Další problém pro středočeskou dálnici D3. Ministerstvo ŽP zrušilo rozhodnutí o
výjimkách z ochrany živočichů
Praha, 8.9. 2020, tisková zpráva Alternativy středočeské D3
Ministerstvo životního prostředí aktuálně zrušilo dvě vydaná rozhodnutí o výjimkách z ochrany
živočichů - pro jeden úsek dálnice D3 a pro stavbu týneckého přivaděče. Krajský úřad Plzeňského
kraje musí znovu projednat žádost Ředitelství silnic a dálnic o udělení výjimky z ochrany zákonem
chráněných druhů živočichů, o kterou žádalo v souvislosti s přípravou středočeské dálnice D3.
Odvolání podaly obce, vlastníci pozemků i spolky. Územní řízení pro středočeskou D3 nemůže
proběhnout bez pravomocného udělení těchto výjimek. Příprava stavby tak nabere další výrazný
skluz.
MŽP v postupu KU Plzeňského kraje spatřuje podstatnou vadu řízení. JUDr Michal Bernard z advokátní
kanceláře Dohnal & Bernard, který dotčené obce a spolky zastupuje, k tomu říká: „S ohledem na
argumentaci MŽP v obou rozhodnutích je více než pravděpodobné, že dojde ke zrušení povolení i pro
zbývající dva úseky dálnice D3, Jesenice - Václavice a Václavice – Voračice. Vzhledem k nedostatkům v
dokumentaci (např. neúplný výčet zvláště chráněných živočichů v území, zastaralost průzkumů aj.) ale
i procesním komplikacím může schvalování výjimek trvat ještě dlouho a není vůbec jasné, zda výjimka
udělena bude.“ Středočeský kraj v čele s hejtmankou Jaroslavou Pokornou - Jermanovou (ANO) byl v
minulosti usvědčen z podjatosti v rozhodování v souvislosti se středočeskou D3. V důsledku
protěžování kontroverzního projektu tzv. západní varianty středočeské D3 byla část rozhodovacího
procesu (udělování výjimek z ochrany cenné přírody) odejmuta Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Ministerstvo životního prostředí jí pověřilo Krajský úřad Plzeňského kraje.

Hejtmanka, jejímž poradcem se stal majitel Pragoprojektu (významný
dodavatel v projektu středočeské D3) současně tlačí na obce: pokud nebudete
spolupracovat v přípravě dálnice, nedostanete vodovod.
Příprava stavby dálnice D3 ve Středočeském kraji se tak dále komplikuje, po
mnoha letech je stále na počátku, územní řízení se ještě nerozeběhlo, opakuje
se proces posuzování vlivů na životní prostředí v úseku Jílové – Hostěradice,
zpracovává se nová EIA na vyústění D3 na Pražský okruh u Jesenice. Na
počátku roku 2022 skončí platnost stanoviska EIA.
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