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Zastupitelstvo m ěstské části  
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USNESENÍ č. 144/13/ZMČ 
k př ipomínkám MČ Praha – Ďáblice k aktuálně zveřejněnému návrhu 

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy 
 

 
Zastupitelstvo m ěstské části po projednání 
 

I. schvaluje 
 

zásadní p řipomínky k návrhu 1. aktualizace zásad územního roz voje hlavního 
města Prahy (AZUR), který byl zveřejněn dne 11. 11. 2013 vyhláškou MHMP:  
 
1. K bodu 238 navrhovaného výroku AZUR, oddílu 4.4. 1 Ruzyně (SL/1):  
Městská část nesouhlasí s vymezením specifické oblasti SL/1, která zasahuje i do 
navrhovaného koridoru pro Silniční okruh kolem Prahy (dále jen „SOKP“), protože 
takto navrhovaná oblast umožňuje zvýšení negativních dopadů na lidské zdraví nad 
úroveň hygienických limitů, ohrožuje životní prostředí a významným způsobem 
omezuje stávající i budoucí využití území. 
 
Požadujeme vypustit oblast SL/1 uvedenou v oddílu 4.4.1 z návrhu AZUR. 
 
2. K bodu 302 navrhovaného výroku AZUR, oddílu 5.3. 1 Letišt ě Praha-Ruzyn ě 
(Letišt ě Václava Havla):  
Městská část nesouhlasí s navrženým rozšířením letiště s blíže nespecifikovaným 
rozvojem jeho provozu, jehož důsledkem by byla rozsáhlá oblast obydleného území 
zasažená negativními dopady na zdraví obyvatel i životní prostředí. Nezbytnost 
zásadního rozvoje letiště v obydlených územích Prahy nebyla řádně prověřena 
z hlediska skutečných potřeb ČR, nebyly zvažovány varianty řešení rozvoje letecké 
dopravy, nebyl specifikován charakter ani skutečný cílový stav rozšířeného letiště a 
nejsou tedy známy základní skutečnosti odůvodňující zásah do práv obyvatel v okolí 
letiště ani zjevné negativní dopady provozu letiště.  
 
Požadujeme oddíl 5.3.1. vypustit z návrhu AZUR. 
 
3. K bodu 257 navrhovaného výroku AZUR, pododdíl 5. 1.2.1 Pražský okruh 
(Silni ční okruh kolem Prahy)  
Městská část nesouhlasí s vymezením koridoru pro „SOKP“ a souvisejících staveb 
(např. přivaděč Rybářka, MÚK Výhledy, MÚK Rybářka, křižovatka Kamýcká/přivaděč 
Rybářka). S ohledem na zásadní negativní dopady během výstavby a provozu tohoto 

 



 

záměru na obyvatele i na další rozvoj území požaduje městská část vypustit koridor 
pro uvedený úsek SOKP z návrhu AZUR, z textové i výkresové části. MČ požaduje 
řádně posoudit a projednat možnost variantního řešení trasy SOKP v souladu 
s doporučením vyplývajícím z vyhodnocení vlivů na životní prostředí a z vyhodnocení 
Dopravní sektorové strategie, 2. fáze, schválenou vládou ČR 13. 11. 2013. 
 
4. K bodu 259 navrhovaného výroku AZUR, pododdíl 5. 1.2.1 Pražský okruh 
(Silni ční okruh kolem Prahy)  
Městská část požaduje s ohledem na nesouhlas s vymezením koridoru SOKP 
vypustit z podmínek pro následné rozhodování a z úkolů pro podrobnější ÚPD části 
textu vztahující se k úseku SOKP Ruzyně - Březiněves. 
 
5. Připomínka k vyhodnocení vliv ů na udržitelný rozvoj  

Negativní dopady současného umístění záměru SOKP a koridoru přistávací dráhy 
nebyly řádně vyhodnoceny. Městská část proto požaduje ve vztahu k navrhovaným 
záměrům na rozšíření letiště a trasu SOKP přepracovat a doplnit Vyhodnocení vlivů 
na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) tak, aby před rozhodnutím o konečné podobě 
těchto strategických záměrů byly správně a na základě objektivních podkladů a 
potřeb vyhodnoceny všechny varianty obou záměrů. Městská část konstatuje, že s 
ohledem na jiné varianty řešení dopravy nebyla řádné odůvodněna nezbytnost oba 
záměry umisťovat tak, jak je uvedeno v návrhu AZUR, nesouhlasí s provedeným 
VVURÚ a proto odmítá uplatnění závěrů z této dokumentace v AZUR. 

 

II. ukládá rad ě MČ 

a) Aktualizovat připomínky dle výsledku veřejného projednání dne 11. 12. 2013. 

b)Doplnit odůvodnění k výše uvedeným jednotlivým připomínkám (1. – 5.). 

c) Zaslat schválené připomínky městské části k AZUR na MHMP-OUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Zdeňka Fišmistrová Ing. Miloš Růžička 
   zástupce starosty starosta 


