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Vážený pane Šimku.
důrazně se ohrazuji proti tomu, že mně v tiskové zprávě obviňujete z pohrdání dodržováním
demokratických pravidel, porušování usnesení zastupitelstva města a nerespektování názorů
občanů.

Z posledního jednání zastupitelstva města jednoznačně vyplynulo, že řešení problémů s
dopravou v celých Kosmonosech a především v ulicích Hradišťská a Boleslavská je jednou ze
základních priorit. Také jsme si myslím dost jasně všichni potvrdili, že významným způsobem
řešení by byl kompletní obchvat Kosmonos od současné kruhové křižovatky u Havexu, až po
vyústění na silnici č. 610 mezi Kosmonosy a Chudoplesy. Vybudování tohoto obchvatu považuji
nejen já, ale celá rada města a věřím, že i naprostá většina občanů za jednu z hlavních priorit.
K naplnění tohoto cíle jsme podnikli celou řadu konkrétních kroků. Jedním z nich je
jednoznačné stanovisko, které jsme zaslali Krajské správě údržby silnic, která projednává a
koordinuje plánovanou výstavbu dopravních staveb na Mladoboleslavsku, cituji: „Rada města
požaduje, aby v rámci aktualizace materiálu pro jednání Vlády České republiky byla doplněna
stavba celé trasy obchvatu Kosmonos jako komunikace II/610“.

Vedeme jednání se Středočeským krajem, odborem dopravy, zástupci ŠKODA AUTO a.s. a
také s vlastníky pozemků, které by byly výstavbou obchvatu dotčeny. Mezi těmi je samozřejmě
jsou i společnosti vlastnicky propojené s firmou D+D, která požádala radu města o účast na
jejím jednání právě ve věci tohoto obchvatu a nikoliv ve věci investorského záměru v lokalitě
Z56. Na toto jednání byl pozván i nominovaný zástupce veřejnosti a zastupitel Ing. Blecha, který
pozvání na toto jednání dne 9.12. ve 20:38 odmítl a 10.12. v 0:02 následovalo Vaše obvinění
radních.

Současná rada města prokázala, že o záležitostech města v žádném případě nemá zájem
jednat za zády veřejnosti a všichni přítomní zastupitelé to prokázali svým hlasováním o
záležitostech týkajících se lokality Z56. Toto otevřené hlasování je právě projevem
demokratických principů, které rozhodně respektujeme.

Dovoluji si Vám také připomenout, že z právního stanoviska kanceláře Frank Bold Advokáti,
s.r.o. jednoznačně vyplynulo, že městu Kosmonosy hrozí nebezpečí náhrady škody, a to cituji z
uvedeného právního rozboru objednaného ZO ČSOP Klenice: „Pokud by se plocha Z56
změnila na plochu nezastavitelnou (konkrétně např. krajinná zeleň či plochy smíšené
nezastavěného území), domníváme se, že by se vlastník pozemku mohl po městu domáhat
náhrady na základě ustanovení § 102 stavebního zákona v kombinaci s čl. 11 Listiny“.
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Uplatňování takového nároku vůči městu jednoznačně potvrdil na zastupitelstvu města osobně
přítomný pan Řezáč, který v uvedené lokalitě vlastní poměrně významnou plochu pozemků. Z
tohoto důvodu se rada města snaží postupovat v uvedené záležitosti velmi uváženě a přesto co
nejrychleji a rozhodně nepostupuje v rozporu se zájmy občanů Kosmonos. Přínosem pro
občany Kosmonos může být naše vzájemná spolupráce a nikoliv zcela zbytečná a nepodložená
konfrontace. Po posledních jednáních zastupitelstva města jsme se domníval, že právě taková
otevřená spolupráce občanské iniciativy a vedení města probíhá a záznamy ze zasedání jsou
toho jasným důkazem. Pojďme v ní prosím pokračovat, buďme i nadále příkladem i pro další
obce a postupujme v zájmu všech občanů Kosmonos, tedy i těch, kteří trpí dopravní zátěží
dlouhodobě.

JUDr. Ladislav Řípa
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