Vyjádření OS Ekoforum, Dolní Chabry k DÚR ke stavbám 518 a 519 SO kolem Prahy

Občanské sdružení Ekoforum znovu vyjadř uje zásadní nesouhlas s umístě ním SO kolem
Prahy v trase var. „ J“ a odmítá v celém rozsahu prů vodní zprávu PÚDISu a.s. ke stavbě 519
z 15.8.03 a prů vodní zprávu Pragoprojektu a.s. ke stavbě 518 z IX. - X.03, které mají
zdů vodnit potř ebnost a účelnost př edmě tné komunikace. Obě zprávy obsahují ř adu hrubě
zkreslených faktů , nepodložených či v procesu EIA vyvrácených tvrzení i zcela nepravdivých
zásadních konstatování.
Úvodem se tvrdí, že stavby jsou v souladu s usnesením vlády č. 631 z 10.11.93. To je
evidentní a nehorázná lež! V tomto usnesení je naopak výslovně uloženo, aby trasa SO kolem
Prahy byla určena v rámci územně plánovací dokumentace VÚC Pražské aglomerace. Dále se
tvrdí, že usnesení vlády č. 741 z 21.7.99 stanovuje prioritu výstavby SO kolem Prahy. Opě t je
to lež! Toto usnesení o SO vů bec nehovoř í. ((Tím není nic ř ečeno proti prioritě výstavby
okruhu, s níž se ztotožň ujeme.) Stejně tak zmiň ované usnesení Rady Z-HMP č.306 z 14.3.95
o př evodu SO do majetku a správy státu nijak nesouvisí s trasováním SO a jen podtrhuje
zodpově dnost Ministerstva dopravy a vlády za jeho př ípravu a výstavbu.
Zdů vodně ní stavby a jejího umístě ní je na nejvyšší míru účelové a vě cně naprosto
nedostatečné a neudržitelné. Kromě výše uvedeného je zákonný proces EIA degradován na
bezvýznamnou formalitu, bez nejmenšího vlivu na rozhodovací proces. Není respektován
jednoznačný závě r o doporučené variantě „Ss“ a o př ípustnosti varianty“J“ jen pro př ípad, že
na úrovni konceptu ÚP VÚC Pražský region se prokáže nerealizovatelnost trasy var. „Ss“. To
zatím rozhodně prokázáno nebylo! Hrubě jsou porušovány i konkrétní podmínky MŽP pro
fázi př ípravy stavby, kterými byla př ípustnost trasy ve var. „J“ dále podmíně na.
Trasa ve var.“J“ je obsažena pouze v ÚP hl. mě sta Prahy jakožto plánu obce (krátký úsek leží
na území Stř edočeského kraje), který je v tomto bodě v rozporu s platným ÚP VÚC Pražské –
stř edočeské aglomerace. Považujeme za zcela nelogické a nepř ijatelné, aby o komunikaci
financované státem (a s nejvyšší pravdě podobností spolufinancované z fondů EU) a zař azené
do evropské páteř ní dálniční sítě bylo rozhodováno v ÚP obce, byť se jedná o hlavní mě sto
Prahu. Trasa ve var. „Ss“ je zahrnuta jako varianta do konceptu VÚC Pražský region, který se
v současné době projednává (zpracovává se souborné stanovisko ke konceptu).
Zdů razň ujeme, že toto je v plném souladu se zmiň ovaným usnesením vlády č. 631! O
údajném „pozastavení“ tohoto projednávání, o kterém se v DÚR hovoř í jako o „argumentu“
ve prospě ch trasy var. „J“, nemáme žádné informace a stejně by na podstatě vě ci nic
nemě nilo.
SO kolem Prahy v trase „J“ navržený na základě zastaralého, dnes již současnými dopravními
nároky zcela př ekonaného konceptu by byl v př ípadě realizace provozně nebezpečný jak pro
účastníky dálkové př epravy , tak zejména pro účastníky individuální dopravy místního
spojení. Navíc takto navržená trasa neumožň uje provoz mě stské hromadné dopravy. V
dů sledku umístě ní do bezprostř ední blízkosti hustě obydlených rostlých částí mě sta by byly
zbytečně zhoršovány životní podmínky mnoha tisíců m obyvatel př ilehlých lokalit, bez
př imě ř eného efektu zlepšení životních podmínek v centrálních částech Prahy. Např . v oblasti
Dejvic by bylo naopak způ sobeno radikální dopravní př etížení na radiále tj. spojnici mezi SO
a MO na ulici Podbabské, Jugoslávských partyzánů , Vítě zném nám. a ulici Svatovítské. Dále
by došlo v dů sledku výstavby komunikace dálničního charakteru v trase var. „J“ k tě žkému

poškození chráněných př írodních památek a nevratné likvidaci významné rekreač ní lokality
celoměstského charakteru. V koneč ném dů sledku by nevhodně vybraná trasa zapř íč inila,
mimo uvedené, i obrovské plýtvání finanč ními prostř edky v ř ádu miliard Kč na nesmyslně
komplikovaná technická ř ešení.
S př edloženou DÚR staveb 528 a 519 v trase var. „J“ zásadně nesouhlasíme a odmítáme ji
v této fázi a v této podobě podrobněji projednávat, jelikož je jen špatně př ipraveným
pokrač ováním úporných snah zájmových skupin o bezohledné prosazení drahé, devastač ní a
stavebně technicky mimoř ádně nároč né varianty př i popř ení základních demokratických
principů , práv obč anů a obcí, flagrantním porušování právních norem, ignoranci nesporných
faktů potvrzených ve vyjádř eních orgánů státní správy a odborných institucí , které hodnotí
trasu J jako nevhodnou č i nepř ípustnou. Těmito př ístupy je v posledních letech
charakterizován celý proces projednávání SO v jeho severozápadním segmentu. V žádném
př ípadě se tím však nevzdáváme našeho práva vyjádř it se k dokumentaci pro ÚR ř ádně
zpracované v př ísném souladu se všemi souvisejícími právními normami vč . usnesení vlády
Č R.
Důrazně žádáme, aby doporuč ená trasa ve variantě „Ss“ byla dopracována do
srovnatelného stavu a aby byla vypracována, podle doporuč ení v usnesení č . 36 Výboru
pro územní rozvoj, veř ejnou správu a životní prostř edí Senátu a usnesení č . 20
Podvýboru pro životní prostř edí Poslanecké sně movny Parlamentu Č R, srovnávací
studie proveditelnosti na obě varianty. Do té doby a do doby schválení ÚP Pražský
region musí být pozastaveny všechny kroky smě ř ující k vydání územního rozhodnutí na
trasu ve var.“J“.
Za úč elem vyjasně ní základní otázky kdo, kdy a na základě č eho rozhodl o zpracování
DÚR na trasu ve var. „J“ dále žádáme Ř SD Č R o př edložení kompletního zadání vč .
všech dodatků a př íslušných schvalovacích dokumentů kompetentních orgánů.
Kopie tohoto usnesení bude zaslána všem úč astníků m projednání dokumentace dle
rozdělovníku fy VIS a.s. a též následujícím institucím a osobám:
-

NKÚ Č R
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