Pomůže Kubačka?
24.1.2005 	Literární noviny-Občanské noviny	Miroslav Patrik, Děti Země
Před Vánoci došlo ve sporu o stavbu dálnice D8 z Lovosic ke státní hranici (o kterém jsme v LtN již několikrát informovali) k zásadní dohodě. Zástupci Ústeckého kraje a ministerstva dopravy slíbili, že projednají možnost výstavby tunelu Kubačka, který by ochránil nejcennější partie v CHKO v Českém středohoří a který ekologická sdružení považují za oboustranný kompromis. Jako vstřícný krok proto aktivisté před Vánoci stáhli čtyři soudní žaloby týkající se příhraničního úseku. Není pravda, že ekologická sdružení bezúčelně zdržují stavbu dálnice. Chceme-li budovat právní stát, pak zákony musejí platit i pro státní instituce, a nejen pro občany. K "vánoční dohodě" došlo až poté, co Děti Země vyhrály soudní řízení o stavební povolení na tunel Libouchec. Ministerstvo zde porušilo zákon o ochraně přírody a krajiny a soud povolení zrušil. Stažení žaloby proti stavebnímu povolení pro tunel Panenská na D8 uchránilo ministerstvo před další blamáží. Dohoda otevřela prostor pro ukončení sporů, neboť výstavba tunelu Kubačka leží v rukou krajských zastupitelů.
Již před deseti lety Děti Země doporučovaly, že bude-li dálnice procházet přes České středohoří, musí se naplánovat dlouhý tunel. Ministerstvo dopravy i investor tento názor ignorovali a právě jejich zavírání očí před problémem způsobilo velké časové zdržení dostavby dálnice. Lehkovážnost ve věci dálnice D8 prokázala také česká vláda, když evidentně podcenila nárůst mezinárodní kamionové dopravy po vstupu naší země do Evropské unie. Přitom ve svém usnesení z října 2000 uvádí, že elektronické mýtné bude v ČR zavedeno od roku 2003 a že systém kombinované dopravy RO-LA bude fungovat i po zprovoznění dálnice. Realita je taková, že mýtné pro silnice I. třídy bude asi až od roku 2007 a systém RO-LA skončil již vloni v červnu. Občanská sdružení do doby dostavby dálnice podporují rychlou výstavbu technických opatření v obcích a městech na E55, jimiž lze omezit negativní dopady průjezdu kamionů. Navrhovala to již před deseti lety, kdy již bylo zřejmé, že závazek dobudovat dálnici do roku 2002 či 2005 je nereálný. Snad tedy letos dojde ve sporu o dálnici D8 k zásadnímu průlomu. Tunel Kubačka jednak prospěje přírodě, jednak umožní snadnou dostavbu dálnice. Současně také může být v reálném termínu ulehčeno obcím na E55 od kamionů. Mohlo to být už dříve, stačilo jen neignorovat občanskou společnost.

Petice bojuje za stavbu tunelu pod Středohořím
27.1.2005	Mladá fronta DNES-severní Čechy	dvo
Internetovou petici na podporu výstavby tunelu Kubačka na plánované trase dálnice D8 přes České středohoří, kterou v pondělí na adrese www.tunelkubacka.ecn.cz spustila brněnská ekologická organizace Děti Země, podepsalo do včerejšího podvečera již 528 lidí. Ředitelství silnic a dálnic donedávna variantu jednoho tunelu striktně odmítalo, protože by se tím stavba o 2 miliardy prodražila a o několik let zpozdila. V prosinci však tuto možnost poprvé připustilo. K tomu by ale museli krajští zastupitelé změnit územní plán, který je schválen v podobě pro povrchovou verzi dálnice. „Včerejší zastupitelstvo o tunelu Kubačka nejednalo,“ sdělila mluvčí kraje Romana Žatecká. Ze známých osobností zatím petici nepodepsal nikdo. „Chceme je oslovit během dvou týdnů,“ uvedl včera Patrik. Ústecký kraj, Ministerstvo dopravy ani Ředitelství silnic a dálnic ekologové o akci neinformovali. „Není třeba, dočtou se to v novinách,“ myslí si Patrik.

Oddalování dostavby dálnice D8 může stát lidské životy
28.1.2005	Mladá fronta DNES-Ústecký kraj (komerční příloha)	Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje
Zamyšlení hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Šulce. Od druhé poloviny měsíce října jsem se aktivně vložil mezi ekologické iniciativy a stavitele dálnice D8. Svolal jsem už několik jednání, jejichž výsledkem mělo být nalezení cesty k urovnání vzájemných sporů a také přijetí dohod, umožňujících co nejrychlejší dostavbu této budoucí transevropské magistrály. Zatím je ale tento cíl vzdálen stejně daleko, jako při zahájení těchto jednání. A navíc - současný stav jednání mě dobrými pocity nenaplňuje. Děti Země sice k jednacímu stolu přišly s ústupky, nabídly například stažení všech žalob proti stavbě mezi Trmicemi a státní hranicí, ovšem skutečnost prvních dnů roku 2005 je taková, že práce na ražbě Liboucheckého tunelu musely být po vynesení rozsudku v jedné z těch žalob zastaveny. 
Ekologové tvrdí, že se kvůli přístupu zástupců ministerstva dopravy nestihli s tímto ministerstvem dohodnout na mimosoudním vyrovnání, nicméně jen díky schůzkám, které jsem svolal a kdy na té poslední byla podepsána společná dohoda, nedošlo k zastavení ražby tunelu Panenská. Žaloba v této věci byla Městským soudem v Praze stažena v den, kdy měl být vynesen rozsudek, dva a půl měsíce ode dne, kdy proběhlo první jednání, na kterém slib o stažení žalob zazněl. Tento postoj otřásá mou důvěrou ve schopnost nalézt u stavitelů a ekologických sdružení takový postoj, který by konečně umožnil obyvatelům obcí, které čelí nárůstu kamionové dopravy, zbavit se pocitu neustálého ohrožení.
Současný stav jednání o stavbě D8 bych nazval z pohledu občanů kraje tím, čemu se v šachových partiích říká pat. Silnice v našem kraji jsou devastovány neúměrně narůstající nákladní dopravou a se započetím stavby posledního nezahájeného úseku dálnice zřejmě nelze počítat dříve než v horizontu tří let. Navíc je tu velmi reálný předpoklad, že po zavedení elektronického mýtného v Německu přibudou na našich nezpoplatněných dálnicích a silnicích další tisíce kamionů. Nepovažuji rozhodně za šťastné, že by se stavba dálnice měla prodražit o další miliardy a výsledky několikaleté práce odborníků, kteří pracovali na dokumentaci pro už vydané územní rozhodnutí by měly přijít vniveč. Bohužel právě to jinými slovy chtějí Děti Země a další sdružení prosazující stavbu tunelu Kubačka; v opačném případě slibují, že soudními žalobami zdrží o několik let stavbu již naplánované trasy. 
V minulosti jsem měl své pochybnosti o právní čistotě všech administrativních úkonů, spojených s projednáváním trasy D8 Českým středohořím, což bohužel potvrdila šetření ombudsmana Otakara Motejla, zveřejněná počátkem roku. Přesto se ale domnívám, že nedošlo k tak závažným pochybením, aby za ně byli trestáni obyvatelé celého kraje. Současně ale musím konstatovat, že tento neutěšený stav je především na bedrech vládních představitelů, kteří bez mrknutí oka ignorují vládní usnesení, jímž byla dostavba a zprovoznění dálnice D8 už v devadesátých letech zařazena mezi stavby strategické pro rozvoj nejen Ústeckého kraje. A jako neblahý signál si vykládám i prostý fakt, že stavby dálnic v jiných regionech jezdí zahajovat premiéři nebo ministři dopravy, kdežto v našem regionu jsme je při podobné příležitosti ještě nepřivítali.

Ptáme se Vás
28.1.2005 	Mladá fronta DNES-Ústecký kraj (komerční příloha)
Jedním z nejčastěji frekventovaných témat současného regionálního i celostátního zpravodajství je současný stav jednání o budoucí podobě dálnice D8, přesněji řečeno o jejím úseku protínajícím České středohoří. Na zatím poslední schůzce ekologických aktivistů se zástupci Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR, a.s., kterou i tentokrát do Ústí nad Labem svolal krajský hejtman Jiří Šulc, došlo k podepsání dohody, která v podstatě nastolila patový stav. Ekologické organizace přislíbily zastavení všech aktivit proti její výstavbě s výjimkou úseku Chotiměř - Radejčín, jinými slovy trvají na mírném odklonění trasy svedením dálnice do 3,35 km dlouhého tunelu Kubačka. Stavebníci dálnice, Ministerstvo dopravy a ŘSD oproti tomu argumentují několikaletým zpožděním celé stavby a také jejím prodražením o několik miliard korun. V obou variantách je výsledkem odklad zahájení stavby dálnice o několik let, ať už kvůli důslednému uplatňování žalob, které ekologické iniciativy proti nynější variantě vedení dálnice už podaly, nebo kvůli termínům desítek administrativních a dalších úkonů, které by byly zapotřebí pro schválení nové varianty s dlouhým tunelem.
V minulém vydání krajských novin jsme se ptali, zda věříte, že se ekologové o urychlené dostavbě dálnice D8 dohodnou. Z došlých odpovědí převažovaly - podobně jako v souběžně zveřejněné anketě na našich internetových stránkách (www.kr-ustecky.cz) - ty záporné. Například pan Emanuel Kodat z Ústí nad Labem připojil komentář, v němž uvedl že si nemůže vážit „úsilí“ takzvaných ekologů. Důvody, které uvádějí k ochraně Českého středohoří, podle něj nemají takovou váhu, jako prodražení stavby o několik miliard korun a současný stav. Ve svém obsáhlém příspěvku se také zmiňuje o nestydaté lhostejnosti k lidem, kteří musí snášet roky snášet průjezdy tranzitní nákladní dopravy. V podobném duchu připojili svůj názor manželé Gottwaldovi z Teplic - Prosetic. Ti nevěří, že k dohodě s ekologickými aktivisty dojde, prý si to pan Patrik nepřeje, jsou mu přednější kytičky, stromečky a zvířátka a člověk je pro něj vedlejší. Dorazily ale i kladné odpovědi, například od Vlastimila Černého z Krabčic, který věří, že i ekologové budou souhlasit s tak významnou akcí a dálnice bude sloužit veřejnosti. Losování z došlých odpovědí nakonec určilo budoucího majitele drobného dárku právě mezi kladnými odpověďmi a výherkyní se stala paní Jana Brožová z Horního Jiřetína.
Jak jste odpovídali:
ANO – 68 %, NE – 32 %

Anketa
28.1.2005 	Právo-Ústecký kraj (Komerční příloha)
Věříte, že se ekologové o urychlené dostavbě dálnice D8 dohodnou? NE – 68 %, ANO – 32 %
Jedním z nejčastěji frekventovaných témat současného regionálního i celostátního zpravodajství je současný stav jednání o budoucí podobě dálnice D8, přesněji řečeno o jejím úseku protínajícím České středohoří. Na zatím poslední schůzce ekologických aktivistů se zástupci Ministerstva dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR, a.s., kterou i tentokrát do Ústí nad Labem svolal krajský hejtman Jiří Šulc, došlo k podepsání dohody, která v podstatě nastolila patový stav. Ekologické organizace přislíbily zastavení všech aktivit proti její výstavbě s výjimkou úseku Chotiměř - Radejčín, jinými slovy trvají na mírném odklonění trasy svedením dálnice do 3,35 km dlouhého tunelu Kubačka. Stavebníci dálnice, Ministerstvo dopravy a ŘSD oproti tomu argumentují několikaletým zpožděním celé stavby a také jejím prodražením o několik miliard korun. V obou variantách je výsledkem odklad zahájení stavby dálnice o několik let, ať už kvůli důslednému uplatňování žalob, které ekologické iniciativy proti nynější variantě vedení dálnice už podaly, nebo kvůli termínům desítek administrativních a dalších úkonů, které by byly zapotřebí pro schválení nové varianty s dlouhým tunelem.
V minulém vydání krajských novin jsme se ptali, zda věříte, že se ekologové o urychlené dostavbě dálnice D8 dohodnou. Z došlých odpovědí převažovaly - podobně jako v souběžně zveřejněné anketě na našich internetových stránkách (www.kr-ustecky.cz) - ty záporné. Například pan Emanuel Kodat z Ústí nad Labem připojil komentář, v němž uvedl že si nemůže vážit "úsilí" takzvaných ekologů. Důvody, které uvádějí k ochraně Českého středohoří, podle něj nemají takovou váhu, jako prodražení stavby o několik miliard korun a současný stav. Ve svém obsáhlém příspěvku se také zmiňuje o nestydaté lhostejnosti k lidem, kteří musí roky snášet průjezdy tranzitní nákladní dopravy. V podobném duchu připojili svůj názor manželé Gottwaldovi z Teplic - Prosetic. Ti nevěří, že k dohodě s ekologickými aktivisty dojde, prý si to pan Patrik nepřeje, jsou mu přednější kytičky, stromečky a zvířátka a člověk je pro něj vedlejší. Dorazily ale i kladné odpovědi, například od Vlastimila Černého z Krabčic, který věří, že i ekologové budou souhlasit s tak významnou akcí a dálnice bude sloužit veřejnosti. Losování z došlých odpovědí nakonec určilo budoucího majitele drobného dárku právě mezi kladnými odpověďmi a výherkyní se stala paní Jana Brožová z Horního Jiřetína. 

Podpisy proti tunelu v Českém středohoří se hromadí
29.1.2005 	BBC - česká redakce 	13:00 Zprávy
Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka
--------------------
Posloucháte zprávy BBC. Čeští odpůrci vedení dálnice D 8 přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří dlouhou trasou sebrali za poslední čtyři dny pod svou petici víc než osm set padesát podpisů. Výzvu za postavení tunelu Kubačka zveřejnili na Internetu. Hodlají ji předat zastupitelstvu Ústeckého kraje, které bude počátkem února hlasovat o možnosti vystavět pod přírodně nejcennější částí středohoří nejdelší dálniční tunel v Česku. Stavba dálnice, která má spojit Prahu a Drážďany, se zpožďuje na obou stranách česko-německé hranice.

Podpisy proti tunelu v Českém středohoří se hromadí
29.1.2005	BBC - česká redakce 	17:00 Zprávy
Milada MCGRATHOVÁ, redaktorka
--------------------
Čeští odpůrci vedení dálnice D 8 přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří dlouhou trasou sebrali za poslední čtyři dny pod svou petici víc než osm set padesát podpisů. Výzvu za postavení tunelu Kubačka zveřejnili na Internetu. Hodlají ji předat zastupitelstvu Ústeckého kraje, které bude o návrhu tunelu hlasovat počátkem února.

Odpůrci trasy dálnice D8
29.1.2005 	ČRo 6 		18:00 Zprávy
Věra ČERMÁKOVÁ, moderátorka
--------------------
Odpůrci vedení dálnice D8 přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří dlouhou trasou sebrali za čtyři dny pod svou petici více než osm set padesát podpisů. Výzvu za postavení tunelu Kubačka hodlají předat zastupitelstvu Ústeckého kraje. To bude počátkem února hlasovat o možnosti vystavět pod přírodně nejcennější částí středohoří nejdelší dálniční tunel v Česku.

Pod petici za tunel Kubačka na trase D8 přibývají podpisy
29.1.2005	Zpravodajství ČTK 	dce ekl
PRAHA 30. ledna 2005 (ČTK) - Odpůrci vedení dálnice D8 přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří dlouhou trasou sebrali za čtyři dny pod svou petici víc než 850 podpisů. Výzvu za postavení tunelu Kubačka zveřejnili na internetových stránkách www.tunelkubacka.ecn.cz. Hodlají ji předat zastupitelstvu Ústeckého kraje, které bude počátkem února hlasovat o možnosti vystavět pod přírodně nejcennější částí středohoří nejdelší dálniční tunel v Česku. Dokončení dálnice, která má spojit Prahu a Drážďany, je zatím v nedohlednu. Stavba se zpožďuje na obou stranách česko-německé hranice. V Čechách výstavbu komunikace zdržují nejasnosti a chyby státu v povolovacích řízeních, na které u soudu upozorňují ekologické organizace. V prosinci dal aktivistům za pravdu ombudsman Otakar Motejl v tvrzení, že byl porušen zákon o posuzování vlivu na životní prostředí. Doporučil také znovu zvážit variantu, podle které by dálnice chráněným územím vedla 3,35 kilometru dlouhým tunelem namísto dvěma kratšími.
Před Vánoci odpůrci vedení dálnice středohořím v jednání s Ústeckým krajem a ministerstvem slíbili, že pokud úsek dálnice přes nejcennější část oblasti povede tunelem Kubačka, stáhnou všech šest žalob, které podali v souvislosti se schvalováním tohoto úseku dálnice. O změně trasy mělo 26. ledna hlasovat zastupitelstvo Ústeckého kraje, z programu však tento bod stáhlo kvůli nedostatku podkladů. Znovu se ústečtí zastupitelé k tunelu vrátí počátkem února. "Pokud zastupitelé rozhodnou pro Kubačku, změní se územní plán a ministerstvo začne pracovat na územním rozhodnutí. To by mohlo trvat přibližně 2,5 roku," řekl nedávno novinářům Miroslav Patrik z Dětí Země. Už nyní podle něj není reálné, že by stavba mohla být dokončena v roce 2008, jak tvrdí ministerstvo. Stavba tunelu pod vrchem Kubačka by podle Patrika prodražila projekt nanejvýš o dvě miliardy korun. Začít jezdit by se podle něj mohlo nejdelším dálničním tunelem v Česku někdy v roce 2011. Termín výstavby povrchové varianty je sice podle ekologů kratší, stavbu by ale komplikovaly průtahy způsobené soudními spory.

