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Věc: Petice 0708/2012 Zdeňka Hromádky (ČR) a šesti spolusignatářů proti stavbě 
dálnice v městské části Praha-Újezd

Petice 0766/2012 Martina Valeny (ČR) za výbor městské části Praha-Šeberov
s 1380 podpisy proti stavbě Vestecké dálniční spojky nedaleko Prahy

1. Shrnutí obsahu petice 0708/2012

Předkladatel vznáší námitky proti stavbě dálnice nedaleko městské části Praha-Újezd. Proti 
projektu se postavili místní obyvatelé a dle předkladatele tento projekt v žádném případě 
nezlepší místní dopravní služby, a navíc výrazně zvýší znečištění životního prostředí v oblasti
s cca 100 000 obyvateli.

Shrnutí obsahu petice 0766/2012

Předkladatel vznáší námitky proti stavbě Vestecké dálniční spojky nedaleko Prahy, která 
spojuje silniční okruh s Vídeňskou ulicí.

Dálniční spojka by značně zvýšila silniční provoz, což by výrazně zhoršilo problémy se 
znečištěním ovzduší. Proti projektu se postavili místní obyvatelé.

2. Přípustnost

Petice 0708/2012 prohlášena za přípustnou dne 2. října 2012, petice 0766/2012 prohlášena za 
přípustnou dne 11. října 2012. Komise byla podle čl. 202 odst. 6 jednacího řádu požádána
o poskytnutí informací.
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3. Odpověď Komise obdržená dne 27. března 2013

Obě petice vznášejí námitky proti stavbě silnice známé jako Vestecká spojka, která bývala 
součástí jižní části Pražského okruhu. Trasa Pražského okruhu se od té doby změnila, nicméně 
se stavbou Vestecké spojky se stále počítá. Je považována za nepotřebnou „zkratku“ ke 
skutečnému Pražskému okruhu (od úseku stavby 512 na silnici D1), jehož dostavba vázne 
kvůli zrušení územního plánu navazujícího úseku stavby (511) Nejvyšším správním soudem. 
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. 

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 EU, 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. 

Projekt Vestecké spojky spadá pod směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU
o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (směrnice 
EIA). Český systém EIA je vícestupňový a sestává ze tří fází: procesu EIA (nezávazné 
vyjádření), rozhodnutí o zónování a stavebního povolení. Stavební povolení znamená 
schválení záměru. Byly provedeny dva různé procesy EIA2, neboť projekt byl rozdělen na dvě 
části, a výsledkem bylo pozitivní stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí, které 
vydalo ministerstvo životního prostředí v říjnu 2012 a v lednu 2013 v tomto pořadí. V souladu
s čl. 5 odst. 1 směrnice EIA by součástí informací o projektu, v rámci kterého musí být 
posouzeny vlivy na životní prostředí, měl být i popis jeho kumulativních dopadů. Podle příloh 
obou stanovisek k posouzení vlivů na životní prostředí byla obě stanoviska založena také na 
společné studii o dopravním inženýrství (z května roku 2011) s cílem posoudit jejich dopad na 
životní prostředí, i když to ze zpráv EIA v rámci obou částí projektu jasně nevyplývá. 

Závěr
Přijímat rozhodnutí o stavbě dopravní infrastruktury na vlastním území přísluší dotyčnému 
členskému státu, přičemž musí být respektovány právní předpisy EU včetně relevantních 
posouzení vlivů na životní prostředí. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že hlavní směry 
TEN-T nestanovují členským státům technické normy pro výstavbu silnic.

Podle dostupných informací není proces schválení záměru ještě dokončen, a proto mají 
předkladatelé možnost zúčastnit se případných relevantních jednání nebo napadnout v rámci 
vnitrostátního přezkumného řízení hmotnou nebo procesní zákonnost jakýchkoli rozhodnutí, 
aktů nebo nečinnosti podléhajících ustanovením o účasti veřejnosti obsaženým ve směrnici 
EIA.

                                               
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.
2  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP208;.http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214.


