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Tisková zpráva ze dne 25. září 2006:

Připomínky k územnímu plánu Pardubicka už jen do pátku

Už jen pár dní je možné se vyjadřovat k jižní variantě silnice R35

Veřejnost, vlastníci nemovitostí v Pardubickém kraji a státní orgány mohou už jen do pátku 29. září krajskému řadu posílat své připomínky, stanoviska či námitky k druhému návrhu územního plánu Pardubického kraje s jižní variantou silnice R35. Města a obce mají lhůtu až 14. října. Podklady jsou k nahlédnutí na krajském úřadě a v České Třebové, anebo na internetové stránce krajského úřadu. Děti Země z Brna, Zelený Kohout z České Třebové a místní sdružení a obce v zamítnuté trase severní varianty R35 uvažují poslat také svá vyjádření. Návrh plánu má být schválen do konce roku.

„Schválení územního plánu kraje s jižní variantou R35 snad na konci roku proběhne hladce,“ prohlásil Miroslav Patrik z Dětí Země, které se kauzou zabývají již tři roky

Mezi ekologicky sporné stavby na Pardubicku však podle něho stále patří vedení silnice R35 přes okraj ptačí oblasti Komárov, splavnění Labe do Pardubic s plavebním stupněm Přelouč a plánovaná spalovna odpadů u Opatovic nad Labem, kterou také odmítá Královéhradecký kraj i blízké město Hradec Králové.

Ředitelství silnic a dálnic ČR na výstavbu R35 v úseku Vysoké Mýto – Staré Město přes Pardubicko již také spěchá, neboť 22. září požádalo Ministerstvo životního prostředí o vydání stanoviska o posouzení vlivů R35 na životní prostředí. Tím byl zahájen celý posuzovací proces, který může trvat asi jeden až dva roky.

„Zdá se nám to poněkud předčasné, že se má detailně ekologicky posuzovat trasa R35, která je těsně před schválením, ale samozřejmě v termínu své vyjádření k oznámení záměru pošleme,“ uvedl dále Patrik.

Odkaz na internetové stránky:

Návrh ÚP VÚC Pardubicka = http://www.pardubickykraj.cz/article.asp?thema=2980&item=37353
Posuzování R35 Vysoké Mýto – Staré Město = http://www.ceu.cz/eia/is/info.asp?kodAkce=MZP136
Varianty silnice R35 na Pardubicku = http://r35.ecn.cz



