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Vaše čj: KULK 55886/2018
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V Rovensku pod Troskami, dne 2.8.2018

Věc: Připomínky k Novému návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
pro společné jednání a Vyhodnocení jejího vlivu na udržitelný rozvoj území

Město Rovensko pod Troskami jako dotčený samosprávný celek v souladu s § 37 odst. 3
stavebního zákona k Novému návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR LK a Vyhodnocení URÚ uplatňuje tyto
připomínky.
Vyhodnocení vlivů aktualizace č.1 ZÚR LK na udržitelný rozvoj území, kapitola A6, S5 DO1C –
kapacitní silnice S5, úsek Ohrazenice-Turnov-Rovensko pod Troskami-hranice LK/KHK:

Obecně:
Město Rovensko pod Troskami nepovažuje za vhodné při tvorbě ZÚR zohledňovat dosavadní
výstupy z probíhajícího procesu EIA pouze v některých úsecích trasy komunikace S5 D01C. A to
zejména v souvislosti s faktem, že úsek vedoucí přes katastr Rovensko pod Troskami není doposud
vůbec řešen z hledisek ochrany přírody, krajiny a dopadu na obyvatelstvo. Město Rovensko pod
Troskami doposud nemá k dispozici žádné podklady, resp. dílčí výstupy z procesu EIA, které by
tuto problematiku řešily a rovněž tyto výstupy nejsou obsaženy v návrhu ZÚR.
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K dokončení ZÚR musí dojít až po vyřešení výše zmíněných hledisek v celém úseku navrhovaného
koridoru pro silnici I/35 (S5 D01C) v úseku Turnov – Rovensko pod Troskami – hranice LK/KHK tak,
aby byly zajištěny rovné podmínky zúčastněných stran ve věci připomínkování návrhu ZÚR.
Na loňském jednání, které se uskutečnilo na MD ČR, bylo dohodnuto, že posouzení EIA bude
poskytovat dostatečný podklad k problematice ochrany životního prostředí, krajiny a dopadů na
obyvatelstvo v úseku vedoucím přes Rovensko pod Troskami. V tomto směru se má jednat
zejména o možné nadměrné znečištění ovzduší, vysoké hlukové zatížení stávající zástavby a
krajinný ráz. Tyto podklady jsme doposud neobdrželi
a předložený návrh ZÚR je rovněž neobsahuje. Město Rovensko pod Troskami se proto v této věci
nemůže vyjádřit ke konkrétním věcem. Předložený podklad návrhu ZÚR není pro naše celkové
vyjádření a vznesení konkrétních připomínek dostatečný, a proto níže uvádíme připomínky,
vyjádření obecného charakteru, které dlouhodobě uplatňujeme, ale doposud k nim nebylo
přihlédnuto. Požadujeme doplnění výstupů z probíhajícího nebo dokončeného procesu EIA jako
tomu je v jiných úsecích, aby bylo následně možné vydat vyjádření a konkrétní připomínky
k návrhu ZÚR.



Přírodní poměry:
- není řešen zásadní vliv na krajinný ráz v části trasy, která překonává údolí Rovenska
pod Troskami. Město Rovensko pod Troskami považuje z hlediska krajinného rázu za
žádoucí, provést odsazení výsledné trasy v části, kde dojde ke křížení s místní
komunikací Rovensko p.Tr-Křečovice, severně za horizont na přilehlý svah
orientovaný na jihovýchod a v navazujícím úseku trasu plynule směrově vrátit do
plánované polohy – místo napojení na úsek KHK.
-není zmíněna ochrana prameniště Koudelka, nacházející se v blízkosti plánované
trasy. Je reálné nebezpečí, že by při realizaci stavby a jejím užívání mohlo dojít
k poškození nebo negativnímu ovlivnění prameniště. Vzhledem ke kvalitě vody
z pramene, vydatnosti pramene a stálosti průtoku vody, je pro město Rovensko p.Tr.
tento pramen strategickým pro budoucí zásobení pitnou vodou.



Hluk, kvalita ovzduší, veřejné zdraví:
- není řešen celkově negativní vliv na veřejné zdraví obyvatel Rovenska pod Troskami,
kde koridor prochází v blízkosti stávající a nově vznikající zástavby pro bydlení a je
předpoklad výrazného zvýšeného zatížení imisemi, tzn. hluku, emisemi z dopravy,
celkově negativním vlivem na veřejné zdraví v Rovensku pod Troskami. Jedná se o
úsek od křížení s místní komunikací vedoucí do Křečovic po hranici kraje.
Z tohoto důvodu město požaduje zapracovat nutnost technických řešení za účelem
eliminování těchto negativních vlivů.
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Závěr:
Všechny výše uvedené připomínky a požadavky město Rovensko pod Troskami dlouhodobě
uplatňuje, ale dosud k nim nebylo přihlédnuto. Věcné připomínky lze vznést pouze za
předpokladu poskytnutí dostatečného podkladu k posouzení. Tento nám nebyl doposud
předložen, a proto žádáme o doplnění podkladů k následnému připomínkování.
Opětovně tedy žádáme o zapracování připomínek do dokumentu Nového návrhu Aktualizace
č.1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.1 Zásad
územního rozvoje Libereckého kraje na udržitelný rozvoj území.
Bez poskytnutí podkladů z probíhajícího procesu, případně ukončeného procesu EIA
a zohlednění výše uvedeného s návrhem ZÚR nesouhlasíme.

S pozdravem

Jiřina Bláhová, starostka
Město Rovensko pod Troskami
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