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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 12. 7. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. 7. 2022, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

vedete  řízení o umístění stavby " Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice Dl". Žádám o 

informaci, zda stavba 511 bude mít v blízkosti města  Praha Uhříněves nějaký nájezd  na tento okruh nebo 

výjezd z něj. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

Krajský úřad Jihočeského kraje vedl odvolací řízení, které se týkalo rozhodnutí o umístění předmětné části 

Pražského okruhu, označované jako „SOKP 511 Běchovice – dálnice D1“. Toto odvolací řízení již bylo ukončeno 

rozhodnutím našeho úřadu ze dne 15. 6. 2022, jímž bylo napadené rozhodnutí o umístění stavby z části změněno 

a ve zbytku potvrzeno. Součástí umístěné stavby je i nájezd a výjezd, resp. sjezd z Pražského okruhu v prostoru 

mezi městskou částí Praha-Uhříněves a obcí Hájek u Uhříněvsi. V těchto místech je sjezd sveden na stávající 

komunikaci, která je ve směru k městské části Praha-Uhříněves značena jako ulice K Netlukám. Způsob řešení 

tohoto sjezdu je znázorněn na přiloženém detailu z výkresu celkové situace stavby. 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Petr Podhola       
vedoucí odboru 

- podepsáno elektronicky - 
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Váš dopis zn.:        

Ze dne: 12. 7. 2022  

Naše č. j.: KUJCK 89620/2022  

Sp. zn.: KHEJ 87447/2022/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 18. 7. 2022  
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