NECHCEME TROLEJE DO VESNIC A DO POLÍ!
My, níže podepsaní, zásadně nesouhlasíme prostřednictvím této PETICE se záměrem zavedení
parciálních trolejbusů na katastrech obcí Veleň, Brázdim, Sluhy, Mratín a města Kostelec nad
Labem.
 Trolejbusy patří do měst, nikoliv do polí a vesnic ! ODMÍTÁME, aby nám Středočeský kraj
zadrátoval celé obce trolejemi a sloupy!
 Trolejové vedení ve volné krajině by zásadně narušilo přirozený kulturní ráz krajiny a trvale
zohyzdilo naše domovy v intravilánu obcí.
 Odmítáme, aby naše obce po všech stránkách doplácely na tento projekt, který vznikl „o nás
bez nás“ a bez souhlasu našich zastupitelstev.
 Odmítáme postup kraje, který rozhoduje o takto zásadní věci, aniž by o ní řádně občany
informoval, vždyť dopravní obslužnost má primárně sloužit občanům našich obcí nikoliv
krajským úředníkům.
 Navrhovaný záměr by nám zkomplikoval životy i podnikání.
 Nechceme desetimetrové sloupy v okolí našich domovů.
 Zejména z výše uvedených důvodů proto vyjadřujeme se záměrem vybudování trolejbusové
linky zásadní nesouhlas !
 Jsme pro takovou alternativu ekologické dopravy, která by pro nás všechny byla přínosem, a
ne strašákem v polích pro nás i pro další generace, jsme pro dopravu, která bude mít smysl a
nebude vyhazováním peněz.
 Nechceme troleje do vesnic, nechceme trolejbusy do polí !
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