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Stanovisko obce Kostomlaty nad Labem ke stavbě „Modernizace traťového úseku
Nymburk – Lysá“

Vážený pane inženýre,

obdrželi  jsme  Vaši  žádost  o  vydání  vyjádření  ke  stavbě  „Modernizace  traťového  úseku
Nymburk (mimo) – Lysá nad Labem (mimo)“.

V rámci probíhajícího řízení máme námitky k těmto navrhovaným změnám:

1) VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

V rámci posuzovaného záměru budou na území obce realizovány tři podchody:

• SO 32-20-01.1 žst. Kostomlaty n.L., železniční most ve st. km 328,800 – podchod
• SO 32-20-03 žst. Kostomlaty n.L., železniční most ve st. Km 329,290 – podchod pro

pěší v ul. Hronětická
• SO 33-20-01 Kostomlaty n.L. - Lysá n.L., železniční most v km 330,872 – podchod

V  předloženém  oznámení  záměru  nejsou  vyhodnoceny  vlivy  na  podzemní  vody  ve  fázi
realizace  a  provozu  záměru  a  případně  ovlivnění  studní  v  okolí  záměru.  Požadujeme do
dokumentace dle přílohy č. 4 doložit hydrogeologické posouzení možného ovlivnění studní v
okolí navržených podchodů. 

2) HLUKOVÁ STUDIE

V rámci hlukové studie požadujeme posoudit vliv hluku ze silniční dopravy na SO 33-30-01
Kostomlaty n.L. - Lysá n.L., přeložka silnice III/3317 a SO 33-30-04 Kostomlaty n.L. - Lysá n.L.,
přeložka silnice III/2725. Sčítání ŘSD bylo prováděno na komunikaci II/331. Nově navržené
dopravní řešení změní intenzitu dopravy v zájmovém území a vliv provozu na této komunikaci
není v oznámení záměru vyhodnocen a porovnán s příslušnými hygienickými limity hluku dle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb. 

Z tohoto důvodu požadujeme vyhodnotit  synergické působení hluku ze silniční a železniční
dopravy.  Požadujeme  do  hlukových  map  ze  železniční  dopravy  doplnit  tělesa  silničních
komunikací.
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Požadujeme doplnit výpočtové body hluku do míst: 
• 9. května 126, Kostomlaty nad Labem
• Podle Dráhy 148, Kostomlaty nad Labem

Současně  požadujeme  v  hlukové  studii  doplnit  výpočtové  body  do  2.  pater  chráněných
venkovních prostorů staveb. 

3) ROZPTYLOVÁ STUDIE

V oznámení  záměru  není  rovněž  řešen  vliv  ovzduší,  související  s  navrženými  přeložkami
komunikací. S ohledem na překročený imisní limit v zájmovém území pro benzo(a)pyren 1,5
ng.m-3, požadujeme zpracování rozptylové studie pro navržené přeložky komunikací SO 33-30-
01 Kostomlaty n.L. - Lysá n.L., přeložka silnice III/3317 a SO 33-30-04 Kostomlaty n.L. - Lysá
n.L., přeložka silnice III/2725. 

4) HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK

Požadujeme  do  dokumentace  předložit  hodnocení  zdravotních  rizik  hluku  pro  obyvatele
chráněných objektů, situovaných v blízkosti posuzované trasy železnice.

5) SADOVÉ ÚPRAVY

Požadujeme  do  dokumentace  doložit  návrh  sadových  úprav  na  navržených  přeložkách
komunikací SO 33-30-01 Kostomlaty n.L. - Lysá n.L., přeložka silnice III/3317 a SO 33-30-04
Kostomlaty n.L. - Lysá n.L., přeložka silnice III/2725, včetně náspu u navrhovaného nadjezdu.

Na základě výše uvedených skutečností požadujeme záměr dále posuzovat podle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

S úctou

                          
        

                    Ing. Romana Hradilová
             starostka obce
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