info@stoptunelum.cz, tel.: 732 921 250, www.stoptunelum.cz

Občasník občanské iniciativy STOP TUNELŮM č. 1, 22. srpna 2011
Úvodník

26. srpna, 17:00 – Sousedská beseda na Bukově – debata se
Občanská iniciativa STOP zakladatelem Nadačního fondu proti korupci (www.nfpk.cz)
TUNELŮM vznikla v reakci na Karlem Janečkem!
netransparentní schvalování 2. září, 17:00 – Sousedská beseda v Olšinkách
nového územního plánu měs22. září, 10:00 – JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

ta Ústí nad Labem, ve kterém
figuruje megalomanský obTUNELY V DATECH – máme již vyhráno?
chvatný systém sestávající ze 15. června – Veřejné projednání návrhu územního plánu v Kulturním domě
tří tunelů o celkové délce ví- – zvláště občané z Bukova hlasitě dávají najevo svůj nesouhlas s tunely.
ce než 8 km a tří mostů.
23. června – Jednání zastupitelstva, Jan Řeřicha přichází s návrhem, že by
Tento obchvatný systém je se vypracovala varianta vyhýbající se tzv. starému Bukovu (legislativně nenejenže naprosto nereálný možné), vzniká zřejmě první skutečná debata o územním plánu (dále ÚP)
z finančních důvodů (bude mezi zastupiteli, opozice se staví proti tunelům, z koaličních zastupitelů
stát odhadem 30 – 50 mili- pouze zastupitel za ČSSD Pavel Dlouhý.
ard!), on je ve své podstatě 24. června – První Sousedská beseda na Bukově a první veřejná debata
naprosto nesmyslný a nic ne- s nezávislými odborníky (pozvaní tvůrci dopravní stránky ÚP z firmy Cityřešící, neboť jediný skutečně Plan s. r. o. odmítli přijít s poukazem na smluvní závazek mlčenlivosti).
závažný problém – tranzitní 6. července – Sousedská beseda na Střekově s velmi živou debatou o ÚP.
kamionovou
dopravu 17. července – Primátor Vít Mandík veřejně vyslovil svůj nesouhlas
v centru města – vyřeší do- s obchvatným systémem.
stavba
dálnice
D8 27. července – Setkání s obyvateli v Olšinkách s debatou o ÚP.
v nejbližších letech. S ohle- 30. července – Rozhovor v Ústeckém deníku s Janem Kvapilem a současně
dem na to, že v nejbližších „náhodou“ v tomtéž čísle na titulní straně článek Ústeckého deníku „ODS
desetiletích se (dle vyjádření dostala rozum, tunely v územním plánu nebudou!“ – zde Jan Řeřicha slibuje
Jana Řeřichy) stejně stavět dvě věci: 1. vypracování nové varianty dopravního řešení (bez tunelů?); 2.
nebude, tak naprosto nejbo- schválení ÚP do konce roku kvůli stavebním parcelám. Oba sliby není
lestivějším důsledkem přijetí možné z technických a legislativních důvodů splnit.
návrhu územního plánu 31. července – Srpnová výzva ústeckým zastupitelům, v níž poukazujeme na
v dnešní podobě je omezení neslučitelnost obou slibů Jana Řeřichy a vyjadřujeme obavy z možného provlastnických práv více než jednávání ÚP v zastupitelstvu – jeden ze slibů totiž nebude možné splnit.
dvou set majitelů nemovitostí Který z nich to bude? Ze stavebních parcel kyne vybraným osobám zisk
přesahující půl miliardy korun, zatímco z tunelů bezprostředně žádný!
po trase tunelu.
3. srpna – Reakce šéfů koaličních stran (ODS, SZPS, ČSSD) na Srpnovou
Prostřednictvím tohoto ob- výzvu – Jan Řeřicha v ní tvrdí, že „má řešení“ a že s ním seznámí zastupitele.
časníku vás budeme průběž- 5. srpna – Na naši žádost o konkrétní informace o zmíněném řešení Jan
ně informovat o vývoji této Řeřicha odpovídá: „Jakmile bude ověřeno, že tato uvažovaná cesta je možkauzy.
ná, budou s naším návrhem seznámeni zastupitelé všech politických stran v
Jan Kvapil (mluvčí inicia- zastupitelstvu města. Ne však formou médií, ale osobním jednáním.“
11. srpna – Sousedská beseda pod Hostovicemi.
tivy STOP TUNELŮM)
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MÁME VELKÉ OBAVY, ZDA JSOU VYJÁDŘENÍ JANA ŘEŘICHY MÍNĚNA
VÁŽNĚ! PODOBNÝCH SLIBŮ JSME JIŽ V MINULOSTI SLYŠELI NEPOČÍTANĚ, MÁLOKDY VŠAK BYLY SPLNĚNY. CHCEME ÚSTÍ BEZ TUNELŮ!
CHCEME SE SPOLUPODÍLET NA VYTVÁŘENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU!
Jak může každý z nás napomoci tomu, aby tunely zmizely z návrhu územního plánu?
1. Oslovujme zastupitele – osobně, e-mailem, dopisem (většině zastupitelů možno vložit do schránky
za vchodem na magistrát z Lidického nám. (Velká Hradební 2336/8, 401 00 UL), ostatní podatelna).
2. Vysvětlujme nesmyslnost obchvatného systému lidem kolem nás.
3. Diskutujme a nemějme obavu veřejně sdělit náš názor (např. v novinách, na internetu, na besedách).

Zastupitelé města Ústí nad Labem (i oni jsou jen lidé!)
ČSSD:
Bc. Marcel Běhounek
MUDr. Pavel Dlouhý
Mgr. Arno Fišera
Bc. Zuzana Kailová
PaeDr. Gustav Krov
Ing. Václav Křeček
Josef Macík
Ing. Vít Mandík
Michal Rožec
MUDr. Michaela Vaňková
Josef Záveský
ODS:
Bc. Irena Droppová
MUDr. Tomáš Indra, MBA
Mgr. Helena Kubcová
MUDr. Tomáš Nedvěd
Doc. PhDr. Jana Pyšná, Ph.D.
Bc. Ing. Jan Řeřicha
Martin Svoboda
Martin Šťastný
Bc. Jan Zurek
KSČM:
PaeDr. Květoslava Čelišová
Viktor Malinkovič
František Minárik
Ing. Jaroslava Šamsová
Pavel Vodseďálek
SZSP:
PaeDr. Jan Eichler
Mgr. Tomáš Jelínek
MUDr. Pavel Kacerovský
MUDr. Josef Liehne
MUDr. Blanka Vraspírová
TOP 09
Pavel Boček
JUDr. Miloslava Coufalová
Mgr. Liběna Dobrovolná
MUDr. Karola Haasová
Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
Severočeši:
Mgr. Hana Bergerová, Dr.
Ing. Jiří Morštadt

mbehounek@servis.cpoj.cz
pavel.dlouhy@mnul.cz
fisera.a@kr-ustecky.cz
zuzana.kailova@mag-ul.cz
gkrov@seznam.cz
vaclav.krecek@mag-ul.cz
josef.macik@mag-ul.cz
vit.mandik@mag-ul.cz
michal.rozec@atlas.cz
216vankova@email.cz
zaveskyjosef@seznam.cz
irena.aka@seznam.cz
tomas.indra@mag-ul.cz
helena.kubcova@mag-ul.cz
tomas.nedved@mag-ul.cz
jana.pysna@ujep.cz
jan.rericha@mag-ul.cz
martin.svoboda@mag-ul.cz
stastny-martin@seznam.cz
j.zury@seznam.cz
k.celisova@seznam.cz
viktor.malinkovic@svadov.cz
fr.minarik@gmail.com
samsova@volny.cz
pavel.vodsedalek@volny.cz
reditel@ddmul.cz
usti@tomasjelinek.com
kacerovsky.pavel@seznam.cz
lie@iol.cz
plastika-ul@plastika-ul.cz
pavel.bocek@areatour.cz
m.coufalova@quick.cz
libenadobrovolna@seznam.cz
karola.haasova@zuusti.cz
jakubzavoral@seznam.cz
hana.bergerova@ujep.cz
morstadt@tydeniky.cz

!!! MY VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ OBČANSKÉ INICIATIVY !!!
SLEDUJME WWW.STOPTUNELUM.CZ!
strana 2

