Reakce na článek „Dálnice ano či ne“, otištěný v Jílovských novinách V/2018.
V uvedeném článku se objevila zavádějící či nepravdivá tvrzení; vybíráme z nich sedm
klíčových, jež uvádíme na pravou míru. (1) O stavbě dálnice již bylo rozhodnuto. Dálnice je
ve stadiu záměru ŘSD/Ministerstva dopravy. Veškerá rozhodnutí jsou zatím pouze na straně
investora, nikoliv ostatních stran, jež se na schválení podílejí. Řízení o umístění stavby,
stavební řízení, řízení o výjimkách z ochrany zákonem chráněných druhů apod. neproběhla a
ani pro ně nejsou shromážděné podklady. Z prvního omylu vyplývá omyl (2): nyní se mohou
uplatňovat pouze dílčí připomínky ke stavbě. Z právního hlediska je otevřená cesta ke
schválení či upravení projektu stejně jako k radikálnímu předělání – anebo i odmítnutí. (3)
Připomínky ke stavbě mohou dosáhnout toho, že dálnice lépe zapadne do krajiny a nebude
rušivým elementem pro lidi. Nyní jsou všechny připomínky právně nevýznamné a lze jimi
stěží něčeho dosáhnout. Dálnice v každém případě do krajiny nezapadne a bude zásadně
rušivým elementem. (4) Dopady stavby poneseme všichni, ale je to nutné, musíme si zvyknout,
v důsledku jde o příznivé změny života všech lidí. Dopady stavby ponesou hlavně lidé, kteří
z ní budou mít minimální užitek, tj. lidé v blízkých obcích. Profitovat budou stavební firmy,
developeři, mezinárodní přepravci a spekulanti s pozemky. Příznivé změny nejsou nikým
zaručeny, jen se jimi mámí veřejnost. (5) Dálnice sníží počet aut projíždějících městem. Do
města zajíždějí hlavně lidé, kteří tam něco řeší. Těch neubude. Aut, která Jílovým pouze
projedou a nemají důvod zastavovat (využila by raději dálnici), je minimum. A jako vtip
působí (6) myšlenka, že prodloužení autobusové linky 332 do Neveklova způsobí zvýšení
dopravy v Jílovém. Korunou je ovšem teze, podle níž je diskuze o dálnici zbytečně ztracený
čas. Cožpak nežijeme v demokratickém státě, kde je veřejná debata o využití sdíleného
životního prostoru zcela zásadní?
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