikpoiřebnéfinanční
prostředky,
kteými budememocipoStupně
napravitškodydosUdnapáchané
kamionya nákladními
auty'
Kanc€ l ář Asociace kíajůěR- MaglslÍát
h]-m'Pra]ry_ lv]ariánské
náměsti2_ 11001 Praha1 _ ČR
_ul^lť'asocacekraju
ie]ejon:236
003481_ fax:236007103 e-mai]:
rnorova@asociacekraju'cz
cz
_ Bank'sDo'PPF as'_č'ú 20044400026000
]Č70933146

)!

prostředkůna opravy si|nicje výhodoui druhéhokroku' tedy
Zisk f]nančních
Zavedeníkontro|měřenía váŽenína si|nicích
tříd.V době' kdy se státu a krajům
niŽších
je to dobrá moŽnost'
péči
zouía|enedostáVázdrojůna dostatečnou
o jejichinfrastrukturu'
jak a|espoňčástečně
tentonedosiatekkompenzovat'
Asociace krajůcR opakovaněVyZýVala
dopraW
V|áduprostřednictvím
ministerstva
jak k VypsáníVýběrového
řízenína mýtoVčeiněsi|nic|l' a Ill' třídy'tak Vydánípříslušné
Vyh|áškyumožňujícíspuštěnísysiému měrení a VáŽení kamionů' Pro nás z
nepochopite|ných
důVodů
majíoba projekiyzpoŽděnía vypadá to, Že nejsoupriori|ou
VašíV|ády.
minist|ů
V kontextus ekonomickoukrlí a obavami Vašív|ády o budoucnostVeřejných
stabilitu
financími liknavostV případech'
kte|émohouzásadnímzpůsobem
z|epšit
finanční
Veřejnýchrozpoětů'přjpadámírněřeěeno nepochopite|ná.
chce snad Vaše V|ádaraději
získáVat prostředky dalšími škrty Ve \.idajích na veřejné s|uŽby, kdyŽ můŽete
pravděpodobně
Vyšší
opatření,
kte|ým
čásikuZískatzavedením
sp|avedIiVého
a účinného
jed
navícz|epšíte
ŽivotydesetitisÍců
obyvaie' not|ivýchkrajů?
chci Vás p[oto poŽádaÍ,yáŽený pane předsedo V|ády,abyste Vy osobně i Vaše
vláda urych|eněpřijali opatření,ktenýmidostaneme kamionyzpět tam' kam patřía |idem
trpicímnadrrĚrnou záléŽi léŽkénákladnídopÉvy mimo dá|niční
síťopět zvýšímekva|itu
ŽiVota.
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