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$Senožatech
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P.T.
Ministerstvo dopravy ČR
ná břežíLudvíkaSvobody r222/L?
PRAHA

přípravvlÍstavby
Věc:Žádosto ukončení
novéhože|ezničního
koridorupro
vysokorych|ostní
traťa rych|áspoienímeziJih|avoua Benešovem
v ob|asti
jižněod dálniceDl.
podepsanístarostové
My níže
obcíKrajeVysočina
žádámeMinisterstvo
dopravyčRo ukončení
příprav
Výstavby
železničního
koridoruprovysokorychlostnítrať
a rych|áspojení
meziJih|avou
a
Benešovem
v ob|astibezprostředně
navazující
z jihu na dá|niciD1.Svojižádostopírámeo nás|edující
důvodv:
1) Všechny
doposudvytvořené
variantytohotokoridoruprotínají
na něko|íka
místech
ochranná
vodárenskápásma|.a ||.stupněvodárenské
nádržeŠvihovkteráje zdrojempitnévody pro
h|avníměsto Prahu,středočeské
ob|astia částijihočeské
a východočeské
oblastiČeské
repub|iky'
Vzhledemk jejímuvýznamuby|v rámciP|ánuob|astipovodíDo|níV|tavyschvá|en
pi|otníprojektVN Švihovzaměřenýna ce|kovéz|epšení
jakosti vody v ce|émpovodí
je
připravovánorozhodnutíKrajskéhoúřadu
vodárenskénádrže.V současné
době
středočeského
kraje, kterénahradísedm stáVajicích
rozhodnutíreguIujících
režimve
pásmech,a kteréVstoupíV
p|atnost
vodárenských
nejpozději
V červenci
tohotoroku.Výstavba
je v taxativním
žeIeznic
Výčtu
zakázaných
činností
Všechrozhodnutí
reguIujících
režimV těchto
ochrannýchpásmecha udě|enívýjimkyz této právnínormy je tak nemožné.
ochrana
je
povodí
vodárenského
zdroje Švihova ce|ého
veřejnýmzájmem české
strategickým
repub|iky,
o čemsvědčí
i skutečnost,
žeje připravováno
opětovnémemorandumna úrovni
hejtmanů
středbčeského
krajea krajeVysočina
a primátoraH|avního
městaPrahy.
2) KVa|ita
vodypřítoků
nádržešvihova eko|ogická
stabi|ita
tohotoúzemíje
chráněnazákonemč.
25qzoo1sb. o Vodách,dá|e takézákonemč.I74L992 Sb. o ochraněpřírodya krajinyve
zněnípozdějších
změn, nap|něním
definiceob|astikrajinného
rázu a Územníhosystému
eko|ogické
Navrhované
stabi|ity.
koridoryprotínají
někoIikob|astí
soustavychráněných
území
Natura2000,chráněnýchsměrnicí974{EHS,o ochraněpřírodních
stanovišť,
vo|něžijících
živočichů
a o|aněrostoucích
rost|ín.
3) Jsmesi vědomitoho,žepožadavky
Evropské
uníena Vybudování
transevropské
dopravní
sítě
potřebsnižování
jež
jsou
TEN.TVychází
p|ynů,
z eko|ogických
emisísk|eníkových
definované
v
doporučujícím
dokumentu,v bíléknize Evropskékomise nazvané,'P|án jednotného
eVropskéhodopravníhoprostoru-Vytvoření
konkurenceschopného
dopravníhosystému
účinně
využívajícího
zdroje''.Domníváme
se však,žetraťováníže|ezničního
koridoruv ob|asti
jižněod dá|niceD1 je příkrém
meziJih|avoua Benešovem
rozporus právními
normamiEU o
ochraněpřírody,krajinya Vodníchtokůa to zejména:
s RámcovousměrnicíEU o Vodě
(zooobolEs|,s Evropskou
úmIuvou
o krajině,se SměrnicíRady92la}EHs,a s Rozhodnutím

par|amentua rady č B8qz)B/EU. Z uvedeného
vyp|ývá(cf.č|.23 Nařízení
Evropského
par|amentua rady č. I376Í2oL3|,
koridoruV dotyčné
že projektže|ezničního
Evropského
ze zdrojů
EU.
ob|astinemůže
býtfinancován
Totoje jednoznačně
4) starostové
iostatníobčané
novoutraťVtétoob|astizásadněodmítají.
kteráje
vyjádřenoVe stanovísku
ze zasedánístarostůze dne 2' 4.2014 Vobci senožaty,
pří|ohou
úřadu
Ministerstvu
dopravyČRa Krajskému
||.tétožádosti,
a řadoupeticzas|aných
Vysočina
od
začátku
tohoto
roku.
Kraje
územně-technické
studievedeníkoridoruV této |oka|itě
obhajobazadánízpracování
jeho
podporyodboremdopravyKrajského
úřaduKraje
Ministerstvem
dopravyčRa obhajoba
Vysočiny
významve smys|upropojení
Vysočina
tím,žep|ánovanátraťmusímítregionální
postoje
místních
nepochopení
hodnoty
tohoto
území
a
zásadního
s ve|kýmiměsty,svědčí
o
ji
proto,že s ýimkou nešťastné
tohotoúzemí
si sVékrajinycenízejména
občanů.
obyvate|é
dopravníkomunikacea není proto součástí
dá|niceD1 - neprotínážádnávýznamnější
jsou
prostředí
příměstského
a ostatníobčané
ve|koměstPrahyčiBrna.starostové
širokého
odhodlánitentostavd|ouhodobě
bránit.
jižněod dálniceD1 nap|ňuje
termíntzv..'úzkého
Domníváme
se,žeob|astmeziJih|avou
a Benešovem
par|amentu
a radyEU č'BLq2oL3, jež|ze
místa'',
d|edefinicev odst.15, č|.2, Nařízení
evropského
překonatmodernizacístávající
Broduna Ko|ín.
infrastruktury
konkrétně
tratěVedoucízHavlíčkova
Ll
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