Znalecký posudek prokazuje geotechnická rizika projektu středočeské D3
Praha, 12. 1. 2022, tisková zpráva Alternativy středočeské D3
Nově zpracovaný znalecký posudek ve věci středočeské dálnice D3 prokazuje
geotechnická rizika v oblasti tunelů u Bohulib a uvažovaného dálničního mostu přes
Sázavu. Vedení trasy dálnice v této oblasti může představovat pro dotyčnou oblast
značné problémy.
Zhotovitel znaleckého posudku Ing. Josef Rott, PhD. nedoporučuje vedení dálnice v tomto
úseku kvůli nebezpečí poklesů a propadů vlivem historického poddolování. Riziko
představuje také finančně velmi nákladné zajišťování neúměrně hlubokých zářezů. Základy
krajního pilíře mostu přes údolí Sázavy podle posudku ovlivní i statiku Jílovského tunelu na
trati Posázavského Pacifiku. Znalec dochází ke shodným závěrům, jaká byla uvedena již v
předchozím posudku z roku 2018.
Uvedený posudek je v pořadí již třetí, který v Posázaví nedoporučuje vedení trasy dálnice s
ohledem na vysoká geotechnická rizika. Společně s předchozími posudky (Ing. Šmíd, 2018 a
Ing. Polášek z roku 1996) je nový znalecký posudek veřejně přístupný na webových stránkách
Alternativy středočeské D3. Na vady projektu západní varianty středočeské D3, jakož i
související hrozby plynoucí pro obce, upozorňuje dosud marně přes dvacet odborných
posudků.
Nedávno rozhodl Nejvyšší správní soud o platnosti koridoru pro středočeskou D3 v územně
plánovací dokumentaci Středočeského kraje (v tzv. Zásadách územního rozvoje). Vlastní
schvalovací proces středočeské D3 však pokračuje, po mnoha letech se stále nachází ve fázi
zahájeného územního řízení a nabírá další a další zpoždění. V roce 2022 končí platnost
původního stanoviska EIA z roku 2012. Veřejnost (obce, spolky) se ho i nadále mohou
účastnit, vznášet připomínky a upozorňovat na vady a nesrovnalosti. Stavební úřady se budou
muset v územním a následně stavebním řízení vypořádat nejen s výše uvedenými znaleckými
posudky.
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POZNÁMKY PRO EDITORY:
Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje obce Posázaví, Benešovska a Voticka před
negativními dopady kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Na místo něj prosazuje
řešení A 0+. Svou činností pokrývá organizace celých 60 km dlouhé území v koridoru
středočeské D3 s spolupracuje při tom mimo svých petentů i s dalšími obcemi, experty a
soudními znalci.
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nový geotechnický posudek 2021: https://www.alternativad3.cz/archive/14/znaleckyposudek-pro-zhodnoceni-geotechnickych-pomeru.pdf

2.

geotechnický posudek 1996: https://www.alternativad3.cz/archive/14/posudekpoddolovani-d3-polasek.pdf

3.

geotechnický posudek 2018: https://www.alternativad3.cz/archive/14/znaleckyposudek-pro-zhodnoceni-geotechnickych-pomeru.pdf

4.

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

5.

hlavní problémy středočeské D3 v přehledné infografice:
https://www.alternativad3.cz/hrozby-pro-okoli/1/134
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https://www.alternativad3.cz/schvalovaci-proces/1/144

