
Petr Hejl, starosta městské části Praha-Suchdol (STAN)
 
Starostové pro okruh, akční pracovní uskupení 13 starostů a starostek obcí 
Středočeského kraje a městských částí hl.m. Prahy

Pražský okruh, je součástí transevropské silniční sítě TEN-T

1) má propojit dálnice směřující do Prahy
2) má rozvést cílovou a zdrojovou dopravu
3) má umožnit propojení okrajových částí

požadavky na síť TEN-T

1) zajistit bezpečnost provozu
2) zjistit plynulost provozu
3) vyhýbat se zastavěnému území
4) oddělit „tranzitní“ dopravu od místní



Naše zkušenosti s přípravou Pražského okruhu

1) EIA na stavby 518, 519 (2002)

2) Územní řízení na stavby 518, 519 (2007-2015)

3) Vyhlášení Evropsky významné lokality (Natura 2000) Kaňon Vltavy u Sedlce (2009)

4) Platnost stanovisek EIA dle starého zákona (zák. 244/92 Sb.) (2004-2016)

5) Příprava 2. aktualizace ZÚR Středočeského kraje (2015-2017)

6) Posouzení Regionální varianty (2014-2016)



1) EIA na stavby 518, 519 (2002)

Stanovisko MŽP

Z hlediska vlivů na životní prostředí 
doporučujeme realizaci varianty Ss, 
kterou považujeme v dlouhodobém 
horizontu za vhodnější. Varianta J je 
krajním řešením, jehož realizaci ….

Studie MMD (2007)

SÚJB: Závěrem tedy konstatujeme, že 
stávající úroveň jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany a havarijní 
připravenosti ÚJV Řež, a.s., včetně 
uvážení vlivu případného vedení 
obchvatu v trase navržené Mott 
MacDonald Praha je dostatečná a 
v souladu s Atomovým zákonem, ….

Proč ŘSD v další přípravě plně nerespektovalo stanovisko EIA ?



2) Územní řízení na stavby 518, 519 (2007-2015)

2007 - ŘSD požádalo o vydání územního rozhodnutí 

2008 - stavební úřad vydal územní rozhodnutí

2010 - MMR zrušilo rozhodnutí

trasa mimo koridor vymezený v ÚP z roku 1999

v obytné zástavbě Suchdola a Dolních Chaber jsou překračovány hygienické limity hluku

nebyly respektovány podmínky stanoviska EIA z roku 2002

2010 - 2015 - opakované výzvy stavebního úřadu, aby investor dokumentaci opravil 

2015 - stavební úřad územní řízení ukončil

Proč ŘSD připravilo dokumentaci k územnímu řízení v rozporu s ÚP, ….  ?  



3) Vyhlášení Evropsky významné lokality Kaňon Vltavy u Sedlce (2009)
    Natura 2000

Proč si ŘSD a MHMP vynutil přerušení vymezené oblasti Natura 2000 ?

2008 - ŘSD a MHMP požadují vyjmout úsek 
pod mostem SOKP

2009 - Vláda ČR vyhlašuje EVL s přerušenou 
oblastí, kde se též vyskytují chráněné druhy

vyhlášení přerušené oblasti je v rozporu 
s právem EU



4) Platnost stanovisek EIA dle starého zákona (zák. 244/92 Sb.) (2004-2016)

2002 - přestal platit „starý“ zákon o posuzování vlivů staveb na životní prostředí - zák. 244/1992 Sb.

2004 - Česká republika vstoupila do EU a měla povinnost převzít Evropské směrnice EIA

2010 - Česká republika odsouzena u Soudního dvora EU za neplnění svých povinností 

2012 - Komisí zastaveno infringementové řízení (zahájené v roce 2006) po přijetí novely zákona EIA

2014 - Je ohroženo 140 mld. Kč na spolufinancování dopravních staveb z OP Doprava 2014–2020

2015 - novela zákona EIA - závaznost stanovisek

2016 - neplatnost stanovisek dle starého zákona EIA, který přestal platit v roce 2002

Proč ŘSD nezajistilo včas nové projednání EIA ?



5) Příprava 2. aktualizace ZÚR Středočeského kraje (2015-2017)

2015 - společné jednání 2. aktualizace ZÚR Středočeského kraje, které vymezuje úseky Pražského 
okruhu, které byly v roce 2013 zrušeny NSS

2015 - obce Středočeského kraje a městské části hl.m. Prahy předložily požadavek na posouzení 
Regionální trasy SOKP. Posouzení koridorů liniových staveb je možné právě a pouze v Zásadách 
územního rozvoje

2016 - Starostové pro okruh žádají mistra Ťoka, aby po kraji požadoval posouzení variant v rámci 
2. AZÚR Středočeského kraje, jednoznačně odmítnuto

2016 - veřejné jednání 2. aktualizace ZÚR Středočeského kraje

2016 - obce Středočeského kraje a městské části hl.m. Prahy předložily požadavek na posouzení 
Regionální trasy SOKP

2017 - ŘSD předpokládá, že „kraj své úkoly splní“ a v druhé polovině roku 2. AZÚR vydá

Proč ŘSD a MD nepožadovalo po kraji posouzení variant ?



6) Posouzení Regionální varianty (2014-2016)
2014, 2015 - ŘSD objednalo vyhledávací studii a studii proveditelnosti dokončení SOKP 



6) Posouzení Regionální varianty (2014-2016)
2014, 2015 - ŘSD objednalo vyhledávací studii a studii proveditelnosti dokončení SOKP 

Regionální varianta

vede mimo hustě obydlená území

odděluje tranzitní a místní dopravu

nezavléká tranzit (kamiony) do zástavby

podél Regionální trasy žije polovina obyvatel než podél trasy ZÚR

splňuje požadavky TEN-T

    



6) Posouzení Regionální varianty (2014-2016)

11/2015 - ŘSD  objednává u ČVUT Fakulty dopravní „KOMPLEXNÍ   POSOUZENÍ  ALTERNATIVNÍHO 
NÁVRHU SOKP reprezentovaného „VYHLEDÁVACÍ STUDIÍ ( 2014 ) a STUDIÍ PROVEDITELNOSTI 
( 2015 ) dokončení SOKP proti státní správou  sledované ALTERNATIVĚ  ZÚR HLMP a Středočeského 
kraje“ 

03/2016 - ŘSD mění dodatkem č. 2 předmět plnění na zpracování „RIZIKOVÉ ANALÝZY 
VYHLEDÁVACÍ STUDIE a STUDIE PROVEDITELNOSTI DOKONČENÍ SOKP v REGIONÁLNÍ 
VARIANTĚ“. 
Bylo tak vynecháno posouzení proti alternativě v trase ZÚR

11/2016 - ČVUT zpracovává kritickou analýzu Regionální trasy bez porovnání s alternativou ZÚR

Proč ŘSD neprovedlo porovnání obou variant ?
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Závěrem - proč ?

Ředitelství silnic a dálnic

je příspěvkovou organizací MD

řeší přání a požadavky jednotlivých ministrů 

není ochotno samo problémy dopředu řešit 

prosazuje komplikovaná, složitá a nákladná řešení (tunely, patrové mosty a tunely, ...)

s obcemi nejedná (např. s naší městskou částí od roku 2008)

desítky let slyšíme „na varianty není čas ….“

nebo jsou jiné důvody?



pozemky v trase okruhu ?



Závěrem

Starostové pro okruh opakovaně žádají ministerstvo dopravy, vládu, Středočeský kraj, aby byly řádně 
posouzeny varianty Pražského okruhu. 

Bohužel zatím bezvýsledně a okruh kolem Prahy je v nedohlednu.

www.starostoveprookruh.cz

 děkuji, za pozornost


