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Zprostředkování komunikace mezi vládou ČR a Libereckým krajem ve věci Chrastava
– náprava povodňových škod na krajských komunikacích
Vážený pane prezidente,
obracíme se na Vás se žádostí a s prosbou o iniciaci a zprostředkování komunikace mezi
vedením Libereckého kraje a vládou České republiky ve věci odstraňování škod na krajském
majetku (komunikacích), které způsobila povodeň ze dne 7. srpna loňského roku v Chrastavě.
Z krajského majetku byla v Chrastavě povodní krutě zasažena páteřní komunikace vedoucí
z Kryštofova Údolí přes centrum města do Nové Vsi, komunikace vedoucí přes celý Vítkov
(část Chrastavy) a zřítil se secesní most. Na nápravu povodňových škod na výše uvedených
komunikacích (odhadované náklady v řádu několika stamiliónů) mohl Liberecký kraj získat
do 28. února (na konci tohoto termínu byl tento prodloužen do 31. května) dotaci ve výši 50
% z MMR. Jelikož však Liberecký kraj nemá, dle svých vyjádření, na dofinancování svých
50%, o dotace na opravu výše uvedených chrastavských komunikací MMR nepožádal a ani
v prodlouženém termínu požádat nehodlá.
Vláda České republiky údajně nedlouho po povodních zamítla návrh ministra dopravy,
který z podnětu hejtmana Libereckého kraje navrhl, aby peníze na nápravu povodňových škod
byly převedeny z MMR na SFDI, kde by mohl Liberecký kraj čerpat vyšší než 50% dotace.
Za výše popsané situace nejvyšší představitelé Libereckého kraje nevyvinuli žádné úsilí o
přímé jednání s panem premiérem a s vládou ČR o řešení vzniklé situace. Chrastava se tak
dostala do zoufalé situace – Liberecký kraj nepožádal o dotace na opravu svého majetku
v Chrastavě a přitom jeho představitelé nejednají a ani neusilují o jednání s vládou ČR, resp.
s panem premiérem, pouze v médiích uvádějí, že jsou připraveni na splnění slibů vládních
představitelů. Pokud však nenastane skutečné jednání a stav se nezmění, je město Chrastava
odsouzeno být jako válečné město na dobu velmi dlouhou. A to přesto, že samo město se ze
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všech sil snaží o nápravu svých komunikací a mostů (celkově 36 žádostí o 90% dotace
z MMR).
Vážený pane prezidente, obracíme se na Vás se žádostí o zprostředkování schůzky mezi
nejvyššími představiteli Libereckého kraje a vlády ČR a vyžadováním dohody v předmětné
věci s velkou důvěrou. Jste jedinou hlavou našeho státu (ať již byl v jakékoliv formě) která,
v tisícileté historie našeho města, Chrastavu navštívila. A to jak v dobách slavnostních (při
otevření zrekonstruované radnice 25. května 2005) či v době, kdy nám bylo nejhůře (den po
povodních 8. srpna 2010).
S pozdravem členové zastupitelstva města Chrastava
(přijato usnesením ZM na mimořádném zasedání dne 16. 3. 2011

Michael C a n o v
starosta

tel.: 485 14 3 216
485 14 3 272
485 14 3 186

Zita Václavíková
místostarostka

fax 485 14 3 344
internet : www.chrastava.cz
e-mail: podatelna@mu-chrastava.cz

IČ: 00262871

2

