Stavba 519, Suchdol – Březiněves
Základní údaje :
Mosty:
Tunely :
Kategorie :
Délka trasy :
MÚK :
Odhad nákladů stavby:
Předpokládaná realizace:

11
1(285 m) + 3 ekodukty
MR 27,5/100 s rezervou na MR 34
9,401 km
4
11,0 mld. Kč
2008 - 2011

Dotčená katastrální území :
Hl.m. Praha : Suchdol, Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Březiněves, Ďáblice
Středočeský kraj : Zdiby, Roztoky u Prahy
EIA :
Pro stavbu byla vypracována řada variant, dokumentace EIA (1998 – 2000 Envisystem a Ing.
Vrdlovcová) a bylo vydáno stanovisko MŽP (30.4.2002). Předpokládá se spolufinancování
s pomocí úvěru EIB.
Územní rozhodnutí :
Návrh na vydání rozhodnutí o umístění stavby – MHMP stavební odbor podán v prosinci
2005, územní řízení bylo následně přerušeno z důvodu odvolání některých účastníků řízení a
potřeby doplnit údaje a rozhodnutí související s odvoláními, a to do prosince 2006; protože se
nepodařilo stanoviska některých orgánů zajistit v termínu, přičemž v tomto případě hrála
rozhodující roli neexistence územně-plánovací dokumentace s vyhlášenou veřejnou
prospěšností v prostoru Zdib (Územní plán Pražského regionu resp. obce Zdiby) umožňující
vydání některých stanovisek bez nutnosti získat souhlasy vlastníků, bylo řízení ukončeno.
Nyní je žádost o vydání ÚR podána opětovně.
Problematika stavby :
MŽP ve svém stanovisku souhlasí se severní variantou Ss a s jižní variantou J podmíněně jen
tehdy, pokud ÚP VÚC Pražského regionu prokáže nereálnost varianty severní. Trasa ve
variantě J je zahrnuta do schváleného ÚP hl. města Prahy a nyní již i Územního plánu
Pražského regionu. Problémem další přípravy je odpor občanských sdružení a některých
místních samospráv proti vedení výsledné trasy ve variantě J. Pro stavbu je vyhlášena veřejná
prospěšnost.
Vedení trasy je plně v souladu s výše uvedenými ÚPD.
Další údaje :
Byla zpracována studie bezpečnosti a analýzy rizik.
Územní řízení bylo přerušeno pro chybějící podklady ve stanovené lhůtě do 29.2.2008.
Důvody přerušení a zastavení územního řízení, přetrvávající problémy:
1) rozhodnutí MHMP OOP ke stavbě v ochr. pásmu lesa dle zák.č. 289/1992 Sb. - podáno,
dosud nevydáno, požadavek na doplnění dokumentace projektantem. Projektant
zpracovává, na MHMP předána již aktualizace majetkoprávního elaborátu.

2) rozhodnutí OOP MHMP ke stavbě podle § 12 (krajinný ráz) zák.č. 114/1992 Sb. o ochr.
přírody a krajiny:
• dne 12.12.2006 zahájeno správní řízení podle § 56 zák.č. 114/1992 - výjimka u zvláště
chráněných živočichů a zvláště chráněných rostlin
• občanské sdružení Společnost Šáreckého podalo odvolání ve 2/2007
• předáno naše vyjádření ve 3/2007 ve věci odvolání obč. sdružení, dosud trvá
Problém zásadního charakteru který nelze ovlivnit, lze očekávat že bude rozhodovat MŽP,
termín rozhodnutí může být řádově v měsících.
1) vyjádření Ministerstva životního prostředí - zda je jejich stanovisko hodnocení vlivů
na ŽP (EIA) platné, č.j. NM700/1327/2020/OVPŽP/02 z 30.4.2002.
Žádost o vyjádření podána na MŽP.
4) závazná stanoviska, stanoviska dotčených orgánů:
• Hygienická stanice hl.m. Prahy – dosud nepožadováno, vzniklo na základě nového
přístupu Min. zdravotnictví
• Krajská hygienická stanice Stř. kraje – dtto
• Jedná se o rozhodnutí o stanovení ochranných hlukových pasem kolem stavby okruhu.

