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Úrad mestské cásti
Praha- Újezd
-02- 2007

V Praze dne 31.ledna 2007
C.j.: k MHMP 481296/2006

Vážený pane starosto,
obdržel jsem Váš dopis ze dne 18.12.2006, ve kterém me informujete o prehodnocení
názoru MC Újezd na vypuštení navrhované križovatky v km 3,7 dálnice 01 a vypuštení
Vestecké spojky z ÚPn hl. m. Prahy za podmínek, které v dopisu uvádíte.
K obsahu dopisu si Vám dovoluji upresnit nekteré skutecnosti.
Ole platného ÚPn hl. m. Prahy je Vestecká spojka soucástí tzv.vybrané komunikacní
síte, v rámci níž je v tomto ÚPn zarazena mezi "sberné komunikace mestského významu".
Šírkové usporádání komunikací platný ÚPn hl.m.Prahy nedefinuje, protože tato problematika
je mimo jeho podrobnost.
K šírkovému usporádání Vestecké spojky mohu konstatovat, že i já uprednostnuji,
pokud bude realizována, její úsporné šírkové usporádání s úrovnovými križovatkami i
s vedomím. že v Územním plánu Pražského regionu je Vestecká spojka prezentována
v kapacitnejší podobe. Osobne se priklánírn k názoru na dvoupruhové šírkové usporádání
Vestecké spojky v úseku mezi ul.Vídenskou a dálnicí 01. Otázka šírkového usporádání
Vestecké spojky souvisí však do znacné míry s budoucím rozsahem a charakterem zástavby
v prilehlém území Pražského regionu. Je naší snahou mírnit nároky obcí na novou zástavbu
v tomto území, aby Praha nemusela rešit dusledky znacného rozvoje nové zástavby
v regionu (zejména související nárust dopravy) na svémúzemí.
~

Vámi požadovanou podmínenost realizace Vestecké spojky až po zprovoznení
Pražského okruhu na jihu Prahy (staveb c.513 Lahovice - Vestec. c.512 Vestec - dálnice
01, c.511 01 - Bechovice) by bylo treba rešit zmenou ÚPn. Zahájená výstavba Pražského
okruhu na jihu Prahy k zajištení této podmínky však již vytvárí nadejné predpoklady. Výše
zmínené úseky Pražského okruhu (zejména úseky c.514 Slivenec - Lahovice, .c.513
Lahovice - Vestec a c.512 Vestec - 01) by mely být behem príštích nekolika let
zprovozneny. Je velmi nepravdepodobné. že Vestecká spojka v úseku Vestec-01 by byla
postavena dríve. Pouze úsek Vestecké spojky u Vestce - mezi Pražským okruhem a
ul.Vídenskou bude zrealizován jako soucást stavby ~.513 Pražského okruhu.

"

.
"0

-. . ~. .- .
"

,

.o

.' . ..

Mariánskénám. 2, 110 01 Praha 1
tel. 236 003 402, fax 236 007106
e-mail pavel.bem@cityofprague.cz, www.praha-mesto.cz

-

,

-

Pripomínám, že v závazné cásti platného ÚPn hl.m.Prahy je u podmíneností staveb

v souvislosti s Vesteckou spojkou a mimoúrovnovou križovatkou na 01 u Újezda uvedeno:
"Uvedení do provozu križovatky na dálnici 01 v prostoru Újezd/Šeberov je možné za
predpokladu, že bude bezprostredne realizována komunikace mezi touto križovatkou a
Jesenicí" .
Chci Vás znovu ujistit, že s žádnou novou komunikací podél Milícovského lesa mezi
Újezdem, Kreslicemi a Petrovicemí platný ÚPn hl.m.Prahy nepocítá. Tuto problematiku
považuji za uzavrenou. Oblast u Milícovského lesa a údolí Botice si musí zachovat svoji
vysokou prírodní hodnotu, která by mela umožnit krátkodobou rekreaci pro obyvatele ve
spádovém území.
Na záver chci uvést, že Vaše vzájemná jednání mezi mestskými cástmi a sousedními
Pruhonicemi vítám. Z uvedeného je zrejmé, že vývoj na jihovýchode Prahy Vám není
lhostejný. Verím, že budete mít i vetší duveru k nám, kterí se snažíme na úrovni hl. mesta
respektive MHMP pracovat ve prospech celé Prahy.
Za Váš dopis Vám dekuji.
S pozdravem

Vážený pan
Václav Dr a hor á d
starosta
Úrad mestské cásti Praha - Újezd
Katerinské nám. 465/1
149 00 Praha 4

-

-

