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Tisková zpráva ze dne 29. června 2004:

Na první úsek silnice R35 již probíhá územní řízení


Děti Země doporučily zmenšit křižovatku u Opatovic nad Labem

Pondělí 28. června byl poslední den, kdy mohli účastníci územního řízení pro stavbu prvního úseku rychlostní silnice R35 v Pardubickém kraji od křižovatky Sedlice s budoucí dálnicí D11 až po křižovatku Opatovice na přeložce silnice I/37 mezi Hradcem Králové a Pardubicemi poslat své námitky. Mezi nimi byly i Děti Země z Brna, které požadují, aby obří třípatrová kruhová křižovatka u Opatovic byla o jedno patro snížena a asi o sto metrů odsunuta od stejnojmenné obce. Důvodem je ochrana krajinného rázu o snížení hlučnosti. Územní řízení probíhá u pardubického magistrátu.

„Domníváme se, že si okolní krajina a obyvatelé Opatovic zaslouží zmenšení přilehlé křižovatky, i když by to znamenalo mírné časové zpoždění. Ovšem lepší ochrana občanů před hlukem a snazší začlenění této obrovské stavby do rovinaté krajiny, je podle nás zásadní,“ prohlásil Miroslav Patrik z Dětí Země.

Dalším jejich požadavkem je, aby se na tělese silnice R35 s násypy místy až dvanáct metrů vysokými vysazovaly jen místní dřeviny. Projektanti stavby totiž navrhli přimíchat cizokrajné stromy jako jsou jeřáb muk a modřín opadavý a z keřů třeba zimolez pýřitý a mahalebku či ptačí zob obecný.

„Účastí ve správních řízeních u této stavby také testujeme, do jaké míry budou naše námitky zapracovány a jak časově náročné tato řízení budou. Stále jsme ještě nevzdali boj za jižní variantu R35 ve střední a ve východní části kraje,“ připomněl Patrik spor osmi malých obcí kolem České Třebové se zastupitelstvem kraje. 

Podle Dětí Země bude pro investora určitým problémem také doložení, zda splnil základní podmínky ze stanoviska Ministerstva životního prostředí o vlivu stavby na životní prostředí. 

Jak dlouho bude územní řízení probíhat je těžké odhadnout. Například u dálnice D8 z Prahy do Drážďan na území Chráněné krajinné oblasti České středohoří trvalo šest let, přičemž o odvolání Dětí Země bylo rozhodnuto až za třináct měsíců.


Další informace poskytne:
Blanka Venigerová, vedoucí územně správního oddělení MM Pardubic – telefon 466 859 176


