
Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 
 

K PETICI   Ne 10 miliard ! 
 

zbytečně vyplýtvaných na drahou, dopravně vadnou  
a vůči �ivotnímu prostředí �kodlivou variantu  
silničního okruhu na severozápadě Prahy 

  
 
 
   Vá�ené poslankyně, vá�ení poslanci Parlamentu České republiky, 
kolikrát jsme jako občané ji� sly�eli, �e na to či ono �nejsou peníze� a kolikrát to je�tě asi 
usly�íme? Kolikrát jste se Vy sami sna�ili, aby něco potřebného a u�itečného bylo z veřejných 
prostředků finančně podpořeno? A v�ichni jsme se často dozvěděli, �e to nejde, �e by se částka 
musela odjinud odebrat, ale �e není odkud.  
   Při financování některých investičních záměrů se ale zřejmě na �nějakou tu 
korunu� nehledí? Zodpovědné politiky a úředníky zjevně nezajímá, jestli obrovské veřejné 
prostředky budou vynalo�eny rentabilně, jestli stejně dobře by potřebný účel zajistilo významně 
levněj�í ře�ení? Naopak, jakoby bylo pravidlem, �e z reálných mo�ností je zvolena varianta 
nejkomplikovaněj�í a nejdra��í. Ta je pak hou�evnatě mocensky prosazována.  
   Exemplárním případem je záměr výstavby silničního okruhu na 
severozápadě Prahy. Je intenzivně projednávaný od roku 1998. Právě nyní se definitivně 
rozhoduje o stavbě s velkým významem dopravním, vlivem na bezpečnost provozu, �ivotní 
prostředí, zdraví obyvatel, urbanismus okraje hlavního města a v neposlední řadě vynalo�ení 
obrovské sumy investičních prostředků a v budoucnu trvalé dal�í vynakládání obrovských 
prostředků na provoz.  Necelých 20 kilometrů tohoto úseku ve variantě �J� by podle oficiálních 
odhadů ministerstva dopravy stálo 28 miliard korun. Trasa obsahuje mimořádně náročné stavby 
(tunely, mosty), tak�e lze očekávat, �e výsledná částka by byla je�tě podstatně vy��í. Do částky 
nejsou započítány dal�í nutné související investiční výdaje. Přitom existuje ře�ení dopravně 
vhodněj�í, plnící lépe potřebný účel, ze v�ech hledisek příznivěj�í a levněj�í cca o 10 miliard  
a s mnohem ni��ími provozními výdaji!  
 
    Předkládáme Va�í pozornosti PETICI  �Ne 10 miliard!� a �ádáme o Va�í 
pomoc, nejen v zájmu obyvatel oblasti dotčených trasou, ale v zájmu v�ech občanů republiky. 
Petice byla sepsána na začátku března, tak�e situace ve věci se ji� posunula, ale smysl petice 
zůstává a je je�tě naléhavěj�í.  
 
Děkujeme předem za Vá� zájem, jsme připraveni zodpovědět Va�e případné dotazy, a doufáme, 
�e uplatníte ve�kerou svoji autoritu, zejména při schvalování státního rozpočtu a rozpočtu SFDI. 
Jen to zřejmě mů�e záměr opravdu ovlivnit. 
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