ROČNÍK XIII.

SPECIÁLNÍ ČÍSLO

K PROBLEMATICE
DÁLNIČNÍHO OBCHVATU
JIHOVÝCHODNÍ ČÁSTI PRAHY
Vážení čtenáři, dostáváte do ruky speciální vydání Petrovického zpravodaje
věnované problematice JVK a JVD. Zpravodaj vznikl jako reakce na Kurýr
jihovýchodní Prahy, aby vás seznámil se stanoviskem starostů městských částí
jihovýchodního regionu, představitelů hlavního města Prahy a odborníka na
dopravu k informacím uvedeným v Kurýru. Toto vydání vzniklo díky spolupráci
starostů a za finančního přispění jednotlivých městských částí. Časopis je distribuován v jihovýchodním regionu Prahy.

Prohlášení starostů městských částí
jihovýchodního regionu hl.m. Prahy

www.prahapetrovice.cz
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NEPRODEJNÉ

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
tento podzimní čas nám přináší nejen krásně zbarvenou přírodu, ale také blížící se volby do senátu. Předvolební klání se začíná rozbíhat. Jednotliví kandidáti se
různými formami presentují a chtějí dokázat, že jenom
oni jsou tím pravým, který dokáže hájit naše zájmy.
Jedním z nosných témat, s kterými jsme v různých tiskovinách seznamováni, je v naší oblasti stále dálniční
okruh a křižovatka na území Újezda a Šeberova.
V prvním čísle Kurýru jihovýchodní Prahy jste si mohli
přečíst článek o tom, jak probíhalo jednání pražského
zastupitelstva o křižovatce JVK, které se uskutečnilo
16. září t.r.. Autor pod zkratkou v.k. sice konstatuje, že
ani já, ani moje zástupkyně JUDr. Hromasová jsme
v diskuzi nevystoupili a nevyužili příležitosti hájit zájmy
naší MČ, ač jsme se na jednání dostavili, ale opomíjí
však skutečnost, že zastupitelé byli předkladatelem návrhu informováni o usnesení zastupitelstva jak naší
městské části, tak Křeslic a Újezda, ve kterých žádáme
o odsunutí tohoto projednávání na pozdější dobu. Znění tohoto usnesení jsme poslali písemně všem zastupitelům hl.m. Prahy, takže s našimi argumenty byli podrobně seznámeni.
Svá stanoviska k našim požadavkům měli možnost zvážit a předem projednat v klubech zastupitelstva. Proto
probíhající diskuze před hlasováním jejich rozhodování
jistě neovlivnila. O tom svědčí konečný výsledek hlasování (8 pro, 49 proti). To je výsledek tzv. lobování, které probíhalo ještě před projednáváním tohoto bodu
programu zastupitelstva.
Po diskuzním příspěvku pana starosty MČ Praha –
Křeslice jsem se dohodl se starostou MČ Praha –
Újezd, že vystoupí s příspěvkem on (týká se to především jejich území) zároveň také mým jménem, protože
bychom opakovali již dříve zmíněné argumenty.
Ing. Hrubý toto ujednání zcela zřetelně vyjádřil. S ohledem na vývoj situace v jednacím sále považuji dohodu
s Ing. Hrubým za adekvátní a plněhodnotnou.
JUDr. Hromasová při projednávání tohoto bodu nemohla být přítomna, protože se musela zúčastnit jiného, již
dříve domluveného setkání.
Já jsem mimo plénum jednal také se zastupiteli z řad
ED a SNK, kteří mají technické vzdělání, a ti mne ubezpečovali, že žádná rychlostní či vysokokapacitní komunikace naší městskou částí nepovede. Protože se jedná
o odborníky, kteří vědí, o čem mluví, já jim věřím.
Jejich vyjádření uvádím proto, abych alespoň trochu
utlumil obavy o osud naší městské části, které pochopitelně pod dojmem některých článků máte. O této
problematice se můžete dočíst na jiné stránce dnešního čísla zpravodaje.
Závěrem mi dovolte popřát Vám rozumné rozhodování
při volbách do senátu, které se uskuteční ve dnech
5. a 6., případně i ve druhém kole 12. a 13. listopadu t.r.
Otto Semecký
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RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - PETROVICE
Kde je pravda o JVK a JVD?
Vážení spoluobčané,
věříme, že se nyní jen ztěží orientujete v záplavě letáků, Kurýrů a otevřených dopisů,
které se týkají především výstavby dálničního okruhu jihovýchodu Prahy, trasy JVK( jihovýchodní krátká), JVD (jihovýchodní dlouhá), či sběrné komunikace. Chceme Vám
proto přinést maximum dostupných informací, které by Vám měly umožnit orientovat
se v mnohdy protichůdných informacích.
Toto monotématické vydání Petrovického
zpravodaje je tedy věnováno problému, který je pro nás - obyvatele Petrovic a celého jihovýchodu Prahy dlouhotrvajícím a velmi
důležitým. Jedná se o problém neskutečně
složitý a jeho řešení není navíc v pravomoci
našeho zastupitelstva ani v pravomoci zastupitelstev sousedících městských částí. Je
centrem mnoha nedorozumění, osobních
útoků, polopravd i lží. Tento problém od
nás vyžaduje pravidelné sledování a usilovnou snahu pomoci ho vyřešit ke spokojenosti nás všech.
Proto jsme se rozhodli Vám přinést objektivní a pravdivá vyjádření a stanoviska Rady
naší MČ, starostů sousedících městských
částí, náměstka primátora hl.m. Prahy, který
má řešení výstavby ve své kompetenci,
a dalších.
V červnovém vydání Zpravodaje jsme Vás
podrobně informovali o všech krocích, které
jsme učinili pro zabránění vzniku JVK. Na
článek „Petrovice nechtějí JVK a pracují na
tom“ však vznikly následující reakce:
1. Otevřený dopis zastupitelů MČ Praha - Křeslice členům Rady MČ Praha –
Petrovice (červenec 2004)
2. Leták občanského sdružení Optimeko s názvem „Prosazování tranzitní
komunikace v trase JVK trvá“ (září
2004 )
3. Kurýr jihovýchodní Prahy - vydavatel
MČ Křeslice (září 2004)
Materiály byly distribuovány Vám všem,
a proto pouze krátce připomeneme hlavní
teze, abychom se k nim mohli vyjádřit.
1. Otevřený dopis zastupitelů MČ Praha
- Křeslice členům RMČ Praha – Petrovice
Zastupitelé Křeslic nám vytýkají, že v článku
uveřejněném v Petrovickém zpravodaji č. 3
– „Petrovice si nepřejí JVK a pracují na
tom“ zpochybňujeme jejich tvrzení, kdy
hodnotí informace náměstka primátora
ing. Bürgermeistera o JVD jako dezinformace.
Členové Rady MČ nepovažují za „zkreslené
a dezinformující informace“ převzatou citaci z deníku MF Dnes, ve které Ing. Bürgermeister dává jasnou odpověď na spekulace
o tom, že řešení vnitřních dopravních problémů metropole (např. obchvat Šeberova
a navazující dálniční křížení) by mohlo nahradit vlastní dálniční okruh v trase JVD.
■
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Panu náměstkovi je dále vytýkáno, že jako
funkcionář Prahy nemá pravomoc cokoliv
rozhodovat o mimopražských obcích (Herink, Nupaky, Kuří), ve kterých dle jejich informací není JVD schválená jako veřejně
prospěšná stavba, a je proto nerealizovatelná.
Naše informace jsou jiné. Při jednání s pracovníkem Ředitelství silnic a dálnic Ing. Kuralem jsme zjistili, že
v obcích Herink
a Nupaky a Dobřejovice bylo zastupitelstvy schváleno pořízení změny územního plánu, která bude
zahrnovat trasu silničního okruhu (JVD)
jako veřejně prospěšnou stavbu a že nikdo nepředpokládá
vznik jiné trasy než
JVD.
Rada MČ Praha –
Petrovice pouze vyjádřila své znepokojení nad faktem, že
zastupitelé MČ Pra- Velké procento letáků
ha-Křeslice včetně schránkami
starosty Ing. Zápotockého takto razantně
prohlásili veřejné vyjádření člena Zastupitelstva hl.m. Prahy a náměstka primátora
Ing. Bürgermeistera za dezinformující.
Pro vyjasnění protichůdných vyjádření jsme
Ing. Bürgermeisterovi odevzdali otevřený
dopis a položili několik otázek k této problematice. Odpověď na „otevřený dopis“
a odpovědi spolu s otázkami otiskujeme na
jiném místě tohoto čísla (str. 5).
2. Leták Optim-eka
V úvodním článku autor Ing. Zápotocký
popírá informace uveřejněné v otevřeném
dopise členům Rady MČ Praha-Petrovice,
když připouští, že trasa JVD ve středočeském kraji se má stát veřejně prospěšnou
stavbou. Zároveň přiznává, že má informaci, že jsou zajištěny finanční prostředky na
výstavbu JVD, a to převážně z evropských
fondů.
V další části letáku se věnuje hrozbě JVK,
která by měla vedle JVD vytvořit další větev
dálničního okruhu a umožnit řidičům zkracovat si cestu po JVK. Jako důkazy uvádí
křižovatku na dálnici D1 a to, že Magistrát
odmítá obytnou zástavbu v trase JVK.
V odpovědích na naše otázky Ing. Bürgermeister zcela jeho hrozbu vyvrací.
O nebezpečí vzniku JVK a možnosti stavby
velkokapacitní komunikace přes Petrovice
jsme hovořili i s bývalým primátorem
Ing. Kaslem a bývalým ministrem dopravy
prof. Moosem. Oběma těmito současnými
pražskými zastupiteli jsme byli ujištěni, že
takové nebezpečí nehrozí.

www.prahapetrovice.cz

Ve zmíněném letáku jsou také uveřejněny
čtyři články, které reagují na popis průběhu
mimořádného zasedání zastupitelstva Petrovic zastupitelem Janem Effenbergerem.
Články jako „Svědectví očima přítomných
občanů“ nebo „ Podle sebe soudím Tebe“
přinášejí subjektivní reakce jednotlivých
občanů a Rada MČ souhlasí s hodnocením
situace očima Jana Effenbergera.

končí bez přečtení ve sběru pod poštovními
3. Kurýr jihovýchodní Prahy
Číslo je monotématické a již z nadpisů článku se dovídáme, co řeší. Ing. Zápotocký ve
svém mobilizujícím článku „Pozor: Projekt
JVK pokračuje“ opakuje tytéž úvahy a důvody jako v letáku Optim-eka. Zastupitelé
MČ Křeslice v článku „O čem starostové
Coller, Nádvorník a Šorfová mlčí“ napadají
zmíněné starosty, že neinformují občany
a slouží tím zájmům magistrátu a velkých
investorských společností.
Stačí si však přečíst některá z posledních čísel Klíče (Praha 11) nebo Hlasatele (Praha
15), abychom viděli, že skutečnost je poněkud jiná. O problematice okruhu se zde samozřejmě dočteme.
Článek „Jak probíhalo jednání pražského
zastupitelstva o křižovatce JVK“ uvádí na
pravou míru ve svém úvodníku starosta
doc. Semecký. Časopis je dle našeho názoru tendenční a tudíž neobjektivní.
V tomto krátkém přehledu tiskovin jsme Vás
seznámili s reakcemi na náš článek, který
pouze zrekapituloval, co jsme udělali, aby
v našem regionu nevznikl dálniční okruh
a jiné kapacitní spojení v trase JVK a znovu
Vám osvěžili dění kolem Pražského okruhu.
Ve všech třech materiálech je zbytečně
zkreslen problém výstavby JVD. Občanské
sdružení Optim-eko dle našeho názoru šíří
v letácích nepravdivé informace o hrozbě
vzniku JVK, a tím samo znevažuje svoji dřívější záslužnou činnost. Zdá se, že aktivita
jednoho z čelních představitelů Optim-eka
a starosty Křeslic Ing. Zápotockého se zvyšuje před každými blížícími se volbami a je
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Křeslice

Vážení spoluobčané,
chceme zdůraznit, že
naším cílem je Vás
pravdivě informovat
o faktech, která jsme
zjistili. Stejně jako Vy
si ani my nepřejeme
výstavbu komunikace, která by v našem
regionu zhoršila životní prostředí.
K tomuto stavu však
bohužel
pozvolna
dochází. Nárůst poNa stanici metra Háje sbírají aktivistky OPTIM-EKA podpisy pod čtu obyvatel nové zápetici proti dálnici a zároveň (zcela náhodou) rozdávají volební agi- stavby Křeslic a butaci Ing. Zápotockého pro zvolení senátorem
dování stále nových
domů - a s tím spojené zvýšení dopravy, již
V rámci pravdy a objektivity, kterou po nás
dnes zhoršuje zvýšením množství emisí
Ing. Zápotocký požaduje, se domníváme, že
a hlukem životní prostředí v Petrovicích - zeje zde namístě uveřejnit i další námi zjištěná
jména v okolí Novopetrovické ulice.
fakta. Např. jeho snaha o změnu Územního
Na závěr našeho článku můžeme konstatoplánu hl.m. Prahy č. Z 0573/04 tj. změna
vat, že společné dlouholeté úsilí odvrátit výtrasy velmi vysokého napětí 110 kV (žádost
stavbu JVK přináší své výsledky. V současné
z 8.6. t.r.) je odůvodňována zájmy občanů
době je projednávána změna územního
Křeslic a Petrovic, tj. plánovanou obytnou
plánu, která umožní pokračování výstavby
zástavbou v daném území. Je zažádáno
dálničního obchvatu ve stopě JVD (Pražský
o lokální změnu trasování linky blíže ke kosilniční okruh R1) a proti původním předpomunikaci podle nákresu plánku (viz plánek).
kladům by měl být dokončen ještě před roNení bez zajímavosti, že jedním z vlastníků
kem 2010.
pozemků, přes které je trasa VVN 110 kV
Věříme, že všechny zde uvedené informace
plánována a kterým by se měla podle novéVám pomohou orientovat se v současné siho návrhu vyhnout, jsou členové rodiny
tuaci.
Ing. Zápotockého.

Uhříněves

lat další pochybnosti o úmyslech Rady městské části Praha - Petrovice, a proto prohlašujeme, že nejsme osobně zainteresováni
na žádných pozemcích, kterých by se měla
dotýkat jakákoliv varianta výstavby komunikací ani v aktivitách
při výstavbě hypermarketů v Šeberově.

Petrovice

zaměřena výlučně na hrozbu JVK, ať již kandiduje kamkoliv. Proč neinformuje své voliče
o tom, že problematika výstavby silničního
okruhu není a ani nemůže být předmětem
jednání v Senátu?

Legenda:
šedá plocha – pozemky rodiny Zápotockých
přerušovaná čára – současné sdružené vedení
plná čára – návrh změny trasy pana Zápotockého
Rada městské části Praha - Petrovice

Můžeme všichni chápat jeho zájem o rodinný majetek, ale nechápeme, proč své důvody nepřizná a zaštítěn svojí funkcí napadá
zastupitele sousedních MČ (starostka Prahy
11 M. Šorfová, starosta Prahy 15 J. Nádvorník a starosta Prahy 22 - Uhříněves
M. Coller) a obviňuje je z komerčního jednání a sám se tváří, že vše dělá z ekologických důvodů pro zachování krajiny bez silnic a dálnic. Není to divné u starosty
městské části, který má v koncepci rozvoje
Křeslic 2004 naplánovanou rozsáhlou zástavbu rodinnými domy bez dostatečných
příjezdových komunikací ?
Načasování vydání prvního čísla Kurýra jihovýchodní Prahy se začátkem volební kampaně do Senátu není jistě náhodné, když jej
do této doby MČ Praha – Křeslice nevydávala ani pro svých 424 občanů a náhle vydává periodikum nákladem 50 tisíc výtisků
pro celý jihovýchodní region Prahy.
Předpokládáme, že uveřejněná fakta a stanoviska by mohla u Ing. Zápotockého vyvo-

Zástavba Křeslic necitlivě zasahuje až do nenahraditelných přírodních lokalit Botiče
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MAPA DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI JV REGIONU

Mapka je zpracována na základě dat územního plánu
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RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA - PETROVICE
Ing. Jan Bürgermeister
náměstek primátora hl.m. Prahy
V Praze 20.9.2004

Vážený pane náměstku primátora hl.m. Prahy,
obracíme se na Vás otevřeným dopisem se žádostí o vysvětlení řešení plánované dopravní situace na jihovýchodě Prahy. Reagujeme na
Váš článek uveřejněný v MF Dnes dne 10. 6. 2004 pod názvem „Dálniční okruh bude dál od Prahy“. Nejasnou situací s realizací JVK nebo
JVD žije naše městská část Praha – Petrovice již 12 let a všechny naše obyvatele zajímá, zda MHMP vzal připomínky občanů, občanských
sdružení a městských částí v úvahu.
Žádáme Vás o konkrétní odpovědi na dva okruhy problému:
1/ Zda varianta JVD bude jediné řešení dopravy na jihovýchodě, zda bude stavba započata v roce 2006 a zda je projednána a bude současně realizována navazující výstavba komunikace ve středočeském kraji.
2/ Zda Vestecká spojka vedoucí v trase JVK, která je schválená v platném ÚPn HMP jako „sběrná komunikace městského významu“, bude sloužit jako přivaděč k plánovaným hypermarketům v Šeberově a jako dálniční zkratka západ – východ, anebo bude vyškrtnuta
z platného územního plánu.
Věříme, že naše dotazy zodpovíte a tak definitivně zamezíte různým spekulacím a klamavým kampaním o řešení dopravy na jihovýchodě Prahy.
Členové Rady městské části Praha - Petrovice

Praha 19.října 2004
Vážení,
tolik potřebný dálniční obchvat Prahy v její jižní a východní části se začíná realizovat. V úseku od Lochkova nad levým břehem Berounky
k Jesenici se v podstatě zahajují práce. Pro nás je nejdůležitější, aby se bezodkladně postavil i další úsek, který propojí od Jesenice dálniční obchvat s D1. Jen tak se zajistí, aby tranzitní evropská doprava nezatěžovala vnitřní části města od Barrandovského sídliště vnitřním pražským okruhem směrem k Jižnímu Městu. Česká republika se stala součástí otevřeného evropského obchodního prostoru a jediný dálniční
tah Českou republikou od západu, kde se v Rozvadově pomalu napojuje na německou síť dálnic, na východ k Vídni a Bratislavě vede těmito vnitřními částmi Prahy. Je to alarmující situace a musí být prioritou státu dálniční obchvat okolo Prahy postavit v celé projektované kapacitě.
V souvislosti s prosazováním tolik potřebné stavby se tak městu otevírá možnost v jihovýchodním segmentu Prahy řešit své problémy
s vnitřní městskou dopravou. Ta, i bez té tranzitní, výrazně zatěžuje všechny dostupné dopravní trasy v oblasti Kunratic, Libuše, Jižního Města a Šeberova. Proto se v územním plánu hlavního města již v roce 1999 schválila tzv. „Vestecká spojka“ a na ni navazující další dálniční
sjezd mezi Chodovem a Průhonicemi. Právě tímto dálničním sjezdem se zastupitelstvo hlavního města v září zabývalo a rozhodlo, že výstavba této křižovatky a obchvatu Šeberova nebude podmiňována výstavbou dálnice D3 na jih Čech, protože základní komunikační systém
potřebujeme vybudovat hned v souvislosti s výstavbou dálničního obchvatu JVD.
Všichni si pamatujeme na bouřlivé debaty před deseti lety, v době přípravy územního plánu, na základě kterých se jednou provždy
opustilo od myšlenky vést kapacitní čtyřproudovou komunikaci v takzvaně krátké stopě na jih od Milíčovského lesa. Musím zdůraznit jednou provždy. Hlavní město Praha považuje Milíčovský les a údolní nivu Pitkovického potoka za jedinečnou oblast určenou pro
rekreaci a odpočinek a chce udržet jedinečnost těchto přírodních koutů. Jedinou obavu mám z toho, že tento plán je v rozporu s představou starosty Křeslic pana Zápotockého, protože jím prosazovaná zástavba rodinnými domky dosahuje až na samou hranici těchto přísně
chráněných biokoridorů.
Vestecká spojka je sběrnou komunikací městského významu s omezeným počtem jízdních pruhů a úrovňovými křižovatkami, která doplní funkci Pražského silničního okruhu tím, že obslouží motoristy pohybující se v jižním sektoru města a ulehčí tak provozu
v zastavěných částech Šeberova, Hrnčířů, Kunratic, Libuše a Krče. Vestecká spojka nebude velkokapacitní čtyřproudá komunikace.
Její napojení na dálnici D1 bude charakterem podobné jako ostatní křížení dálnice D1 v Praze. Vše toto zdůrazňuji, abych rozptýlil obavy všech, že tyto nové tolik potřebné dopravní stavby mají být variantou dálničního obchvatu Prahy v jakési zkrácené verzi.
Není to pravda a nikdy k tomu nemůže dojít. Napojení Vestecké spojky na dálnici je konečné, dál na severovýchod tato nová
komunikace nepokračuje. Území okolo Milíčovského lesa, údolí Pitkovického potoka a Botiče jsou pro město nedotknutelné
přírodní hodnoty, rekreační zázemí Jižního Města a Petrovic. Jediné, co je může ohrozit, je rozpínavá výstavba rodinných domků v katastru Křeslic a Újezda. Žádná nová dopravní stavba zde nebude. My potřebujeme dálniční obchvat Prahy, abychom obytným čtvrtím odlehčili a zlepšili kvalitu života. Neuvažujeme jinak a nebudeme přijímat řešení, která by tato prostá hlediska nerespektovala. Výstavba dálničního okruhu ve variantě dlouhé, jak je uvedena v platném územním plánu, je nezbytností pro udržení dálničního systému České
republiky a my si tuto dopravu nemíníme zatáhnout ani do citlivých přírodních lokalit ani do hustě obydlených rezidenčních čtvrtí. Proto je
také v současné době projednávána změna územního plánu, která umožní pokračování stavby dálničního obchvatu od D1 východně od
Uhříněvsi okolo Kolovrat směrem k Běchovicím.
Ing. Jan Bürgermeister
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NÁMĚSTEK PRIMÁTORA ING. JAN BÜRGERMEISTER
Rozhovor
s náměstkem primátora zodpovědným za územní rozvoj Prahy - Ing. Janem Bürgermeisterem
Pane náměstku,
lidé si odvykli
věřit slovům politiků. Jaké může
tedy Praha nedůvěřivcům poskytnout faktické záruky, že
schválená křižovatka u Šeberova není výchozím bodem pro komunikaci pod Milíčovským lesem
směrem do Petrovic?
Spekulace o budování nové kapacitní komunikace přes území severně od dálnice
D1 kolem Milíčovského lesa je zavádějící
z jednoduchého důvodu. Jakákoliv výstavba komunikace je již zablokována realizovanou a plánovanou obytnou zástavbou. Tato zástavba, kterou si prosadil
starosta Křeslic Zápotocký se až příliš tlačí
k přírodně cenným lokalitám Pitkovického
potoka a Milíčovského lesa. Se zástavbou
starostové Křeslic a Újezda počítají až na
hranu těchto „územním plánem chráněných biokoridorů“. Pominu-li otázku,
zdali jimi prosazované změny jsou tím
nejlepším pro rozvoj rekreační funkce
území, mohu jednoznačně prohlásit, že
toto území je zcela zablokováno pro výstavbu jakékoliv komunikace, natož pak
kapacitní rychlostní čtyřproudé, která by
se svojí kapacitou mohla přiblížit představě dálničního obchvatu. Naprostá nesmyslnost úvah o propojení D1 okolo Milíčovského lesa obchvatem Uhříněvse až
k východní části dálničního okruhu v projektované variantě JVD mě vede spíše
k závěru, že tuto před lety jednou provždy opuštěnou variantou řešení dálničního okruhu oživují někteří pouze z důvodů
ryze politických a osobních. Chci všechny
čtenáře Petrovického zpravodaje ujistit, že
jejich nesouhlas s výstavbou jakékoliv komunikace mezi Petrovicemi a Újezdem –
respektive budoucí křižovatkou na D1 je
městem nejen plně respektován, ale vím,
že neexistuje nikdo, kdo by se chtěl k této myšlence v jakékoliv variantě vrátit.
Pokud má křižovatka sloužit pouze
k přivedení zákazníků do hypermarketů u Šeberova z centra Prahy a ze
směrů od dálnic D5 a D3, kdo je pak
jejím investorem, jaké kompenzace
poskytnou tyto nadnárodní obchodní
řetězce Praze a jakým způsobem bude dopravní řešení vypadat směrem
k Újezdu?
Směrem k Újezdu může a nemusí být křižovatka propojena pouze na okresní silni■
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ci směrem k Formanské ulici. K propojení
dojde pouze dvoupruhou komunikací,
a to pouze za předpokladu, že bude toto
propojení místními obyvateli požadováno. Nová křižovatka v prvé řadě podmiňuje výstavbu Vestecké spojky, která má
v prvé řadě odvést dopravu ze Šeberova
a odlehčit přetíženým komunikacím
z Kunratic, Libuše a v okolí dálničního
sjezdu v oblasti Chodova. Výstavba nových hypermarketů v katastru Průhonic,
to je za hranicí Prahy, je možná a pokud
bude realizována, budou se muset investoři podílet i na výstavbě této stavby. Důležité ale je, že Vestecká spojka a její napojení na D1 je potřeba v zájmu řešení
dopravy v jižních částech Prahy a v prvé
řadě k odlehčení těch komunikací, které
prochází hustě obydlenými částmi Jižního
Města, Šeberova a Kunratic.
V rozšiřovaných tiskovinách je občanům tvrzeno, že magistrát brání bytové výstavbě v trase JVK a propojení dálnic je připravováno v obou
variantách. Je tedy pravdou, že Praha
koridor v trase JVK blokuje a že je dokonce komunikace v této trase schválena – dokonce jako veřejně prospěšná stavba?
Spor o další změnu ploch zeleně na obytnou je veden pouze na základě argumentů, které se týkají ochrany životního prostředí, tj. Milíčovského lesa a biokoridoru
Pitkovického potoka. Jiné argumenty zde
nemají váhu. To, že je v územním plánu
blokováno území pro komunikaci v trase
bývalé JVK nebo dokonce, že územní
plán umožňuje schválit takovou stavbu
jako veřejně prospěšnou, je nesmysl. Dokonce musím říct, že je to úplná a čistá
lež.
Dne 4. července 2001 v deníku
Metro uvedl nám. primátora Martin
Hejl v článku „Praha chce kratší variantu okruhu“ – cituji: „…Jakmile se
okruh od hranic města vzdaluje, je
méně využíván a doprava zůstává
v ulicích Prahy…“ Nyní sice tvrdíte,
že bude budována delší, a tím
i mnohem dražší varianta (která je
ale - mimo obchvatu Jesenice a Průhonic - hranici města blíž), ale zároveň může někomu připadat, že si necháváte „otevřená zadní vrátka“ na krátkou variantu – třeba i pod názvem „obslužná komunikace“. Je
Praha nebo potažmo stát najednou
tak bohatý, že může budovat obě
varianty okruhu? Jaká je tedy situace a kdy bude koridor JVK definitiv-

www.prahapetrovice.cz

ně zrušen a vhodné pozemky uvolněny pro bytovou výstavbu nebo jiné využití ?
Koridor JVK neexistuje. Stát buduje dálniční okruh v dlouhé variantě – tj. od Jesenice územím Středočeského kraje na jih
od Průhonic a na východ od Uhříněvsi.
Žádná zadní vrátka si otevřená opravdu
nenecháváme. Výstavba dálničního okruhu je prioritou státu a zahájená stavba od
Berounky k Jesenici bude bez odkladu ve
stopě JVD pokračovat k D1. Tento úsek se
již projektuje.
Jakým způsobem je realizovatelné
použití pozemků v zájmu veřejně
prospěšné stavby v Ing. Zápotockým
uváděných obcích Nupaky a Herink,
pokud s vedením trasy nebudou souhlasit?
To je problém, který řeší investor výstavby
dálničního okruhu Prahy. Pokud vím, obce dotčené výstavbou okruhu mezi D1
a Jesenicí řeší jednak dílčí problémy technického řešení a hlavně požadují, aby dálnice byla bezodkladně stavěna v celé trase a nezastavila se v Jesenici. V tom jsem
s nimi zcela zajedno.
Kdo tedy dnes drží trumfy (ale i Černého Petra) v ruce? Do jaké míry je to
město, stát nebo investor (Ředitelství
silnic a dálnic)? Kdo práce koordinuje
a jaký je současný stav v přípravě
stavby v trase JVD?
Město v současné době mění územní
plán tak, aby dálniční okruh mohl pokračovat od D1 severním směrem k Běchovicím ve stopě JVD - určené územním
plánem již před rokem 2010. Stavba navazující na hotový úsek na jihu od letiště
přes údolí Berounky a Vltavy k Jesenici je
zahajována, od Jesenice k D1 je ve fázi
projektu k řízení na umístění stavby. Následně nebude již nic bránit ve výstavbě
celého dálničního okruhu v trase JVD do
konce roku 2010, a to nejen jeho jižní
části, ale i propojení D1 a Hradecké dálnice. Znovu zdůrazňuji, že v jediné možné trase, která je uvedena v územním
plánu, a tou je varianta vzdálená od Prahy – JVD.
Děkuji za rozhovor a věřím, že Vaše
odpovědi uspokojily všechny, kdo si
podobné otázky pod vlivem „mobilizujících“ letáků Ing. Zápotockého kladou.
Připravil Ing. Petr Říha

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD
Náš postoj ke křižovatce na dálnici D1
Na zasedání Zastupitelstva hl. města
Prahy
proběhlo
hlasování v rámci
návrhů
změn
Územního plánu
hl. m. Prahy k bodu křižovatka na
D1, která leží z poloviny na našem
katastrálním území. Na základě hlasování
byla časová podmíněnost této stavby na
vybudování přivaděče z jihu a na napojení tohoto dopravního systému na připravovanou dálnici D3 odstraněna. Tím se
může křižovatka stavět jako samostatná
stavba. První ohlasy developerů jsme zaznamenali.

s každým zkolaudovaným bytovým či rodinným domem bude narůstat tlak našich
občanů na vytvoření lepšího propojení či
napojení na dálnici v místě křižovatky.
Protože již probíhá a připravuje se v našem sousedství na území Křeslic další rozsáhlá obytná výstavba, budeme požadovat i od našich sousedů, aby řešili
odpovídající komunikační napojení, protože máme důvodné obavy z nárůstu dopravy přes Újezd až k případnému napojení na D1 na našem území.
Na základě Územního plánu hl. m. Prahy
je území mezi stávající zástavbou obce
Újezd a Milíčovským lesem určeno k zástavbě rodinnými domy. Taktéž území me-

Při koncepci nové výstavby požadujeme
a budeme vyžadovat od investorů, aby
cenná přírodní oblast Milíčovského lesa
a údolí Botiče nebyla narušena, nýbrž naopak, aby ve studiích zástavby bylo zahrnuto rozšíření zelených ploch a jejich vzájemné propojení.
Nikdo z nás si nepřeje kapacitní komunikaci přes naše území a naším společným
zájmem je, abychom v projektech navrhli takovou komunikační síť, která bude
sloužit převážně k obsloužení naší zástavby a omezí tranzitní dopravu přes
Újezd.
Věřím, že dalším konstruktivním jednáním, rozumným plánováním a společným úsilím se nám všem v tomto regionu
podaří vytvořit přijatelné prostředí pro ty,

Z brány Metransu vyjíždí každou chvíli i několik kamiónů najednou a neúměrně tak zatěžují komunikaci mezi Jižním Městem a Uhříněvsí.

Na základě této nové situace jsme problematiku projednali i na našem zasedání
zastupitelstva s tímto usnesením:
Zastupitelstvo MČ bere informaci o vývoji situace křižovatky na D1 na vědomí
a ukládá starostovi:
a) vyvolat jednání ohledně jejího dalšího
řešení,
b) projednat na MHMP, Útvaru rozvoje
hlavního města Prahy, další postup řešení napojení na dálnici D1,
c) seznámit MHMP, odbor stavební, se
stanoviskem EIA,
d) s radním hl. m. Prahy Radovanem Šteinerem projednat negativní stanovisko
městské části ke křižovatce a projednat jiné varianty řešení.
Investoři, kteří připravují novou obytnou
výstavbu v katastru naší obce, budou vyvíjet tlak na vytvoření nového dopravního
napojení, protože křižovatka na Jižním
Městě u Delvity není na tento rozvoj dimenzována. Určitý čas asi vydržíme se
současnou sítí místních komunikací, ale

zi ulicí Formanskou a dálnicí D1 směrem
na Kateřinky je určeno k zástavbě bytovými domy a v části podél dálnice D1 k využití jako komerční zóna pro služby. Ve spolupráci s Odborem městského investora
MHMP je projednávána možnost prodloužení ochranného protihlukového
valu až do Újezda .
Je taktéž schválena
změna územního
plánu na koridor vedení vysokého napětí, které může být
nyní posunuto až
k ochrannému pásu
Milíčovského lesa
a umožní tak, aby
se obytná výstavba
mohla realizovat na
větším
území
i v místech, kde byla
dříve plánována komunikace JVK.

kteří zde bydlí, i pro ty , kteří u nás budou v budoucnu bydlet a žít.
Ing. Jiří Hrubý,
starosta MČ Praha - Újezd

Není už nic neobvyklého zažít dopravní stupeň 5 – stojící kolonu
i na Novopetrovické ulici v Petrovicích. Auta stojí od kruhové křižovatky v Uhříněvsi až po petrovický hřbitov.
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VYJÁDŘENÍ ODBORNÍKA
Dobrý systém silničních komunikací – podmínka rozvoje
městských částí
Pražský systém silničních komunikací v jeho současné podobě
čelí veliké kritice.
Každodenní kongesce, zácpy, uzavřené
komunikace a rekonstrukce značně
ztěžují život občanů
i návštěvníků Prahy.
Výhled do budoucna, navrhovaná dopravní řešení a koncepce pro nové komunikace jsou
předmětem rozporných očekávání. Nové koncepce a návrhy vedení nových vysokokapacitních komunikací jsou často odsuzovány a negativně hodnoceny z důvodů nedorozumění
nebo nepochopení základních důvodů, které
vedou k navrhovaným řešením. Jedním z takových konceptů napadených z neporozumění, je koncept „okružně-radiálního“ systému
objezdových a sběrových radiálních komunikací. Praha v tomto případě vytvořila koncept
s vnějším silničním (Pražským) okruhem
a okruhem městským – vnitřním. Dobrá funkce obou okruhů je podmíněna vhodně zvolenými radiálami (v současném konceptu 7 – 8

hlavních radiál). Trasování obou okruhů i vedení hlavních radiál je již po diskusích s veřejností i s městskými částmi stabilizováno. Občané
Petrovic a dalších přilehlých obcí na jihovýchodě Prahy jsou jistě spokojeni, že dosáhli rozhodnutí o upřednostnění „oddálené“ varianty
vedení Pražského okruhu v trase označované
jako „varianta JVD“. Vnější silniční okruh bude plnit (a z části již plní) funkci převážně tranzitní komunikace, jejíž význam nesmírně
vzrostl po vstupu naší země do EU, kdy zjednodušením celních režimů se podstatně zvedla zátěž naší dálniční a silniční sítě, a to hlavně
těžkou nákladní dopravou.
Okružně – radiální systém bude moci dobře plnit svou funkci pouze tehdy, bude-li celistvý,
bude-li mít dostatek napojení na vnitřní městskou síť a síť komunikací městských částí.
Městské části by přitom měly chápat dobré
propojení na tranzitní systém jako významnou
podmínku úspěchu rozvojových programů.
S tím souvisí výstavba dostatečně kapacitních
komunikací a jejich napojení prostřednictvím
dálničních přivaděčů s potřebnou standardní
morfologií a rozměry. Výhodou jsou sběrné

komunikace, které kvalitně propojí střediska
občanské vybavenosti, obytné soubory a sídelní útvary navzájem a současně tato sídla propojí s páteřovými radiálami a okruhem. Případ
mimoúrovňové křižovatky na D1 u Újezda je
příkladem nutného prvku v napojení rozvíjejících se oblastí Újezda, Šeberova, Křeslic, Kateřinek a dalších k chodovské radiále a zároveň
umožňující komfortní propojení sídelních
útvarů navzájem. Toto řešení představuje významný přínos k dynamice rozvoje těchto
městských částí a přispěje k jejich kvalitě života. Lze uvítat, že řešení mimoúrovňového křížení respektuje mezinárodní standardy bezpečnosti, což zajišťuje nejen svým tvarem, ale
i geometrickými parametry projektované komunikace. Bylo by jistě žádoucí, aby dotčená
území zahrnula toto dopravní řešení a sběrné
komunikace do svých rozvojových programů.
Prof. Ing. Petr Moos, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum fakulty dopravní ČVUT v Praze
a Místopředseda výboru dopravy Zastupitelstva hl.m. Prahy

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD
Rozhovor s JUDr. Milošem Červenkou o lidech, etice,
politice ...a pozemcích v Újezdě
Pane doktore, jste majitelem strategicky položených pozemků na katastru Újezda - pod Milíčovským lesem. Zbývajícím územím by se nyní
už zřejmě jen velmi těžko dala protáhnout trasa JVK dálničního obchvatu Prahy. Mezi občany jihovýchodu Prahy jsou však rozšiřovány
informace, že jste tyto pozemky
v zastoupení koupil pro hl.m.město
Prahu, právě pro blokování tohoto
území, aby jím mohl být v budouc-

nu protažen dálniční obchvat Prahy. Můžete se k těmto informacím
vyjádřit?
1. Nikdy jsem s nikým z Magistrátu
o myšlence územní rezervy pro JVK
na našich pozemcích v Újezdě
u Průhonic nehovořil. Jediný, kdo
podporoval kapacitní komunikaci
mezi D1 a Křeslicemi přes Újezd, byl
pan Zápotocký z Křeslic. Prý mu je
jedno, kudy přesně taková silnice

Mapka 1

Mapka 2

červené plochy - zástavba Křeslic cca do roku 2002
růžové plochy - prosazený rozvoj Křeslic do současného
územního plánu
fialové plochy - další pozemky, u nichž žádají Křeslice o změnu
ze zemědělské půdy na plochy pro výstavbu
(rukou je vepsané číslo požadované změny ÚP)
■
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Újezdem povede. Hlavně když po ní
budou moci jezdit i středně těžké
nákladní stavební vozy do Křeslic.
Možná je to pro některé čtenáře
překvapení. Když se ale podíváte, že
pan Zápotocký chce i na svých pozemcích v Křeslicích v osvědčené
spolupráci se společností Central
Group vybudovat nová rozsáhlá sídliště, není to už tak překvapující.
(viz. mapka 1)

NL
OC
ZN
SO3
PP

-

louky, pastviny
čistě obytné plochy
přírodní nelesní plochy
plochy sloužící oddychu
parky a parkově upravené plochy
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD

Mapka 1

Milíčovský les

Mapka 2
Schválená změna územního plánu č. 438/03, která umožní zastavět rodinnými domy území pod
Milíčovským lesem, v minulosti zvažované pro možný průchod dálničního obchvatu ve variantě JVK

www.prahapetrovice.cz

■

9

■

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD
2. Zelený koridor pod Milíčovským
lesem je součtem ochranných a bezpečnostních pásem snad veškerých
existujících inženýrských sítí, z nichž
mnohé tudy historicky vedou. Vysokotlaký plynovod (ochranné
pásmo 4 m, bezpečnostní pásmo
40 m), páteřní vodovod (ochranné
pásmo 10 m), vedení 400 kV
(ochranné pásmo 54 m), budoucí
vedení 110 kV (ochranné pásmo
30 m). Tento pás vznikl proto, aby
se tam všechna ta vedení prostě
vešla. V tomto pásu prošpikovaném nad zemí i pod zemí dráty,
stožáry, trubkami a rourami žádná komunikace vést prostě technicky nemůže.
3. Projekt rozsáhlé kvalitní rezidenční komunity s domy a byty, náměstím, rybníkem a službami, který 3 roky připravujeme, je už tak
negativně ovlivněn hlukem z dálnice D1. (viz. mapka 2) Těžko bude
někdo soudný uvažovat o tom, že zničíme vlastní projekt za stovky milionů
korun a ohrozíme prodejnost domů
a bytů tím, že na svých pozemích pod
Milíčovským lesem necháme vybudovat kapacitní komunikaci a projekt tak
sevřeme mezi dvě dálnice…
Jste schopen poskytnout nějaké záruky budoucím zájemcům o bydlení
v této lokalitě, že do zbývajícího území nebude přesto umístěna jakákoliv
velkokapacitní nebo sběrná komunikace?
Náš projekt takovou potřebu nevytváří.
Přímo ji vylučuje. Velkokapacitní či sběrná
komunikace by našim zájmům vážně ublížila. Proto ji nedopustíme. Navíc jsou to
přece naše pozemky.
Pokud nebude městská část Křeslice pokračovat v navrhování předimenzovaných
změn polí ve stavební pozemky, riziko neexistuje.
Co si myslíte o současné kampani starosty Křeslic Ing. Zápotockého, ve
které hrozí občanům celého jihovýchodu Prahy vybudováním JVK?
Pan Zápotocký podněcuje obavy občanů
jihovýchodu Prahy, aby na jejich obavách
o zdraví vlastních dětí vydělal desítky milionů korun. Projekt JVK by dnes prospěl
jenom jemu. To je zlý plán.
■
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Pan Zápotocký umí plánovat na roky dopředu. Nejdříve zajistil své rodině rozsáhlé
pozemky na území Křeslic. Demagogií
kolem dálničního okruhu se snažil zbrzdit
rozvoj okolních lokalit. V zastupitelstvu
Křeslic pak prosadil přijetí rozsáhlých návrhů na změny územního plánu na jihovýchodě Prahy. Z dnešních polí podél Botiče a Pitkovického potoka se mají podle
jeho plánů stát lukrativní stavební pozemky. Každá z navrhovaných změn
územního plánu zahrnuje i pozemky rodiny Zápotockých. I na nich – a především
na nich – by se mělo stavět.
Schválením takových změn by vydělala
rodina pana Zápotockého jenom v Křeslicích 50-100 milionů Kč. Místo lesů a zeleně by podle studií za obecní peníze měly i na pozemcích pana Zápotockého
vyrůst stovky domů a bytů. Stovky domů
a bytů znamenají tisíce nových lidí.
Jak budou tito noví občané jezdit do
svých domovů – do nových sídlišť,
které Ing. Zápotocký zamýšlí v Křeslicích vybudovat?
Inu, přece přes Újezd! Alespoň tak nám
to navrhoval pan Zápotocký! „Navrhuji
vybudovat přes Újezd kapacitní komunikaci, která umožní rozvoj lokality Křeslice“! To prohlašoval pan Zápotocký na jednání v naší společnosti ještě v roce 2002.
Když jsme odmítli, protože to nepovažujeme za správné, vyhrožoval kampaní,
kterou proti nám vede. Za veřejné peníze.
Když je třeba posunout navrhovanou trasu vysokého napětí tak, aby si pan Zápotocký uvolnil pozemky své a pozemky
spoluobčanů znehodnotil, radnice v Křeslicích neváhá vydat několik veřejných milionů na prodloužení vedení vysokého napětí.
Když chybí přístup k jeho pozemku, nejdříve donutí občana Křeslic, aby potřebný
pozemek daroval obci, prý z veřejně prospěšných důvodů, potom si však pozemek bez veřejného výběrového řízení zase sám odkoupí.
Žádat Radu Zastupitelstva hl.m. Prahy o 20
milionů na koupi státních pozemků, aby
byly sceleny jeho vlastní pozemky, to umí.
Pan Zápotocký (matka za svobodna Řezáčová) je pro zajímavost bratrancem pana
Řezáče, starosty z Nupak. Ten vlastní roz-
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sáhlé pozemky kolem takzvané Dlouhé
verze okruhu, tedy JVD. Stačí se podívat
na listy vlastnictví č. 70, 443 a další v katastrálním území Nupaky, mnoho listů
vlastnictví v katastru Říčany, Dobřejovice,
Voděrádky. Prosazením varianty JVD vydělá rodina Řezáčových - Zápotockých
další desítky milionů korun.
Pan Zápotocký to vlastně udělal „nejlépe“. Nejdříve zdržoval JVK, aby poškodil
konkurenci a připravil si své stavební pozemky. Teď sice straší JVK, ale v tichosti ji
vlastně připravuje, protože kapacitní komunikaci přes Újezd potřebuje. A tak stát
zaplatí variantu JVD a jeho blízkým to
znovu přinese miliony. Zatímco ostatní se
hádají „buď a nebo“, pan Zápotocký si
mne ruce. A doufá, že bude mít oboje.
Pan Zápotocký je příkladem politika, který
svému soukromému zájmu podřídil výkon
veřejné funkce. Neznám starostu Zápotockého. Znám jenom pana Ing. Antonína
Zápotockého, který se chová jako člen
klanu vlastnícího rozsáhlé pozemky na jihovýchodě Prahy. Zneužívá zájmu lidí o životní prostředí. Prostřednictvím funkce
veřejného činitele prosazuje již mnoho let
majetkový prospěch úzké skupiny osob.
Vaše slova, která zcela snímají gloriolu z hlavy pana Zápotockého, asi raní
mnoho lidí. Lidí, kteří mu do této doby věřili a neustále zdůrazňovali, že
proti dálnici bojuje nezištně pro blaho nás všech. Bohužel při hledání informací o dálnici jsme i na jiných místech našli podobné informace
o …lidské povaze. Rozčarování je to
i pro mne samotného. Netušil jsem,
že lze z problému JVK a ze strachu lidí udělat vlastní volební program, pečovat přitom o své peníze a ještě ten
problém uměle živit - aby vydržel nejlépe po několik volebních období.
Zklamání je to pro mne o to větší, že
jsem byl (do dneška) členem občanského sdružení OPTIM-EKO, které
Ing. Zápotocký vytvořil a vede. Kdysi
tady skutečně nebezpečí komunikace
v těsné blízkosti našich domovů bylo,
a tak jsem, stejně jako ostatní členové a příznivci, věřil tomu, že utrácím
peníze, čas a energii pouze pro dobrou věc, a ne pro něčí osobní prospěch. Přejme si, aby nakonec vše
dobře dopadlo pro obyvatele jihovýchodu Prahy.
Děkuji za rozhovor

Připravil Ing. Petr Říha

FOTOREPORTÁŽ

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Oznámení o době a místě konání voleb
do Senátu Parlamentu České republiky
Starosta městské části Praha-Petrovice podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

O problémech okolo výstavby Pražského okruhu jednali i sociální demokraté
na své obvodní konferenci v Petrovicích
13. října. Kandidát na senátora
MUDr. Ivan David a náměstek ministra
životního prostředí Ing. Tomáš Novotný
( zcela vpravo ) při diskusi nad územním
plánem jihovýchodní části Prahy.
Další z kandidátů na senátorské křeslo,
starosta městské části Praha 15 Jan Nádvorník odpovídal na otázky spojené
s dálničním obchvatem Prahy na Petrovickém posvícení 10. října u polygrafické školy.

1)

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 5. listopadu 2004 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 6. listopadu 2004 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2)

Místem konání voleb je
Základní škola Bellova 351, Praha 10 – Petrovice.

3)

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem).

4)

Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může obdržet
volič hlasovací lístky i přímo ve volební místnosti.

5)

V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční dne 12. listopadu 2004 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a dne 13. listopadu 2004 od 8.00 do 14.00 hodin. V tomto případě obdrží voliči hlasovací lístky přímo ve volebních
místnostech.
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15 LET
ZÁKLADNÍ ŠKOLY, PRAHA 10, BELLOVA 351
zveme
všechny žáky, jejich rodiče, naše absolventy
i zájemce z řad veřejnosti
na tématickou výstavu

15 let naší školy ve fotografii
zahájení výstavy bude dne 16. listopadu 2004
od 14,30 hodin v hale školy

Klub přátel dětí a mládeže Petrovice
Vás zve na podzimní

DRAKIÁDU
v neděli 14.11.2004 od 14.30 hodin
v lesoparku nad rekreačním zařízením
(bývalý pionýrský tábor)
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