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Všejanská spojka
Představení konceptu dokumentace

Vážení,
$;;;; žebznic, státní organizace,

_],*x_,, jsme
i
připravuje stavbu Všejanské spojky, o tomto záměru
vám nYní Představili koncept
vás informovali na jednáních v minulých měsícícha rádi bychom
dokumentace k záměru projektu uvedené stavby,
pod tímto odkazem
Koncept doprovodné dokumentace naleznete ke stažení
F,
https; //d atasha re. szdc. czlindex, php/s/cklM LWM oVO uAfu

a územně plánovacích dokumentech
všejanská spojka je dlouhodobě ukotvena v koncepčních
Lysá nad Labem (mimo) _
trati
středočeského kraje. Jedná se novostavbu dvoukolejné
praha _ Mladá Boleslav _
čachovice (mimo). Návrh trasy vychází ze Studie proveditelnosti
je pro účelyposouzení vlivu stavby na životní
Liberec, schválené Ministerstvem dopravy, a
cílem stavby je zrychlení a
prostředí zpracován ve třech mírně odlišných variantách. Hlavním
téžLibercem, Novostavba trati přinese
zkapacitnění spojení praha _ Mladá Boleslav, ve výhledu
a možnost změny
zkvalitnění dopravní obslužnosti oblasti Milovic, resp. Mladoboleslavska
hl, n,
NYmburk
mimo
východ
ir"*"J"rvlaků náklaŇ dopravy zežsT Mladá Boleslav

letech pokračovat zpracováním
Na všejanskou spojku bude příprava v následujících

pro Územní rozhodnutÍ, obce a
dokumentace vlivu zamcru na iivotní prostředí a dokumentace
vyjádřit podle PřísluŠných zákonŮ,
dotčeníobyvatelé se budou moci k těmto dokumentacím
nebo podněty pro zpracování
požadavky
uvítáme, pokud byste již v této fázi chtěli nám zaslat
na adresy
3,202t
16,
do
dokumenťací Všejanská spojky, a to pokud možno
fridrich@spravazeleznic.cz a O09sek@spravazeleznic,cz,
obrátit, Jsme připravení
V případě dotazů a upřesňujících požadavkůse na nás neváhejte

přeaattaképodkladyp..o,.ěnyúzemníchplánůobcívdigitálníformě.
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
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Ing. Alena Heinišová

ředitelka odboru projektování staveb
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