ALTERNATIVA
STŘEDOČESKÉ D3
Výroční zpráva spolku 2021

Použité zkratky:
AD3 – iniciativa/spolek Alternativa středočeské D3, z.s.
SD3 - středočeská dálnice D3
A0+ - alternativní řešení dopravy v území ohroženém projektem SD3
ZUR – zásady územního rozvoje (krajský „územní plán“)
EIA (Environmental Impact Assessment) – hodnocení vlivu záměru na životní prostředí
DUR – dokumentace pro územní rozhodnutí
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
MD – Ministerstvo dopravy

Kontakty:
sídlo: Přetlucká 2304/3, 100 00 Praha 10
e-mail: info@alternativad3.cz
telefon: 732906107
IČO: 07074417
datová schránka: j7jrpx7
Účet pro zasílání finančních darů: 2600996955/2010 (Fio banka)
Zasílání finančních darů v systému Darujme.cz: https://www.darujme.cz/projekt/1204132
web: www.alternativad3.cz
Facebook: alternativaD3
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5Oj2_G0CcvDJJZwW8F2qNw

O nás
A. Kdo jsme
Alternativa středočeské D3 byla založena s cílem chránit a podporovat obce a krajinu Jílovska, 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 A0+.
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 13 členů spolku.
AD3 spolupracuje s:
•
7 dalšími spolky;
•

11 obcemi – signatáři Petice AD3 (volněji spolupracují i další obce);

•

řadou externích spolupracovníků vč. expertů a soudních znalců.

Petice AD3 (www.alternativad3.cz/petice) má ke konci roku 2021 bez mála 1900 signatářů. AD3 má přes
800 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;

•

konzultujeme, rozvíjíme a propagujeme řešení A0+;

•

provádíme odbornou revizi projektu SD3, jejíž výsledky poskytujeme dotčeným obcím;

•

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 státu zdejší obce a krajinu ohrožuje a brání jejímu rozvoji.

Ve shodě s legislativou ČR a EU požadujeme:
•
•
•

udržitelnou a efektivní dopravu a optimalizaci dopravní infrastruktury, která by zachovávala přírodní
a kulturní hodnoty území a životní prostředí jeho obyvatel;
omezení ekonomicky i environmentálně neudržitelného rozvoje dopravy, který se pro okolí stává
významnou zátěží;
ochranu krajiny / zlepšování její odolnosti před negativními dopady klimatické změny;
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•

modernizaci stávajících dopravních koridorů (vč. obchvatů obcí aj.);

•

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 kontroverzní dálnice a podpořit lepší řešení dopravy, podepište
naši petici (www.alternativad3.cz/petice) 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 v tomto
smyslu na zastupitele a vedení své obce;

•

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.

Podpořte AD3 zasláním peněz na transparentní účet č. 2600996955/2010 (Fio banka) nebo prostřednictvím
aktuální sbírky v systému Darujme.
Máte-li dotazy či nabízíte jakoukoli formu pomoci, napište nám: info@alternativad3.cz nebo volejte na
telefonní č. +420 732 906 107.

-2-

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nejvýznamnější úspěchy v roce 2021:
investor nepokročil ani v tomto roce ve schvalovacím procesu SD3;
zveřejnění odborných posudků zdvihlo další vlnu zájmu o námi řešenou problematiku;
dosažení zrušení výjimky z ochrany zvláště chráněných živočichů a jejich biotopů rozhodnutím
Ministerstva životního prostředí;
opakované jednání s novou radou a hejtmankou Středočeského kraje o prioritách v řešení problémů
dopravní infrastruktury a aktuální situaci;
další konstruktivní setkání s generálním ředitelem ŘSD Ing. Radkem Mátlem nad modernizací silnice I/3
a řešením dalších dopravních problémů;
navázání spolupráce s dalšími experty a organizacemi;
další prezentace AD3 na hudebním festivalu Třebsínské zvonění v Posázaví;
pořízení více jak deseti dalších odborných posudků a studií v oborech: geotechnika (znalecký posudek),
zoologie (znalecké posudky), hluk (měření, posudek), vliv SD3 na klima (posudek), hygiena ovzduší
(posudek);
naše mediální výstupy se objevují v celostátních médiích (Seznam Zprávy, Nedej se! ČT, zpravodajství
ČT aj.) – viz archiv AD3.

Nejvýznamnější úspěchy AD3 za celou její historii:
úspěšná spolupráce s obcemi, informování veřejnosti;
schůzky s vrcholnými politiky ČR a Středočeského kraje, vládou, generálním ředitelem ŘSD;
výrazná mediální stopa, vč. celostátních médií a televizních pořadů;
problematické aspekty záměru SD3 se naší zásluhou veřejně diskutují;
částečně se již realizuje námi propagované řešení A0+;
dochází k odhalování kritických míst v nekvalitně připraveném projektu SD3;
profesionalizace naší práce, máme dobré odborné zázemí - autorizovaní experti, soudní znalci, akademici aj.;
informace o problematice SD3 již nejsou jednostranně zkreslené investorem projektu SD3;
více se veřejně diskutuje o výhodnějším řešení dopravy tzv. A0+ (bez SD3) a mění se pohled veřejnosti na SD3.

3. Spolupráce AD3 s obcemi a veřejností
•
z důvodu pandemie COVID 19 se v roce 2021 uskutečnila pouze jedna beseda s občany (Krňany);
•
obcím – signatářům „Petice AD3“ (a volněji i dalším obcím), poskytujeme technickou a právní pomoc
pro úspěšné vyjednávání s ŘSD, účast ve správních řízení a pro řešení místních dopravních problémů;
•
prostřednictvím lokálních novin a místních vývěsek informujeme obyvatele dotčených obcí
o problematice SD3 a o jejím aktuálním vývoji;
•
petici AD3 podepsaly do konce roku 2021 obce Tisem, Václavice, Okrouhlo, Netvořice, Šebáňovice
(osadní výbor), Maršovice, Lešany, Krňany, Vojkov, Minartice (osadní výbor), Sledovice (osadní výbor),
Jesenice, některé další obce spolupracují bez podpisu.
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4. Účast ve schvalovacím procesu SD3 v roce 2020
Spolek pokračoval v zajišťování expertního rozboru spisové dokumentace týkající se schvalovacího procesu SD3.
V řadě správních řízeních byly identifikovány nesrovnalosti a významná 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.
Šlo např. 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;
správní žaloba proti závěrům zjišťovacího řízení EIA - posuzování vlivů na životní prostředí pro úsek
Jílové – Hostěradice;
účast v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) pro záměr Odpočívka Dunávice;
odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje o udělení výjimky z ochrany zákonem
chráněných druhů a jejich biotopů poškozených záměrem „II/105 přeložka k sjezdu z D3 u Hostěradic“;
podání rozkladu proti rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení MŽP ze dne 11.1.2021, č.j. MZP/2020/710/5136
ve věci záměru „D3 0301 Praha – Jílové: D0 kolektory mezi MÚK Exit 1 D3 a MÚK Exit 82“, podle kterých
se rozšíření Pražského okruhu u Jesenice na osm pruhů nemusí plnohodnotně posuzovat;
účast v probíhajícím řízení ve věci udělení výjimky z ochrany zákonem chráněných druhů a jejich biotopů
poškozených záměrem „Jižní obchvat Jílové u Prahy", zahájeném žalobou spolku v r. 2020;
průběžné žádosti o informace od ŘSD ČR a MŽP.

5. Mediální aktivity
•
•
•

5 tiskových zpráv;
pravidelné informování veřejnosti (novinky, články, komentáře) prostřednictvím vlastního profilu na Facebooku,
webových stránek a Zpravodaje (v r. 2021 vydáno 7 zpravodajů);
vytvoření 25 videospotů s osobnostmi podporujícími AD3;

•

vydání dalších dvou dílů pořadu Dopravní žurnál Babky kořenářky.

6. Finanční zajištění
Spolek v průběhu roku 2021 financoval svoji činnost zejména z darů soukromých dárců (podporovatelů AD3)
a příspěvků od obcí. Výdaje tvořily převážně ceny odborných posudků, služby při tvorbě a distribuci tiskovin
správa webu, odměny členům výboru aj. V tomto roce jsme uspořádali další úspěšnou sbírku v systému
Darujme.cz s názvem: Chráníme 60 km české krajiny před přívalem kamionů a developerů. Pomůžete?
Počáteční stav transparentního účtu 2600996955/2010 vedeného u Fio banky byl k 1. 1. 2021 114.204,- Kč.
Náklady (výdaje) činily 150.271,- Kč. Výnosy (příjmy) 122.139,- Kč, z toho sbírka Chráníme 60 km 23.333,- Kč.
Zůstatek k 31.12. 2021 činil 86.073,- Kč.
Počáteční stav provozního účtu 2101732293/2010 vedeného u Fio banky byl k 1. 1. 2021 38.230,- Kč.
Náklady (výdaje) činily 184.900 ,- Kč. Výnosy (příjmy) 196.850 ,- Kč. Zůstatek k 31.12. 2021 činil 50.180,- Kč.
Výsledek hospodaření spolku na obou účtech dohromady v roce 2021 tedy představuje - 16.181,- Kč.
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PODĚKOVÁNÍ:
Alternativa středočeské D3 děkuje všem obcím, spolkům i jednotlivcům, kteří v roce 2021 rozličnými způsoby přispěli k naší činnosti.
Děkujeme rovněž dárcům, kteří naši činnost podpořili finančně.
Bez spolupráce a vzájemné pomoci se neobejdeme. Díky našemu
společnému úsilí se dosud středočeská D3 nestaví, avšak postupně se
daří řešit zdejší dopravní problémy bez ní.
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