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Vážená paní zástupkyně,
z pověření pana předsedy vlády mi dovolte reagovat na Váš dopis, ve kterém jste se na něj obrátila
se žádostí o Vaši účast na jednáních pracovní skupiny ke koordinaci přípravy staveb 518, 519 a 520
Pražského okruhu.
Na základě vyžádaných podkladů z Ministerstva dopravy Vám sděluji následující skutečnosti.
Členy této pracovní skupiny jsou zástupci Ministerstva dopravy, Ministerstva životního prostředí,
Ministerstva pro místní rozvoj, Úřadu vlády ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hlavního města Prahy
a Středočeského kraje. V pracovní skupině jsou tedy zastoupeny rezorty a složky, které jsou přímo
účastny na přípravě staveb a jejich povolovacích procesech, neboť primárním úkolem pracovní
skupiny je zabývat se nezbytnými kroky pro dostavbu Pražského okruhu v úseku Ruzyně – Suchdol
– Březiněves – Satalice.
Současný rozsah účastníků je nyní považován za optimální, neboť příliš početná pracovní skupina
postrádá svoji funkčnost. Podle zjištěných informací bylo již obdobných žádostí o členství v pracovní
skupině více, žádné z nich však doposud nebylo vyhověno.
Jak je již výše uvedeno, jednání pracovní skupiny se účastní rovněž vrcholní představitelé Hlavního
města Prahy, kteří případně mohou zástupcům městských částí poskytnout zápisy z jednání.
Současně bych Vás ráda informovala, že obdobně jako již nyní pro stavbu 511 Pražského okruhu,
budou pořádána setkání i na úrovni ministrů se zástupci samospráv, kde budou tito informováni
o postupu přípravy staveb 518, 519 a 520 Pražského okruhu.
S ohledem na tyto skutečnosti tak nemůžeme vyhovět Vaší žádosti o účast na jednáních předmětné
pracovní skupiny.
S úctou

PhDr. Běla Hejná v.r.
náměstkyně pro řízení Sekce
kabinetu předsedy vlády
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