
Petice za dostavbu Silničního okruhu kolem Prahy

úsek 511
/dle čl.l8 Listiny základních práva svobod a Zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním/

Motto: JI Trápí nás tisíce kamionů, hluk, špatný vzduch, nebezpečně rozbité ulice a chodníky.
Prosíme, pomozte nám. "

My, níže podepsaní občané České republiky, vyzýváme poslance a senátory Parlamentu ČR
a dále pak Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zdravotnictví
ČR, Magistrát hl. m. Prahy a zastupitele Středočeského kraje, aby se zasadili o co nejrychlejší
výstavbu a zprovoznění Silničního okruhu kolem Prahy ISOKP/, stavby 51 1 Běchovice - dálnice Dl.
Výstavba zmiňovaného úseku je zásadním předpokladem pro zachování kvality života desítek tisíc
obyvatel východního okolí Prahy. Tato část měla logicky stavebně navazovat na dokončenou část 512
SOKP. Jenže se začátek stavby odsouvá za rok 2014. Dopravní zátěž v regionu nekontrolovatelně
narůstá a v jejím důsledku dochází ke kumulaci dopravně bezpečnostních rizik, dlouhodobému
překračování hygienických limitů hladiny hluku a na některých exponovaných místech i koncentrací
škodlivých látek, které ohrožují zdraví obyvatel. Jen v Říčanech mezi rodinnými domy projíždí přes tři
tisíce kamiónů denně. V městské části Praha-Uhříněves je kamionová doprava zásadní příčinou
každodenních dopravních kolapsů. Masivní tranzitní dopravou jsou nově zatíženy i další obce
jihovýchodně od Prahy, např. Úvaly, Mukařov, Vyžlovka, Mnichovice, Strančice.

Jsme obětí polovičatého řešení tranzitní dopravy v okolí hlavního města. A je pro nás
zásadně nepřijatelné odsunutí dokončení výstavby Pražského okruhu daleko za horizont roku
2015.

Žádáme proto, aby se státní orgány maximálně zaměřily na řešení této situace, která
přerůstá v dopravní krizi. Vzhledem ke složitosti správních procesů uvítáme i dílčí kroky
k nápravě kritického stavu. Ať už jde o etapizaci výstavby okruhu nebo vybudování
dostatečných dopravně-bezpečnostních opatření na klíčových komunikacích využívaných

. tranzitní dopravou. Pro přechodné období žádáme zajištění kompletní rekonstrukce klíčových
komunikací regionu (silnice Č. 101, silnice 112, silnice Č. 111I00318 /Rooseveltova/, silnice Č.

11I107 v Říčanech /17. listopadu, Široká/). Zároveň s tím žádáme o podporu přípravy a
zaj ištění financí pro následnou výstavbu dopravních staveb, které převedou tranzitní dopravu
mimo obydlené části měst. /severní ajižní obchvat Říčan, Hostivařská spojka/o

K podpoře našich cílů využijeme i dalších občanských aktivit.

Petiční výbor:
Vladimír Kořen, starosta města Říčany, Ruská 1078, 251 OI Říčany (určen pro kontakt se
státními orgány)
Tomáš Mařík, tajemník MěÚ Říčany, U Potoka 93, 252 44 Psáry
Miloslav Šmolík, radní města Říčany, Foersterova 1137/2,251 OI Říčany

Podepsané petiční archy doručte nejpozději do 30. II. 20 II na adresu: Město Říčany,
Masarykovo náměstí 53, 25 I 01 Říčany


