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Požadavek na rozhodnutí v záležitosti propojení železnice  
 

Euroregion se oficiálně obrací na Dopravní svaz 
 

Úřadující primátor Zemského hlavního města Drážďany a prezident  EUROREGIO-
NU ELBE/LABE (EEL) Dirk Hilbert (FDP) se písemně obrátil na předsedu Dopravní-
ho svazu Horního Polabí (Verkehrsverbund Oberelbe - VVO), zemského radu Arndta 
Steinbacha (CDU) s požadavkem, aby na příštím zasedání Valné hromady VVO dne 
8. června 2011 padlo závazné rozhodnutí o provozování přeshraničního železničního 
úseku Sebnitz – Dolní Poustevna. 
 
V dopise je mimo jiné uvedeno, že: „...každé jiné rozhodnutí bude chápáno jako igno-
race českých partnerů, podkope důvěru v saskou stranu a na dlouhou dobu zabloku-
je možnost prohlubování další přeshraniční spolupráce.“ 
 

Hilberte k tomuto postupu vyzvala česko-saská Rada EUROREGIONU EEL nedávno 
při kontrole přímo na nádraží v Dolní Poustevně.  
 
Miroslav Jemelka, starosta Dolní Poustevny již od roku 1990, se na jednání Rady 
EEL vyjádřil o „železničním propojení“ jako o projektu, který byl doposud nejméně 
úspěšným v průběhu jeho působení v této funkci. Na české straně byly v posledních 
dvou letech realizovány všechny domluvené investice. Obnovené koleje v Dolní 
Poustevně končí ale na hranici Saska.  
 
Rovněž Mike Ruckh (CDU), primátor města Sebnitz, připomenul, že již před 20 roky              
byl zahájen boj pro vybudování 600 metrů kolejí: „S ostudou musím přiznat, že česká 
strana s důvěrou a na nátlak německé strany investovala do české části železniční 
sítě a teď je to německá strana, která nedodržuje své závazky. Kdybychom byli 
denně postavili 8 centimetrů kolejí, tak by byl dnes tento úsek kompletní.“ 
 
„Věřím“, říká Hilbert dále, „že dopravní svaz VVO chápe také svou odpověd-
nost za příhraniční region a dne 8. června přijme Valná hromada Svazu VVO 
patřičné usnesení ve smyslu, který byl výše uveden.“ 
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