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Praha - Brno

PÍítomni:
za obec Vyskytnánad Jihlavou: Ivana Svobodová,Ladislava Vránová, Jana ottová, Hana
Provázková,EvženMarek, Lubomír Jonáš,JiŤíČermák'PaveIPď'án, JaromírVacek zasfupiteléobce, Václav Vacek - místostarostaobce, Petr Bohm - starostaobce
za obec Plandry: Miroslav Lukáš _ starostaobce
za obec Bíl'Ý Kámen: Jifí Benáček- starostaobce, Radek Wimr - místostarostaobce
za obec StaréBŤiště:Václav Honzl - starostaobce
za obec Mladé BŤiště:Pavel Horáček- starostaobce, David Hruška- místostarostaobce
za obec Zbilidy:. Tomáš Navrkal, David Krainer - oba zastupitelé
za obec Sedlice: Václav Pavlík _ pŤedsedaStavebníkomise
Dne 4. |I.2013 se sešli starostovénebo zástupci vyše uvedenych obcí ve Vyskytné
jehož jedinlm bodem byla pŤipravovaná vystavby
nad Jihlavou na jednání,
VRT(vysokorychlostní trati) Praha
Brno, kterou pŤipravuje Ministerstvo dopravy.
Projektantem bylo navrženo několik variant. Varianta Y7 je na mapě vyznačena ěerveně a
vede mimo našeilzení. VariantraH4 je na mapě vyznačenaze|eně a procházi uzením našich
obcí a v pŤípaděvystavby budou ohroŽeny obce Sedlice, StaréBŤíště,Zbí|idy, Hlávkov, Jifin,
Vyskytn á n/Jíhl, Hybrálec, Šipnov'Plandry , Bi|Ý Kámen.
Na celkové situaci jsou ještě pŤipravovanévarianty fialové, jejichž části by bylo
možnépoužitjako argument pŤipŤípadnychzměnách trati.
Bylo dohodnuto:
1. obceo kterych se současněMinisterstvem dopravy preferovaná varianta návrhu
vRT tÍ,ká,budou bojovat společněa koordinovaně.
2. Pruním krokem bude co nejdŤívev zastupitelstvech obcí schválit nesouhlas
s realizací varianty H4
NavrŽenézněnízápisu usneseníZo:
Zastupitelstvoobce.
nesouhlasís navrhovanouvariantouH4 vRT PralraBrno a žádázastupiteleKraje Vysočina,aby ,, Úpn Kraje Vysočina variantu H4
neschválili a prosazovali privodnívariantuV7.
3. Zápisy usneseníjednotlivych zastupitelstev obcí zašlemezastupite|stvu Kraje
Vysočina. Protože orgán, ktery bude schvalovatÚzemní ptán Kraje Vysočinao
bude právě zastupitelstvo Kraje.
4. PŤipravímespolečnoupetici obcí (???), kterou budeme adresovat jak
zastupitelstvu Kraje, tak Ministerstvu dopravy.
5- PĚipravíme některé návrhy rÍprav' pro pĚípad,že ministerstvem dopravy bude
rezolutně prosazována varianta H4 (na mapě ze|ená),a budeme bojovat o
některé ripravy, které by byly pro našeobčanypňijatelnější.
6. Pokusíme se vyvolat krajské referendum, které by bylo pro zastupitele Kraje
Vvsočina závazné.
Zapsal: Petr Bohm

Dne:6.1I .2013
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