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Vážení,

dovolte  mí reagovat  na společné  stanovisko  Sdružení  obcí a spolků  Koridor  D8, které  jste mi

zaslali  dne  4 9. května  2021.  K podnětům  uvedeným  ve stanovisku,  které  se týkají  vysokorychlostní

trati Praha  -  Drážd'any  v úseku  VRT  Podřipsko  sděluji  následující  vyjádření  Ministerstva  dopravy

(MD).

Pro obecné  vnímání  stavu  přípravy  vysokorychlostních  tratí  (VRT)  jako  části  systému  Rychlých

spojení  považuji  za potřebné  sdělit,  že aktuálně  jsou  již  schváleny  studie  proveditelnosti  na některá

ramena  VRT  a schválení  dalších  se očekává  do léta 2021.  Schválená  je mimo  jiné i studie

proveditelnosti,  která  se zabývá  prostorem  mezi Prahou,  Ústím nad Labem  a Drážd'any,  tedy

územím,  které  Vás  zajímá.  Končí  tedy  první  odborná  koncepční  fáze  a nyní  se budou  postupně

dostávat  do popředí  procesy  územní  a stavební  přípravy,  včetně  posuzovárí  dopadů  na životní

prostředí  (EIA).  Je přirozené,  že tak komplexní,  finančně  i časově  náročný  projekt  se zásahy  do

krajiny  a sídelních  oblastí  vyvolává  množství  reakcí,  včetně  těch  kritických.  Správa  železnic,  státní

organizace  (SŽ) se jako  investor  stavby  detailně  zabývá  prostřednictvím  specializovaného  Odboru

přípravy  vysokorychlostních  tratí  všemi  fázemi  přípravy  a komplexem  jednání.  Na investora  je

kladena  potřeba  ve  zvýšené  míře  komunikovat  avysvětlovat,  včetně  hledání  adekvátních

technických  řešení  s cílem  snížit  vliv  stavby  na své okolí.  Úkolem  MD je tuto komunikaci  zastřešit

a finalizovat  její výstupy.  Vtéto  souvislosti,  pro zvládnutí  celého  projektového  komplexu,  je

nezbytná  spolupráce  s dalšími  resorty  (zejména  s MŽP a MMR).  Cílem  je snížit  napětí  a zabránit

nedorozuměním,  která  vznikají  v souvislosti  s dokončováním  studií  proveditelnosti  a rozbQiem
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koordinovalo  přípravu  memoranda  a následně  i vznik  pracovní  skupiny  k problematice  úseku  VRT

Podřipsko  sděluji,  že  MD  nepředpokládá  takové memorandum  připravovat  ani podepisovat.

Vhodným  způsobem  komuníkace  bude naopak  detailní  debata  nad návrhem  technického  řešení

vrámci  přípravy  dokumentace  pro  územní  řízem, která  se  bude  připravovat  již ve větší

podrobnosti.  Příprava  předmětné  stavby  bude probíhat  standardně  dle zákonem  stanovených

postupů,  které  umožňují  zapojení  místních  samospráv  i široké veřejnosti  doschvalovacího

procesu.  Detailní  diskusi  o parametrech  s obcemi  povede  SŽ, která  v rámci  Odboru  přípravy  VRT

disponuje  širokým  spektrem  odborníků.  To se týká i úseku Praha  - Oleško,  který  je projektován

v souladu  s platnými  zásadami  územního  rozvoje  (ZÚR)  a kde naopak  stát spatřuje  velkou  výhodu

v blízkém  vedení  dvou nadřazených  dopravních  staveb  z důvodu  menší  fragmentace  krajiny.  Pro

řešení  úseku  Oleško  (Roudnice)  - Ústí nad Labem  je již ustavena  speciální  pracovní  skupina  pod

vedením  hejtmana  Ústeckého  kraje,  která  se zabývá  konkrétním  trasováním  v tomto  úseku.
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 139115608-165225-
210609145331, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
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Ministerstvo dopravy
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Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
VLASTA JIRÁKOVÁ
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Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.


		2021-06-09T12:53:32+0000
	Not specified




