Přeložka silnic I/33 a I/14- obchvat Náchoda a jeho vedení Vysokovem
Vážení, rozhodli jsme se, že Vás budeme informovat o připravované stavbě přeložky silnice I/33 a
I/14 v katastrálním území obce Vysokova. Nejedná se o žádnou populární stavbu, jelikož mnoho
pozemků má být na našem katastr. území navrhovanou stavbou zasaženo a některé domy jsou
navrženy k demolici. Obec Vysokov také přijde o značnou výměru lesních pozemků v trase stavby. V
současnosti jsme připravili první vyjádření k navrhované stavbě a dle posudku vypracovaného Ing.
Mackem jsme připomínkovali dokumentaci k územnímu řízení. Navrhujeme společné jednání s
projektantem stavby- firmou Valbek s.r.o. Liberec a budeme požadovat přepracovat některé úseky
trasy s ohledem na místní poměry a minimalizování nepříznivých dopadů stavby v zastavěné části
obce Vysokov. Zároveň s touto stavbou probíhá téměř po ročním zdržení pokračování na změně č.2
územního plánu obce. Projednávání změny č.2 ÚPO Vysokov se zdrželo téměř rok kvůli neshodám
s Městským úřadem v Náchodě, odborem územního plánování, kde se v uplynulém roce vystřídali
dva pracovníci a ke shodě v návrhu pokynů na další stupeň – návrh změny-nebylo možné najít
souhlasné stanovisko. Teprve s dalším, v pořadí již třetím pracovníkem jsme dospěli ke shodě. Pro
pokračování na změně č.2 zatím chybí územně-analytické podklady, které má zajistit Městský úřad
Náchod, odbor výstavby a úz. plánování. Ze stavebního zákona vyplývá, že vydat územní rozhodnutí
na navrhovanou stavbu lze, až bude v souladu s územně plánovací dokumentací obce. To znamená,
že musíme dokončit změnu č.2 ÚPO. Z výše uvedeného plyne, že obec Vysokov nic úmyslně
nezdržuje, pouze na zapracování našich požadavků do dokumentace budeme trvat. V dokumentaci
chybí plán organizace výstavby, kde musí být vyznačeno, kudy se bude k budoucí stavbě přijíždět
s technikou a za jakých podmínek, aby nedošlo k výraznému zhoršení životního prostředí v horní části
obce. Nabízeli jsme zpracovateli průběžnou spolupráci s panem Ing.Mackem, v roce 2007 jsme naše
požadavky firmě Valbek s.r.o. písemně zaslali ale nic se neuskutečnilo. Pouze pracovní schůzky
k tvaru křižovatky, obslužnost lesních pozemků a předvedení navrhované trasy na mapě k územnímu
řízení. Neuskutečnila se schůzka s občany, dotčenými stavbou, kterou ještě vyjednávala paní Ing.
Černá. Návrh pokynů na změnu č.2 ÚPO podepsaný starostou obce Vysokov a vedoucí odboru
výstavby Měst. úř. v Náchodě je již nyní ve firmě Surpmo a.s. Hradec Králové, která pro naší obec
územně- plánovací dokumentaci zpracovává. V grafické části změny vyjednal právní zástupce klientů
v trase obchvatu změnu v nájezdu do obce z kruhové křižovatky, pokud to bude technicky možné.
Souhlas dal zástupce Ředitelství silnic a dálnic. Navrhli jsme s panem Ing. Mackem projektantům další
jednání k zapracování našich připomínek na 14.4.2009 na OÚ Vysokov. Bohužel pro nepřipravenost
projektantů seznámit se podrobně s našimi požadavky bylo jednání odvoláno a bude realizováno
později. O dalším postupu Vás budeme dále informovat.
Oldřich Bohadlo

