Obce i občané se bouří proti záměru výstavby vysokorychlostní trati
(VRT) na Vysočině
Příprava výstavky vysokorychlostní trati na Vysočině je ve fázi detailní projektové
dokumentace, zároveň probíhají informační setkání dotčených obcí se zástupci VRT. Občané
jsou zde informováni, jaké národní i mezinárodní benefity vysokorychlostní trať přináší a za
jaké ceny jim budou odkupovány pozemky. Nejen obce ale i hospodařící zemědělci a místní
občané jsou však ze současné situace rozhořčeni, připojují k výzvě starosty obce Vidice ve
Středočeském kraji a i na Vysočině hromadně začínají podepisovat text Memoranda:

My, starostové, občané i podnikatelé Kraje Vysočina se na Vás, volené
zástupce, obracíme s výzvou, abyste zvážili všechny aspekty reálného
dopadu výstavby vysokorychlostní tratě (VRT) v Kraji Vysočina.
Projekt VRT je největší a nejnákladnější stavba v historii ČR, která je plánována ve veřejném
zájmu, z veřejných prostředků, a přitom s ní není veřejnost dostatečně obeznámena.
Požadujeme naplnění vládou schváleného Programu rychlých železničních spojeni z r. 2017,
který deklaruje jednoznačnou společenskou poptávku, předpokládá hospodářský růst a
neuvažuje situace jako je pandemie, migrační krize, válečný konflikt či hospodářská recese.
Chceme otevřít veřejnou diskusi o smysluplnosti tohoto projektu, o jeho finanční náročnosti,
vlivu na životní prostředí a dopadu na život v regionech.
Obracíme se na Vás v okamžiku, kdy naše země stojí před rozřezáním a po našich pozemcích
již pochodují geodeti. Je nám prezentován projekt s rozpočtem, který nemá v České
republice obdoby, a to bez jakékoliv diskuse s veřejností.
Vyjadřujeme silné obavy ohledně celého záměru, k přínosům a kvalitě projektu. Žádáme o
pozastavení nevratných kroků, otevření diskuse o relevantnosti projektu a hledání
smysluplnějších řešení ve formě modernizace a rozvoj stávajících železničních tratí.
Nechceme blokovat záměr, ale chceme podpořit realizaci kvalitního, dlouhodobě
ekonomicky i ekologicky udržitelného projektu.
Z těchto důvodu Vás žádáme o pozastavení a přehodnocení aktualizaci Zásad územního
rozvoje (ZÚR) kraje Vysočina souvisejících se stavbou VRT a jejich navazujících projektů.
Jedno ze setkání k připojení se k memorandu proběhne např. v úterý 24. 8. 2021 v obci
Okrouhlička od 17:00 – 19:00 hod (Šejdorfský mlýn).
Memorandum podepisují právnické i fyzické podnikající osoby (obce, zemědělci, podnikatelé,
firmy, spolky, ...). Občané ČR starší 18 let podepisují Petici, kde rovněž vyjadřují nesouhlas
s plánovanou výstavbou VRT.
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