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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0708/2012, którą złożył Zdenek Hromadka (Czechy) 
z 6 podpisami, w sprawie budowy autostrady w praskiej dzielnicy Ujezd

Petycja 0766/2012, którą złożył Martin Valena (Czechy) w imieniu 
Komitetu dzielnicy Šeberov, z 1380 podpisami, w sprawie budowy 
autostrady Vestec w pobliżu Pragi

1. Streszczenie petycji 0708/2012

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec budowy autostrady w pobliżu praskiej dzielnicy 
Ujezd. Przedsięwzięciu sprzeciwiają się lokalni mieszkańcy, a według składającego petycję 
w żaden sposób nie wpłynie ono na poprawę jakości lokalnych usług transportowych, ponadto 
bardzo zwiększy zanieczyszczenie środowiska na obszarze zamieszkałym przez około 
100 000 osób.

Streszczenie petycji 0766/2012

Składający petycję sprzeciwia się budowie autostrady Vestec w pobliżu Pragi, łączącej 
obwodnicę z ulicą Videnską.

Autostrada ta wpłynęłaby na znaczne zwiększenie ruchu drogowego i poważnie nasiliłaby 
problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza. Przedmiotowemu przedsięwzięciu 
sprzeciwiają się lokalni mieszkańcy.

2. Dopuszczalność

Petycja 0708/2012 uznana została za dopuszczalną dnia 2 października 2012 r. Petycja 
0766/2012 uznana została za dopuszczalną dnia 11 października 2012 r. Zwrócono się do 
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Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Obie petycje dotyczą sprzeciwu wobec budowy drogi znanej jako „połączenie Vestecká”, 
które w przeszłości było częścią obwodnicy Pragi (korytarz południowy). Przebieg 
obwodnicy Pragi został zmieniony, ale projekt budowy „połączenia Vestecká” jest nadal 
realizowany. Jest ono uważane za zbędny skrót prowadzący do rzeczywistej obwodnicy Pragi 
(z odcinka „512” do „D1”), która nie została ukończona z powodu unieważnienia planu 
terytorialnego dotyczącego kolejnego odcinka („511”) przez Najwyższy Sąd 
Administracyjny. Obwodnica Pragi jest częścią sieci TEN-T. Jest budowana, aby ograniczyć 
ruch na trasach wewnątrz miasta, połączyć wszystkie autostrady i drogi szybkiego ruchu 
w okolicy Pragi i w efekcie umożliwić sprawny ruch tranzytowy po wszystkich drogach 
szybkiego ruchu wychodzących z Pragi. 

Zgodnie z art. 1 wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej 
(TEN-T) zawartych w decyzji nr 1692/96/WE1Parlamentu Europejskiego i Rady wytyczne 
wyznaczają ogólne ramy działań mające zachęcić państwa członkowskie i, jeśli to konieczne, 
Wspólnotę do realizacji projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania. Nie 
zawierają zharmonizowanych standardów budowy obwodnic w UE i to władze krajowe są 
odpowiedzialne za podejmowanie wyważonej decyzji w odniesieniu do poszczególnych 
przypadków. Specyfikacja techniczna projektów transportowych, w tym ich przebieg, leżą 
w kompetencjach państw członkowskich zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 3b 
Traktatu o Unii Europejskiej. 

W stosunku do projektu „połączenie Vestecká” zastosowanie ma dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywa OOŚ). Czeski system OOŚ 
składa się trzech etapów: procedury OOŚ (niewiążąca deklaracja), decyzji 
o zagospodarowaniu przestrzennym i wydania pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę 
to zezwolenie na realizację przedsięwzięcia. W odniesieniu do tego przedsięwzięcia 
przeprowadzono dwie osobne procedury OOŚ2, ponieważ projekt został podzielony na dwie 
części. Pozytywne deklaracje odziaływania na środowisko zostały wydane przez Ministerstwo 
Środowiska odpowiednio w październiku 2012 r. i styczniu 2013 r. Zgodnie z art. 5 ust. 1 
dyrektywy OOŚ informacje o przedsięwzięciu, które podlegają ocenie oddziaływania na 
środowisko, powinny zawierać także opis skutków kumulatywnych. Zgodnie z załącznikami 
do obu ocen oddziaływania na środowisko, choć nie jest to jasno zaznaczone 
w sprawozdaniach OOŚ dotyczących obu części przedsięwzięcia, ich opis opierał się na tym 
samym sprawozdaniu z badania transportowo-technicznego (maj 2011 r.) służącym do oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Wniosek
Przedmiotowe państwo członkowskie jest odpowiedzialne za podejmowanie decyzji 
dotyczących budowy infrastruktury transportowej na jego terytorium przy poszanowaniu 
                                               
1Decyzja nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie 
wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, Dz.U. L 228 
z 9.9.1996, s. 1–104.
2 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP208; http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214.
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prawodawstwa UE w tym odpowiednich ocen oddziaływania na środowisko. W tym 
względzie należy zauważyć, że wytyczne TEN-T nie nakładają na państwa członkowskie 
obowiązku stosowania określonych standardów technicznych budowy dróg.

Zgodnie z dostępnymi informacjami procedura wydawania zezwolenia na inwestycje nie 
została jeszcze zakończona, dlatego też składający petycję mogą wedle uznania wziąć udział 
w odpowiednich procedurach lub zakwestionować materialną lub proceduralną legalność 
decyzji, działań lub zaniechań zgodnie z przepisami dyrektywy OOŚ o udziale opinii 
publicznej w procedurze kontroli przeprowadzanej przez sąd krajowy.


