
SPOLECNA

DEKLARACE
K REALIZACI MODERNIZACE ZELEZNICNI TRATE Z PRAHY DO KLADNA

s PŘ|PoJENí M NA LETIš TĚ RUZYNĚ

Preambule
My, ní Že podepsaní  představitelé  veřejné  správy a samosprávy, dek|arujeme spo|eč nou
vů li a připravenost podpořit rychlou, efektivní  a š etrnou pří pravu a výstavbu
modernizované  Že|eznič ní  tratě zPrahy do K|adna s připojení m na letiš tě Ruzyně'

č |ánek I
|ntenzita dopravy mezi obcemi a městy Středoč eské ho kraje a h|avní m městem Prahou
v poslední ch něko|ika letech dynamicky vzrů stá. Roste také  hustota dopravy
na mezinárodní m |etiš ti v Praze-Ruzyní . Tento stav vyž aduje urych|ené  řeš ení
dopravní ho spojení , předevš í m mezi hlavní m městem Prahou a K|adnem s odboč kou na
letiš tě Ruzyně.

H|avní m motivem modernizace Železnič ní  tratě je spo|eč ný zď1em snÍ Žit dopravní  zátěž
do centra hlavní ho města v oblastech, ktenými bude modernizovaná Že|eznič ní  trať
procházet. Zejmé na se to týká Městské  č ásti Praha 6, které  nová Že|eznič ní  trať  přinese
významné  od|ehč ení  s|oŽité  dopravní  situace.

Modernizaci Že|eznič ní  tratě, její mŽ cí lem je vyřeš it stále komplikované  dopravní  spojení
v ce|é m regionu a nabí dnout cestují cí m modernÍ  podmí nky při cestě z K|adna do centra
Prahy a napojení  mezinárodní ho |etiš tě Ruzyně na Že|eznič ní  sí ť , vní máme ved|e
primární  výstavby metra jako jednu z h|avní ch priorit dopravní  infrastruktury v regionu
pro nás|edují cí ch něko|ik |et.

č tánek l|
Spo|eč ně deklarujeme avyzýváme vš echny dotěené  orgány a instituce, aby se zapoji|y
do řeš ení  modernizace ž eleznič ní  tratě mezi Prahou a K|adnem s odboč kou na letiš tě
Ruzyně. o konkré tní m modelu financování  tohoto modernizač ní ho projektu bude
rozhodnuto později. Jako moŽnosti jsou v tuto chví |i uvaŽovány zdroje předevš í m
ze Státní ho fondu dopravní  infrastruktury, evropské  fondy - operač ní  program Doprava,
zdroje ze státní ho rozpoč tu, ú věry z Evropské  investič ní  banky č i partnerství  veřejné ho
a soukromé ho sektoru.
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clánek !||
Vš ichni zú č astnění  akceptují  závěry ,,Posouzení  variant Že|eznič ní ho spojení  Praha -
Letiš tě Praha-Ruzyně _ K|adno.. zpracované ho Faku|tou dopravní  Č VUT v prosinci
2007 , v němŽ by|y posouzeny 4 varianty řeš ení , a spo|eč ně dek|arujeme, Že souhlasí me
a jsme připraveni podpořit modernizač ní  projekt Že|eznič ní ho spojení , a to za
předpok|adu dodÉ ení  těchto zásad:

o Modernizovaná ž elezn!č ní  trat, z Prahy do Kladna bude dvoukolejná,
e|ektrizovaná, s odboěkou na ruzyňské  letiš tě a povede ve stávají cí  stopě
,,Buš těhradské  dráhy.. s koneč nou stanicí  v centru Prahy.

o Trat' bude modernizována do konce roku 20í 3 a provoz bude zařazen
do systé mu Praž ské  integrované  dopravy (PlD).

. Přesný poč et zastávek na ce|é  trati bude dořeš en dodateěně v závis|osti na
technické m řeš ení  ce!é ho projektu a finanč ní  nároč nosti. Na ú zemí  Mč
Praha 6, na němž  se nachází  nejdelš í  ú sek z celkové  dé lky na ú zemí  HMP,
se předpokládají  zastávky Dejvice, Dlouhý  Lán, Veleslaví n, Dlouhá mí le,
Liboc a Ruzyně. Na MC Praha 7 budou zastávky Praha.Bubny, Výstaviš tě
a pří leŽitostná zastávka Letná.

. V ú seku Veleslaví n - Stromovka bude trať  vedena pod zemí , v Úseku
Stromovka - Strojnlcká bude trat' citlivě zakapotovaná tak, aby hrubě
nenaruš ila vzhled oko|í  a zároveň neruš ila obyvatele té to obIasti.

. V prostoru zastávky Dlouhá mí |e bude vybudován jako podmí něná
investice autobusový terminá! a kapacitní  záchytné  parkoviš tě P+R
s odstavem ií zdní ch ko| B+R.

. V prostoru Masarykova nádraž í  je nezbytné  vybudovat jako podmí něnou
investici propojení  pohyblivým chodní kem stanici metra F|orenc, nové ho
severní ho vestibulu Masarykova nádraŽi a souěasné  odbavovací  ha|y
Masarykova nádraž í  s hlavní m nádraž í m Praha tak, aby společ ně tvořity
propoiený  terminál veřejné  dopravy ,,Praha-centrum.. s termináty Jih
(hlavní  nádraž i Praha) a Sever (Masarykovo nádraž í ).

o Souč asně je nezbytné  zahájit pří pravu optimalizace ž eleznič ní  tratě přes
Praž ský Semmering s e|ektrifikací  a dátkovým řÍ zení m hk, aby by|a
k dispozici a|ternativní  trasa pro pří pad výIuk, nehodn pro nákladní  dopravu
apod.

o Modernizovaná ž eleznič ní  trať  nebude slouž it koridorové  dopravě a bqde
navĚena pro rych|ost dopravní ho tělesa 80 km/hod. \

. Výstavba a provozování  modernizované  ž eleznič ní  tratě bude probí hat
s maximální  š etrností  k obyvatelů m vš ech dotč ených městských č ástí
a obcí  s využ ití m přepravy nákladů  vlastní m tělesem a v souladu
a v koordinacis ostatní mistavbami (napří klad PraŽským okruhem).

Vní máme, ž e modernizovaná Že|eznič ní  trat' je východiskem řeš ení  dopravní  zátěž e
předevš í m v Městské  č ásti Praha 6, proto je naš í m záměrem přijmout podmí nky
prezentované  touto městskou č ástí , a to následují cí :

. Výstavba i provoz ž eleznič ní  tratě budou maximálně š etrné  vů ěi
obyvatel ů m ob|astí , kterými bude trat' procházet.

. Nadzemní  ěástl modernizované  Že|eznič ní  tratě, napří klad oblasti Liboc
nebo Ruzyně, budou zajiš těny vhodným protlh|ukovým zaří zení m.

r Nadzemní  ú zemí  Železnič nÍ  tratě (nádraž í , zastávky, okolí  tratě) budou
souč ástí  veřejné  zeleně.
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. Výstavba modernizované  ž eleznič ní  tratě bude koordinován s výstavbou
budované ho městské ho okruhu.

č tánek lV
Vš echny zú č astněné  strany dek|arují  svou připravenost podpořit proces pří pravy
a výstavby modernizované  ž e|eznič ní  tratě a dek|arují  také  vů |i vyří dit vš echny
administrativní  procesy potřebné  k rea|izaci výstavby V co nejkratš í ch termí nech
a ve shodě s ostatní mi samosprávnými orgány a orgány státní  správy. Státní  správa
v č e|e se Správou Že|eznič ní  dopravní  cesty (SŽDC) jednoznač ně deklaruje prioritu
pro modernizaci ž e|eznič ní  tratě ve vš ech procesech pří prav, financování  a výstavby
a dá|e pak otevřenost pro spo|upráci s da|š í mi dotč enými institucemi a orgány
samosprávy a státní  správy.

My, ní ž e podepsaní  představitelé , .:'1"*),"'" pokrač ovat ve spo|eč né  práci
v pří pravě a výstavbě modernizované  Že|eznič ní  tratě vytvoření m rea|izač ní ho týmu,
ktený se bude setkávat několikrát roč ně na nejvyš š í  ú rovni a kteý bude koordinovat
nap|ňování  té to dek|arace o spolupráci.

V Praze dne 29. dubna 2008

MUDr. Pave| Bé m
primátor hlavní ho

tng. Petr Bend!
neJtman Středoč eské ho kraje ) 8 @

Mgr. Tomáš  chalupa
starosta Městské  č ástl
podpis pod|é há schválení

Marek Jeěmé nek
starosta Městské  č ásti Praha 7

!ng. Miros|av Bernáš ek
í . náměstek primátora města Kladna

Zastupitelstvem mč  p
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