Záznam
z jednání Výkonné rady Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy
ze dne 18.června 2009

Jednání zahájil a řídil předseda Výkonné rady Sdružení pro výstavbu silničního okruhu
kolem Prahy pan poslanec PhDr.Karel Šplíchal, který v úvodu přivítal jmenovitě náměstka
ministra dopravy pana Ing.Tomáše Kaase, ředitele SFDI pana Ing.Jaroslava Krautera a
ředitelku Stavebního odboru Magistrátu hl.m.Prahy paní Ing.Ivanu Souralovou.
Současně omluvil nepřítomného pana senátora Mgr.Pavla Eyberta a primátora hl.města
Prahy pana MUDr.Pavla Béma a nechal odsouhlasit následující program jednání :
1) Vyhodnocení uložených úkolů z jednání ze dne 22.ledna 2009
2) Projednání situační zprávy investora (ŘSD ČR) o stavu přípravy a realizace
jednotlivých staveb SOKP v roce 2009 a dlouhodobém výhledu
3) Informace SFDI o finančním zabezpečení přípravy a realizace staveb SOKP
v roce 2009 a letech následných.
4) Současný stav průběhu územního řízení staveb 511 (Běchovice – D1, 518 Ruzyně
– Suchdol a 519 Suchdol – Březiněves)
5) Diskuse, usnesení a závěr
K bodu 1
Stanovené úkoly a jejich plnění ze dne 22.ledna 2009:
a) VRS požádá dopisem předsedy Sdružení Ministerstvo pro místní rozvoj o
urychlené projednání námitek vznesených k územnímu rozhodnutí Magistrátu
hl.m.Prahy ke stavbám SOKP 511,518 a 519 .
Plnění :
Dopisem předsedy Sdružení ze dne 24.února 2009 byl požádán tehdejší ministr pro místní
rozvoj pan JUDr.Cyril Svoboda o urychlené vyhodnocení vznesených připomínek
k územnímu rozhodnutí staveb SOKP 511, 518 a 519, aby bylo možné zajistit intenzivní
pokračování přípravy těchto staveb.
Bohužel do dnešního dne nebylo na tento dopis ze strany MMR ČR reagováno a proto
bylo odsouhlaseno zaslat urgenční dopis předsedy Sdružení na současného ministra pro
místní rozvoj pana Ing.Rostislava Vondrušku. Znění dopisu bylo na místě odsouhlaseno,
dopis podepsán předsedou Sdružení a bude při osobním jednání dne 23.6.2009 předán.
b) VRS požádá dopisem předsedy hejtmana Středočeského kraje o vyjádření
postoje nové politické garnitury ke stávajícím řídícím dokumentům jako je ÚP
VÚC Pražský region a region Benešovsko.
Plnění : Při osobním jednání s panem hejtmanem MUDr.Davidem Rathem se nám dostalo
ubezpečení, že Středočeský kraj plně respektuje předchozí přijatá usnesení Zastupitelstva
StčK v této věci a nemíní na nich nic měnit
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K bodu 2
Situační zpráva investora (ŘSD ČR) byla všem pozvaným rozeslána elektronicky dne 8. a
9.června 2009 a s jejím obsahem přítomné seznámila ředitelka paní Ing. Marie
Nádvorníková.
Ve svém vystoupení upozornila především na problémy související s majetkoprávním
vypořádáním některých částí pozemků, které se mohou stát příčinou posunu termínu
zprovoznění staveb 512, 513 a 514 (termín 04/2010). Jedná se především o stavbu 512 – ČS
Shell. Pan Pavel Braha požádal přítomné zástupce ŘSD ČR o naplnění slovních i písemných
příslibů daných generálním ředitelem Ing.Alfredem Brunclíkem týkajících se zprovoznění
staveb 512, 513 a 514 v termínu 04/2010 (naposledy se tak stalo při jednání dne 22.1.2009).
Vystoupení doplnil Ing.Miroslav Kupka, který znovu zdůraznil, že u staveb 511,518 a 519
MMR ČR nekoná což zpožďuje přípravu nejen těchto staveb, ale i pozastavený proces EIA u
stavby 520. U této stavby schází v ÚP VÚC Pražský region i vyhlášení o veřejném zájmu.
Ing.Ivana Souralová a Ing Marcel Rückl potvrdili, že již v této záležitosti oslovil ministra
pro místní rozvoj i primátor hl.m.Prahy pan MUDr.Pavel Bém.
Náměstek ministra dopravy Ing.Tomáš Kaas upozornil, že i přes nepříznivou finanční
situaci v oblasti dopravních staveb je nutné intenzivní pokračování v přípravě staveb jakož i
potřebě dalších aktivních jednání v záležitostech ÚR a SP. Jeho vystoupení doplnil
v zastoupení primátora hl.m.Prahy poslanec pan Ing.Jan Bürgemeister, který poukázal na
nutnost zpracování zátěžových harmonogramů staveb 512,513 a 514 ve vazbě na potřebu
jejich včasného zprovoznění. Současně vyzval i k politické odvaze pro naplnění nezbytných
vzájemných dopravních potřeb mezi hlavním městem Prahou a Středočeským krajem.
Poslanec Ing.František Laudát zdůraznil potřebu úpravy zákona č.184/2006 Sb.m, o odnětí
nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), aby
nedocházelo k situacím, která je nejen u stavby 512, ale především u dálnice D11.
K bodu 3
Ředitel SFDI pan Ing.Jaroslav Krauter nejprve informoval přítomné o posílení SFDI o 7,15
mld.Kč ( z toho pro SOKP – stavba 513 o 1,2 mld.Kč, stavba 514 o 0,220 mld.Kč a stavba
512 o 0,070 mld.Kč) . S ŘSD ČR je již podepsán dodatek umožňující v předstihu jejich
financování. Bohužel i toto navýšení je z pohledu potřeb roku 2009 nedostatečné. Poslanec
Ing.Jan Bürgemeister jako člen Řídící rady SFDI kritizoval nedostatečnost finančních
prostředků pro stavby 518 a 519 pro rok 2010 a požaduje jejich navýšení v rámci dalších
jednání v průběhu roku 2009.
K bodu 4
Ředitelka stavebního odboru Magistrátu hl.m.Prahy paní Ing.Ivana Souralová, potvrdila, že
i přes urgence druhoinstanční orgán, kterým je MMR ČR, stále nerozhodl o námitkách
vznesených k územnímu rozhodnutí staveb SOKP 511, 518 a 519. Doporučení k této
záležitosti bylo přijato při vyhodnocení uložených úkolů ze dne 22.ledna 2009 (viz bod 1,
písmeno b).
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K bodu 5
Vzhledem ke skutečnosti, diskuse proběhla ke každému bodu jednotlivě bylo projednáno a
schváleno následující usnesení z tohoto jednání:
Výkonná rada Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy :
1) b e r e n a

v ě d o m í situační zprávu investora (ŘSD ČR) a SFDI o stavu přípravy
a realizace jednotlivých staveb SOKP včetně jejich finančního
zabezpečení v roce 2009 a letech následných,

2) u k l á d á

předsedovi Sdružení PhDr.Karlu Šplíchalovi požádat znovu
dopisem ministra pro místní rozvoj pana Ing.Rostislava
Vondrušku o urychlené dokončení posuzování vznesených
námitek k územním rozhodnutím staveb SOKP
511 (Běchovice – dálnice D1) 518 (Ruzyně-Suchdol) a 519
Termín : 23.června 2009
(Suchdol – Březiněves)

3) u k l á d á

předsedovi Sdružení PhDr.Karlu Šplíchalovi požádat
hejtmana Středočeského kraje MUDr.Davida Ratha
o vyjádření k obchvatu obce Jesenice z pohledu návaznosti
této stavby na stavbu SOKP 512 (majetkoprávní vypořádání)
Termín : 15.července 2009

4) u k l á d á

předsedovi Sdružení PhDr.Karlu Šplíchalovi požádat gen.
ředitele ŘSD ČR Ing.Alfreda Brunclíka o analýzu skutečného
zprovoznění staveb 512, 513 a 514 v dubnu roku 2010 a to i z
průkazných pohledů budoucích zátěžových parametrů na
těchto stavbách.
Termín : 15.července 2009

5) u k l á d á

předsedovi Sdružení PhDr.Karlu Šplíchalovi požádat ředitele
SFDI Ing.Jaroslava Krautera o posílení potřebných finančních
prostředků pro přípravu staveb 511, 518 a 519 především pro
Termín : 15.července 2009
výkupy pozemků v roce 2010.

Jednání v 17.30 hod. ukončil předseda Sdružení pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy
pan PhDr. Karel Šplíchal s poděkováním za aktivní přístup a s přáním příjemné dovolené.
V Praze dne 19.června 2009

Zapsal :

Pavel Braha, v.r.

Schválil : PhDr. Karel Šplíchal, v.r.

