ZÁPIS Č. 1
ze společného jednání samospráv dotčených realizací Zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO)
v areálu stávající Elektrárny Mělník v Horních Počaplech a souvisejícího záměru Nové dopravní řešení
v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ v k. ú. Horní Počaply, Křivenice, Dolní Beřkovice,
Vliněves, Brozánky, Cítov a Býkev

Datum konání:
Místo konání:
Přítomní:
Býkev
Cítov
Dolní Beřkovice
Horní Počaply
Hořín
Liběchov

29. 1. 2019
OÚ Cítov
viz níže
Martin Prislupský
David Rameš
Marie Kulhánková
Miroslav Hrdý
Michaela Smolová
Jiří Svačina
Jaroslav Vrba
Vladimíra Zralíková
Jiří Vosecký
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starosta
starosta
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725021080
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602244179
606232887
602103771
725021089
603509584
608157016
724181534

starosta@obecbykev.cz
rames@citov.cz
kulhankova@citov.cz
starosta@dolniberkovice.cz
mistostarostka@dolniberkovice.cz
starosta@hornipocaply.cz
starosta@obechorin.cz
vladimira.zralikova@libechov.cz
info@jirivosecky.cz

Jednání bylo zahájeno v 10 hodin za účasti výše uvedených členů samospráv dotčených záměrem ZEVO
a souvisejícího dopravního řešení. Pozvánku na jednání přijal a jednání se zúčastnil senátor Jiří Vosecký.
Předmětem diskuse byl materiál zaslaný KÚ STČ kraje týkající se zahájení zjišťovacího řízení záměru
Nové dopravní řešení v lokalitě Horní Počaply – Dolní Beřkovice – Cítov“ v k. ú. Horní Počaply, Křivenice,
Dolní Beřkovice, Vliněves, Brozánky, Cítov a Býkev a společný postup ve věci minimalizace negativních
dopadů tímto záměrem realizovaných.
Jiří Svačina seznámil přítomné s materiálem zpracovaným právníky, ve kterém jsou rozporovány
některé body předloženého záměru a požadavek na zahájení řádného řízení dle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí (tj. standardní „EIA“). V tomto byly všichni přítomní za jedno
a tento požadavek bude obsahem všech vyjádření. Opětovně vyjádřil nesouhlas s navrženým
odchvatem Horních Počapel, kterým by došlo k nežádoucímu dělení obci přilehlého území a požaduje
jeho přetrasování.
Ing. David Rameš prezentoval návrh variantního trasování silniční dopravy. Zmínil politování nad tím,
že územní plán obce obsahuje již několik desítek let možnou trasu obchvatu, která byla zpracovateli
záměru převzata. Bohužel toto vedení v žádné případě nepočítalo s intenzitou dopravy vzniklé díky
možnému provozu ZEVO a informoval o záměru vedení obce o zahájení změny územního plánu a
změny trasování obchvatu.
Ing. Marie Kulhánková Havelková návrh přetrasování komentovala ve vztahu k hospodárnějšímu
záboru půdního fondu (využití nezemědělských půd v oblasti kolem areálu Baraba). Návrh byl
podpořen i zástupci obce Dolní Beřkovice a Horních Počapel.
Ing. Mgr. Vladimíra Zralíková konstatovala, že materiál sice navrhuje úpravu v relativní blízkosti okolí
ZEVO, nicméně dopravní situaci je nutné řešit v širším kontextu – zkapacitnění křížení silnic I/9 a I/16

(novým mostem přes Labe), či změnou vedení silnic I/16 od Mladé Boleslavi a I/9 od České Lípy, které
výhradně protínají obce. Záměr rovněž nikterak neřeší napojení dopravní infrastruktury Ústeckého
kraje, což je zásadní skutečnost.
Jiří Vosecký doporučil celou věc medializovat tak, aby jí byla ze strany zadavatele záměru věnována
patřičná pozornost. Zároveň nabídl zprostředkování setkání s ministrem životního prostředí tak, aby
bylo umožněno osobní předání stanovisek samospráv a případně i krátká diskuse nad problematikou.
Zároveň pan senátor přislíbil účast na jednání dne 6. 2. 2019 v 9:30, které proběhne na obecním úřadě
v Cítově za přítomnosti zástupců KÚ – Ing. Petery a Petrtýla.

Jednání bylo ukončeno v 11:15.

Zapsal Ing. David Rameš

