
Ve Velkých Přílepech dne 25.10. 2019 

 
Podrobné vysvětlení požadavků Věcně shodné připomínky 

 
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. 
 
Celá stavba je v projednávané dokumentaci EIA vedena od počátku jako silnice II. třídy, která je dle zákona č. 13/1997 
o pozemních komunikacích, určena pro dopravu mezi okresy. Jak však bylo architektem potvrzeno na veřejném 
projednání záměru, tak silnice splňuje technické požadavky i na silnice I. třídy, které jsou určeny zejména pro 
dálkovou a mezistátní dopravu!  
Navíc ve zveřejněných smlouvách na projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení II. etapy tj. Obchvatu Kralup 
a III. etapy přeložky z Kralup k D8, je v čl. 16 uveden požadavek připravovanou dokumentaci: „Dokumentace musí být 
projednána a doloženo stanovisko úseku provozovatele elektronického mýta ŘSD ČR v souvislosti s výhledovým 
zapojením stavby do systému mýta provozovaného ŘSD ČR. Systém mýtných bran bude odpovídat systému 
provozovanému na komunikacích ve správě ŘSD ČR“.  
Nařízením vlády č. 240/2014 Sb. o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění 
slevy na mýtném, lze vybírat mýto pouze na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že již od roku 2016 je krajem plánován výběr mýta na této silnici, což je možné jen na 
silnici I. třídy s mezinárodní dálkovou a mezistátní dopravou, nikoliv o silnici II. třídy, která je určena pro dopravu 
mezi okresy! 
Ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje jde tak od samotného počátku o klamání obyvatel se zcela jiným 
cílovým záměrem. Umožnit nákladní tranzit mezi D1 a D8 mimo území Prahy, a to jen 210 metrů od obydlené části 
Velkých Přílep! 
 

2. Požadujeme vypuštění koridoru dvou mimoúrovňových křižovatek (MUK) a jejich nahrazení koridory pro kruhové 
objezdy. 
Navrhované mimoúrovňové křižovatky dálničního typu s výškou 7 metrů nad terénem jsou jasným důkazem, že 
silnice není stavěna pro místní dopravu, ale pro mezinárodní tranzit, který by kruhové objezdy zdržovaly. Navíc 
mimoúrovňové křižovatky byly navrženy bez provedení kapacitního posouzení původních kruhových objezdů!  

 
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. 
 
Už při schvalování první části Jižního obchvatu Velkých Přílep, na jednání zastupitelstva dne 7.3.2019, jsme 
upozorňovali na chybějící druhou část obchvatu a požadovali jsme schválení obchvatu jako celku. Druhá část byla 
dodatečně schválena zastupitelstvem obce až dne 9.5.2019. Krajský úřad si samozřejmě vybral variantu kratší a 
levnější. Nyní tak dodatečně musíme prosazovat skutečný obchvat obce, vedoucí až na Roztoky. 
 
Obdobné Námitky vůči návrhu 3. aktualizace ZÚR Stř. kraje, dle bodů 1–3, byly schváleny i Radou obce Velké Přílepy 
na schůzi dne 23.10.2019.  
 

4. Požadujeme vypuštění nadbytečné části koridoru nového připojení na Kladenskou ulici ve Velkých Přílepech. 
 

Budování nového připojení přeložky II/240 na Kladenskou ulici, s nevyhovujícími technickými parametry, zcela ztrácí 
smysl při současném 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. Vznikla by tak jen druhá paralelní cesta se současnou cestou, která nadále povede do bývalého lomu, tj. 
sběrných surovin. Zvýšení rychlosti vozidel v této oblasti je v rozporu i se záměrem vybudování chodníků na 
Kladenské ulici a snížení průjezdné šíře silnice na 4,5 metru s plánovanou střídavou dopravou. Pro připojení přeložky 
tak požadujeme využití stávající silnice III/00710 vedoucí z Lichocevsi do Velkých Přílep. 

 
Ing. Vlastimil Zaviačič 
předseda 
Spolek Kamýk 
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