ČASOVÁ OSA VÝVOJE CAUSY „TROLEJBUSY DO VESNIC A DO POLÍ“

29.11. 2019
Žádost IDSK
o přehodnocení postoje
města Kostelec nad Labem
ve vztahu k projektu
zatrolejování města

17.9. 2019
Prezentace záměru
výstavby trolejí
a projektu zavedení trolejbusů
zástupcům Kostelce nad Labem.
Investor IDSK
(Integrovaná doprava
Středočeského kraje),
projektant PRAGOPROJEKT, a.s.
Městem Kostelec n.L.
vyjádřeno zamítavé stanovisko
(památková rezervace, dokončená
rekonstrukce chodníků i VO).

4.12. 2019
Město Kostelec n./L.
obdrželo opět žádost
o souhlasné stanovisko
s výstavbou trolejí
v Kostelci n.L.
od firmy
PRAGOPROJEKT, a.s.
a IDSK

Radou města Kostelce nad Labem
přijato Usnesení
Nesouhlas s instalací trolejí
a zavedením trolejbusů
v intravilánu města
Kostelec nad Labem,
z důvodu památkové zóny.

21.10. 2019

20.1.2020
Usnesením ze dne 20.1.2020
„Elektrifikace linky č.377“
Rada Středočeského kraje
Krajské správě a údržbě silnic
Středočeského kraje, p. o., uložila:
„Zajistit zpracování podrobného
dopravního modelu a ekonomického hodnocení záměru akce
Elektrifikace linky č. 377 Praha-Letňany – Kostelec n. L. a předložení
výsledků k projednání Radě SK ke
stanovení dalšího postupu v investorské přípravě, v případě, že se
v co nejkratší době podaří získat
kladné stanovisko dotčených obcí
a městských částí HMP k záměru
tohoto projektu“.

7.6. 2021

22. 3. 2021
5. 3. 2020
Starostům obcí
Veleň, Sluhy, Brázdim a Mratín
byl poprvé představen
společností Pragoprojekt a.s.
projekt záměru výstavby trolejové
tratě pro trolejbusy linky č. 377
v jejich obcích
a zatrolejování obcí i krajiny.
Na tomto jednání všechny obce
vyjádřili se záměrem nesouhlas.

12.3. 2020
Pragoprojektu a.s.
(Ing. J. Pechovi) odesláno
Nesouhlasné stanovisko
Obce Veleň k záměru rozvoje
parciálních trolejbusů
v katastrálním území Veleň
na základě jednání
zastupitelstva Obce Veleň
dne 11.3.2020.

10.12.2020

15. 3. 2021

Usnesením ze dne 10.12.2020
„Elektrifikace linky č.377“
Rada Středočeského kraje
Krajské správě a údržbě silnic
Středočeského kraje, p. o.,
uložila zajištění
investorské přípravy projektu.
Krajskému úřadu Středočeského
kraje Rada uložila aktivně prosazovat Eektrifikacei linky č. 377.

Odeslán e-mail místostarostkou
obce Veleň, Mgr. R. Matějkovou
na krajský úřad Středočeského
kraje - nesouhlas s „trolejemi“,
opětovná žádost o pomoc a
prosba o upření pozornosti k
tomuto nesmyslnému záměru.
(Odpověděl
Mgr, P. Boreckcký).

Odesláno společné zamítavé stanovisko
obcí Veleň, Sluhy, Brázdim, Mratín
a města Kostelec n./L. k záměru
instalace trolejového vedení do obcí.
Adresáty dopisu byli:
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
Náměstek primátora pro oblast
dopravy, KSÚS SK, Mgr. Petr Borecký
radní pro veřejnou dopravu SK
Mgr. Martin Kupka - náměstek
hejtmanky pro oblast silniční dopravy,
Mgr. Petra Pecková, hejtmanka
Středočeského kraje Ropid,
ČSAD Střední Čechy, MUDr. Z. Hřib,
primátor hl. m. Prahy,
Odbor dopravy hl. města Prahy aj.

15.1. 2020

březen 2020

11. 3. 2020

7.4.2020

8.3.2021

17.3.2021

Město Kostelec n./L.
odeslalo
opětovný nesouhlas
s instalací trolejí
a zavedení trolejbusů
v intravilánu obce.

Poprvé osloveny
ve věci instalace
trolejí do vesnic a polí
obce Veleň, Sluhy,
Brázdim a Mratín
firmou
PRAGOPROJEKT, a.s.

Zastupitelstvo obce Veleň
přijato usnesení:
Zastupitelstvo nesouhlasí
s výstavbou trolejové tratě
pro trolejbusy linky č.377.

Pragoprojektu odesláno
Nesouhlasné stanovisko
Obce Mratín s projektem
a nesouhlas
s výstavbou trolejí
na území Obce Mratín

Rada Hl. města Prahy
odsouhlasila projekt
instalace trolejí a trolejbusů na
lince 377
do středočeských obcí.

Obci Veleň přichází odpověď
s vysvětlením nutnosti zavádění
ekologické dopravy
od p. P. Boreckého, náměstka
pro veřejnou dopravu.
Vedle obecných informací
p. náměstek reflektuje nabídku
společné informativní schůzky.

12.4. 2021
On-line schůzka
zástupců obcí
s Mgr. P. Boreckým
ve věci
„Elektrifikace úseku
Praha – Kostelec
nad Labem 377“
Vyjádřen opětovný
NESOUHLAS
starostů
s projektem
a se zatrolejováním obcí.

Obcím byl doručen e-mail
od firmy PRAGOPROJEKT a.s.
o pokračování projektu a o
zpracování a dokončení přípravy
oznámení EIA záměru Elektrifikace linky 377.
Ve zprávě bylo obcím
oznámeno, že dle informace
objednatele (Krajská správa a
údržba silnic Středočeského
kraje - Ing. Svoboda Ph.D.) již byl
záměr s dotčenými obcemi
projednáván. Přílohou zasláno
zpracované oznámení EIA dle
přílohy 3 zákona 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní
prostředí.

7.6. 2021
8.4. 2021
Usnesení Rady Středočeského kraje
ze dne 8.4. 2021 oUzavření smlouvy
o spolupráci veřejných zadavatelů k investiční akci
„Elektrifikace úseku Praha - Kostelec n./L.“
Rada Středočeského kraje pověřuje KSÚS SK
k podpisu smlouvy (výběr dodavatele
na projekční práce a autorský dozor)

Obce žádají o jednání a o informace
ze str. Středočeského kraje, protože
jejich negativní stanoviska byla
ignorována. Starostové požadují
zohlednění opakovaně podaných
připomínek, protože bez koordinace s obcemi, na jejichž katastrech a
pozemcích má být záměr realizován,
nebude možné projekt
Elektrifikace linky 377 uskutečnit.

Elektrifikace úseku Praha – Kostelec nad Labem (současná linka autobusu č. 377)

22. 6. 2021
Jednání zástupců obcí
se zástupci Středočeského kraje
ve Veleni. Svolavatel schůzky p.
náměstek P. Borecký se schůzky
nezúčastnil. Zastupoval ho
Ing. P. Matura, vedoucí odboru
veřejné mobility
a Ing. Lukáš Svoboda, ředitelství
KSÚS SK, rozvoj silniční sítě
a externí financování. Starostové
a místostarostové byli informováni pouze o tom, že v projektu
bude pokračováno a oznámení
EIA jim bude brzy zasláno.
Ing. P. Matura navrhl starostům,
že výměnou za jejich souhlas
s trolejemi v obcích KSÚS SK
opraví rozbité krajské
komunikace v obcích.
Ing. Lukáš Svoboda varoval
starosty, že pokud nebudou
souhlasit s trolejemi, dojde ke
zdražení jízdného v jejich obcích
nebo že dojde k úplnému
zrušení veřejné dopravy
do jejich obcí.
Starostové byli L. Svobodou
důrazně upozorněni, že budou
za toto vše zodpovědni oni.

28. 6. 2021
Starostové a místostarostové obcí
Veleň, Sluhy, Brázdim, Mratín
a města Kostelec n./L.
se na svém jednání dohodli,
že budou postupovat společně
a že není jiné cesty, než causu
„trolejbusy“ medializovat.

28. 7. 2021
Starostové obcí zasílají
hejtmance Středočeského kraje
Mgr. P. Peckové
společný Otevřený dopis.

Obcím doručeno poštou
oznámení EIA záměru Elektrifikace
linky 377 a instalace trolejí.

16. 7. 2021

Pozn.
Vyjádření negativního stanoviska obcí

