
Dálnice D3 - středočeská

Věc: D3 0301-0303
Zápis zjednání

které se uskutečnilo dne 21.1.2016 na Oú Psáry za účasti:

viz, přiložená Prezenční listina

Předmětem bylo projednání rozpracované dokumentace k územnímu řízení (DŮR).

Na iednání bylo konstatováno a dohodnuto:

II Územní plán (ÚP) obce
Zastupitelstvo obce Psáry rozhodlo usnesením na svém zasedání dne 1 8.února 2015 o pořízení
nového Uzemního plánu Psáry, který nahradí stávajĺcí Uzemní plán sídelních útvarCi Psáry a
Dolní Jirčany, schválený obecním zastupitelstvem v Psárech a platný od 18.8.1998 včetně
pozdějších změn, v rozsahu celého území obce Psáry, které zahrnuje katastrální území Psáry
a Dolní Jirčany.

Nyní se začíná pořizovat nový ÚP.
O Pořizovatelem nového UP je MěU Černošice.

c~. 21 Přivaděč od obce Psáry k MUK Psáry
~‚ Na základě rozhodnuti zastupitelstva sdělí obec Psáry, zda požaduje zapracování přivaděče od

Psár k mimoúrovňové křižovatce na D3 (MUK Psáry) do právě zpracovávané dokumentace pro
územní rozhodnutí (DUH).

V této souvislosti projektant informoval přítomné:
- Předpokládaně dopravní zatížení k roku 2050 na přivaděči bude cca 1 300 vozJ24 hod

(z toho cca 60 nákladních)
- Trasa přivaděče je navrhována na pouze soukromých pozemcích, není navrhována na

pozemcích obce
- Návrh přivaděče znamená rozšíření stávající komunikace s odděleným návrhem pruhu

(chodníku) pro cyklostezku. Toto rozšíření si vyžádá vykácení doprovodné aleje podél
stávající cesty (nalevo ve směru k hřbitovu)

- V případě nerealizace přivaděče budou nejbližší možná místa na připojení na nadřazenou
dálniční sít:
... připojení na Pražský okruh — stávající MUK, exit 82 po silnici li/l 05 přes Dolní ‚Iirčany

) ... připojení na D3 — navrhovaná MUK Psáry (u rybníka Pytlík) přes Libeř Po silnici
Psáry-Libeř (siln.lll/1 051) a po silnici Libeř-Dolní Břežany (siln.111100315)

31 Hluk od D3, zemní valy
Projektant předložil na jednání „hlukovou mapu“ pro nejkritičtější noční období pro rok 2050.
Z této mapy vyplývá, že hlukové zatížení v noci na okraji obce Psár bude cca 35 dB a v prostoru
zástavby Mordýřka pak 40-45 dB (hygienický limit je 50 dB).

Zástupci obce požadují vybudování zemních valů podél DS vlevo po směru staničení v úseku
od Pražského okruhu až cca k silnici Libeř-Dolní Břežany (siln.lll/00315). Toto je požadováno
z důvodu maximálního snížení hlukové a emisní zátěže na obyvatele Dolních Jirčan a Psár od
dopravy na D3 a rovněž z důvodu estetických — zamezení přímého pohledu na dálnici.

4! Cyklotrasy
Zástupci obce požadují při návrhu D3 zohlednit navrhované trasy cyklostezek.
Okružní křižovatka na silnici 111100315, která bude vybudována v rámci napojení MUK Psáry, bude
zahrnovat samostatný pruh pro cyklostezku ve směru Libeň — Psáry.
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5! Jednání zastupitelstva
Zástupci ŘsD a projektanta se zúčastní jednání zastupitelstva ve věci D3 dne 17.2.2016 od 18.00
hod. Projektant zašle v předstihu na obec Psáry podkladové materiály.

6! Ostatní
Na jednáni se neprojednávali další souvislosti, které byly ze strany obce připomínkovány již dříve.
Tedy připomínky k iožiskum cihlářské hlíny, k podmínkám postupné výstavby v souvislosti s D3
(radiální napojení směr Prahy, Vestecká spojka, sjezd Dolní Břežany, dokončení pražského okruhu
atd.)

Přílohy: Prezenční listina

Souhlas se Zápisem potvrzují zástupci účastníku jednání níže připojenými podpisy:

- za obec Psáry ... p.Vácha, starosta /J

- za ŘSD ČR ... pí Jandíková
O
C) - zaprojektanta: ‚„ing. t a
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