Podatel:

JUDr. Zuzana Zlatohlávková
Rozběřice 57
503 12 Všestary

Adresát:

Obec Všestary
Všestary 35
503 12 Všestary

PETICE proti vybudování odpočívky Střezetice na úseku dálnice D35 Plotiště nad
Labem – Sadová v 31,4 km
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, petiční výbor zastupuje JUDr. Zuzana
Zlatohlávková

My, níže podepsaní,
nesouhlasíme se záměrem na výstavbu odpočívky Střezetice v k.ú. Dlouhé Dvory na dálnici D35 na
úrovni místních částí Lípa, Chlum obce Všestary která je popsána níže a žádáme příslušné orgány, aby
bylo od realizace předmětné stavby ustoupeno a záměry na budování dalších objektů mezi místními
částmi Lípa, Chlum obce Všestary zrušeny.
Předmětem této petice je záměr na výstavbu odpočívky u Střezetic na dálnici D35 v 31,4 km úseku
Plotiště nad Labem – Sadová, jehož investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Záměr spočívá v těchto
základních rysech:
a) Realizace na ploše cca 200.000 m2 zemědělsky využívané plochy v katastrálním území Lípa u Hradce
Králové.
b) Jedna odpočívka střední velikosti na každé straně dálnice.
c) Celkem plánovaná minimální kapacita je 40 osobních, 70 nákladních vozidel s požadavkem investora
počet navýšit.
d) Součástí odpočívek jsou čerpací stanice a občerstvení, odpočívky mají být vybaveny veřejnými
toaletami.

Nesouhlasíme se záměrem výstavby odpočívky. Podle našeho názoru je zvolená lokalita pro odpočívku
nevhodná zejména proto, že má být umístěna:
-

v Krajinné památkové zóně války 1866;
v území s vesnickým osídlením středověkého původu;
v území, kde se nachází několik stovek pomníků, hrobů i dělostřeleckých postavení;

čímž dojde k nevratnému zásahu do piety i historického rázu celého území.
Nesouhlasíme se záměrem výstavby odpočívky rovněž z těchto důvodů:
-

-

bude nevratně poškozena krajina a životní prostředí;
dojde k záboru a znehodnocení kvalitní zemědělské půdy, zejména orné půdy;
dojde k výraznému zvýšení hluku, emisí oxidů dusíku, uhlovodíků a polétavého prachu, když
tyto negativní vlivy budou působit v kumulaci se zátěží z dopravy na přilehlé dálnici;
odpočívka má být umístěna naprosto nevhodně ve svahu, odkud bude nejen na přímý dohled
obyvatel Rozběřic, Lípy, Chlumu a Střezetic, ale díky poloze není možné zabránit šíření hluku
z odpočívky;
v oblasti je důvod obávat se nárůstu kriminality;
zátěž pro životní prostředí, majitele a uživatele přilehlých pozemků a nemovitostí v dotčené
oblasti;
osvětlení odpočívky bude vytvářet světelný smog;
snížení množství vody v krajině z důvodu velké vyasfaltované plochy odpočívky, která nedovolí
vsakování vody;
neexistují záruky toho, že odpočívka nebude v budoucnu rozšiřována o další zařízení či objekty.

S ohledem na shora uvedené máme za to, že odpočívka v plánované lokalitě je špatné a
neakceptovatelné rozhodnutí.

V Rozběřicích dne 24.srpna 2020

Petiční výbor ve složení:
• Mgr. Zuzana Zlatohlávková (člen)
• JUDr. Zuzana Zlatohlávková (zmocněnec)
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předmětné stavby ustoupeno a záměry na budování dalších objektů v tomto území zrušeny.
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Jméno

Příjmení

Bydliště (ulice, číslo domu, obec)

Podpis

Do podpisového archu pište, prosím, čitelně hůlkovým písmem jméno, příjmení a bydliště vyplněný
arch laskavě doručte na adresu JUDr. Zuzana Zlatohlávková, Rozběřice č.p. 57, 503 12 Všestary.

