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Silni ní okruh (Pražský okruh) – na severozápad  Prahy
(úsek Ruzyn - B ezin ves tj. stavby 518 a 519)

Vážený pane minist e,
obracíme se na Vás s naléhavou žádostí o uplatn ní Vaší autority a o použití zásadní
kompetence a vlivu Ministerstva dopravy R p i  ešení aktuální problematiky chystané
výstavby tohoto úseku komunikace nejvyššího významu.
Návrhy velkých dopravních staveb vyvolávají tém vždy složitou situaci p i projednávání –
v neposlední  ad kv li výhradám ob an k hrubým negativním zásah m do životního
prost edí. Bývá pak dáváno za vinu ob an m, že vzniknou komplikace a že se schvalování
realizace neúm rn prodlužuje. P itom p i podrobn jší znalosti jednotlivých p ípad lze
zjistit, že zásadní podíl na vzniku komplikací mají koncep ní vady v procesu p ípravy a i
ú elové, úzkými zájmy ovlivn né politické zásahy. N které p ípady, jako nap . obchvat Plzn
nebo dálnice D 47 se staly dlouholetými velice závažnými spole enskými kauzami.
Vážený pane minist e, chceme aby eské republice, obyvatel m metropole, a vlastn i Vám
osobn nep ibyla k  ad problematických velkých silni ních staveb další. Sou asná situace
bohužel nasv d uje tomu, že v d sledku postupu  SD a n kterých samosprávných orgán se
úsek SO na severozápad Prahy m že stát jedním z nejzávadn jších p ípad . Nechceme další
kauzu „Plze “, nechceme další kauzu „D 47“.
P edem vylu ujeme nedemokratický a neústavní zp sob, aby byla nap . zvláštním „zákonem
nad zákony“ vynucena varianta trasy, kterou prosazuje  SD bez ohledu na závažné negativní
okolnosti, zvlášt  , když existuje p ijateln jší  ešení. Výsledné stanovisko posouzení vliv
stavby na životní prost edí doporu ilo k realizaci (ze dvou hlavních variant) variantu severní
(Ss). K možnosti její realizace i k možnosti p ípadné realizace trasy jižní (J) stanovilo MŽP
jednozna  né podmínky. Postup  SD však výsledky procesu EIA i stanovených podmínek
ignoruje a pokra uje v prosazování varianty jižní (  iní kroky k vydání územního rozhodnutí).
Uv domujeme si, že posouzení vliv na životní prost edí není jediným kriteriem pro kone né
rozhodnutí o optimální vhodnosti stavby. Jsme však p esv d eni, že ani ostatní závažné
spole enské d vody nesv d  í ve prosp ch trasy jižní, ale práv naopak! Podle všeho je
prosazována nejen neekologická, ale také stavebn technicky mimo ádn náro  ná, investi n
daleko dražší trasa s vysokými provozními náklady, pochybná i z ohledu bezpe  nosti a zdraví
ob an , a i z hlediska dopravního. Jakoby hlavním d vodem bylo práv získání velmi drahé a
komplikované stavební zakázky.

V této souvislosti
vyvolává velké pochyby a podez ení zarážející fakt, že již v kv tnu 1998

vyhlásilo SD ve ejnou obchodní sout  ž na zpracování dokumentace pro územní ízení ve
variant  J. V té dob ješt  nebylo ani ukon eno p ipomínkové ízení k návrhu ÚP Prahy, o
vyhodnocení variant v rámci posuzování EIA nemluv . Zakázku za cca 11 milion K získaly
firmy Pragoprojekt (stavba 518) a PÚDIS (stavba 519). Tím byla trasa J, mimo procedury
p edpokládané zákonem, jakoby p edur  ena a možná alternativní ešení p edem
diskvalifikována.
NKÚ ve svých kontrolních zprávách  . 02/10 a 02/13 zve ejn ných v nedávné dob tvrd
kritizuje práv nedostate nou p ipravenost investi ních akcí ze strany  SD, nízkou úrove a
nedostate ný rozsah kalkula ních podklad , neznalost cen, pochybné hodnocení variantních
ešení, podléhání tlaku realiza ních firem a mrhání státními prost edky v ádu
miliard K . Zde

považujeme za nutné upozornit, že ekonomická studie z b ezna t.r., kterou SD nyní používá
pro zd vodn ní výhodnosti trasy J, byla zpracována firmou Pragoprojekt. Ta je v zám ru, jak
uvedeno, p ímo angažována a již p ed 5ti léty obdržela více než 5 milion K za projekty
trasy J. Ú elovost a podjatost tohoto podkladu je z ejmá na první pohled. Staví na absolutizaci
délky trasy , de facto pomíjí velmi rozdílnou stavebn technickou náro  nost a rozdílné
geologické podmínky obou tras, výrazn odlišné provozní náklady, nezabývá se v bec nebo
jen nedostate n celou adou významných nákladových položek vesm s v trase J (likvidace
p ebytku 4,5 milion m3 horniny, protihluková opat ení, odvodn
 ní vozovky, p eložky

technických sítí atd.). Je jen p ízna  né, že ve své dob samo SD ozna ilo tuto studii
Pragoprojektu za interní pracovní podklad a písemn odmítlo dát ho k dispozici i MŽP.
(Nezávislý odborný odhad, který jsme nechali zpracovat na základ nám dostupných údaj ,
naopak prokazuje, že trasa S je z hlediska investic o n kolik miliard K levn jší a provozn
bez pochyby výrazn úsporn jší a bezpe  n jší; viz p íloha.)
Podle našeho názoru je nep ípustné, aby o stavb mezinárodního významu za azené do
evropské páte ní dálni ní sít  bylo rozhodováno tímto krajn ned v ryhodným zp sobem a
pouze na úrovni hl. m. Prahy a St edo  eského kraje, bez ádného a úplného vyhodnocení a
porovnání všech relevantních kriterií. Nutnost zpracování d kladného objektivního
porovnání spole enských efekt a náklad u jednotlivých variant podle mezinárodn
uznávaných metodik podtrhuje nesporn i ten fakt, že SO kolem Prahy je za azen do vládou
sledovaných program reprodukce majetku a že Vaše ministerstvo je správcem této položky.
Programy podléhají p ísným zásadám hospodárnosti na základ rozpo  tových pravidel a
dalších zákonných norem. Nepominutelná je též otázka prov ení podmínek spolufinancování
SO institucemi EU, pravd podobn z kohezních fond
Z výše uvedených d vod a na základ dalších závažných okolností spole enské
p ijatelnosti a realizovatelnosti považujeme za nezbytné, aby byla vypracována zevrubná
a objektivní Studie proveditelnosti porovnávající ob trasy (Ss i J).
Obrátili jsme se v té v ci o pomoc na Parlament  R. Výbor pro ve ejnou správu, regionální
rozvoj a životní prost edí Senátu i Podvýbor pro životní prost edí Poslanecké sn movny náš
požadavek na zpracování Studie proveditelnosti svým usnesením podpo il. Také ministr
životního prost edí Libor Ambrozek svým dopisem z 6. listopadu 2003 vyslovuje podporu
vypracování studie a to podle navržené osnovy (viz p íloha). Stejn tak ministr Bohuslav
Sobotka financí dopisem z 14.  ervence 2003 (Vám adresovaným) vyjad uje jednozna n
takové porovnání variant za nezbytné. Náš požadavek je také, jak zmín no, pln v souladu se
záv ry kontrolních zpráv NKÚ. P edpokládané náklady na studii by p edstavovaly zcela
zanedbatelnou  ástku vzhledem k náklad m na investici a ani doba zpracování v ádu m síc
by výstavbu komunikace nijak znateln neohrozila. Naopak, dalo by se p edejít
nehospodárnému vynaložení obrovských ve ejných finan ních prost edk , možným
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komplikacím p i získávání prost edk z fond EU a zdržení výstavby z d vodu dosud
pomíjených právních i jiných závad! Vy sám nap . upozor ujete v dopise  .j. 321/2003-120RS/2 z 17.  ervna t.r. na ve ejnoprávní neprojednatelnost trasy J kv li rozporu mezi ÚP hl.
m. Prahy a platným nad azeným ÚP VÚC.
Vážený pane minist e, v íme, že u iníte rozhodný krok a necháte Studii proveditelnosti
zpracovat, že její výsledky budou pro Ministerstvo dopravy a pro  SD zásadn d ležitým
vodítkem p i dalším postupu a že do doby jejího vyhodnocení budou pozastaveny úkony
 SD, které by se s výsledky Studie proveditelnosti míjely. Studie proveditelnosti m že být
také zásadním materiálem pro rozhodnutí o trase v rámci neuzav eného konceptu územního
plánu VÚC Pražského regionu. Je tedy pravý a nejvyšší  as na její zpracování.
Vzhledem k tomu, že v problematice SO na severozápad Prahy se vyskytuje ada
desinterpretací a p ekrucování fakt , v zájmu Vaší dobré informovanosti a nalezení
racionálního východiska, dovolujeme si Vás požádat o osobní setkání s Vámi nebo s
n kterým Vámi pov eným nám stkem a za p ítomnosti odpov dných odborných pracovník
v nejbližším možném termínu. Zástupci z naší strany (4 – 5 osob) budou p ipraveni
zodpov d t Vaše dotazy, doplnit vysv tlení nezbytnosti zpracování studie a p edložit
argumenty a p íslušné dokumenty objas ující problematiku.
D kujeme Vám za zájem o v c a p edem též d kujeme za Váš rozhodný postoj.

3

