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K;ajina pro život, spolek

Zalobce:

ICO: 27020886

R

Žová 388

252 43 Pruhonice

Právně

zast.:

Ža|ovarty:

JUDr. Petrou Humlíčkovou, Ph.D., advokátkou zapsanou v seznamu

Čer pod č. 16804,
Krajslcf

se sídlem ŠtcprlnsM640145, t to bo Praha

rriŤad StŤedočeského

Se sídlem Zborovská 1l
150

osoba

z

2I Praha

kraje

l

]

5

častněná

naÍízeni:

obec Prrihonice
IČo: ooz+tsol
se sídlem obecního uŤadu Květnové náměstí 73
252 43 Pruhonice

Právně

zast.:

JUDr. JiŤím Brožem, CSc., advokátem zapsan;fm v seznamu ČAK pod
č. 1882, se sídlem Dykova I7, |0l00 Praha 10 _ Vinohradv

ozn mení o uplatřov nípr

PŤílohy:

v osoby

z

častněnéna

íízení

dle textu

Trojmo

I.

obec Pruhonice byla Krajským soudem v Pruze vyzvána, nechť mu sdělí, zda ve výše
nadepsané věci hodlá vystupovat jako osoba zúčastrrěná na řizeni podle $ 34 zakona
ě. 150/2002 Sb., soudní řád správní , ve něri pozdějších předpisů.
rI.

Vzhledem k tomu, Že zrušením žalobou napadeného roáodnutí můžeb;it obec Průhonice
dotčena na sqých právech, práva podle $ 34 správního řádu tímto vyrrživá av Yuení nadále
hodlá vystupovat jako osoba zúčastněná naYlzení.

Toto své postavení dovozuje ztoho, že obec Pruhonice je účastníkempředmětrrého
stavebního řízenívedeného Stavebním uřadem nieany pod čj. 881212O17-MURVOSÚ lo002g.
spis. Zn. 99|87l20l6Ada, kter'.ýrn byl povolen ýjezd na ulici Říčanskou(ednosměrné

napojení připojení primární místníkomunikace k silnici III/0039 ve směru Čestlice - ulice
RíčanskálPruhonická)

,\i Tato 9tavba podstatně ovlivní dopravní situaci v obci Průhonice, protože její

\

|l uskutečněníje pře$lokladem realizace stavby progloužení kolektoru (sjezdu) z Exitu ó
do komerčnízóny Cestlice Jih. Ministerstvo rmitra ČR ve svém stanovisku čj. í/N-56257.
2loPB-20I6 stanovilo, že stavba kolektoru (sjezdu) z Exitu 6 do komerčni zóny Čestlice jih
bez napojení na ulici Říčanskounení možná.

, . Stavba kolekÍoru (sjezdu) z Exifu 6 dle odborného posouzení SEA (Vyhodnocení v1ivů
\|u| ýwhu změny ě. 1 územníhoplanu Cestlic na Životrrí prosfiedí) přispěje ke zmíměnídopadů

dopravního zatiženígenerovaného komerčnízónou Čestlice na obytrré tyemi Pruhonic' ale
také ke sníženídoprarmího zatiženíExitu 6 a Exitu 8 včetrrě omezení prujezdů vozidel ve
směru od Prahy do obchodní ulice v Čestlicíchobytným územímPruhonic (Jhříněveská,
Květnové niáměstí, Tulipránová, Ríčanská).Souěasný velmi zatíženýExit 6 z dálnice Dí
vytlživaji kromě zákazlrlrk.ů celé obchodní zony Čestlice stiíle více i obyvatelé nově stavěných
domů u Uhříněvsi a Pitkovic. Příjezd k těmto noqým čtrrrtímsměrem od Dolních Měcho1up
ulicemi Kutrrohorskou a Přátelství je velmi komplikovaný a proto stiíle ve většímíře pouŽívají
sjezd z Dl v km 6,2 u Pruhonic. Pokud se tento Exit 6 v odpoledních hodinácň a před
víkendem a svátky zah|ti, tak část vozidel projiždi do Čestlic přes místníkomuniku." .,,,
Průhonicích' konkrétTě ulicí Tuliprínovou nebo přes náměstí. Prodlovžení Exitu 6 a jeho
napojením na ulici Říčanskous moŽností odbočit pouze směrem do Čestlic
.,ó'1,,o.,
"u
protihlukovou stěnou, cca l80 metni od posledního RD, přispěje ke zklidnění souěasného
ýjezdu z Dl a omezí možnéprujezdy ulicí Tulipiínová a přes nríměstí. Bliže _ viz plánky
v pffloze.

obec Průhonice podporuje realizaci jedno.směrného napojení připojení primární místní
komunikace k silnici IIV0039 ve směru Cestlice (výjezdu na Ríčanskou),pokud bude
uvedena do provozu souběžně se stavbou kolektoru (sjezdu) z Exitu 6. Nejpodstatnějším
důvodem odvolání obce Pruhonice proti vydanému Rozhodnutí o změně umístěnístavbv
komunikace a irlženýtskésítě Čestlice, č,j. 88I2l20l7-MURVoSÚ/0029 byl požadavek ná
souběŽnou rea\izaci rnýjezdu na Říčanskou,popřípadě uvedení stavby do provozu souběžně se
stavbou kolektoru (sjezdu) z Exitu 6.

Zýše uvedeného WP|ývá' že obec Průhonice má naléhavý zá$em být osobou
zúčastněnou na soudním řizenívedeném pod zn.43 A 85/2018.
Příloha. Plántry

PhDr. Hana Borovičková
starostka

