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Vážený pane řediteli,

do dnešního dne jsme od Vás neobdrželi žádnou odpově ď na dopis č .j.538/03/s z 3.11.2003,
v ně mž Vás žádáme o ně které zásadní informace a stanoviska v záležitosti variant Sz
segmentu SO kolem Prahy. Doba ně kolika mě síců byla jistě více než dostateč ná i pro
posouzení a řešení odborně velmi nároč ných problémů , které s našimi dotazy a požadavky
souvisejí. Dů razně Vás proto žádáme o podrobnou a úplnou odpově ď v termínu co možná
nejkratším.

Stejně tak bychom Vás chtě li požádat o informaci o stavu, jak probíhá zpracování našich
připomínek a požadavků k přípravné dokumentaci stavby 518,519 pro územní rozhodnutí ve
smyslu našich dopisů z 19.1.2004 - č .j. 17/04/s a z 28.1.2004 č .j./04/ ing. Malíková.

Souč asně nám sdě lte, proč nerespektujete podmínky souhlasného stanoviska MŽP s trasou „J“
a odmítáte posunout západní portál dálnič ního tunel dále od zastavě né č ásti Suchdola.

Dále požadujeme následující základní údaje:
- o vyč íslení nákladů spolu s vě cným popisem řešení, které je nutné proto, aby se zamezilo
tzv. klamným svě telným signálů m (problém zámě ny okruhu s přistávací drahou) z trasy „J“
okruhu vzhledem ke stávajícímu i v budoucnu plánovanému systému vzletových a
přistávacích drah mezinárodního ruzyň ského letiště , tzn. např. zapuště ní nivelety okruhu pod
terén, výstavba krycích štítů apod.;
- o projektovaném příkonu a roč ních provozních nákladech systému vzduchotechniky a
zabezpeč ovací techniky tunelů na okruhu středem Suchdola a na přivadě č i Rybářka;
- o předpokládaném způ sobu financování SZ segmentu silnič ního okruhu kolem Prahy a o
v souč asné době předpokládaných nákladech na výstavbu vč etně č asového plně ní.

Na závěr bychom Vám chtěli opětovně navrhnout jednání, na němž byste nás a obč any naší
městské č ásti v detailech seznámili s ř ešením nejvíce problematických bodů , jako je např .
způ sob likvidace 4.5 mil. m3 př ebyteč né zeminy vč etně jejího transportu př es naší městkou
č ást, tj. vč etně s tím souvisejícím trasovaním dopravy bě hem př ípadné výstavby,
skládkováním zeminy v mezideponiích vč etně ř ešení prašnosti a hluku během výstavby
uprostř ed obydlených č ástí Suchdola apod.

S pozdravem
Václav Č ížek
starosta MČ Praha - Suchdol

Kopie na vědomí s př ílohami :
- dopis ze dne 3.11.03 - č .j. 538/03/s
- dopis ze dne 19.1.2004 - č .j. 17/04/s vč etně
- usnesení Zastupitelstva MČ Praha Suchdol č .j. 08/06/2003 z 18.12.2003
- vyjádř ení Zastupitelstva MČ Praha-Suchdol k př ípravné dokumentaci pro územní
rozhodnutí (DÚR) stavby silnič ního okruhu kolem Prahy - stavba 518 a 519”
- dopis ze dne 28.1.2004 č .j./04/ ing. Malíková
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