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Výstavba dálnice D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, skrývka ornice a provedení zkušebních
lamel
Vážení, dovoluji si Vás kontaktovat z důvodu zahájení prací spojených se stavbou dálnice D3 0310/I
Úsilné – Hodějovice, skrývka ornice a provedení zkušebních lamel. Zastupitelstvo obce Vráto na svém
jednání dne 4. března 2019 projednalo zahájení výše uvedených pracích s tímto závěrem:
 ZO obce Vráto upozorňuje na nedodržování Závazného stanoviska Ministerstva životního
prostředí pod Č.j 27/510/17 a 1191/ENV/17. V současné době je v katastru obce Vráto
deponována ornice v celém úseku plánované dálnice D3, a to i ve zmiňovaném úseku stavby
v km 132,5- 133,0, což má za následek zvýšenou prašnost v části obce Vráto, která
bezprostředně sousedí s tímto budovaným úsekem dálnice D3 a to i vlivem převládajícího
západního proudění větrů v této části Českobudějovické pánve.
 ZO obce Vráto požaduje přijmout okamžitě všechna možná opatření, která povedou k zamezení
prašnosti, související s prováděnými zemními pracemi – skrývkou ornice.
 Dopisem Mu – 25/19 ze dne 25. února 2019 a dále na jednání dne 6. března 2019 se zástupci
společnosti Colas a.s. byl nabídnut k pronájmu obecní pozemek par.č. 297/9 o výměře 5 077 m2
s tím, že přístup na tento pozemek je možný z plánovaného koridoru dálnice D3 rovněž přes
pozemky, které jsou v majetku obce Vráto, a to pozemek par.č. 297/8 (601 m2) a pozemek par.č.
271/1 (235 m2). Do dnešního dne se k nabídce pronájmu nikdo nevyjádřil. ZO upozorňuje, že na
uvedené pozemky má uzavřenou Smlouvu o smlouvě budoucí se zájemcem (soukromým
subjektem) o realizaci převodu vlastnických práv (koupi výše uvedených pozemků). V případě
nezájmu o pronájem ze strany Společnosti pro D3 0310/I Úsilné – Hodějovice bude pozemek
odprodán tomuto zájemci, což může mít za následek komplikace během výstavby D3 v daném
úseku.
 Na závěr upozorňujeme Společnost pro D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, že zabezpečení staveniště
v katastru obce Vráto je zcela nedostatečné z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle
nařízení vlády č. 136/2016. Požadujeme okamžitou nápravu – oplocení staveniště.
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