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Vážená paní Zralá,

Městská část si uvědomuje problematiku dostavby Pražského okruhu v celém kontextu tohoto
dlouho plánovaného a zásadního dopravního projektu. Rovněž vedení MČ vnímá množství
negativních dopadů stavby na obyvatele MČ v případě realizace jižní varianty Severního
okruhu v podobě, ve které je zanesena do platných Zásad územního rozvoje, se kterými musí
být Územní plán hl. m. Prahy v souladu. Proto požaduje do Metropolitního plánu hl. m. Prahy
takové vedení, které neohrozí přírodní charakter a rekreační kvality území. Právě podoba
okruhu v rámci, který umožňují Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, byla předmětem
veřejného projednání Metropolitního plánu hl. m. Prahy. MČ podniká kroky umožněné
zákonem k eliminaci možných negativních dopadů na životní prostředí i obyvatele Prahy.

V současně platných územně plánovacích dokumentech, kterými jsou Územní plán hl. m.
Prahy, Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy i Zásady územního rozvoje Středočeského kraje,
je zanesena právě tato varianta Pražského (Severního) okruhu. Tyto dokumenty jsou závazné
pro rozhodování v území a zpracovává je vždy příslušný orgán, který je pořizovatelem pro
danou dokumentaci. Pořizovatelem územního plánu je tomto případě magistrát hl. m. Prahy a
pořizovatelem Zásad územního rozvoje příslušný krajský úřad s výjimkou hl. m. Prahy, kde je
pořizovatelem opět Magistrát hl. m. Prahy.

Z hlediska procesů územního plánování i souvisejících politických diskusí není o variantě
vedení trasy Severního okruhu dosud rozhodnuto. Nebylo v této věci zahájeno územní ani
stavební řízení, součástí kterých by byl projekt s finální podobou okruhu.

Jednání o Severním okruhu stále probíhají, ale Severní okruh je plánován, financován i
realizován státem (Ředitelství silnic a dálnic České republiky) a z pozice samosprávy MČ o
jednáních nemáme konkrétní informace a nemůžeme jej ovlivňovat mimo zákonné způsoby
(připomínky k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy, Zásadám územního rozvoje hl. m. Prahy
aj.).
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Návrh nového územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán hl. m. Prahy) uvádí rovněž Vámi
zmíněnou variantu okruhu. V minulém měsíci byla MČ Praha 8 připomínkována v rámci
připomínkování nového Metropolitního plánu hl. m. Prahy. Připomínky týkající se vedení
severního okruhu vedly zejména k upřednostnění tunelové varianty a k řešení s prioritou
ochrany cenného území Drahanského a Vltavského údolí a minimalizování negativního vlivu
na životní prostředí.

Citace některých obecných připomínek týkajících se vedení Severního okruhu (celé znění
připomínek MČ Praha 8 k návrhu Metropolitního plánu bude zveřejněno na webových
stránkách MČ Praha 8):
IV/4/a (65)
z) vyřešení podmínek pro realizaci Pražského okruhu přes území lokality tak, aby byly
minimalizovány vlivy dopravy na klidnou krajinu (např. tunelové řešení);
V/7(87)
MČ podporuje návrh nového územního plánu hl. m. Prahy vytvářet územní podmínky pro
tunelová řešení konfliktních staveb (zejména) pro silniční dopravu.

V Konkrétních připomínkách bylo požadováno zachovat charakter krajinného prostředí
Drahanského i Čimického údolí a zahloubit páteřní komunikaci - Pražský okruh. (zejména
připomínky č. 491-500)

Celkově podává MČ Praha 8 k návrhu Metropolitního plánu pro veřejné projednání 539
připomínek a zásadních připomínek (schváleno Zastupitelstvem dne 29/6/2022, č. Usn ZMC
033/2022), které jsou včetně grafických zákresů a veškerých příloh k dispozici na webových
stránkách MČ.

Plán rozvoje MČ Praha 8, který je nedávno schváleným koncepčním dokumentem pro rozvoj
městské části, počítá se zaústěním do ulice K Ládví a rozdělení dopravy rovnoměrně mezi
Čimickou a Ústeckou ulici (v Plánu rozvoje počítáno s dobudováním další infrastruktury
například v podobě P+R). Plán rozvoje vychází ze současně platných podkladů (Zásady
územního rozvoje hl. m. Prahy a Zásady územního rozvoje Středočeského kraje).

Vedení radnice Prahy 8 si cenného území oblasti Přírodního parku Drahan-Troja velmi váží a
podniká aktivní kroky k zajištění řešení bez negativních dopadů na místní přírodní bohatství i
obyvatele.

Pokud byste měla další dotazy k rozvoji území, obraťte se na oddělení plánování a rozvoje MČ
Praha 8, kde Vám rádi zodpoví Vaše otázky.

Děkuji za Váš zájem o dění v městské části a jsem s pozdravem,

Vážená paní
Ivana Zralá
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