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Datum konání 25. L 2o2t
17i00 - 18:45
Čas
lVísto konání obec Vlkava, obecní úřad
Karel Fridrich
Zapsal

přítomni

BronisIav čížek(místostarosta obce V|kava), In9. Tomáš Daněk (starosta obce Vlkava), Zdeněk Prkno
(vlastník pozemků), Ing. Karel Fridrich (Správa Železnic, odbor projektování staveb)

Předmětem jednání bylo představení stavby,,Všejanské spojky".

Ministerstvo dopravy v prosinci 2O19 schválilo studii proveditelnoSti trati Praha - LYsá nad
Labem - Mladá Boleslav. Její součástí je modernizace a dostavba dvoukolejné elektrizované
trati Lysá n. L. - Milovice - Čachovice - Nepřevázka - Mladá Boleslav město, elektrizace
jednokolejné trati Nymburk - Čachovice a modernizace uzlu Mladá Boleslav. ÚČelem těchto
prací je zlepšení železničníhospojení centra Prahy s centrem Mladé Boleslavi tak, abY se vlak
stal konkurenceschopným vůčisilničnídopravě, a dále zlepšení podmínek pro nákladní
železničnídopravu z Mladé Boleslavi, cílem tedy je převedení Části přeprav ze silnic na
železnice. stavby by měly být postaveny v letecň zozs ažzosO, přičemžtento termín se může
měnit podle postupu přípravy. Obce Vlkava se dotknou dvě stavby:
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- Milovice jednání,
předmětem
byla
(mimo).
stavba
Tato
Čachovice
,,Modernizace a elektrizace trati Nymburk - Nepřevázka". Na tuto stavbu v souČasné
době probíhá zadávací řízení na záměr projektu a dokumentaci pro Územní rozhodnutÍ.

,,Všejanská spojka", zahrnující novostavbu trati Lysá n. L. (mimo)

Investorem Všejanské spojky je Správa železnic, Stavební správa západ, hlavní inŽenýr stavbY
Jiří Záruba; zpracovatelem záměru projektu je Správa železnic, Odbor projektování staveb,
hlavní inženýr projektu Karel Fridrich.
Všejanská spojka je navržena na spojnici Lysá n. L. - Milovice - BožíDar - Čachovice
jde
v kóridoru, vymezeném Zásadami územníhorozvoje Středočeského kraje, Podle ZÚR StČk
a
zajištění
km/h
200
o stavbu veřejně prospěšnou. S ohledem na návrhovou rychlost
bezpečnosti provozu musí být všechna kříženís komunikacemi mimoúrovňová,
V současnédobě Správa železnic zpracovává záměr projektu, jakoŽto Úvodní PředProjektový
stupeň přípravy, sloužícípro upřesnění investičníchnákladŮ a koncepce řeŠenÍ.Technický
návrh tohoto stupně dokumentace má být dokončen do konce března 2021. Správa Železnic bY
uvítala, pokud by obec Vlkava sdělila do konce února2O2L své náměty k řeŠeníVŠejanské
spojky, přičemžtrasa trati daná koridorem územně plánovacích dokumentací je daná.
Dalšími kroky přípravy bude v následujících letech dokumentace Vlivu stavbY na Životní
prostředí (EIA) a dokumentace pro územnírozhodnutí (DÚR). Jednotlivé stupně přípravY budou
s obcí Vlkava a s veřejností projednávány podle platné legislativy, uplatnění PoŽadavkŮ Pro
umístění stavby tak bude rnožnéze strany obce i veřejnosti v těchto stupních, Součástí
dokumentace EIA bude také posouzení hlukové zátěže vyvolané stavbou a návrh oPatření tak,
aby byly splněny hygienické iirity t,.lluXu. Následně investor bude vykupovat pozemkY, PřiČemŽ
se bude postupovat podle platné legislativy, v souČasnédobě platí zákon Č. 41612009 sb,,
který mj. umožňuje sjednávat kupní cenu k pozemkům ve výši osminásobku ceny stanovené
znaleckým posudkem u trvalých záborŮ ZPF, ale také stanovuje možnost vyvlastnění
nezbytných pozemkŮ. Posledním krokem přípravy je stavební řízení,
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Správa železnic, státní organiZace
zapsána v obchodním rejstříku Vedeném 1,4ěstským
soudem V Praze, spisová značka A 48384
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Zápis
jednání
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Na jednání byly předloženy rozpracované situace trati včetně komunikací a tyto výkresV bYlY
zaslány obci i elektronicky. Správa železnic ráda poskytne dalŠÍpodklady např. pro prezentaci

projektu veřejnosti podle zájmu obce.

Zástupci obce Vlkava uvedli, že k připravované stavbě nemají dosud Žádnou dokumentaci,
s předloženými podklady se seznámí. Uvedli, že v současnédobě obec pořizuje nový Územní
plán, a předali zástupci Správy železnic kontakt na jejího zpracovatele (SAUL s. r, o. Liberec,
Ing. Lubojacký, Lubojacky@saul.eu).

Na územíobce Vlkava tato stavba zasáhne pouze vyvolanou přeloŽkou silnice I1I/3322 Vlkava
- čachovice. Tato přeložka je obsažena v zÚR StČk jako koridor 3326, zaČÍnajícív.oblasti
mlýna u hráze Vlkavského rybníka, směřující k jihu, kde překroČÍtrať Nymburk - Čachovice,
potok Vlkava a napojujícíse do silnice IIt/3325 Vanovice - Čachovice. PřeloŽka je rovněŽ
zachycena v územnímplánu obce Vlkava od 1. změny pod položkou ZI-9 III/3322, ale trasa je
zde naznačena po okraji pole a skrz zástavbu mlýna, kde by vyvolala demolice.

přítomníse shodli, že vedení přeložky silnice III/3322 přes mlýn je nevhodné řeŠeníz dŮvodu
zásahu do obytné zástavby. Správa železnic předložila dvě zpracované varianty:

r
r

Varianta 1, která obchází mlýn těsně západně, Začátek přeloŽky by byl na hrázi
u výpusti, komunikace by překročila odtok z rybníka a stoupala by podél zástavbY na
nadjezd nad trati Nymburk - Cachovice a na most přes Vlkavu,
Varianta 2, která obchází mlýn východně, Začátek přeloŽky by byl na břehu rybníka,
přeložka by vedla podél mlýna po poli a stoupala by opět nad trať Nymburk _
Čachovice a na most přes Vlkavu.

V obou variantách by část silnice směr Čachovice nadále sloužila obsluze areálu bývalého
cukrovaru a stala by se místníkomunikací. V místě zrušeného přejezdu je navrŽen Podchod.
Obě varianty jsou v koridoru silnice podle ZÚR StČk.

čachovice - Vlkava a zpět odbočenína křižovatce, navíc těsně následované dalŠÍmobloukem
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mlýna. Technicky problematické je i nutný zásah do tělesa hráze. Komunikace také vede těsně
podél mlýna.

Varianta 2 je směrově vhodnější, ale znamená většízábor pozemkŮ, předevŠÍmZPF. Tuto
variantu zpracovatel dokumentace preferuje, Vzhledem k zásahu do pozemkŮ přizvali zástupci
obce také vlastníka pozemkŮ pana Prkna, který sdělil, že se záborem nesouhlasí z dŮvodu
zhoršení podmínek pro obdělávání zmenšenéhopozemku.
pan prkno navrhl směřovat přeložku silnice k severovýchodu k polní cestě u východního okraje
pole a pokračovat přímo proti ulici Nádražní.Zástupce Správy železnic upozornil, Že takové
vedení komunikace by vybočovalo z koridoru ZÚn StČt<.

Směrové vedení komunikace na jednání uzavřeno nebylo. Obec Vlkava prověří na t<Ú StČt<
možnost směřování komunikace v územnímplánu ve vztahu k souladu se ZÚR StČk. Správa
železnic je připravena hledat vhodné vedení komunikace, ale zásadní je pro ni soulad návrhu
s územně plánovací dokumentací vzhledem k ustanovením stavebního zákona.
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