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Věc: Vyjádření k dokumentu Č.j.: 75775/ENV/15
Vážená paní inženýrko,
děkujeme za zaslání velmi rozsáhlého materiálu – zahájení zjišťovacího řízení k záměru
zařazenému v kategorii I. – „SILNICE I/35 TURNOV – ÚLIBICE“.
Tento materiál byl na Obecní úřad ve Ktové doručen v dost nešťastnou dobu a také
vyvěšení oznámení na úřední desce Krajského úřadu pro Liberecký kraj dne 23. 12.
2015 nebylo příliš vstřícné pro naše další jednání. Tato stavba je pro naše obce zásadní,
takže delší časový horizont pro seznámení s podkladem by bylo určitě vhodné.
1) Za zcela zásadní při posuzování nabízených variant E1 a E2 považuji, že varianta
E2 nijak neřeší zklidnění dopravy ve městě Rovensku pod Troskami a
naopak tuto objemnou dopravu přesune ještě na další obec Ktovou.
VVIISS.CZ spol. s r. o. je ohromnou společností, která se zabývá importem a
exportem zeleniny a ovoce. Kamiony ovocných skladů jezdí přes město, což je
vzhledem k bezpečnosti dlouhodobě neúnosné.
Šampima – Ing. Jiří Mazánek, se sídlem 512 63 Žernov – Proseč 1. Ovocnářská
farma. Jedná se o místního velkopěstitele ovoce a transport přes tyto obce.
Každodenní trasy kamionů vedou středem města a především kolem školy.
V případě výstavby varianty E2, bude veškerá doprava směřující na
rychlostní silnici projíždět také obcí Ktovou. Což postrádá veškerý smysl!
2) Dalším argumentem proti stavbě varianty E2, je narušení krajinného rázu, těsná
blízkost CHKO Český ráj a oddělení města Rovensko pod Troskami od oblasti
CHKO Český ráj. Borecké skály patří a měli by vždy patřit k Rovensku pod
Troskami. Toto územní je turisty velmi hojně navštěvováno a není tedy
vhodné, aby cesta z Rovenska pod Troskami, přes Borecké skály na hrad
Trosky byla dělena rychlostní komunikací.
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3) V záměru se v mnoha případech uvažuje o stavbě třípruhové vozovky. Vzhledem
k bezpečnosti řidičů, plynulosti dopravy a narůstajícímu trendu automobilové
dopravy není příliš vhodný. Navrhujeme posuzovat čtyřpruhovou variantu.
4) Je třeba brát na vědomí, že s touto stavbou souvisejí doprovodné stavby.
Umístění staveb průmyslového charakteru do bezprostřední blízkosti
CHKO Český ráj a hradu Trosky nepatří.
5) Dále navrhujeme, aby byla společně s těmito variantami prověřena také varianta,
kterou zpracoval Mott MacDonald Praha, spol. s r. o. Tato varianta byla vedena
souvislými lesními pozemky severně od Rovenska pod Troskami. Ve stejné trase
je vedeno i velmi vysoké napětí, tedy se jedná o variantu, která je nejlepší
možnou. Úsek silnice by byl veden po vršcích s minimálním množstvím
zatáček a není nutná stavba mostů a hlubokých zářezů do krajiny.
Kopírovala by stavbu velmi vysokého napětí, tedy by nedošlo ke
znehodnocení pozemků, které jsou již tak zasaženy ochranným pásmem
této stavby.
6) Upozorňujeme, že variantní řešení E2, není součástí Územního plánu obce Ktová
a při projednávání nebylo žádným nadřazeným orgánem požadováno
zanesení této varianty E2 do tohoto dokumentu. Zároveň žádáme, aby s námi
byly projednávány veškeré záležitosti dotýkající se našeho územní.
7) Dokument nekoordinuje vedení navrhované trasy “SILNICE I/35 TURNOV –
ÚLIBICE“ s dalšími inženýrskými stavbami, které jsou již ve fázi projektových
příprav a jejich stavba je otázkou několika příštích let. Např.: stavba "I/35
odstranění železničního přejezdu před obcí Ktová", kterou ŘSD plánuje realizovat
v roce 2018.
Posuzování variant E1 a E2, by mělo být doplněno o variantu zpracovanou firmou Mott
MacDonald, spol. s r. o., kterou považujeme za nejvhodnější.
Z těchto navrhovaných variant je vhodnější varianta E1, ale nikoliv nejlépe
vyhovující.
Přílohy:
Připomínky občanů obce Ktová : 1) Jana a Petr Chlupovi, Ktová 41
2) Ing. Jaromír Drašnar, Ktová 81

S pozdravem

Jiřina Bobková, DiS.
starostka obce

