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První krok pro zklidnění dopravy v Praze 21 a okolí: Stavba obchvatu 

získala pravomocné územní rozhodnutí! 

Po mnohaletém plánování získala stavba Přeložky silnice I/12 Běchovice – Úvaly dne 20. 8. 2022 

pravomocné územní rozhodnutí. Tento klíčový dokument: územní rozhodnutí pro stavbu přeložky 

vydal dne 20. 7. 2022 Úřad MČ Praha 21, Odbor stavební úřad. Před ukončením lhůty nebylo 

podáno žádné odvolání a rozhodnutí se tak stalo po uplynutí všech lhůt pravomocným. Je to první 

krok z mnoha ke zklidnění dopravy v Újezdě nad Lesy a jeho okolí.  

„Je až neskutečné, co se podařilo. Celý povolovací proces trval na našem úřadu více než 3 roky, žádost 

byla zástupci stavebníka podána již v červnu 2019. Řízení bylo přerušováno a podklady doplňovány a 

aktualizovány. Velkou pochvalu si zaslouží všichni úředníci našeho stavebního úřadu, kteří odvedli 

v celém řízení profesionální práci. Jmenovitě bych ráda poděkovala paní Zdeně Černíkové, Janě 

Gurovičové a panu Janu Kuprovi. Vést řízení o klíčové dopravní stavbě na malém úřadu, jako je ten 

náš, nebylo vůbec jednoduché a já oceňuji zapojení celého týmu, bez jejich přičinění by to takto dobře 

nedopadlo,“ říká tajemnice ÚMČ Prahy 21 Šárka Zátková. 

Tato stavba v budoucnu ušetří řidiče, kteří přijíždějí do hlavního města, zdlouhavého průjezdu 

městskými částmi Praha-Běchovice, Praha 21 - Újezd nad Lesy a také městem Úvaly. Zároveň se tak 

mimo obydlené ulice odkloní veškerá tranzitní, meziměstská a příměstská doprava. Nová silnice bude 

čtyřproudová, což bude odpovídat tomu, kolik vozidel po ní každý den projede. Díky jejímu přeložení 

ubydou na cestě do Prahy úseky s hustou dopravou, kde bylo komplikované předjíždění a také 

nepřehledné křižovatky. Nová silnice bude procházet nezastavěným územím, kde převládá 

zemědělská půda. A co obchvat přinese obyvatelům Újezda nad Lesy? Díky přeložce se stávající 

silnice I/12 změní na komunikaci nižší třídy, což může přinést výrazné zklidnění dopravy. 

„Pro celou Prahu 21 a především pro náš Újezd je to důležitá zpráva, zmizí tak každodenní kolony 

vozidel. Uleví se tím našim občanům a zkrátí se dojezd a časová ztráta MHD ve špičce. Navíc mám 

velkou radost, že se s Ředitelstvím silnic a dálnic podařilo pro Újezd nad Lesy domluvit výstavbu 

ochranných valů a dalších kompenzačních opatření, která zajistí spokojený a klidný život našich 

obyvatel,“ dodává starosta Prahy 21 Milan Samec. 

O obchvatu Běchovic, Újezda a Úval se mluví už dlouho, projekt se začal připravovat v 90. letech 20. 

století. Zajímavostí je, že první pokus o získání územního rozhodnutí proběhl již v roce 2009, územní 

rozhodnutí bylo sice vydáno, ale na základě odvolání bylo zrušeno a následně bylo řízení zastaveno. 

Nyní se podařilo tohoto důležitého milníku dosáhnout. Další proces již není v kompetenci stavebního 

úřadu v Praze 21. 

„Chtěl bych moc poděkovat všem za vynaložené úsilí, jehož výsledkem je zisk pravomocného 

územního rozhodnutí na tuto velmi důležitou stavbu. Vyzdvihnul bych zejména vynikající práci 

úředníků stavebního úřadu Prahy 21. Díky nabytí právní moci můžeme nyní ihned zahájit práce na 

majetkoprávní přípravě a kompletní činnosti pro podání žádosti o vydání stavebního povolení. 

Příprava stavby je úzce koordinována se stavbou Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1, 

kdy je naším cílem společná realizace obou staveb,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. 

Stavbu zaštiťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, veškeré informace k ní najdete na 

https://www.silnicei12.cz/. 


