Název: Boj o trasu dálnice za Ruzyní se stupňuje
Zdroj: Mladá fronta Dnes
Datum vydání: 26.8.2003
Autor: JAN ZIEGLER
Rubrika: Praha [Praha]
Strana: 3
Suchdol Tvrdé boje se vedou na severu Prahy o trasu vně jšího dálnič ního okruhu mezi Ruzyní a
Bř ezině vsí. Ve hř e jsou tady dvě varianty, jedna kratší, která protne tunelem kopec pod Suchdolem,
druhá pak zamíř í více na sever př es stř edoč eské Roztoky a Libč ice nad Vltavou. Návrhy obou tras již
posoudili úř edníci ministerstva životního prostř edí, kteř í s nimi souhlasí, i když př ipustili, že př írodu
méně poškodí delší, severní varianta. Pražský magistrát, vě tšina mě stských č ástí, jako jsou Praha 6,
7, 8 a 13, i mnoho obcí na severu od metropole a vedení stř edoč eského kraje př esto dávají př ednost
jižní variantě , zato zastupitele Suchdolu a Dolních Chaber a ně které obč anské iniciativy př ivádí
myšlenka desetitisíců aut pod Suchdolem k zuř ivosti.
Jih více pomů že Praze Šéf dopravního výboru pražského zastupitelstva František Laudát uvedl, že
jižní trasa, jež je kratší, výrazně pomů že ucpaným komunikacím v metropoli, jako jsou ulice Veletržní
č i Milady Horákové. "Protože vně jší okruh nebude sloužit pouze ř idi č ů m, kteř í Prahou jenom projíždě jí,
to je omyl mnoha lidí. Ale pojedou po ně m také ti, kteř í se potř ebují dostat z Bohnic na Zlič ín. Podle
studie Ústavu dopravního inženýrství totiž bude mezi Ruzyní a Bř ezině vsí jezdit jen patnáct procent
projíždě jících aut odjinud, zbytek budou Pražáci,"ř ekl Laudát. Podle ně j spotř ebují auta na kratší trase
méně benzinu, č ímž se uleví životnímu prostř edí. "V centru bude míň nehod, tím pádem i zabitých a
zraně ných lidí,"ř ekl Laudát. Rychlostní komunikaci nechtě jí na svém území ani obce a mě sta
Stř edoč eského kraje. "Chceme být místy k rekreaci a odpoč inku, o žádnou dálnici tady
nestojíme,"tvrdí svorně zástupci Roztok, Libč ic nad Vltavou, Horomě ř ic a dalších. Výraznou podporu
mají ve vedení Stř edoč eského kraje. Námě stek hejtmana Karel Vyšehradský potvrdil, že krajští radní
podporují trasu obchvatu blíže Praze. "Když jsme porovnávali obě trasy, tak nám ta jižní vyšla jako
výhodně jší. A také respektujeme názory našich starostů ,"ř ekl Vyšehradský. Petr Kural z Ř editelství
silnic a dálnic tvrdí, že jižní trasa okruhu je levně jší, na rozdíl od severní je vypracován její projekt a dá
se rychleji postavit.
Okruh postavte na severu Zástupce suchdolského starosty Petr Hejl jižní trasu rázně odmítl. "Okruh
by vedl na severu př es neobydlené oblasti, takže by neublížil životnímu prostř edí. Bylo by to tedy
lepší, než kdyby se podkopal Suchdol. Stavba by se zbyteč ně o miliardy prodražila a stavbař i budou
mít problémy, kam vyvézt vytě ženou zeminu. Výstavba suchdolského mostu by vedla ke stejně
problematické situaci, jako je nyní na Barrandovském mostě , kde se sluč uje mě stská a tranzitní
doprava,"ř ekl Hejl.
JAN ZIEGLER

