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Ve Štítině 9. 6. 2018
Věc: DOPLNĚNÍ - Vyjádření k záměru: „Silnice I/11 Nové Sedlice, severní obchvat“, kód
záměru MSK 2044
Rádi bychom za Spolek učinili ještě níže uvedené doplnění k podání, včetně přiložených fotografií a to
k zeleni na dotčených pozemcích:

Zpracovatelka dokumentace: při náhledu na mapové zákresy je zřejmé, že zásah do tohoto VKP
nastane u obou variant. Navíc je tato připomínka značně zavádějící – reálně není zóna kolem Sedlinka
odpočinkovým územím, jedná se o těžko průchodné území, využívané k procházkám zejména níže na
úrovni zástavby Štítiny, které nebude záměrem dotčeno.
Zpracovatelka dokumentace: je třeba si uvědomit, že rovněž varianta průtah si při nutnosti
dopravního napojení Štítiny a N. Sedlic vyžádá kácení zeleně v obdobném rozsahu, tomu se nelze
vyhnout. V současném stupni přípravy není projekt výsadby zeleně zcela relevantní – ke stavbě dojde
reálně v poměrně dlouhém časovém úseku, kdy bude ještě příprava projektu včetně ozelenění
probíhat. Budou osázeny všechny dostupné plochy v míře podstatně větší, než je tomu dnes kolem
I/11 a navazujících komunikací, kde je zeleň velmi sporadická.

Vyjádření spolku za zdravou Štítinu:

Domníváme se, že kácení stromů u varianty průtah nebude tak dramatické,
protože 95 % stromů bylo zničeno nedávno při silnějším větru. Zbylých pár stromů
je pro komunikaci, vzhledem k jejich stavu, stejně nebezpečných a jejich kácení je
nejspíše pouze otázkou času. Na hřišti v Nových Sedlicích bylo nedávno a údajně
ještě bude v dohledné době odstraněno několik podobně nebezpečných stromů.

Naproti tomu stromy v prostoru zamýšlené varianty severního obchvatu jsou
ojedinělé a šíře pásu této zeleně je většinou přes 10 metrů! Je pravdou jak píše
ing. Židková, že stromy v zimě nemají listí. V zimě ale občané netráví tolik času v
zahradách. Také nepropustnost toku Sedlinka je zavádějící. Většina dětí z obce

trávila a tráví dětství v těchto krásných neopakovatelných přírodních scenériích,
které jsou pro celou obec Štítina historicky jediné na jejich území.
Posíláme fotografie z pohledu od Komárova na Nové Sedlice a dalsí fotografii z
prostor zahrad v obci Štítina.
Z fotografií je patrné k jakému narušení krajinného rázu a klidové zóny pro občany
Štítina by mohlo dojít.
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