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Obec Polerady

Polerady 57, 250 63 Mratín, tel: 313 035 223

Úřad městské části Praha 6
Ing. Arch. Eva Smutná
Čsl. Armády 23
160 52 Praha

Naše značka: 112/19/OUP

V Poleradech dne. 18. 2. 2019

Věc: Dostavba Silničního okruhu

Vážená Paní architektko
Obec Polerady(lČ:00240613) Vám sděluje zásadní nesouhlasné stanovisko
vedení ,,Silničního okruhu Prahy ,, (SOKP) severní variantou (též trasa vREG) a to
z těchto důvodů:
1. Trasa VREG není zahrnuta do územního plánu Krajských ani Obecních
2. V Obci probíhá intenzivní výstavba rodinných domů a trasa šestiproudé
komunikace zásadně zhorší komfort životní úrovně a výrazně zatíží životní
prostředí v Obci.
3. V katastru Obce jsou vedeny jiné strategické liniové stavby (2x tranzitní
plynovod VTL a VVTL průměr 2x 900mm a lx 1000mm DN z Ruské federace
do SRN a dále do západní Evropy, dále elektrické vedení WN2X 110KV).
Trasa VREG je v našem katastru navržena přímo po trase těchto liniových
staveb.
4. Z důvodu rozdělení katastru na dvě části hrozí zhoršení dostupnosti
(znepřístupněnÍ) pozemků pro zemědělskou výrobu.
5. Větší vzdálenost severní trasy od hl.m. Prahy ,bude mít za následek jeho
nižší atraktivitu a využívanost pro přepravní vztahy spojené s Prahou.
6. Obec podporuje přípravu vedení SOKP v vZUR, dle Zásad územního rozvoje
, který je dlouhodobě plánován a stabilizován v území.
7. V trase VREG je dlouhodobě plánována výstavba ,,BIO CENTRA ,, pro
ochranu zvěře a zachování chráněného živočišného druhu v povodí Labe,
na kterém se podňí SPÚ a povodí Labe. Celá studie výstavby (i s naučnou
stezkou CHKO) je zahrnuta v ÚP a bude v letošním roce realizována .
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8. Trasa vREG vážně nerušuje (ničí) významný krajinný prvek Poleradského
potoka a s tím by i likvidovala 5 vodních zdrojů (studní) obce v Biocentru
povodí Labe.

Za Obec Polerady
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