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Ve Velkých Přílepech 28.1.2017 

 

PETICE 

„proti navrhovanému způsobu řešení napojení obce Velké Přílepy na 

plánovanou přeložku silnice II/240  (propojka D7-D8)“ 

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod   

a zákona č. 85 /1990 Sb. O právu petičním 

 

 

Vážení, 

 

my, níže podepsaní občané, bydlící trvale i přechodně v obci Velké Přílepy, především 

v Kladenské ulici a okolí, prostřednictvím této petice oznamujeme, že nesouhlasíme 

s navrhovaným způsobem řešení napojení obce Velké Přílepy na plánovanou přeložku 

silnice II/240 (propojka D7-D8). 

 

V loňském roce proběhlo jednání mezi Krajským úřadem Středočeského kraje a zástupci 

místních samospráv dotčených obcí o způsobu napojení těchto obcí na přeložku silnice II/240 

(dále jen „přeložku“).  

Výsledkem těchto jednání je návrh řešení, kdy v úseku mezi napojením na D7 a sjezdem na 

skládku mezi Svrkyní a Turskem je navrženo pouze jedno velkoryse řešené mimoúrovňové 

napojení v prodloužení Kladenské ulice, tedy západně od Velkých Přílep.  

Ostatní křížení se stávajícími silnicemi III/0079 (Lichoceves- Statenice), III/2406 (Noutonice-

Velké Přílepy) a III/24010 (Svrkyně-Velké Přílepy) se plánují pouze mimoúrovňově bez 

sjezdů. 

 

Toto řešení může znamenat zásadní nárůst hustoty dopravy na Kladenské ulici: 

 a) Ta se de facto stane přivaděčem nejen pro Velké Přílepy (jak je deklarováno), ale i pro 

Roztoky, Úholičky, Černý Vůl, Statenice a v omezené míře i další.  

b) Na Kladenské ulici se dá očekávat soustředění a nárůst dopravy z oblasti Kladenska 

směrem na Prahu 6 (Suchdol), jako nezpoplatněná a rychlejší náhrada D7 a navazující 

Evropské ulice. 

 

 



Žádáme: 

1. Upuštění od návrhu, podle nějž má být jediný sjezd z „přeložky“ zaústěn do Kladenské 

ulice. 

2. Doplnit připojení silnice III/0079  Lichoceves -Statenice  na „přeložku“ buď vybudováním 

další křižovatky, nebo  posunem navržené tak, aby obsloužila také silnici III/0079. 

3. Projednání jižního obchvatu Velkých Přílep, který by propojil přeložku mimo zastavěnou 

oblast jižně od Velkých Přílep se silnicí II/240. Tato komunikace by byla napojena na 

navrhovanou okružní křižovatku  na silnici II/240 nad  Černým Volem, kam má být zaústěno 

připojení od Roztok (viz územní plán obce Statenice). Toto řešení by zásadně odlehčilo 

Kladenské ulici i centru obce Velké Přílepy. 

 

Tuto petici podáváme, neboť se obáváme, že navrhované řešení napojení „přeložky“ může 

zhoršit již tak složitou dopravní situaci na Kladenské ul. a na křižovatce s II/240 „U Korychů“ 

a nikoli zlepšit.  

Není možné připustit, aby plánovaná „přeložka“, jejíž jeden z cílů má být dopravní odlehčení 

okolních obcí, zhoršovala zásadním způsobem situaci v ulici mezi obytnými domy ve 

Velkých Přílepech. 

Obáváme se možného zvýšení hlukové zátěže v hustě obydlené ulici, vibrací, prachové zátěže 

a výskytu zdravotně nebezpečných látek v ovzduší, především látek karcinogenních. Dále se 

obáváme, že neodpovídající šířka  ulice pro takovou zátěž zhorší již tak kritickou bezpečnost 

chodců, ale i obsluhy nemovitostí – zastavení před vlastním domem, bezpečné výjezdy ze vrat 

vlastních garáží atd. 

 

 

Děkujeme za pochopení a vstřícné projednání této petice. 

 

 

Petiční výbor: doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D., Kladenská 11, Velké Přílepy; 

                        Ing. Rostislav Dias, Kladenská 17, Velké Přílepy 

 

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního 

výboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


