Magistrát HMP
odbor stavební
Jungmannova 35
11 21 Praha 1
Věc: Stanovisko k projednávání SOKP - stavba 519
Čimice, 12. března 2008
Plně se ztotožňuji s námitky účastníka řízení z 10.3.2008, jmenovitě se stanovisky třech
zúčastněných občanských sdružení, které byly v těchto dnech uveřejněny na Internetu.
Pro úplnost uvádím důvody, proč zásadně nesouhlasím s realizací SOKP (Severního okruhu
kolem Prahy) - stavby 519:
1) V roce 2005 jsem dostal dopis od JUDr. P. Vocetky K nádraží 43, 252 81 Petrov u
Prahy , který byl pověřen Ředitelstvím silnic a dálnic k získání vyjádření k realizaci
stavby SOKP - stavba 519:
K této žádosti jsem odpověděl vyjádřením v dopise s datem 4.3.2005 (uvedeno
stručně):
- nesouhlasím s umístěním SOKP - stavby 519
- s odnětím zemědělské půdy
- s kácením dřevin
Jako důvod jsem uvedl doslovně následující, což platí i v současné sobě:
„Existující projekt trasy silničního okruhu Ss je podstatně méně náročný
finančně, nevíc výrazně nepoškozuje okolní životní prostředí a krajinu.
Většině občanů Prahy vyhovuje zejména tím, že navíc počítá s vybudováním
nezávislého místního spojení mezi Prahou 8 a Prahou 6 a jednoznačně
odděluje tranzitní dopravu od místní, včetně MHD“.
2) Kdyby Magistrát hlavního města Prahy respektoval přání obyvatel, kterých se
umístění nevhodné trasy J týká, zrušil by realizaci trasy J a plně podpořil vybudování
trasy Ss. Navrhovaná trasa J je mimo to prakticky shodná se směrem nejužívanější
přistávací dráhy na letišti Ruzyně a je oprávněná obava, že může být v podmínkách
nepříznivého počasí zaměněna s přistávací drahou.
Prosím, aby moje stanovisko bylo uvedeno v zápisu z veřejného ústního jednání, které se
koná dne 17. března 2008 a abych dostal na svoje zamítavé stanovisko ke stavbě 519
SOKP zcela jasnou odpověď, která by reagovala na moje námitky - dosud je zástupci
magistrátu ve svých vyjádřeních pouze ignorují.
Myslím, že vyjadřuji mínění všech obyvatel Prahy, kterých se realizace SOKP týká, a
jsem přesvědčen, že respektování jejich přání se ukáže pro Magistrát jako dobrá investice
do veřejného mínění v budoucnosti a stoupne vážnost a respektování tohoto Úřadu.
S pozdravem
Ing. Josef Kozák
Zlončická 17
181 00 Praha 8 - Čimice

