Podpisový arch č. ...

Petice Ministerstvu dopravy ČR za výstavbu MÚK Dobkovičky
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním
V lokalitě Dobkovičky je kamenolom s povolenou těžbou na dalších 72 let, roční těžbou 250 tisíc tun kameniva a denním provozem cca 110 velkých nákladních vozidel
obousměrně. Je to velká dopravní zátěž pro okolí lomu. Při vybudování MÚK Dobkovičky by kamiony najížděly na dálnici D8 po 650 metrech a dopravní zátěž pro okolí
lomu by byla minimální. Při variantě MÚK Radejčín by kamiony musely jezdit 7 kilometrů po okresní komunikaci, která není dimenzována na takový provoz a vede v těsné
blízkosti obcí Hrušovka, Kletečná a přes Radejčín. Celá trasa vede jádrovou částí CHKO České Středohoří. Hrozí zde také nebezpečí dalšího masivního průjezdu nákladní
dopravy obcemi Hrušovka, Bílý Újezd a Velemín. Výstavba MÚK Dobkovičky nedopustí další neúměrné zatěžování naší krásné, ale bohužel těžce zkoušené oblasti.

My, níže podepsaní občané Ústeckého kraje, obyvatel obcí Velemínska prostřednictvím této petice v rámci dostavby dálnice D8 a
v zájmu krajiny a přírody Českého středohoří požadujeme:
 výstavbu MÚK Dobkovičky a
 odmítnutí výstavby MÚK Radejčín.
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

datum narození

podpis

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: Daniel Pitek, Milešov 78, 411 32 Velemín
Vyplněné petiční archy zasílejte prosím na adresu zástupce petičního výboru Daniela Pitka.
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