
Veřejné projednávání otázek dopravní problematiky 
(stavba dálnice D1, stavba 0 136 a rekonstrukce železniční 

stanice Přerov, II. etapa).

Dluhonice

- 11. 9. 2015, 16.00 hodin, velký sál kulturního domu

Přítomni:
Vladimír Puchalský, primátor
Dan Ťok, ministr dopravy
David Fiala, ředitel závodu Brno ŘSD
Jan Kroupa, generální ředitel ŘSD
Miroslav Bocák, ředitel SŽDC
Pavel Ježík, předseda místního výboru
Občané Dluhonic, zástupci města, magistrátu a médií

Rostislav Hlávka – člen místního výboru
Prezentace Stavba dálnice D1 Říkovice – Přerov, jak šel čas…

Pavel Gala – vedoucí odboru rozvoje
Prezentace Doprava Dluhonice, moderace 

Primátor zahájil věcnou diskusi na téma Dluhonice a dálnice D1. Přivítal hosty – jmenovitě 
ministra dopravy Dana Ťoka, ředitele závodu Brno ŘSD Davida Fialu, generálního ředitele
ŘSD Jana Kroupu, ředitele SŽDC Miroslava Bocáka.

Požádal o slovo ministra, který uvedl, že toto setkání má velkou mediální odezvu. Chtěl by si 
vyslechnout starosti a stížnosti přítomných občanů, říct svůj pohled na věc a dojít ke 
kompromisu. Vrátil se k historii Dluhonic, připomněl některé zásahy, které v minulosti měly 
negativní dopad na Dluhonice a uvedl, že by snad stavba dálnice mohla díky některým 
následným opatřením kvalitu života zvýšit.
Primátor informoval přítomné, že je pořizován zvukový záznam. Předal slovo Pavlu Galovi, 
který bude moderovat celé jednání. Doplnil, že debata bude trvat cca 120 minut a diskuse 
bude zahájena prezentací.

P. Gala představil prezentaci dvou staveb – dálnice D1 a rekonstrukce železniční stanice 
Přerov, 2. etapa. Shrnul dopravní problémy města a vysvětlil jejich důsledky (zácpy, hluková 
a emisní zátěž). Přerov má jasnou dopravní koncepci, která byla zpřesněna na 6. zasedání 
zastupitelstva, jsou definovány dopravní priority.
Dopravní problémy:

1. Dle generelu dopravy vykazuje město Přerov ve srovnání s městy obdobného 
významu v Olomouckém kraji jednoznačně nejhorší stav silniční sítě.

2. Nedokončená dálnice D1
3. Absence silniční komunikace, která by přispěla k dopravnímu odlehčení centra.



4. Nedořešený silniční tah I/55. Ul.Palackého je silnice I. třídy, ale je jednosměrná. 
5. Severojižní tranzitní doprava je z důvodu nedořešeného tahu I/55 naváděna na silnice 

nižších tříd. 
6. Špatná průjezdnost městem, ve špičkách totální dopravní kolaps- zvláště v 

severojižním směru, neprůjezdné křižovatky na ul. Kojetínská, Velké Novosady.
7. Z důvodu rozložení dopravní zátěže je pro dopravu s omezenou tonáží a rychlostí 

zprůjezdněno centrum města.
8. Zvýšená emisní a hluková zátěž v centru města.

Uvedené dopravní problémy se promítly do jasně definovaných dopravních priorit, které byly 
aktualizovány na 6. zasedání Zastupitelstva:

1. Dálnice D1 stavby 0136,0137
2. Přeložka silnice I/55-MÚK s ČD V Předmostí vč. rozšíření ul. Polní - křižovatka sil. 

II/436(budoucí I/55-ul. Polní a Tržní) s ul. Dluhonskou
3. Průpich (severojižní propojení města)
4. Rozšíření Mádrova podjezdu a vybudování jižního přivaděče k dálnici D1 (II/150: 

propojení II/434 (ul.Tovačovská) se silnicí I/55 (ul. gen. Štefánika)
5. Napřímení ulice Tovačovská do podjezdu Kojetínská (silnice  II/434)
6. Prodloužení podchodu ČD směrem k Přerovským strojírnám
7. Železniční zastávky na trati 270 Česká Třebová-Přerov-Bohumín včetně 

cyklopodjezdu
8. Rychlostní komunikace R/55 Přerov (Kokory)-Olomouc, křížení s napojením na 

dálnici D1
9. Východní obchvat Přerova (9. května, Želatovská, alt.vazba na obchvat   Kozlovic) -

spojka silnice II/150 a II/434 za Meoptou
10. Silniční obchvat Kozlovic

P. Gala uvedl zásadní události ve vztahu ke stavbě, resp. k přípravě stavby dálnice D1 –
stavba 0 136, od počátku 90. let. Již v roce 1996 byla petice proti trase dálnice, město se 
vyjadřovalo a podpořilo trasu dálnice tak, jak byla schválena v územním plánu. S ohledem na 
to, že stavba měla být realizována v roce 2003, nebylo možné zvažovat přetrasování. 
Postupně se termín realizace posouval, stavba nabírala zpoždění. V roce 2000 se uskutečnil 
proces  EIA, v rámci kterého proběhly diskuse k protihlukové stěně, zazněly požadavky ke 
změně trasy, požadavek na prodloužení estakády kvůli hřišti (částečně k posunu došlo). 
V roce 2001 psali Dluhoničtí žádost o změnu trasy - byla projednána, ovšem na základě řady 
stanovisek bylo výsledkem rozhodnutí trasu neměnit. 
V roce 2006 bylo vydáno územní rozhodnutí, které i přes odvolání nabylo právní moci, toto se 
nezměnilo ani po podání správní žaloby.
V minulosti proběhlo několik setkání dluhonických občanů s vedením města. Řešily se na 
nich i jiné záležitosti – ale v otázkách dálnice mělo město po celou dobu neměnný názor.
Co by znamenalo iniciovat změnu trasu - nové studie, změny územně plánovacích 
dokumentací města i kraje, nová řízení k územnímu a stavebnímu povolení. Prodloužení 
přípravy minimálně o 10 let a konec přípravy strategické průmyslové zóny v Přerově. Dále 
připomněl tlak města, i okolních obcí, na přípravu stavby dálnice v minulých letech.

V další části se věnoval rekonstrukci žst. Přerov (2. etapa). Popsal připravený záměr, uvedl, že 
se dokumentace v některých částech aktualizuje, k jednáním byl přizván i předseda místního 
výboru P. Ježík.



P. Ježík – přivítal přítomné a požádal člena místního výboru Rostislava Hlávku, který 
představil prezentaci Stavba dálnice D1 Říkovice – Přerov, jak šel čas…
Svou prezentaci začal 10. listopadem 1993 – usnesením vlády, jehož součástí byla jen obecně 
naznačená trasa, která se postupně vyvíjela. Dále uvedl rok 1995, kdy Sokol a dvě soukromé 
osoby vyslovily nesouhlas s územním plánem, v roce 2000 opět TJ Dluhonice rozporovalo 
trasu. Dále se vyjádřil, že EIA je zpracována dle dokumentace s valem až k silnici
(připomínky pana Horáka a P. Ježíka, TJ Sokol zapracovány). EIA přiznává navýšení hlukové 
i emisní zátěže, celá EIA byla schválena s valem. Dne 20. 12. se uskutečnilo  veřejné 
projednání, kde byla požadována změna trasy v délce cca 300 metrů – zde již rozporuje 
sdělení. V dopise z roku 2001 je vyjádřeno, že je návrh mimo koridor - zdržení, částka cca 3 
miliony. Kdyby tehdy bylo přistoupeno k jejich požadavkům, mohlo být dle jeho názoru 
dávno přepracováno podle jejich představ. Dále se vyjádřil k dalším nesouhlasným 
vyjádřením TJ Dluhonice a jejich „vypořádání“, které však nekorespondovalo s jejich 
požadavky. Upozornil na blízkost některých objektů od plánované komunikace 
(nekoncepčnost půjčky ze strany města na zhodnocení jednoho z domu). Svá vyjádření 
dokumentoval na dopisech a mapových podkladech.
V únoru 2006 se občanské sdružení Dluhonice opět vyjádřilo nesouhlasně k dokumentaci 
k územnímu rozhodnutí, bylo však vyloučeno z řízení, na jejich požadavky nebylo reagováno. 
V územním rozhodnutí byla schválena varianta s prodlouženou estakádou a posunutým 
valem… v tom vidí rozpor s EIA (v EIA je schválen val až k silnici a měl fungovat i jako 
protipovodňové opatření). 
R. Hlávka dále uvedl, že k územnímu plánu nemá k dispozici veškeré podklady, byl však 
představen P. Galou. V dalších letech 2006 – 2014 se rozchází ve svém hodnocení s městem, 
nazval by toto období jako ticho s podivnou peticí na urychlení přípravy. Dále připomněl 
realizaci dětského hřiště.
V roce 2014 navštívili Dluhonice v rámci volebního mítinku ANO – A. Prachař a P. Vrána. 
A. Prachař na něm informoval, že projekt není připraven, vyslechl si problémy a přislíbil 
vznik pracovní skupiny (ta vznikla, avšak nikdy se nesešla a nic nevyřešila). 
18. květen 2015 – byla zřízena kancelář pro výkupy pozemků potřebných pro stavbu dálnice 
D1, nikdy však nebyli osloveni vlastníci budov (byla jim přislíbena návštěva odhadce, nic se 
nedělo). Dále doplnil, že problémy v lokalitě železniční trať – Precheza nejsou doposud 
vyřešeny.
V červnu 2015 byla svolána beseda s majiteli pozemků ve věci výkupů pozemků. A. Prachař 
sliboval vybudování nového hřiště a cyklostezky s tím, že mají připravit seznam požadavků. 
Byl přislíben příchod odhadců. V červenci místní výbor poslal požadovaný přehled 
požadavků (změna územního plánu, nové hřiště před realizací stavby, korekce směrového 
vedení dálnice o cca 150 metrů v rámci koridoru).
Reakce primátora ze srpna 2015 byla taková, že požadavky nelze splnit – a to s odvoláním na 
usnesení vlády. Jak již dříve uvedl, v tomto usnesení není přesná trasa dálnice. Dále bylo 
v odpovědi primátora uvedeno, že rovněž změna územního plánu nebude realizována, a že 
sportovní a  dětské hřiště by snad mohlo být realizováno po dokončení výstavby strategických 
dopravních staveb. 
V závěru představil možný návrh řešení s možným zkrácením, a tím i zlevněním, trasy. 
V návrhu bylo zmíněno také řešení valu – lepší řešení z hlediska odhlučnění a zmírnění 
exhalace (obslužná komunikace na koruně valu a stromy).
Dále otevřel pojem ochranné pásmo dálnice – v této souvislosti uvedl, že některé pozemky se 
vykupují v ochranném pásmu (ozývající se p. Horák) a jiné nikoli. Dle jeho názoru lze možné 
v ochranném pásmu trasu posunout. 

P. Gala – poděkoval za prezentaci místního výboru.



Pan Tomeček – celá geneze dálnice byla popsána. Citoval ze zákona o pozemních 
komunikacích (1997) - změna zákona se dle jeho názoru do vedení trasy nepromítla. Dle jeho 
názoru je navrhované řešení porušením zákona.

Primátor navrhuje, aby slovo dostali hosté.

Ministr Ťok – reakce na oba příspěvky. Zákon může interpretovat pouze soud, pokud tedy 
mají občané pocit, že stát koná protiprávně, je nutné předat věc k rozhodnutí soudu. Ministr 
uvedl, že trvá na tom, že vedením dálnice nebyl zákon porušen. Myslí si, že by se nemělo 
řešit, co se stalo v minulosti špatně, jeho zájmem je posunout celou stavbu dál. Vysvětlil, že v  
dokumentaci nikdy nebyl val, pouze násyp, který však nesmí být protipovodňovým 
opatřením. Chtěl by debatu zklidnit – hovoří-li se o hřišti, dotčeném stavbou, jsou v projektu 
peníze na přesunutí sportoviště (kompenzace). O tom, kdy to bude, je možné se bavit. Lze 
dojít k dohodám, které budou zakotveny v územních plánech a projektech. Rád by upozornil, 
že přetrasovat dálnici, znamená v dnešním komplikovaném světě tak 10 až 20 let zpoždění. 
Dle jeho názoru je šance do pár let vyřešit, Dluhonice byly lépe dopravně připojeny –
minulost již změnit nelze. Chtěl by hovořit o tom, jak se férově zachovat a stavbu umožnit. 

Ředitel ŘSD Kroupa – řeší celou řadu specifických problémů, jedním z nich je ne vždy dobrá 
komunikace projektů. Uvedl, že byla z komplexního hlediska vybrána nejvhodnější trasa a 
proces umístění stavby do krajiny našlo svůj odraz zanesením do územních plánů a dalších 
dokumentů. Chtěl by hovořit o tom, jak odstínit největší problémy, i když chápe, že některé 
tam vždy budou. Chtěl by hovořit o konkrétních problémech, jako je např. hluk – plánují 
protihlukové stěny, využít při stavbě „tichý“ asfalt. Jsou ochotni hovořit i o dalších nápadech, 
val však není nejšťastnější řešení. Je zde přítomen také projektant Ficner, který zná projekt a 
všechny problémy do detailu. 

Ředitel závodu Brno ŘSD Fiala se vyjádřil k výkupu pozemků, výkup domů vidí jako daleko 
komplikovanější. Přesto, že kvůli nemoci pracovnice došlo ke zpomalení, jsou již nějaké 
smlouvy připraveny k podpisu. 

Pan Nezhyba – k tomu, že se nemluví s vlastníky uvedl, že on ví již od roku 2001, že se bude 
bourat, jednal i o tom, že mu bude jako kompenzace poskytnut jiný dům – z toho sešlo. Měl
nabídku na odkoupení domu, avšak řekl zájemci, že mu dům prodá, jen pokud by přeplatil 
nabídku ŘSD. Má k dispozici již 4 odhady a proto se jeho syn rozhodl, že po povodních 
nebude dům opravovat. Dále uvedl, jakým způsobem probíhá komunikace ohledně odkupů 
prostřednictvím pracovníka magistrátu. To, že se s nikým nejednalo, není pravda.

D. Horáková – nikdy s ní nikdo nemluvil, pan Nezhyba žije 40 let mimo Dluhonice a chce jen 
výhodně prodat svůj neudržovaný dům.

J. Pfeilerová – doplnila, že pan Nezhyba má rozpor v datech… uvedla, že s ní město jednalo 
pouze jednou. Podepisovala, že nesouhlasí s odprodejem. Dále byla oslovena nějakou 
developerskou firmou (s developery nejedná). P. Gala upřesnil, že město nemůže nabízet 
odkupy, to je věc investora.

Primátor konstatoval, že se začínáme držet navzájem v patové situaci. Uvedl, že bude rád, 
když se bude hovořit o kompenzacích, o tom, co zlepší v Dluhonicích život. Dálnice je 



trasována v ose, která je dána a v současném stavu rozpracovanosti není možné již věci měnit. 
Navrhuje dokončit dálnici a domluvit se o tom, co by bylo možné v Dluhonicích zlepšit. 

P. Horák obecně uvedl, že na jedné straně je vždy prodávající a na druhé kupující. Na 
primátora se obrátil s vyjádřením, že město 22 let něco slibuje, on měl být vždy potichu, aby 
neovlivnil negativně termín… po vystoupení A. Prachaře rovněž žádný slib splněn nebyl, 
pracovní skupina se nesešla. Požadavek dluhonických je neměnný a oni neustoupí. Stavba se 
dotýká všech občanů, kteří požadují jedinou věc – posunutí tělesa dálnice. 

P. Ježík se krátce vrátil do minulosti, kdy chtěly být Dluhonice samostatné a proto se tehdy
lidé o změnu územního plánu příliš nezajímali. Nyní se o Dluhonicích mediálně píše jako o 
nežádoucí obci… Uvedl, že A. Prachař řekl, že díky němu bude v Předmostí realizována 
okružní křižovatka – bude tedy také nutno změnit územní plán atd., což zabere čas. Letiště už 
rovněž není na pořadu dne, v souvislosti s průmyslovou zónou se budou budovat sjezdy. Když 
se tedy budou v dokumentaci dělat změny, nechápe, proč by tedy nemohla být změna i 
v Dluhonicích. 

Ministr Ťok – padají zde kategorické soudy… vláda nerozhodla o letišti v Bochoři vůbec nic. 
Zrelativizoval by tato tvrzení. Pokud se přeprojektuje křižovatka, je to něco jiného než 
přeprojektování trasy dálnice. Změna trasy je za současných podmínek a za současné 
legislativy neproveditelná (obce, biotopy…). Chápe, že po letech je frustrace a napětí velké. 
Navrhuje řešit situaci klidně a hledat kompromisní řešení, umožňující jak vedení dálnice, tak i 
pozitivní dopady na život místních lidí.

Bývalý ministr Prachař vysvětlil důvody přípravy okružní křižovatky a znovu se vyjádřil, že 
je třeba hledat cestu k zachování a zlepšení kvality života města (dětské hřiště, cyklostezka, 
bezpečné napojení na Předmostí). Toto již bylo řešeno i v orgánech města, po specifikaci by 
bylo možné zahájit zpracování studií…

J. Vrtělka, starosta obce Buk – i jejich obec bude zasažena. Nelíbí se mu, že primátor 
navrhuje obchodování s lidskými životy. Člověk je nejdůležitější a nemůže mu nad hlavou 
vést dálnice. Z dokumentace byl vytlačen tunel mezi obcemi a byl nahrazen pouze 
protihlukovou stěnou. Nad posunutím trasy by se měli všichni zodpovědní zamyslet – tato 
stavba tady bude desítky, stovky let. Nedělejme tedy obchody s vykupováním a 
kompenzacemi.

Ministr Ťok neslyšel, že by zde zaznělo, že by se chtělo obchodovat s životy lidí. Neměla by 
se z dálnice dělat hydra…

Pan Gereš  seznámil přítomné s tím, že v Dluhonicích provozuje zámečnickou kovovýrobu. 
Která má přijít zbourat a proto již 20 let si nesmějí provozovnu rozšířit. Připomněl, že spolu 
s dalšími 15 tisíci lidmi podepisoval petici – bydlí v Přerově, tam se nedá dýchat, bydlet a na 
toto setkání jel od Želatovských kasárení 35 minut. 

Ředitel závodu Brno ŘSD Fiala v této souvislost potvrdil, že kovovýroba bude vykoupena. 
Doplnil, že na závodě Brno jsou aktuálně připraveny 3 smlouvy s posudky pro ty, kteří 
odhadce do domu pustili. 

Pan Pavlík vidí problém také ve zvyšování koeficientu daně z nemovitosti, na základě toho, 
že úředník napsal, že se v Dluhonicích bydlí stejně jako v Přerově. P. Gala upřesnil, že 



koeficient se nezvedá. P. Měřínský i primátor doplnili, že zastupitelstvo tento návrh 
neschválilo. 

Pan Košnar – je 5 metrů za ochranným pásmem, z druhé strany má trať na Olomouc.  Tady 
nepadlo slovo o tom, že by rekonstrukce trati byla zkorigována s dálnicí ještě před stavbou 
dálnice v ulici U hřiště. Nepřišel žádný úředník města, který by řekl, jak se žije v ochranném 
pásmu a jak mimo. Byl by rád, kdyby zazněla informace.

Ředitel SŽDC Bocák informoval, že se v zásadě jedná o poslední nezrekonstruovaný úsek 
trati mezi Ostravou a Českou Třebovou, proběhne reko celé infrastruktury. Rekonstrukce 
probíhá ve stávající ose, na drážních pozemcích, nezasahují stavbou do pozemků soukromých 
vlastníků. Součástí je i vybudování protihlukových opatření. Mají vydané rozhodnutí z roku 
2006 - doba pokročila, provádějí tedy aktualizaci protihlukových opatření (odhlučnění stěnou 
kolem celé obce) dle stávajících předpisů. Jsou zde 3 křížení kolejiště s komunikací – u 
Prechezy se přeprojektovává, aby bylo úrovňové křížení nahrazeno nadjezdem, druhý je u 
měnírny ČEZ – zůstane zachován, třetí bude komplexně zrekonstruován (postaven znovu) ve 
stávající ose. 

Projektant Ficner – byl od roku 1998 hlavním inženýrem staveb 0 136 a 0 137. Musí reagovat 
na 3 věci, které zde zazněly: 

- K vytěsnění tunelu – ve stavbě 0 137 v žádné studii ani v žádném dalším stupni 
projektové dokumentace nebyl tunel navrhován ani prověřován

- Ochranné pásmo dálnice slouží k ochraně dálnice, ale v tomto prostoru se domy 
neboří. V ochranném pásmu jsou chráněny zájmy vlastníka dálnice, ostatní stavby 
nesmějí omezovat další rozvoj komunikace. Letos se aktualizuje hluková studie –
pokud hluk přesáhne zákonné hodnoty, nařizuje se další ochrana nemovitostí
umístěných v ochranném pásmu, domy se však neboří. 

- K letišti – v rámci přípravy průmyslové zóny byl u úřadu pro civilní letectví 
prověřován aktuální stav. Nyní je to letiště jako každé jiné a platí pro ně všechny 
předpisy (ochranná pásma, vzletové plochy…). 

Pan Pluha uvedl, že co se týká dohody, jejich stanovisko je jasné, žádají posunutí dálnice o 
150 metrů.

Pan Gereš jr. – pro jeho práci je kvalitní dopravní napojení důležité, dnes musí do Brna přes 
Přerov, do Ostravy přes Lipník… Absence dálnice se ho dotýká… v jejím důsledku je zde i 
vysoká nezaměstnanost. Znovu zopakoval, že pokud žádal o povolení stavby, bylo mu kvůli 
připravované stavbě dálnice zamítnuto. 

Primátor se vyjádřil, že má k přítomným jedinou prosbu, rozumný požadavek – pokusit se 
najít styčný bod a od něj odrazit další komunikaci.

Ministr Ťok - naprosto respektuje, že lidé udělají to, co si myslí, že je pro ně nejlepší. Mají 
na to právo. Je však třeba, aby spolu obě strany debatovaly. Je možné trvat na posunutí trasy 
dálnice o 150 metrů. Navrhuje však, aby lidé vzali jeho návrh na klidné řešení situace vážně a  
snažili se najít cestu, umožňující jak vedení dálnice, tak i pozitivní dopady na život místních 
lidí. Představa, že zde dálnice nepovede dalších dvacet let je možná, ale neví, zda pomůže 
Dluhonicím. Nepřijde mu zcela konstruktivní, postavit tento problém do roviny buď trasu 
posunout nebo nic.



P. Horák – celou dobu říká, pojďme se dohodnout a pojďme zlepšit situaci v obci. Podobná 
slova již poslouchal i od předchůdců. Dluhoničtí cyklostezku chtějí, i sportoviště – ale nelze 
to být stavěno tak, že jejich realizace je podmíněna neposunutím dálnice. Minule byla slíbena 
studie, která by popsala, co by znamenala jimi požadovaná změna trasy – nikdo do dneška 
s ničím takovým nepřišel. Kupčí se s dálnicí… a oni zde chtějí žít…

Primátor – zbavme se slova kupčit. Není problém na základě záměrového usnesení rady 
projektovat cyklostezku, hovořme o hřišti, vraťme se k studii, kterou vypracují studenti 
architektury o možnostech dalšího rozvoje. V usnesení rady není nic z toho podmíněno 
stavbou dálnice.

P. Ježík – chce závěrem říct všem pár věcí. Dluhonice mají řadu problémů (stárnutí obce, 
koeficient, trasa dálnice). Lidé v určité části Dluhonic jsou v souvislosti s přípravou dálnice 
kráceni na svých právech a jsou obětí této liniové stavby. Oni nikdy nechtěli stavbu blokovat, 
soudit se – chtěli jen od začátku najít lepší řešení. Vyjádřil se k EIA, na jejímž projednání dle 
jeho slov nebyl přítomen nikdo z města. V EIA bylo napsáno, že se bude kolem dálnice 
vysazovat zeleň, a proto by měly být pozemky takto (i pro umístění zeleně) vykoupeny. Což 
se neděje. Zpochybnil také vyjádření ministra Ťoka, že dráha a dálnice není protipovodňovým
opatřením. Uvedl, že musí trvat na posunutí estakády a společné ochraně Dluhonic 
protipovodňovými a protihlukovými opatřeními.

Ministr Ťok znovu zopakoval, že žádný železniční val není protipovodňovým opatřením, 
naopak – voda má valem procházet. Protipovodňová opatření nejsou v kompetenci 
ministerstva dopravy, ale ministerstva zemědělství. Tuto problematiku na ministerstvu 
zemědělství komunikovali s tím, že takto spojit nelze. Chtěl by poděkovat přítomným za 
upřímnou debatu, v níž lidé říkají, co si myslí. Nechce, aby lidé měli pocit, že se s nimi 
nemluví. On může garantovat, že to co má stát udělat, bude uděláno… 

P. Gala – poděkování přítomným za vyjádření. Ukončení shromáždění. 


