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Vážená paní primátorko,
komisař Vella mě požádal, abych odpověděl na Váš dopis zaslaný předsedovi Junckerovi dne
29. června 2016, který se týká stavby 511 Pražského okruhu.
Komise souhlasí s tím, že je důležité, aby stěžejní části dopravní infrastruktury byly
dokončeny tak rychle, jak je možné, a aby projekty, které mohou ochránit občany před
hlukem z dopravy, před nehodami a před znečištěným ovzduším, byly dokončeny včas a
podle rozpočtu. To je důvodem, proč rozpočet EU významně přispívá k rozvoji infrastruktury
v klíčových dopravních koridorech, včetně v České republice.
Zároveň je důležité, aby byly dodrženy evropské právní předpisy, neboť ty představují
pravidla, na nichž se společně dohodly členské státy. Aby byly projekty způsobilé pro
financování ze strany EU, musí plně dodržovat její právní předpisy. To platí jak pro finanční
postupy, jako je zadávání veřejných zakázek, tak, jako v tomto případě, pro postupy
posuzování vlivů na životní prostředí. Posouzení vlivů na životní prostředí je mezinárodně
uznávaným způsobem zvážení různých dopadů konkrétního projektu na životní prostředí. Je
klíčovou součástí evropského práva, která umožňuje jak místním orgánům, tak občanům
vyjadřovat se k projektům, jež se jich týkají, a v případě potřeby mít možnost dobrat se svých
práv.
V tomto případě Česká vláda souhlasila, že je lepší, aby se pro silniční okruh kolem Prahy,
úsek 511, uskutečnilo nové posouzení vlivu na životní prostředí. To umožní všem občanům a
zástupcům místních zastupitelstev v Praze, aby se k projektu vyjádřili před tím, než bude
konečné rozhodnutí přijato. Jelikož Komisi je známo, že stavba úseku 511 se v žádném
případě neplánuje před rokem 2019, je dostatek času na to, aby takové vyhodnocení bylo
provedeno. Komise takový postup podporuje.
S úctou

Daniel Calleja

Na vědomí:

Jeho Excelence pan Martin Povej šil
Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii
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