Městská část Praha 20
Úřad městské části Praha 20
Jívanská 647, 193 00 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 611, fax: 281 920 093

Magistrát hl. města Prahy
Odbor stavební a územního plánu
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1

Vaše značka:
Sp.zn.S-MHMP 387742/2008/SUP/He
Č. j. MHMP 4233406/2015

Naše značka:
MCP20 004610/2015

Vyřizuje:
Andrea Jandová

V Praze dne
25.3.2015

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice - dálnice D1
Dne 3.3.2015 se naše Městská část Praha 20 obrátila s žádostí na MHMP (SÚP), aby
byla jako účastník řízení dle §85 odst.2 písm. b) zahrnuta do okruhu účastníků řízení,
včetně dodání kompletní projektové dokumentace ke shora uvedené věci.
Dne 17.3.2015 byla naší MČ Praha 20 doručena odpověď, že naši žádost shledává
Magistrát SÚP nedůvodnou, a to z důvodů, že se nejedná o nové projednání žádosti o
umístění stavby celé stavby, ale pouze o projednání jejího doplnění, dále, že okruh
účastníků řízení je značný a není tedy možné do řízení vznášet nedůvodný zmatek
rušením veřejného ústního jednání. MHMP SUP v odpovědi rovněž upřesnil, že stavba
SOKP 511 není stavbou v územním obvodu MČ Praha 20.
Uvedené důvody považujeme za neopodstatněné a nepřijatelné. Vliv stavby SOKP
511 na územní obvod MČ Praha 20 je značný. Domníváme se, že dělení celé stavby
SOKP na jednotlivé úseky a tím danou možnost vyloučení městských částí z okruhů
účastníků řízení pro jednotlivé úseky, je úmyslné z důvodu zajištění co nejmenšího
tlaku veřejnosti na tuto stavbu a k jejímu snadnějšímu projednání. Je naprosto
neoddělitelné projednání tohoto úseku bez naší MČ Praha 20, protože úsek SOKP 511
je jenom jedním dílkem celé výstavby skrze zasídlené oblasti a zcela výrazně ovlivní a
poškodí územní obvod MČ Praha 20, protože na něj bude navazovat další úsek stavby
SOKP 510 v katastrálním území Horních Počernic. SOKP přivede na naše území
kamionovou dopravu s navýšením na 125 000 000 až 150 000 000 vozidel denně.
Pokud umístění stavby SOKP 511 bude projednáno a budou vydána patřičná
rozhodnutí a povolení, lze těžko argumentovat proti stavbě SOKP 510 a to je zřejmě
záměr tohoto dělení a "salámového" projednávání této kontroverzní stavby.
Předjímání MHMP SUP o tom, že účast MČ Praha 20 Horní Počernice v územním
řízení by znamenalo vnášení zmatku a rušení veřejného jednání považujeme za zcela
irelevantní a nezákonné. Jedná se o 15 tisíc občanů, které naše MČ Praha 20 Horní
Počernice zastupuje a kteří budou mít díky výstavbě celého SOKP výrazně zhoršené
životního prostředí, zhorší se kvalita ovzduší s negativním dopadem na jejich zdraví,
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stavbou SOKP budou výrazně překročeny limity hluku v okolí, dojde k navýšení počtu
obyvatel zasažených nadlimitním hlukem.
S dopisem MHMP SUP ze dne 16.3.2015 č.j MHMP 423406/2015 zásadně
nesouhlasíme.

Hana Moravcová
starostka
Městská část Praha 20
Jívanská 647
193 21 Praha 9

Přílohy:
- Usnesení RMČ č. 11/2.1/15 ze dne 27.2.2015
- Usnesení RMČ č. 13/2.3/15 ze dne 23.3.2015

Na vědomí:
Rada hl. m. Prahy
PhDr. Matěj Stropnický
zastupitel, náměstek primátorky

