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Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení 

Výroková část: 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“), jako 
příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších změn (dále jen „zákon“), po provedeném zjišťovacím 
řízení rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona takto: 

Záměr „Tramvajová trať Modřany - Libuš (10/2016)“ nebude posuzován podle zákona. 

1. Název záměru 

Tramvajová trať Modřany - Libuš (10/2016) 

2. Oznamovatel: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost; IČO: 00005886; sídlo: Praha 9, Sokolovská 
217/42, PSČ 190 22 

3. Oznámení: 

zpracovatel - Ecological Consulting a.s. - RNDr. Jiří Grúz; datum zpracování: říjen 2016, 
textová část oznámení datována březen 2016; datum předložení: 12. 10. 2016 
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4. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: 

Záměr naplňuje ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to ve vztahu k  bodu 9.3 kategorie II přílohy 
č. 1 k zákonu (Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek.). 

5. Kapacita (rozsah) záměru: 

Připravovaný stavební záměr zahrnuje výstavbu nové dvoukolejné tramvajové tratě se čtyřmi 
obousměrnými zastávkami v celkové délce 2044,205 m (v ose pravé koleje, z toho 1810,843 m 
vlastní trať a 233,362 m smyčka). 

Záměr navazuje na stávající tramvajovou smyčku v Modřanech, dále je bočně vedena podél 
ulice Generála Šišky, přes křižovatku s ulicí Novodvorská do její osy až k budoucí stanici trasy 
D metra Libuš. 

6. Umístění: 

kraj: Hlavní město Praha 
obec: hlavní město Praha 
městská část: Praha 12, Praha-Libuš 
katastrální území: Kamýk, Libuš, Modřany 

7. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Jedná se o novostavbu dvoukolejné tramvajové trati. Záměr je podle platného územního plánu 
sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚPn“) veřejně prospěšnou stavbou. 

V současné době neprobíhá v blízkosti předmětné lokality žádná významná stavební činnost. 
Oznámení připouští kumulace vlivů při výstavbě bytového projektu Nad Modřanskou roklí. Dále 
jsou posouzeny možné kumulace vlivů z dopravy, a to prostřednictvím dopravně inženýrských 
podkladů. Ty poskytla Technická správa komunikací hl.m.Prahy. Jedná se o výsledky sčítání 
pro rok 2014, které byly pro současný stav (rok 2016) a výhledovou situaci (rok 2025) navýšeny 
příslušným koeficientem nárůstu dopravy dle metodiky Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

8. Stručný popis technického a technologického řešení: 

Záměr zahrnuje jednu variantu technického a technologického řešení. Tramvajová trať je vedena 
ze stávající koncové smyčky Levského do oblasti výhledové stanice metra Libuš, kde je 
ukončena novou smyčkou. Z hlediska vlastní realizace se předpokládá výstavba ve dvou 
postupných krocích. V první etapě bude tramvajová trať ukončena dočasně v Novodvorské ulici 
úvraťovou zastávkou, teprve po dokončení stavby stanice metra bude ve druhé etapě dokončena 
i koncová smyčka. 
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Trať je od zastávky Levského vedena jižně od stávající ulice Generála Šišky na samostatném 
tělese až do křižovatky ulic Generála Šišky, Meteorologická a Novodvorská. Následně je trať 
převedena do osy ulice Novodvorské a je ukončena samostatnou výstupní a nástupní zastávkou 
ve vazbě na novou koncovou smyčku. Do doby výstavby metra bude tramvajová trať ukončena 
úvraťovou zastávkou v Novodvorské ulici. 

Ulice Generála Šišky nebude kromě míst vyústění účelových komunikací křížících tramvajovou 
trať nijak upravována. Vyústění ulice Brunelova bude přesunuto západním směrem 
ke stávajícímu signalizovanému přechodu pro chodce. K rozsáhlé stavební úpravě dojde 
v oblasti stávající okružní křižovatky Generála Šišky x Novodvorská. Ta bude nově dopravně 
řešena jako klasická průsečná křižovatka. V Novodvorské ulici bude v obou směrech podél trati 
veden jeden jízdní pruh a v místech, kde to bude šířkově možné, i vyhrazený pruh pro cyklisty. 
Hrany hlavního dopravního prostoru zůstanou zachovány s mírnou rektifikací. Pouze v místě 
odbočovacího pruhu z ulice Novodvorská do ulice Papírníkova bude východní hrana hlavního 
dopravního proudu částečně posunuta. V definitivním uspořádání bude zrušen stávající podchod 
pro pěší v Novodvorské ulici a bude zřízen zcela nový přechod pro chodce umístěný v hlavní ose 
pěších pohybů v území. V etapovém ukončení bude v prostoru úvraťové zastávky částečně 
změněn dopravní režim a dojde k mírné rektifikaci stávajícího přechodu pro chodce, z něhož 
bude zajištěn přístup na zastávku. 

Ve vazbě na stavbu tramvajové tratě dojde k určitým posunům a úpravám stávajících 
autobusových zastávek v dotčeném území, všechny zastávky ovšem zůstanou zachovány. 
K výraznější úpravě linkového vedení dojde až po dostavbě metra. 

Při plánovaném prodloužení tramvajové trati vzniknou tři nové světelné signalizace. První 
světelně signalizační zařízení bude na zaústění tramvajové trati do osy ulice Novodvorská 
v rámci přestavby dnes kruhové křižovatky na klasickou průsečnou. Druhé světlené zařízení je 
navrhováno na vjezdu tramvaje do koncové zastávky a smyčky u ulice Novodvorská. Třetí 
světelně signalizační zařízení má být na novém vyústění Brunelovy ulice do ulice Generála 
Šišky. Nové signalizace budou vybaveny výstrojí tak, aby umožňovaly řízený provoz vozidlové 
a kolejové dopravy a pohyb chodců a cyklistů. 

Realizace záměru vyvolá úpravy a přeložky stávajících inženýrských sítí. Jedná se o střet nové 
tramvajové trati s vodovodem, plynovodem, kanalizací, kabelovým vedením VN a NN, 
telekomunikačními kabely. Upraveno a doplněno bude i veřejné osvětlení. V celé délce 
tramvajové trasy je uvažováno s napojením nově navržených bahníků na stávající kanalizační 
síť, tj. řady DN 300-600 vedené severně podél ul. Generála Šišky a na řady DN 250-600 vedené 
západně podél ulice Novodvorská. Do této sítě budou rovněž napojeny horské vpusti 
z dešťových odvodňovacích příkopů jižně podél tramvajové trati u ulice Generála Šišky. Poblíž 
nové křižovatky ulic Brunelova a Generála Šišky bude zbudována trakční měnírna. 
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Součástí záměru jsou vegetační úpravy nezpevněných ploch podél nové tramvajové trati, které 
zahrnují výsadbu stromů, keřů i zatravnění parkovou a krajinářskou směsí. 

Popis technického a technologického řešení je podrobně uveden na stranách 12-16 oznámení. 

Odůvodnění: 

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad 
uvedených v příloze č. 2 k zákonu: 

Podle § 7 odst. 2 zákona je cílem zjišťovacího řízení u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 
odst. 1 písm. b) až f) zjištění, zda mohou mít významný vliv na životní prostředí, případně zda 
mohou samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významně ovlivnit území evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti, a zda budou posuzovány podle zákona. Zjišťovací řízení se 
zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu. 
Při určování, zda záměr nebo jeho změna může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží 
příslušný úřad vždy k povaze a rozsahu záměru, k jeho umístění, k obdrženým vyjádřením 
a k okolnosti, zda záměr nebo jeho změna dosahuje svou kapacitou limitních hodnot uvedených 
v příloze č. 1 k zákonu u záměrů příslušného druhu kategorie II. 

Příslušný úřad na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených, po ohledání místa samého 
a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel k následujícím závěrům: 

Záměrem oznamovatele je novostavba dvoukolejné tramvajové trati se čtyřmi obousměrnými 
zastávkami v celkové délce přibližně 2 km. Trasa navazuje na založené prodloužení v rámci 
stávající tramvajové smyčky v Modřanech. Prodloužení tramvajové trati ze současné koncové 
zastávky Levského k budoucí stanici metra Libuš zkvalitní dopravní obslužnost dotčeného území 
a vytvoří funkční propojení mezi nadřazeným systémem metra a tramvajovou sítí v jižním 
sektoru města. 

Podle vyjádření příslušného stavebního úřadu z hlediska ÚPn, které je přílohou oznámení 
(zn. OVY/8824/2016/Št ze dne 15. 3. 2016), zasahuje záměr do funkčních ploch DH (plochy 
a zařízení hromadné dopravy osob, parkoviště P + R), IZ (izolační zeleň), ZMK (zeleň městská 
a krajinná) a S4 (ostatní dopravně významné komunikace). V plochách DH a S4 je záměr 
v souladu s ÚPn, v plochách IZ a ZMK pouze jako výjimečně přípustná stavba. Jedná se 
o veřejně prospěšnou stavbu č. 10/DT/12 a 10/DT/34. 

Oznámení, které bylo zpracováno osobou s platnou autorizací v oblasti posuzování vlivů 
na životní prostředí, se dostatečně věnuje posouzení vlivů na veřejné zdraví a na životní 
prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, 
ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a na jejich 
vzájemné působení a souvislosti. Zpracovatel oznámení považuje záměr za přijatelný. 
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V úvahu byly při posouzení brány i možné kumulativní vlivy. Jedná se zejména o vlivy 
související s dopravou, které byly zhodnoceny prostřednictvím dopravně inženýrských podkladů 
zohledňujících stávající stav v území i jeho předpokládaný vývoj. Uvažován byl i možný souběh 
výstavby záměru a bytového projektu Nad Modřanskou roklí. 

S ohledem na blízkost obytné zástavby se jako významné jeví nutnost posoudit možné vlivy 
na akustickou situaci, kvalitu ovzduší a na veřejné zdraví. 

Dominantní vliv na akustickou situaci v lokalitě má silniční doprava na ulicích Generála Šišky 
a Novodvorská. 24hodinovým měřením ve výpočtovém bodu V5 - K Novému Sídlišti 506/1 
byly zaznamenány hodnoty hladin akustického tlaku 57,4 dB ve dne a 50,2 dB v noci. 
U žádného výpočtového bodu nedojde v roce 2025 oproti roku 2000 k navýšení hlučnosti o více 
než 2 dB. Z tohoto důvodu je možno použít korekci pro starou hlukovou zátěž. Ta byla použita 
pro výpočtové body V4 až V11, které lemují ulici Novodvorskou. U výpočtových bodů V1 až 
V3, které sledují ulici Generála Šišky, je použit hygienický limit pro hluk z dopravy na hlavních 
komunikacích. Nejzatíženějším objektem je výpočtový bod V4 - K Děrám 280/1, který je 
ovlivněn nejen dopravou na ulici Novodvorská, ale také dopravou na ulici Meteorologická. 
Hodnoty hladin akustického tlaku zde dosahují hodnot 65,0 dB ve dne a 58,0 dB v noci. Tyto 
hodnoty nepřekračují hygienický limit, ale z hlediska veřejného zdraví je doporučeno nahradit 
stávající plot protihlukovým plotem (typ A3) o výšce 2,5 m. Výstavbou tohoto protihlukového 
plotu dojde ke snížení hladin akustického tlaku na hodnoty 56,6 dB ve dne a 46,6 dB v noci, což 
je zlepšení o 11,4 dB. 

Při výstavbě navrhované tramvajové trati dojde k ovlivnění obytné zástavby hlukem z provozu 
tramvají. Nejvyšší akustické příspěvky z provozu tramvajové trati byly vypočteny 
u výpočtového bodu V4 - K Děrám 280/1, kde dosáhly hodnot 52,6 dB ve dne a 47,4 dB v noci. 
Výpočtový bod leží v ochranném pásmu dráhy, hygienický limit 60 dB ve dne a 50 dB v noci 
není překročen. Výpočtový bod V11 - Mašovická 647/27 je hlukově nejzatíženější objektem 
mimo ochranné pásmo dráhy, kde je limit 55 dB ve dne a 45 dB v noci. Ekvivalentní hladiny 
akustického tlaku zde dosahovaly 49,2 dB ve dne a 44,0 dB v noci. Hygienické limity z provozu 
tramvajové trati budou v dané lokalitě dodrženy. 

V území byla také posuzována plánovaná měnírna, která bude umístěna na pozemku parc. č. 
873/81, k. ú. Libuš. Tramvajová měnírna přímo ovlivní pouze objekt, který je označen jako 
výpočtový bod V3 - Brunelova 961/4. Akustické příspěvky se pohybují do 21,5 dB ve dne 
i v noci a jsou tak výrazně podlimitní, tedy hluboce pod limitem 50 dB pro den a 40 dB pro noc. 

Studií byl zjišťován i vliv provozu spojeného s procesem výstavby. Bylo prokázáno, že lze 
vhodnými opatřeními zajistit splnění příslušných hygienických limitů. Tato opatření jsou 
součástí záměru. 

Nelze očekávat významné negativní vlivy na akustickou situaci. 
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Vlastní provoz záměru nebude zdrojem znečišťování ovzduší. Naopak, budování kvalitní sítě 
městské hromadné dopravy je jedním ze způsobu, jak omezit negativní důsledky individuální 
automobilové dopravy. 

Kvalita ovzduší bude snižována v období výstavby, tedy pouze po omezenou dobu. 

Dle map pětiletých klouzavých průměrů koncentrací hlavních znečišťujících látek, zpracovaných 
Českým hydrometeorologickým ústavem pro průměr let 2011-2015, se pohybují v zájmovém 
území průměrné roční imisní koncentrace u NO2 v rozmezí hodnot 20,1-22,8 μg.m-3, u PM10 
26,1-26,7 μg.m-3, u PM2,5 17,3-17,7 μg.m-3 a u benzenu 1,1-1,2 μg.m-3. To jsou hodnoty hluboko 
pod příslušnými imisními limity. Průměrná roční imisní koncentrace benzo[a]pyrenu je v daném 
území vyhodnocena v rozmezí 1,04-1,14 ng.m-3, tedy nad imisním limitem 1 ng.m-3. 36. hodnota 
max. denních koncentrací PM10 dosahuje úrovně 45,8 μg.m-3. V souvislosti s realizovanou 
stavbou je možné očekávat zvýšené denní koncentrace PM10 především v průběhu zemních 
prací. Lze přepokládat, že imisní příspěvky z výstavby záměru výrazně nenavýší průměrné roční 
imisní koncentrace PM10 v daném území. Ke zmírnění negativních účinků stavby jsou 
v oznámení navržena patřičná opatření ke snížení prašnosti. 

Nelze očekávat významné negativní vlivy na ovzduší a klima. 

Veškerá provedená posouzení dokládají předpoklad zajištění potlačení negativních vlivů záměru 
na veřejné zdraví a to minimálně na tzv. rozumně dosažitelnou míru. 

V souvislosti s výstavbou je možné hovořit o mírném ovlivnění pohody obyvatelstva, kterou 
může snižovat hluk a emise znečišťujících látek do ovzduší. S ohledem na výsledky rozptylové 
a hlukové studie, na předpokládané trvání fáze výstavby (první etapa 2018-2019, druhá etapa 
pouze realizace tramvajové smyčky) a na navrhovaná opatření lze konstatovat, že toto ovlivnění 
bude přijatelné. 

Pozitivně lze z pohledu obyvatelstva hodnotit zkvalitnění dopravní obslužnosti dotčeného území 
městskou hromadnou dopravou. 

Nelze očekávat významné negativní vlivy na obyvatelstvo. 

Pozemky, na kterých má být realizován stavební záměr, se nacházejí v intravilánu hlavního 
města Prahy. Podél ulice Generála Šišky i ulice Novodvorské bude tramvajová trať vedena 
po pozemcích náležejících do kategorie ostatní plocha. Realizací záměru nebudou dotčeny 
pozemky zemědělského půdního fondu ani pozemky určené k plnění funkcí lesa. Ve vzdálenosti 
do 50 m od okraje lesa je plánována provizorní nadzemní přípojka NN (SO 425) pro zařízení 
staveniště. Na blízkých lesních pozemcích se nachází ochranný les tvořený převážně akátem 
ve věku 90 let. Vzhledem k charakteru stavby přípojky nemůže realizací záměru dojít k újmě 
na lesních pozemcích ani porostech. 
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V území dotčeném stavbou nebyly zjištěny žádné skládky ani jiné staré ekologické zátěže, 
kontaminace zeminy v území se neočekává. 

Realizací záměru nedojde k dotčení ložisek, dobývacích prostor a chráněných ložiskových území 
ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších 
předpisů (horní zákon). 

Záměr nemá významné požadavky na využívání přírodních zdrojů, ani s ním není spojena 
významnější produkce odpadů. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou 
a nevzniká obava, že by mohlo dojít k významným negativním vlivům na životní prostředí. 

Záměr nemůže významně ovlivnit půdu, horninové prostředí, přírodní zdroje. 

Posuzovaný záměr je situován v souběhu se stávajícími komunikacemi Generála Šišky 
a Novodvorská. Jižně od komunikace Generála Šišky se rozkládá přírodní park Modřanská rokle 
- Cholupice. Jde o zčásti nezastavěné území, které se svažuje do Modřanské rokle. Novodvorská 
ulice prochází intravilánem Modřan, mezi sídlištní plochou a čtvrtí rodinných domů. Koncová 
smyčka tramvaje je situována do plochy brownfieldu. 

Nejbližším zvláště chráněným území je přírodní památka Modřanská rokle, záměr zasahuje 
do jejího ochranného pásma. Hlavním předmětem ochrany této přírodní památky je erozní zářez 
Libušského potoka s geologickým profilem v proterozoiku a ordoviku a s výchozem 
proterozoických slepenců a přirozená údolní potoční niva. Jedná se o krajinářsky významný 
celek. Přírodní památka nebude stavbou dotčena, ani se zde neprojeví negativní vlivy na předmět 
ochrany. 

Záměr dotčené ekosystémy jsou člověkem silně ovlivněné. Stavba je v kontaktu s biokoridorem 
lokálního významu L4/271, který je v současnosti nefunkční a přerušený komunikací Generála 
Šišky. Ekologická stabilita nebude záměrem významně ovlivněna. 

V lokalitě byl proveden botanický průzkum, při kterém nebyla zaznamenána přítomnost zvláště 
chráněných druhů ani druhů zařazených v červených seznamech. Území přírodní památky 
Modřanská rokle, kde byl zaznamenán a je uváděn výskyt některých zvláště chráněných druhů, 
ovlivněno nebude. 

Během zoologického průzkumu byla zaznamenána přítomnost zvláště chráněného druhu 
vázaného na území stavby. Jedná se o mravence rodu Formica, jehož dvě mraveniště se nachází 
v místech trasy plánované tramvajové tratě. Před zahájením stavebních prací bude provedena 
kontrola, zda jsou tato mraveniště stále ještě obsazená. V kladném případě bude proveden 
záchranný transfer mraveniště na místo v bezpečné vzdálenosti od trasy tramvajové tratě 
poskytující vhodné podmínky k jeho dalšímu vývoji. 
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Stavební záměr je v kolizi s celkem 281 ks stromů a 122 vegetačními a keřovými skupinami 
o celkové výměře 6 440 m2. Navržená opatření se věnují ochraně dřevin i způsobu kácení 
s ohledem na ostatní přírodní složky. Naopak je počítáno s výsadbou 78 alejových stromů 
a 30 372 ks keřů na ploše 16 607 m2. Rozsah kácení, jakož i velikost a místo nových výsadeb 
bude v návazných řízeních posuzovat příslušný orgán ochrany přírody, v jehož kompetenci je 
i rozhodnutí o přiměřené náhradní výsadbě ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením 
dřevin. 

Tramvajová trať je z části vedena přírodním parkem Modřanská rokle - Cholupice. Přírodní park 
byl zřízen nařízením hlavního města Prahy č. 10/2014 Sb. HMP, o zřízení přírodních parků 
na území hlavního města Prahy (dále též „nařízení“). Ochrana přírodních a estetických hodnot 
přírodních parků je na území hlavního města Prahy zajištěna převážně omezením jejich využití, 
které je definováno v § 15 nařízení. Předmětná lokalita je dle platného ÚPn vymezena jako 
zastavitelné území. V dané lokalitě je tedy možné od doby platnosti územního plánu umisťovat 
dopravní stavby. Dle nařízení je nutné, aby tato nová zástavba respektovala charakter dané 
lokality. Jedná se o prodloužení dopravní infrastruktury na logické hranici parku podél stávající 
hranice - linie komunikace Generála Šišky. Předmětná stavba splňuje regulativy dané ÚPn 
a nemění stávající měřítko zástavby. Předmětná lokalita nezasahuje do cenných či jedinečných 
hodnot daného místa krajinného rázu. Stavba odpovídá schválenému ÚPn, jedná se tedy 
o dostavbu/přestavbu sídla. Aktivita s ohledem na současný stav území nemůže snížit estetické 
či přírodní hodnoty místa přírodního parku. Záměrem nebudou negativně dotčeny pozitivní 
hodnoty krajinného rázu, jeho místa či oblasti přírodního parku. Záměr je tedy v souladu 
s podmínkami využití území přírodního parku dle § 15 nařízení a s požadavky na ochranu 
krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Významné krajinné prvky či památné stromy nebudou záměrem nijak ovlivněny. 

Podle příslušného orgánu ochrany přírody záměr nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani na ptačí oblasti (viz stanovisko OCP MHMP ze dne 1. 4. 2016 č. j. 
MHMP 555744/2016). 

Za předpokladu realizace v oznámení navržených opatření, které jsou součástí záměru, nelze 
očekávat významné negativní vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a krajinu. 

Realizací záměru nebude dotčen žádný vodní tok. Záměr se nenachází v chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV), v ochranném pásmu vodních zdrojů, v zranitelné oblasti 
ani v záplavovém či zátopovém území. 

Za předpokladu realizace v oznámení navržených opatření, které jsou součástí záměru, nemůže 
záměr významně negativně ovlivnit povrchové či podzemní vody. 
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Přímo v zájmovém území posuzovaného záměru ani v jeho okolí se nenacházejí žádné kulturní 
památky, k jejich dotčení nedojde. Dotčené nemovitosti leží mimo památkové chráněná území. 

Záměr je však zamýšlen na území s archeologickými nálezy. Ochrana těchto nálezů je zajištěna 
povinnostmi vyplývajícími z ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění. 

V souvislosti s realizací záměru dojde k přeložkám inženýrských sítí a sloupů veřejného 
osvětlení. V daném případě bude postupováno v souladu s požadavky příslušných správců. 

Nejsou očekávány významné negativní vlivy na hmotný majetek ani na kulturní památky. 

Rizika havárií související se záměrem nejsou nijak významná. Jedná se o možné úniky 
závadných látek do vod a do půdního prostředí. V případě, že bude zacházeno se závadnými 
látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi by bylo spojeno se zvýšeným nebezpečím 
pro povrchové nebo podzemní vody, bude zpracován havarijní plán, podle kterého by bylo 
v případě havárie postupováno. Haváriím tohoto druhu lze předejít dodržováním běžných 
opatření během výstavby. 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je zřejmé, že se záměrem nejsou spojeny vlivy 
na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky. 

2. Úkony před vydáním rozhodnutí: 

Dne 12. 10. 2016 obdržel OCP MHMP od společnosti METROPROJEKT Praha a.s. oznámení 
záměru. Tato společnost je podle předložené plné moci oprávněným zástupcem oznamovatele, 
kterým je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost. Z obsahu oznámení vyplynulo, 
že se jedná o záměr naplňující ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to ve vztahu k  bodu 9.3 
kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Tyto záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví 
ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je v daném případě 
Magistrát hlavního města Prahy. 

Protože oznámení splňovalo náležitosti podle § 6 odst. 4 zákona, oznámil příslušný úřad dne 
21. 10. 2016 zahájení zjišťovacího řízení. Dále podle § 16 zákona zajistil zveřejnění informace 
o oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet na úředních deskách dotčených 
územních samosprávných celků a na internetu. Elektronická podoba oznámení byla v souladu 
s § 6 odst. 6 zákona zveřejněna na internetu v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod 
kódem PHA1032. Současně zaslal příslušný úřad kopii oznámení spolu s žádostí o vyjádření 
dotčeným územním samosprávným celkům a správním úřadům. 

Informace o oznámení byla na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy zveřejněna dne 
21. 10. 2016. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní 
samosprávné celky mohly zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů 
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ode dne zveřejnění informace o oznámení, v daném případě do 10. 11. 2016. Podle § 6 odst. 7 
k vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí příslušný úřad přihlížet. OCP MHMP však přihlížel 
ke všem doručeným vyjádřením, tedy i k vyjádřením zaslaným po lhůtě. 

3. Podklady pro vydání rozhodnutí: 

Příslušný úřad při vydání rozhodnutí vycházel zejména z předloženého oznámení podle přílohy 
č. 3 k zákonu. To bylo zpracováno v říjnu 2016 (textová část oznámení datována březen 2016) 
společností Ecological Consulting a.s. pod vedením RNDr. Jiřího Grúze. Ten je držitelem platné 
autorizace pro oblast posuzování vlivů na životní prostředí. Oznámení se zabývá vymezením 
a posouzením předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo. K oznámení 
jsou kromě povinných příloh přiloženy následující samostatné odborné studie a materiály: 

• akustické posouzení (Ecological Consulting a.s. - Ing. Lukáš Haluska; říjen 2016), 

• akustické posouzení procesu výstavby (Ecological Consulting a.s. - Ing. Lukáš Haluska; 
květen 2016), 

• rozptylová studie - etapa výstavby (Ecological Consulting a.s. - Mgr. Lucie Peterková, Ph.D.; 
květen 2016), 

• přírodovědný průzkum (Ecological Consulting a.s. - Mgr. Martina Fialová, Ph.D.; březen 
2016), 

• dendrologický průzkum (Ing. Jan Hamerník, Ph.D.; duben 2016), 

• SO 802 Sadové úpravy (Ing. Jan Hamerník, Ph.D.; červen 2016), 

• situační výkresy (METROPROJEKT Praha a.s. - Ing. Zbyněk Froněk; říjen 2016). 

Příslušný úřad dále přihlížel ke všem vyjádřením doručeným v průběhu zjišťovacího řízení. 
Jejich seznam je uveden níže. Stejně tak OCP MHMP při vydání tohoto rozhodnutí přihlížel 
k společné písemné reakci společností METROPROJEKT Praha a.s. a Ecological Consulting a.s. 
na obdržená vyjádření, která byla příslušnému úřadu doručena dne 5. 12. 2016. 

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení: 

• hlavní město Praha 
(vyjádření č. j. MHMP 2019425/2016 ze dne 10. 11. 2016), 

• městská část Praha 12 
(usnesení Rady městské části Prahy 12 č. R-097-015-16 ze dne 14. 11. 2016), 
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• městská část Praha-Libuš 
(vyjádření č. j. MC_P_Lib02496/2016/01 ze dne 7. 11. 2016), 

• Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 
(vyjádření č. j. HSHMP 53209/2016 ze dne 9. 11. 2016), 

• Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Praha 
(vyjádření č. j. ČIŽP/41/IPP/1614628.001/16/PVZ ze dne 15. 11. 2016), 

• Magistrát hlavního města Prahy - odbor ochrany prostředí 
(vyjádření č. j. MHMP 2033278/2016 ze dne 10. 11. 2016), 

• Magistrát hlavního města Prahy - odbor památkové péče 
(vyjádření č. j. MHMP 2087087/2016 ze dne 21. 11. 2016). 

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 

Hlavní město Praha nepožaduje záměr posuzovat. 

Pro další přípravu a případné provedení záměru má následující upozornění, požadavky 
a doporučení: 

Upozorňuje, že kromě opakovaných zmínek o nutnosti povolení kácení dřevin rostoucích mimo 
les se v oznámení nijak nepracuje s důležitým údajem z dendrologického průzkumu, že záměr je 
v kolizi s 281 ks stromů a 122 vegetačními a keřovými skupinami. V další fázi projektové 
přípravy je třeba doložit projekt sadových úprav a navrhnout dostatečné kompenzační výsadby. 

Požaduje zachovat opatření pro cyklistickou dopravu podél ulice Generála Šišky a křižovatky 
Generála Šišky - Novodvorská. Pěší přístupové cesty ke stanici Sídliště Libuš je třeba zahrnout 
do dokumentace pro vydání územního rozhodnutí jako součást investice nebo jako navazující 
investici. 

Předložený záměr je třeba koordinovat s trasami technické infrastruktury. Na několika místech 
záměr křižuje rozváděcí vodovodní řady a v jednom místě přiváděcí vodovodní řad DN 1 200 
z vodojemu Jesenice do vodojemu Děvín, dále uliční stoky a v jednom místě kanalizační sběrač 
DN 1 650, zdvojený VTL plynovod 2 x DN 500 a bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 200, 
na několika místech stávající optické kabely a kabelovody. 

Požaduje v další fázi projektové přípravy prověřit možnost zatravnění svršku tramvajové trati, 
a to jak z estetických a akustických důvodů, tak jako opatření k adaptaci na změny klimatu 
(evapotranspirace přispívá k obnově malého koloběhu vody). 
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Podle příslušného úřadu z vyjádření hlavního města Prahy nevyplývá nutnost záměr posuzovat, 
navíc toto ani není požadováno. Vyjádření obsahuje požadavky pro další přípravu záměru a jeho 
provedení. 

Zpráva o dendrologickém průzkumu je přílohou oznámení. Je pravdou, že oznámení s výsledky 
průzkumu nijak dále nepracuje. V oznámení jsou upozornění na povinnosti vyplývající ze zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dále doporučení 
na ochranu dřevin a na způsob kácení. Stejně tak oznámení nijak nekomentuje projekt 
vegetačních úprav, který je taktéž jeho přílohou. Tato skutečnost však nemůže být důvodem 
pro posuzování záměru. Jak výsledky dendrologického průzkumu, tak projekt vegetačních úprav 
byly spolu s oznámením zveřejněny a každý se s nimi mohl seznámit. Z těchto dokumentů 
vyplývá, že stavební záměr je v kolizi s celkem 281 ks stromů a 122 vegetačními a keřovými 
skupinami o celkové výměře 6 440 m2. Naopak je počítáno s výsadbou 78 alejových stromů 
a 30 372 ks keřů na ploše 16 607 m2. Rozsah kácení, jakož i velikost a místo nových výsadeb 
bude v návazných řízeních posuzovat příslušný orgán ochrany přírody, v jehož kompetenci je 
i rozhodnutí o přiměřené náhradní výsadbě ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením 
dřevin. 

Řešení cyklistické dopravy není podle příslušného úřadu předmětem procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí. Vytváření podmínek pro takový způsob dopravy zcela jistě představuje 
nástroj pro eliminaci negativních vlivů spojených s automobilovou dopravou, ale není kritériem 
pro zjišťovací řízení. Dle sdělení společnosti METROPROJEKT Praha a.s. návrh vedení nové 
tramvajové trati plně respektuje stávající opatření pro cyklistickou dopravu v okolí ulic 
Generála Šišky a Novodvorská a není v konfliktu s platným generelem cyklistické dopravy 
hlavního města Prahy. V ulici Novodvorská se tramvajová trať kříží s páteřní cyklistickou trasou 
A42. Stávající vazba ve formě cyklistického přejezdu přes Novodvorskou ulici je zachována.  
Současná propojení a křížení s hlavní cyklistickou trasou A214 je tak i nadále plně funkční, 
přičemž jako jednoznačný přínos lze vnímat umístění zastávky tramvaje (v etapovém uspořádání) 
do tohoto uzlového bodu. Přímo v Novodvorské ulici je v návrhu nového dopravního značení 
zachováno vedení cyklistické dopravy v hlavním dopravním prostoru, ať už ve formě 
vyhrazených jízdních pruhů nebo cyklopiktokoridorů. Na pohyb cyklistů je pamatováno rovněž 
v nové dispozici křižovatky ulic Novodvorská x Generála Šišky a v místě nového vyústění 
Brunelovy ulice. Funkční vazba na hlavní cyklistickou trasu A210 vedenou ulicí Generála Šišky 
je tak opět zachována. Napojení stavby na veřejnou dopravní infrastrukturu bude předmětem 
následných řízení o umístění a povolení stavby. 

Příslušný úřad považuje za přínosné upozorňovat v procesech posuzování vlivů na životní 
prostředí na možné kolize záměru se sítěmi technické infrastruktury. Koordinace záměrů v území 
je však úlohou orgánů územního plánování a stavebních úřadů, proto bere upozornění hlavního 
města Prahy pouze na vědomí. 
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OCP MHMP doporučuje v rámci další přípravy záměru prověřit možnost zatravnění svršku 
tramvajové trati, jak je navrhováno hlavním městem Prahou. Dle sdělení společnosti 
METROPROJEKT Praha a.s. bude o této možnosti jednáno s dotčenými subjekty. Již v tuto 
chvíli se uvažuje zatravnění povrchu tramvajové trati v ulici Novodvorská. Předmětné 
doporučení však není důvodem pro posuzování záměru. 

Podle příslušného úřadu z vyjádření hlavního města Prahy neplyne, že by záměr mohl významně 
ovlivnit životní prostředí. 

Městská část Praha 12 usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-097-015-16 ze dne 
14. 11. 2016 vzala oznámení na vědomí. 

Podle příslušného úřadu z vyjádření městské části Praha 12 neplyne, že by záměr mohl 
významně ovlivnit životní prostředí. 

Městská část Praha-Libuš usnesením Rady městské části Praha-Libuš č. 241/2016 ze dne 
31. 10. 2016 vzala oznámení na vědomí a současně uplatňuje následující připomínky: 

Doprava stavebního materiálu a zeminy nákladními automobily požaduje vést pokud možno 
mimo ulice Meteorologická a Libušská V bezprostřední blízkosti těchto vozovek se nacházejí 
rodinné domy a jejich obyvatelé by byli vystaveni nadměrné hlukové zátěži, vibracím a zvýšené 
prašnosti. 

Upozorňuje, že v závislosti na termínu zahájení výstavby záměru může dojít k souběhu 
se stavbou trasy metra I.D (stanice Libuš a Písnice) a tím k možné kumulaci negativních vlivů 
na životní prostředí (prašnost, hluk, vibrace, zvýšení dopravy). 

Dále upozorňuje na nutnost zachování výsadby stromů a keřů na pozemcích parc. č. 864/1, 
856/11, 854/6, 855/3, 855/2 a 856/14 všechny v k. ú. Libuš. Jedná se o výsadbu stromů pro nově 
narozené děti v městské části (viz foto č. 26 z dendrologického průzkumu). S výše citovanými 
pozemky nelze podle městské části Praha-Libuš uvažovat v době výstavby pro potřeby zařízení 
staveniště. 

Podle příslušného úřadu z vyjádření městské části Praha-Libuš nevyplývá nutnost záměr 
posuzovat, navíc toto ani není požadováno. 

Předpokládané trasy a množství vozidel zajišťujících realizaci záměru jsou uvedeny v rozptylové 
a hlukové studii. Podle těchto studií se uvažuje s dopravou na ulicích Novodvorská, Generála 
Šišky a Meteorologická. Vliv na kvalitu ovzduší a akustickou situaci v okolí těchto komunikací 
byl vyhodnocen jako přijatelný. Přesné naplánování dopravy však bude možné až po vybrání 
dodavatele a stanovení způsobu realizace. Dle sdělení společnosti METROPROJEKT Praha a.s. 
bude požadavek městské části Praha-Libuš na vedení staveništní dopravy mimo komunikace 
Meteorologická a Libušská v maximální možné míře respektován. 
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Eventuální kumulace vlivů z výstaveb záměru a trasy D metra budou minimalizovány vhodnými 
opatřeními (viz strany 15-16 a 65-66 oznámení). Případná koordinace obou staveb bude řešena 
příslušným stavebním úřadem v rámci stavebních řízení. 

Jak vyplývá z dendrologického průzkumu a ze sdělení společností METROPROJEKT Praha a.s. 
a Ecological Consulting a.s. nebudou pozemky parc. č. 864/1, 856/11, 854/6, 855/3, 855/2 
a 856/14 k. ú. Libuš stavbou dotčeny. 

Podle příslušného úřadu z vyjádření městské části Praha-Libuš neplyne, že by záměr mohl 
významně ovlivnit životní prostředí či veřejné zdraví. 

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze konstatuje, že oznámení je 
zpracováno v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí z hlediska 
ochrany veřejného zdraví. V rámci řešeného území není dle předloženého oznámení předpoklad 
výrazného negativního vlivu záměru na veřejné zdraví. V odůvodnění svého vyjádření dále 
sděluje, že veškerá posouzení dokládají předpoklad zajištění potlačení negativních vlivů záměru 
na veřejné zdraví a to minimálně na tzv. rozumně dosažitelnou míru v rámci ustanovení zákona. 

Podle příslušného úřadu z vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 
neplyne, že by záměr mohl významně ovlivnit životní prostředí či veřejné zdraví. Orgán ochrany 
veřejného zdraví potvrzuje výše uvedené závěry. 

Oblastní inspektorát Praha České inspekce životního prostředí požaduje záměr posuzovat. 

Z hlediska ochrany přírody upozorňuje, že v rozporu s informacemi uvedenými na straně 42 
oznámení záměr zasahuje do přírodního parku Modřanská rokle - Cholupice. Dle předloženého 
dendrologického průzkumu má dojít k pokácení celkově cca 281 ks stromů a 122 vegetačních 
a keřových skupin o celkové výměře 6 440 m2. Takto rozsáhlé kácení může způsobit snížení 
estetické a přírodní hodnoty dotčeného krajinného rázu v přírodním parku. Z tohoto důvodu 
bude nezbytné získat souhlas orgánu ochrany přírody podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vliv záměru na krajinný ráz není 
v oznámení vyhodnocen. Současně není doloženo, zda je pro dotčené území územním plánem 
nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany 
krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody ve smyslu § 12 odst. 5 zákona 
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle projektu sadových úprav má dojít 
ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením dřevin k vysazení 78 ks stromů a 30 372 ks 
keřů. Vzhledem ke skutečnosti, že se záměr nachází na hranici přírodního parku, Česká inspekce 
životního prostředí důrazně doporučuje, aby pro sadové úpravy byly použity pouze dřeviny, 
které geograficky patří do daného klimatického pásma. 

Z hledisek ochrany vod, odpadového hospodářství a ochrany ovzduší nemá Česká inspekce 
životního prostředí připomínky. 
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Podle příslušného úřadu vyjádření České inspekce životního prostředí není důvodem 
pro posuzování záměru. 

V oznámení je skutečně uvedena chybná informace, že lokalita záměru se nenachází v žádném 
přírodním parku, resp. že nejbližší přírodní park je přírodní park Střed Čech, který je vzdálen 
cca 6,9 km jižně od zájmové oblasti. Skutečnost, že tramvajová trať je z části vedena přírodním 
parkem Modřanská rokle - Cholupice, je zřejmá z výkresové části oznámení, kde je zobrazena 
trasa záměru i hranice přírodního parku. Přírodní park byl zřízen nařízením hlavního města 
Prahy č. 10/2014 Sb. HMP, o zřízení přírodních parků na území hlavního města Prahy. Ochrana 
jeho přírodních a estetických hodnot je pak zajištěna převážně omezením jeho využití, které je 
definováno v § 15 nařízení. Dle názoru OCP MHMP záměrem nebudou negativně dotčeny 
pozitivní hodnoty krajinného rázu, jeho místa či oblasti přírodního parku. Záměr je v souladu 
s podmínkami využití území přírodního parku dle § 15 nařízení a s požadavky na ochranu 
krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (viz výše). Navíc OCP MHMP jako příslušný orgán ochrany ovzduší již 
vydal k  záměru souhlas k  umístění stavby z hlediska ochrany krajinného rázu (č. j. 
MHMP 1837445/2016 ze dne 17. 10. 2016). Rozsah kácení, jakož i velikost a místo nové výsadby 
bude v návazných řízeních posuzovat příslušný orgán ochrany přírody, v jehož kompetenci je 
i rozhodnutí o přiměřené náhradní výsadbě ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením 
dřevin. 

Podle příslušného úřadu z vyjádření České inspekce životního prostředí s ohledem na výše 
uvedené neplyne, že by záměr mohl významně ovlivnit životní prostředí. 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčený správní úřad nepožaduje 
záměr posuzovat. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nemá k záměru připomínky. 

Z hlediska lesů a lesního hospodářství upozorňuje, že navrhované inženýrské sítě a zařízení 
staveniště zasahují pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Dále sděluje, že pro uvedený 
záměr již bylo pro účely územního řízení dne 17. 10. 2016 vydáno souhlasné závazné stanovisko 
orgánu státní správy lesů k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa č. j. MHMP 
1837445/2016. Konstatuje, že záměr v současné podobě nepředstavuje riziko újmy na lesních 
pozemcích ani porostech. 

Z hlediska nakládání s odpady upozorňuje na změny v platné legislativě a na povinnosti 
při nakládání se zeminou. K vlastnímu záměru však nemá připomínky. 

Z hlediska ochrany ovzduší shrnuje výsledky v oznámení provedených hodnocení. Ty považuje 
za dostatečné a nemá k němu připomínky. 
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Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemá k záměru zásadní připomínky. Stavbu považuje svým 
charakterem a umístěním v zásadě za nekonfliktní se zájmy ochrany přírody. Dojde sice 
ke kácení dřevin podél stávající komunikace, avšak nejedná se o významný zásah do přírodních 
hodnot daného území. Okolní zvláště chráněná území ani přírodní park nebudou záměrem 
dotčeny. Zvláště chráněné druhy organismů nebudou až na výjimky záměrem zasaženy. V cestě 
tramvajové trati se nalézají dvě hnízda běžných druhů mravenců zákonem chráněného rodu 
Formica. Zpracovaný přírodovědný průzkum považuje za věcně správný a vypovídající 
o charakteru území. Jako příslušný orgán ochrany přírody souhlasí s popsanými vlivy na přírodní 
hodnoty území. 

Z hlediska myslivosti nemá připomínky. 

Z hlediska ochrany vod nemá připomínky. 

Podle příslušného úřadu z vyjádření OCP MHMP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc ani 
toto není tímto dotčeným správním úřadem požadováno. Během zoologického průzkumu byla 
zaznamenána přítomnost mravence rodu Formica, jehož dvě mraveniště se nachází v místech 
trasy plánované tramvajové tratě. Před zahájením stavebních prací bude provedena kontrola, 
zda jsou tato mraveniště stále ještě obsazená. V kladném případě bude proveden záchranný 
transfer mraveniště na místo v bezpečné vzdálenosti od trasy tramvajové tratě poskytující 
vhodné podmínky k jeho dalšímu vývoji. Vyjádření dále obsahuje upozornění na skutečnosti, 
které jsou obecného charakteru a které nemají dopady na výsledky hodnocení. 

Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy ve svém vyjádření sděluje, že dotčené 
pozemky leží mimo památkově chráněná území ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Záměr je však zamýšlen na území s archeologickými nálezy. V takovém území jsou ve smyslu 
§ 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči stavebníci povinni již od doby přípravy stavby tento 
záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést 
na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Jeho zajištění je nutno projednat 
v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a stavební činnosti. 

Podle příslušného úřadu odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy pouze 
upozorňuje na obecné povinnosti vyplývající ze zákona o státní památkové péči. 
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Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí mohou oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 
zákona podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u OCP 
MHMP. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V odvolání 
musí být uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Splnění podmínek podle 
§ 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. 

RNDr. Štěpán  K y j o v s  k ý 
ředitel odboru 
Odbor ochrany prostředí 

- podepsáno elektronicky - 

- otisk kulatého razítka - 
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Rozdělovník: 

• Oznamovatel (oprávněný zástupce) 
• METROPROJEKT Praha a.s., IDDS: ejde68g 

• Dotčená veřejnost veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Magistrátu hlavního města 
Prahy po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem od vyvěšení se písemnost považuje 
za doručenou 

První den zveřejnění: 

Poslední den zveřejnění: 

• Dotčené územní samosprávné celky ke zveřejnění na úřední desce pod dobu nejméně 15 dnů 
podle § 16 zákona (OCP MHMP žádá o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí) 
• městská část Praha 12, Milan Maruštík  - starosta, IDDS: ktcbbxd 
• městská část Praha-Libuš, Mgr. Jiří Koubek - starosta, IDDS: u8xaktr 

• Ministerstvo životního prostředí k souhrnné evidenci 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence, IDDS: 9gsaax4 

• Na vědomí 
• hlavní město Praha, RNDr. Jana Plamínková - radní, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 

Praha 1 
• Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 

Praha 1 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29, 110 00 

Praha 1 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, IDDS: 9gsaax4 
• Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: 

c2zmahu 

• Spis 


		2017-01-04T17:10:10+0100
	RNDr. Štěpán Kyjovský




