Prohlášení sdružení obcí a městských částí na podporu dostavby
východní části Pražského okruhu R1 a přeložky R12

My, starostové a zástupci obcí a městských částí podél plánované dostavby východní části
Pražského okruhu (Běchovice – D1) jsme založili Sdružení obcí a městských částí na podporu
dostavby východní části Pražského okruhu z následujících důvodů:
1. Naše obce a městské části se již dvacet let zvětšují nejrychlejším tempem v celé České republice,
stejně jako na nás navazující obce v jihovýchodní části Středočeského kraje. Kapacita dosavadních
komunikací, většinou vedoucích středem našich obcí a městských částí je již mnoho let zcela
nedostatečná a čelíme každodenním kolonám stojících aut v centrech našich obcí a městských
částí což má velmi negativní vliv na kvalitu života i životního prostředí našich obyvatel.
2. Naše obce i městské části se v příštích letech nemohou rozvíjet, aniž nebude zlepšena
průjezdnost celé jihovýchodní části Prahy. Za nejlepší řešení našeho stále se zvětšujícího
problému považujeme dostavbu jihovýchodní části Pražského okruhu v úseku Běchovice – D1,
včetně navazujících radiálních přivaděčů na Českobrodské (I/12 R1 Úvaly) a
Přátelství/Černokostelecká (Hostivařská spojka), zároveň sloužících jako obchvaty velkých
obytných celků (Uhříněves, Úvaly, Újezd nad lesy, Koloděje, Květnice, Sibřina, Běchovice, Dolní
Měcholupy a Dubče) s více než 37 tisíci obyvateli.
3. Z výše uvedených důvodů požadujeme, aby:
a. Bylo ukončeno posuzování nereálných Regionálních, či jiných variant, vedených v
jihovýchodní části Prahy a na území Středočeského kraje, a aby se veškeré úsilí
projektanta i investora soustředilo na dostavbu již připravené jihovýchodní části
Pražského okruhu, která je již projednávána v územním řízení.
b. Naše Sdružení bude v rámci Územního řízení požadovat, aby zároveň s uvedením do
provozu jihovýchodní části Pražského okruhu (SOKP 511) byla do provozu uvedena i
přeložka I/12 R1 Úvaly v celé délce
c. Dále vyzýváme MHMP, aby do konce roku 2015 předložilo našemu sdružení
harmonogram postupu přípravy Hostivařské spojky od již iniciované změny Územního
plánu (číslo 2835/00 a číslo 2813/00), až po zahájení realizace tak, aby Hostivařská spojka
byla uvedena do provozu současně se stavbou SOKP 511.
Členové sdružení se budou se zástupci investora, projektanta a dalšími specialisty pravidelně setkávat
v zájmu vzájemné informovanosti o postupu přípravy a nastalé problematiky.
Praha/ Úvaly - 19.3.2015

Zúčastnění, kteří vyjadřují souhlas:
MČ Praha 21 – starosta Zdeněk Růžička

Město Úvaly – starosta Petr Borecký
MČ Praha – Koloděje – starosta Zbyněk Passer
Obec Květnice – starosta Stanislav Plocek
Městys Škvorec – starosta Antonín Rubín
MČ Praha – Klánovice – starosta Karel Horníček
Obec Sibřina – starosta Josef Novák

