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K rukám předsedy vlády Mgr. Bohuslava Sobotky
Uřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha i - Malá Strana
sČ n8 oi

Věc: Otevřená žádost o rychlé dokončení jihovýchodní části „Silničního
okruhu kolem Prahy‘1 (SOKP) na základě aktuálního posouzení vlivů na
životní prostředí ElA, dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Č. 100/2001 Sb. v platném znění (po novele z. č. 39/2015 Sb.)

Vážený pane premiére Mgr. Sobotko,
dovolujeme si obrátit se na Vás jako nejpočetnější klub zastupitelů v Zastupitelstvu MČ Prahy 11 5 naši žádosti o
rychlé dokončení jihovýchodní části okruhu Prahy tak, aby tranzitní doprava co nejdříve nejezdila přes Jižní Město, ale
po jihovýchodním okruhu.

Žádáme Vás, aby urychleně byla vypracována ElA na jihovýchodní část okruhu dle aktuálně platného
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (po novele Č. 3912015 Sb.) a proběhla co nejdříve i návazná
správní řízeni, která by vedla k dostavbě SOKP.
Vítáme rozhodnutí ministra životního prostředí, Mgr. Brabce, že bude ohledně okruhu postupováno podle
obecného zákona a ne podle speciálního zákona (či vládního nařízeni), protože v právním státě by logicky
hrozilo zrušeni takového rozhodnutí cestou řady soudních žalob, s následkem opětovného odkladu stavby
SO KP.

Žádáme Vás, aby SQKP byl zařazen do priorit Ministerstva dopravy a Ministerstva životního
prostředí a aby byla co nejdříve předložena ElA podle zákona č. 39/2015 Sb., která by vyhodnotila
aktualizované dopady stavby okruhu na životní prostředí, včetně opomínaného posouzeni stavby na zdraví
obyvatel. Za potřebné považujeme zvážit a posoudit bez předsudků všechny možné varianty stavby tak, aby
mohlo být navrženo optimalizované řešeni. Urychlené vyvedeni tranzitu z hlavního města na moderní dálniční
okruh s co nejmenšími negativními vlivy na obyvatelstvo Prahy i Středočeského kraje by mělo být cílem nás
všech. Z mediálních výstupů Vašich ministrů ohledně dopravního okruhu kolem Prahy vyplývá, že si neví rady,
jak postavit rychle okruh kolem Prahy a přitom respektovat obecnou legislativu ElA Č. 39/2015 Sb., která byla
převzata z legislativy EU. Přitom dané direktivy EU jsou promltnuty do národní legislativy v každé zemi EU, ale
jen u nás nelze podle těchto pravidel rychle stavět.

Prosíme Vás, abyste:
se veřejně přihlásil k evropským hodnotám v oblasti výstavby dopravních staveb včetně práv lidí na
zdravé životní prostředí, ochrany životního prostředí. Je nutné, aby Aarhuská úmluva podepsaná EU a
naši republikou byla respektována. Je zapotřebl stále vysvětlovat občanům, jaký přínos jim dává právní
stát oproti autoritativním režimům, kde se vládne pomocI dekretů nebo ad-hoc zákonů. Naše konkrétní
dosavadní zkušenosti ukazují, že Ministerstvo životního prostředí si nedělá s rešpektovánim Českých
zákonů těžkou hlavu a v praxi i nerespektuje pravomocná rozhodnutí správních soudů v kontextu jejich
odůvodněni.
stanovil konkrétní závazné termíny pro jednotlivé kroky výstavby „Silničního okruhu kolem Prahy“ se vši
odpovědností. Připravená ElA může proběhnout během % roku ke spokojenosti všech.
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Děkujeme Vám za pochopení a vstřícnost k desetitisícům obyvatelům Prahy 11, zasažených vlivy
z provozu na dálnici Dl.

V úctě

Jiří Štyier, J
?edseda HPP11a starosta Prahy 11
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1049 Brussels
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