
Mgr. Pavel Dobeš-ministr dopravy 
Ministerstvo dopravy ČR 
nábřeží L. Svobody 1222112 
110 15 Praha 1 

Věc: Vnější pražský okruh (SOKP) - návrh regionální varianty 

Vážený pane ministře, 

vnější okruh kolem Prahy (SOKP) patří mezi klíčové dopravní křižovatky transevropské dálniční 
sítě TEN-T a tím, že má propojit všechny dálnice a rychlostní silnice směřující ku Praze, ji má 
před tranzitem chránit, a je nezbytné jak z pohledu Středočeského kraje, tak především 
z pohledu hl.m. Prahy jej v blízké době realizovat v celém rozsahu. 

Bohužel většina dosavadních návrhů vycházela z více jak padesát let starých koncepcí a 
nerespektovala aktuální vývoj v oblasti motorizace, urbanizmu, ekologie, bezpečnosti provozu a 
požadavky dané na transevropské dálniční sítě TEN-T. 

Nyní se naskýtá jedinečná možnost urychlit přípravu SOKP, protože jak Středočeský kraj , tak i 
hl.m. Praha projednávají či budou aktualizovat Zásady územního rozvoje. Bez vymezení koridoru 
v SOKP v ZÚR není možné dále stavbu připravovat. Trasa SOKP nyní není v nerealizovaných 
úsecích (od R7, 08, R10, D11 až po D1) zahrnuta v Zásadách územního rozvoje hl. města 
Prahy, jelikož její plochy a koridory Nejvyšší správní soud dvěma rozsudky v tomto dokumentu 
zrušil. 

Obracíme se na Vás s podnětem na prověření návrhu Regionální varianty SOKP, který byl 
v dubnu t.r. předložen v rámci připomínek projednávaných Zásad územního rozvoje 
Středočeského kraje. Cílem návrhu Regionální varianty je zlepšení SOKP jako celku, tedy 
zlepšení v aspektech dopravní obslužnosti, bezpečnosti provozu, minimalizace negativních vlivů 
na obyvatelstvo a přírodu a to při důsledném respektování ekonomické únosnosti. Návrh 
Regionální varianty je v souladu s Politikou územního rozvoje (PÚR 2008), se zásadami 
územního plánování, s přístupovou dohodou ČR k EU, s požadavky na transevropskou dálniční 
síti TEN-T a má předpoklady být financována z Evropských fondů. 

Návrh Regionální varianty vychází SOKP ve východním segmentu převážně z koridoru tzv. 
Aglomeračního okruhu, který je vymezen v plánu VÚC Středočeského kraje a v severozápadní 
části v procesu EIA z dlouhodobého pohledu doporučené trasy "Ss". 
Návrh Regionální varianty SOKP zajišťuje vedení tranzitní a vnější dopravy mimo hustě 
zastavěná území severního a východního sektoru Prahy a zároveň řeší stávající nevyhovující 
stav dopravní infrastruktury přilehlé pražské aglomerace na území SUedočeského kraje, 
umožňuje propojení středočeských měst (např. Říčany, Brandýs nad Labem, Neratovice, 
Kralupy nad Vltavou, Kladno) a nahrazuje řadu obchvatů obcí v trase Aglomeračního okruhu. 

Návrhem Regionální varianty SOKP dochází podle našich propočtů k úsporám investičních 
prostředků na straně Středočeského kraje na plánovanou výstavbu Aglomeračního okruhu a 
souvisejících silnic a obchvatů obcí v objemu cca 12 mld. Kč a současně dalších cca 19 mld. Kč 
ze státních zdrojů na vlastní SOKP! 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o silniční okruh kolem Prahy, který je součástí 
transevropské dálniční sítě TEN-T a integrální součástí celostátní sítě dálnic a rychlostních silnic, 
Vás žádáme, vážený pane ministře, o posouzení navržené Regionální varianty a zahrnutí 
koridoru Regionální varianty SOKP do Zásad územního rozvoje středočeského kraje. Dále Vás 
žádáme o schůzku, kde bychom s Vámi rádi projednali další detaily navrženého řešení trasování 
SOKP. 



Přílohy: 
-Komentář k trasování SOKP- návrh regionální varianty- Ing. Strnad 
-Zákres regionální varianty SOKP do výkresu 1.4- Veřejně prospěšné stavby ZÚR 
Středočeského kraje 

- Schema variant SOKP 

V Praze 3.8. 2011 

Obec Radonice, Na Skále 185, 250 73 Radonice 
Stanislav Němec, starosta obce 

Obec Jenštejn, 9. května 60, 250 73 Jenštejn 
Jiří Sojovský, starosta obce 

. Obec Podolanka, Hlavní 15, 250 73 Podolanka 
Josef Štveráček . starosta obce 

Městská část Praha-Běchovice, Za Poštovskou zahradou 479, 190 11 Prana-·t::SecncNU::e~~ 
Ondřej Martan, starosta městské části 



Městská část Praha-Satalice, K Radonicům 81 , 190 15 Praha 9 
František Jenčík, starosta městské části 

Městská část Praha-Lysolaje, Kavárenská 8/5, 165 00 Praha-Lysolaje 
Petr Hlubuček, starosta městské části 
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Městská část Praha-Suchdol, Suchdolské nám 734/3, 165 00 Pr~s·u'chďt>l· • \. 

Petr Hejl, starosta městské části . ·.~ .. ·::· , ~ ·-.. :.C ~ \ M!f! 
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Městská část Praha-Horní Počernice, Jívanská 647, 193 21 Praha 9 ___ __/ 
Hana Moravcová, starostka městské části 




