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Odpověď na žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Vážený pane Vokurko,  
 

městská část Praha-Dolní Chabry (dále jen jako „povinný subjekt“) obdržela dne 18.7.2022 Vaši žádost 
o informace vedenou u městské části pod sp.zn. MCPCH 01812/2022. V souladu se zákonem 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující 
informace na Vaše dotazy: 
 

Ad 1) – Jaké kroky proti rozhodnutí KÚ MČ Dolní Chabry v současné době podniká? 

MČ Praha Dolní Chabry obdržela rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, Odboru regionálního 
rozvoje, územního plánování rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu ze dne 15. 6. 2022. 
Městská část spolupracuje se stavbou dotčenými městskými částmi a obcemi, s odborníky a spolky a 
koordinuje s nimi další postup ve věci. 
 

Ad 2) – Jaké kroky MČ Dolní Chabry bude dále podnikat, aby zabránila výstavbě Silničního okruhu 
kolem Prahy, jehož je stavba 511 Běchovice – dálnice D1 významnou součástí?  
Městská část podniká dlouhodobě řadu kroků. Je zadavatelem odborných zpracování a posudků 
týkajících se bezprostředně vlivu Pražského okruhu SOKP 519 na území městské části Praha-Dolní 
Chabry, spolupodílí se na finančních nákladech odborných posudků k SOKP jako celku. Připravuje 
podklady pro budoucí řízení EIA k SOKP 518 a 519, komunikuje na politické úrovni od Ministerstva 
dopravy přes členy Parlamentu ČR po hlavní město Prahu existující alternativy trasování okruhu 
(Regionální variantu, tunelovou variantu), požaduje přednostní realizaci přeložek na severozápadě 
Prahy, které by odvedly kamionovou dopravu z území hlavního města, spolupracuje s odborníky na 
prosazení a dokončení tramvajového okruhu s městským mostem zajištujícím propojení Prahy 6 a 
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Prahy 8 a železničního spojení Prahy a Středočeského kraje. Jsme hlavním koordinátorem spolupráce 
v rámci uskupení Starostů pro okruh.  

 

Ad 3) – Bude MČ Dolní Chabry podávat proti Rozhodnutí KÚ správní žalobu? 

MČ průběžně komunikuje se zástupci městské části Praha 20 Horní Počernice, která je stavbou úseku 
SOKP 511 bezprostředně dotčena a aktuálně na zasedání zastupitelstva městské části schválila podání 
správní žaloby. 
 

Ad 4) – Kdo bude pro MČ Dolní Chabry správní žalobu proti rozhodnutí KÚ připravovat? 

Správní žaloba je již zpracována advokátní kanceláří, která se problematice okruhu dlouhodobě věnuje. 

 

 

 

V souladu s Vaším požadavkem zasíláme odpověď prostřednictvím e-mailové adresy na výše 

uvedenou adresu. 

 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

Mgr. Lenka Drdová  
Tajemnice Úřadu městské části  
 

 

 

 

V souladu s požadavkem zasíláme žadateli prostřednictvím e-mailu. 

Informace se nachází na stránkách www.dchabry.cz na odkazu http://www.dchabry.cz/zadosti-o-

informace. 
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