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Věc:
Společné stanovisko starostů obcí regionu
Dolní Berounka k rekonstrukci trati Praha - Beroun
Ve dnech 1.3.2011, 28.4.2011 a 24.5.2011 se konala setkání starostů a představitelů všech obcí a
měst na celém úseku trati Praha-Beroun, tj. Radotín, Černošice, Všenory, Dobřichovice, Řevnice,
Zadní Třebaň, Hlásná Třebaň, Karlštejn, Srbsko a Tetín ohledně připravované modernizace této
významné tratě. Na druhém jednání byli přítomni rovněž zástupci MDČR, SŽDC a společnosti SUDOP.
Starostové dotčených obcí si dovolují předložit toto společné stanovisko k projektovému záměru:






Vyjadřujeme svoji plnou podporu záměru připravit a zrealizovat kvalitní rekonstrukci železniční
trati Praha – Beroun, jejíž stav je technicky i morálně nevyhovující a neodpovídá jejímu významu.
Jsme připraveni na realizaci záměru v rámci svých kompetencí aktivně spolupracovat a tím
umožnit naplnění projektu z hlediska jeho časových, procesních i realizačních parametrů.
Žádáme, aby způsob a konkrétní provedení rekonstrukce byly s obcemi průběžně diskutovány a
respektovaly oprávněné požadavky obcí a toto společné stanovisko.
Konstatujeme svoji plnou podporu rozhodnutí, aby rekonstrukce řešila nejen výměnu
technického zařízení železniční dopravní cesty, ale řešila také obecně dopravní problematiku ve
vztahu k silniční dopravě a také veškeré související vybavení a prostory stanic a zastávek.
Již nyní v rámci projektové přípravy žádáme, aby z důvodu urbanisticko architektonické
nepřijatelnosti plošného použití protihlukových stěn byla navržena taková opatření, která
takovýto způsob stavby PHS vyloučí. Aplikace PHS jako paušálního způsobu ochrany obytné
zástavby před hlukem by život a vzhled našich obcí a celé turisticky i residenčně atraktivní oblasti
nenávratně poškodila. Za opatření, která nevhodný způsob použití PHS eliminují, považujeme:
o takové návrhy, které umožní využití limitních hodnot staré hlukové zátěže
o speciální konstrukce železničního svršku (upevnění, pryžové absorbéry, antivibrační opatření...)
o případně jiná technicko dopravní opatření

Projekt rekonstrukce trati Praha – Beroun patří mezi stavby hrazené z OP Doprava Evropské unie,
který je časově limitován. Přitom je nutno zpracovat dokumentaci pro územní řízení, oznámení EIA,
zajistit územní rozhodnutí, zpracovat dokumentaci pro stavební povolení, vydat stavební povolení,
vypracovat žádosti o dotace, zajistit výběrová řízení na dodavatele, zahájit stavbu, a to vše do konce
roku 2013. Tento proces bude nutno absolvovat bez ohledu na rozsah stavebních úprav.
Z hlediska procedurálních standardů jde o velmi ambiciózní a náročný termín. Z toho důvodu se obce
regionu Dolní Berounka společně s městskou částí Praha 5 - Radotín usnesly, že projekt budou podle
svých možností podporovat, aby jeho realizaci napomohly a usnadnily. Tuto podporu spatřujeme
především ve fázi zpracovávání oznámení EIA a zpracování přípravné dokumentace, kdy místně
příslušné stavební úřady budou vydávat územní rozhodnutí.

Deklarovanou podporu je svazek obcí - Region Dolní Berounka připraven prosazovat pro dopravní
stavbu takových parametrů, které podle jeho názoru jsou v souladu se zájmy občanů a cestující
veřejnosti železniční dopravou.
Kromě výše uvedeného společného stanoviska je přílohou soupis dílčích parametrů, které jsou za
vhodné považovány jednotlivými obcemi a městy v rámci jejich katastrálních území.

Za region Dolní Berounka a jednotlivé obce a města, podepsáno dne 31.5.2011

……………………………………………
Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16 – Radotín

……………………………………………
Libor Kvasnička
starosta města Řevnice

……………………………………………
Filip Kořínek
starosta města Černošice
(obec s rozšíř. působností – okr. Praha-západ)

……………………………………………
Stanislav Balíček
starosta obce Zadní Třebaň

……………………………………………
Zdeněk Seidler
starosta obce Všenory

……………………………………………
Vnislav Konvalinka
starosta obce Hlásná Třebaň

……………………………………………
Michael Pánek
starosta města Dobřichovice

……………………………………………
Petr Rampas
starosta městysu Karlštejn

……………………………………………
Marie Sommerová
starostka obce Karlík

……………………………………………
Jaroslav Bastl
starosta obce Srbsko

……………………………………………
Jiří Hudeček
starosta obce Lety
& předseda svazku obcí - Region Dolní Berounka

……………………………………………
Pavel Hejna
starosta obce Tetín

