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Tisková zpráva ze dne 26. září 2005:

Cyklisté opět pojedou proti severní trase dálnice


Odpůrci výstavby severní varianty rychlostní silnice R35 pořádají již čtvrtý ročník protestní cyklojízdy

V rámci letošního ročníku Dne bez aut přichystala občanská sdružení Ochránci přírody Končin-Sloupnice-Vilámova, Zelený Kohout, Děti Země Brno a Ochránci přírody údolí Husího krku na neděli 2. října již čtvrtý ročník cykloturistické vyjížďky po severní trase silnice R35. Její účastníci budou mít opět možnost prohlednout si přímo v terénu místa, kudy by v budoucnu mohla plánovaná rychlostní silnice vést a dozvědět se od zástupců občanských sdružení řadu informací o této komunikaci i procesu její přípravy.

„Oproti minulým ročníkům jsme letos přesunuly start cyklojízdy do Sloupnice. Přes tuto obec dosud její trasa nevedla, také zde očekáváme vyšší počet účastníků,“ řekl Radim Lána ze Zeleného Kohouta. Cyklisté by měli podle něj postupně projet obcemi a zajímavými místy na trase plánované komunikace R35. Akce má konec naplánovaný v obci Rybník, její trasa a přesný počet zastávek ovšem závisí také na požadavcích jejích účastníků.

„Rádi bychom touto akcí opět upozornili na naše aktivity v boji proti severní variantě R35 a jejím účastníkům přinesli mnoho zajímavých informací nejen o této silnici,“ uvedl Jiří Černý ze sdružení Ochránci přírody Končin-Sloupnice-Vilámova. 

Rychlostní silnice R35 by měla zhruba za 15 let vytvořit nový dálniční tah z Čech na Moravu a odlehčit dnes přetížené dálnici D1. O její konečné variantě se však vedou již několik let spory mezi Pardubickým krajem, obcemi ležícími na její trase, ekology a nyní i vládou. Zatímco Pardubické zastupitelstvo již poněkolikáté upřednostnilo od počátku plánovanou severní trasu přes Českou Třebovou, většina odborných studií, ministerstvo dopravy, životního prostředí i ministerstvo pro místní rozvoj a řada občanských sdružení prosazují jižní variantu kolem Litomyšle.

Začátek cyklojízdy je naplánován na 13:30 hodin od areálu na Mlejnici ve Sloupnici. 

Další informace poskytnou:
1) Jiří Černý, Ochránci přírody Končin-Sloupnice-Vilámova – telefon 777 148 435


