Jeden most a tisíc komplikací. Kvůli pár metrům pozemku
Chotěvice – Po americkém mostě tu lidé přecházeli Labe už od 50. let. Přivezli ho po
válce v rámci Marshallova plánu. V červnu 2013 ale přišla velká voda a poničila
železnou konstrukci natolik, že oprava nepřicházela v úvahu.
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„Zhruba ve dvou třetinách se prohnula a protože spoje byly nýtované, nedalo se s tím už
nic dělat. Žádný statik by se pod to nepodepsal," podotkl starosta Vladimír Lukeš.
Nezbylo, než postavit most nový. Že to bude něco stát věděl každý, nikdo ale netušil, jak
velké peripetie nastanou.
Potřebných 11 milionů mělo z větší části dodat ministerstvo dopravy a tak se taky stalo.
Zbylé 2 miliony pak byly přislíbené z Fondu solidarity, určeného na pomoc po povodni.
„Vypadalo to dobře, rozjel se projekt, stavební povolení. Ale… Jedním
z účastníků řízení byla společnost Ventus s ruskými majiteli, která tu měla malý kousek
pozemku. Protože v té době vedla spor s krajským katastrem, situace se jim hodila a
začaly problémy. Po půl roce dopisování nakonec projevili zájem o pozemky v sousední
Dolní Olešnici, kde Ventus vlastní historickou budovu bývalé oční léčebny. Jenže když se
v Olešnici o těhle lidech zmíníte, pomalu tahají pistoli," připomněl Vladimír Lukeš.
Nezbývalo než vyjednávat. „Nakonec zastupitelé projevili dobrou vůli a jeden pozemek
Chotěvicím prodali. My jsme ho pak směnili za onen problematický kousek. Celé to ale
trvalo příliš dlouho a kvůli 6 metrům čtverečným jsme přišli o dvoumilionovou dotaci
z Fondu solidarity," dodal starosta.

Chotěvice – Pouhých šest metrů čtverečných pozemku dokázalo zbrzdit stavbu nového
mostu přes Labe v lokalitě Debrné.
„Vyřešení situace s vlastníkem nás zbrzdilo o pět měsíců a nestihli jsme termíny pro
získání peněz z Fondu solidarity. Najednou byl rozpočet ve dvoumilionovém schodku.
V obci jsme teď hodně investovali a sehnat tolik peněz z vlastních zdrojů nebylo možné,"
přiblížil složitou situaci starosta Vladimír Lukeš.
Nezbylo než se obrátit na Královéhradecký kraj. „Tam nám vyšli vstříc. Zejména pomoc
hejtmana Lubomíra France byla veliká. Dostali jsme jeden milion letos, druhý přijde
v příštím roce. Obec tak nakonec zaplatila jen 99 tisíc," dodal starosta.
Chotěvice s tisícovkou obyvatel mají za sebou rušný rok. Na 60 milionů korun přišla
kanalizace, dalších pět milionů stály nové chodníky. Vyměnili tu taky kilometr vodovodu,
dělají přípojky. Spolu s mostem obcí proteklo skoro 100 milionů.
Práce na novém překlenutí Labe začaly v červnu a trvaly 19 týdnů. Most je 37,5 metru
dlouhý, 4 metry široký s nosností do 3,5 tuny. Konstrukce je ocelobetonová, tvořená třemi
ocelovými trámy s horní mostovkou.
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