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Kraj chce U ' Prahy čtyřproudý okruh 
. . 

Radek Plavecký 

Stavbu velkého čtyřproudé
ho okruhu kolem Prahy chce , 
prosazovat vedení Středočes
kého kraje. Nová silnice by mě
la vést severně od metropole. 
Kromě tranzitu přes republiku 

by měla sloužit i jako obchvat 
některých menších měst, zejmé
na Kralup nad Vltavou a Říčan. 
Kraj začleňuje silnici do svého 
územního plánu, ktet:Ý bude 
v prosinci schvalovat zastupitel
stvo. To je první předpoklad pro 
vznik silnice, ale stavět, a hlavně 
platit ji nebude kraj, ale stát. Je 
velká neznámá, kdy na realizaci 
bude mít státní pokladna peníze. 

Ministr dopravy Pavel Dobeš 
(VV) sice proti trase obchvatu 
nic nenamítá a souhlasí s ní, ale 
peníze na stavbu při své návště
vě kraje nesliboval a žádné záru
ky nedal. 

Velký aglomerační okruh má 
propojit ruzyňské letiště, teplic
kou dálnici D 8, hradeckou dál
nici D 11 a dálnici brněnskou 
D 1. "Konečně by se propojila 
severozápadní a východní část 
kraje, aniž by se muselo projíž-

dětPrahou.JetpřesPrahujestej
ně nevyzpytatelné jako přes Sa
haru, na obou cestách lze i zahy
nout. Z hlediska času je cestf;l 

Konečně by 
se propojila 
severozápadní 
a východní část kraje 

David Rath, hejtman 

přes Prahu černou dírou," uvedl 
s nadsázkou hejtman David Rath 
(ČSSD). Součástí stavby je i no
vý most přes Vltavu. 

"Jediné mosty jsou v Praze 
a v Kralupech, kde j sou kvůli to
mu kritické situace. I pro stát by 
tato ....stavba měla být prioritou, 
protože by to řešilo tranzit, který 
by s.e úplně vyhnul Praze," do
plnil hejtman. Podle něj je ob
chvat také spojen i se záměrem 
postavit letiště ve Vodochodech. 

Obchvat Prahy chce budovat 
i pražský magistrát a jeho části 
zasahují do středních Cech. Už 
dříve se vedly spory o to, zda 
prosazovat pražskou takzvanou 
suchdolskou variantu, nebo prá-

vě severněji položenou trasu. 
"Suchdolské variantě a úsekům, 
které někde zasahují na území 

'}ď~omerační okruh, 
'\;:"" 

kraje, bránit nchud 111 ,a ll' to je 
prohlém hlavního !ll sta, je to 
vylož n vnit řn í pra~skr. komu-

Stredočeský kraj, Právo-ti 

nikace. Tranzitní doprava by mě
la vést dál od obydlené aglome
race," upozornil Rath. 
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