
 

 
50. Námitka 

Zrušení přivaděče Rybářka 

Text. 

Požadujeme oddělení páteřní dálniční komunikace od městského provozu a v návaznosti na to zrušit 
dálniční tunelový přivaděč Rybářka.  

Odůvodnění:  

Obce a MČ na severozápadě hl.m. Prahy usilují o společný rozvoj městské vybavenosti a služeb. Rozvoj 
města krátkých vzdálenosti. V rámci společného plánování chtějí doplnit deficity vybavenosti a 
umožnit svým občanům v rámci svého spádového území pokud možno plnohodnotný život. Ten však 
není možné rozvíjet kolem dálnice, ale kolem městské a obchodní třídy, ideálně i s rychlou kolejovou 
dopravou. Obce v souladu s požadavky strategických dokumentů vytvářejí předpoklady pro udržitelný 
rozvoj svého území. Znamená to, že dominantním zájmem obcí a MČ je snaha o stabilizaci a 
vybudování městské třídy, která propojí Dlouhou míli a Sedlec. Ze stejného důvodu dává smysl, aby 
došlo k městskému spojení pro všechny druhy dopravy mezi Suchdolem a Bohnicemi. Tato nová 
městská spojení vytváří atraktivní nabídku všech druhů dopravy po městě, kdy je možné preferovat a 
regulovat nejméně efektivní individuální dopravu. Účinná regulace brání indukci (zvýhodnění 
individuální dopravy) a zároveň v případě potřeby umožňuje tyto komunikace využít pro nájezd na 
dálnici v jejich uzlech, tedy například v Chabrech a Ruzyni. Stavba drahého městského přivaděče pro 
neregulovatelnou dopravu na ul. Podbabskou a ul. Jugoslávských partyzánů je v rozporu se 
strategickými dokumenty i aktuálním poznáním dopravních zákonitostí. Města jako Vídeň, Kodaň, ale i 
Paříž a další zavádí do měst regulaci a vytváří městské prostředí tak, aby se lidem nevyplatilo 
preferovat individuální automobilovou dopravu s tím, že problémy dopravy se dnes již nepovažují za 
problémy inženýrské, ale ekonomické a hospodářské. Nepracuje se již s dimezováním tříd, ale jak 
motivovat k jinému chování, které nebude vyžadovat takové nároky na individuální automobilovou 
dopravu. Proto požadujeme, aby došlo k přehodnocení přístupu hl.m. Prahy k nutnosti stavby 
přivaděče a na místo slučování neregulované dopravy, aby usilovala o rozvoj městských komunikací s 
preferencí městské a bezmotorové dopravy.  
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