
Koridor D8 – sdružení obcí a spolků 

Memorandum 

o spolupráci obcí a spolků  

při koordinaci aktivit souvisejících s realizací investičních záměrů kolem silnice II/608 a dálnice D8  

od katastru obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník) 

 

My, níže podepsaní statutární zástupci obcí a spolků zastupující obyvatele žijící v regionu ohroženém 

nadměrnou dopravou, hlukem a imisemi, po pečlivé úvaze a na základě projednání v našich 

zastupitelstvech a výborech prostřednictvím uděleného mandátu deklarujeme společnou vůli hájit 

právo na příznivé životní prostředí obyvatel regionu, zasazovat se o trvale udržitelný rozvoj našich 

obcí, chránit zemědělský půdní fond, přírodu, zdraví a majetek místních občanů a komunit před 

negativními dopady investičních záměrů.  

 

Svoji působnost vymezujeme v širším koridoru dálnice D8, a to cca 5 km na obě strany od osy dálnice 

od katastru obce Zdiby (okr. Praha východ) po katastr obce Nová Ves (okr. Mělník). Zavazujeme 

se ke společnému postupu ve věci stávajících provozů či staveb i nově vznikajících záměrů, 

které negativně ovlivňují či by mohly ovlivňovat již dnes značnou zátěž životního prostředí v  tomto 

území.  

 

Vyjadřujeme svůj nesouhlas především s investičními záměry, výrobních a skladových provozů 

a těžbou ložisek nerostného bohatství, které zhorší kvalitu ovzduší, zvýší hluk, způsobí nárůst 

dopravy, zhorší  vodní režim krajiny, kvalitu spodních vod a jejich zdrojů, způsobí masivní snižování 

zemědělského půdního fondu v oblasti a nevratné změny v krajině. Investičními záměry myslíme 

zejména výstavbu a provozování skladovacích hal, logistických areálů či další výrobní, chemický 

a těžební průmysl. Je ve společném zájmu našich obcí, spolků a občanů, aby k realizaci takových záměrů 

již nedocházelo. 

 

Jsme přesvědčeni o potřebě aktivní spolupráce a koordinovaném postupu ve vymezených oblastech 

společného zájmu, k čemuž se zavazujeme. Společně a jednotně budeme vystupovat vůči realizaci 

těch investičních záměrů ve vytyčené lokalitě, které mají  bezprostřední dopad na každodenní život 

mnoha tisíc našich občanů. Využijeme dostupné zákonné prostředky k tomu, aby při posuzování vlivů 

záměrů na životní prostředí a navazujících řízeních bylo dostatečně zohledněno celkové zatížení území 

a respektovány potřeby místních obyvatel.    

 

Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými 

statutárními zástupci.  

 

 


