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VĚC: Vyjádření spolku Obchvat Chválenic a Želčan k tiskovému prohlášení

obce Chválenice a dopisu ze ŘSD na obec Chválenice.

Ve Chválenicích dne 19.9. 2016

Toto vyjádření směřujeme na Obec Chválenice a k rukám ing. Kuťáka.
Důvodem vzniku našeho spolku Obchvat Chválenic a Želčan byla nešťastná dopravní
nehoda v rodině jednoho z našich členů. Tato nehoda byla poslední kapkou, kdy jsme si řekli
(zakládající členové spolku), že už nebudeme pouze planě mluvit na veřejných schůzích
obce Chválenice. Krátce po této nehodě jsme založili spolek, vyžádali si na obci Chválenice
veškerou dokumentaci k přeložce I/20. Pravidelně chodíme na veřejná zasedání obce
Chválenice, kde se snažíme se zastupiteli najít co nejrychlejší řešení zahájení prací na
přeložce I/20. Bohužel jsme si opět museli projít kolečkem hledání variant jako tomu bylo za
starosty pana Boehma a částečně i za pana Jana. Za minulého zastupitelstva se ve
Chválenicích nestalo nic, zatímco Losiná využila změny na ministerstvu dopravy a dnes již
kreslí projekt. Tentokrát jsme oslovili dotčené úřady, okolní obce a relativně rychle
přesvědčili, alespoň většinu zastupitelů o existenci pouze jedné jediné realizovatelné varianty
přeložky I/20. Částí zastupitelstva jsme vnímáni dobře, protože předložená vyjádření z
většiny úřadů potvrzovala všechna naše ústní tvrzení (která jsme říkali i před 15-ti lety). My
jsme neudělali nic jiného, než že jsme požádali úřady o vyjádření, aby jsme měli vše
potvrzené od úřadů... což se některým zastupitelům nelíbilo.
Spolek Obchvat Chválenic a Želčan je nucen reagovat na tiskové prohlášení Obce
Chválenice a na dopis ŘSD obci Chválenice. Bohužel je naše činnost vnímána ze dvou
různých pohledů. Jedna skupina (většina obyvatel) nás vnímá jako ty, kteří činí postupné
důsledné kroky, kterými míří co nejrychleji ke konkrétnímu řešení obchvatu. Pro tuto skupinu
je náš spolek po předchozích 15-ti letech nadějí, že se skutečně začne něco dít. Druhá
skupina v nás vidí vyděrače. V této skupině jsou i lidé, kteří v pozici zastupitelů schválili
územní plán s jasně danou trasou obchvatu. Tato skupina zpochybňuje i existenci územního
plánu (od arch. Freie), kde byl obchvat nakreslen mnohem blíž obci než dnešní schválená
varianta. My se snažíme, aby byl plněn cíl obecní vyhlášky - uzemní plán. K tomu využíváme
důsledně všech prostředků, které náš spolek má... Asi nemá smysl panu ing. Kuťákovi (sám
popsal situaci ohledně obchvatu Chválenic velice přesně) vysvětlovat jak složitá situace ve
Chválenicích byla a je.
Spolek Obchvat Chválenic a Želčan není spolkem extrémistů ani vyděračů, jsme
obyčejní pracující lidé, kteří jsou nešťastní a zoufalí z provozu na stávající komunikaci I/20.
Nechceme nic jiného, než aby se v naší vesnici dalo normálně žít, aby naše děti mohli jít
sami do školy, sami za babičkou a dědou přes silnici, aby se mohli děti beze strachu
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pohybovat po vesnici, aby jsme se mohli vyspat ... Nebaví nás při dopravních nehodách
podvazovat krvácející tepny řidičů a udržovat je při vědomí. Nebaví nás nekonečné
čekání na záchranky. Nebaví nás sledovat sražené děti, které jdou do školy a
poslouchat jejich pláč. Nepřijde nám úplně v pořádku, když vnoučata vidí sraženou
babičku jak leží na silnici a následně jí převáží vrtulník... toto jsou zkušenosti jedné
rodiny z našeho spolku, nemyslíme si, že je toho zrovna málo. To se nebavíme o
nehodách, kdy auta skončí v domech, plotech či hřbitovní zdi u kostela... zatím bez
chodců na chodníku či silnici.
Bohužel jsme během posledních 15-ti let zažili několik přemetů a mnoho liknavosti ze
strany obce Chválenice. Popravdě chceme náš problém medializovat a využít i
předvolebního období, aby již nemohlo dojít k rozmělnění, jak tomu bylo v minulosti
několikrát. Když řešení obchvatu nerozmělňovala (oficiálně i neoficiálně) liknavost Chválenic,
tak přišel na Ministerstvo dopravy, ministr Bárta, který vše zastavil.
Shromáždění občanů dne 25.9.2016 na přechodu u školy je zamýšleno jako jasná
podpora obyvatel Chválenic, všem krokům ke zvýšení bezpečnosti na I/20 a co
nejrychlejšího řešení přeložky I/20 mezi Losinou a Vlčtejnem. Cílem je jasné prezentování
vůle obyvatel Chválenic. Tato akce není v žádném případě namířena proti Obci
Chválenice ani proti ŘSD, nemá žádný nátlakový podtext. Podporujeme všechny
kroky, které činí ing. Kvídera a všechny kroky, které činí ŘSD ve věci zvýšení
bezpečnosti na stávající I/20 a ve věci přeložky I/20.
V průběhu prezentace našeho shromáždění u obyvatel Chválenic nám sdělil starosta
ing. Pavel Kvídera, že ze strany ŘSD již existuje příslib a konkrétní termín zahájení prací na
projektu k územnímu rozhodnutí a EIA již v roce 2017. Pří této příležitosti nás starosta ing.
Pavel Kvídera velmi důrazně požádal o zrušení našeho shromáždění. Příprava tohoto
shromáždění však byla již v pokročilém stadiu příprav (v předstihu jsme osobně obcházeli
všechny domy okolo silnice I/20, do všech domácností ve Chválenicích byly doručeny letáky)
a nebylo možné ji tedy již odvolat. Znovu opakujeme, že naše shromáždění v žádném
případě nemíří proti ŘSD, nebo proti obci Chválenice. Pokud prezentace našeho
shromáždění tak byla vnímána, omlouváme se za pravděpodobně špatnou prezentaci
našeho záměru a cíle shromáždění. Cílem shromáždění je prezentovat, nespokojenost
obyvatel Chválenic a Želčan se stávajícím stavem provozu na I/20 a touze co nejrychlejšího
zahájení prací na projektu přeložky I/20. Chceme, aby toto shromáždění dalo starostovi a
ŘSD ještě větší mandát než dnes má.
Jsme si plně vědomi, že za problém neřešení a rozmělňování problematiky
obchvatu obce Chválenice si můžeme jako Chválenice sami!!! Chování bývalých
zastupitelů Chválenic mělo vliv (oddalování) i na obchvat Losiné. Losiná je pro nás
vzorem, kde vidíme, že spolupráce s ŘSD funguje.
Jako spolek Obchvat Chválenic a Želčan se těšíme, až se projektové práce na
přeložce I/20 rozběhnou a my Vás přestaneme obtěžovat našimi dotěrnými dotazy.
Činnost našeho spolku je časově velice náročná, a věřte, že si dokážeme představit
náš čas lépe strávený než obtěžováním dotazy někoho jiného. Celková situace v naší
obci není jednoduchá. Jsme si plně vědomi všech rizik, která přináší naše
shromáždění. Věříme, že naše kroky chápete.
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