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Legenda

VIZE 2050
Křižovatka dálnice D7 a přeložky komunikace 
II/240, včetně souvisejících protihlukových opatření 
a vybudování prodloužení sjezdu z dálnice na Dobrovíz 
severně od Nových Středokluk výrazně nezhoršila zátěž 
osady hlukem. Naopak přinesla osadě snížení dopravní 
zátěže po stávajících komunikacích a zlepšila dopravní 
napojení na dálnici a do Prahy.

Obyvatelé osady se novými cestami v krajině pohodlně 
dostanou do okolní krajiny, sousedních obcí.

Do Prahy se lze rychle a pohodlně dostat příměstskou 
železnicí. Železniční zastávka Středokluky se stává 
centrem nové zástavby pro bydlení doplněné občanskou 
vybaveností s kvalitními veřejnými prostranstvími 
a dostatkem zeleně. Nové Středokluky už nejsou malou 
osadou vymezenou železnicí a průmyslovým areálem, 
ale stávají se součástí nové zahradní čtvrti.

opatření 2
Vytvořit podmínky pro snižování zatížení 

osady dopravou a hlukem z ní

opatření 3
Vytvořit předpoklady pro zlepšení 

prostupnosti krajiny, zvýšení její ekologické stability 

opatření 4
Nastavit optimální způsob komunikace 

obecního úřadu a osadního výboru. 
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VARIANTA 1

Návrh principu řešení

VARIANTA 2

Obec bude iniciovat opatření vedoucí k dodržování zákazu 
vjezdu nákladních automobilů na silnici z Kněževsi do Dobrovíze, 
což by mohlo vést ke snížení hlukové zátěže osady. Je nutné 
zajistit, aby realizací záměru na novou křižovatku dálnice D7 
a přeložky II/240 nedošlo ke zhoršení zatížení osady hlukem, 
a prověřit a zjistit všechny možnosti, jak této stavby využít pro 
snížení zatížení osady hlukem z dopravy a dopravou samotnou.

V územní studii krajiny a následně v územním plánu budou 
řešeny reálné možnosti nových propojení pro pěší a cyklisty na 
okolní sídla, navazující krajinu, turistické cíle, cyklostezky v okolí 
formou obnovy cest v krajině. Tato řešení propojující a doplňují 
systém cest v širším okolí budou přínosem i pro obyvatele 
Středokluk, Kněževsi a dalších obcí v okolí. Zároveň nové cesty 
doplněné zelení zvýší ekologickou stabilitu krajiny.

Je plně využívána práva a povinnosti osadního výboru a obce 
stanovené v Jednacím řádu osadních výborů obce Středokluky. 
Občané osady, prostřednictvím osadního výboru, a obec 
Středokluky se navzájem informují o aktivitách, problémech, 
které bezprostředně souvisí s životem v osadě a společně 
konstruktivně hledají a řeší problémy osady.

Prověření nových cest krajinou, včetně doprovodné vegetace 
v rámci územní studie krajiny a následně v rámci pořizování 
nového územního plánu obce.

V rámci všech správních řízení a jednání směřujících k povolení 
stavby křižovatky dálnice D7 a přeložky II/240 obec hájí 
prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty ve vztahu k této dopravní 
stavbě.

Vytipování těch cest a opatření, která budou mít maximální 
pozitivní dopad na co nejvíce obyvatel v okolí a zahájení 
projektové přípravy těchto cest a opatření.

Nastavit systém spolupráce starosty a místostarosty obce 
a osadního výboru např. formou pravidelných setkání 
v souvislosti povinností s povinností osadního výboru scházet 
se minimálně 4x ročně.

Nastavit systém předávání informací týkajících se osady 
mezi občany osady a osadním výborem například formou 
pravidelných setkání občanů s osadním výborem, či zveřejněním 
informací na osadní desce.

Projednání záměrů, studií, projektů, které se přímo týkají osady 
s jejími obyvateli, a to již ve fázi jejich přípravy. 

Aktivní zapojení osadních výborů a občanů do řešení dílčích 
problémů osady.

Osadní výbor, obyvatelé obce průběžně hlásí porušování zákazu 
vjezdu na komunikaci z Kněževsi do Dobrovíze. Obec průběžně 
komunikuje s policií a odborem dopravy o nastolení opatření, 
která povedou k dodržování zákazu vjezdu.

V rámci všech správních řízení a jednání směřujících k povolení 
stavby křižovatky dálnice D7 a přeložky II/240 obec jako účastník 
řízení zastupuje zájmy občanů osady, a to zejména tyto:

V případě prosazení a projektové přípravy záměru na protažení 
sjezdu z D7 na Dobrovíz severně nad Novými Středokluky, prověření 
možnosti zaslepení stávající komunikace Dobrovíz – Kněževes před 
vjezdem do osady od Dobrovíze.

>> prosazování záměru na protažení sjezdu z D7 na Dobrovíz severně nad Novými 
Středokluky jako vyvolané investice této dopravní stavby,

>> prosazování zpracování posouzení vlivu stavby na Nové Středokluky 
a prosazování realizace především odpovídajících protihlukových opatření jako 
vyvolané investice této stavby,

>> prosazování obchvatu Kněževsi tak, aby veškerá doprava z nového sjezdu z D7 
nejezdila kolem rodinných domů v Nových Středoklukách,

>> prosazování cyklostezky podél sjezdu na Nové Středokluk a dalších opatření, 
která povedou ke zlepšení prostupnosti krajiny.

Návrhová část

PLÁN ROZVOJE

Nové Středokluky

Cílem plánu rozvoje osady je jasné definování vize budoucího 
rozvoje Nových Středokluk do roku 2030. Vzhledem k tomu, 
že Nové Středokluky leží při železničním napojení na Prahu, 
která má do budoucna potenciál nastartovat zcela novou 
budoucnost na ní navazujících obcí, je součástí plánu i nástin 
vize osady kolem roku 2050. 

Zásadní součástí Plánu rozvoje jsou opatření, a pod ně 
náležející dílčí aktivity, které povedou k naplnění vize Nových 
Středokluk 2030

VIZE
2030

více na
www.stredokluky.cz

Osada Nové Středokluky zůstává 
osadou, jejíž obyvatelé dál 
využívají výhod života na venkově 
v blízkosti přírody, a zároveň všech 
výhod, které nabízí blízkost a dobré 
dopravní napojení na Prahu. Místní 
komunikace je nově vybudována 
a navazující veřejná prostranství 
jsou dořešena. Je nastaven 
optimální způsob komunikace 
vedení obce a osadního výboru.

opatření 1
Realizovat novou místní komunikaci 

a upravit na ni navazující veřejné prostranství

aktivity

Součástí studie bude:

1

2

Bude zpracována a s obyvateli osady projednána studie, 
která bude koncepčně řešit návrh nové místní komunikace 
v území, včetně navazujících veřejných prostranství a související 
technické infrastruktury. Po získání územního a stavebního 
povolení a zajištění finančních prostředků bude realizována 
komunikace a postupně i úpravy navazujících veřejných 
prostranství.

Jednání o vypořádání majetkoprávních vztahů v území 
s cílem získat do majetku obce pozemky pod stávající 
provizorní komunikací.

Zpracování studie komunikace, veřejných prostranství, včetně 
související technické infrastruktury osady v návaznosti na 
výsledek jednání o majetkoprávním vypořádání pozemků 
pod stávající komunikací.
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5
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Průběžné projednání studie s obyvateli osady s cílem získat 
optimální, obecně akceptované řešení.

Zpracování projektu komunikace pro územní a stavební povolení, 
zahrnující koordinaci s projekty technické infrastruktury v území. 

Realizace části návrhu vegetačních úprav – výsadba stromů, které 
vytvoří vegetační kostru veřejného prostoru, a které nebudou 
zasaženy realizací vlastní komunikace. Případné vkládání dílčích 
prvků mobiliáře.

> řešení vlastní komunikace:

 >> dopravního značení,
 >>  napojení nemovitostí navazujících na komunikaci,
 >> řešení odstavných stání pro osobní automobily v počtu
    a rozmístění dle dohody s obyvateli osady,
 >> napojení komunikace na nadřazenou komunikační síť a řešení  
    navazujících veřejných prostranství.

> řešení navazujících veřejných prostranství, především:
 >> vegetační složka veřejných prostranství – především výsadba  
    kosterních dřevin, které nahradí dnešní dlouhodobě   
    neperspektivní vegetaci,
 >> doplnění veřejných prostranství mobiliářem – především návrh  
    design codu mobiliáře, osvětlení atd.,
 >> řešení prostoru pro umístění nádob na tříděný odpad.

> principy řešení technické infrastruktury v území, především:
 >> veřejného osvětlení,
 >> koordinace se záměrem ČEZ na přeložku nadzemního vedení  
    pod zem,
 >> prověření koordinace technického řešení, které povede ke   
       zlepšení signálu v osadě.

> návrh etapizace realizace

> odhad investičních nákladů

Zvážit vybudování 
nové komunikace jako 
obytné zóny nebo 
zony 30.

1

Zvážit vybudování 
napojení jednotlivých 
rodinných domů 
a odstavných 
parkovacích míst 
z jiného materiálu než 
místní komunikace 
– například žulová 
kostka či travou 
prorůstající dlažba.

2

Promyslet jednotný 
design vybavenosti 
veřejného prostoru  
– jednoduchý, levný, 
vandaluvzdorný typ 
mobiliáře, kterým 
bude při dožití 
nahrazován stávající 
mobiliář, a který dodá 
veřejnému prostoru 
osobitý charakter.

3

Vysadit nové stromy, které 
založí stabilní, dlouhověkou 
kostru vegetace, vzhledem 
k sousedství komunitní 
zahrady zvážit i vysazení 
ovocných stromů, o které 
by se mohli starat 
provozovatelé zahrady.

4
Novou komunikaci 
a navazující veřejná 
prostranství řešit 
včetně veškeré 
potřebné technické 
infrastruktury, tedy 
například vyřešit 
i veřejné osvětlení 
v osadě.

5

V rámci řešení 
veřejných 
prostranství 
vyřešit prostor pro 
kontejnery na tříděný 
odpad. Pokusit se 
dojednat s komunitní 
zahradou Kompot 
vybudování 
společného 
kompostu, včetně 
pravidel jeho 
využívání.
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Monitoring možností vícezdrojového financování realizace 
komunikace. Zajištění finančního krytí realizace, případně její 
části v rozpočtu obce.

Výběrové řízení na dodavatele stavby.

Realizace nové komunikace, včetně technické infrastruktury.

Postupná realizace úprav navazujících veřejných prostranství, 
vkládání nových a výměna dožívajících prvků mobiliáře.

D7

Středokluky

Nové Středokluky
Kněževes

Tuchoměřice

Pazderna

Číčovice
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