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Věc: Stav komunikací na Hlinecku

Vážený pane hejtmane,
již v minulých letech jsme několikrát upozorňovali Pardubický kraj na špatný stav komunikací na
Hlinecku. Připomínky a žádosti o řešení posílaly samostatně obce, Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko,
nedávno společně město Hlinsko, hospodářská komora a mikroregion. Odpovědi odboru dopravy a
příslušného radního vždy poukazovaly na nedostatek financí, na zařazení nejhorších komunikací do plánu
oprav a všichni nás stále nás odkazovali na další roky, kdy se „snad“ podaří sehnat finance. Pan ing.
Tichý na několika jednáních opakoval stejné formulace, odříkával naučené částky na údržbu silniční
zeleně, čištění příkopu apod. a tím zduvodňoval nedostatek financí na opravu komunikací. V lepším
případě jsme se dočkali provizorních oprav nejhorších výtluku, které se po další zimě opět objevily vještě
větším rozsahu.
Na poslední žádost o řešení této již neúnosné situace zaslal současný radní odpovědný za dopravu ing.
Dušek starostce Hlinska M. Křivanové dopis s vyjádřením, že finanční prostředky nejsou, s opravou
komunikací na Hlinecku se nepočítá a on je natolik pracovně vytížený, že se ani nemuže zúčastnit
případného jednání na toto téma.
Při svých cestách po republice i Pardubickém kraji vnímáme, že situace na Hlinecku je opravdu nejhorší‘
Nejen že nás neustále oslovují naši občané, ale jsme upozorňováni i návštěvníky našeho regionu.
Pardubický kraj se snaží o rozvoj cestovního ruchu, ale na naši oblast, která je z tohoto pohledu velmi
zajímavá, se stále zapomíná. Situace je už neúnosná.
11. 4. 2013 se uskutečnilo jednání valné hromady Sdružení obcí mikroreionu Hlinecko, ze kterého
vyplynula nutnost sepsání výzvy Pardubickému kraji k řešení této dnes již havarijní situace. Proto se
obracím přímo na Vás s žádostí, jak vše vyřešit. Pokud si uděláte čas, rádi Vás pozveme k nám na jednání
přímo na místě.
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