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Vyjádření k oznámení koncepce „Aktualizace strategického plánu hlavního města 

Prahy 2014“, vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí kód MZP189K 

 

Vážená paní inženýrko, 

 

městská část Praha 11 se tímto vyjadřuje k oznámení koncepce „Aktualizace 

strategického plánu hlavního města Prahy 2014“, k vyhodnocování vlivů této 

koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Předkladatelem koncepce je hlavní 

město Praha a zpracovatelem je organizace Institut plánování a rozvoje hlavního 

města Prahy. 

Z dokumentace předložené koncepce vyplývá, že se jedná o koncepci vytvářející 

základní rámec socioekonomického rozvoje města, který stanovuje cíle, dílčí politiky 

a programy. Koncepce představuje relativně obecný strategický rámec, který definuje 

hlavní směry socioekonomického rozvoje bez konkrétního detailního průmětu 

do území. Předložená koncepce, její cíle a v jejich rámci specifikované politiky 

a programy mohou mít kladný dopad na životní prostředí hl. m. Prah, včetně území 

městské části Praha 11. Níže se vyjadřujeme k cílům 4. MOBILITA a 5. PROSTŘEDÍ. 

Předložené cíle rozvoje města jsou uvedené zcela obecně, a proto nelze vyloučit jejich 

vliv na území naší městské části. K takto formulovaným cílům se však lze vyjádřit také 

pouze obecně, neboť z koncepce nevyplývá žádný možný negativní či pozitivní 

konkrétní dopad. 
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Níže uvedené připomínky k dopravě uvádíme z toho důvodu, že její vliv má na území 

městské části Praha 11 nejvyšší podít na znečišťování životního prostředí. 

1) K dílčí politice a programu 4.1 uvádíme: 

Možný negativní vliv této politiky a programu spatřujeme v působení komunikace D1 

na území naší městské části, kterou rozděluje jako bariéra. Bude-ti nadále posilován 

význam této komunikace, požadujeme současně zvýšit úsilí pro eliminaci všech 

negativních dopadů (hluk, prachové částice atd.) na území městské části i její 

obyvatele. 

2) K dílčí politice a programu 4.2 uvádíme: 

Z hlediska udržitelného rozvoje městské části Praha 11 požadujeme v rámci metropole 

za nutné bezpodmínečně řešit posílení veřejné dopravy, a to zejména kolejové dopravy 

- konkrétně zavedení tramvajové trati na Jižní Město. V této souvislosti bychom uvítali 

i propojení městské hromadné dopravy pražské a Středočeského kraje. Dále bychom 

uvítali vybudování trasy metra D, s čímž je spojeno vybudování terminálu v Písnici 

s patřičně kapacitním P+R. 

V koncepci postrádáme aktuální komplexní řešení problematiky zneužívání území 

okrajových městských částí jako P+R pro mimopražské návštěvníky centra Prahy. 

3) K dílčí politice a programu 4.3 uvádíme: 

Důraz koncepce na propojení přírodních a krajinných prvků považujeme z našeho 

hlediska za velmi významný. Domníváme se, že tato politika je úzce propojena 

s dílčími politikami a programy cíle 5. PROSTŘEDÍ, konkrétně 5.1, 5.2, 5.3 a 5.5. 

Naplňování všech těchto politik a programů by mělo být vzájemně koordinováno. Naše 

městská část je obklopena významnými přírodními prvky, jako je Kunratický les, 

Milíčovský les a rybníky a vodní nádrž Hostivař a její okolí. Propojení těchto prvků by 

mělo být upřednostněno před jakýmikoliv jinými záměry, které by mohli toto propojení 

znemožnit. 
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4) K dílčí politice a programu 4.4 uvádíme: 

Městská část Praha 11 v současné době trpí důsledky nedobudování Pražského okruhu 

úseku č. 511. Požadujeme bezpodmínečně tento okruh dobudovat. Tato dostavba 

dle našeho názoru pozitivně ovlivní nejen životní prostředí naší městské části, 

ale i podstatné části metropole. 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Mgr. Dalibor  M l e j n s k ý  

starosta MČ Praha 11 


