Obecní úřad Sestajovice

Husova 60,250 92 Šestajovice, tel: 28196|479, fax:281962253

Správa železnic, státní organizace
Dlaždéná l003l7
110 00 Praha 1

v Šestajovicíchdne: 05.01.202I
vyřizuje: Bc. Tomáš Dvořák
ěj.: 000l2l202llDv
Váš dopis:

Stanovisko ke stavbě ,,VRT Praha-Běchovice - Poříčany"

Na zakladě usnesení Zastupitelstva obce Šestajovice ze zasedáni konaného dne 16.12.2020
vy dáváobec Šestaj ovice toto stanovisko

:

Zastupitelstvo obce Šestajovice požaduje, aby součástístavby VRT na katastru obce
Sestajovice byl protihlukový val s doprovodnou ze|ení. Výška tělesa valu musí dosahovat
minimálně vYšky trolejín aby bylo zajištěno i optické oddělení VRT včetně všech jejích

součástí.
Dále Obec Šestajovice požaduje, aby součástí komunikace III/33310 v místě přemostění
VRT byla komunikace pro pěšía cyklisty o šířimin. 2,5 m oddělená od jízdníchpruhů
pro vozidla pevnou zábranou.
V souvislosti s bezpečnostíprovozu v uvedeném místě Obec Šestajovice požaduje, aby
Správa Železnic, státní organizaceo vywolala v rámci stavby VRT jednání s ŘSD ve věci
vybudování podchodu pod tělesem dálnice Dll v místě komunikace III/33310.

odůvodnění

Těleso VRT bude kopírovat těleso dálnice Dl1 a bude umístěno blížezastavěné části obce.
V současnosti na obyvatele obce negativně dopadá hluk z dálnice Dl1, která na katastru obce
Šestajovicenemá žádná protihluková opatření. VRT tak naqfšístávající problémy s hlukem
v obci. Těleso dálnice D11 dále zničilo krajinný réa obce. Těleso VRT tento krajinný raz díIq
svým rózrněrům, trakčnímu vedení a svému umístění blížezastavěné části obce ještě více
znehodnotí.

PoŽadovaný val je proto jediným řešením, které umožnísnížitjak negativní dopady
zprovozlt VRT' tak negativní dopady na krajinný rázrkdy těleso VRT bude od obce
opticky odděleno zelení.
Komunikaci pod mostem pro pěšía cyklis§ obec požaduj e zbezpečnostních důvodů.
Bezpečná cesta pro chodce a pro cyklisty nebyla vybudována pod mostem dálnice DlI, což
chodce a cyklisty dostává do nebezpečných, zdtaví a životu ohrožujícíchsituací. Dalšíúsek
s absencí bezpečnécesty pro chodce a cyklisty by áoršit již velmi nebezpečnou dopravní
situaci v tomto místě.
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RomanŤirdlic

starosta obce Šestajovice

Te1: 281961479
Fax: 28l962253
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BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB PRAHA
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