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Tisková zpráva ze dne 31. října 2004:

Rychlostní silnice R35 patří mezi prioritní volební téma


Ekologové předpokládají, že složení nového krajského zastupitelstva bude mít vliv na konečnou volbu trasy R35

Občanská sdružení zabývající se problematikou rychlostní silnice R35 v Pardubickém kraji s napětím očekávají výsledek voleb do krajského zastupitelstva. To by mělo na jaře v novém složení schválit definitivní trasu této dopravní tepny. V prosinci loňského roku současní zastupitelé doporučili k výstavbě severní variantu přes Ústeckoorlicko, nové zastupitelstvo by mělo tuto volbu potvrdit či změnit na variantu jižní.

Podle sdružení Zelený Kohout většina kandidátů ale přímo neříká, pro jakou variantu by v případě svého zvolení hlasovali. „Všichni hodlají podporovat rychlou výstavbu dálnice D11 a rychlostní silnice R35, ke konkrétní variantě se však příliš nehlásí,“ říká Radim Lána ze Zeleného Kohouta. Podle něj je ovšem pravděpodobné, že i po volbách bude mít severní varianta více příznivců než jižní. „Pokud se potvrdí předvolební průzkumy a volby vyhraje ODS a KSČM na třetím místě, vyhraje i severní varianta,“ říká Lána.

Z politických stran, které se otevřeně hlásí naopak k jižní variantě, patří Zelení a ČSSD a její lídr Ladislav Effenberk. Jižní trasu podporuje i část kandidátů za Koalici pro Pardubický kraj. Velmi bude proto záležet na výsledné poměru stran v zastupitelstvu. „Ne každý zastupitel hlasuje pouze za sebe. Při pohledu na výsledky hlasování o R35 z loňského prosince je stranická disciplína velmi zřetelná. A to, že bude volba trasy R35 politická záležitost, mnozí ani neskrývají,“ tvrdí Lána.

Spolu s ostatními sdruženími hodlají pokračovat v boji za jižní variantu, i pokud se zastupitelé rozhodnou na jaře jinak. „Není možné, aby politici neustále přehlíželi výsledky draze zaplacených odborných studií a sílící protesty občanů,“ dodal závěrem Lána.

Podle seznamu posudků a stanovisek k R35 od různých zpracovatelů, institucí a obcí by zvítězila jižní alternativní trasa. Proti severní trase R35 protestuje 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. Severní varianta se naopak těší podpoře deseti měst na severu, které si od její výstavby slibují zlepšení dostupnosti regionu a oživení ekonomiky v podobě příchodu investorů.
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