Obec Poříčany
Lipová 235
289 14 Poříčany

Správa železnic, s.o.
Generální ředitelství
Ing. Martin Švehlík
Vedoucí samostatného oddělení přípravy VRT
Úsek modernizace dráhy

V Poříčanech, 24. 11. 2020

č.j.: 615/2020/OÚ

Věc: POŘÍČANY – PŘÍPRAVA VÝSTAVBY VRT
Vážení,
s ohledem na zásadní dopady plánované výstavby VRT na území naší obce a její obyvatele jsme další
postup konzultovali s našimi právními zástupci. Jako podklad k dalšímu jednání, z nichž nejbližší je
naplánováno již na 2. prosince 2020 si dovoluji zaslat Vám koncept základních parametrů smlouvy,
kterou navrhujeme uzavřít mezi obcí Poříčany (dále jen „Obec“) a Správou železnic (dále jen „SŽ“)
v souvislosti s přípravou a realizací úseku vysokorychlostní trati Běchovice – Poříčany (dále jen
„VRT").
Níže uvedený seznam představuje obecný nástin závazků obou stran pro účely vzájemného
projednání, precizování a následného promítnutí do písemné smlouvy mezi Obcí a SŽ, jak byl
projednán zastupitelstvem Obce dne 29. 7. 2020 usnesením č. 12/5/2020.
Požadavky Obce
1)

Vedení VRT tunelem
Obec požaduje, aby vybrané úseky trati v blízkosti zastavěného území Obce vedlo SŽ v tunelu.
Jedná se konkrétně o úsek zvýrazněný modrou barvou:
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2)

Alternativní vedení VRT zářezem do krajiny
V případě, že varianta vedení VRT přes katastrální území Obce tunelem nebude možná, požaduje
Obec, aby došlo k zářezu VRT do krajiny (s preferovanou variantou zatrubnění VRT a následného
přesypání).
Cílem je, aby z pohledového a ekologického hlediska došlo k co nejmenší zátěži okolí. Zároveň by
tím byla umožněna prostupnost krajiny do oblasti Kerského lesa pro volný pohyb zvěře, osob,
cyklodopravy, lesní a zemědělské techniky a vozidel IZS.

3)

Přesunutí rozdvojení trati Kolín/Nymburk dále od zastavěného území obce směrem na východ
Snahou je odlehčit hlukové a dopravní zátěži v přímé blízkosti obytné zástavby v Obci a
přesunout napojovací uzel do neobydleného území mezi obcemi Poříčany, Třebestovice, Milčice
a Hořany.

4)

Izolace VRT od okolní krajiny
V koridoru VRT provést krajinné úpravy a výsadby izolační zeleně za účelem pohledového a
hlukového odclonění VRT s respektem ke stávajícímu vodnímu režimu krajiny. U nadzemních
prvků VRT (zejména nadjezdy) důraz na estetiku architektonického provedení.

5)

Zachování hydrogeologických poměrů v oblasti
Požadavek na vyhotovení podrobného hydrogeologického průzkumu a přijetí nezbytných
opatření k zachování stávajícího režimu podzemních vod a pramenů mezi obcí Chrást a Obcí.
V případě zásahu do hydrogeologických poměrů Obce stavbou VRT bude SŽ povinna provést
dohodnutá kompenzační opatření.

6)

Minimalizace hlukové zátěže
Vypracovat podrobnou hlukovou studiu a prověřit dopady stavby VRT i následného provozu VRT
a přijmout opatření k minimalizaci negativních vlivů na přilehlou zástavbu i životní prostředí.
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7)

Posun trasy z důvodu zachování obytné nemovitosti č.p. 282
Z důvodu zcela výjimečného umístění a hodnoty nemovitosti na adrese U Lesa 282 požadujeme
úpravu trasy tak, aby tato nemovitost nebyla stavbou dotčena.

8)

Ostatní požadavky
(i) V místě křížení železnice se silnicemi II/330 a III/3308 a 2721 ponechat stavebně-technickou
rezervu pro přidružené stezky pro pěší a cyklodopravu;
(ii) Provádění stavebních prací vč. přístupu techniky a materiálu tak, aby dopady na zastavěná
území Obce byly minimalizovány. V maximálním rozsahu vést hlavní obslužné komunikace
pro stavbu v koridoru VRT, tj. mimo stávající silniční síť;
(iii) V případě, že spolu s výstavbou VRT budou realizovány též obslužné komunikace, po realizaci
VRT zachovat takové komunikace pro vedení sítě cyklostezek;
(iv) Pokud bude v trase VRT veden optický kabel a bude to technicky možné, umožnit napojení
Obce na takový kabel;
(v) Doplnění pruhu/lávky pro pěší a cyklodopravu na žel. mostu přes D11 na stávající trati
Poříčany – Třebestovice;
(vi) Důraz na předností provedení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Obce.

Závazky Obce
V návaznosti na splnění výše uvedených požadavků je Obec připravena recipročně plnit následující
závazky podrobně rozvedené ve smlouvě se SŽ:
1) Součinnost při prodeji pozemků Obce potřebných pro výstavbu VRT za znalecky určenou cenu;
2)

Spolupráce se SŽ při výkupu pozemků třetích stran v katastrálním území Obce;

3)

Součinnost Obce v řízeních EIA, územních a stavebních řízeních vztahujících se k VRT, ve
kterých nebude Obec podávat námitky, připomínky ani odvolání proti VRT.

Jsme připraveni blíže jednat o výše uvedených podmínkách stejně jako o dalších případných
požadavcích SŽ vůči naší Obci souvisejících s realizací VRT.

podepsal
Mgr. Hana Digitálně
Mgr. Hana Teršová
2020.11.25
Teršová Datum:
09:26:02 +01'00'

Mgr. Hana Teršová, starostka obce
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