
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) jedná ve věci středočeské dálnice D3 

s představiteli obcí za zavřenými dveřmi. Odpůrci budou reagovat. 

Praha, 18. 1. 2023, reakce Alternativy středočeské D3 na činnost ministra dopravy 

Jednání ministra se starosty obcí za účasti dalších představitelů resortu dopravy 

proběhne v režii Ministerstva dopravy bez účasti veřejnosti a spolků ve čtvrtek 19.1. v 

Jílovém u Prahy v budově Regionálního muzea ve 12 - 14 hod. Alternativa středočeské 

D3, která koordinuje činnost obcí a spolků nesouhlasících se záměrem dálnice, se k 

události vyjádří v tiskové zprávě ráno v den konání schůzky.  

Účast na akci doporučujeme novinářům, jejichž úlohou je mj. odhalovat nepravosti a klást 

otázky související se zpackanou přípravou, nedostatečnými podklady, množícími se důkazy o 

rizicích a především s financováním dotyčného záměru.  

Milan Makovec z Alternativy středočeské D3 k tomu uvádí: „Účastníci setkání jsou vybíráni 

selektivně. Přívrženci dálnice z řad zastupitelů se např. mohou bez problému zúčastnit spolu 

se svým starostou. Naopak např. zastupiteli města Jílové u Prahy Michalu Bernardovi, který 

dlouhodobě záměr středočeské dálnice D3 kritizuje a právně zastupuje dotčené obce a spolky, 

byla ze strany Ministerstva dopravy účast výslovně zapovězena. S transparentností a 

demokratickými principy vlády to nemá mnoho společného.“ 

Příprava středočeské D3 naráží na odpor části obcí a veřejnosti a její příprava se potýká s 

vážnými technickými a organizačními problémy. Záměr nemůže pokročit k územnímu řízení, 

jelikož nemá vypořádané předchozí fáze schvalovacího procesu - výjimky z ochrany zvláště 

chráněných druhů živočichů a vliv na ŽP a zdraví obyvatel (EIA).  

Ministerstvo dopravy podle odpůrců nepředložilo důkazy o jasné ekonomické a dopravní 

výhodnosti této mimořádně vysoké investice. Vytýkají ministerstvu, že propaguje nákladnou 

stavbu dálnice a při tom selhává v případě řešení neutěšené situace na silnici I/3 u Benešova a 

Miličína. 

 

 

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. zrušení rozhodnutí o výjimkách z ochrany živočichů: 

https://www.alternativad3.cz/ministerstvo-zivotniho-dalo-za-pravdu-odvolani-

odpurcu-a-rusi-povoleni-ve-veci-stredoceske-dalnice-d3/news/detail/1/2/115/0  

2. platnost EIA: https://www.alternativad3.cz/reditelstvi-silnic-a-dalnic-chce-pro-dalnici-

d3-prodlouzit-zastarale-stanovisko-eia/news/detail/1/2/102/0  
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3. odborné posudky: https://www.alternativad3.cz/archive/1/3/14  

4. hlavní fáze schvalovacího procesu přehledně: 

https://www.alternativad3.cz/schvalovaci-proces/1/144     

5. hlavní problémy středočeské D3 v přehledné infografice: 

https://www.alternativad3.cz/hrozby-pro-okoli/1/134  

6. alternativní řešení A 0+ v přehledné infografice: 

https://www.alternativad3.cz/alternativni-reseni-0-/1/136 
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