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Čj 1715/2008_MCPD/ŠEV/Šim 
 
Odvolání  
I. proti rozhodnutí o umístění stavby  
Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), stavba 519 Suchdol - Březiněves 
 
II. proti rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu  
podél uvedené stavby SOKP 519 
 
Sp.zn.: S-MHMP-45912/2007/OST ze dne 28. 8. 2008  
 
MČ Praha-Ďáblice podává tímto řádně a v zákonné lhůtě odvolání proti výše uvedenému 
Rozhodnutí o umístění stavby. Jsme podle §27, odst.2 zákona č.500/2004 Sb. účastníky 
územního řízení Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), stavba 519 Suchdol – Březiněves. 
. 
.  
 
Nesouhlasíme s vypořádáním všech připomínek a námitek jedním slovem – nevyhovuje 
se a bez uvedení důvodu, proč se nevyhovuje. Nepovažujeme takové jednání za  
adekvátní pro tuto důležitou a svým rozsahem  obrovskou stavbu, která ovlivní životy 
občanů v dotčených městských částech. 
 
Pro svoje odvolání uvádíme zvláště pak tyto důvody: 
 
Nesplnění podmínek stanoviska EIA, nepřipravenost následné části SOKP stavba 520 
Březiněves – Satalice, chybějící studie dopadů z této SOKP na životní prostředí a 
veřejné zdraví v MČ Ďáblice, porovnání varianty„Ss“ a „J“, rizika nižší bezpečnosti v 
tunelech, na mostech a nedořešených MÚK, ekoduktu na biokoridoru R4 34,  nejsou 



řešeny náhradní výjezdy z SOKP na MÚK Březiněves, nepříznivý dopad na přírodní 
památky, neupřesnění termínu včasného dokončení a předání stavby odvodu dešťových 
vod, po zprovoznění jen části okruhu bez návaznosti na stavbu 520 Březiněves- Satalice, 
zastaralé neodpovídající podklady, neřeší se vůbec hromadná doprava a  ještě se zde 
sloučí místní doprava s mezinárodní kamionovou dopravou a tím pro nás vznikne více 
než zdvojnásobení provozu na komunikaci R 8 Cínovecká. 
Nemůžeme souhlasit s trasou J, která je v rozporu s komunitárním právem, které je 
závazné pro ČR jako členský stát EU tím, že existuje nesoulad trasy „J“ s rozhodnutím 
Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23.7.1996 o hlavních směrech 
Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě ve znění pozdějších předpisů.  Jižní 
trasa "J" je umístěna do zastavěného území Suchdola ,Čimic a  Dolních Chaber  a bude 
pokračovat dále řadu let po severní části Prahy podél Ďáblic a velkých sídlišť Letňan a  
Proseka až nad Vysočany , což je v rozporu s rozhodnutím EU 1692/96 o trasování 
transevropské dálniční sítě TEN-T, které v článku 9 ukládá vést tyto transevropské 
dálnice mimo sídelní útvary. Plnění této zásadní evropské normy je přitom pro ČR 
závazné. 
Stavebním odborem MHMP byl změněn termín ústního jednání bez dostatečného 
časového předstihu a řádného oznámení všem účastníkům řízení z 31. 3. na 21. 3. 2008 
(tato změna byla oznámena dne 20.3.). Na toto jednání jsme se dostavili v termínu, který 
vyhlásila ředitelka odboru stavebního Ing. Ivana Souralová na 31. 3. v 9 hodin (viz zápis 
v protokolu z 19. 3.) s tím, že uvedeme další závažné námitky do protokolu, což nám 
však nebylo umožněno. Ústní jednání územního řízení tedy nelze považovat za 
skončené, protože je od počátku zmatečné a pomíjí právo a zákony ČR a Evropské unie. 
Rozhodnutí OST MHMP neřeší všechny námitky a připomínky podané ústně i písemně 
všech účastníků řízení. 
 
Žádáme proto o přezkoumání rozhodnutí Magistrátu hl.m.Prahy a jeho zrušení a to jak ve 
výroku ad I. o umístění stavby Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), stavba 519 Suchdol - 
Březiněves, tak i ve výroku ad II. o ochranném hlukovém pásmu podél uvedené stavby 
SOKP 519.. Žádáme, aby bylo vráceno Magistrátu k novému posouzení obou variant 
okruhu kolem Prahy,  aby bylo vzato jako závazné stanovisko MŽP. Pro trasu „J“ 
neexistuje věcně kladné Stanovisko Ministerstva životního prostředí č.j.: 
NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o. ze dne 30. dubna 2002, (EIA)   které preferuje 
severnější variantu jako vhodnější vzhledem k ochraně přírody, památek a hlavně zdraví 
obyvatel. 
 
Toto odvolání je podporováno všemi členy Zastupitelstva MČ Praha – Ďáblice a zároveň 
je shodné se stanoviskem občanských iniciativ MČ Praha – Ďáblice (Občanské sdružení 
pro Ďáblice a Občanské sdružení Blata). 
S pozdravem 
 
 
 
 

Danuše Ševčíková 
starostka 
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