Obce Posázaví, Benešovska a Voticka trápí zátěž dopravou, špatná
průjezdnost a bezpečnost silnic v regionu. Spoléhat se na plánovanou
dálnici je nejisté
Tisková zpráva Alternativy středočeské D3, Netvořice 19. 11. 2019
Představitelé třinácti obcí ležících na trase plánované dálnice D3 se sešli na setkání,
které pořádala iniciativa Alternativa středočeské D3 ve spolupráci s městysem
Netvořice. Účastníci se mj. zabývali otázkou, jestli dálnice může vyřešit problémy,
které obce na její trase skutečně trápí. Obce by před dálnicí raději upřednostnily
rychleji proveditelná a efektivnější dopravní opatření.
Existují pádné důvody pochybovat, že se středočeskou D3 podaří vybudovat v avizovaném
termínu, s avizovaným rozpočtem, a že dálnice skutečně zlepší situaci zejm. na páteřní
komunikaci Benešovska – silnici I/3, jak tvrdí její investor. Obce však už dále nechtějí
spoléhat na sliby politiků – poučení z Olbramovic, kde na obchvat obce čekají bez mála třicet
let, je jim výstrahou. Realizovat řadu lokálních řešení je neodkladné tak jako tak, bez ohledu
na dálnici.
„Nejsme zde všichni odpůrci dálnice, shodujeme se však v tom, že zlepšení místní
dopravy je prioritou před problematickým projektem středočeské D3,“ komentuje setkání
místostarostka Netvořic Ivana Fulínová.
„Zdejší dopravní problémy musíme společně řešit lépe a dříve než s pomocí dálnice.
Tyto problémy dálnice nevyřeší, naopak je bude ještě více komplikovat,“ dodává Tomáš
Krása, zastupitel Lešan
Projekt středočeské D3 v tzv. západní variantě, jej prosazuje Ředitelství silnic a dálnic a
hejtmanka Středočeského kraje Jermanová, pochází z osmdesátých let 20. století. Neprošel
ještě územním řízením, nemá dokumentaci pro stavební povolení a pochopitelně ani
stavební povolení a vypořádány nejsou vztahy s vlastníky dotčených pozemků. Podle kritiků
odčerpává dálnice pozornost a finance od opatření, která by měla mít před stavbou dálnice
přednost. Indukce další dopravy prostřednictvím plánované dálnice, a tím i plošné zvýšení
zátěže širokého okolí je při tom neoddiskutovatelná hrozba.
Předseda Alternativy středočeské D3 Roman Andres situaci komentuje: „Sjednocené a
aktivní obce uspějí, jejich role v obhajování zájmů místních lidí je zcela klíčová. Mnoho
potřebných zlepšujících opatření, po nichž zdejší obce dlouho volají, je přitom dostupných
mnohem dříve a jsou technicky finančně dostupnější než stavba dálnice.“ Jedná se zejména
o odstranění překážek plynulosti a bezpečnosti provozu na silnici I/3 (obchvaty Olbramovic,
Benešova a Miličína, nové mimoúrovňové křižovatky, nové jízdní pruhy), ale i o další stavby
uvnitř regionu mezi Vltavou a Sázavou. Pomoc zdejší obcím by tak podle Alternativy mohla
přijít dříve a s větší efektivitou než prostřednictvím dálnice, kterou iniciativa dlouhodobě
kritizuje. „S Alternativou středočeské D3 mohou vést dialog všechny obce, které řeší místní
dopravu, a rádi vejdeme v jednání i s obcemi, které nesdílejí naše protidálniční stanovisko,“
doplňuje Andres.

Poznámky pro editory:
Alternativa středočeské D3 je nezávislá iniciativa občanů, spolků a obcí v trase
kontroverzní středočeské D3. Podporovatelé iniciativy sdílí stanovisko zakotvené v petici,

která má nyní přes 1.300 podpisů jednotlivců a kterou podepsalo již 11 zdejších obcí. Více na
webu: www.alternativaD3.cz/petice.
Vizte rovněž zprávy o dění v Jílovém u Prahy 17. 7. 2019 při jednání premiéra Andreje
Babiše o středočeské D3:
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