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Tisková zpráva ze dne 26. srpna 2004:

Ministerstvo dalo zelenou severní variantě R35


Díky Ministerstvu životního prostředí má severní varianta R35 větší šanci na úspěch

Jednání mezi zástupci krajského úřadu v Pardubicích a Ministerstvem životního prostředí, které se konalo koncem května v Praze, skončilo vzájemnou dohodou ve prospěch severní trasy R35. Oproti očekávání ekologických organizací a řady obcí, které tuto variantu odmítají , ministerští úředníci s ní až překvapivě snadno souhlasili.  Původní stanovisko ministerstva ovšem podporovalo jižní trasu. Sledovat severní variantu doporučili zastupitelé kraje již loni v prosinci. 

Podle požadavku MŽP musel krajský úřad  zdůvodnit, proč zastupitelé zvolili jinou variantu než jakou ministerstvo doporučilo ve svém stanovisku za srpna 2003.  „Nás ale argumenty kraje nepřesvědčily vůbec, považujeme je za velmi zavádějící a nedostatečné,“ prohlásil Radim Lána ze Zeleného Kohouta.

Krajští úředníci především vychvalují pozitiva severní varianty, které ale má i jižní, přitom zamlčují její zápory. Naopak jižní varianta je podle Lány hodnocena vesměs negativně, přitom o jejích pozitivech se nelze nic dočíst. Podle seznamu posudků a stanovisek k R35 od různých zpracovatelů by ale naopak zvítězila jižní alternativní trasa. 

„Očekávali jsem, že ministerstvo bude důrazněji hájit svůj postoj a krajský úřad přijde s lepšími argumenty. Zdá se, že politika vyhrává nad odbornými posudky. Jsme zklamáni, ale rozhodně se nevzdáváme,“ uvedl Lána.

Další ze symbolických akcí proti plánované severní variantě R35 je připravena na 18. září, kdy v rámci Dne bez aut proběhne již 3. ročník cyklojízdy kolem České Třebové podnázvem Po trase R35. 

Severní variantu R35 provází od počátku silné protesty. V únoru ji odmítlo osm obcí v její trase (České Heřmanice, Přívrat, Rybník, Řetová, Sloupnice, Tisová, Vračovice-Orlov a Zálší) a následně i občané Sloupnice, Řetové a městské části Lhotka v České Třebové ve svých peticích. Proti jižní variantě zatím není žádá obec či město v její trase, neočekávají se tedy průtahy v její výstavbě.


Další informace poskytnou:
1) RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země– Klub za udržitelnou dopravu, tel./fax 545 210 393, mobil 603 574 289, dz.brno@ecn.cz,
2) Ing. Bohumil Burdych, vedoucí oddělení územního plánování a stavebního řádu na krajském úřadě v Pardubicích – telefon 466 026 303, bohumil.burdych@pardubickykraj.cz
3) Ing. Jaroslava Honová, ředitelka odboru EIA, SEA a IPCC na MŽP – telefon 267 121 111, jaroslava_honova@env.cz


