
Ministerstvo životního dalo za pravdu odvolání odpůrců a ruší povolení ve 
věci středočeské dálnice D3

Praha, 10. 1. 2023, tisková zpráva Alternativy středočeské D3 

Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) zrušilo rozhodnutí Krajského úřadu 
Plzeňského kraje, který udělil výjimku z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů 
(dále ZCHDŽ) plánované středočeské dálnice D3 (dále SD3) v úseku 0301-0303 (Praha –
Václavice). Jedná se o druhé zrušené rozhodnutí v této trase a schvalovací proces dálnice
tak nemůže pokročit k územnímu řízení. 

 

MŽP uznalo námitky odvolatelů, které se týkaly nejasností obsahu žádosti či početnosti 
populací ohrožených druhů. Krajský úřad se také podle ministerstva nevypořádal se všemi 
doposud vznesenými námitkami odvolatelů. Ti m.j poukazují i na skutečnost, že v případě 
údajného veřejného zájmu na výstavbě SD3 nebyla prokázána jeho převaha nad ostatními 
veřejnými zájmy a lidská práva, jako je např. soukromé vlastnictví, zdraví obyvatel či 
příznivé životní prostředí, zaručené Ústavou.

Právní zástupce odvolatelů advokát Michal Bernard komentuje situaci: „Odvolací orgán nám 
již podruhé dal zapravdu, investor bude muset zpracovat nové terénní průzkumy. Vydání 
nového rozhodnutí nelze očekávat dříve než koncem roku 2023. Bez tohoto povolení a bez 
prodloužení stanoviska EIA, které se řeší již téměř rok, nelze vydat rozhodnutí o umístění 
stavby. Problémy této stavby zdaleka nekončí, avizované termíny zahájení stavby jsou zbožná 
přání pana ministra Kupky. “. 

Roman Andres z Alternativy středočeské D3 k tomu uvádí: „Ministerstvo dopravy 
nepředložilo důkazy o jasné ekonomické a dopravní výhodnosti této mimořádně vysoké 
investice. Ztráty pro dotyčné území by byly obrovské a přesahují lokální měřítko. Stát 
připravuje předraženou středočeskou D3, která ničemu nepomůže, a při tom zcela selhává v 
případě řešení neutěšené situace na silnici I/3 u Benešova a Miličína.“ 

Výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů udělil v nedávné době Krajský úřad 
Plzeňského kraje pro všechny úseky stavby. Odpůrci středočeské D3 koordinovaní organizací 
Alternativa středočeské D3 však vytýkají podkladům rozhodnutí časovou zastaralost a 
odborné nedostatky. Své argumenty opírají m.j. o vyjádření soudních znalců či aktuální 
průzkumy v dotyčném území. Z uvedených důvodů podaly spolky a obce proti udělení 
výjimek z ochrany ZCHDŽ odvolání. O odborné správnosti udělených výjimek na úsecích, 
kde MŽP odvolání neuznalo, bude rozhodovat soud.

KONTAKT: Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3: 732906107

POZNÁMKY PRO EDITORY:

Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje 11 obcí Posázaví, Benešovska a Voticka, které 
nesouhlasí s realizací kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Namísto něj prosazuje 



řešení A 0+. Svou činností pokrývá organizace celých 60 km dlouhé území v koridoru 
středočeské D3 s spolupracuje při tom kromě svých petentů i s dalšími obcemi, experty a 
soudními znalci. 

1. odborné posudky: https://www.alternativad3.cz/archive/1/3/14 

2. hlavní fáze schvalovacího procesu přehledně: 
https://www.alternativad3.cz/schvalovaci-proces/1/144      

3. hlavní problémy středočeské D3 v přehledné infografice: 
https://www.alternativad3.cz/hrozby-pro-okoli/1/134 

4. alternativní řešení A 0+ v přehledné infografice: 
https://www.alternativad3.cz/alternativni-reseni-0-/1/136
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