MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 12. 11. 2013
Č. j.: 81035/ENV/13

ZÁPIS
z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení § 17 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 předpisů (dále
jen „zákon“), a § 4 vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“)
č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí (dále jen „vyhláška“), k záměru

„Pražský okruh, stavba 510 ‚Satalice – Běchovice‘“
konaného dne 7. 11. 2013 v sále hotelu Svornost,
Novozámecká 284, 190 12 Praha 9, od 14:30 hodin.
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Dne 27. 11. 2008 obdrželo MŽP oznámení záměru „Silniční okruh kolem Prahy,
Stavba 510 ‚Satalice – Běchovice‘“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu.
Dne 28. 1. 2009 vydalo MŽP závěr zjišťovacího řízení č. j.: 8125/ENV/09, ve kterém
byly specifikovány požadavky na zpracování dokumentace záměru podle přílohy č. 4
k zákonu.
Dne 3. 6. 2010 byla na MŽP předložena dokumentace záměru.
Dne 17. 6. 2010 byla dokumentace záměru rozeslána dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Dne 30. 6. 2010 byla informace o dokumentaci zveřejněna na úřední desce Magistrátu
hlavního města Prahy.
Dne 30. 7. 2010 uplynula zákonná lhůta pro vyjádření k dokumentaci záměru.
Dne 16. 8. 2010 pověřilo MŽP zpracovatele posudku.
Dne 21. 9. 2010 obdrželo MŽP dopis od zpracovatele posudku s doporučením vrátit
dokumentaci záměru oznamovateli k doplnění a přepracování.
Dne 24. 9. 2010 vrátilo MŽP dle § 8 odst. 5 zákona dopisem č. j. 82116/ENV/10
oznamovateli záměru dokumentaci záměru k doplnění a přepracování.
Dne 10. 4. 2013 obdrželo MŽP přepracovanou dokumentaci záměru pod novým
názvem záměru: „Pražský okruh, stavba 510 ‚Satalice – Běchovice‘“.
Dne 24. 4. 2013 rozeslalo MŽP přepracovanou dokumentaci záměru dotčeným
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění
a vyjádření.
Dne 6. 5. 2013 byla informace o přepracované dokumentaci záměru zveřejněna
na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy.

Dne 5. 6. 2013 uplynula zákonná lhůta pro vyjádření k přepracované dokumentaci
záměru.
Dne 5. 8. 2013 obdrželo MŽP od zpracovatele posudku žádost dle § 9 odst. 3 zákona
o prodloužení lhůty na zpracování posudku.
Dne 9. 8. 2013 prodloužilo MŽP dopisem č. j. 54866/ENV/13 zpracovateli posudku
lhůtu pro zpracování posudku.
Dne 20. 9. 2013 byl na MŽP předložen posudek, který splňuje zákonné náležitosti,
a vypořádává všechna vyjádření obdržená k přepracované dokumentaci záměru.
Dne 30. 9. 2013 byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávním celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.
Dne 4. 10. 2013 byla informace o posudku zveřejněna na úřední desce Magistrátu
hlavního města Prahy.
Dne 29. 10. 2013 byla rozeslána pozvánka na veřejné projednání dotčeným územním
samosprávním celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění.
Dne 1. 11. 2013 byla informace o pozvánce na veřejné projednání zveřejněna na
úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy.
Dne 4. 11. 2013 uplynula lhůta pro zaslání vyjádření k posudku.
Dne 7. 11. 2013 se konalo veřejné projednání posudku a současně dokumentace
k záměru.
2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona
se uskutečnilo dne 7. 11. 2013 od 14:30 hodin v sále hotelu Svornost, Novozámecká 284,
190 12 Praha 9.
3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byla pověřena (dle § 4 odst. 2 vyhlášky) Ing. Milena
Hlaváčová, referentka oddělení metodiky a projektové EIA, odboru posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované prevence (dále jen „OPVIP“). Na jednání byla za MŽP
přítomna také Mgr. Jana Piekníková, pověřena dočasným zastupováním při výkonu
činností ředitelky OPVIP, a Ing. Petr Slezák vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA,
OPVIP.
Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání bylo oznámení, dokumentace, přepracovaná
dokumentace, posudek, vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených
správních úřadů a vyjádření veřejnosti k posouzení vlivů záměru „Pražský okruh, stavba
510 ‚Satalice – Běchovice‘“ na životní prostředí.
4. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
oznamovatele
- Ředitelství silnic a dálnic ČR

Tomáš Herman
Anděla Vitaljičová

zpracovatele oznámení,
dokumentace a přepracované dokumentace

Ing. Libor Ládyš
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Mgr. Kateřina Šulcová
Ph.D. Ing. Aleš Matoušek
doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.

zpracovatele posudku
dotčené územní samosprávní celky:
Hlavní město Praha

neúčastnil se

Městská část Praha 20

neúčastnil se

Městská část Praha 14

Bc. Radek Vondra, starosta
Ing. Jana Lebedová, vedoucí
odboru územního rozvoje

Městská část Praha-Běchovice

Ondřej Martan, starosta
JUDr. Petra Šubrtová, členka
zastupitelstva

Městská část Praha – Dolní Počernice

Zbyněk Richter, starosta

dotčené správní úřady:
Magistrát hlavního města Prahy

neúčastnil se

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Ing. Josef Janota

Česká inspekce životního prostředí,
Oblastní inspektorát Praha

neúčastnil se

Veřejného projednání se zúčastnili taktéž zástupci veřejnosti. Celkem se veřejného
projednání zúčastnilo cca 25 osob.
5. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
3. Diskuse
4. Závěr
II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájila Ing. Milena Hlaváčová (MŽP). V úvodu seznámila
přítomné s programem veřejného projednání, představila zástupce jednotlivých stran
a provedla časovou rekapitulaci jednotlivých kroků projednávaného záměru v procesu
posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „proces EIA“).
V druhé části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného
projednání, zástupci jednotlivých stran.
Zástupce oznamovatele, Tomáš Herman, stručně představil projednávaný záměr, jeho
technické parametry, účel, přínos, plánovaný termín realizace atd.
Zpracovatel oznámení, dokumentace a přepracované dokumentace Ing. Libor Ládyš
shrnul obsah záměru, uvedl důvody realizace záměru, přičemž zdůraznil, že dokumentace
řešila všechny variantní dopravní stavy, které by mohly nastat, s tím, že samotný záměr je
předložen invariantně. Vlivy záměru na životní prostředí považuje Ing. Libor Ládyš
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za nevýznamné nebo akceptovatelné pro všechny dopravní stavy (se 3, 4, 5 a 6
mimoúrovňovými křižovatkami).
Zpracovatel posudku, doc. RNDr. Petr Anděl, CSc., ve svém vystoupení zmínil, že
v obdržených vyjádřeních se často opakovaly obecné připomínky k Pražskému okruhu
jako celku, nikoli k předmětné stavbě 510. V této souvislosti připomněl, že dokumentace
se zabývá různými dopravními stavy s různým uspořádáním mimoúrovňových křižovatek,
které nejsou předmětem záměru. Dále uvedl, že záměrem je pouze rozšíření úseku
Pražského okruhu – stavby 510, přičemž tento úsek by měl být posouzen tak, aby byl
připraven na realizaci jakéhokoli počtu mimoúrovňových křižovatek. Zpracovatel posudku
dále vyzdvihl nejčastější připomínky dotčených územních samosprávných celků,
dotčených správních úřadů a veřejnosti k záměru, kterými byla problematika vazby
nedostavěných částí Pražského okruhu na stávající části a jeho dopravní řešení
a připomínky týkající se hlukové zátěže a čistoty ovzduší. Dále shrnul, že z hlediska
dopadů na obyvatelstvo se hluková situace v místě plánovaného záměru zlepší vlivem
realizace řady protihlukových opatření. Z hlediska ochrany ovzduší konstatoval, že do
podmínek návrhu stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále
jen „stanovisko“) budou převzaty požadavky Hygienické stanice hlavního města Prahy.
Závěrem shrnul, že příslušnému úřadu doporučuje k záměru vydat souhlasné
stanovisko s podmínkami s tím, že variantně jsou možné dopravní stavy se 3, 4, 5 a 6
křižovatkami.
Poté Ing. Milena Hlaváčová vyzvala zástupce dotčených územně samosprávných
celků a dotčených správních úřadů, aby se vyjádřili k tomu, jak posudek vypořádal jejich
připomínky k dokumentaci, a aby uplatnili případná vyjádření k závěrům posudku včetně
návrhu stanoviska příslušného úřadu. Ze zástupců dotčených územních samosprávních
celků vystoupila Ing. Jana Lebedová, vedoucí odboru územního rozvoje Městské části
Prahy 14, která konstatovala, že veškeré připomínky k záměru zaslali písemně příslušnému
úřadu. Dále vystoupil starosta Městské části Praha – Dolní Počernice, Zbyněk Richter,
který konstatoval, že realizací záměru bude nejvíce zasažena jejich městská část, proto
požadují přísné splnění hygienických limitů.
Ze zástupců dotčených správních úřadů vystoupil zástupce Hygienické stanice
hlavního města Prahy, Ing. Josef Janota, který konstatoval, že vyjádření, která hygienická
stanice uplatnila, byla vypořádána.
Následně v rámci diskuze uplatnili svá vyjádření zástupci občanského sdružení Zdravé
životní prostředí, zastupitelé Městské části Praha – Běchovice a Městské části Prahy 14
a zástupci veřejnosti. Připomínky se týkaly hlukové problematiky, vlivů na ovzduší a vlivů
na veřejné zdraví. Na vznesené dotazy bylo zástupci jednotlivých stran (oznamovatelem,
zpracovatelem dokumentace a zpracovatelem posudku) obratem reagováno.
Na závěr veřejného projednání bylo Ing. Hlaváčovou uvedeno, že vlivy záměru
na životní prostředí byly dle požadavků zákona projednány ze všech podstatných hledisek
s tím, že zápis z veřejného projednání bude zaslán všem dotčeným subjektům a že na
základě dokumentace, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných bude
MŽP vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení předmětného záměru na životní
prostředí.
Veřejné projednání bylo ukončeno dne 7. 11. 2013 v 17:05 h.
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III. ZÁVĚR
Dle § 17 odst. 5 zákona pořizuje příslušný úřad z veřejného projednání zápis
obsahující zejména údaje o účasti a závěry z projednání a dále z něj pořizuje úplný
těsnopisný nebo zvukový záznam.
Vlivy záměru „Pražský okruh, stavba 510 ‚Satalice – Běchovice‘“ byly projednány
ze všech podstatných hledisek.
Konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné projednání
posudku a současně dokumentace k záměru „Pražský okruh, stavba 510 ‚Satalice
– Běchovice‘“ podle zákona a vyhlášky.

Zapsala:

Ing. Milena Hlaváčová
referentka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence

Schválil:

Ing. Petr Slezák
vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA, odboru posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované prevence
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