Dálnice D3

Středočeská část
Praha – Nová Hospoda

Vydané platné dokumenty dálnice D3
Usnesení vlády č. 431 ze dne 31. 5. 2010 k závěrečné zprávě a vyhodnocení variantního řešení
výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, dálnice D3 ve Středočeském kraji a
rychlostní silnice R55 v úseku Otrokovice – Rohatec
Toto usnesení navazuje na usnesení vlády České republiky č. 1064 ze dne 19.9.2007, které stanovilo
požadavek vytvoření skupiny odborníků, která by se měla zabývat vyhodnocením variant řešení
výstavby dálnice D3 ve Středočeském kraji. Ve vazbě na toto usnesení byla pod přímým vedením
odborníků MŽP zpracována studie optimalizace vedení varianty Promika s několika podvariantami
(alternativa D3 v okolí Jílového). Pro potřebu skupiny odborníků byla zpracována Komparativní
studie doplněná dalšími studiemi a vyjádřeními. Výsledky práce skupiny odborníků se promítly do
usnesení vlády č. 431 ze dne 31. 5. 2010. V tomto usnesení vláda vzala na vědomí závěrečnou
zprávu a vyhodnocení variantního řešení výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy,
dálnice D3 ve Středočeském kraji a rychlostní silnice R55 v úseku Otrokovice – Rohatec, zpracované
skupinou odborníků jmenovaných na základě usnesení vlády ze dne 19.září 2007 č. 1064, o
Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008-2013, a uvedené v části III
materiálu č.j. 518/10, které potvrzují, případně nevylučují koridory, které jsou v souladu se
schválenou a navrhovanou územně plánovací dokumentací.
Pro dálnici D3 to znamená potvrzení západní varianty (tzv. stabilizované) trasy dálnice D3 ve
Středočeském kraji v souladu s ÚP VÚC Pražského regionu a ÚP VÚC okresu Benešov.

Dokumentace EIA „D3 – Středočeská část“, Ing. Ondrej Čapek, srpen 2010 a Stanovisko Ministerstva
životního prostředí k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí vydané dne 1. 2. 2012 pod čj. 1933/ENV/12 k záměru „D3 - Středočeská část„
Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 1. 2. 2012 pod čj. 1933/ENV/12 stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí k záměru „D3 – Středočeská část, přičemž požadavky na závěr
zjišťovacích řízení zahrnují mj. požadavek na prověření variantního koridoru dálnice D3 v parametrech
D27,5/120 přes Poříčí nad Sázavou (Promika + Zenkl-Vyhnálek)]. Ministerstvo životního prostředí přitom v
tomto stanovisku uzavřelo, že „na základě závěru posudku veřejného projednání a doplňujících informací je
akceptovatelná realizace obou variant (tj. varianty západní i varianty východní) popsaných v dokumentaci s
tím, že varianta západní je výhodnější z důvodu méně významných negativních vlivů na veřejné zdraví“.
Aktualizace ZÚR SK (2015), která opětovně vymezila koridor D3 ve Středočeském kraji, (po jeho zrušení rozsudkem
Krajského soudu v Praze ze dne 14.6.2013) byla zpracována zejména na základě těchto podkladů:
Usnesení vlády ČR č. 741/1999 ze dne 21. července 1999 k Návrhu rozvoje dopravních sítí v České republice do roku
2010
Toto usnesení stanovilo rozsah sítě dálnic a rychlostních silnic v ČR. V usnesení je dálnice D3 jednoznačně uvedena.
Usnesení vlády ČR č. 1643/2005 ze dne 14.12.2005 o výběru koridoru pro dálnici D3 ve variantě stabilizované
Toto usnesení bylo řešením rozporu při projednání dokumentace ÚP VÚC okresu Benešov mezi MŽP ČR (prosazujícím var.
Zenkl – Vyhnálek 07/2001, neboli zkapacitnění I/3 v úseku Mirošovice - Mezno) a Krajským úřadem Středočeského kraje
(prosazujícím var. Stabilizovanou – dle dlouhodobé přípravy ŘSD ČR).
Usnesení vlády ČR č. 929/2009 ze dne 20. července 2009 o Politice územního rozvoje České republiky 2008
Toto usnesení opět deklarovalo potřebnost stavby D3.
Usnesení vlády č. 431 ze dne 31. 5. 2010 k závěrečné zprávě a vyhodnocení variantního řešení výstavby silničního
okruhu kolem hlavního města Prahy, dálnice D3 ve Středočeském kraji a rychlostní silnice R55 v úseku Otrokovice –
Rohatec

Dálnice D3 „Středočeská část“
Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 2024
Předpokládaný termín uvedení do provozu: 2028

D3 0301 Praha – Jílové u Prahy
Celkové stavební náklady: 8 462 mil. Kč (bez DPH)

D3 0302 Jílové - Hostěradice
Celkové stavební náklady: 5 589 mil. Kč (bez DPH)
Jižní obchvat Jílové u Prahy – 226 mil. Kč (bez DPH)

D3 0303 Hostěradice - Václavice
Celkové stavební náklady včetně SSÚD : 6 782 mil. Kč (bez DPH)
Přivaděč Týnec nad Sázavou – 203 mil. Kč (bez DPH)
Přivaděč Benešov (Václavická spojka) – 1 138 mil. Kč (bez DPH)

D3 0304 Václavice - Voračice
Celkové stavební náklady: 9 422 mil. Kč (bez DPH)

D3 0305/I. Voračice – Nová Hospoda
Celkové stavební náklady: 7 646 mil. Kč (bez DPH)

Děkuji.
Lucie Jandíková
ŘSD Závod Praha

