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Dálniční křižovatka na dálnici D1 – JVK
se přibližuje k realizaci vinou starostů
P. Venturové a V. Drahoráda !
V Újezdě má vzniknout megalomanský administrativní
a obytný areál podporovaný starostou Drahorádem
NEVYSLYŠENÉ PETICE
Kladný posudek v procesu EIA
na křižovatku Exit 4 na D1
V procesu EIA zveřejnilo dne 5. 6. 2012 Ministerstvo
životního prostředí kladný posudek zpracovaný Ing. Liborem Ládyšem k navrhované stavbě „Exit 4 D1
a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“. Jedná se o křižovatku Vestecké dálniční spojky na
dálnici D1 s označením Exit 4.

Rozhodujícím důvodem pro souhlasný posudek ke
křižovatce Exit 4 je kladné stanovisko starostů
městských částí, na jejichž území se křižovatka
navrhuje, P. Venturové zastupující obyvatele MČ
Praha – Šeberov a V. Drahoráda zastupující obyvatele MČ Praha – Újezd. Tito dva starostové
nesou hlavní vinu za ohrožení našich domovů
dálniční komunikací typu JVK.

Varianty dálničního okruhu v JV Prahy. Dostavba varianty JVD je zastavena soudem. Varianta Regionální je v etapě záměru.
Zástupci Prahy spolu se starosty MČ Praha-Šeberov P. Venturovou a MČ Praha Újezd V. Drahorádem prosazují propojení dálnic komunikací typu JVK.

Dálniční okruh je naplánován dále od města, ale v našem
území je stále prosazována představiteli Prahy komunikace typu JVK. Ta byla nezákonně rozdělená na části, které
se pod změněným názvem prosazují postupně. Křižovatka Exit 4 je klíčovou částí okruhu JVK. Má to být obrovská
dálniční křižovatka typu „diamant“ což je v současnosti nejkapacitnější křížení dvou dálnic jaké vůbec existuje.
Posuzovatel dokumentace v procesu EIA pan L. Ládyš přistoupil na tuto „salámovou metodu“ posouzení a prosazování JVK po částech. Nevzal v úvahu desítky zaslaných
námitek občanů a občanských sdružení, že křižovatka
Exit 4 a Vestecká spojka umožní propojení dálnic evropského významu, že připojí plánovanou dálnici D3 kolem
Hrnčíř a Šeberova na D1 až na ulici Formanskou mezi Újezd
a Kateřinky, že se místní ulice Formanská, K Hrnčířům
a K Šeberovu stanou přivaděči na dálniční okruh typu JVK.
Nezapočítal ani možné pokračování komunikace typu JVK
kolem Milíčovského lesa, Křeslic a Petrovic, přestože zde
pro tuto komunikaci pražský magistrát udržuje nezastavitelný koridor a nezapočítal provoz kamionového překladiště Metrans u Petrovic, které by se připojilo na JVK.
Nebral v úvahu budoucí pravděpodobnou zástavbu
komerčních areálů s desetitisíci parkovacími místy na všech
volných plochách kolem Vestecké spojky, křižovatky Exit 4
a pokračování komunikace typu JVK od dálnice D1 na
východ. Neřídil se ani skutečností, že hluk je v tomto území
už nyní nad přípustnou normou danou hygienickými předpisy a nařízením vlády č. 148/2006, což vyplývá z měření
Zdravotního ústavu v Praze. Takovýmto účelovým posouzením došlo ke značnému podhodnocení dopravních
zátěží, které slouží pro výpočty úrovně hluku a exhalací
a tak se předkladatel dokumentace, kterým je Ředitelství
silnic a dálnic Ministerstva dopravy i posuzovatel L. Ládyš
dostali na normované hodnoty. Pan L. Ládyš nevzal
v úvahu petice obyvatel proti křižovatce a Vestecké spojce a desítky nesouhlasných vyjádření k dokumentaci EIA
na křižovatku Vás, občanů a občanských sdružení.
Hlavním důvodem prosazování křižovatky Exit 4 na dálnici D1 a Vestecké dálniční spojky jsou spekulativně skoupené pozemky soukromými firmami MSI, Carpet, Tesco,
Eurospektrum a Navetina, jejichž majitelům jde především o zisky ze zamýšlených obchodních, administrativních a skladových areálů kolem křižovatky. Z dopravního
hlediska pro řešení místních dopravních problémů nemá
Vestecká spojka ani křižovatka Exit 4 žádné opodstatnění, naopak by velké dopravní problémy přinesly. Občané
v peticích požadují schválení rodinných domků na volných
plochách, neboť pro rodinnou zástavbu postačují místní
silnice a nedošlo by k znehodnocení životního prostředí.
Majitelé pozemků by ale měli menší zisk. A tak kvůli
maximálním ziskům majitelů spekulativně skoupených pozemků má být proměněno okolí našich
domovů na komerční oblast zamořenou jedovatými
výfukovými zplodinami a hlukem z nekonečného
proudu aut včetně kamionů z celé Evropy, který by
nepřestával ve dne ani v noci. Starostové P. Venturová a V. Drahorád spekulanty s pozemky v jejich
úsilí podporují.

Křižovatka Exit 4 a Vestecká dálniční spojka, určené
jen pro soukromé účely, se mají stavět za státní
peníze. My obyvatelé si tedy máme ze svých daní
platit zničení vlastního životního prostředí.
Vyzýváme všechny občany, aby podali připomínky
k posudku na „Exit 4 a připojení Západní komerční
zóny Průhonice“ a to do 4. 7. 2012.¨
Posudek najdete na:
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP208
a pak otevřete „Text posudku“.
Adresa pro zaslání připomínek je:
Ministerstvo životního prostředí,
Odbor EIA a IPPC, Vršovická 65, 100 00 Praha 10
Zcela zásadní je však přimět starosty P. Venturovou
a V. Drahoráda, aby jako zástupci občanů městských
částí dotčených výstavbou poslali připomínky k posudku, ve kterých zásadně odmítnou křižovatku
Exit 4 na D1. Jejich stanovisko je rozhodující.

Starostové V. Drahorád
a P. Venturová nevyslyšeli
petice občanů.
Obyvatelé očekávali, že jejich starostové a další místní volení zastupitelé budou hájit jejich zájmy a bránit životní prostředí proti soukromým zájmům spekulantů s pozemky. To
se však nestalo. Většina zastupitelů v Šeberově – Ing. Petra
Venturová, RNDr. Michaela Archalousová, Mgr. Květoslava Vitvarová, Jan Kastner, Jaroslav Chaloupka,
Marta Hrubá a v Újezdě – Václav Drahorád , MUDr. Jan
Mojžíš, Josef Hašpl, Ing. Filip Ranoš, Mgr. Jakub Lepš
a Ing. Daniel Hakl aktivně prosazuje Vesteckou dálniční
spojku a křižovatku Exit4 ve prospěch soukromých subjektů a magistrátu proti občanům, kteří je volili.
Tito zástupci svůj postoj nezměnili ani po předání petic
podepsaných 57% občanů v MČ Praha Újezd a 60%
občanů v MČ Praha Šeberov, ve kterých je občané
žádají o odmítnutí uvedených dopravních staveb a zaslání požadavku na vyjmutí těchto staveb z územních plánů.
Občané v peticích žádají o schválení rodinných domků
namísto komerčních zón a bytovek, neboť pro dopravní
obslužnost zástavby rodinných domků postačují místní
komunikace.
Protože starostové P. Venturová a V. Drahorád vůli
občanů nerespektují, byla petice jak v Újezdě, tak v Šeberově rozeslána na mnoho institucí a úřadů, např. některým ministrům, ombudsmanovi, prezidentovi republiky,
do parlamentu EU i na další místa s žádostí o pomoc.
Nikdo „výše postavený“ však nemůže přinutit jmenované starosty ke změně stanoviska, které je pro všechny rozhodující. To můžete jen vy, jejich voliči. Proto, prosíme, pište a telefonujte jmenovaným starostům, jednejte
s nimi na úřadě a žádejte je důrazně o odmítnutí Vestecké dálniční spojky a křižovatky Exit 4. Nenechte si v zájmu
soukromých společností trvale poškodit zdraví a znehodnotit svoje životní prostředí.

Megalomanský plán změny územního plánu Z2345/00 v Újezdě na zástavbu komerčních zón, křižovatky Exit 4 na D1 a připojení
Formanské ul. v trase JVK.

Plánovaný megalomanský
administrativní a obytný
soubor v Újezdě.
Jedná se o záměr, který by do lokality mezi Újezdem
a Kateřinkami přivedl celkem 9 462 osob (7084 do
administrativního celku2 a 2378 nových obyvatel). Má
vzniknout 85 000 m kancelářských
ploch to je
2
8,5 ha (!) kanceláří, 155 164 m nových funkčních
ploch v lokalitě, 744 bytů a 3 628 parkovacích
stání (více parkovišť než v celém areálu čestlických
obchodních zón). Záměr je navržen v kontaktu s Přírodním parkem Botič – Milíčov. Podmínkou tohoto
rozvoje je výstavba dálniční křižovatky Exit 4 a prodloužení Vestecké dálniční spojky komunikací
typu JVK od D1 na ulici Formanskou.
Se souhlasem starosty Václava Drahoráda, místostarosty
Filipa Ranoše a dalších zastupitelů Újezdské koalice
(ODS,TOP09,nez.) byla na Magistrátě projednána změna
územního plánu č. Z2345/00 podle které se má na
pozemcích zejména firmy MSI mezi ulicí Formanskou
a dálnicí D1 vybudovat obrovský komplex administrativních budov a bytovek.
Starosta Drahorád v místním zpravodaji několikrát tvrdil,
že prodloužení komunikace typu JVK na ul. Formanskou
nehrozí. Přitom sám toto prodloužení v uvedené změně
již schválil (pro čtyřpruhovou dálniční komunikaci stačí
prostor široký 23 m, což je v návrhu změny ponecháno
s velikou rezervou). Záměr by měl nedozírné negativní

dopady na zdraví a životní prostředí obyvatel v bezprostředním i širším okolí, protože by došlo k zahlcení všech
místních komunikací a vzniku dálniční křižovatky a dálničního okruhu typu JVK. Zájmy firmy MSI podporuje a na
úřadě jejich záměry prezentuje bývalý starosta Josef
Novák, který s dálniční křižovatkou Exit 4 dříve nesouhlasil a nyní v zájmu firmy MSI žádá o její výstavbu.
Uvedenou změnu územního plánu Prahy č. Z2345/00
na komerční zástavbu v Újezdě odsouhlasili na svém
jednání dne 26. 4. 2012 členové zastupitelstva hl. m.
Prahy zvolení za politické strany ODS, TOP 09 a KSČM.
Při jejich rozhodnutí bylo podstatné kladné stanovisko starosty V. Drahoráda za MČ Praha – Újezd.
Změnu nepodpořili pražští zastupitelé za ČSSD.
Ve zpravodaji Klíč zve starosta V. Drahorád na besedu
o územním rozvoji Újezda, která se bude konat v pondělí 18. června od 18 hod. v sále Domu služeb Vodnická ul. 531/44. Přijďte všichni říci V. Drahorádovi
i ostatním zastupitelům, že si uvedený obrovský komerční rozvoj nepřejete, ať požádá zastupitelstvo Prahy o zrušení změny územního plánu Prahy č. Z2345/00.
Městská část Praha – Újezd má k dispozici studii zástavby
rodinných domků na volných plochách v Újezdě a Kateřinkách, kterou pořídili předchůdci starosty V. Drahoráda. Podle studie by zde dostačovaly místní silnice. Žádejte své volené zástupce v Újezdě, ať prosazují rozvoj podle
této studie a chrání zdraví vás a vašich rodin, které by bylo
rozvojem komerčních zón a vznikem dálniční křižovatky
Exit 4 a dálnice v trase JVK vážně poškozeno.
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Takto by mohla vypadat zástavba v Újezdě. Jen pro rodinné a řadové domky, které nepotřebují pro dopravní obslužnost křižovatku
na D1 ani Vesteckou spojku JVK, stačí místní silnice. Tuto urbanistickou studii starosta V. Drahorád nikdy nezveřejnil

Vše je v rukách vás obyvatel, kteří se
svými rodinami v území žijete.

odvolávají na druhé a vy máte být poškozeni. Investoři
a majitelé pozemků si mnou ruce, jak jim to vychází.

V demokratickém systému máte určovat především vy,
obyvatelé tohoto území, co se tu bude stavět a co ne.
Vámi zvolení zastupitelé v místě bydliště jsou povinni
schvalovat rozvoj podle potřeb vás a vašich požadavků,
protože zde žijete a nadále chcete žít. To se však v současné době neděje. Vaši zastupitelé v Šeberově a Újezdě
se neřídí vašimi požadavky vyjádřenými v peticích a zneužívají místní zpravodaje k tendenčním, neúplným anebo
nepravdivým informacím o Vestecké spojce a křižovatce
Exit 4 v trase JVK i o komerční zástavbě, kterou zde schvalují. Za to dostávají od magistrátu velké dotace a zaplavují místní zpravodaje informacemi o společenských a kulturních akcích. Starostové vám podle starořímského
pravidla nabízejí „chléb a hry“ za to, že se vzdáte zdravého životního prostředí. Odvolávají se na rozhodnutí
„z vyšších míst“, která se prý nedají změnit. A na „vyšších
místech“ se zas odvolávají na rozhodnutí vašich místních
zastupitelů, které jste si ve svém bydlišti zvolili. Jedni se

Samozřejmě, nejdůležitější je rozhodnutí vašich místních zastupitelů a starostů. Je třeba je občansky donutit
k hájení vašich zájmů. Choďte na jednání zastupitelstva,
vznášejte požadavky na schválení zásadního nesouhlasu
s křižovatkou Exit 4, s Vesteckou dálniční spojkou
a komerčním rozvojem na vašem území a jejich vyjmutí z územních plánů. Pište společné dopisy, které adresujte starostům P. Venturové, V. Drahorádovi i dalším představitelům vaší radnice i představitelům hl. m. Prahy včetně
primátora B. Svobody. Zasílejte dopisy do médií. Můžete
podat žaloby ve správním řízení (obraťte se mailem na naše
sdružení). Vytvořte občanský tlak na vaše volené zástupce.
Dosud se křižovatka, ani dálniční okruh JVK a komerční zóny
nestaví a vše je jen na papíře. Až by přijely buldozery, bylo
by pozdě něco změnit nebo zachraňovat.
Občanské sdružení Aliance Jihovýchod o.s.
aliancejv@volny.cz, www.aliancejv.org

