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Věc: Žádost o informace



                                                                                                                          V Žebráku dne 29. července 2011



Vážený pane ministře,


podle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 17 Listiny práv a svobod si Vás dovoluji požádat o Vaše odpovědi na níže položené otázky.

1) Jak vysoké náklady byly na tisk všech dálničních známek v posledním roce před zavedením systému firmy KAPSCH, kolik byl celkový výnos z jejich prodeje a kolik Kč, získaných z jejich prodeje, bylo investováno do opravy a stavby nových silnic a dálnic? 

2) Jak vysoké celkové náklady stálo pořízení systému firmy KAPSCH, jakým způsobem je částka splácena, kolik je už splaceno, jak vysoké jsou náklady na provoz a údržbu tohoto systému ročně a kolik Kč, po odečtení těchto výdajů na provoz tohoto systému, zbývá na údržbu a výstavbu nových silnic a dálnic z vybraného mýtného?

3) Jaká opatření hodláte učinit či jste už učinil, aby se u nás přestaly stavět dálnice, ve srovnání se Západní Evropou, nejpomaleji, nekvalitně a nejdráže?

4) Jak vysokou záruku poskytují stavební firmy na kvalitu provedených prací, kdy nové silnice a dálnice často dost rychle vyžadují opravy?

Jistě sám uznáte, že neustálé zvyšování poplatků za používání dálnic a hrozící poplatky za silnice první třídy je nemravné a nemorální, kdy chybějící finanční prostředky by byly ve vrchovaté míře k dispozici, kdyby nedocházelo k jejich masivnímu rozkrádání stavebními firmami při opravách  a stavbě nových silnic a dálnic.

Nepochybně i Vám je známá skutečnost, že např. ve Švýcarsku, v jedné ze zemí s nejrozvinutější dálniční sítí, o její kvalitě nemluvě, stojí dálniční známka 40,-Sfr a představa, že by měl český řidič platit v budoucnu 2x tolik za nesrovnatelně horší kvalitu ve všech ohledech, je dost znepokojující a vypovídala by o neschopnosti Vašeho ministerstva zajistit použití svěřených finančních prostředků jen na to, k čemu byly určeny. V tomto smyslu Vám přeji mnoho zdaru.  

Děkuji Vám předem za vyřízení mé žádosti v zákonné lhůtě.


                                                                                                                S pozdravem

                                                                                                                Jan Šinágl v.r.  
                                                                                                               r.č. 521209/191
                                                                                               
                                                                                                 předseda SODALES SOLONIS o.s.





