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Připomínka k dokumentaci EIA

Obdrželi jsme dokumentaci EIA ke stavbě 1108. V dokumentaci jsou zmiňovány
varianty A a D. Pro Obec Kocbeře v závěrech zjišťovacího řízení zaznělo prověřit další
možnou variantu z důvodu oddálení zamýšlené trasy od obce Kocbeře.
Pro Obec Kocbeře je varianta A nepřijatelná. Jakákoliv varianta vedoucí východním
směrem od obce je výhodnější a odstraní podstatné námitky, které proti stávajícímu koridoru
jako obec máme.
Obec Choustníkovo Hradiště nesouhlasí s variantou A a navrhuje prověření varianty,
vycházející z varianty C ve svém katastru (mapy pro zjišťovací řízení EIA), viz vyjádření ke
zjišťovacímu řízení EIA ze dne 31.1.2008.
Obce Kocbeře a Choustníkovo Hradiště jednají s Královéhradeckým krajem ohledně
variantního řešení v úseku Kocbeře a Choustníkovo Hradiště tak, aby podstatné výhrady a
připomínky obou obcí byly odstraněny. Navíc se jedná o variantu, která nezasahuje do dalších
katastrálních území.
Žádáme o zapracování možného variantního řešení dle našeho návrhu zakresleného v
mapě, kterou přikládáme, do posudku.
Písemně jsme Královéhradecký kraj požádali o prověření této nové varianty. Náš
návrh jsme prezentovali na jednání rady kraje dne 20. 1. 2010.
Občanů našich obcí se problematika silnice R11 zásadně dotýká. My, jako zástupci
obcí, máme povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.
Jedná se o výrazný a hlavně trvalý zásah do života obcí a jejich obyvatel.
Jsme přesvědčeni, že daná problematika je natolik závažná, že je nutno v jednáních
nadále pokračovat.
S pozdravem
Eva Rezková
Starostka Obce Kocbeře

Vratislav Vopálka
Starosta Obce Choustníkovo Hradiště
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