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Petiční výbor

25. 3. 2010

SDĚLENÍ ČLENŮM

Věc: Petice 0284/2008, kterou předložil Jan Bubela (Německo) ve věci plánovaného 
pražského okruhu

Petice 0993/2008, kterou předložila Hana Francová (Česká republika) a tři 
signatáři ve věci neplnění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 
1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní 
sítě českými orgány

1. Shrnutí obsahu petice 0284/2008

Předkladatel petice vyjadřuje obavy ohledně plánovaného pražského okruhu, který tvoří 
součást transevropského multimodálního koridoru IV z Berlína do Istanbulu přes Drážďany, 
Prahu, Bratislavu a Sofii. Část tohoto okruhu již byla dokončena. Severozápadní část však 
ještě nebyla vybudována. Byly navrženy dvě alternativy: varianta J v hustě osídlených 
severních předměstích a varianta Ss umístěná do méně zastavěného území dále severně na 
okraji Prahy. Orgány zvolily variantu J, o níž se předkladatel petice domnívá, že je v rozporu 
s ekologickými zásadami, zejména co se týče úrovně hluku a znečištění ovzduší společně se 
zničením Drahanského údolí, posledních zbývajících „zelených plic“ města. Předkladatel 
petice tvrdí, že při zvolení varianty J české orgány nevzaly v úvahu přání veřejnosti, a 
pochybuje, zda je rozhodnutí v souladu s platnými předpisy EU v oblasti životního prostředí a 
dopravy. Zároveň žádá Evropský parlament o reakci.

Shrnutí obsahu petice 0993/2008

Předkladatelka odkazuje na plánovaný dálniční okruh okolo Prahy, který tvoří součást 
multimodálního koridoru IV, jenž povede z Berlína do Istanbulu přes Drážďany, Prahu, 
Bratislavu a Sofii. Některé úseky dálnice jsou hotové, jiné ještě nebyly dokončeny. 
V souvislosti s plánovanými úseky SOKP 518 a 519 (Ruzyně-Suchdol-Březiněves) 
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předkladatelka petice vyjadřuje obavy, že nejsou dodržována ustanovení rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj 
transevropské dopravní sítě. Předkladatelka petice je dále toho názoru, že trasa, kterou orgány 
zvolily, porušuje ekologická práva, a žádá proto Evropský parlament o reakci.

2. Přípustnost

Petice 0284/2008. Prohlášena za přípustnou dne 18. července 2008.
Petice 0993/2008. Prohlášena za přípustnou dne 1. prosince 2008.
Komise byla podle čl. 192 odst. 4 jednacího řádu požádána o poskytnutí informací.

3. Odpověď Komise obdržená dne 20. března 2009

Pražský okruh je součástí sítě TEN-T. Staví se s cílem odlehčit dopravu na městských 
komunikacích a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy, a umožnit tak tranzitní 
dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají. 

Práce je rozdělena na úseky 510 až 520, které jsou technicky i finančně nezávislé a schopné 
samostatného provozu. Některé jsou již dokončeny, jiné jsou uvedeny na indikativním 
seznamu velkých projektů, které jsou součástí operačního programu Doprava na období 
2007–2013.

Komise si je vědoma toho, že na místě samém existují ohledně vytyčení trasy úseku 518 
Ruzyně-Suchdol a úseku 519 Suchdol-Březiněves severozápadně od města velmi rozdílné 
názory. Diskutuje se o dvou vytyčených variantách – variantě J, která má přetnout řeku 
Vltavu v oblasti městské části Suchdol a napojit se na dálnici D8 jižně od obce Březiněves, a 
variantě Ss, která má přetnout řeku Vltavu severně od obce Roztoky u Prahy a napojit se pak 
na dálnici D8 severně od obce Zdiby. Komise je informována o tom, že v roce 2002 bylo 
provedeno posouzení vlivů na životní prostředí.

Hlavní směry TEN-T uvedené v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES1

uvádí v článku 1, že hlavní směry (…) představují obecný referenční rámec, kterým by měly 
být podpořeny členské státy, případně Společenství, při provádění projektů společného zájmu. 
Nezahrnují harmonizované normy pro stavbu silničních obchvatů v Evropě, a je tak na 
vnitrostátních orgánech, aby vyváženě rozhodly o každém konkrétním případu. Technické 
specifikace dopravních plánů, včetně jejich vytyčení, spadají do pravomoci členských států 
v souladu se zásadou subsidiarity, kterou stanoví článek 3b Smlouvy o EU. 

Komise orgánům doporučila, aby následné rozhodnutí podpořily provedením srovnávací 
studie obou variant, a poskytla za tímto účelem finanční podporu z fondů soudržnosti pro 
technickou pomoc. Před nedávnem obdržela výtisk zjištění srovnávací studie, které bude nyní 
posuzovat.  

Do dnešního dne nepřišla žádná další žádost o spolufinancování. České orgány informovaly 

                                               
1 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních 
směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, Úř. věst. L 228, 9.9.1996, s. 1–104
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Komisi, že zaslaly kopii studie JASPERS1, nástroji pro technickou pomoc, který v roce 2005 
společně zřídily Evropská komise, Evropská investiční banka a Evropská banka pro obnovu a 
rozvoj a který bude zapojen do následného posuzování úseku 519 před možným formálním 
předložením žádosti Komisi.

O výstavbě dopravní infrastruktury na vlastním území rozhodují jednotlivé členské státy, 
přičemž dodržují své závazky v rámci Společenství. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že 
hlavní směry TEN-T členské státy nezavazují, aby specifikovaly technické normy pro 
výstavbu silniční sítě.

Komise srovnávací studii mezi oběma možnostmi pozorně prostuduje a bude očekávat, že její 
zjištění budou zohledněna v jakékoli další žádosti o spolufinancování z fondů Společenství, 
nemůže však zasahovat do definice vytyčení projektu za předpokladu, že je volba 
vnitrostátních orgánů v souladu s právními předpisy Společenství i s vnitrostátními právními 
předpisy, včetně předpisů o ochraně životního prostředí.

V tomto ohledu si je Komise vědoma, že Nejvyšší správní soud České republiky je povinen 
v nejbližší době zveřejnit nález týkající se změny územního plánu Prahy, který zahrnoval i 
variantu J okruhu. Dokud nebude tento nález k dispozici, nemůže se k údajnému porušení 
právních předpisů v oblasti životního prostředí dále vyjadřovat.

4. Další odpověď Komise obdržená dne 25. března 2010

Pražský okruh je součástí sítě TEN-T. Staví se s cílem odlehčit dopravu na městských 
komunikacích a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice u Prahy, a umožnit tak tranzitní 
dopravě plynulý přechod mezi všemi dálkovými trasami, které se z Prahy radiálně rozbíhají. 

Práce je rozdělena na úseky 510 až 520, které jsou technicky i finančně nezávislé a schopné 
samostatného provozu. Některé jsou již dokončeny, jiné jsou uvedeny na indikativním 
seznamu velkých projektů, které jsou součástí operačního programu Doprava na období 
2007–2013.

Komise si je vědoma toho, že na místě samém existují ohledně vytyčení trasy úseku 518 
Ruzyně-Suchdol a úseku 519 Suchdol-Březiněves severozápadně od města velmi rozdílné 
názory. Diskutuje se o dvou vytyčených variantách – variantě J, která má přetnout řeku 
Vltavu v oblasti městské části Suchdol a napojit se na dálnici D8 jižně od obce Březiněves, a 
variantě Ss, která má přetnout řeku Vltavu severně od obce Roztoky u Prahy a napojit se pak 
na dálnici D8 severně od obce Zdiby. Komise je informována o tom, že v roce 2002 bylo 
provedeno posouzení vlivů na životní prostředí.

Hlavní směry TEN-T uvedené v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 
1692/96/ES2uvádí v článku 1, že hlavní směry (…) představují obecný referenční rámec, 
                                               
1 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm

2 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních 
směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě, Úř. věst. L 228, 9.9.1996, s. 1–104
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kterým by měly být podpořeny členské státy, případně Společenství, při provádění projektů 
společného zájmu. Nezahrnují harmonizované normy pro stavbu silničních obchvatů 
v Evropě, a je tak na vnitrostátních orgánech, aby vyváženě rozhodly o každém konkrétním 
případu. Technické specifikace dopravních plánů, včetně jejich vytyčení, spadají do 
pravomoci členských států v souladu se zásadou subsidiarity, kterou stanoví článek 3b 
Smlouvy o EU. 

Komise orgánům doporučila, aby následné rozhodnutí podpořily provedením srovnávací 
studie obou variant, a za tímto účelem poskytla finanční podporu z fondů soudržnosti pro 
technickou pomoc. Před nedávnem obdržela výtisk zjištění srovnávací studie, které bude 
posuzovat.  

Do dnešního dne nepřišla žádná další žádost o spolufinancování. České orgány informovaly 
Komisi, že zaslaly kopii studie JASPERS1, nástroji pro technickou pomoc, který v roce 2005 
společně zřídily Evropská komise, Evropská investiční banka a Evropská banka pro obnovu a 
rozvoj a který bude zapojen do následného posuzování úseku 519 před možným formálním 
předložením žádosti Komisi.

O výstavbě dopravní infrastruktury na vlastním území rozhodují jednotlivé členské státy, 
přičemž dodržují své závazky v rámci Společenství. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že 
hlavní směry TEN-T členské státy nezavazují, aby specifikovaly technické normy pro 
výstavbu silniční sítě.

Komise pozorně prostuduje srovnávací studii mezi oběma možnostmi a bude očekávat, že její 
zjištění budou zohledněna v jakékoli další žádosti o spolufinancování z fondů Společenství, 
nemůže však zasahovat do definice vytyčení projektu za předpokladu, že je volba 
vnitrostátních orgánů v souladu s právními předpisy Společenství i s vnitrostátními právními 
předpisy, včetně předpisů o ochraně životního prostředí. Komise je informována o tom, že 
jižní varianta („J“, přes Suchdol) byla doporučena společným vládním výborem odborníků 
v oblasti dopravy a životního prostředí jako nejvhodnější varianta. 

Komise dále ví, že Nejvyšší správní soud České republiky došel počátkem roku 2010 
k rozhodnutí, v němž zamítl změny územního plánu Prahy, které navrhoval pražský magistrát. 
Tyto změny by umožnily zahájit výkup pozemků a začít přípravu dokumentace ke stavebnímu 
povolení. To znamená, že proces změn v územním plánu Prahy musí začít od začátku, jinak 
by jižní varianta („J“, přes Suchdol) nemohla získat potřebná povolení. Dokud nebude tento 
proces ukončen, Komise se nemůže k údajnému porušení právních předpisů v oblasti 
životního prostředí dále vyjadřovat.

                                               
1 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm


