Podnět číslo 20060306115507
1) Podnět č.j.

20060306115507

2) Úroveň realizace

vyřešeno

3) Kde začít s řešením

České Budějovice, Český Krumlov, Velešín, Kaplice, Horní Dvořiště

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět starosta (prostřednictvím mluvčí: jana.zuziakova@mu.ckrumlov) hejtman, radní, zastupitel, petice

6) Co je třeba udělat

Vysokorychlostní železniční koridor z Č.Budějovic do Lince budovat v podstatě na linii
stávajícího železničního svršku. (Velešín – Kaplice – Dolní Dvořiště).Je levnější o více než 10
miliard Kč. Pokud nelze překonat tlak betonářů a tunelářů, kteří navrhují „krumlovskou“ variantu,
prosadit zapuštění alespoň 30% „kaplické“ trasy pod zem, případně na pylony. Zisk se tím rozdělí mezi
lidi a přírodu.
Českokrumlovsku přiznat statut „oáza relativního klidu“. Snahám o jeho masivní industrializaci čelit. Jde
o krajinu, která má dosud solidní biodiverzní návaznosti na chráněnou oblast Blanský les a na dopravou
téměř nedotčený Vojenský výcvikový prostor Boletice.
Viz též petice http://www.latran.cz/download_server.php4?cislo=1035

7) Autor podnětu

Arbed

9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060306115507

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
19. 10. 2009
Mapa koridoru
Ohlásil: Arbed
12. 12. 2007
Na serveru demokracie.krumlov.cz informace:
Bude realizována stavba "Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hranice - České Budějovice"
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Financování: Státní fond dopravní infrastruktury a prostředky z Fondu soudržnosti EU
Projektant: Metroprojekt Praha a.s.
Zhotovitel: Sdružení Jižní koridor - Skanska DS a.s. a Viamont DSP a.s.
Délka úseku: 59 km
Doba výstavby: listopad 2007 - červenec 2009
Cena: 1,177 miliardy Kč
Ohlásil: NULL
30. 03. 2006
MZ Č.Krumlova odmítá "krumlovskou " variantu koridoru.(Proti je 14 zastupitelů z 21 přítomných).
Ohlásil: NULL
26. 03. 2006
Pozitivní novinky zveřejňují článek http://www.pozitivni-noviny.cz/790.html
Ohlásil: NULL
07. 03. 2006
Tisková mluvčí MÚ Č.K. předává informaci (mailem) 20 zastupitelům. 2006 03 14 20 10 - na existenci
podnětu je upozorněn zástupce členů petičního výboru JUDr. Ing. Milan Marko
(bezkoridoru@centrum.cz).
Ohlásil: NULL
07. 03. 2006
Na existenci podnětu bylo upozorněno město Č.Krumlov (cestou jana.zuziakova@mu.ckrumlov.cz),
Zastupitelstvo Jč.kraje (podatelna@kraj-jihocesky.cz), dopravní a krajinná sekce Zelených
(petra.kolinska@ecn.cz;petr.saf@seznam.cz);
Ohlásil: NULL

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

