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Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
v nedávných dnech Vám byly doručen dopis od společnosti Pragoprojekt, který zastupuje Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD) ve věci přípravy středočeské dálnice D3.
Pragoprojekt žádá obce o písemné vyjádření souhlasu obcí s dotyčným záměrem, konkrétně
umístěním dálnice a souvisejících stavebních objektů, s přeložkami inženýrských sítí. Dále žádá o
souhlas s trvalým či dočasným záborem, s případným dělením pozemku, s vynětím zemědělské půdy
ze ZPF a s případným kácením dřevin rostoucích mimo les.
Vyslovený souhlas má být podkladem pro územní rozhodnutí a ačkoliv veřejný zájem nebyl nikdy v
této věci objektivně doložen, je tak záměr označován a v této souvislosti Pragoprojekt nezapomíná
adresáty upozornit, že jim tak jako tak hrozí omezení či odejmutí vlastnických práv k pozemkům v
případě, že by se vlastníci (obce) rozhodli souhlas neudělit.
Není nijak zaručeno kdy, zda a v jakém stavu Vám pozemek vrátí. Pokud budete souhlasit, začíná
NEVRATNÝ PROCES . Pokud souhlas neudělíte, máte naopak šanci hájit zájmy svého území.
DÁLNICE MÁ PRO DOTČENÝ REGION V NEPŘIJATELNÉM ČASOVÉM HORIZONTU A ZA PŘEMRŠTĚNOU
CENU NĚKOLIK NEJASNÝCH PŘÍNOSŮ A MNOHO JASNÝCH NEVÝHOD.
REGION PŘI TOM TRPÍ DOPRAVNÍMI PROBLÉMY, KTERÉ VYŽADUJÍ LOKÁLNÍ ŘEŠENÍ.
ZÁPADNÍ VARIANTA SD3 NENÍ VÝHODNÁ ANI PRO JEJÍ PŘÍZNIVCE, NEBOŤ ZCELA EVIDENTNĚ NEMŮŽE
SPLNIT JEJICH OČEKÁVÁNÍ.
OBCE PŘI TOM NEJSOU ŽÁDNÝM VAZALEM ŘSD, NEMUSÍ SE SLEPĚ PODŘIZOVAT A MĚLY BY NAOPAK
HÁJIT SVOJE ZÁJMY!
V příloze tohoto e-mailu Vám posíláme:
* stručné shrnutí problematiky pro starosty, zastupitele a další představitele obcí
* právního rádce, jak postupovat při obraně svých práv se zaměřením na aktuální situaci a
blížící se územní řízení
* návrh usnesení zastupitelstva - jako vzor pro Vaši potřebu
Zdvořile Vás žádáme o rozšíření těchto podkladů mezi zastupitele Vaší obce a jejich akceptování při
rozhodování obce v mimořádně významné věci, kterou kauza středočeské dálnice D3 bezesporu je. V
případě zájmu jsme Vám k dispozici pro další spolupráci, informace apod.
Za tým iniciativy Alternativa středočeské D3
-Roman Andres
_podpořte prosím naší petici_
www.alternativaD3.cz [1]
Links:
[1] http://mail.ingenius.cz/www.alternativaD3.cz

Odmítavé stanovisko zastupitelstva obce k výstavbě dálnice D3 - středočeská část
zastupitelstvo/rada
I.
Nesouhlasí s realizací projektu dálnice D3 - středočeská část (dále jen SD3) tak, jak je dán v
dokumentaci ŘSD pro územní rozhodnutí (DÚR) včetně souvisejících staveb z důvodu nevýhodnosti,
technického i finančního nastavení projektu a ohrožení životní úrovně, zdraví, přírodních zdrojů a
kvality životního prostředí obyvatel obce.
Odmítnutím projektu SD3 a podporou alternativních řešení dopravních problémů se
zastupitelstvo/rada rozhodlo předejít zejména




ohrožení zdejších sídel, obyvatel a jejich zdraví a životní pohody,
ohrožení vodních zdrojů, zemědělské půdy a ohrožení krajiny jako celku,
zvýšení zranitelnosti vůči negativním ekonomickým a sociálním jevům, i vůči očekávaným
důsledkům probíhající klimatické změny (přívalové deště, dlouhotrvající sucha, vlny veder a
další povětrnostní extrémy, eroze půdy, splachy a sesuvy aj.).

Místní občané by z ev. realizace stavby měli naprosto minimální užitek, ve srovnání se ztrátami,
náklady a zátěží které by museli podstoupit.
II.
Doporučuje
1. obecní radě nepostupovat v jednání s investorem SD3 o stavbě dálnice a v nadcházejících
správních řízeních vystupovat v souladu s výše uvedeným nesouhlasem
2. vlastníkům pozemků (vč. obce) k neudělovat souhlas s využitím pozemků pro stavbu dálnice
ani pro jakékoliv související práce (např. stavební průzkum)
3. započít jednání s iniciativou Alternativa středočeské D3 o možné spolupráci při ochraně území
a zájmů obce před hrozbou dálnice

