MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65
V Praze dne 10. 10. 2012
Č.j.: 87096/ENV/12

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

„Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603“
konaného dne 5. 10. 2012 ve velkém sále TJ Sokol Kunratice,
K Šeberáku 161, 148 00 Praha 4, od 15:00 hod.
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Průběh posuzování před veřejným projednáním
Dosavadní průběh procesu je patrný z následujícího přehledu:
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“), zpracovaná
Mgr. Michaelem Pondělíčkem, byla Ministerstvu životního prostředí (dále jen „MŽP“)
předložena dne 30. 4. 2008.
Dne 5. 5. 2008 byla dokumentace MŽP rozeslána dotčeným územním samosprávným
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.
MŽP zadalo zpracování oponentního posudku o vlivech záměru na životní prostředí (dále
jen „posudek“) dne 16. 6. 2008.
Na základě obdržených vyjádření k dokumentaci a doporučení zpracovatele posudku byla
MŽP dokumentace vrácena dne 24. 7. 2008 oznamovateli k dopracování s požadavky,
které mají být doplněny.
Dopracovaná dokumentace, zpracovaná RNDr. Vojtěchem Vyhnálkem, CSc., byla MŽP
předložena dne 16. 12. 2011 a potřebný počet paré byl doplněn dne 11. 1. 2012.
Dne 24. 1. 2012 byla dokumentace rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření.
Dne 10. 8. 2012 obdrželo MŽP zpracovaný posudek.
Dne 24. 8. 2012 byl posudek rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření.
Dne 14. 9. 2012 rozeslalo MŽP pozvánku na veřejné projednání dotčeným územním
samosprávným celkům ke zveřejnění.
2. Místo a čas veřejného projednání
Veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo
dne 5. 10. 2012 ve velkém sále TJ Sokol Kunratice, K Šeberáku 161, 148 00 Praha 4, od 15:00 hod.

3. Řízení veřejného projednání
Řízením veřejného projednání byl pověřen (dle § 4 odst. 2 vyhlášky) Ing. Milan Muzikář,
pracovník oddělení metodiky a projektové EIA odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence. Na jednání byla za MŽP dále přítomna Ing. Jaroslava Honová, ředitelka
odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Ing. Kateřina Pekárková
vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA, odboru posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence, a Bc. Veronika Klozová, pracovnice oddělení metodiky a projektové EIA
odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence.
4. Předmět veřejného projednání
Předmětem veřejného projednání byla dokumentace, posudek, vyjádření dotčených územních
samosprávných celků a dotčených správních úřadů a veřejnosti k posouzení vlivů záměru „Vestecká
spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603“ na životní prostředí.
5. Účastníci veřejného projednání
Na veřejném projednání zastupovali jednotlivé strany:
oznamovatele, Středočeský kraj

Mgr. Lukáš Kopřiva
Mgr. Zuzana Urbancová
spolu s nimi byl přítomen projektant:
Ing. Jindřich Zeman
RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.
Mgr. Radomír Mužík

zpracovatele dokumentace

spolu s nimi byli přítomni zpracovatelé
odborných studií:
Ing. Miloš Mertl (Hluková studie)
Ing. Martin Bartůšek (Hluková studie)
Ing. Pavel Šinágl (Rozptylová studie)
Ing. Libor Ládyš
Mgr. Pavel Dušek

zpracovatele posudku
dotčené územní samosprávné celky:
Hlavní město Praha

nezúčastnil se

Středočeský kraj

nezúčastnil se

Městská část Praha - Šeberov

Ing. Petra Venturová

Obec Jesenice

nezúčastnil se

Obec Průhonice

nezúčastnil se

Obec Vestec

Tibor Švec

dotčené správní úřady:
Magistrát hlavního města Prahy, OŽP

nezúčastnil se

Krajský úřad Středočeského kraje, OŽPaZ

nezúčastnil se

Městský úřad Černošice

nezúčastnil se

Česká inspekce životního prostředí, OI Praha

nezúčastnil se

Ministerstvo zdravotnictví,
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví

nezúčastnil se
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Veřejného projednání se zúčastnili také zástupci veřejnosti, celkem se veřejného projednání
zúčastnilo cca 80 osob.
6. Program veřejného projednání
1. Úvod
2. Vystoupení zástupců jednotlivých stran
3. Diskuse
4. Závěr
II. PRŮBĚH VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
Veřejné projednání zahájil Ing. Muzikář (MŽP). V úvodu seznámil přítomné s programem
veřejného projednání, krátce zrekapituloval proces posuzování vlivů tohoto záměru na životní
prostředí a představil zástupce jednotlivých stran.
V druhé části veřejného projednání vystoupili, v souladu s programem veřejného projednání,
zástupci jednotlivých stran.
Mgr. Kopřiva, jako zástupce oznamovatele, konstatoval, že záměr je významnou stavbou
dopravní sítě Středočeského kraje, která je v souladu se schválenými územními plány dotčených
obcí a zároveň se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.
RNDr. Vyhnálek, CSc., jako zpracovatel dokumentace, seznámil přítomné s posuzovanými
vlivy na jednotlivé složky životního prostředí, z nichž nejvýznamnější jsou hluk, vlivy na ovzduší,
vlivy na veřejné zdraví, ochrana vod, a dále ovlivnění fauny, flory a ekosystémů.
Ing. Ládyš, jako zpracovatel posudku, seznámil přítomné s důvody vrácení dokumentace
(zpracované v roce 2008) a zhodnotil obsahovou stránku dopracované dokumentace (zpracované
v roce 2011). Na závěr uvedl, že předložený záměr je akceptovatelný, za předpokladu dodržení řady
podmínek stanovených v návrhu stanoviska uvedeného v posudku.
Poté Ing. Muzikář požádal o vyjádření zástupce dotčených územních samosprávných celků
a dotčených správních úřadů. Přítomní zástupci dotčených územních samosprávných celků
(MČ Šeberov a obec Vestec) uvedli své připomínky, které jsou součástí již písemně zaslaných
vyjádření na MŽP (MČ Šeberov – povrch vozovky z nízkohlučného materiálu, protihlukové valy
umístit do těsné blízkosti komunikace, zamezit vjezdu vozidlům nad 12 t a zavedení mýta
pro vozidla nad 3,5 t; obec Vestec – nesouhlas s dokumentací i posudkem, a to z důvodu
neaktuálních dat v akustické studii, problematiky odvodu vod do Olšanského potoka,
nevyhodnocení maximálního zatížení komunikace a neřešení variant).
Následně v rámci diskuze uplatnili svá vyjádření zástupci územních samosprávných celků
(Praha - Křeslice - Ing. Antonín Zápotocký a Tomáš Novák; Praha – Újezd – Ing. Filip Ranoš;
Praha – Petrovice – JUDr. Olga Hromasová), veřejnosti (Ing. Jiří Štyler, Ing. Ladislav Kos,
p. Janoušek, p. Langr, p. Hanzel, p. Kužej a p. Kuderle) a občanských sdružení (Petiční výbor
Šeberov – Mgr. Eva Příhodová). Převážná část připomínek se týkala hlukové problematiky, vlivů
na ovzduší, vlivů na veřejné zdraví, vlivů na krajinný ráz, vlivů na ekosystémy, počtu pruhů
komunikace, propojení záměru s tzv. komunikací „JVK“, solení, charakteru křižovatky (světelné),
možnosti variantního řešení záměru a frekvence dopravy za různých situací.
Na vznesené dotazy bylo zástupci jednotlivých stran (příslušným úřadem, oznamovatelem,
zpracovatelem dokumentace společně s tvůrci odborných studií, zpracovatelem posudku) obratem
reagováno.
Na závěr veřejného projednání bylo uvedeno Ing. Muzikářem, že vlivy záměru na životní
prostředí byly dle požadavků zákona projednány ze všech podstatných hledisek s tím, že zápis
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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 5. 10. 2012 v cca 20:15 hodin.
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 „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603“
byly projednány ze všech podstatných hledisek.
Jako pověřená osoba konstatuji, že byla naplněna všechna zákonná ustanovení pro veřejné
projednání posudku a současně dokumentace záměru „Vestecká spojka v úseku Západní komerční
zóna Průhonice – silnice II/603“ podle zákona a vyhlášky.

Zapsal:

Ing. Milan Muzikář
pracovník odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
pověřen řízením veřejného projednání

Schválila: Ing. Jaroslava Honová
ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
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