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Věc: prověření variant okruhu kolem Prahy v 2. AZÚR Středočeského kraje
Vážený pane ministře,
v návaznosti na naše jednání ohledně variantního řešení SOKP 21. března t. r. se na Vás obracíme
s žádostí, aby Vaše ministerstvo uplatnilo při přípravě 2. Aktualizace ZÚR Středočeského kraje
požadavek na zpracování variantního řešení vymezení koridorů pro dálniční okruh kolem Prahy.
Všichni starostové sdruženi v iniciativě Starostové pro okruh jsou přesvědčení, že okruh kolem Prahy,
který je jednou z největších křižovatek transevropské sítě silnic a dálnic, je nutné vystavět. Přestože
příprava trasování okruhu probíhá řadu roků, je nadále velmi problematická. Dle našeho názoru je to
dáno zejména tím, že doposud neproběhl proces, který by řádně prověřil varianty trasy okruhu
kolem Prahy.. Trasování zachycené v aktualizaci ZÚR Prahy stále vychází z návrhu z poloviny
šedesátých let minulého století a přitom zjevně nerespektuje zásadní změny ve struktuře a směrování
dopravy (např. v souvislosti s připojením ČR k EU, ), rozsahu a složení dopravy a především v
urbanistickém vývoji hl.m. Prahy a jeho bezprostředního okolí. Zpracované územně plánovací
dokumentace navíc potvrzují, že na mnoha místech budou v obytné zástavbě překračovány
hygienické hlukové a exhalační limity. To jsou dle našeho názoru hlavní důvody, proč je nutné prověřit
současné trasování okruhu Prahy přes nyní již zastavěná území městských částí a středočeských
obcí.
Vymezení okruhu kolem Prahy je dále komplikováno tím , že území je spravováno dvěma kraji, které
samostatně schvalují Zásady územního rozvoj a v něm koridor nadmístní komunikace pro umístění
okruhu. Vymezení koridoru pro dálniční okruh do území je a bude vždycky problematické a právě
v procesu projednávání ZÚR je prostor, kde je možné z pohledu přípravy územních plánů
a budoucí stavby prověřit reálné varianty nadmístních koridorů. Ze stávajících předpisů a
metodik nevyplývá, který kraj by měl v rámci ZÚR posouzení variant provést, proto se na Vás
obracíme s tímto podnětem.
Pro informaci Vám sdělujeme, že obce a městské části z iniciativy „Starostové pro okruh“podaly
koncem loňského roku požadavek na zpracování Regionální trasy v rámci projednávání 2.
Aktualizace ZÚR Středočeského kraje. Domníváme se, že výše uvedený požadavek je v souladu s
volebním programem hnutí ANO BUDE LÍP „Program pro Prahu“, kde mezi hlavními body, které se
týkají dopravy je mimo jiné uvedeno: „Zasadíme se o dobudování severní varianty pražského okruhu
a rychlodráhy spojující Letiště Václava Havla s centrem metropole.“
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