V Ostravě dne 22. září 2008
ZPRÁVA PRO MÉDIA

Ředitelství silnic a dálnic Brno připravilo varianty přeložky
komunikace I/45 v obci Nové Heřminovy

(Ostrava 22. září) Na tiskové konferenci v Ostravě představili zástupci státního podniku
Povodí Odry varianty možného řešení dopravy v obci Nové Heřminovy v souvislosti
s chystanou výstavbou přehrady, která je součástí protipovodňových úprav na horním
toku řeky Opavy.
„Varianty řešení připravili odborní projektanti Ředitelství silnic a dálnic Brno. I když toto není
vodohospodářská tematika, Povodí Odry se jako vládou pověřený investor protipovodňových opatření
na horním toku řeky Opavy ujalo prezentace navržených variant,“ komentoval situaci generální
ředitel podniku Ing. Pavel Schneider.
Je připraveno celkem šest variant přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy, o kterých se teprve bude
rozhodovat. Připraveny jsou tři varianty jižní, jedna severní, obchvat Zátoru a obchvat menší nádrže
Nové Heřminovy. Jižní varianty počítají s různě dlouhými tunely, anebo galerií nad obcí.
Zástupci Povodí Odry dnes také oficiálně představí zpracované varianty zastupitelstvu obce Nových
Heřminov a vpodvečer všem občanům obce. Ti byli pozváni na 17.00 hodin do Kulturního domu
v Nových Heřminovech na v pořadí již druhé setkání občanů se zástupci s. p. Povodí Odry.
„Chápeme, že lidé požadují ihned vyčerpávající informace o chystané stavbě. Rozsah opatření
v úseku od Nových Heřminov po Opavu je obrovský a přípravné práce jsou časově velmi náročné.
Můžu ale slíbit, že budeme zastupitelstvo i občany postupně informovat o všech nových
skutečnostech, které nastanou,“ dodal dále Ing. Schneider.
Oceňování nemovitostí probíhá bez přerušení a v současné době více než polovina majitelů
nemovitostí k stálému bydlení v Nových Heřminovech zná jejich cenu.
Dostupné informace jsou postupně zveřejňovány na internetových stránkách Povodí Odry a pro
případné dotazy mohou heřminovští občané použít bezplatnou zelenou telefonní linku 800 222 008.
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