Pan Václav Kášek
starosta obce Horoměřice a středočeský zastupitel

Vážený pane starosto,
dostal se mi do rukou Váš článek z horoměřických novin z dubna 2008. Slovy nevybíravými
v něm napadáte jak novináře, tak aktivisty, kteří se snaží odvrátit ekologickou katastrofu od
svých domovů, kterou by byla varianta „J“ silničního okruhu kolem Prahy.
Jak uvádíte, podařilo se Vám v roce 1996 odvrátit pro vás smrtelnou variantu
severozápadního segmentu okruhu vedoucího od Kopaniny mezi lesem a Horoměřicemi, mezi
Černým Volem a Úněticemi s přemostěním Vltavy u Roztok. Můžete mi, prosím, poradit
jakým zázrakem a koho se Vám podařilo přesvědčit aby varianta, která přinášela do blízkosti
Vašich domovů hluk, zápach a nebezpečí byla zapomenuta? Chtěla bych použít stejného
argumentu k tomu, abych odvrátila katastrofu od domovů našich občanů protože ti jsou
ohroženi stejnou smrtelnou variantou kterou je „J“.
Správně uvádíte, že nyní projednávaná varianta okruhu je velmi stará. Její historie sahá přes
období okupace za druhé světové války hluboko do první republiky. V té době jezdilo po
silnicích pouze několik stovek aut a Dolní Chabry měly něco kolem tisíce obyvatel. Přes
Čechy nebyla vedena Transevropská doprava, což se stalo, bohužel, po roce 1989, takže
umístění okruhu ve variantě „J“ by přivedlo do blízkosti nyní již cca 3tis. chaberských občanů
kamionovou dopravu celé Evropy.
Uvádíte, že v osmdesátých letech byl bez informovanosti veřejnosti propracován návrh
severozápadního segmentu okruhu který byl, jak uvádíte, pro Horoměřice a okolní obce
smrtelný a podařilo se Vám jej odvrátit. Pokud jste v roce 1996 podepisoval argumenty
nepřijatelnost a neproveditelnosti, určitě jste vycházel z odborných posudků o které bych Vás
chtěla nyní poprosit, abychom získali konečně nezaujaté stanovisko a odborný posudek.
Soukromě si myslím, že již v osmdesátých letech si někdo uvědomil, že varianta okruhu
v podobě která je nyní prosazována dávno nesplňuje účel, proto byla projednávána jiná
možnost vedení dopravy kolem Prahy. Koneckonců projekt starý 70, nebo více let,už patrně
bude mít nějaké ty nedostatky.
Doba, kdy mocipáni rozhodovali o okruhu kolem Horoměřic je pryč a vy jste měli možnost
k tomu zaujmout stanovisko v roce 1996. Neberte, prosím, občanům, kteří se brání stejnému
zlu, kterému jste se bránili vy, jejich právo, Nebo snad nemáme demokracii?
Vážený pane starosto, argument ve Vašem dopise o tom, že varianta okruhu v trase „J“ je
schválena ve všech územních plánech je sice pravdivá, ale v době kdy byl schvalován územní
plán Prahy tehdejší zastupitelstvo městské části územní plán, který na naše území umisťuje
dálnici, neodsouhlasilo. Ano, je v územním plánu, ale kdo o tom rozhodoval? Že by zase
mocipáni?
Ve Vašem článku je plno emocí a napadáte každého na koho jste si vzpomněl. Vím, že to je
proto, že se cítíte ohrožený možnou stavbou něčeho co na svém územní z důvodů výše
uvedených nechcete. Pokud všechny obce v trase varianty „S“ proti ní velmi tvrdě protestují,

nemohou umisťovat na území Dolních Chaber žádnou stavbu v podobě varianty „J“. Ani my
ji nechceme. Důvody jsou stejné.
Musím se důrazně ohradit proti Vašemu nařčení o tom, že lžu. A pokud jsem až dosud brala
Váš dopis s porozuměním zde žádám Vaši omluvu. Já nelžu. Nikdy nepoužívám lež ke svému
prospěchu, ani k prospěchu jiných.
V závěru Vašeho článku uvádíte „Otázka tedy nestojí jestli varianta taková či jiná. Otázka je
stavět, nebo nestavět.“ V tomto bodě s Vámi souhlasím a hlasuji pro to nestavět. Je to
ekologičtější, ekonomičtější a nebude to dělat z lidí středočeského kraje, Dolních Chaber a
Suchdola nepřátele. Nebo se snad v duchu hesla „ rozděl a panuj“ necháme štvát jeden proti
druhému? Věřím že ne.
S pozdravem
Jaroslava Plevová
starostka MČ Praha – Dolní Chabry
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