Magistrát hlavního města Prahy
odbor stavební
Jungmannova 29
110 01 Praha 1
Věc: Žádost Občanského sdružení pro Ďáblice o přerušení územního řízení ve věci Silničního
okruhu kolem Prahy R1, stavba 519 Suchdol-Březiněves, sp. zn.: S-MHMP 45912/2007/OST/Št
Ministerstvo životního prostředí v roce 2002 uzavřelo posuzování silničního okruhu kolem Prahy
R1, staveb 518 a 519, z hlediska jejich vlivu na životní prostředí konstatováním, že varianta Ss
silničního okruhu kolem Prahy je z hlediska vlivu na životní prostředí přijatelnější než varianta J
(NM700/1327/2020/OPVŽP/02). Expertíza Ministerstva dopravy z roku 2007 potvrdila, že
vedení varianty Ss v blízkosti jaderného areálu ÚJV Řež je možné, čímž padla jediná vážná
námitka proti této variantě. Rovněž nezávislý posudek vypracovaný Mott MacDonald Praha, spol.
s. r.o., z roku 2007 potvrdil ekologickou i ekonomickou výhodnost varianty Ss.
Magistrát hl. m. Prahy rozhodnutím o pokračování v územním řízení pro stavbu 519 SuchdolBřeziněves, která je součástí varianty J, obchází závazný výrok MŽP, kterým byl ukončen proces
EIA, i výroky následných, výše zmíněných posudků, které jsou nedílnou součástí řízení ve věci
silničního okruhu kolem Prahy R1, stavba 519 Suchdol-Březiněves, a které jsou předpokladem
pro vedení územního řízení.
Vláda ČR v roce 2007 rozhodla o zřízení odborné komise pro komplexní porovnání varianty J a
varianty Ss. Pokračováním v územním řízení pro stavbu 519 Suchdol-Březiněves, která je
součástí varianty J, Magistrát hl. m. Prahy ignoruje skutečnost, že posuzování obou variant
okruhu odbornou vládní komisí dosud nebylo uzavřeno.
Občanské sdružení pro Ďáblice je toho názoru, že Magistrát hl. m. Prahy vydáním rozhodnutí o
pokračování v územním řízení pro stavbu 519 Suchdol-Březiněves opomíjí výše uvedený verdikt
MŽP, výsledky odborných posudků jakož i rozhodnutí vlády ČR a žádá proto, aby bylo územní
řízení neprodleně přerušeno.
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