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Obec Průhonice 

Květnové náměstí 73 

252 43 Průhonice 

 

Věc: protest proti změně územního rozhodnutí vydaného dne 26.1.2015 pod č.j. 1879/2015-MURI/OSÚ/00029, spis.zn. 

112889/2014/Ma. 

Vážená paní starostko, 

S ohledem na platný „Strategický plán rozvoje obce Průhonice do roku 2025“, jehož klíčovým cílem je „snížení tranzitní dopravy v 

obci“ si Vás dovolujeme upozornit na probíhající územní řízení o změně územního rozhodnutí ve věci dopravního napojení tzv. 

obchodní zóny Kostka Čestlice (resp. Praha-Jih) na ulici Říčanská.  

Přestože je toto developerem navržené napojení dnes prezentováno jako výjezd směrem na Čestlice, je evidentní, že se 

developer snaží metodou postupných kroků docílit plného neomezeného napojení svojí obchodní zóny na ulici Říčanská. 

Developer svým požadavkem na zbudování komunikace pro motorová vozidla porušuje svůj původní slib o zbudování pouze 

chodníku pro pěší a lze tedy předpokládat, že poruší i slib o zachování jednosměrného výjezdu.  Developer zahájil stavbu bez 

stavebního povolení a jeho sliby ani psané závazky nelze dále považovat za seriózní.  S ohledem na zkušenosti z pražského 

provozu lze i přes eventuální vybudování fyzických zábran odbočení do Průhonic očekávat, že kdo bude chtít, ten směrem do 

Průhonic stejně odbočí, resp. po několika stech metrech se otočí do protisměru. Mimochodem, na mapovém portále 

www.mapy.cz je již tato komunikace zakreslena ve finální podobě, tzn. jako obousměrná. 

Napojení tzv. kolektoru Exitu 6 (de facto se jedná o zvláštní dálniční sjezd pro tuto obchodní zónu) dopravní situaci naší obce 

dále významně zhorší a jeho zbudování je tedy rovněž v rozporu se strategickým cílem Průhonic v oblasti dopravy.  

V neposlední řadě upozorňujeme, že již dnes je provoz v  ulici Říčanská mnohdy za hranicí únosnosti a v souladu se strategickým 

plánem by bylo naopak hledat cesty k jejímu zklidnění. Obec by měla např. usilovat o odstranění jména obce z těch obchodních 

zón, které se nacházejí mimo její katastr. 

S ohledem na evidentní principiální rozpor budování výjezdu OZ Kostka Čestlice (resp. Praha-Jih) a kolektoru Exitu 6 na ulici 

Říčanská se strategickým plánem obce a elementárními zájmy jejích obyvatel Vás níže podepsaní občané žádají, abyste v 

rámci svých pravomocí vyvinula veškeré úsilí k definitivnímu zastavení obou staveb. 

Děkujeme! 
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