ALTERNATIVA
STŘEDOČESKÉ D3
Výroční zpráva spolku 2019

Použité zkratky:
AD3 – iniciativa/spolek Alternativa středočeské D3
SD3 - středočeská dálnice D3
0+ - alternativní řešení dopravy prosazované spolkem AD3
ZUR – zásady územního rozvoje (celokrajský „územní plán“)
EIA (Environmental Impact Assessment) – hodnocení vlivu záměru na životní prostředí
DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic

O nás
A. Kdo jsme
Alternativa středočeské D3 byla založena s cílem chránit a podporovat obce a krajinu Posázaví, Benešovska
a Voticka před negativními dopady kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Na místo něj se snažíme
prosadit moderní efektivní řešení, které je v souladu s principy udržitelné dopravy a s minimálními negativními
dopady na okolí, tzv. řešení 0+.
AD3 není ekologicky zaměřené sdružení, zabývá se danou problematikou z více hledisek. Svou činností pokrývá
celých 60 km dlouhé území v koridoru SD3.
V úzkém týmu AD3 pracuje 14 členů spolku.
AD3 spolupracuje s:
•
5 dalšími spolky
•
11 obcemi-signatáři Prohlášení AD3 (volněji spolupracují i další obce)
•
řadou externích spolupracovníků vč. expertů a soudních znalců
Petice AD3 (www.alternativad3.cz/petice) má ke konci roku 2019 přes 1300 signatářů. AD3 má přes 680
fanoušků na Facebooku.

B. Co děláme
•
•
•
•
•
•

zviditelňujeme lokální dopravní problémy obcí a zvyšujeme šanci brzkého zlepšení průjezdnosti
a bezpečnosti silnice I/3 a dalších problematických míst dopravy
posilujeme vyjednávací pozice obcí a veřejnosti vůči státu
provádíme odbornou revizi projektu SD3, jejíž výsledky poskytujeme dotčeným obcím
zlepšujeme dostupnost informací o projektu SD3 a jeho alternativách pro obce, vlastníky pozemků, veřejnost
poskytujeme právní, odbornou a koordinační podporu obcím, vlastníkům pozemků a veřejnosti, m.j. též
rozbory dokumentů, sdílení informací, manuály a vzory
účastníme se rozhodování o veřejném prostoru prostřednictvím správních řízení

C. Co požadujeme
V petici AD3 (www.alternativad3.cz/petice) jsou zakotveny 4 pilíře:
•
zdejší dopravní problémy musíme společně řešit lépe a dříve než s pomocí dálnice
•
zdejší dopravní problémy dálnice nevyřeší, naopak je bude ještě více komplikovat
•
dálnice nám přinese místo slibovaného rozvoje převážně problémy
•
vady projektu SD3 a přístup ŘSD zdejší obce a krajinu ohrožuje a brání jejímu rozvoji
Zasazujeme se o udržitelnou, efektivní dopravu, která by zachovávala přírodní a kulturní hodnoty území
a životní prostředí jeho obyvatel. Požadujeme:
•
modernizaci stávajících dopravních koridorů
•
budování přestupních dopravních terminálů vč. P+R parkovišť
•
podporu železnice a dalších druhů veřejné dopravy

D. Jak se zapojit, petice, kontakty
Chcete-li spolu s námi zabránit výstavbě dálnice a podpořit lepší řešení dopravy, podepište naši petici
(www.alternativad3.cz/petice), podpořte AD3 zasláním peněz na transparentní účet č. 2600996955/2010.
A dále, jste-li:
• zastupitel: uspořádejte s pomocí AD3 veřejnou besedu, dohlížejte na postup vedení obce a transparentnost
jednání o dálnici, podporujte debatu o SD3 a její alternativě ve své obci

•
•
•

vlastník nemovitostí dotčených SD3: nesouhlaste s jakýmkoli využitím svého majetku ve prospěch
stavby dálnice, šiřte informace AD3, podávejte námitky a negativní stanoviska k dálnici, apelujte na
zastupitele a vedení své obce, aby dálnici odmítli a podpořili alternativu
občan či spolek: apelujte na zastupitele a vedení své obce, aby dálnici odmítli a podpořili alternativu,
sdílejte informace AD3 na webu
obec: vydejte nesouhlasné stanovisko k dálnici rozhodnutím zastupitelstva, odmítněte SD3 ve všech
správních řízeních i při jednání s investorem, hajte obecní pozemky a další hodnoty veřejného prostoru
před zničením dálnicí, informujte na svých stránkách a vývěskách o činnosti AD3

Máte-li dotazy či nabízíte jakoukoli formu pomoci, napište nám: info@alternativad3.cz.

Další kontakty:
Web AD3: www.alternativad3.cz
Petice AD3: www.alternativad3.cz/petice
FB: www.facebook.com/alternativaD3/
transparentní účet č. 2600996955/2010 (Fio banka)
Sídlo spolku: Přetlucká 2304/3, 100 00 Praha 10
IČO: 07074417

?

Činnost spolku v roce 2019
1. Nejvýznamnější úspěchy v roce 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

jednání s významnými zástupci politických stran na půdě parlamentu
proběhlé schůzky s významnými zástupci ministerstev, SFDI, ŘSD aj.
účast na setkání s představiteli vlády v Jílovém 17. 7. 2019, kde byly hejtmance Středočeského kraje,
premiérovi a ministrům životního prostředí a dopravy předány písemné požadavky AD3; organizace
demonstrace tamtéž
setkání zástupců 13 obcí dotčených SD3 v Netvořicích
mediální výstupy v České televizi (Nedej se!, zpravodajství aj.), TV Prima, Nova a dalších celostátních médiích
kvalitní odborná oponentura ve vlně správních řízení v závěru roku 2019: řízení o umístění stavby
(územní řízení), řízení o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů organismů, řízení v procesu EIA
usvědčení Krajského úřadu Středočeského kraje z podjatosti v rozhodování o výjimkách s ochrany zákonem
chráněných druhů

2. Spolupráce AD3 s obcemi v roce 2019
•
•
•
•

petici AD3 podepsaly obce Tisem, Václavice, Okrouhlo, Netvořice, Šebáňovice (osadní výbor), Maršovice,
Lešany, Vojkov, Minartice (osadní výbor), Sledovice (osadní výbor), Jesenice, další obce spolupracují bez
podpisu
AD3 organizovala besedy pro veřejnost v obcích Jesenice, Tisem, Lešany, Jílové, Luka pod Medníkem
19. listopadu AD3 ve spolupráci s městysem Netvořice uspořádala informační setkání představitelů 13 obcí
na trase SD3 a silnice I/3. Prezentovala zde aktuální vývoj dopravní problematiky a její právní a odborné
souvislosti
obcím i veřejnosti průběžně poskytuje technickou a právní pomoc pro úspěšné vyjednávání s ŘSD

3. Spolupráce AD3 s veřejností v roce 2019
•
•
•
•
•

pravidelné informování prostřednictvím Facebooku, webových stránek a měsíčně vydávaného Zpravodaje
uspořádání besedy pro obyvatele v Jesenici (23. 5.), v Lukách pod Medníkem (6. 9.), v Lešanech (2. 10.)
a v Tismi (9. 10.)
uspořádání informačního setkání pro vlastníky pozemků dotčených traso dálnice v Jílovém; účast na festivalu
na ochranu krajiny a vody Třebsínská zvonička (6. 7. 2019)
poskytování technické a právní pomoci pro úspěšné vyjednávání s ŘSD
vyhledávání a analýza odborných podkladů pro účely veřejnosti

4. Řešení dopravy bez středočeské D3 (činnost v roce 2019)
•
•
•
•

seznamování veřejnosti s alternativním řešením dopravy bez SD3 a medializace tohoto řešení
zajištění řady odborných posudků (biologie, emise, geotechnika) a rozpracování dalších (hluk, hydrogeologie)
informování řidičů o alternativním řešení dopravních problémů přímo na silnici I/3 (červen 2019)
uspořádání úspěšné sbírky Zachraňme Posázaví (za pomoci Nadace Via)

5. Účast ve schvalovacím procesu SD3 v roce 2019
V roce 2019 AD3 zajistila expertní rozbor spisové dokumentace týkající se schvalovacího procesu SD3. V celkem
10 správních řízeních bylo identifikováno mnoho nesrovnalostí a pochybení. Tato zjištění AD3 sdílela a projednávala
se svými partnery a také se přímo účastnila daných správních řízení. Kritika spisové dokumentace byla opřena
o znalecké posudky, vyjádření autorizovaných osob aj. relevantní podklady. Mezi dalšími akty participace na
věcech veřejných šlo konkrétně o:
•
námitky a připomínky ohledně udělení výjimky z ochrany zákonem chráněných druhů a jejich biotopů
poškozených záměrem středočeské D3 včetně jejích přivaděčů Týnecký přivaděč a Václavická spojka (pro
různé úseky celkem 5 správních řízení)
•
připomínky k oznámení podle §6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
pro úsek Jílové – Hostěradice

•
•
•
•
•

připomínky k oznámení podle §6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
pro záměr Odpočívka Dunávice
námitky účastníka územního řízení pro záměr „II/105 přeložka k sjezdu z D3 u Hostěradic“
námitky a připomínky ohledně udělení výjimky z ochrany zákonem chráněných druhů a jejich biotopů
poškozených záměrem „II/105 přeložka k sjezdu z D3 u Hostěradic“
žádosti o informace na ŘSD ČR
nahlížení do spisu na stavebním úřadě MU Benešov

6. Mediální aktivity v roce 2019
•
•
•
•

4 tiskové zprávy a více článků v regionálních i celostátních médiích
otevřený dopis premiérovi Babišovi (červen 2019, navázáno na otevřený dopis premiérovi Sobotkovi
z roku 2017)
prosazení problematiky SD3 ve veřejnoprávních i soukromých televizích (zejm. zpravodajství České televize,
TV Nova a TV Prima, v České televizi též díly pořadu Nedej se), v Českém rozhlase a v periodickém tisku
(např. Týden, Respekt)
pravidelné informování veřejnosti (novinky, články, analýzy) prostřednictvím vlastního FB, webových stránek
a měsíčně vydávaného Zpravodaje

7. Finanční zajištění v roce 2019
Spolek v tomto roce financoval svou činnost zejména z darů soukromých dárců a z grantů. Výdaje tvořily
převážně honoráře za odborné posudky, platby za tvorbu a distribuci tiskovin a náklady na provoz spolku.
Počáteční stav transparentního účtu 2600996955/2010 vedeného u Fio banky byl k 1. 1. 2019 85 886
Kč.
•
•
•
•

náklady (výdaje): 128 257 Kč, v tom grant Nadace Via 45 000 Kč
výnosy (příjmy): 210 776 Kč
zůstatek k 31. 12. 2019: 168 405 Kč
výsledek hospodaření spolku za rok 2019: + 82 512 Kč

8. Nejvýznamnější úspěchy AD3 za celou její historii
•
•
•
•
•
•
•
•

schůzky s významnými politiky v PSP ČR, ministry, generálním ředitelem ŘSD
finanční zajištění naší činnosti
výrazná mediální stopa
informace o problematice SD3 již nejsou jednostranně zkreslené investorem projektu SD3
více se diskutuje o výhodnějším řešení dopravy tzv. 0+ (bez SD3)
mění se pohled veřejnosti na SD3 a odhalují se kritická místa projektu SD3
postupně se zlepšuje nekvalitně připravený projektu SD3
AD3 se profesionalizuje (účast autorizovaných expertů, soudních znalců, akademiků)

PODĚKOVÁNÍ:
Alternativa středočeské D3 děkuje všem obcím, spolkům i jednotlivcům, kteří v roce 2019 rozličnými
způsoby přispěli k naší činnosti. Děkujeme rovněž dárcům, kteří naši činnost podpořili finančně.

O středočeské D3 ještě není rozhodnuto
Jaké části má schvalovací proces?
Tučně označené etapy ještě neproběhly:
1. zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR)
2. posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) + posudek MŽP
3. dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
4. řízení o výjimkách z ochrany zvláště chráněných druhů
5. územní řízení (vč. závazných stanovisek a vyjádření VŠECH dotčených subjektů)
6. dokumentace pro stavební povolení (DSP)
7. stavební řízení
8. majetkoprávní vypořádání, vyvlastňování
9. zadávací řízení na zhotovitele stavby

Jak můžete pomoci území ohroženému
středočeskou D3?
•

podepište petici AD3 na adrese www.alternativad3.cz/petice

•

pomozte zabrátnit špatnému projektu: využijte všech příležitostí podávat námitky
a negativní stanovisko k dálnici

•

apelujte na zastupitele a vedení své obce, aby dálnici odmítli a podpořili výhodnější
alternativu: řešení 0+

•

sledujte webové stránky a Facebook iniciativy Alternativa středočeské D3, sdílejte tyto
informace

•

chraňte veřejný prostor, krajinu, zdroje vody a půdy před zničením dálnicí a komerční
výstavbou

•

nabídněte nám svoji pomoc na info@alternativad3.cz

•

pošlete peněžní dar na účet Alternativy středočeské D3, č. 2600996955/2010

