Zlepšuje Středočeský kraj situaci na silnici I/3?
Po téměř třiceti letech čekání se Olbramovice na Benešovsku dočkají obchvatu. Jakkoli
Krajský úřad Středočeského kraje tvrdí, že obchvat je jeho priorita, favorizuje místo něj
stavbu středočeské D3, a realizaci obchvatu dosud odkládal.
Tisková zpráva Alternativy středočeské D3, Praha 2. 3. 2020
Obchvat získal stavební povolení 14. února. Na tuto důležitou stavbu na frekventované silnici I/3
z Prahy do Tábora čekají obyvatelé Olbramovic dlouhých 30 let, vinou Krajského úřadu
Středočeského kraje a Ředitelství Silnic a dálnic však byla její realizace mnohokrát odkládána na
úkor středočeské D3, proti níž existuje odpor veřejnosti i obcí. Obchvat je podle kraje navázán na
výstavbu SD3 (https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/obchvat-olbramovic-pobliz-capihohnizda-dostal-nove-stavebni-povoleni-40313525), ve skutečnosti však je naprosto zásadní sám o
sobě pro bezpečnost a plynulost provozu na dotyčné silnici i životní prostředí okolních obyvatel.
Jeho souvislost s budoucí dálnicí bývá prezentována spíše účelově.
O rychlou výstavbu obchvatů postižených obcí bez ohledu na dálnici, která se potýká s řadou
problémů, dlouhodobě usiluje iniciativa Alternativa středočeské D3. O neúnosné dopravní situaci
podél páteřní komunikace I/3 (Mirošovice–Benešov–Tábor) a jejím řešení chtěla tato iniciativa
jednat s hejtmankou Středočeského kraje. Ta ale na žádost o schůzku ani neodpověděla.
Dopravní politika Středočeského kraje tak zůstává nejasná. Vedle opomíjení modernizace I/3,
které by mohlo dopraví problémy regionu rychle vyřešit, a protežování problematické SD3, jejíž
výstavba (dojde-li k ní) se ztrácí v budoucnosti, kraj podporuje navýšení automobilové dopravy
vedené do Prahy prostřednictvím SD3 a současně plánuje její omezení (https://poladprahu.mngsocial.cz/wp-content/uploads/2019/10/PNavrh_2019-05-24.pdf). Protěžování projektu
SD3 navíc odporuje Dopravní politice ČR – vrcholnému strategickému dokumentu resortu.
Poznámky pro editory a další odkazy:
Alternativa středočeské D3 je nezávislá iniciativa občanů, spolků a obcí v regionu dotčeném
kontroverzním záměrem středočeské D3. Odmítá v mnoha ohledech škodlivý projekt dálnice a
usiluje o urychlené řešení skutečných dopravních problémů daného území namísto navyšování
dopravní kapacity pro transevropský tranzit. Příznivci iniciativy jsou signatáři tzv. Prohlášení
AD3, umístěného na www.alternativad3.cz/petice. Tuto petici podepsalo 11 obcí a přes 1300
jednotlivců.
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