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Tisková zpráva ze dne 25. 2. 2004:

Děti Země nadále podporují obce proti severní variantě R35


Aniž jsme to plánovali, stává se R35 pro nás prioritou, říká Miroslav Patrik

Snahu osmi malých obcí na Pardubicku v trase plánované rychlostní silnice R35 v severní variantě změnit rozhodnutí krajských zastupitelů z minulého roku ve prospěch jižní varianty této silnice podporují kromě místních sdružení Zelený Kohout z České Třebové a Občanského sdružení R35 z Rybníka také brněnské Děti Země. S žádostí o podporu jižní varianty se proto obrátily na jiné organizace po celé republice. Cílem je poslat před březnovým jednáním zastupitelů kraje odmítavé stanovisko dotčených obcí, které bylo přijato 3. února v Rybníku. Zastupitelé navzdory názoru MŽP a řady odborníků doporučili krajskému úřadu, aby se dále zabýval jen severní variantou R35.

„My to samozřejmě jen tak nevzdáváme, i když jsme očekávali, že když všechny důvody celého procesu schvalování návrhu konceptu územního plánu kraje směřují pro jižní variantu, tak zastupitelé se podle toho také zachovají,“ prohlásil Miroslav Patrik z Dětí Země.

Podle něho není pro Děti Země nijak složité, aby se R35 stala jejich prioritou společně s dálnicí D8 do Ústí nad Labem, s dálnicí D11 do Hradce Králové a dálnicí D1 a D47 na Ostravsko. Navíc je ještě několik měsíců čas, než zastupitelé kraje schválí koncept kraje. Kromě toho dosud nedořešeným problémem je také střet silnice R35 s Ptačí oblastí Komárov, který není ještě vyřešen a ani k tomu nemusí v brzké době dojít.

„Prostě vyměníme jednu naši dopravní kampaň za jinou, neboť dálniční obchvat Plzně se teď staví, takže se můžeme více věnovat severní variantě R35,“ plánuje Patrik do budoucna. 

Děti Země si také se Zeleným Kohoutem pořídily podrobný zápis z jednání zastupitelů 18. prosince 2003, při němž dvacet pět z celkových čtyřiceti pěti zastupitelů zvedlo ruku pro severní variantu R35. 

Z tohoto zápisu mj. vyplývá, že z politického hlediska pro Sever v drtivé většině hlasovali zastupitelé z ODS a KSČM, proti ní zase téměř všichni zastupitelé z ČSSD. Ovšem zcela nejednotně hlasovala Čtyřkoalice. Pro Sever totiž byli 2 zástupci z KDU-ČSL a 2 zástupci z US (a 1 nyní nezařazen), takže tyto hlasy možná chyběly pro schválení Jihu. 

Z hlediska vlivu bydliště zastupitelů na volbu varianty R35 zase vyplynulo, že 64 % zastupitelů (29) rozhodovalo o budoucnosti východní části kraje, i když bydlí v její západní části. Je pak logické a patrně i správné, že 3 zastupitelé bydlící mimo oba koridory ze 4, se hlasování zdrželi.

