Podpisový arch č. ...

Petice Ministerstvu dopravy ČR za okamžitou opravu železniční trati 097 v úseku Dobkovičky – Radejčín
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
Dne 7. 6. 2013 došlo v důsledku stavebních prací na stavbě dálnice D8 za přispění vydatných srážek k sesuvu zeminy, který poškodil cca 200 m tratě mezi zastávkou
Dobkovičky a stanicí Radejčín. I přes opakovaná ujištění od Správy železniční dopravní cesty, Ministerstva dopravy a Ústeckého kraje, že dojde k obnově trati v okamžiku,
kdy se podaří sesuv sanovat, sdělil dne 13. 6. 2015 ministr dopravy, že trať obnovena nebude.
Tato dráha má zásadní význam pro život v celé oblasti západního Českého středohoří. Nejen, že v pracovní dny zabezpečuje dopravu osob do zaměstnání a dětí do škol
z obcí těžko dostupných autobusovou dopravou, ale také zásadně zvyšuje množství turistů, přijíždějících do okolí Milešovky. Uplynulé dva roky zároveň jasně ukázaly, že
autobusy v žádném případě nedokážou tuto trať nahradit.

My, níže podepsaní občané s odmítnutím obnovy tohoto úseku tratě nesouhlasíme a prostřednictvím této petice požadujeme:
 okamžité zahájení obnovy tratě souběžně s dostavbou D8
 zahájení provozu železnice na celém úseku trati 097 od začátku platnosti nového jízdního grafikonu v prosinci 2015.
Petiční výbor:

Václav Láska, Čelakovského 290, 269 01 Rakovník (senátor)
Ivana Cabrnochová, Mečíková 2853/6, 106 00 Praha 10 (senátorka)
Jiří Škoda, Keplerova 2, 400 07 Ústí nad Labem (krajský předseda Strany zelených)
Daniel Pitek, Milešov 78, 411 32 Velemín (předseda Milešovského spolku přátel přírody)
Michal Tétauer, Milešov 154, 411 32 Velemín

jméno a příjmení

adresa trvalého bydliště

Jiří Řehák, Novoveská 3091, 415 01 Teplice (člen Zastupitelstva Ústeckého kraje)
Zdeněk Haramul, Žim - Záhoří 6, 415 01 Teplice (starosta Žimu)
Petr Křivánek, Velemín 131, 411 32 Velemín (starosta Velemína)
Petr Liška, Nová 63, 410 01 Malé Žernoseky (starosta Malých Žernosek)
Jindřich Mouka, Kostomlatská 108, 417 63 Žalany (starosta Žalan)
Aleš Navara, Bílka 26, 415 01 Teplice (starosta Bořislavi)

datum narození

podpis

email

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: Michal Tétauer, Milešov 154, 411 32 Velemín
Vyplněné petiční archy zasílejte prosím na adresu zástupce petičního výboru Michala Tétauera.
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