Zastupitelstvo města Lysá nad Labem
konané dne 12.12. 2018

Protihlukové stěny v rámci rekonstrukce nádraží v Lysé nad Labem
Zprávu předkládá:
Ing. Petr Gregor, zastupitel města
Do ZM bude přizván:
-

Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města
bere na

vědomí

zprávu o možnosti zřízení protihlukové stěny v rámci rekonstrukce nádraží v Lysé nad
Labem,
ukládá
radě města, aby při koncipování stanoviska města Lysá nad Labem ke stavebnímu povolení
prosazovala v rámci rekonstrukce nádraží v Lysé nad Labem stavbu protihlukových stěn
v souladu se studií, příp. navrhl náhradní řešení ve formě zajištění „ protihlukového zeleného
valu“.

Podpis předkladatele:

Podpis starosty nebo
místostarosty:

Důvodová zpráva:
Popis problému:
Volební subjekt – KSČM - má ve svém programu mimo jiné i vyhovět přáním obyvatel
Vichrovy ulice, příp. dalším občanům v jejich požadavku již jednou zdůrazňovaném i
v realizované petici, zajistit protihluková opatření v rámci celkové rekonstrukce nádraží
v Lysé nad Labem.
Po konzultaci s panem starostou jsem začal zjišťovat současný stav, v průběhu prošetřování
jsem zjistil, že prakticky o totéž usiluje i pan místostarosta Mg. Havelka pravděpodobně na
základě potřeby odpovědět na dotazy pana Miroslava Pomšára, který se obrátil v dané věci na
všechny zastupitele.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, na dotaz pana Pomšára sdělila, že
připravuje stavbu „Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem“, jejíž součástí je rekonstrukce
kolejiště spolu s výstavbou nového ostrovního nástupiště, zvýšením rychlosti ve směru
Čelákovice a prodloužením kolejiště. Součástí stavby je také zajištění ochrany obyvatel
v okolí trati před hlukem, jejíž pravidla jsou stanovena zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a jeho prováděcích předpisů. Z tohoto důvodu se u staveb standardně
zpracovává hluková studie, jejímž cílem je zhodnotit akustickou situaci v daném území před
stavbou a po ní a prokázat, že budou u blízké chráněné obytné zástavby po realizaci stavby
plněny hygienické limity hluku. Na základě výsledků hlukových studií navrhuje její
zpracovatel protihluková opatření např. formou protihlukových stěn. K těmto hlukovým
studiím se vyjadřují orgány ochrany veřejného zdraví (zejména místně příslušné krajské
hygienické stanice) formou závazného stanoviska. To je pak podkladem pro rozhodnutí
stavebních úřadů v územním, resp. ve stavebním řízení. Na dané stavbě ukázala hluková
studie nutnost chránit pomocí protihlukových stěn celkové délky cca 200 metrů jen tři
objekty, přičemž u dvou z nich se nyní prověřuje možnost jiného řešení.
Návrh rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem byl při zpracování dokumentace pro územní řízení i
pro stavební povolení projednáván i s městem Lysá nad Labem, které bylo aktivní například
při hledání optimálního architektonického řešení přístřešků. Jeho stavební úřad na stavbu
vydal dne 22. 2. 2017 územní rozhodnutí.
Toto bylo ověřeno i na SÚ, kde pan Mgr. Havelka zjistil, že žádný val nebyl součástí PD
k rekonstrukci železniční stanice, ale že město jako vlastník sousedních pozemků bude
účastníkem stavebního řízení, bude se tedy moci ještě vyjádřit.
Pan Mgr. Havelka ještě mimo jiné získal informace, že podkladem projektové dokumentace
na rekonstrukci ŽST Lysá nad Labem byla hluková studie zpracovaná Ecological consulting.
Studie obsahuje i vypořádání námitek, které vzneslo Město Lysá nad Labem. V řízení
samotném se již město k problematice hluku a protihlukových opatření nevyjadřovalo. Podle
protihlukové studie by měly být vystavěny 3 protihlukové stěny, 2 na lyské straně (u domu
č.p. 512 ulice Čapkova, u domu č.p. 507 ulice 9. května), jedna na litolské (č.p. 608 ulice
Mírová).
Ze studie je patrné, že se nezabývala protihlukovými opatřeními na straně litolské, územně
ještě lyské ve Vichrově ulici, dnes spíše Sídliště.
Dosavadní rozhodnutí RM a ZM:
V této záležitosti nebylo.
Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi či výboru.
Vztah k rozpočtu:
Náklady na protihlukovou stěnu by měl hradit investor stavby.

Přílohy:
Nejsou.
V Lysé nad Labem dne 27.11.2018
Ing. Petr Gregor
člen ZM

