
Šárecké údolí – širší vztahy 

Připomínka č. 3  

Dálnici bez vyvolané dopravní indukce, poškození městského prostředí a 

občanů.   

Typ vyjádření: Námitka   Vyjádření k: výkresové části 

 

Text:  

Požadujeme, aby územní plán implementoval požadavky strategického rámce ČR 2030 a spolu 

s dopracováním územního plánu dle došlo ke koordinaci nadřazené dokumentace Zásad 

územního rozvoje hl. m. Prahy a Středočeského kraje. V rámci těchto úprav požadujeme 

upravit vedení mezinárodní dálnice D0 mezi dálnicemi D7 a D8 tak, aby byl umožněn 

polyfunkční a polycentrický rozvoj spádového území a byly vytvářeny reálné předpoklady 

pro koordinovaný rozvoj území s plnohodnotnou městskou vybaveností k uspokojení 

většiny potřeb obyvatel. Tento přístup prokazatelně snižuje potřebu mobility a umožní 

propojování území konkurenceschopnou městskou dopravou i využívat dopravu 

bezmotorovou. Požadujeme oddělení dálnice od městského provozu. Obslužná komunikace 

zajistí propojení území s preferencí městské dopravy. Napojení na dálnici je možné realizovat 

přes tuto obslužnou komunikaci v blízkosti křížení dálniční sítě. Je zřejmé, že realizací 

městského bulváru, tramvaje a městského mostu je zabezpečena místní obsluha území a 

potřebné dopravní vazby. Dálniční napojení směrem do hl. m. jako je přivaděč Rybářka nebo 

sjezd na křižovatce ul. Horoměřické pak nemá již své opodstatnění.   

 

Odůvodnění:   

Vedení dálnice D0 v úseku Ruzyně – Březiněves je součástí transevropské dopravní sítě  

TEN-T, pro kterou závazný článek Politiky územního rozvoje dává následující podmínky.  

99) SD4 
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Vymezení: 
Dálnice D0 (Pražský okruh, silniční okruh kolem Prahy) propojuje na rozhraní Hlavního města 
Prahy a Středočeského kraje jednotlivé mezinárodní a republikové trasy do Prahy.  
Důvody vymezení: Převedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivně zastavěné části 
města, účelná distribuce zdrojové a cílové dopravy v metropolitní oblasti. Součást TEN-T. 
Úkoly pro územní plánování: Vymezit koridor v ZÚR.  
Zodpovídá: Hlavní město Praha, Středočeský kraj 

Politika územního rozvoje, která se celostátní dálniční síti věnuje, nevyžaduje budování sjezdů, 

nájezdů, přivaděčů a tak dálnici slučovat s městem, ale naopak žádá, aby byla vedena mimo 

intenzivně zastavěné části města a zajistila se účelná distribuce zdrojové a cílové dopravy 

v metropolitní oblasti.   

Zjišťovací řízení EIA pro plánovaný úsek při posuzování plánovaných kapacit konstatuje, že 

návrh z pohledu účelné distribuce zdrojové a cílové dopravy není efektivní. 

Hlavní příčinou je fakt, že stávající dopravní zátěž, se kterou se potýká celý region včetně 

městských částí na severozápadě Prahy není zatížen tranzitní dopravou, ale dopravou 

dostřednou. Příčinou nevyhovujícího stavu není chybějící dálnice, ale plnohodnotná městská 

infrastruktura a vybavenost. Pro celkové zlepšení situace je nutné snižovat poptávku po 

mobilitě budováním plnohodnotné městské vybavenosti. Doplňovat městskou dopravní 

infrastrukturu tak, aby umožnila budovat konkurenceschopnou veřejnou dopravu a dle 

potřeby regulovat individuální dopravu. Spolu s tím rozvíjet cesty a trasy pro dopravu 

bezmotorovou.  

K těmto všem principům je navrhovaná dálnice zcela mimoběžná. Mezinárodní dálnice 

s městem nemá souviset, kromě základních uzlů má být od městského provozu oddělena. 

Dálnice neumožňuje funkční regulaci individuální dopravy ani preferovat dopravu městskou. 

Provázání dálnice s městem navíc v blízkosti centra a vnitřního městského okruhu vytváří 

dopravní neřiditelný zkrat umožňující explozi individuální automobilové dopravy. Vyvolaná 

doprava dle zjišťovacího řízení je tak vysoká, že plně saturuje úlevu, kterou měla dálnice 

přinést. Zejména pro MČ Prahu 6 se jedná o frustrující závěr, který nedává za těchto podmínek 

občanům MČ žádnou naději na zlepšení již dnes přetíženému území.  

Politika územního rozvoje se obecně k plochám a koridorům dopravní infrastruktury vyjadřuje 

takto.  

5.1 Východiska 

(76) Dopravní infrastruktura jako součást veřejné infrastruktury je zřizována a využívána ve 

veřejném zájmu. Účelem vymezení koridorů dopravy v Politice územního rozvoje ČR je 

vytvoření územních podmínek pro umístění např. pozemních komunikací, drah, vodních cest a 

letišť, které mají vliv na rozvoj území České republiky, svým významem přesahují území jednoho 

kraje a umožní propojení základní sítě dopravních cest na území České republiky a se 

sousedními státy. Závazným vymezením koridoru dopravní infrastruktury v Politice územního 

rozvoje ČR se rozumí uvedení míst, která mají být záměrem spojena, v její textové části. 

Grafická schémata, případně údaje o technických parametrech záměru, jsou-li uvedeny, mají 

orientační význam. Plochy a koridory dopravní infrastruktury jsou v PÚR ČR zobrazeny 
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schematicky. Dojde-li k překryvu plochy nebo koridoru pro záměr vymezený v Politice územního 

rozvoje ČR s jiným záměrem, který v Politice územního rozvoje ČR není vymezený nebo se 

záměrem, pro který je vymezena územní rezerva v ÚPD, nesmí být v územně plánovací 

dokumentaci stanoveny podmínky, které by znemožnily nebo podstatně ztížily realizaci záměru 

vymezeného v Politice územního rozvoje ČR, pokud tyto podmínky nevyplývají ze stavu nebo 

limitů využití území 

Východisko PÚR vytváří prostor pro hledání uspokojivého řešení. Hl. m. Praha i Středočeský 

kraj se musí zaměřit na funkční řešení reálných problémů v území. Pokud není možné vést 

dálnici jinudy, je vhodné ji vést pod zemí bez křižovatek a přivaděčů s tím, že na povrchu je 

pak možné rozvíjet plnohodnotné městské prostředí s vybaveností, službami a zelení.  

Napojením území na dálnici přes obslužnou komunikaci umožňuje tok individuální dopravy 

plně regulovat a preferovat městskou dopravu. Pokud pro tento úsek skutečně by skutečně 

nebyla jiná varianta propojení mezinárodní dálniční sítě, pak uspořené prostředky za sjezdy a 

přivaděče je možné účelně investovat do tunelového řešení, které nebude území 

fragmentovat, omezovat a bránit rozvoji městského prostředí. Požadované řešení je tedy plně 

v souladu s výše uvedeným článkem 76 PÚR. Následně je úkolem Středočeského kraje a hl. m. 

Prahy hledat řešení, které umožní respektovat naplňování cílů Strategického rámce ČR 2030, 

které představují platný rámec veřejného zájmu. Strategický rámec ČR 2030 je proto 

nadřazený veřejnému zájmu na zřízení dálniční infrastruktury.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


