Lobbisté a spekulanti si brousí zuby na dálnici D3
Sedlčany, 24. 4. – tisková zpráva iniciativy Alternativa středočeské D3
Spolek pro výstavbu D3 a R4 svolal na dnešek do Sedlčan setkání se starosty obcí a měst dotčených
výstavbou dálnice D3. Setkání je uzavřené, pozvánky dostali vybraní starostové a starostky obcí na
trase. Spolek poskytuje prostor zejména státním institucím jako Ředitelství silnic a dálnic nebo
Státní fond dopravní infrastruktury, které prosazují stavbu dálnice D3 jednou z nejkrásnějších
oblastí středních Čech bez ohledu na názory místní veřejnosti.
Ačkoli by název spolku mohl naznačovat, že se jedná o iniciativu občanské společnosti, jedná se ve
skutečnosti o skupinu lobbistů, spekulantů a bývalých politiků. Jejich zájem na stavbě
megalomanských dopravních staveb ukazuje také fakt, že někteří členové spolku jsou členy dalších
podobných spolků,1 které prosazují výstavbu různých dopravních staveb.
Problematickou povahu spolku ukazuje přehled minulosti některých členů jeho výkonné rady: 2
Václav Baštýř je bývalý poslanec za ODS. S dálnicí má mnohé zkušenosti: v roce 2010
spekulativně skoupil pozemky pod dálnicí D3, které následně prodal státu mnohonásobně dráž. 3
K informacím o pozemcích měl přístup jako člen dozorčí rady Státního fondu dopravní
infrastruktury.
Pavel Braha byl náměstkem na Ministerstvu dopravy, odkud odešel, když se ukázalo, že
neoprávněně používá titul inženýr.4 Nyní je asistentem poslance Pavla Čiháka, který nastoupil do
Sněmovny v dresu ANO poté, co byl nucen opustit Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského
kraje kvůli podezření, že plánoval neprůhledné losovačky na opravy silnic s hejtmanem Davidem
Rathem. 5
Marek Svoboda, generální ředitel Pragoprojektu, tedy firmy, která už dnes profituje z veřejných
zakázek spojených s přípravou dálnice D3. Své významné dopravní zakázky si firma umí pohlídat,
jak ukázala v roce 2010, kdy pro ŘSD připravovala výběrové řízení, 6 jehož se následně sama
účastnila. Jakkoli je Pragoprojekt soukromá firma, úkoloval Svoboda během výstavby Pražského
okruhu díky plné moci od šéfa ŘSD Alfréda Brunclíka i pracovníky státní organizace. 7
Ivan Fuksa, bývalý ministr a jeden z poslanců za ODS, který se vzdal mandátu, a umožnil tak
pokračování vlády Petra Nečase, údajně za příslib výnosných míst ve státních firmách. Za tento
korupční obchod byl následně zatčen a obviněn. 8 Obvinění nebylo nikdy vyvráceno, kauzu zastavil
Nejvyšší soud s odkazem na poslaneckou imunitu obviněných. Ivan Fuksa také figuroval v řadě
kauz spojených s nechvalně známým příbramským podsvětím. 9
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