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Tisková zpráva ze dne 23. května 2006:

Kontrolní den Dětí Země na D11 a R35 u Hradce Králové

Napojení R35 na dálnici se ještě nezačalo naplno stavět

Členové Dětí Země při své víkendové návštěvě okolí obce Sedlice u Hradce Králové, kde bude křížení dálnice D11 s rychlostní silnicí R35 přes Pardubický kraj, nezjistili žádné závažné porušení zákonů. Dálnici ke sjezdu u obce Praskačka chybí asi dva kilometry, takže její zprovoznění na konci roku může být reálné. Na ploše velké křižovatky u Sedlic pro silnici R35 nyní probíhá příprava území, neboť stavební povolení Ministerstva dopravy nabylo právní moci teprve minulý týden. Chybí však stavební povolení pro přeložky dvou polních cest, které na konci dubna zrušil Krajský soud v Hradci Králové.

„Zatím čekáme, až odbor dopravy magistrátu v Hradci Králové zahájí nové stavební řízení pro ty dvě přeložky polních cest vedle křižovatky Sedlice na R35, neboť soud v dubnu stavební povolení zrušil a podaná kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu na tom nic nemění,“ uvedl Miroslav Patrik z Dětí Země.

Ty také nevylučují, že dálnici D11 i silnici R35 neminou ještě nějaké další soudní spory. V případě D11 lze však očekávat, že soudy své rozsudky vynesou až po její dostavbě.

„Kdy budou majetkové spory o pozemky u Plačic dořešeny se dá těžko odhadnout. Pokus ŘSD ČR je vyvlastnit skončil v lednu 2005 fiaskem, neboť hradecký magistrát jeho žádost zamítnul,“ uvedl dále Patrik.

Podle internetových stránek ŘSD ČR se má celý první úsek R35 délky 4,2 km od Sedlic do Opatovic nad Labem za 2,6 miliardy korun se dvěma mimoúrovňovými křižovatkami začít stavět už v listopadu 2006, což se ale velmi obtížně stihne. 

První stavební povolení Ministerstva dopravy pro R35 totiž nabylo právní moci teprve minulý týden a týká se jen křížení dálnici D11 u Sedlic za 273 miliónů korun. Chybí tedy ještě stavební povolení pro přeložku dvou polních cest u této křižovatky a pro navazující úsek silnice až do Opatovic nad Labem s obří křižovatkou.

Přehled událostí ve sporu o stavební povolení pro dvě polní cesty při výstavbě MÚK Sedlice na R35:
08. 08. 2005 = Magistrát města Hradec Králové vydává stavební povolení
30. 08. 2005 = Děti Země podávají odvolání ke krajskému úřadu, neboť jim byla znemožněna účast v řízení
08. 11. 2005 = Krajský úřad v Hradci Králové odvolání zamítá, neboť magistrát postupoval správně
30. 01. 2006 = Děti Země podávají žalobu, neboť byl porušen zákon o ochraně přírody a krajiny
20. 04. 2006 = Krajský soud v Hradci Králové žalobu uznává a nařizuji stavební řízení zopakovat

Odkaz na internetové stránky o R35:
Silnice R35 na Pardubicku = http://R35.ecn.cz


