Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, Cejl 48/50, 602 00 Brno 
tel./fax 545 210 393, mobil 603 574 289, dz.brno@ecn.cz, www.detizeme.cz

Tisková zpráva ze dne 15. února 2006:

Připomínkovat R35 na Pardubicku lze ještě necelý týden

Termín pro podání námitek vůči návrhu územního plánu se blíží

Obce a města a také vlastníci nemovitostí dotčených veřejně prospěšnými stavbami v návrhu územního plánu Pardubického kraje mají ještě několik dní na to, aby do 22. února na krajský úřad doručili své námitky. Mezi nespornější stavby návrhu bude zřejmě patřit rychlostní silnice R35 v severní variantě, kterou již více tři roky odmítá kolem deseti obcí v její trase, několik místních sdružení a více než dva tisíce občanů pod různými peticemi. Své připomínky již také odeslaly Děti Země z Brna a Zelený Kohout z České Třebové, které podporují jižní variantu R35. Návrh má být schválen do konce roku.

„Odmítli jsme umístění sedmi staveb jako je například vedení silnice R35 přes ptačí území Komárov a její severní variantu v úseku od Zámrsku do Mohelnice, dále pak splavnění Labe do Pardubic s plavebním stupněm Přelouč a také úvahu o pokračování R43 až do Polska,“ vyjmenovává hlavní výhrady Dětí Země Miroslav Patrik.

Kritiku také obdržela i plánovaná spalovna odpadů u Opatovic nad Labem, která zbytečně způsobí další zátěž do životního prostředí, její výstavba bude finančně náročná a její provoz patrně nerentabilní. Stavbu také odmítá Královéhradecký kraj i blízké město Hradec Králové, takže není zřejmé, odkud chtějí zastupitelé Pardubického kraje, v případě jejího schválení, odpad do spalovny dovážet.

„Očekávám, že námitky vůči severní variantě R35 stihnou poslat obce a desítky majitelů nemovitostí v její trase, kteří s ní nesouhlasí a podporují jižní variantu,“ uvedl dále Patrik.

Děti Země také doufají, že se vedení kraje s Ministerstvem dopravy nakonec dohodne na výstavbě jižní varianty a současně na urychlení výstavby obchvatu České Třebové jako přivaděče. 

Hlavní výhrady Dětí Země vůči návrhu územního plánu Pardubického kraje ze dne 7. 2. 2006:

- nesouhlas se silnicí R35 Hradec Králové – Zámrsk v úseku přes Ptačí oblast Komárov u Holic
- nesouhlas se silnicí R35 Zámrsk – Řetová – Rybník – Mohelnice a naopak souhlas s její jižní variantou
- nesouhlas se silnicí R43 v úseku křižovatka R35 – státní hranice s Polskem
- nesouhlas se spalovnou u Opatovic nad Labem
- nesouhlas s plavebním stupněm Přelouč
- nesouhlas se splavněním Labe do Pardubic
- nesouhlas s přístavem Pardubice a s blízkým logistickým centrem
- nesouhlas s železniční vlečkou do přístavu Pardubice
- nesouhlas s plavebním stupněm Lukovna
- nesouhlas se splavněním Labe do Opatovic nad Labem a s výstavbou přístavu
- nesouhlas s průplavem Dunaj-Odra-Labe

Odkaz na internetové stránky:

Varianty silnice R35 na Pardubicku: http://www.r35.ecn.cz
Severní varianta R35 na Pardubicku: http://sloupnice.xf.cz

