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Po rozeslání pozvánek na veřejné projednání dokumentace a posudku o vlivech staveb 518 a 519
silničního okruhu kolem Prahy mezi Ruzyní a Březiněvsí, které MŽP svolalo na 6. 12. 2001 do auly
Vysoké školy zemědělské v Suchdole, spustili představitelé hlavního města Prahy a městské části
Prahy 6 tiskovou i korespondenční kampaň, obviňující ministerstvo životního prostředí z manipu-
lace veřejným míněním a ovlivňování výsledků posouzení.

Ty podle nich spočívaly ve volbě místa konání
veřejného projednání právě v Suchdole, jehož obyva-
telé mohou být dotčeni v případě rozhodnutí pro vari-
antu „J“. Z toho představitelé samospráv hlavního
města a Prahy 6 vyvodili, že MŽP chtělo na veřejném
projednání získat převahu zastánců varianty Ss
a prosadit ji proti vůli a potřebám hlavního města.

Proti takové interpretaci volby místa konání se
MŽP musí ohradit. Dokumentace a posudek o vlivech
na životní prostředí těchto dvou staveb vyhodnocuje
pět variant umístění a díky tomu se bezprostředně
dotýká 35 obcí, nejen Prahy. Většina z nich leží na
území Středočeského kraje a je od centrální Prahy
vzdálena více než Suchdol. Místo veřejného projed-
nání v Suchdole leží v těžišti dotčených obcí a měst-
ských částí Prahy a optimálně splňuje podmínku
stejné dostupnosti pro občany dotčených obcí.

Kdyby si představitelé Prahy přečetli dokumentaci
a posudek, které byly předmětem veřejného projed-
nání, a nereagovali spíše podle novinových článků,
zjistili by, že postup MŽP byl naprosto korektní
a v souladu se zákonem č. 244/1992 Sb. a že minis-
terstvo nelze obvinit z prosazování některé z vari-
ant. Naopak MŽP a environmentální hnutí byla kon-
frontována v minulosti se situací, kdy s odvoláním na
schválený územní plán hlavního města Prahy ani
investor – ŘSD Praha, ani orgány města nepředklá-
daly do posouzení vlivů tohoto úseku silničního
okruhu varianty a snažily se prosadit variantu „J“ jako
jedinou možnou, ačkoliv přinejmenším dosud for-
málně platný územní plán velkého územního celku
pražské a středočeské sídelní regionální aglomerace
obsahoval řešení jiné a územní plán Prahy byl schvá-
len v rozporu s ním. MŽP proto trvalo v souladu
s posláním procesu EIA na porovnání více variant.
Ne proto, aby prosadilo jinou variantu než „J“, ale aby
byl vůbec naplněn účel a smysl celého procesu
posuzování.

Posudek vypracovaný nezávislým expertním
týmem, který byl spolu s dokumentací předmětem
veřejného projednání, navrhuje v závěrečné části
ministerstvu životního prostředí vydat stanovisko,
které vyloučí tři z posuzovaných pěti variant a do
územního a stavebního řízení připustí jako podmí-
nečně možné dvě varianty – „Ss“ a „J“ s tím, že z hle-
disek ochrany přírody, obyvatel Suchdola a dlouho-
dobých zájmů na rozvoji Prahy i přilehlé části
Středočeského kraje považuje za lepší variantu Ss,
zejména pokud by byla kombinována s dalším

mostem přes Vltavu v severní části města, jak
předpokládá územní plán hlavního města (tak jako
tak). Současně však připouští a stanovuje pod-
mínky i pro variantu „J“, která slibuje větší
ochranný efekt před nepříznivými účinky dopravy ve
vnitřní Praze, je lépe projekčně připravená a reflek-
tuje lépe situaci, že na dva mosty současně prostě
stát ani město Praha nebudou mít prostředky a pro-
blém je třeba naléhavě řešit.

Již je zřejmé, že o výběru konečné varianty nelze
jednoznačně rozhodnout jen podle environmen-
tálních kritérií. I u nich záleží výběr na tom, zda se
větší váha přisoudí ochraně většího počtu obyvatel,
nebo ochraně přírody. MŽP může pouze upozornit
správní úřady na environmentální důsledky spo-
jené s realizací obou nejlepších variant a pro obě
stanovit podmínky, ošetřující co nejlépe ochranu
životního prostředí. Tíha konečného rozhodnutí je
však na orgánech, které povedou řízení o umístění
staveb a jejich povolení. Teprve v nich se rozho-
duje o právech a povinnostech účastníků řízení
a zvažují se další okolnosti a podmínky. EIA má cha-
rakter pouze expertního podkladu pro tato řízení.
Je na příslušných stavebních úřadech, jak tento
odborný podklad využijí při svých správních řízeních
a rozhodnutích a při formulování jejich podmínek.
Tyto orgány také ovšem přebírají plnou odpověd-
nost za důsledky těchto rozhodnutí, včetně těch,
které vyplynou z případného nerespektování stano-
viska MŽP o posouzení vlivů na životní prostředí, až
bude vydáno. Nic víc, nic míň. Do ukončení veřej-
ného projednání a vydání stanoviska MŽP jsou pro-
jednávané dokumenty stanovisky investora, zpraco-
vatele dokumentace EIA a zpracovatele posudku,
kteří nejsou pracovníky MŽP. Tato stanoviska proto
nelze podsouvat MŽP. Každý měl možnost své sta-
novisko v procesu posuzování vlivů těchto staveb
uplatnit a MŽP je povinno vážit, zda přináší do hod-
nocení nějaké nové, dosud neprověřené impulsy
a zabývat se jím v kontextu ostatních získaných
informací.

Stanovisko MŽP však bude sděleno až na konci
celého zákonného procesu a vše předtím jsou
pouhé spekulace. Proto byla i hysterie kolem místa
konání veřejného projednání zcela zbytečná.

Ing. arch. Martin Říha,
ředitel odboru posuzování

vlivů na životní prostředí MŽP


