l7 . zase<lání Rady městské části

dne 10. 7. 2019

Název

materiálu:

Námitky MČ Praha 22 k územnimu íízenízáméru ,,Silničníokruh
kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - Dálnice Dl"

Důvod předložení: Zákon ě. 13112000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon ó. 18312006 Sb., zákon o územnímplánování a stavebním řádu, ve
znění pozdějšíchpředpisů

Zpracovali:

Mgr. Ing. Ondřej Lagner, radní
Stěpán Zmátlo, radní

Přilohy;

č. 1 - Námitky MČ Praha22 k územnímuřízení
č. 2 - Seznam kompenzačníchopatření
č. 3 - Rozhodnuti ZMČ Praha 22 ze dne 16. 5. 2018
č. - Oznámení o zaháleni územního řizeni a pozváni k veřejnému ústnímu
jednání ze dne 4. 6. 2019 - pouze elektroniclgl

Návrh

usnesení: 1. RMč souhlasí - nesouh|asi

MČ Praha 22 k územnímu
íizenízáměru,,Silnični okruh kolem Prahy, stavba 51l, Běchovice s námitkami

Dálnice D1".

RMČ ukládá starostovi zaslat námitky (příloha č. l ) na odbor výstavby
ÚMČ Praha 22 do dne veřejného projednání záměru,tj.24.7.2019.

2.

starostovi pokračovat v jednání s HMP o kompenzačních
opatřeních spojených s reálizací záměru (příloha č. 2 a usnesení RMČ
z 6l. zasedáni Rady MC ze dne 17 . 5. 20l'7).

3.

RMČ ukládá

Důvodová zpráva:

Městská část Praha 22 obdrže|a dne 4, 6.2019, doručování veřejnou
vyhláškou, Oznámeni o zahájení územníhoíizenía pozváni k veřejnému
ústnímujednání(ako navazujícíhořízenídle § 9b zákona č..100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životníprostředí). Odbor qistavby Uřadu městské
části Praha 22 obdrže| dne 25. 9.2018, s doplněnim dne 26. 10. 2018,
7.5.2019 a 29.5.2019, žádost, kterou podal žadatel Ředitelství silnic a
dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 546156, I45 05 Praha 4-Nusle,
kterého zastupuje Ateliér projektování inženýrských staveb, s,r.o., IČ
61853267, Ohradni 1443l24b, l40 00 Praha 4-Michle, o vydání
rozhodnutí o umístění stavby nazvané ,,Silničníokruh kolem Prahy, stavba
511 Běchovice - dálnice Dl" (dále také jen SOKP 51 1) na pozemcích v
katastrálním územíBěchovice, Dubeč, Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi,
Královice, Nedvězi u Říčana Kolovraty v Praze a v katastrálním území
Říčanyu Prahy, Kuří u Říčanu Nupaky ve Středočeském kraj i. Dnem
podání žádosti bylo zahájeno územnířízení (dále také jen UR).
Městská část Praha22 stavbu silničníhookruhu kolem Prahy dlouhodobě
podporuje. Dne 16.5.2018 zastupitelstvo MČ jednomyslně schválilo
itunouirko ke stavbě SOPK 511 a zaváza|o MČ podáním námitek k ÚR
viz. příloha č. 3. Ty,to námitky sloužík ochraně obyvatel MČ Prahy 22 a
nemaji prodloužit ÚR, Kompenzační opatření uvedená v přiloze č. 2 jsou
realizována v souvislosti s městským okruhem SOKP 511 a mají za cíl
odstranění negativních dopadů spojených s jeho výstavbou a provozem.
Z povahy věci nemohou být předmětem podání k územníhořízeni záméru

SOKP 511.

Příloha č. l

Námitky MČ Praha 22, jakožto účastnikařízenízáměru ,,§ilniční okruh kolem Prahy,
stavba 511, Běchovice - Dálnice D1" (dále také jen SOKP 511) vedeného pod sp. zn.:
MC22 1491120|8 OV 04 podanó na základě oznámení č. j.z P22 6487l20l9 OY 04
Městská část Praha 22 obdržela dne 4. 6. 2019, doručování veřejnou vyhláškou, Oznámení o
zahájení územníhořízení a pozvání k veřejnému ústnímujednání (ako navazujícího řízení dle
§ 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životníprostředí), Odbor výstavby Úřadu
městské části Praha 22 obdržel dne 25. 9.2018, s doplněním dne 26. l0. 2018, 7.5,2019 a
29.5.2019, žádost, kterou podal žadatel Ředitelství silnic a dálnic Čn, tČ osggl:go, Na
Pankráci 546156, 145 05 Praha 4 - Nusle, kterého zastupuje Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o., IČ 61853267, ohradni l443l24b, l40 00 Praha 4 - Michle, o vydání rozhodnutí
o umístěnístavby nazvané ,,Silničníokuh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice dálnice D1"
(dále také jen SOKP 511) na pozemcích v katastrálním územíBěchovice, Dubeč, Uhříněves,
Hájek u Uhříněvsi, Královice, Nedvězí u Říčana Kolovraty v Praze a v katastrálním území
Říčanyu Prahy, Kuří u Říčana Nupaky ve Středočeském kaji. Dnem podání žádosti bylo
zahájeno územnířízení idále také jen Ú R1.

Na základě výše uvedeného oznámení Vám jménem MČ Praha 22,, která je účastníkem
řízení, zasílám následující námitky ke jmenovanému územnímu íízenízáměru ,,Silniční
okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - Dálnice D1":
námitka č. l

V návaznosti na stavbu Silničníhookruhu kolem Prahy, úseku 51l Běchovice - Dálnice D1,
by měla vzniknout obchvatová komunikace pod názvem Hostivařská spojka. Pro MČ Praha
22 je íato stavba zcela zásadni, Pokud nebude zprovoznéna v úseku Kutnohorská mimoúrovňová křižovatka Uhříněves (dále také jen MÚK Uhříněves) současně se silničnim
okuhem, hrozí zvýšenídopravy po ulici Přátelství, která je již nyní za hranou své kapacity.
Nezprovoznění Hostivařské spojky v úseku Kutnohorská - MÚK Uhříněves souběžně
s otevřením SOKP 511 je pro MČ nepřípustné a v takovém případě MČ požaduje
uzavření sjezdů a nájezdů na D0511 v NIÚK Uhříněves pro veškerou dopravu. A to do
doby zprovoznění Hostivařskó spojky v úseku obchvatu Uhříněvsi, tj. Kutnohorská MÚK Uhříněves.

námitka č. 2

Z důvodůuvedených v námitce č. 1 požadujeme: zamezení tranzitní nákladní dopravy nad
12t po ulici Přátelství umístěním dopravního značenízakazlujicím vý jezd z D05l1 MÚK
Říčar,ynu ulici Přátelství, Stejné dopravni značenípožadujeme umistit na výjezd z
kruhového objezdu na ulici Přátelství křižovatky Přátclství - Podleská směrem na
Ríčany.
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námitka č. 3

Mč praha 22 žádá, aby ve íázi přípravy stavby, ve fázi výstavby a ve fázi provozu projektu
SOKP 511 byly dodržovány podmínky tak, jak jsou uvedeny v záyazném stanovisku
k posouzení

vlivů provedení záměru na životníprostředí, které vydalo Ministerstvo životniho

prostředí 23. l 1. 20 17 pod číslemj ednacim MZP l20l7
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Příloha č. 2

Kompenzační opatření související s výstavbou záměru ,,Silnični okruh kolem Prahy,
stavba 511, Běchovice - Dálnice Dl" (dále také jen SOKP 511) vedeného pod sp. zn.:
MC22 149112018 OV 04 podané na základě oznámení č. j.z P22 648712019 OY 04
Souhm kompenzačních opatření, jejichž reďrizaci požaduje MČ Praha 22 s cílem maximálně
snížitnegativní dopady na životníprostředí a zlepšit život obyvatel v MČ Praha 22, Tato
opatření by měla být realizována v souvislosti výstavby městského okruhu SOKP 51 1 .

.
.

vybudování Hostivařské spojky a její současnézprovoznéni s

sokp

51

1

Realizaci izolačního pásu zeleně kolem trasy sol(p tak, jak
v připomínkách metropolitního plánu za MČ Ptaha 22.

je

navrženo

o

Rekonstrukce ulice pod Jankovem v úseku Múk uhříněves po křižovatku s ulicí u
Mezníku. Rekonstrukce ulice K Netlukám v úseku od MÚK Uhřiněves po kruhový
objezd na ulici Přáteství tak, aby vznikla plnohodnotná obousměmá komunikace
včetně horizontálního značení,vyznačeni jizdnich pruhů a v úseku Netluky - kruhový
objezd na ulici Přátelství oddělená část pro bezmotorovou dopravu.

o

vybudování pěšíhopropojení s možnostícyklodopravy podél ulice pod Markétou od
konce zástavby v Hájku u Uhříněvsi po kříženíkomunikací K Hájku a Kut'atská

o

vybudování cyklostezky z královic do uhříněvsi při ulici I( uhříněvsi (možnost cesty
do školy na kole).
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2.

ZMČ schvalrr.jc výbory a ovčřovateIe zápisLr v následLrjícínl sIožení:
Manrlritový výbor,: pan Aleš Bencla, pan Michal Doleža|
NávI,1rový

r,ýbor:

Mgr,.Iitl<a llothová, Mgr, Ivana Vodičl<ová
Selinger,, lng. Petl Semeniuk

Or,čřovatelé zápisu: Bc, MichaI

ZMČ schvalrr,|c

l,
2,
3,
4,
4.1

násleclLliící l) 1,ogrfl n]:

Zahá ien i

Volba mandátového a návrhové|lo výborLt a ověřovateIťr zápisLr, schválení pfogfanltl
Plnění úkolůze ZMČ
Ekonom ické zá ležitosti
Zápis z l5..jeclnárlí FirlančníhovýborLr ZMČ Prahtt22 z,e dne 25, 4. 20l8

11.2 7,ávčrečnýúčetMC Praha 22 z.a rol< 20l]
4,3 Účctní závěrl<a MČ Praha 22 zaro|<201]

4,4
5.
5.1

PInění rozpočtu a plántr hospoclářsl<ó činnosti k

5.2
6.

Inventarizace nlajetku a závazl<ů MČ Plaha 22 k

7,
li.
9,
10,

l0,1
l0,2

Majetkovézáležitosti
Pr.oclej pozerll<Lr parc,
I(OT NE,MOViTE s, r.o,

č, l48/2 o

3

], 3.

20l8

výnlěře 44 trl2

Přic]ěIení dotaoe Z Progt,anru MČ Praha
rol< 20 l 8
nezisliových organ izaoí pro
'ke

31

vk, ú. Hájek u

Uhříněvsi společnosti

. 12.2017,

22 na

podporLr Spoltovnícl] činnoStínestátních

stavbě Pražsl<élro o]<r,Llhu č, 5 l l ( D Ú R)
Vl,i/rclřerií nlěstŠl<éčásti
Petice podle § J zál<otra č. 85/l990 Sb,, o právu petičnírn- Nesolthlas s Llnlístěníl]l
zporlralovacího pralrLr před dornenl lrrantišl<a Diviše l32l154a
Zá1lls z l2,.jeclriáni l(ontro]ního výbonr ZMČ Praha 22 ze dne 1.2,20l8 a zápis z 13,.jednáni
I(ontroln ího výborLr ZMC P rzlta 22 ze d ne 4, 4. 20 l 8

tlůzné
Dotazy čle rlů ZMČ

Dotazy, připorninl<y a podnčty občanůMC Ptaha 22

3.1 ZMČ bcrc na

r,črlomípInění boclů irsttescní l8, zasccláIlí ZMČ zc dtte 28, 2. 20I8

a

z pol<račování ze dne 7. ]. 20]8,

4,

] ZMČ bcI,c na
25. 4, 20l8.

včtlontízál:is z 15, .jeclnání FinančníhovýbolLr

ZMČ Pra|rl 22 zc

cine

4.2.1 ZMČ sottlrlasí sc závěrcčným úětenl MČ Praha 22 za rok 20 l 7 s výlrt,acloLr, d le přílohy B ,,Zpr'ávy
o přezkoLrnrání hospocIaření za ro]<20lrJ".
4.2.2 ZMČ rrklritlri ttMČ realizovat nápravrrá opatřeni kc Z,iištěllýnr chyb/rnl a nedostatkťrnl
obslzenýtll vr., ,,ZpI,ávě o přezl<orrInání hospodařeni za rok20l]",
A.).1 7,N'!Č rrkIlitlli llMČ po.1ll pl.ctttttoLI zllt,lrvtt o pllrérri 1lrijltjch o]..lllcl]ic|] piczLoLrrttárl,icírltrt
orgánLl (MHMP),
4.

j

ZMČ sclrvalLr.ic

,1,4 ZMČ bcrc nl

účetnízávěrl<Lr sestavellotl

l<e

drri

3l.

]2.2a11

,

větlomi zpr,ávLr o plněrli t,ozpočtLl a plárltr hospodářskó činnosti 1( j ], 3, 20ltt,

5,1,1 ZMČ schvalujc přimý proclej pozenll<Lt parc.č, 148/2 o výnlěře 44 nl] v li, ú. llájek Lr Uhříněvsr
společnosti I(OT NEMOVITE s.r,.o., I]eIILršova l852/20, Stodůll<y, 155 _ 00 Praha 5,
1Č 04s9935l, za cettu cllc cenové nlapy pro roli 2018 ve výši 3 760 I(č/nl2, cel|(enl red),
za ló5 440 l(č.
5.1 ,2 ZMČ uklritlri ltMČ Lrzavřít kLrpní stl,tIoLtvLt,

5.2 ZMČ bcrc

na včdourívýsleciel< ittvetltarizace
lr31, ]2.20]7,

nrajetkLr

a

závazl<ů Městsl<é ěásti Praha 22

6,

ZMČ schvaluje

]

6.2

ZMČ schvaluje

6,]
6.4
6,5

6.6

1.

přidělení dotace na podporLr sportovtlí činnosti nestátníclr neziskových
organizací pro rok 201 8 pro Sportcentrun,] Uhříněves, z, s,, IC 0l539850 ve výši 70 000 Kč.
ZMČ schvalu.ie přidělení dotace na podporLr sportovrrí činnosti nestátníclr neziskovýclr
organizaci plo rol< 201 8 pro DDM Praha 10 - Důrn UM, IC 45241945 ve výši 70 000 Kč

přidělení dotace na podportl spoltovlrí činnosti tlestátních neziskovýclr
organizací pro rok 20l 8 pro SK Čechie Uhříněves, Z. s., IČ l 526855 l ve výši 95 000 Kč
ZMČ schvaluje přidělení dotace na podportl sportovní činnosti nestátních neziskových
orgarrizací pro rok 20l8 pro SllM KlLrb Uhříněves-Kolovraty, z. s., IČ 63834481 veqfiió0 000l(č
ZMČ sclrvatuje přiděIení dotace na podporu sportovtrí činnosti nestátních neziskových
organizací pro roI< 20l8 pro Studio Sport, z, s,, lČ 265S5l46 ve výši 70 000 Kč.
ZMČ uklridá IlMČ vyrozunrět žadatele s rozltodtttttítn ZMČ o přidělení dotace a připravit
stnloLtvu o poskytnLltí dotace k podpisůrn smluvníclr stt,att.

ZMČ sorrhtasí se statroviskenl ke stavbě Pražst<ého okrLrhu č. 5l l uvederrým v příloze ě, 3:
l( c,loplněné dokLrrnentaci .nenrá MČ Praha 22 připornínky, Lrpozorňuje však, že MČ Praha
bLrde podnl iňovat

|.

2.
9.

22

vydání UR:

Zan,lezenírrl tranzitní nákladní dopravy nad,l2t"po Lrlici Přátelství Lllrrístěním dopravního
značenízakazLrjícínl výjezd zkřižovatky MUI( Ríěany po ulici PřáteIství, Stejné dopravní
značeníbude požadovat MČ Praha 22 tlrrrístit na výjeed z klLrltového objezdLr na ulici
Přátelství z I<rLrhového objezdu křižovatky Přátelstvíx Podleská srněrenr rra Ríčany,
Zanlezeninl odbočenía nájezdLr na D05l] a zD05l] v MUK Ulrříněves do doby
zpl,ovozllění llostivařské spojky pro veškerou dopravu.
na včclonrízápis z 12, jedrlálí Ko_ntlolniho výborLr ZMČ Praha22 ze dne l.
z 13,.jednání l(ontrolního výbonr ZMC Prah,a 22 ze dne 4. 4. 2018.
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Oatum:2.018-02-09

dátni|e D1",
Prahy, stavba 511 Běchovice ,
kolem
Věc:
a
žád ost o ,rU;ar";i r. rr"';"*'""O
,,Sllničn í okruh

ICo:
dálrrrc čR, s,p,o" Závod Praha,

investorem:,:_"_Ou,.

projektovou
1"d:';,',j]]T_,ln,,,
Praha 4 - Nusle, v příloze zasíláme
05
ioá,lua"
O,"nr.i,i
silniČniho
65993390, 5e sídlem
',Us511, t<tera 1e. soutásti východ ního. segrnentu
"
,tavby
ni
rir.
nir,l'
(okr,
i,r",n
dokumentaci ve stupni
Řiiuny u p|,ur,y, ruří u Říčana Nupaky
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u Říčan,Královice, Uhříněves, Hájek u
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praha-východ, 5tředočeský n*,r""
'"O51'
Praha),
Dolní Počernice (okr, Hl, m,
u',r'i.urii, uro.e, Běchovice a

pro vydání
btlde sloužit jako podklad
'l'imto Vás zdvořile žádárne o vyjádření k Výš,e, Yvedj 1_:,1:,:^}",u
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zpracovatele projektu
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Záznam z projednání koňceptu dokumentace pro územnířízení (DÚR) stavby Pražského

okruhu č, 511

Datum: 9,3.2018

Účastni:
Starosta MČ Praha 22

lng, Martin Turnovský

-

lng. Dana Sopoušková

- ved. odb. dopravy

tng,

a žp Praha 22

Michal HrdIička, ln8. Petr KUral- ŘSD ČR

ln6, Jiří Lebeda, Ing, PaVel Šourek - projektant, koordinátor

Po

předmětem jednání je seznámení vedení městské Části s aktuá|ním stavem přípravy a technickým
řešením stavby P05].1, Vč. objasněníkonkrétníchpodrobností obsaŽených v dokumentaci pro ÚZemní
řízení.

Koncept dokumentace byI zasIán na úřad městské části s žádostío vydání stanoviska, Na základě
prostudoVá n í doku me ntace zástupci MČ a na bíd ky zpracovateIe byla svolána tato schŮzka, Jako Výstup
z pro.iednání byl stanoven následující postup:

-

Zpracovate| doplnípožadovanéúdaje (viz, níže),a doplněné výkresy zašle znovu na MČ

MČ násIedně vydá oficiálnístanovisko

Výstupy z projed

_
-

k

dokumentaci

ná n í:

V předaných situacích nejsou dostatečně zřetelné rozsahy protihlukových stě,

Projektant

doplní a zašle nové situace.
Projektant zašle soubor charakteristických a vzorových příčnýchřezů hIavnítrasy.
v místech, kde je trasa v zářezu bude protihluková stěna (pokud je nezbytná) umístěna na
horní úrovni terénu (případně násypovém tě|ese vaIu). Zástupci VČ požadují,aby byla tato
PHS dop|něna umístěním vegetace, která v dálkových pohledech stěnu zastíní.
Mč požaduje prověřit kapacitu retenčníchnádrží v Ko|ovratech, konkrétně na jakou hodnotu
návrhového průtoku vody jsou dimenzovány. Projektant zašle informaci,
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připravy Hostivařské spojky, Tato stavba
MČ upozorňuje, že doposud nemá informace o stavu
s Po 511, hrozí
je z pohledu UhříněVsi zcela zásadní, Pokud nebude zprovozněna současně
případě
ještě zvýšenídopravy po uIicl Přátelství. Tato situace je pro MČ nepřípustná, v takovém
nák|adních vozidel na ulici
bude tvrč prosazovat uzavření Múk kolovraty a zákaz vjezdu
spojky min v úseku obchvatu Uhříněvsi,
k Netlukám. A to do doby dokončení Hostivařské
problém souladu stavby s platným Úp rrt,m, Prahy, Jedná se o možnost

Byl konstatován
u.í,.anipřeloŽekavyvolanýchstavebníchobjektůdosouvisejícíchplochsohledemnajejich
úp č. 2832. Bez jejího schválení není
stanovenou funkčni využitelnost. Toto narovnáVá změna
samostatné jednánív rámci
možnéúR po511 projednat. Na tuto problematiku bude svoláno
mezi MHMP a Ř5D.

Zapsal:
lng, P, Šourek
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Ilříloha č. 3
pro stavbu ,,Silniční
Vyiri<tř.cní Městskó čristi Praha 22 jal<o účastníkaúzcmrrího ř,ízcní

oňiuh kolenr l'ralry,

sta,t,lra
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Běchovicc

- dálnicc D1"

inŽenýrských
Městská část Pralra 22 obdrže|a clne 15. 2, 2018 žádost Ateliéru projektovárrí
ke stavbě
řízerrí
k
ťtzerrrnímlr
MČ
Staveb s r,o., ohraclní 24b, |40 00 Praha 4 o i.l,jádření
přiložen
_
byl
pralry, stavba 511 Běclrovice
dálnicE D1". K žádosti
.šitnioni okrulr kolem
po.ieiín p,ostudová'rí byla dne 9. 3. 2018 svolána
i<oncept clokrrnrentace k ťtzenrnínru řízer-rí.
sclrťrzka k projeclnárrí rrejasrostí. Ze sclrťrzky byl pořizen záznam,
l9,3, a
Na základů póžadavkťr Mč rrplatIrěných na sclrůzce byla dokurnentaca cloplněna dne
l3.4, 2018.

I( doplněné dokumentaci nemá MČ Praha 22 připomínky,
lJpozorňr-rje však, že MČ Praha 22bvďepodmiňovat vydání ÚR:

,Zamezením

tranzitní nál<ladní dopravy nad 12t po ulici Přátelství
Ll;ístěnímdopravnílro značenízakaiujícímvýjezd i nizovatt<y vtút<
iiio""v p. -riói prat.trtui, Stejné dopravní znáěeníbude požadovat Mč
praha 22 urnístit na výlezd z kruhového objezdu na Lliici přátelství
z krr"rlrovélro objezdu křižovatky přátelství x podléská směrem na
tiíčany.
1)

2) Zanezenírrr odbočerría nájezdu na D051I a z D0511

v

MUI(

Ijhříněr,es do cloby zprovoznění FIostivařslró spoilry pro veškeroll
dopravu,
m, Plalry,
Moclelové stavy il-rterrziL automobilové clopravy pro rok 2025 zpracované TSI( lrl.
I{S denní prťrjezd
úsekem clopravního inžeIrýrství ziiitla20l'7, LrŘazuií v přípaclě rreexisterrce
I IS spolu se stavbor.r 51 1
cer-rtr.er-n UÚříněvsi 2070 rráI<lactrriclr vozidel, zatímco při zprovozněni
přátelství vedoucí přes
činípouhýclr 400 vozidel. v případě treexistence Ils. lrfozí, že ulice
pro přístrrp clo prťrmyslové zóny
cerrtr.r_urr UhříněVsi , Se stane irlavní ractiální komunikací
METRANS a zátovetj i více vytíženoukomuťrikací pro ostatní arrtonobily směřující do centla
Plalry.

VpřípaclěnezplovozněníLlSsorrčasněsestavbou5l1hr.ozízvýšenídoplavníhustotyna
rrákladní
konrunikacích přátelství v centlu Uhříněvsi a I( NetlLrkárn prudký nárťrst zejrnéna
arrtonlobilové clopravy, což je pLo MČ PLalra 22 zcela nepřijateIné,

