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Tisková zpráva ze dne 18. prosince 2003:

Zastupitelé dali přednost severní trase R 35

Závěry odborných stanovisek a doporučení odborníků při rozhodování převážila vidina ekonomického rozvoje a stranicko-politická hlediska

Na svém dnešním zasedání se zastupitelé Pardubického kraje usnesli na podpoře severního koridoru rychlostní komunikace R 35. Po více jak dvouhodinové a často bouřlivé diskusi, ve které bylo možno slyšet snad všechna pro a proti k oběma diskutovaným variantám, byla k zapracování do konceptu územního plánu kraje doporučena trasa přes Českou Třebovou. 

„Bylo zřejmé, že to bude otázka spíše politická, již dlouho před zasedáním se ukazovalo, že řada zastupitelů prostě nebere na zpracované odborné studie zřetel a že se rozhodují na základě zcela jiných kritérií,“ uvedl Radim Lána ze sdružení Zelený Kohout, které podporovalo jižní koridor R35 stejně jako např. Ministerstvo životního prostředí či většina zpracovaných odborných studií. 

Právě MŽP bude nyní muset Krajský úřad řádně zdůvodnit, proč byla zvolena jiná varianta, než která byla upřednostněna v posouzení vlivu rozvojové koncepce na životní prostředí. „Volbou severního koridoru R 35 dali zastupitelé najevo, že nechtějí výstavbu urychlit. Již dnes jsou proti němu značné protesty ze strany některých obcí a sdružení a proto hrozí vleklé spory o konečnou trasu,“ upozornil Lána. 

Kritický je např. úsek trasy od Přívratu do Třebovice, zejména pak řešení průchodu kolem České Třebové. Zastupitelstvo města sice podpořilo severní variantu, ale odmítá přemostění části města na Lhotce. Ministerstvo dopravy je ale opačného názoru a požaduje vést trasu právě v tomto koridoru. „V Rybníku zase bude muset ustoupit komunikaci část zástavby, což také nebude vůbec jednoduché. Jedna věc je něco schválit, druhá je to potom prosadit. V tomto případě to bude velmi obtížné,“ doplnil Lána.  

Podrobné informace o rychlostní silnici R35 jsou na internetové stránce www.ctrebova.cz/doprava.
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