Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Zborovská 11, 150 00 Praha 5
Spisová značka: SZ 023504/2019/KUSK ÚSŘ/HS
Č. j.: 130310/2019/KUSK
Ve Velkých Přílepech dne 25.10. 2019

Věcně shodná připomínka k Návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení
vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území (dále jen „Návrh“)
a. Věcně shodná připomínka
My, níže uvedení a podepsaní občané obce Velké Přílepy, uplatňujeme v souladu s §23 odst. 2 a §39 zákona č. 183/2006
Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) tuto věcně shodnou připomínku k Návrhu
ve věci koridoru D057 – silnice II/101 a II/240, úsek Středokluky - Tursko (+ 2xMÚK).
1. Požadujeme, aby byl v rámci přípravy Návrhu vyhledán a vymezen nový koridor přeložky silnice II/240 jako součást
aglomeračního okruhu, vedoucí mimo katastry obce Velké Přílepy.
2. Požadujeme vypuštění koridoru dvou mimoúrovňových křižovatek (MUK) a jejich nahrazení koridory pro kruhové
objezdy.
3. Požadujeme doplnění Návrhu Jižního obchvatu Velkých Přílep o druhou část, vedoucí ze silnice II/240 od Statenic k
silnici III/2421 na Roztoky, která byla schválena usnesením zastupitelstva obce Velké Přílepy č. 51/2019 dne 9.5.2019
jako podmínka pro souhlas s výstavbou jižního obchvatu obce.
4. Požadujeme vypuštění nadbytečné části koridoru nového připojení na Kladenskou ulici ve Velkých Přílepech.
Odůvodnění:
Na základě platných a závazných výsledků místního referenda v obci Velké Přílepy z 20. - 21.10.2017 požadujeme přesun
koridoru této stavby mimo katastr obce Velké Přílepy. Celkem 71,8 % zúčastněných voličů NESOUHLASÍ s výstavbou
přeložky silnice II/240 přes katastry obce Velké Přílepy.
Realizací této stavby, plánované pouze 210 metrů západně od zástavby ve Velkých Přílepech, by prokazatelně došlo ke
zvýšení hlukové zátěže, zvýšení prachové zátěže a zvýšení výskytu zdravotně nebezpečných látek v ovzduší, především
látek karcinogenních na území obce, a to vlivem předpokládaného zvýšení provozu v katastru obce na více než 28 tis.
vozidel denně (18980 přeložka + 9300 centrum), uvedené v příloze B.15 doplněné dokumentace EIA - Jižní obchvat obce.
Realizací dvou plánovaných mimoúrovňových křižovatek by dále došlo k zásadnímu narušení krajinného rázu a záboru
nejkvalitnější zemědělské půdy v I. třídě ochrany, a to o 7,1 ha vyššímu ve srovnání s požadovanými kruhovými objezdy.
Budování nového připojení přeložky II/240 na Kladenskou ulici, s nevyhovujícími technickými parametry, zcela ztrácí
smysl při plánovaném zprovoznění Jižního obchvatu Velkých Přílep. Došlo by tak pouze k dalšímu, zcela zbytečnému,
záboru zemědělské půdy I. třídy ochrany a narušování majetkových vztahů současných vlastníků těchto zemědělských
pozemků. Pro připojení přeložky tak požadujeme využití stávající silnice III/00710 vedoucí z Lichocevsi do Velkých Přílep.
b. Zmocnění zástupce veřejnosti
V souladu s ustanovením § 23 stavebního zákona, níže uvedené a podepsané osoby, které uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu 3. aktualizace Zásad
územního rozvoje Středočeského kraje, prohlašují, že zmocňují Spolek Kamýk, sídlo Halasova 714, 252 64 Velké Přílepy, IČO: 04498763, aby je zastupoval jako
zástupce veřejnosti v celému procesu pořizování 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, podal námitku na základě věcně shodné připomínky a
aby ji projednal podle stavebního zákona.
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c. Přijetí zmocnění: Výše uvedené zmocnění přijímám.
Ing. Vlastimil Zaviačič, předseda
Spolek Kamýk, sídlo Halasova 714, 252 64 Velké Přílepy, IČO: 04498763

