Odborný posudek prokazuje absenci prověření středočeské D3 z hlediska
dopadu na klima
Praha, 3. 5. 2022, tisková zpráva Alternativy středočeské D3
Posudek prokazuje nesoulad projektu s aktuální legislativou a absenci prověření záměru
z hlediska klimatického dopadu. Je to i závažná překážka k prodloužení platnosti
zastaralého stanoviska EIA. Realizovat projekt v rozporu s politikou na ochranu
klimatu může být pro ČR značně škodlivé nejen z hlediska environmentální a
ekonomické udržitelnosti.
Zhotovitel znaleckého posudku ASITIS s.r.o. v posudku např. zmiňuje: „Mezi
nejzásadnějšími nedostatky je plánování dopravních kapacit pro rok 2030, namísto roku 20802130, absence uchopení témat elektromobility, zadržení a retence vody pro potřebu zvládání
sucha, obdobně jako reflexe změněných klimatických podmínek a opatření zajišťujících
obnovení odolnosti narušených ekosystémů na změny klimatu, či plánování odolnosti
infrastruktury na nové hydrometeorologické extrémy, které se stávají realitou.“
Naprosto zásadní je prověření záměru z hlediska klimatického dopadu dle technického
pokynu Evropské komise, což se zatím nestalo. Nedodržení zákona o řádném posuzování
vlivu na životní prostředí (EIA) je důvodem k zahájení šetření Evropské komise, zda není
evropská legislativa životního prostředí v ČR obcházena.
Nikde a nikým při tom není zaručeno snížení zátěže na silnici I/3 v případě existence dálnice.
Zkušenosti z praxe i odborné studie dokazují, že dálnice indukují další dopravu – především
mezinárodní tranzit, což přispěje k plošnému zvýšení hluku, emisí a stresu z dopravy. Chybí
nezvratné důkazy, že je středočeská D3 z hlediska dopravy nezbytná a nezhorší dopady
klimatické změny na našem území.
Zuzana Topiarzová z Alternativy středočeské D3 k tomu uvádí: „Nelze souhlasit s tím, že
Ministerstvo dopravy povyšuje veřejný zájem stavby dálnice nad ostatní veřejné zájmy a
práva, jako je např. klimatická bezpečnost, vlastnictví půdy, zdraví obyvatel či kvalita života.
Tento posudek prokazuje m.j. i špatnou strategii Ministerstva dopravy dostavět problematický
historický projekt za každou cenu. Navzdory změněnému stavu a potřebám území i navzdory
aktuálnímu ekonomickému a environmentálnímu kontextu.“
Zastírání problémů státem protěžovaného řešení vytýkají Ministerstvu dopravy odpůrci stavby
i nezávislí odborníci.
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středočeské D3 s spolupracuje při tom kromě svých petentů i s dalšími obcemi, experty a
soudními znalci.
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