Podatel:

MUDr. Petr Šmahel
Borek 11
534 01 Býšť
petrsmahel@icloud.com

Adresát:

Krajský úřad Pardubického kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Petice proti vybudování odpočívky Bukovina
na úseku dálnice D35 Opatovice – Staré Město.
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, petiční výbor zastupuje MUDr. Petr Šmahel.

[1] My, níže podepsaní,
nesouhlasíme se záměrem na výstavbu odpočívky Bukovina na dálnici D35 mezi obcemi
Borek a Bukovina nad Labem, která je popsána níže v odstavci [2], a žádáme příslušné
orgány, aby bylo od realizace předmětné stavby ustoupeno a záměry na budování dalších
objektů mezi obcemi Borek a Bukovina nad Labem zrušeny.
[2] Předmětem petice je záměr na výstavbu odpočívky Bukovina na dálnici D35 7.1-7.5 km úseku
Opatovice – Časy, jehož investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Záměr spočívá v těchto
základních rysech:
a) Realizace na ploše cca 48 tisíc m2 zemědělsky využívané plochy mezi obcemi Borek a Bukovina nad Labem.
b) Jedna odpočívka na každé straně dálnice.
c) Celkem plánovaná kapacita je 52 osobních, 28 nákladních vozidel, 8 autobusů, 6 karavanů.

d) Součástí není čerpací stanice, občerstvení, odpočívky jsou vybaveny veřejnými toaletami.

[3] Podle našeho názoru je zvolená lokalita pro odpočívku nevhodná. I s přihlédnutím k již
budované liniové stavbě ještě více narušuje krajinu a životní prostředí a ve významné míře
poškozuje právo vlastníků a uživatelů pozemků a rodinných domů na pokojné užívání svého
majetku. Domníváme se tak z těchto důvodů:
a) Dojde k výraznému zvýšení hluku, emisí oxidů dusíku, uhlovodíků a polétavého prachu. Negativní vlivy budou působit v kumulaci s již existující
zátěží z dopravy na přilehlé dálnici a provozu složiště popílku elektrárny Opatovice.
b) Odpočívka má být umístěna naprosto nevhodně ve svahu směrem do obce Borek, odkud bude nejen na přímý dohled obyvatel, ale díky poloze
není možné zabránit šíření hluku.
c) Další parkoviště včetně čerpací stanice je vzdáleno cca 10 km západně.
d) V oblasti je důvod obávat se nárůstu kriminality.
e) I přes námitky byla dálnice D35 vyprojektována a je realizována ve variantě, která není v souladu s našimi požadavky a návrhy. Při její realizaci
nejsou původní domluvy respektovány. Nelze se proto spolehnout na to, že by projekt nebyl do budoucna změněn.
f) Zátěž pro životní prostředí, majitele a uživatele přilehlých pozemků a nemovitostí v dotčené oblasti je už v současné době zvýšená. Provozem
na dálnici D35 dojde k dalšímu významnému zhoršení situace. Odpočívka v plánované lokalitě je proto špatné a neakceptovatelné rozhodnutí.

V Borku 11.7.2019
Petiční výbor ve složení:
•
•
•

Jana Bednářová, DiS., trvale bytem Borek 60, 53401 Býšť (člen)
Roman Kulička, trvale bytem Bukovina nad Labem 19, 53352 Staré Hradiště (člen)
MUDr. Petr Šmahel, nar. 18.10.1981, trvale bytem Borek 11, 53401 Býšť (zmocněnec)

Petice proti vybudování odpočívky Bukovina
na úseku dálnice D35 Opatovice – Staré Město.
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, petiční výbor zastupuje MUDr. Petr Šmahel, Borek 11, 534 01 Býšť.
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My, níže podepsaní, nesouhlasíme se záměrem na výstavbu odpočívky Bukovina na dálnici D35 mezi obcemi Borek
a Bukovina nad Labem. Žádáme příslušné orgány, aby bylo od realizace předmětné stavby ustoupeno a záměry
na budování dalších objektů mezi obcemi Borek a Bukovina nad Labem zrušeny.
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Do podpisového archu pište, prosím, čitelně hůlkovým písmem,
vyplněný arch laskavě doručte na adresu MUDr. Petr Šmahel, Borek 11, 534 01 Býšť.

Podpis

