
Mýty o Klánovické spojce (KS) aneb jak je v plánech od dob "Franze 

Josefa" 

 
Rádi bychom vám osvětlili některé informace týkající se KS a její historie z pohledu 
občanů,  kteří pátrají po veřejně dostupných informacích. Na základě vyžádaných 
informací (IPR Praha, Středočeský kraj, Magistrát Hl.m.Prahy, MČ Praha Klánovice a 
obec Šestajovice)  docházíme k těmto názorům: 
 

1/ KS je tabu 

2/ KS je vosí hnízdo 

3/ KS má odlišné historické vnímání 
 
 

1/ KS je tabu 
Dopátrat se informací o KS je z pohledu běžného občana velice složité. Za 
posledních 10 let je informovanost ze strany seriózních zdrojů (obce, MČ, kraj, hl.m. 
Praha) velice nedostačující, včetně vysvětlení přínosů silnice, negativ a pozitiv 
stavby.  Pokud však informace jsou, jsou vyžádané a z našeho pohledu 
nekoncepční, nesrozumitelné či případně zmatené (např. jen 2 názvy pro stejnou 
stavbu za posledních 10 let: Jižní tangenta a Klánovická spojka). Nejen proto se již 
od začátku stále ptáme. 
Jaká jsou POZITIVA a NEGATIVA výstavby Klánovické spojky a zda POTŘEBUJÍ 
obyvatelé Šestajovic, Klánovic a okolních obcí tuto silnici (KS)? 
 

2/ KS je vosí hnízdo 
Názor na samotnou stavbu je závislý na mnoha faktorech. Jedním z těch 
nejdůležitějších je však to, kdo se k stavbě vyjadřuje, kdo o stavbě rozhoduje, kdo ji 
chce, koho se dotýká a v jakém období se právě nacházíme (před volbami, před 
schválením důležitého rozhodnutí atd). Informovat občany o takto zásadní stavbě se 
do dnešního dne z našeho pohledu nikdo ani nepokusil. Pokud nějaké informace 
jsou, jsou strohé, nekomplexní a řeší se za zavřenými dveřmi jednání samospráv či 
na sociálních sítích, kde vzbuzují emoce. Do dnešního dne veřejná správa 
nepředstavila projekt KS občanům, natož aby se o ní začala vést jakákoliv diskuse 
s veřejností. I přesto, že výstavba je v procesu schvalování. Pojďme se o ní začít 
společně bavit než bude pozdě, např. vyvoláním veřejné debaty! 
 

3/ KS má odlišné historické vnímání   
Často od našich spoluobčanů slýcháme: 
"O KS se ví už přes 30 let." Nebo "Když jste si nemovitosti v blízkosti plánované 
stavby KS kupovali, již jste o výstavbě věděli". 
Plánovaná stavba KS není stavbou jednoduchou: 

- má vést na území 2 krajů (hl.m. Praha a Středočeský kraj) 

- má vést přes území 3 obcí/městských částí (obec Šestajovice, MČ Praha 
Klánovice a MČ Praha Horní Počernice). 
Dle zákona 106/1999 Sb. (informační zákon) se průběžně ptáme dotčených orgánů 
na historii a současný stav KS: 
 
- v Územním plánu hl.m. Prahy je zanesena KS od roku 2000, cit: "Plocha pro tzv. 
klánovickou spojku je v platném územním plánu hl. m. Prahy vymezena od počátku 
jeho platnosti, tj. od 1.1.2000. Není nám známo, že by v minulosti byla klánovická 



spojka plánována v jiné trase; v současné době je však pořizována změna územního 
plánu Z2871, která s klánovickou spojkou souvisí.“ Tato změna právě souvisí 
s umístěním KS na poli mezi Šestajovicemi a Klánovicemi.  
 
a také příloha Vyjádření magistrátu hl.m.Prahy. 
      
- v nadřazené územně plánovací dokumentaci, tzv. ZÚR hl.m.Prahy (platné od roku 
2010) není KS vymezena (cit „nespadá do hierarchické úrovně komunikací“) - viz 
příloha IPR Praha. V předchozí nadřazené územně plánovací dokumentaci, tedy 
Územním plánu vyššího územního celku Pražský region (platný 2006 - 2010), rovněž 
není KS vedena. 
      
- v územním plánu obce Šestajovice je zanesen koridor pro KS s účinností od 
23.10.2014 (ÚP obce Šestajovice od roku 2010, zrušen 2012, schválen 2014. Proces 
pořizování ÚP obce Šestajovice cit.: „Obec Šestajovice dne 12.8.2010 vydala územní 
plán schválený zastupitelstvem obce Šestajovice a vydaný dle §54 zákona č. 
183/2006 Sb.V prosinci roku 2012 byl krajským soudem v Praze zrušen územní plán 
ze dne 12.8.2010 z důvodu pochybení v procesnosti pořizování územního plánu. Dle 
přechodných ustanovení zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., a vyjádření 
MMR ke stávající situaci a problémům plynoucím ze zrušení územního plánu, byl 
aktualizován návrh územního plánu vydaný 12.8.2010 v souladu s novelou 
stavebního zákona a je předložen k opětovnému projednání dle § 50 zákona 
183/2006 Sb.“ 
 
- v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje není KS předmětem řešení a 
záměr KS nebyl obsažen ani v dřívější územně plánovací dokumentaci (Územní plán 
vyššího územního celku Pražský region) – viz příloha KÚ Středočeského kraje.  
 
Shrnutí: 
KS je od začátku vedena jako stavba veřejně prospěšná. Jaké veřejnosti bude tedy 
prospěšná, když o ní veřejnost neví? 
Neřešme historii, pojďme se starat o současnost a budoucnost našeho území, které 
se rychle mění. Jsme sousedé se zájmem o krajinu kolem nás, které se KS 
bezprostředně dotýká. Proto se o ní také zajímáme již několik let. KS bude mít dopad 
na celé naše území a rozvojové plochy (nová zástavba domů, občanská vybavenost, 
atd.) v územních plánech dostanou díky KS zelenou.  
Nyní máme POSLEDNÍ šanci s tím něco udělat. Jestli máte stejný názor jako my, 

PODEPIŠTE PETICI PROTI KLÁNOVICKÉ SPOJCE, buďte aktivní v rámci 
územních řízení. Rádi poskytneme informace a návod. 
 
Nemáme co ztratit, žádnou politickou kariéru, můžeme ztratit „pouze“ naši 
krajinu. 

https://www.sestajoviceprozivot.cz/wp-content/uploads/2019/05/Magistrat_vyjadreni_2018.pdf
https://www.sestajoviceprozivot.cz/wp-content/uploads/2019/05/IPR_vyjadreni_2018.pdf
https://www.sestajoviceprozivot.cz/wp-content/uploads/2019/05/Stredocesky-kraj_vyjadreni_2018.pdf

