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Zápis  
ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Dolní Počernice 

22.7. 2019                                                    č. 7 

Přítomni    :    Exnerová, Falc, Hartoš, Havran, Jílek, Král, Kšáda, Richter, Sládek,  Vermach 
Omluveni   :   Boček, Kratochvílová, Poláčková-Šolcová, Stránský, Šroubek 
Zahájení    :   17.10 hod. 
Ukončení   :   19.00 hod. 

 
Starosta pověřil Ing. Jílka a ing. Falce ověřením zápisu z tohoto jednání. 
 
Starosta předložil návrh programu 7. zasedání ZMČ. 
Hlavním bodem jednání je přijmutí stanoviska ZMČ ke stavbě „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 
Běchovice-dálnice D1“ ve fázi územního řízení. 
Ing. Vermach  se dotázal, zda byli pozváni zástupci ŘSD, investora, Prahy 14 a spol. Ekola. 

Starosta odpověděl, že zástupci nebyli přizváni, protože v MČ objektu čp. 3 proběhlo veřejné 

představení projektu za účasti zástupců ŘSD, MHMP, projektanta a spol. Ekola, na které byli pozváni 

občané.  Dne 24.7.2019 od 9,00 hod. proběhne veřejné projednání územního řízení v prostorách 

Divadla U22, na adrese K Sokolovně 201/8 v Praze-Uhříněvsi. 

 

ZMČ schválilo program jednání ZMČ č. 7   

             1.Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1 

2.Informace 

      3. Dotazy, připomínky, podněty 

H:10/0/0  

 
1.Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1 

 
Starosta sdělil, že se před chvíli dozvěděl, že nebyla zastupitelům zaslána v elektronické podobě  
důvodová zpráva, spolu s návrhem usnesení k bodu programu, materiály jsou nyní předloženy na stůl 
Nicméně nebyl tímto porušen jednací řád ZMČ, neboť tyto materiály byly členům ZMČ předloženy 
včas v písemné podobě na ÚMČ. Starosta navrhuje přestávku na seznámení se s návrhem usnesení. 
Starosta oznámil, že přečte celou důvodovou zprávu z důvodu přítomnosti občanů. 
Do návrhu usnesení zařadil většinu zaslaných připomínek, které v minulosti ZMČ přijalo formou svých 
usnesení ke stavbě 510 a 511. 
V mezidobí obdržel podněty od doc. Poláčkové, např. v otázce hluku a čistoty vod tekoucích 
z Počernického rybníka. Na odborné dotazy nebylo možno fundovaně odpovědět, proto požádal spol. 
Ekola o písemné stanovisko na podněty doc. Poláčkové, které zaslal všem zastupitelům. 
Ing. Vermach předložil technický návrh, spočívající v postupném projednávání dílčích bodů a návrh    
k hlasování postupně po jednotlivých bodech. 
       H: 5/5/0  
 
Starosta předložil návrh usnesení - stanovisko do územního řízení stavby Silniční okruh kolem Prahy, 
stavba 511 Běchovic-dálnice D1 v bodech: 
1. Současně se zprovozněním stavby 511 zprovoznit přeložku I/12 – Českobrodská. Stávající 

nájezdové rampy na konci přemostění Počernického rybníka nelze uzavřít dříve, než bude 

zprovozněno nové napojení přeložky 1/12 na SOKP. 

 
2. Oblast napojení Štěrboholské radiály ze staveb 510 a 511 zůstává hlukově nevyřešena. 
Protihlukové stěny jsou ukončeny na dolnopočernické straně mostu přes Počernický rybník. Od tohoto 
místa je celá pravá strana stavby 511 a Štěrboholské radiály hlukově nezabezpečena. Z hlediska 
hlukových emisí považujeme za nutné doplnit vhodná protihluková opatření v celém nechráněném 
úseku od mostu přes Počernický rybník (směr centrum) až k silničnímu přejezdu na Dubeč a instalovat 
protihluková opatření v oblasti MÚK Dubeč s cílem minimalizace negativních dopadů hlukové zátěže 
na intravilán Dolních Počernic. 
 
3. Po uvedení stavby 511 do provozu provést kontrolní měření, která by prokázala dodržení 
hygienických limitů, uváděných v dokumentaci pro územní řízení. Tento požadavek se týká zejména 
lokality MČ Vinice a Běchovice II. 
 
4. V případě nedodržení hygienických limitů po uvedení stavby 511 do provozu provést taková 
opatření, která by zajistila soulad provozu této stavby s platnými hygienickými normami 
5. Z pohledu naší MČ je nejvíce postižena negativními dopady jak ze stavby 510, tak následky 
provozu stavby 511 lokalita naší MČ s názvem Vinice, kterou Silniční okruh kolem Prahy přímo 
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prochází! Je nutné, aby tato lokalita byla maximálně před těmito negativními dopady ochráněna, a to 
jak v oblasti mostu přes Počernický rybník, tak v oblasti křížení Silničního okruhu kolem Prahy 
s Českobrodskou ul. a v oblasti MÚK Dubeč. 
 
6. Zajistit takový způsob odvodnění stavby 511, který by dostatečným způsobem prokázal dodržení 
norem pro odvádění dešťových vod do Počernického rybníka, a to jak v průběhu stavby, tak po jejím 
uvedení do provozu. 
 
7. V dalších stupních PD požadujeme vyřešit mimoúrovňovou křižovatku Dubeč tak, aby bylo možno 
najet z Českobrodské ul. na stavbu 511 a sjet ze stavby 511 na Českobrodskou ul. 
 
8. V případě nemožnosti technicky zabezpečit přímé napojení z Českobrodské ul. na stavbu 511 
požadujeme realizovat alternativní dopravní variantu-obchvat jižní části Dolních Počernic v souladu 
s platným územním plánem Sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 
9. Z pohledu samosprávy MČ Praha – Dolní Počernice konstatujeme, že stavba 511 není situována 
jako okruh kolem Prahy, ale prochází přímo městskou zástavbou. Z toho důvodu podpoříme jakoukoliv 
jinou variantu SOKP, která by oddálila tranzitní dopravu za hranice Prahy a stala by se v pravém 
smyslu silničním okruhem kolem Prahy. 
 
Starosta navrhuje doplnění bodu č.6-odvádění dešťových vod: 
Je třeba si uvědomit, že převážná část stavby 511 je situována v povodí Rokytky. Veškeré dešťové 
vody budou sváděny do vodotečí a potoků, které budou ve své poslední fázi končit v Počernickém 
rybníku. Z tohoto důvodu je třeba realizovat takový způsob odvodnění stavby 511, který by 
dostatečným způsobem zajistil dodržení norem pro odvádění dešťových vod do Počernického rybníka, 
a to jak v průběhu stavby, tak po jejím uvedení do provozu. 
Starosta k bodu doplňuje, že převážná část vody z Rokytky poteče do Počernického rybníka. 
Stanovisko spol. Ekola, které se k tomuto bodu vyjadřuje bylo dodáno zastupitelům. 
Ing. Vermach navrhuje:  
-bod 1 doplnit větou zkušební provoz dříve než bude zprovozněna přeložka1/12 
-bod 2 vypustit intravilán a ponechat pouze Dolní Počernice 

- bod 3 a 4 spojit pokud budeme provádět kontrolní měření ihned, instalovat monitorovací stanice 

- bod 6  vložit požadavek monitoring vody v rybníce již v současné době  

- bod  8 vypustit, vzhledem k tomu, že odkazuje na bod 7 a v případě jeho nedodržení de facto otvírá  

prostor pro změnu ÚP č.2883  

- bod 10 požadovat po stavebním úřadu  aktualizaci EIA k počtu  a výsledku aktualizaci stavu dopravy  

- bod 11 pověřit starostu v okamžiku vydání územního rozhodnutí svolat ZMČ, tak aby se konalo 

v době před nabytím právní moci rozhodnutí. 

Ing. Falc požaduje  

-bod 9 doplnit : Z tohoto důvodu požadujeme do dokumentace EIA doplnit posouzení variantního 

řešení SOKP, a to z hlediska dopadu na životní prostředí. 

Mgr. Jirsák- předložil návrh na revokaci usnesení spočívající v postupném projednávání dílčích bodů a 
hlasování postupně po jednotlivých bodech.   H: 10/0/0  
 

Na základě výsledku revokace usnesení se bude hlasovat jednotlivě o každém bodu usnesení 

Starosta předložil  návrh usnesení k bodu č.1: 

Současně se zprovozněním stavby 511 zprovoznit přeložku 1/12 - Českobrodská. Současně uvést     

do zkušebního provozu přeložku 1/12a stavbu 511. 

Ing. Vermach  doplnil návrh usnesení :  

Podmínkou uvedení do zkušebního provozu stavby 511 je uvedení do zkušebního povozu přeložky 

1/12. Stávající nájezdové rampy na konci přemostění Počernického rybníka nelze uzavřít dříve, než 

bude zprovozněno nové napojení přeložky 1/12 na SOKP.         H:10/0/0  

Přistoupeno k hlasování:  
1. Současně se zprovozněním stavby 511 zprovoznit přeložku 1/12-Českobrodská. Stávající 
nájezdové rampy na konci přemostění Počernického rybníka nelze uzavřít dříve, než bude 
zprovozněno nové napojení přeložky 1/12 na SOKP. 
Podmínkou uvedení do zkušebního provozu stavby 511 je uvedení do zkušebního provozu 
přeložky 1/12.                                                   H:10/0/0  
 
Starosta předložil návrh usnesení k bodu č.2 
Oblast napojení Štěrboholské radiály ze staveb 510 a 511 zůstává hlukově nevyřešena. 
Protihlukové stěny jsou ukončeny na dolnopočernické straně mostu přes Počernický rybník. 
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Od tohoto místa je celá pravá strana stavby 511 a Štěrboholské radiály hlukově 
nezabezpečena. Z hlediska hlukových emisí považujeme za nutné doplnit vhodná protihluková 
opatření v celém nechráněném úseku od mostu přes Počernický rybník (směr centrum) až 
k silničnímu přejezdu na Dubeč a instalovat protihluková opatření v oblasti MÚK Dubeč s cílem 
minimalizace negativních dopadů hlukové zátěže na Dolní Počernice 

       H:10/0/0  

JUDr. Kšáda vznesl obecnou úvahu o tom, zda neexistuje větší možnost zajištění nějakých 

protihlukových opatření.    

Starosta  vyzval  ke konkretizaci požadavku a navržení  usnesení.  

Ing. Vermach – podal návrh na doplnění usnesení bodu 2 uvedené na konci navrženého usnesení: 

Opatření podél přechodové oblasti stavby 510 a 511 požadujeme začlenit do stavby 511. 

       H:10/0/0  

Přistoupeno k hlasování: 
Oblast napojení Štěrboholské radiály ze staveb 510 a 511 zůstává hlukově nevyřešena. 
Protihlukové stěny jsou ukončeny na dolnopočernické straně mostu přes Počernický rybník. 
Od tohoto místa je celá pravá strana stavby 511 a Štěrboholské radiály hlukově 
nezabezpečena. Z hlediska hlukových emisí považujeme za nutné doplnit vhodná protihluková 
opatření v celém nechráněném úseku od mostu přes Počernický rybník (směr centrum) až 
k silničnímu přejezdu na Dubeč a instalovat protihluková opatření v oblasti MÚK Dubeč s cílem 
minimalizace negativních dopadů hlukové zátěže na Dolní Počernice. Opatření podél 
přechodové oblasti stavby 510 a 511 požadujeme začlenit do stavby 511. 
                                                                                                    H:10/0/0  
Starosta  - předložil ke hlasování  bod č.3  spojený s bodem č. 4, včetně  doplnění: 
Po uvedení stavby 511 do provozu provést kontrolní měření, která by prokázala dodržení 
hygienických limitů, uváděných v dokumentaci pro územní řízení. Tento požadavek se týká 
zejména lokality MČ, Vinice, zóna Dolní Počernice-jih a Běchovice II. V případě nedodržení 
hygienických limitů po uvedení stavby 511 do provozu provést taková opatření, která by 
zajistila soulad provozu této stavby s platnými hygienickými normami. Požadujeme umístit 
monitorovací stanice, které budou sledovat látky znečišťující ovzduší a hlukové emise. 
Požadujeme zprovoznit kontrolní měření  90 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí. 
          

Starosta  předložil ke hlasování  usnesení k bodu č. 4.  

Z pohledu naší MČ je nejvíce postižena negativními dopady jak ze stavby 510, tak následky 

provozu stavby 511 lokalita naší MČ s názvem Vinice, kterou SOKP přímo prochází! Je nutné, 

aby tato lokalita byla maximálně před těmito negativními dopady ochráněna, a to jak v oblasti 

mostu přes Počernický rybník, tak v oblasti křížení SOKP s Českobrodskou ul. a v oblasti MÚK 

Dubeč.        H:10/0/0 

 

Starosta předložil ke hlasování návrh usnesení k bodu č. 5. 

Je třeba si uvědomit, že převážná část stavby 511 je situována v povodí Rokytky. Veškeré 

dešťové vody budou sváděny do vodotečí a potoků, které budou ve své poslední fázi končit v 

Počernickém rybníku. Z tohoto důvodu je třeba realizovat takový způsob odvodnění stavby 

511, který by dostatečným způsobem zajistil dodržení norem pro odvádění přečištěných 

dešťových vod do Počernického rybníka, a to již v současné době a následně v průběhu 

stavby, tak po jejím uvedení do provozu. Zajistit takový způsob odvodnění stavby 511, který by 

dostatečným způsobem prokázal dodržení norem pro odvádění dešťových vod do 

Počernického rybníka, a to jak v průběhu stavby, tak po jejího uvedení do provozu. Provádět 

měření  v současné době  a po celou  dobu výstavby, zkušebního provozu stavby 511 tak po 

jejím uvedení do provozu. Monitoring vody v rybníce provádět  již v současné době.                            

H:10/0/0   

Starosta předložil k hlasování návrh usnesení k bodu č.6. 
V dalších stupních PD požadujeme vyřešit MÚK Dubeč tak, aby bylo možno najet 
z Českobrodské ul. na stavbu 511 a sjet ze stavby 511 na Českobrodskou ul. 
        H:10/0/0  

Starosta předložil ke hlasování návrh usnesení k bod č.7.   

V případě nemožnosti technicky zabezpečit přímé napojení z Českobrodské ul. na stavbu 511 

požadujeme realizovat alternativní dopravní variantu - obchvat jižní části Dolních Počernic v souladu 

s platným územním plánem SÚHMP. 
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Ing. Vermach protinávrh – bod č. 7 vypustit    H:6/4/0  
 
Hlasování o návrhu starosty                                                         
V případě nemožnosti technicky zabezpečit přímé napojení z Českobrodské ul. na stavbu 511 
požadujeme realizovat alternativní dopravní variantu - obchvat jižní části Dolních Počernic v souladu 
s platným územním plánem SÚHMP 

 H:5/3/2  
 
Starosta předložil ke hlasování návrh usnesení k bod č. 8  
Z pohledu samosprávy MČ Praha – Dolní Počernice konstatujeme, že stavba 511 není situována jako 
okruh kolem Prahy, ale prochází přímo městskou zástavbou. Z toho důvodu podpoříme jakoukoliv 
jinou variantu SOKP, která by oddálila tranzitní dopravu za hranice Prahy a stala by se v pravém slova 
smyslu silničním okruhem kolem Prahy. 
Mgr. Jirsák podal návrh na vypuštění věty“ Z pohledu samosprávy“  
                     H:8/1/1 
Poté přistoupeno k hlasování o návrhu. 
Konstatujeme, že stavba 511 není situována jako okruh kolem Prahy, ale prochází přímo 
městskou zástavbou. Z toho důvodu podpoříme jakoukoliv jinou variantu SOKP, která by 
oddálila tranzitní dopravu za hranice Prahy a stala by se v pravém slova smyslu silničním 
okruhem kolem Prahy.                                                                 H:8/1/1  
.Ing. Falc – protinávrh  
Konstatujeme, že stavba 511 není situována jako okruh kolem Prahy, ale prochází přímo městskou 
zástavbou. Z toho důvodu požadujeme do dokumentace EIA doplnit posouzení variantního řešení 
SOKP, a to z hlediska dopadu na životní prostředí               H:4/3/3  
 
Starosta předložil k hlasování návrh usnesení bodu č 8.  
Konstatujeme, že stavba 511 není situována jako okruh kolem Prahy, ale prochází přímo 
městskou zástavbou. Z toho důvodu podpoříme jakoukoliv jinou variantu SOKP, která by 
oddálila tranzitní dopravu za hranice Prahy a stala by se v pravém slova smyslu silničním 
okruhem kolem Prahy.     H:10/0/0 
 
Ing. Vermach – požaduje aktualizaci EIA na intenzitu dopravy zjištěnou v roce 2017. 
      .                         H:5/2/3  
 
Ing. Vermach podal návrh usnesení vyplývající z přijatého usnesení:  
Zastupitelé ukládají starostovi MČ svolat po vydání územního rozhodnutí jednání ZMČ tak, aby 
se zastupitelstvo sešlo alespoň jeden den před nabytím právní moci územního rozhodnutí 

 H: 9/1/0  

2. Informace 
Starosta vyzval k případným dotazům ze strany zastupitelů. Nemá žádný materiál k projednání.  
 
3. Dotazy, připomínky, podněty 
JUDr. Kšáda – upozornil na rozpor v rozhodnutí RMČ v bodě 28.13 z jednání RMČ č.16.7 a 
usnesením ZMČ č. 23 (bod 1) ve věci dopravní obsluhy bytového domu C, lokalita Nová Úpická. 
Starosta informoval  o jednáních, týkajících se D.P., ulice Nová Úpická, řešení jižní části D.P. a 
dopravní obsluhy. Upozornil na  probíhající  jednání o jižní části Dolních Počernic a ulice Nová Úpická. 
RMČ požaduje  změnu územního plánu tak, aby ulice Nová Úpická byla zařazena mezi veřejně 
prospěšné stavby, předpoklad realizace 1-2 roky. Chystají se právní kroky k řešení pozemku v areálu 
bývalého  objektu AutoExner k vybudování ulice Nová Úpická, včetně výkupu pozemků. Celá lokalita 
jižní části D.P. je předmětem úprav hl. m. Prahy, jsou pozastaveny práce na projektu Bytové domy, 
Dolní Počernice- jih. 
Usnesení č. 28.3. bylo přijato, protože se jedná o dočasné řešení. RMČ připomínku JUDr. Kšády 
projedná a bude informovat ZMČ.  
Ing. Král  uvádí, že na jednáních na Magistrátě bylo slíbeno, že bude přednostně řešena ulice Nová 
Úpická. Společnost Galstian & Galstian Group s.r.o.  dokončí výstavbu v roce 2024. Do té doby je 
slíbeno, že se vyřeší kruhový objezd na ul. Národních hrdinů a ul. Nová Úpická 
Starosta uvádí, že zaznamenal korespondenci mezi Ing. Smrkovským a Mgr. Šroubkem ohledně  
autobusové linky 224.Ve věci jedná s ROPIDEM a připravují zkušební jízdu malého autobusu. 
JUDr. Kšáda se odvolává na vystoupení starosty, uvádí že společnost Galstian & Galstian Group s.r.o.  
má v lokalitě svoje pozemky a není jisté, zda je poskytnou. Ptá se, proč RMČ rozhodla v otázce řešení 
dopravní obsluhy projektu Bytového domu Dolní Počernice, území C, lokalita Nová Úpická ve stejný 
den, ve kterém byla doručena jejich žádost. 
Ing. Král uvádí, že zástupci společnosti podali žádost v den, kdy bylo jednání RMČ. 
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p. Šmolka uvádí, že o výstavbě lokality C Bytového domu Dolní Počernice bylo rozhodnuto v době, 
kdy není vyřešena doprava. Upozorňuje na stromořadí, které je výstavbou ohroženo.   
Ing. Smrkovský uvádí, že informaci o lince č. 224 si přečetl ve Zpravodaji. 
Starosta uvádí, že informace nezveřejňuje hned, ale až ve chvíli, kdy má jistotu, že jsou pravdivé. 
Vede sám jednání a informuje radu.  
Ing. Vermach požádal, aby do zápisu ZMČ bylo uvedeno: 
Požaduji v této věci revokaci usnesení RMČ č. 28.13 přijaté dne 16.7.201, které je v rozporu 
s vydaným rozhodnutím ZMČ č. 23, bod 1 ze dne 11.6.2018. 
 
zapsala: Mgr. Hejdová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé: Ing. Tomáš   J í l e k, v.r.                    Ing. Jiří   F a l c, v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Zbyněk   R i c h t e r, v.r. 
        starosta MČ Praha - Dolní Počernice    
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                                                                    U s n e s e n í 

Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice ze 7. zasedání konaného dne 22.7. 2019 
 
Zastupitelstva MČ Praha-Dolní Počernice 
Zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice vydává do územního řízení stavby „Silniční 
okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice-dálnice D1“ následující stanovisko: 
 
1. Současně se zprovozněním stavby 511 zprovoznit přeložku 1/12 - Českobrodská. Stávající 
nájezdové rampy na konci přemostění Počernického rybníka nelze uzavřít dříve, než bude 
zprovozněno nové napojení přeložky 1/12 na SOKP. 
Podmínkou uvedení do zkušebního provozu stavby 511 je uvedení do zkušebního provozu 
přeložky 1/12. 
2. Oblast napojení Štěrboholské radiály ze staveb 510 a 511 zůstává hlukově nevyřešena. 
Protihlukové stěny jsou ukončeny na dolnopočernické straně mostu přes Počernický rybník. 
Od tohoto místa je celá pravá strana stavby 511 a Štěrboholské radiály hlukově 
nezabezpečena. Z hlediska hlukových emisí považujeme za nutné doplnit vhodná protihluková 
opatření v celém nechráněném úseku od mostu přes Počernický rybník (směr centrum) až k 
silničnímu přejezdu na Dubeč a instalovat protihluková opatření v oblasti MÚK Dubeč s cílem 
minimalizace negativních dopadů hlukové zátěže na Dolní Počernice. 
Opatření podél přechodové oblasti stavby 510 a 511 požadujeme začlenit do stavby 511. 
3. Po uvedení stavby 511 do provozu provést kontrolní měření, která by prokázala dodržení 
hygienických limitů, uváděných v dokumentaci pro územní řízení. Tento požadavek se týká 
zejména lokality MČ, Vinice, zóna Dolní Počernice-jih a Běchovice II. V případě nedodržení 
hygienických limitů po uvedení stavby 511 do provozu provést taková opatření, která by 
zajistila soulad provozu této stavby s platnými hygienickými normami. Požadujeme umístit 
monitorovací stanice, které budou sledovat látky znečišťující ovzduší a hlukové emise. 
Požadujeme zprovoznit kontrolní měření 90 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí. 
4. Z pohledu naší MČ je nejvíce postižena negativními dopady jak ze stavby 510, tak následky 
provozu stavby 511 lokalita naší MČ s názvem Vinice, kterou SOKP přímo prochází! Je nutné, 
aby tato lokalita byla maximálně před těmito negativními dopady ochráněna, a to jak v oblasti 
mostu přes Počernický rybník, tak v oblasti křížení SOKP s Českobrodskou ul. a v oblasti MÚK 
Dubeč. 
5 Je třeba si uvědomit, že převážná část stavby 511 je situována v povodí Rokytky. Veškeré 
dešťové vody budou sváděny do vodotečí a potoků, které budou ve své poslední fázi končit      
v Počernickém rybníku. Z tohoto důvodu je třeba realizovat takový způsob odvodnění stavby 
511, který by dostatečným způsobem zajistil dodržení norem pro odvádění přečištěných 
dešťových vod do Počernického rybníka, a to již v současné době a následně v průběhu 
stavby, tak po jejím uvedení do provozu. 
Požadujeme zajistit takový způsob odvodnění stavby 511, který by dostatečným způsobem 
prokázal dodržení norem pro odvádění dešťových vod do Počernického rybníka, a to jak           
v průběhu stavby, tak po jejího uvedení do provozu. Provádět měření v současné době,          
po celou dobu výstavby, zkušebního provozu stavby 511 a po jejím uvedení do provozu. 
Monitoring vody v rybníce provádět již v současné době. 
6. V dalších stupních PD požadujeme vyřešit MÚK Dubeč tak, aby bylo možno najet                     
z Českobrodské ul. na stavbu 511 a sjet ze stavby 511 na Českobrodskou ul. 
7. Konstatujeme, že stavba 511 není situována jako okruh kolem Prahy, ale prochází přímo 
městskou zástavbou. Z toho důvodu podpoříme jakoukoliv jinou variantu SOKP, která by 
oddálila tranzitní dopravu za hranice Prahy a stala by se v pravém slova smyslu silničním 
okruhem kolem Prahy.  
Dále ZMČ odsouhlasilo toto usnesení: 
8. Zastupitelé ukládají starostovi MČ svolat po vydání územního rozhodnutí jednání ZMČ tak, 
aby se zastupitelstvo sešlo alespoň jeden den před nabytím právní moci územního rozhodnutí 
 
 
 
 
 

   Zbyněk   R i c h t e r, v.r. 
         starosta MČ Praha - Dolní Počernice 


