Koridor D8 – sdružení obcí a spolků

Zápis z jednání
Datum a místo:

29. 5. 2018, Restaurace Klub, Odolena Voda

Účastníci:

Tomáš Lohniský (místostarosta Odolena Voda), Hana Plecitá (starostka Odolena
Voda), Klára Rothová (Hlasy Kozomína z. s.), Martin Řimnáč (Spolek Klecansko,
Větrušicko a okolí), Eva Slavíková (Občanské sdružení Zdiby, z.s.), Kateřina
Vojtíšková (obec Máslovice), Alžběta Rosinová (Frank Bold), Jiří Nezhyba (Frank
Bold)

Program:

Informace o záměrech, posudky, právní služby

•
•
•

•

•

•

Smlouva o účtu bude dle došlých připomínek revidována.
Změna územního plánu č. 5 Úžice - Frank Bold zpracuje analýzu do 6. 6. 2018, přezkum je možný,
ale v omezené míře, je nutné najít vhodného žalobce.
Makro - povolení zkušebního provozu – na stavebním úřadu v Kralupech bude vyžádáno
rozhodnutí o povolení zkušebním provozu a předáno FB. Po prostudování sdělí, zda podávat
podnět k přezkumu a kdo by ho měl podat.
Obecná připomínka hluk - nutnost zajistit odborníka pro zkompilování stávajících měření a
spolupráci na argumentaci s FB. Pí Slavíková prověří p. Drahotu.
Bude zpracována žádost na KHS o měření hluku v rámci Úžicích. Je nutné získat souhlas majitelů
pozemků. Osloveni budou p. Vidím Úžice. Souhlasy majitelů pozemků ve Zdibech a Klíčanech
zajistí pí. Slavíková.
Pokud má kdokoliv jakékoliv akustické měření, zašle ho koordinátorce. Dostupná by měla být
měření ze Zdib (2006), Odolena Voda (2018), Úžice (2014), z EIA Letiště, z EIA Přeložka silnice
II/240 (R7 – D8).
Doprava - Dle informace z ČVUT lze kapacitu komunikací a křižovatek počítat dle normy ČSN 73
6101 Projektování silnic a dálnic a ČSN 73 6102 Příloha A – Stanovení kapacity a úrovní kvality
dopravy. Existují i technické podmínky, poskytující podrobnější návod. Ty jsou na stránkách
Ministerstva dopravy.
Komplexní posuzování území
Rada Kraje – schválila 3. AZUR
Byl přednesen návrh k vyvolán SEA k AZUR. FB doporučili podat návrh na pořízení AZUR.
Je nutné provést analýzu ÚAP a následně pak zapracovat či vyvolat AZUR.
ÚAP ORP je nutné zapracovat do ÚAP Kraje.
P. Lohniský připraví koncept dopisu na vedení kraje s informací o žádosti o aktualizaci a apel na
zodpovědnou práci při posuzování EIA. FB před odesláním doupraví.
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Náhrady za změny ÚP - Po diskuzi bylo FB konstatováno, že vzhledem k neexistenci judikátů
nemá cenu změnu zákona ve věci náhrad dále rozvíjet.

Termín dalšího jednání:

Zapsala:

pondělí 18. 6. 2018, 9.00 hod., Restaurace Klub, Odolena Voda.
Dalších jednání sdružení obcí a spolků Koridor D8 se budou účastnit
pouze signatáři memoranda a pozvaní hosté.

Klára Rothová

2

