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ÚVOD
Předložený posudek je dalším z dokumentů probíhajícího procesu EIA záměru „Vestecká spojka
v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603“ navazující především na poslední verzi
doplněné dokumentaci EIA (EIA SERVIS s.r.o., prosinec 2011).
Jedním z hlavních úkolů tohoto posudku je nezávislé posouzení správnosti a úplnosti předložené
dokumentace EIA, včetně použitých metod hodnocení. Velmi důležitou pasáží posudku je vypořádání
všech obdržených vyjádření k dokumentaci (viz kapitola V), následně pak samotný návrh stanoviska
(viz kapitola VII).
Návrh stanoviska formuluje zpracovatel posudku jako podklad pro příslušný úřad (Ministerstvo
životního prostředí) pro vydání konečného stanoviska.
Zpracovatel posudku prostudoval podrobně všechny dokumenty, které byly zpracovány v rámci
procesu EIA pro daný záměr. Speciální pozornost věnoval především v pořadí již druhé verzi doplněné
dokumentace EIA (EIA SERVIS s.r.o., prosinec 2011), která reaguje na původní požadavky na
doplnění dokumentace EIA a vznesené připomínky k předchozí dokumentaci EIA. Součástí posudku
je i reakce zpracovatele posudku na veškerá obdržená vyjádření k této dokumentaci. Cenným zdrojem
informací pro zpracování posudku byl i vlastní terénní průzkum celého území dotčeného stavbou.
Při respektování požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, je zvolenou metodou
zpracování posudku kontinuální hodnocení dokumentace s uvážením všech dalších předložených
materiálů a získaných doplňujících informací, které k dokumentaci a k uvažovanému záměru mají
vztah. Konkrétní připomínky a výhrady k některým částem dokumentace, resp. reakce na obsah
vyjádření obdržených k dokumentaci EIA jsou průběžně včleněny do textu posudku.
Případné vyžádané a získané materiály sloužily pro doplnění celkového pohledu na záměr a jejich
závěry jsou v posudku zmíněny, resp. jsou do posudku zapracovány.
Snahou při zpracování posudku byl objektivní, nestranný přístup při posouzení vlivu záměru na
životní prostředí ve vztahu k zákonným požadavkům na ochranu životního prostředí a zdraví obyvatel.

Stručné shrnutí dosavadního procesu EIA předloženého záměru
Záměr „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603“ je stavbou
dopravní infrastruktury. Realizace posuzovaného záměru v délce cca 4,57 km spolu s realizací
navazující stavby „EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“ propojí dálnici
D1 se silnicí II/603 a prostřednictvím Vesteckého přivaděče také s jižní částí Silničního okruhu kolem
Prahy (SOKP, stavba 513).
Investorem a oznamovatelem záměru je Středočeský kraj.
Pro záměr „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603“ nebylo
zpracováno oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).
Oznamovatel využil zákonné možnosti dané ustanovením § 6 odst. 5 platného znění zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí, tedy pro záměr, odpovídající dikci ust. § 4 odst. 1 písm. a) cit.
zákona předložit rovnou Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí.
Zjišťovací řízení tedy neproběhlo a z tohoto důvodu ani příslušný úřad nevydal závěr zjišťovacího
řízení.
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Proces EIA byl zahájen zpracováním dokumentace EIA (březen 2008), jejím odevzdáním na
Ministerstvo životního prostředí ČR a následným rozesláním dne 5. května 2008 ke zveřejnění a
k vyjádření dotčeným územním samosprávním celkům a dotčeným správním úřadům. Zpracovatelem
dokumentace EIA záměru „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice
II/603“ byla firma IKP CONSULTING ENGINEERS s. r. o. Oprávněnou osobou s osvědčením
o odborné způsobilosti byl Mgr. Michael Pondělíček (číslo autorizace 44515/ENV/06).
Dokumentace byla předložena k hodnocení v členění podle přílohy č. 4, zákona 100/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Vlastní dokumentaci EIA tvořilo 71 stran textu. Součástí dokumentace byla
jednotlivá expertní posouzení a studie:
•

Příloha č. 1:

Hluková studie (Pragoprojekt a.s.)

•

Příloha č. 2:

Rozptylová studie (Ing. P. Šinágl)

•

Příloha č. 3:

Studie zdravotních rizik (RNDr. J. Kos)

•

Příloha č. 4:

Hydrogeologická studie a posouzení (Geotip s.r.o.)

Dopisem ze dne 16. června 2008 byla dokumentace EIA (květen 2008) včetně všech vyjádření k ní
zaslána zpracovateli posudku Ing. Liboru Ládyšovi.
Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu EIA a na základě doporučení
zpracovatele posudku MŽP dopisem (č. j. 55337/ENV/08) ze dne 24. července 2008 dokumentaci
vrátilo k přepracování na základě doporučení zpracovatele posudku.
V pořadí druhou a aktuální dokumentaci EIA (prosinec 2011) zpracovala společnost EIA SERVIS
s.r.o. Oprávněnou osobou s osvědčením o odborné způsobilosti je jednatel společnosti EIA SERVIS
s.r.o. RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc. (číslo prodloužení autorizace 45099/ENV/06).
Dopracovaná dokumentace EIA (EIA SERVIS s.r.o., prosinec 2011) je předložena k hodnocení
v členění podle přílohy č. 4, zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Vlastní
dokumentaci EIA tvoří 156 stran textu. Součástí dokumentace je celkem 15 příloh:
•

Příloha č. 1:

Vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

•

Příloha č. 2:

Stanoviska orgánů ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska vlivů
záměru na území soustavy Natura 2000

•

Příloha č. 3:

Situace širších vztahů, 1 : 50 000

•

Příloha č. 4:

Přehledná situace stavby, zvláště chráněná území, území Natura 2000,
segmenty ÚSES, 1 : 10 000

•

Příloha č. 5:

Koordinační situace stavby, část A, 1 : 2 000
Koordinační situace stavby, část B, 1 : 2 000
Podélný profil Vestecké spojky, 1 : 2000/200
Podélné profily přeložek komunikací, 1 : 2000/200
Vzorové příčné řezy, 1: 100

•

Příloha č. 6:

Návrhy na využití území mezi dálnicí D1 a Formanskou ulicí v Újezdu
u Průhonic

•

Příloha č. 7:

Dopravně inženýrské podklady

•

Příloha č. 8:

Hluková studie
Protokol o autorizovaném měření
Hluková studie ze stavební činnosti
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•

Příloha č. 9:

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Rozptylová studie
Rozptylová studie pro období výstavby

•

Příloha č. 10:

Posouzení vlivů na veřejné zdraví

•

Příloha č. 11:

Sadové úpravy

•

Příloha č. 12:

Vizualizace

•

Příloha č. 13:

Hydrogeologické posouzení

•

Příloha č. 14:

Hydrologické posouzení

•

Příloha č. 15:

Doklady

Předkládaný posudek je zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění. Posudek se zabývá především poslední předloženou dokumentací EIA
(EIA SERVIS s.r.o., prosinec 2011).
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
AV ČR

Akademie věd České republiky

BRKO

Biologicky rozložitelný komunální odpad

BRO

Biologicky rozložitelný odpad

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČOV

Čistírna odpadních vod

DIP

Dopravně-inženýrské podklady

DÚR

Dokumentace pro územní řízení

EIA

Environmental Impact Assessment, hodnocení vlivů na životní prostředí

EVL

Evropsky významné lokality

HZS

Hasičský záchranný sbor

CHKO

Chráněná krajinná oblast

KN

Katastr nemovitostí

KO

Kriticky ohrožený

KÚ

Katastrální území

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NO

Nebezpečný odpad

O

Ohrožený druh
Ostatní (odpad)

PD

Projektová dokumentace

PHO

Protihlukové opatření

PO

Ptačí oblasti

SO

Silně ohrožený druh
Stavební objekt

SOKP

Silniční okruh kolem Prahy

TSK

Technická správa komunikací

ÚP

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VS

Vestecká spojka

ZCHÚ

Zvláště chráněná území

ZKZP

Západní komerční zóna Průhonice

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
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Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I. 1. Název záměru
Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice
II/603

I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603“ je stavbou
dopravní infrastruktury. Realizace posuzovaného záměru v délce cca 4,57 km spolu s realizací
navazující stavby „EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“ propojí dálnici
D1 se silnicí II/603.

I. 3. Umístění záměru
Kraj

Obec

Katastr

Hlavní město Praha

Praha-Šeberov

Šeberov

Středočeský

Průhonice

Hole u Průhonic

Středočeský

Jesenice

Zdiměřice u Prahy

Středočeský

Vestec

Vestec u Prahy

I. 4. Obchodní firma oznamovatele
Středočeský kraj

I. 5. IČ oznamovatele
70891095

I. 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II. 1. Úplnost dokumentace
Poslední předložená dokumentace EIA (EIA SERVIS s.r.o., prosinec 2011) je zpracována v rozsahu
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Jak již bylo zmíněno v úvodní části posudku, tato verze doplněné dokumentaci EIA reaguje na
původní požadavky na doplnění dokumentace EIA a vznesené připomínky k předchozí dokumentaci
EIA. Zpracovatel posudku se proto zaměřil na tuto aktuální dokumentaci EIA, která doplnila,
přepracovala a aktualizovala údaje uvedené v předcházející dokumentaci EIA.
Zhodnocení úplnosti doplněné dokumentace EIA je provedeno podle jejích částí. Zvláštní pozornost je
pak věnována částem dokumentace týkajícím se dopravní zátěže, ochrany ovzduší, problematiky
hluku, vlivu stavby na krajinný ráz a veřejné zdraví.
V následujícím textu posudku je hodnocena úplnost dokumentace EIA (EIA SERVIS s.r.o., prosinec
2011) z hlediska jednotlivých kapitol a z hlediska splnění požadavků na doplnění dokumentace EIA
uvedených v dopise MŽP ze dne 24. července 2008 (č. j. 55337/ENV/08).
ÚVOD
Komentář zpracovatele posudku:
V samotném úvodu shrnuje zpracovatel dokumentace historii procesu EIA; ve druhé, nejrozsáhlejší
části úvodu, se věnuje autor dokumentace vypořádání připomínek a požadavků, na základě kterých
vrátilo MŽP první (původní) verzi dokumentace k dopracování. Třetí část úvodu se pak stručně věnuje
seznámení s obsahem nové (v pořadí již druhé) dokumentace.
Hlavní pozornost je ze strany zpracovatele dokumentace věnována požadavkům Ministerstva životního
prostředí uvedeným v dopise MŽP ze dne 24. července 2008, kterým byla vrácena první předložená
dokumentace.
ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola A dokumentace EIA obsahuje kompletní informace o oznamovateli (název obchodní firmy,
IČ, sídlo firmy a kontakt na oprávněného zástupce oznamovatele).
Autor posudku má pouze drobnou formální připomínku k oficiálnímu pojmenování oznamovatele
(resp. investora stavby). Na titulní straně dokumentace EIA je jako investor uveden Středočeský kraj –
Krajský úřad, v kapitole A je jako oznamovatel uveden Středočeský kraj.
Jinak bez připomínek.
ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola B.I.1. obsahuje jak oficiální název záměru, tak i jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění.
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Bez připomínek.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Komentář zpracovatele posudku:
Předmětem kapitoly B.I.2. je pouze stručné konstatování autora dokumentace EIA, že se jedná o silnici
II. třídy v kategorii S 9,5/70 a délce posuzovaného úseku 4,573 km.
Detailní popis kapacity (rozsahu) záměru je uveden v následujících kapitolách. Uvedený stručný popis
záměru je postačující, text dokumentace EIA není zbytečně duplicitní.
Bez připomínek.
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Komentář zpracovatele posudku:
Umístění záměru je jednoznačně a správně definováno lokalizací v rámci kraje, obce/města a
katastrálního území.
Bez připomínek.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola B.I.4. zařazuje záměr mezi stavby dopravní infrastruktury, jsou popsány očekávané
kumulativní vlivy se záměrem EXIT 4 D1 a dopravním připojením ZKZP a dalšími plánovanými či
nedávno dokončenými dopravními stavbami, které ovlivňují intenzitu dopravy v dotčeném území
předloženého záměru.
V souvislosti s kumulativními vlivy a dobudováním komunikační sítě v dotčeném území je očekáván i
postupný rozvoj řady plánovaných záměrů a komerčních zón (Západní komerční zóna Průhonice, zóna
Rozkoš, zóna Újezd, komerční zóna Čestlice jih, komerční zóna Nupaky).
Zpracovatel posudku nemá k uvedenému popisu charakteru záměru žádné připomínky.
Popisované dopravní stavby, u kterých je předpokládán kumulativní vliv s posuzovaným záměrem,
jsou zahrnuty v dopravně inženýrských podkladech, stejně tak i zmíněné plánované komerční zóny.
Dokumentace EIA tak řádně reaguje na požadavek dopracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1
posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP, bod 6).
Autor posudku dále podotýká, že jakákoliv další plánovaná zástavba v řešeném území je v dopravněinženýrských podkladech rovněž zahrnuta, a to na základě příslušné rozlohy funkční plochy platného
územního plánu a dopravní obrátkovosti pro specifikované funkční využití.
Bez připomínek.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních
důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola B.I.5. se věnuje zdůvodnění potřeby záměru (pokles dopravy na většině stávající komunikační
sítě procházející hustě obydleným územím), jeho umístění a popisu zvažovaných variant.
Kapitola obsahuje veškeré náležitosti, a to zdůvodnění potřeby záměru, jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant řešení záměru.
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Stěžejní část kapitoly se věnuje zdůvodnění výběru hodnocené varianty Vestecké spojky v úseku ZKZP
– silnice II/603. Autor dokumentace uvádí důležitá fakta, na jejichž základě je záměr stabilizován
právě v trase, která je předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí.
Dokumentace EIA se následně věnuje i ostatním v minulosti prověřovaným variantám řešení záměru.
Tyto varianty však byly z různých důvodů vyloučeny. Např. v roce 2004 zpracoval Ing. arch.
Preininger studii nazvanou „Dopravní obslužnost JV sektoru Prahy“, ve které navrhl odlišné
dopravní řešení pro území na jižním a jihovýchodním okraji Prahy. Dopravní řešení navrhované Ing.
arch. Preiningerem bylo projednáno na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM) a nebylo k němu vydáno
kladné stanovisko. S dopravním řešením navrhovaným Ing. arch. Preiningerem nesouhlasila ani TSK
a MČ Praha 11.
Na základě požadavku na dopracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah
z dopisu MŽP, bod 10) je doplněn adekvátní komentář, proč nebyly v dokumentaci EIA posuzovány
jiné varianty umístění záměru. Zpracovatel posudku nemá k danému zdůvodnění připomínky.
Speciální pozornost věnoval zpracovatel dokumentace EIA rovněž volbě výhledového výpočtového
roku. V rámci dokumentace EIA byl hodnocen rok 2010 (stávající stav), rok 2014 a rok 2030.
Dokumentace EIA tak řádně reaguje na požadavek dopracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1
posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP, bod 5).
Dokumentace EIA dále poukazuje na to, že byl hodnocen stávající stav, dále pak výhledový stav
(v letech 2014 a 2030) ve variantě bez záměru a se záměrem. Dokumentace EIA tak řádně reaguje na
další z požadavků na dopracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu
MŽP, bod 11).
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemá k obsahu kapitoly připomínky.
Údaje o technickém a technologickém řešení záměru byly převzaty z rozpracované dokumentace pro
územní rozhodnutí (DÚR).
Kapitola popisuje směrové a výškové vedení komunikace. Stručně jsou popsány rovněž jednotlivé
stavební objekty (např. mostní objekty), odvodnění a související protihluková ochrana.
V dané kapitole je zcela jasně uvedeno, že Vestecká spojka je navržena jako dvoupruhová komunikace
(silnice II. třídy). Skutečnost, že navržená dvoupruhová komunikace bez problémů unese i výhledovou
dopravní zátěž v roce 2030, je patrná z dopravně-inženýrských podkladů (příloha č. 7 dokumentace
EIA). Proto se dále neuvažuje o případném rozšíření Vestecké spojky na čtyřpruh (v rezervě), což byl
jeden z požadavků MŽP na dopracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah
z dopisu MŽP, bod 12). Autor posudku se v této souvislosti odkazuje i na následující podmínku
v návrhu stanoviska: „Vestecká spojka (v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603)
bude dále projektově připravována a realizována pouze jako dvoupruhová komunikace, bez ponechání
územní rezervy pro čtyřpruh.“.
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola B.I.7. poukazuje na to, že termíny zahájení realizace záměru a jeho dokončení nebyly
doposud stanoveny.
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Bylo by však vhodné uvést alespoň předpokládané termíny zahájení realizace záměru a jejího
dokončení.
Uvedená připomínka je pouze formálního charakteru, bez vlivu na celkové hodnocení záměru.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí
vydávat
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje základní výčet stěžejních navazujících rozhodnutí a výčet kompetentních správních
úřadů, které tato rozhodnutí vydávají.
Zpracovatel posudku nemá k dané kapitole připomínky.
B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Zábor půdy
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována dostatečně podrobně a věcně správně. Jsou uvedeny dotčené bonitované
půdně ekologické jednotky (dále jen BPEJ), včetně předpokládaného záboru ZPF dočasného a
trvalého. U BPEJ je uvedena rovněž třída ochrany ZPF. Posuzovanou stavbou budou dotčeny
převážně půdy III. a IV. třídy ochrany ZPF, v menším rozsahu pak i půdy I. a II. třídy ochrany.
Nutno podotknout, že třída ochrany ZPF byla správně stanovena v souladu s nově platnou vyhláškou
č. 48/2011 Sb.
Záměr si vyžádá dočasný zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL); který je
v dokumentaci EIA specifikován. Dále dojde i k trvalému záboru vodních a ostatních ploch.
Zpracovatel posudku nemá k dané kapitole připomínky.
Územní ochrana pozemků
Komentář zpracovatele posudku:
Dle údajů zpracovatele dokumentace posuzovaný záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného
území podle zákona č. 114/1992 Sb. ani do žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV).
Co se týče ochranných pásem, zasahuje záměr do ochranného pásma PUPFL, silniční sítě, vedení
VVN a ochranných pásem technické infrastruktury jako jsou plynovody, vodovody, kanalizace,
elektrické vedení, telekomunikační sítě atd.
Bez připomínek.
B.II.2. Voda
Komentář zpracovatele posudku:
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Kapitola B.II.2. stručně, ovšem dostatečně popisuje nároky na potřebu vody ve fázi výstavby a ve fázi
provozu záměru.
Bez připomínek.
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace nastínil použití jednotlivých typů materiálů ke stavbě; uvedl v celkové sumě
rovněž předpokládaný objem jejich spotřeby – 23 327 m3.
Dále uvádí nástin bilance výkopových zemin a zeminy potřebné do náspů. Z bilance je patrné, že
potřeba zeminy do náspů je větší než bilance zeminy z výkopů. Stavbu bude tedy nutné zeminou
dotovat. Jak zpracovatel dokumentace EIA správně uvádí, v úvahu přichází využití přebytku
výkopového materiálu z navazujícího záměru EXIT 4 D1.
Spotřeba el. energie není odhadnuta ani pro fázi výstavby záměru (zařízení staveniště) ani pro fázi
provozu záměru (venkovní osvětlení). Předpokládá se však, že záměr nebude mít významné nároky na
spotřebu elektrické energie.
Bez připomínek.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Komentář zpracovatele posudku:
Podrobné dopravně-inženýrské podklady jsou součástí samostatné přílohy č. 7 dokumentace EIA.
Z této studie vychází kapitola B.II.4.
Kapitola B.II.4. správně alespoň v obecné rovině popisuje nároky na dopravní infrastrukturu ve fázi
výstavby.
Autor posudku pouze upozorňuje na drobnou chybu ve formulaci. V kapitole je uvedeno následující
upozornění: „Je důležité, aby doprava materiálu probíhala po stávajících komunikacích a po ploše
trvalého záboru pro výstavbu křižovatky.“ Správně má být uvedeno „po ploše trvalého záboru pro
výstavbu komunikace“.
Dále autor posudku upozorňuje na použití poněkud zastaralé terminologie. Zpracovatel dokumentace
EIA poukazuje na „plán organizace výstavby“. Správně by měl být použit termín „zásady organizace
výstavby“.
Kapitola B.II.4. se dále detailně věnuje nárokům záměru na dopravní infrastrukturu ve fázi provozu
záměru.
Doporučení na přepracování dokumentace EIA týkající se doplnění stávajících a výhledových intenzit
dopravy a popisu stavu komunikační sítě v jednotlivých řešených variantách (viz Příloha č. 1 posudku,
část B/ Výtah z dopisu MŽP, bod 9) bylo splněno.
Zpracovatel posudku dále konstatuje, že stejně tak byl naplněn bod 13 a 14 výše uvedeného dopisu
MŽP, který požadoval komplexní posouzení staveb Vestecká spojka, EXIT 4 a ZKZP. Pro účely
zpracování dopravně-inženýrských podkladů byly pod pojmem záměr uvažovány tyto stavby: MÚK
EXIT 4 D1, Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603, ZKZP. Kumulativní vlivy těchto staveb
jsou tak zohledněny nejen v DIP, ale i v navazující akustické a rozptylové studii předloženého záměru.
Tabulku ze str. 44 dokumentace, ve které je uveden souhrnný přehled hodnocených variant a stavů, by
bylo dle názoru zpracovatele posudku vhodnější uvést v úvodu na str. 39 dokumentace EIA u popisu
časových období ještě před podrobným hodnocením jednotlivých variant.
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Zpracovatel posudku nemá k dané kapitole jiné připomínky kromě výše uvedených formalit.
B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu a vychází zcela ze samostatné odborné studie – příloha
č. 9 dokumentace EIA – Rozptylová studie.
Kapitola se zabývá výstupy záměru v oblasti ovzduší, tj. definuje emisní charakteristiky záměru; a to
jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu záměru.
Kapitola se zabývá bodovými, plošnými i liniovými zdroji znečištění ovzduší.
Pro výpočet emisí z dopravy byl použit program MEFA 06, který je programem uznaným MŽP. Autor
posudku nemá k použitému software žádné připomínky.
V dopise MŽP bylo v bodě č. 17 (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP) požadováno
vyhodnocení emisí znečištění ovzduší z posuzovaného záměru v kapitole B.III.1. dokumentace.
Zpracovatel posudku konstatuje, že tento požadavek byl naplněn.
V dopise MŽP bylo v bodě č. 16 (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP) požadováno
vyhodnocení znečištění ovzduší ve fázi výstavby. Zpracovatel posudku konstatuje, že tento požadavek
byl splněn, mj. bylo do kapitoly B.III.1. doplněno vyhodnocení emisí ve fázi výstavby. V témže bodě
bylo rovněž požadováno vyhodnocení emisí z odvozových tras. Dokumentace EIA se detailně zabývá
pouze hodnocením emisí na účelové komunikaci, což je v daném stupni projektových příprav
postačující. Součástí návrhu stanoviska však bude následující podmínka: „V dalším stupni projektové
dokumentace, po upřesnění dovozových/odvozových tras, detailně vyhodnotit emise z liniových zdrojů
ve fázi výstavby záměru.“
Autor posudku má pouze drobnou připomínku k tabulce na str. 48, kde jsou uvedeny vypočtené emise
pro jednotlivé hodnocené stavy (0, 1A,…,2B). Bylo by vhodné pro přehlednost pod tabulku uvést
alespoň stručný popis jednotlivých hodnocených stavů.
B.III.2. Odpadní vody
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola se věnuje problematice splaškových a dešťových odpadních vod; technologické vody nejsou
v kapitole zmíněny. Je řešena jak etapa výstavby záměru, tak i etapa provozu záměru.
Zpracovatel dokumentace EIA obecně popisuje např. nakládání se splaškovými odpadními vodami ve
fázi výstavby záměru a odkazuje na to, že detailní technické řešení bude zpracováno v dalším stupni
projektových příprav záměru. Součástí návrhu stanoviska proto bude následující podmínka: „V dalším
stupni projektových příprav detailně řešit systém nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby
záměru.“
Pozornost je dále věnována systému odvádění dešťových vod ve fázi provozu komunikace.
Dokumentace EIA uvádí: „Při provozu posuzované komunikace budou vznikat srážkové vody
znečištěné automobilovým provozem na komunikaci. Odvodnění komunikace je řešeno povrchově
otevřenými nezpevněnými zatravněnými příkopy při minimálních spádech betonovými žlaby (pod
mosty štěrbinovými) zaústěnými do stávajících melioračních příkopů. Odvodnění je řešeno tak, aby
nedocházelo ke koncentraci dešťových vod a k zatěžování vodotečí.“ Zpracovatel posudku jako
vhodnější řešení nakládání s dešťovými odpadními vodami, které jsou potenciálně znečištěny ropnými
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látkami, pokládá výstavbu dešťových usazovacích nádrží, resp. odlučovačů lehkých kapalin. Takto
bude formulována i podmínka v návrhu stanoviska týkající se bezpečného nakládání s dešťovými
vodami odtékajícími z komunikace ve fázi provozu.
Pozornost je věnována především srovnání množství odváděných dešťových vod v současném stavu
(ovšem rok, k jakému je současný stav vztažen, uveden není) a množství odváděných vod ve stavu po
realizaci záměru. Očekává se, že dojde k navýšení odtoku (viz bilance na str. 50 dokumentace EIA).
Dokumentace věnuje pozornost i odtoku dešťových vod do okolních recipientů.
Podrobnější popis složení odtékajících dešťových vod z komunikace chybí (zejm. NEL).
Bez dalších připomínek.
B.III.3. Odpady
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována poměrně stručně, s tím, že mnoho věcí bude upřesněno v navazujících stupních
projektových příprav.
Kapitola se však správně věnuje jak odpadům vznikajícím ve fázi výstavby, tak i odpadům vznikajícím
ve fázi provozu záměru. Stanovené množství jednotlivých druhů odpadů je pouze orientační. Pro daný
stupeň projektových příprav je to však postačující.
Použitá terminologie je zcela v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zpracovatel posudku nemá k obsahu kapitoly zásadní připomínky.
B.III.4. Ostatní
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola je členěna do následujících podkapitol: Hluk, Vibrace a Záření.
Ad Hluk
Zpracovatel dokumentace EIA vychází zcela ze samostatné odborné studie – příloha č. 8 dokumentace
EIA – Akustická studie. Kapitola obsahuje posouzení vlivů záměru v oblasti akustické situace
(výstupy), a to jak pro fázi výstavby, tak pro fázi provozu záměru.
Je nutno podotknout, že hygienické limity byly stanoveny v souladu s nově platným nařízením vlády
č. 272/2011 Sb. Hluk ze stavební činnosti byl zpracován v době platnosti nařízení vlády č. 148/2006
Sb., ke změně hygienických limitů však novým nařízením č. 272/2011 Sb. nedochází, pouze k systému
hodnocení. (Neuvažování odražené akustické energie). Tím, že studie byla vypočítána ještě dle NV
č. 148/2006 Sb. jsou výpočty na straně bezpečnosti.
Úvodní část kapitoly se věnuje posouzení akustické situace ve fázi výstavby záměru. Je hodnocen hluk
ze stavební činnosti i z obslužné staveništní dopravy. Vyhodnocení je vzhledem k úvodní fázi
projektových příprav a k poměrně velkému množství neznámých (nejsou k dispozici zásady organizace
výstavby) velmi obecné, pro daný stupeň a přiblížení možné situace je však postačující.
Kapitola se dále zabývá posouzením akustické situace po uvedení záměru do provozu, resp. vlivem
vlastního záměru na akustickou situaci. Obecně jsou definovány všechny faktory, které mají vliv na
výslednou ekvivalentní hladinu akustického tlaku A indukovanou provozem záměru.
Použité hygienické limity byly stanoveny v souladu s nově platným nařízením vlády č. 272/2011 Sb.
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A byl proveden nejen pro stávající blízkou obytnou
zástavbu, ale i v zónách určených dle územního plánu k bydlení. Akustická studie správně hodnotí jak
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chráněný venkovní prostor staveb, tak i chráněný venkovní prostor pro denní i noční dobu. Autor
posudku k tomuto nemá žádné připomínky.
Dále následuje text věnující se popisu protihlukových opatření. Ten by však bylo vhodnější zařadit do
kapitoly D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí. Autor posudku podotýká, že se jedná pouze o formální
připomínku.
Na str. 55 dokumentace EIA je uveden výčet osmi posuzovaných variant. Označení jednotlivých
variant v dokumentaci EIA a předložené hlukové studii je odlišné. Dokumentace EIA proto dokládá
srovnávací tabulku s označením jednotlivých variant dle Dokumentace EIA a dle Hlukové studie.
Zpracovatel posudku má pouze formální připomínku. Rozdílné označení variant by mohlo být pro
čtenáře dokumentace EIA zbytečně matoucí, je na škodu přehlednosti materiálu, že nedošlo
k ujednocení názvosloví.
Slovní vyhodnocení jednotlivých posuzovaných variant uváděné v této kapitole dokumentace
metodicky patří spíše do kap. D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci. Tato kapitola se má zabývat údaji
o emisích hluku. To znamená, že tato kapitola by měla dát první hrubý přehled o jednotlivých zdrojích
hluku v posuzovaných variantách a jejich porovnání v emisní rovině (tzv. zdrojové funkce). Z tohoto
prvotního porovnání již mohou být patrné rozdíly mezi posuzovanými variantami.
Autor dokumentace EIA dále uvádí porovnání výsledků Hlukové studie, která je součástí Dokumentace
EIA s oponentním Akustickým posudkem Ing. Šnajdra. Z předloženého porovnání výpočtů
provedených ve výše zmíněných studiích vyplývá, že rozdíly vypočtených hodnot se v jednom ze
stejných výpočtových bodů pohybují do 7,6 dB. Takto rozdíl je již poměrně velký.
Zpracovatel dokumentace EIA dále poukazuje na to, že pro zpracování akustické studie (viz příloha
č. 8 dokumentace EIA) byly pro kontrolu výpočtového modelu použity hodnoty z provedeného
24hodinového měření (3 kontrolní body). Rozdíl naměřených a vypočtenými hodnotami se pohybuje
max. do 1,4 dB. Tzn., že lze předpokládat, že akustický výpočtový model pracuje v souladu s reálnými
podmínkami a že vypočtené hodnoty se blíží hodnotám reálným. Zpracovatel posudku k tomuto nemá
připomínky.
Autor posudku dále podotýká, že se v kapitole poměrně často objevuje pojem „hladiny hluku“.
Terminologie nařízení vlády č. 272/2011 Sb., však určuje jako hodnotící deskriptor ekvivalentní
hladinu akustického tlaku A, LAeq,T. Hluk je pouze pojem, nikoliv kvantifikovatelná akustická veličina.
Doporučujeme respektovat terminologii nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a platných norem.
Uvedené připomínky jsou spíše metodického charakteru, bez vlivu na celkové hodnocení záměru.
Kapitola B.III. dokumentace EIA dostatečně popisuje výstupy v oblasti hluku z posuzovaného záměru
Vestecká spojka. Byl tak naplněn bod 23 dopisu MŽP, který vracel původní dokumentaci EIA
k dopracování (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP).
Ad Vibrace
Kapitola správně popisuje obecné účinky vibrací z provozu vozidel (především nákladních) na
komunikacích.
Bylo by však vhodné rovněž popsat, zda se přenos vibrací na chráněnou zástavbu v souvislosti se
záměrem předpokládá či nikoliv. Připomínka je formálního charakteru, bez vlivu na celkové
hodnocení záměru.
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Ad Záření
V rámci fáze výstavby záměru se počítá pouze s emisemi elektromagnetického záření (z elektrických
spotřebičů v zařízení staveniště).
Bez připomínek.
B.III.5. Doplňující údaje
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola pouze naznačuje změny v krajinném rázu z důvodu vnesení nové hmoty technické stavby do
prostředí (včetně navržených protihlukových valů a stěn). Kapitola se odkazuje na kapitolu C.II.6.
Krajina předložené dokumentace.
Bez připomínek.
ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Za nejzávažnější charakteristiky v dotčeném území ve vztahu k posuzované výstavbě dopravní stavby
Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603 považuje zpracovatel
dokumentace následující:
-

ovlivnění obyvatel hlukem z dopravy;

-

ovlivnění obyvatel emisemi z dopravy do ovzduší;

-

ovlivnění vydatnosti či kvality zdrojů podzemní vody;

-

ovlivnění povrchových vod;

-

kolize s prvky ÚSES a VKP.

Těmto charakteristikám ŽP je v kapitole C i v celé dokumentaci věnována maximální pozornost.
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
C.I.1. Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky
Komentář zpracovatele posudku:
Posuzovaný záměr neleží v žádném zvláště chráněném území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní památka Hrnčířské louky, která se nachází
severozápadně až severně od místní části Drazdy (Praha 11 - Šeberov), cca 700 metrů severně až
západně od posuzované stavby Vestecké spojky. Jedná se o komplex pěti rybníků a podmáčených luk.
Dalším zvláště chráněným územím v relativní blízkosti je přírodní památka Milíčovský les a rybníky,
jejíž nejbližší (jižní) hranice je vzdálena od posuzovaného záměru cca 950 metrů. Jedná se o lesní
komplex s přilehlými rybníky včetně mokřadních společenstev.
Posuzovaný záměr neleží na území žádného přírodního parku podle zákona č. 114/1992 Sb.
Nejbližšími přírodními parky jsou přírodní park Modřanská rokle, jehož východní hranice prochází
cca 500 m západně od konce posuzovaného záměru, a přírodní park Botič – Milíčov, jehož hranice
prochází cca 1 km severovýchodně od začátku posuzovaného úseku Vestecké spojky.
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Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku. Stavba však
kříží dva významné krajinné prvky ze zákona: km 0,816 – les, km 3,690 – bezejmenný vodní tok a jeho
niva. V této souvislosti bude nezbytné zažádat o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP na
základě ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Toto
opatření bude součástí návrhu stanoviska.
C.I.2. NATURA 2000
Komentář zpracovatele posudku:
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádné evropsky významné lokality dle směrnice Rady Evropských
společenství č. 92/43/EHS, o stanovištích ani neleží v žádné ptačí oblasti podle směrnice Rady
Evropských společenství č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků.
Nejbližší evropsky významnou lokalitou je Milíčovský les, vzdálený cca 2200 metrů severovýchodně od
km 0,0 posuzované stavby a nejbližší (jižní) hranice je vzdálena od posuzovaného záměru cca 950
metrů.
Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, z hlediska vlivů záměru na území soustavy Natura 2000 je součástí přílohy
č. 2 posuzované dokumentace. Stanovisko OOP Magistrátu hl. m. Prahy č. j. S-MHMP1230043/2011/1/OOP/VI/ ze dne 9. 1. 2012 uvádí, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti. Stejného znění je rovněž stanovisko Krajského úřadu
Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství č. j. 237861/2011/KUSK ze dne 29. 12.
2011.
V dopise MŽP bylo v bodě č. 43 (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP) požadováno
doložit vyjádření k NATURA 2000. Zpracovatel posudku konstatuje, že tento požadavek byl náležitě
splněn.
Bez připomínek.
C.I.3. Územní systém ekologické stability krajiny
Komentář zpracovatele posudku:
Posuzovaný záměr se nedotýká žádného nadregionálního ani regionálního biocentra nebo
nadregionálního biokoridoru. Stavba nezasáhne do žádného interakčního prvku. Vestecká spojka však
kříží v km 0,816 regionální biokoridor R4/42, v km 3,686 lokální biokoridor L4/278, částečně zasáhne
i do lokálního biocentra L2/425.
Zpracovatel posudku pozitivně hodnotí obrázek č. 5 na str. 62 dokumentace EIA, kde je velmi
přehledně znázorněn systém ÚSES v daném území, spolu se zákresem stavby, včetně její kilometráže.
Autor posudku dále podotýká, že byl náležitě splněn požadavek uvedený v dopise MŽP pod bodem
č. 35 (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP) týkající se řádného zakreslení všech
dotčených prvků ÚSES v zájmovém území do mapových podkladů.
Jako jedna z podmínek v návrhu stanoviska bude podmínka projednání návrhu kompenzačních
opatření souvisejících se zásahem do dotčených prvků ÚSES s orgánem ochrany přírody v dalším
stupni projektové dokumentace.
C.I.4. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Komentář zpracovatele posudku:
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V kapitole by měla být alespoň stručná charakteristika kulturních, historických a archeologických
památek. Zpracovatel dokumentace zařadil veškeré tyto informace do kapitoly C.II.8. Hmotný majetek,
což zpracovatel posudku považuje za méně vhodné.
Jedná se o připomínku pouze formálního charakteru bez vlivu na celkové hodnocení záměru.
Dále bez připomínek.
C.I.5. Území hustě zalidněná
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola prakticky neuvádí žádné informace, pouze se odkazuje na kapitolu D.I.1. Vlivy na
obyvatelstvo.
Zpracovatel posudku podotýká, že v této kapitole by měly být uvedeny informace alespoň o počtech
obyvatel trvale žijících v dotčených katastrálních územích.
Údaje o počtech obyvatel a počtech domů/bytů jsou uvedeny v kapitole C.II.7. dokumentace.
Připomínka je pouze formálního charakteru; dále bez připomínek.
C.I.6. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže, extrémní poměry
v dotčeném území
Komentář zpracovatele posudku:
Území dotčené posuzovaným záměrem není v současné době zatěžováno nad míru únosného zatížení,
nenacházejí se zde staré ekologické zátěže, ani zde nepanují jiné extrémní poměry (např. sesuvná
území, poddolovaná území, tektonicky aktivní území apod.).
Kapitola se v převážné míře věnuje stručnému hodnocení kvality ovzduší (dle Věstníku MŽP č. 4/2011)
a popisu hlukové situace.
Tyto informace jsou dle názoru zpracovatele posudku v této kapitole poněkud nadbytečné.
Problematika ovzduší je řešena napříč celou dokumentací v rámci několika samostatných kapitol;
včetně kapitoly C.II.1.
Problematika hluku je řešena v kapitole B a D dokumentace; v kapitole C postrádá zpracovatel
posudku detailnější pasáž věnovanou popisu počáteční akustické situace. Jedná se pouze o formální
připomínku. Počáteční akustická situace je dostatečně podrobně zhodnocena v Hlukové studii, která
tvoří samostatnou přílohu č. 8 dokumentace EIA.
Dále bez připomínek.
C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.II.1. Ovzduší a klima
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola zčásti vychází ze samostatné přílohy č. 9 Rozptylová studie, zpracované pro účely
dokumentace. Jsou zde uvedeny údaje o zařazení záměru do klimatické oblasti, údaje z klimatologické
a srážkoměrné stanice Praha-Karlov a Průhonice, větrná růžice charakteristická pro danou oblast i
odhad stávajícího pozadí dle výpočtového modelu ATEM 2010. Zpracovatel posudku nemá
k předloženým údajům žádné připomínky.
Formální připomínka zpracovatele posudku se týká následující formulace, která je uvedena v kapitole
C.II.1.: „Odhad stávajícího pozadí pro rok 2010, 2014 a 2030 byl stanoven v rozptylové studii
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(příloha č. 9 dokumentace EIA) na základě výpočtového modelu ATEM 2010.“ Tato informace je
poněkud zavádějící. Z textu by mohl čtenář nabýt chybného dojmu, že pojem stávající pozadí vztahuje
zpracovatel dokumentace EIA i na výhledové roky 2014 a 2030.
Bylo by nanejvýš vhodné uvést informace v kompletní podobě tak, jak jsou prezentovány v Rozptylové
studii (příloha č. 9 dokumentace EIA). Zde je uvedeno následující: „Odhad stávajícího pozadí byl
stanoven na základě výpočtového modelu ATEM 2010 a je uveden v tabulce XXIII (stav 2010 – pozn.
zpracovatele posudku). Na základě stanovených emisí liniových zdrojů v zájmové oblasti pro intenzity
dopravy v roce 2010, 2014 a 2030 bez realizace záměru a jejich předpokládaného podílu na celkové
úrovni imisí v zájmové oblasti byl pak proveden odhad imisního pozadí pro výpočtové roky 2014 a
2030. Tyto odhady imisního pozadí jsou uvedeny v tabulkách XXIV (stav 2014 – pozn. zpracovatele
posudku) a XXV (stav 2030 – pozn. zpracovatele posudku).“
V dopise MŽP bylo v bodě č. 15 a 18 (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP)
požadováno mj. doložit adekvátní posouzení stávajícího stavu znečištění ovzduší. Autor posudku
podotýká, že pro posouzení stávajícího stavu znečištění ovzduší je obecně možné vycházet např.
z následujících zdrojů:
1/ aktuálně dostupný model ATEM (na území hl. m. Prahy),
2/ údaje o hodnocení kvality ovzduší pro zóny, resp. aglomerace uveřejňované pravidelně ve Věstníku
MŽP,
3/ údaje z nejbližších měřicích stanic AIM (pokud jsou pro danou oblast dostatečně reprezentativní).
Dokumentace EIA se v kapitole C.II.1. zabývá pouze jedním z výše uvedených zdrojů, a to odhadem
imisního pozadí na základě modelu ATEM 2010.
Rozptylová studie dále uvádí, že měřicí stanice AIM se přímo v dané oblasti nenachází, nejbližší
stanice je až 6 km vzdálená Praha-Libuš. Z posledního hodnocení kvality ovzduší zveřejněného ve
Věstníku MŽP č. 4/2011 na základě dat z roku 2009 vybírá autor rozptylové studie hodnocení území
stavebního úřadu Průhonice a území stavebního úřadu městské části Praha 11.
Zpracovatel posudku závěrem konstatuje, že požadavek na řádné posouzení stávajícího stavu
znečištění v území byl splněn.
C.II.2. Voda
Povrchové vody
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje mj. základní charakteristiku dotčeného dílčího povodí, informace o dotčeném
vodohospodářsky významném toku, vodohospodářskou mapu širšího území, data o průtokových
poměrech v dotčených povodích, M-denních průtocích a data o kvalitě vody v dotčených tocích.
Zpracovatel posudku postrádá pouze informaci, odkud byla uvedená data převzata. Dále by pak bylo
vhodné u prezentované vodohospodářské mapy uvést měřítko, ve kterém je tato mapa zpracována.
Připomínky jsou formálního charakteru, bez vlivu na celkové hodnocení záměru.
Podzemní vody
Komentář zpracovatele posudku:
Informace o podzemních vodách byly převzaty ze samostatné přílohy č. 13 (Hydrogeologické
posouzení projektované Vestecké spojky) dokumentace EIA.

- EKOLA group, spol. s r. o. -

20

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Kapitola je zpracována zcela standardně, dokládá informace o dotčeném hydrogeologickém rajónu,
dotčených PHO, vodních zdrojích v zájmovém území. Je doplněna opět velmi přehledná situace
o zdrojích podzemních vod, ochranných pásmech atd. včetně zákresu stavby v daném území.
Dokumentace EIA uvádí následující hypotézu: „Pokud je výše uvedený předpoklad o charakteru
zvodnění využívaného zájmovým vodním zdrojem Drazdy správný, nemusí drenážní funkce zářezu jeho
vydatnost ohrozit.“ V návrhu stanoviska jsou uvedena následující podmínky pro další stupeň
projektových příprav: „V dalším stupni projektové dokumentace (před vydáním stavebního povolení)
provést podrobný hydrogeologický průzkum ovlivnění vodního zdroje farmy Drazdy a prameniště na
východním okraji Hrnčíř. V případě, že hydrogeologický průzkum prokáže, že dojde k negativnímu
ovlivnění vodního zdroje, musí investor zajistit adekvátní náhradu tohoto stávajícího vodního zdroje,
resp. navrhnout příslušná ochranná opatření tak, aby ke znehodnocení vodního zdroje nedošlo.“
Zpracovatel posudku nemá ke kapitole připomínky.
C.II.3. Půda
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje mj. údaje o dotčených půdních typech, BPEJ a třídě ochrany ZPF.
Zpracovatel posudku nemá ke kapitole žádné připomínky.
C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu. Autor posudku nemá k rozsahu ani obsahu kapitoly
připomínky.
C.II.5. Flóra, fauna, ekosystémy, lesní porosty
Flóra
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola je členěna následovně: fytogeografická charakteristika studované oblasti, stávající vegetační
charakteristika a zvláště chráněné druhy rostlin.
Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu, provedené terénní průzkumy jsou dostatečné a
postihují vegetační sezónu roku 2011. Výběr míst terénních průzkumů byl rovněž vhodně zvolen. Byla
sledována místa se zajímavějším vegetačním krytem (v místech křížení komunikace s krajinnými
prvky).
Dle názoru zpracovatele posudku by bylo vhodné specifikovat, jaké byly při botanickém průzkumu
sledovány aspekty (např. jarní, letní, podzimní).
V textu se občasně vyskytují chyby v latinských názvech rostlin (např. Ulkus scabra namísto Ulmus
scabra, Seneci jacobaea namísto Senecio jacobaea, Populus x canadense namísto Populus x
canadensis).
Poměrně zajímavý je nález jestřábníku oranžového (Hieracium aurantiacum L.) na lokalitě č. 1
(silnice k Hrnčířům, cyklostezka a polní cesta do Šeberova). Jedná se o druh typický pro horské
oblasti střední Evropy, u nás se vyskytuje hlavně na Šumavě a v horách Sudet. Jak dokládají nálezy
z posledních let, lze jej však najít i na řadě míst v polohách nižších (např. v nížinách jižní Moravy i na
území Prahy). V Červeném seznamu je jestřábník oranžový zařazen k ohroženým druhům naší květeny
(C3). Tuto skutečnost však dokumentace EIA nezmiňuje.
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Dále by bylo vhodné pro lepší orientaci jednotlivé lokality botanického průzkumu zakreslit i do
mapového podkladu.
Výše uvedené připomínky jsou formálního charakteru, bez vlivu na celkové hodnocení záměru.
Fauna - obratlovci
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola je členěna následovně: zoogeografická charakteristika, terénní průzkum a zvláště chráněné
druhy obratlovců.
Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu, provedené terénní průzkumy jsou dostatečné a
postihují jarní a letní období roku 2011. Zpracovatel dokumentace rovněž přihlédl k výsledkům
průzkumů z minulých let (2007–2008), které proběhly v rámci procesu EIA.
V zájmovém území bylo zjištěno celkem pět zvláště chráněných druhů živočichů dle přílohy č. III
vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. v platném znění (ropucha obecná – ohrožený druh, ještěrka obecná –
silně ohrožený druh, koroptev polní – ohrožený druh, vlaštovka obecná – ohrožený druh, rorýs obecný
– ohrožený druh).
Autor posudku dále podotýká, že byl splněn požadavek uvedený v dopise MŽP pod bodem č. 37 (viz
Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP) týkající se komplexního zoologického průzkumu ve
vhodném období (jarní či letní aspekt).
Fauna - bezobratlí
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola je členěna následovně: druhy bezobratlých agroekosystémů; druhy bezobratlých míst, kde
nejsou agroekosystémy; zvláště chráněné druhy bezobratlých.
Kapitola je zpracována kvalitně, terénní průzkumy jsou provedeny v dostatečném rozsahu, postihují
vegetační sezónu roku 2011. Použité metody hodnocení jsou standardní a běžné.
Autor posudku podotýká, že byl náležitě splněn požadavek uvedený v dopise MŽP pod bodem č. 37 (viz
Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP) týkající se komplexního zoologického průzkumu ve
vhodném období (jarní či letní aspekt).
Ekosystémy
Komentář zpracovatele posudku:
Podkapitola ekosystémy je zpracována v dostatečném rozsahu a metodicky správně. Pro popis
ekosystémů v krajině jsou využity tzv. stupně ekologické stability.
Bez připomínek.
Lesní porosty
Komentář zpracovatele posudku:
Podkapitola je zpracována v dostatečném rozsahu.
Bez připomínek.
C.II.6. Krajina
Geomorfologie
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Komentář zpracovatele posudku:
V úvodu kapitoly C.II.6. je krátce popsána geomorfologie zájmové oblasti.
Zpracovatel posudku nemá ke kapitole žádné připomínky.
Krajinný ráz
Komentář zpracovatele posudku:
Dále se kapitola C.II.6. věnuje popisu a charakteristice krajinného rázu a dotčeného krajinného
prostoru.
Zpracovatel posudku nemá ke kapitole žádné připomínky. Použité metody hodnocení jsou správné.
C.II.7. Obyvatelstvo
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola mj. uvádí údaj o počtu obyvatel v Šeberově, Újezdu, Průhonicích a Vestci. Není však uveden
zdroj, ze kterého byly tyto údaje čerpány, ani z jakého roku tato data pocházejí.
Zpracovatel posudku konstatuje, že byl splněn jeden z požadavků na dopracování dokumentace EIA
(viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP, bod 40), který požadoval upřesnit údaje
o počtu obyvatel žijících v okolí záměru.
Zpracovatel posudku má dále připomínku formálního charakteru k uvedenému údaji o počtech
obyvatel v případě Šeberova a Újezda. Zpracovatel dokumentace na str. 85 uvádí, že Šeberov a Újezd
mají celkem cca 2800 obyvatel. Jedná se o nepřesné vyjádření – cca 2 800 obyvatel má každá tato část
sama o sobě, celkem tedy cca 5 600 obyvatel.
Následující údaje v této kapitole dokumentace jsou již v pořádku (údaje o počtech domů v dosahu
měřitelného vlivu stavby apod.).
Jinak bez připomínek.
C.II.8. Hmotný majetek
Komentář zpracovatele posudku:
V souvislosti s realizací stavby se nepředpokládají demolice žádných objektů.
Bez připomínek.
Kulturní památky a archeologické lokality
Komentář zpracovatele posudku:
Posuzovaný záměr není ve střetu s žádnou kulturní památkou, památkovou rezervací nebo zónou. Dle
archivních údajů není posuzovaná stavba ani ve střetu s evidovanými archeologickými lokalitami.
Během výstavby nelze samozřejmě zcela vyloučit odkrytí archeologických nálezů.
Bez připomínek.
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Komentář zpracovatele posudku:
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Celkové zhodnocení kvality ŽP odpovídá údajům obsaženým v předchozích kapitolách. Jedná se
o celkové obecné shrnutí s konstatováním, že změna, kterou posuzovaný záměr přinese, nebude
vzhledem k provozu na dálnici D1, silnici II/603 a ostatních komunikacích v intravilánu významná.
Bez připomínek.
ČÁST D - KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významu
Komentář zpracovatele posudku:
Úvodní část kapitoly D.I. se věnuje obecnému popisu vlivu výstavby a provozu komunikací na životní
prostředí.
Bez připomínek.
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Komentář zpracovatele posudku:
V úvodu kapitola D.I.1. charakterizuje potenciálně nejvýznamnější vlivy výstavby a provozu
komunikací na obyvatelstvo, mezi které řadí vliv na ovzduší a hluk z dopravy. Dále jsou obecně
definovány hodnocené varianty, které byly posuzovány z hlediska akustické a rozptylové situace.
Bez připomínek.
Vlivy emisí a imisí
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku má formální připomínku k názvu kapitoly, ze kterého není patrné, zda se jedná
o emise a imise týkající se ovzduší či hluku.
Vyhodnocení vlivů emisí a imisí (týkající se sledovaných polutantů znečišťujících ovzduší) je v této
podkapitole provedeno na základě zpracovaných odborných studií, které jsou samostatnými přílohami
dokumentace EIA – Rozptylová studie (Ing. Šinágl, 2011) a Posouzení vlivů na veřejné zdraví (RNDr.
Kos, 2011). Podkapitola přejímá celou řadu formulací a tabulek přímo z výše jmenovaných studií.
V úvodu se kapitola věnuje metodikám, které byly použity při zpracování rozptylové studie a studie
zdravotních rizik. Dále jsou prezentovány výsledky z rozptylové studie týkající se fáze výstavby i
provozu záměru včetně příslušného hodnocení zdravotních rizik.
Z jednotlivých závěrů vyplývá, že nárůst rizika karcinogeneze související s obdobím výstavby záměru
je nevýznamný. Zpracovatel posudku nemá k předloženému hodnocení připomínky.
Období provozu záměru hodnotí řadu variant (se záměrem i bez záměru) pro několik časových
horizontů (rok 2010, 2014 a 2030).
Z tabulky na str. 92 dokumentace EIA vyplývá, že realizace záměru způsobí v roce 2014 (varianta
označená v dokumentaci EIA jako 1B) nárůst emisí NOX v lokalitě až o 130 % oproti stavu bez
realizace záměru (varianta označená jako 1A). V případě omezení vjezdu nákladní dopravy na
Vesteckou spojku (varianta označená jako 1C) bude nárůst emisí v lokalitě pouze na úrovni cca 28 %.
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Obdobná situace je i v případě PM10. Realizace záměru způsobí v roce 2014 (varianta označená
v dokumentaci EIA jako 1B) nárůst emisí NOX v lokalitě až o cca 190 % oproti stavu bez realizace
záměru (varianta označená jako 1A). V případě omezení nákladní dopravy na Vestecké spojce
(varianta 1C) bude nárůst emisí v lokalitě pouze na úrovni cca 18 %.
Z uvedených údajů vyplývá jednoznačně pozitivní vliv omezení vjezdu nákladní dopravy na Vesteckou
spojku z hlediska kvality ovzduší v posuzované oblasti. Zpracovatel posudku proto jako jedno ze
stěžejních opatření týkajících se ovzduší navrhuje doplnit do návrhu stanoviska následující podmínku:
„V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout konkrétní pravidla a technický způsob zákazu
vjezdu TNA nad 12 tun na Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou
Průhonice po křižovatku se silnicí II/603, včetně kontrolních mechanismů.“
Na základě provedeného posouzení vlivů na veřejné zdraví zpracovatel dokumentace EIA konstatuje,
že vlivem provozu posuzovaného záměru Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice silnice II/603 dojde ke vzniku nového pásu znečištění podél Vestecké spojky a v blízkosti nových
křižovatek. Tento pás však nezasáhne vyššími hodnotami území s trvalým výskytem osob, k největšímu
přírůstku sledovaných znečišťujících látek dojde pouze v bezprostřední blízkosti Vestecké spojky.
Zpracovatel posudku nemá k uvedenému závěru připomínky.
Zpracovatel dokumentace EIA dále konstatuje, že rozsah vlivu emisí a imisí jednotlivých sledovaných
polutantů z provozu na stávajících komunikacích na obyvatelstvo je v současnosti střední, významnost
je střední. S daným hodnocením lze souhlasit, neboť toto hodnocení koresponduje s výsledky výpočtů
uvedenými v rozptylové studii, resp. v dokumentaci EIA.
Závěrem je možné konstatovat, že všechna relevantní opatření z hlediska ochrany veřejného zdraví
budou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska, který je součástí předkládaného posudku.
Vlivy hluku
Komentář zpracovatele posudku:
Vyhodnocení vlivů hluku na veřejné zdraví je v této podkapitole provedeno na základě zpracovaných
odborných studií, které jsou samostatnými přílohami dokumentace EIA – Akustická studie (Mertl
Akustika s.r.o., 2011) a studie Posouzení vlivů na veřejné zdraví (RNDr. Kos, 2011). Podkapitola
přejímá celou řadu formulací a tabulek přímo z výše jmenovaných studií. Je uveden např. výčet
kontrolních bodů, pro které bylo provedeno detailní hodnocení vlivů záměru na akustickou situaci;
výčet jednotlivých posuzovaných variant (stavů) a slovní vyhodnocení vypočtených hodnot a výčet
navržených protihlukových opatření. Pro každou ze sledovaných variant (stavů) je doplněno
hodnocení zdravotních rizik (především z hlediska míry obtěžování hlukem). Zpracovatel posudku
nemá k tomuto připomínky.
Zpracovatel dokumentace EIA dále konstatuje, že rozsah vlivů hluku z provozu na stávajících
komunikacích na obyvatelstvo je v současnosti střední až velký, významnost lze také vyhodnotit jako
střední až velkou. Rozsah a významnost vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru na
obyvatelstvo lze po realizaci záměru hodnotit jako střední až velkou. S daným hodnocením lze
souhlasit, neboť toto hodnocení koresponduje s výsledky výpočtů uvedenými v akustické studii, resp.
v dokumentaci EIA.
Závěrem je možné konstatovat, že všechna relevantní opatření z hlediska ochrany veřejného zdraví
budou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska, který je součástí předkládaného posudku.
Vlivy demolic
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Komentář zpracovatele posudku:
Demolice obytných, popř. rekreačních objektů se nepředpokládá.
Bez připomínek.
Ostatní vlivy
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Období výstavby
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována na základě samostatné přílohy č. 9 Rozptylová studie a plně s ní koresponduje.
Kapitola udává vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek (PM10 a NO2) související
s výstavbou záměru, a to jak maximální krátkodobé příspěvky, tak i průměrné roční příspěvky.
Vypočtené hodnoty jsou prezentovány pro následující vzdálenost od komunikace: 50 m, 100 m a
200 m.
Zpracovatel posudku nemá k výše uvedenému způsobu hodnocení žádné připomínky. Výběr
sledovaných polutantů pro fázi výstavby byl proveden správně.
Byl tak splněn bod č. 16 (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP) týkající posouzení
znečištění ovzduší ve fázi výstavby s tím, že pro další stupeň projektových příprav bude v návrhu
stanoviska uvedena následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace, po upřesnění
dovozových/odvozových tras, detailně vyhodnotit emise z liniových zdrojů ve fázi výstavby záměru.“
Podmínky prezentované v závěru kapitoly týkající se minimalizace negativních vlivů na ovzduší
souvisejících s výstavbou záměru budou převzaty do návrhu stanoviska.
Bez připomínek.
Období provozu
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována na základě samostatné přílohy č. 9 Rozptylová studie a plně s ní koresponduje.
Úvodní část kapitoly prezentuje procentuálně nejvyšší imisní příspěvky NO2 ve vybraných referenčních
bodech pro hodnocené varianty 1A (rok 2014, stav bez záměru) a 1B (rok 2014, stav se záměrem).
V dalších tabulkách kapitoly jsou pak prezentovány změny v imisích NO2, PM10 a benzenu ve
vybraných referenčních bodech mezi jednotlivými posuzovanými variantami. Zpracovatel posudku má
pouze jednu připomínku. Pro lepší orientaci v textu by bylo vhodné uvést řádnou legendu
k jednotlivým posuzovaným variantám, resp. stavům. Z textu mnohdy není patrné, o jaký výhledový rok
se v dané variantě (stavu) jedná.
Zpracovatel posudku nemá k výše uvedenému způsobu hodnocení připomínky. Výběr sledovaných
polutantů pro fázi provozu byl proveden dostatečně.
Zpracovatel posudku konstatuje, že byl splněn bod č. 15 (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah
z dopisu MŽP) týkající se posouzení znečištění ovzduší pro jednotlivé posuzované stavy (stav se
záměrem, stav bez záměru), včetně vyhodnocení velikosti příspěvků k celkové imisní situaci.
V závěru kapitoly je uvedeno: „Příčinou překračování závazných imisních limitu u sledovaných
znečišťujících látek, tj. u NO2, PM10 a benzenu a změna imisní situace spojená s realizací záměru bude
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pro dané prostředí únosná. Z hlediska znečištění ovzduší lze konstatovat, že v zájmové lokalitě nedojde
k významnému navýšení imisních koncentrací znečišťujících látek, které by vedlo k překročení
platných imisních limitů.“ Dané závěry korespondují s výsledky výpočtů zatížení ovzduší souvisejícího
s provozem záměru.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy na hlukovou situaci
Komentář zpracovatele posudku:
Vliv záměru na akustickou situaci je detailně hodnocen v předchozích kapitolách dokumentace EIA a
také v příloze č. 8 dokumentace EIA (Hluková studie). V této kapitole je uvedena pouze stručná
rekapitulace závěrů.
I přes to by však bylo dle názoru autora posudku vhodné do této kapitoly uvést pro jednotlivé
hodnocené varianty (stavy) výsledky výpočtů (tj. zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
v jednotlivých kontrolních bodech). Jedná se pouze o formální připomínku, bez vlivu na celkové
hodnocení záměru.
Se slovními závěry týkající se definování rozsahu a významnosti vlivu výstavby a provozu
posuzovaného záměru na akustickou situaci se lze ztotožnit.
Veškeré další připomínky zpracovatele posudku k problematice hluku jsou uvedeny v následujících
komentářích k samostatné příloze č. 8 dokumentace – viz kapitola II.1. tohoto posudku, část H –
Přílohy.
Vliv vibrací
Komentář zpracovatele posudku:
S uvedenými obecnými závěry vlivu stavby na vibrace šířící se do okolí je možné se ztotožnit.
Bez připomínek.
Jiné vlivy
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola v úvodu popisuje vlivy výstavby záměru na povrchové vody. Jsou zmíněna i konkrétní
opatření k minimalizaci negativních vlivů na povrchové vody (např. zřízení sedimentačních jímek
v místech předpokládaného odtoku dešťových vod ze staveniště, zpracování návrhu preventivních a
kontrolních opatření proti úniku ropných látek na staveništi).
Pro fázi provozu záměru je konstatováno, že dojde k nárůstu odtoku povrchových vod z území. Obecně
je popsán systém technického řešení odvodnění stavby včetně uvažovaných retenčních prostorů.
Pozornost je rovněž věnována problematice znečištění dešťových vod ve fázi provozu záměru
(především v důsledku používání posypových solí v zimních měsících – NaCl).
Na závěr kapitoly autor dokumentace uvádí, že rozsah vlivu na povrchové vody hodnotí jako malý až
střední, významnost také hodnotí jako malou až střední.

- EKOLA group, spol. s r. o. -

27

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Zpracovatel posudku nemá zásadní připomínky k této kapitole.
Vlivy na podzemní vody
Komentář zpracovatele posudku:
V úvodu kapitoly je konstatováno, že režim podzemních vod muže být ovlivněn v úsecích, kde výkopové
práce v projektovaných zářezech zasáhnou pod úroveň hladiny podzemní vody. Krátkodobé ovlivnění
kvality podzemních vod je možno očekávat v průběhu výstavby silnice po odtěžení půdní vrstvy,
zasakováním splachových vod ze staveniště a dlouhodobě především v místech projektovaných zářezů
a v místech soustřeďování splachových vod z komunikace.
Na základě provedeného Hydrogeologického posouzení, které tvoří samostatnou přílohu č. 13
dokumentace EIA, zpracovatel dokumentace EIA konstatuje, že riziko ovlivnění přírodní památky
Hrnčířské louky minimální a uvádí i konkrétní důvody pro tyto závěry.
V dokumentaci EIA je dále uvedeno, že v bezprostředním okolí zájmové trasy Vestecké spojky vede
hranice ochranných pásem I. a II. stupně vrtané studny zásobující farmu Drazdy na okraji obce
Hrnčíře. Míru ovlivnění vodního zdroje Drazdy plánovanou stavbou Vestecké spojky je možno dle
informací uvedených v dokumentaci EIA stanovit pouze na základě podrobného hydrogeologického
průzkumu. V dokumentaci EIA je doporučeno provést souběžně, příp. v přímé návaznosti na
inženýrsko-geologický průzkum hydrogeologický průzkum části Vestecké spojky vedené v zářezu.
Pokud by se následně prokázalo, že není možno zabránit ztrátě vody v tomto zdroji (což je na základě
stávajících znalostí méně pravděpodobné), je investor povinen zajistit nový náhradní zdroj vody dle
§ 29 odst. (2) vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Součástí návrhu
stanoviska bude následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace (dokumentace pro
územní řízení) provést podrobný hydrogeologický průzkum zaměřený především na ovlivnění vodního
zdroje farmy Drazdy a prameniště bezejmenného potoka na východním okraji Hrnčíř. V případě, že
hydrogeologický průzkum prokáže, že dojde k negativnímu ovlivnění vodního zdroje či prameniště,
musí investor zajistit adekvátní náhradu tohoto stávajícího vodního zdroje, resp. navrhnout konkrétní
ochranná opatření tak, aby ke znehodnocení vodního zdroje či prameniště nedošlo.“
Prameniště Kunratického potoka by silnice neměla negativně ovlivnit, neboť je v dotčeném úseku
vedena převážně v násypu.
Severně od Vestecké spojky v km cca 0,9 se nachází prameniště bezejmenného potoka. Vestecká spojka
je vedena při východním okraji prameniště a v jeho okolí je projektována v zářezu s hloubkou až 6 m.
Drenážní funkce zářezu velmi pravděpodobně ovlivní přirozený režim prameniště. Míru ovlivnění
prameniště bezejmenného potoka na východním okraji Hrnčíř plánovanou stavbou Vestecké spojky je
možno stanovit pouze na základě příslušného hydrogeologického průzkumu (podmínka provést tento
průzkum je součástí návrhu stanoviska). Hydrogeologický průzkum části Vestecké spojky vedené
v zářezu je vhodné provést současně, příp. v přímé návaznosti na inženýrsko-geologický průzkum.
V tomto stupni projektových příprav je (jako opatření k minimalizaci negativních vlivů stavby na
podzemní vody) prozatímně navržen záchytný příkop o délce 475 m, který bude odvádět vodu do
prameniště na okraji Hrnčíř. Zpracovatel posudku pokládá za nezbytné provést finální návrh opatření
na ochranu prameniště až na základě výše zmíněného detailního hydrogeologického průzkumu. V tuto
chvíli není možné na základě informací dostupných v dokumentaci EIA blíže posoudit účinnost výše
zmíněného navrženého řešení.
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženým opatřením provést detailní hydrogeologické posouzení
(průzkum) projektované Vestecké spojky, na jehož základě budou specifikována konkrétní ochranná
opatření. Tato podmínka bude součástí návrhu stanoviska.
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Závěrem je v kapitole D.I.4. konstatováno, že rozsah vlivu na povrchové vody lze hodnotit jako střední,
významnost lze také vyhodnotit jako střední. V hodnocení je omylem uvedeno „povrchové vody“
namísto „podzemní vody“. Ke stanovení rozsahu vlivu záměru i jeho významnosti nemá zpracovatel
posudku připomínky.
Pro daný proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí jsou prezentované údaje dostatečné.
V rámci procesu EIA byla identifikována možná rizika ohrožení podzemních vod s tím, že budou dále
zpřesněny hydrogeologické průzkumy a konkretizována opatření v navazujících stupních projektových
příprav.
D.I.5. Vlivy na půdu
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola shrnuje údaje uvedené v kapitolách B.II.1. a B.III.3. dokumentace.
Součástí je přehledná tabulka uvádějící rozsah trvalého/dočasného záboru pro jednotlivé třídy ZPF,
PUPFL, vodní a ostatní plochy. Dále je v kapitole uveden hrubý odhad množství ornice vznikající při
výstavbě a bilance zemních prací.
Poslední část kapitoly se věnuje možným negativním vlivům stavby na půdy (např. vliv posypových
solí, těžkých kovů).
Zpracovatel dokumentace EIA závěrem konstatuje, že rozsah vlivu výstavby a provozu posuzovaného
záměru na půdu je střední, jeho významnost je rovněž střední.
S uvedenými závěry se zpracovatel posudku ztotožňuje. Kapitola je zpracována v dostatečném
rozsahu, věcně správně.
Bez připomínek.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Komentář zpracovatele posudku:
Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů hodnotí zpracovatel dokumentace z hlediska
rozsahu jako malé až nulové, jeho významnost jako malou nebo žádnou.
S uvedenými závěry se zpracovatel posudku ztotožňuje. Kapitola je zpracována v dostatečném
rozsahu, věcně správně.
Bez připomínek.
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na flóru
Komentář zpracovatele posudku:
Vestecká spojka je projektována převážně na orné půdě a z botanického hlediska nezasahuje žádné
cenné biotopy.
Z dendrologického průzkumu vyplývá, že hodnota dotčených dřevin v zájmovém území činí
110 082 Kč. Vzniklá ekologická újma bude kompenzována realizovanými sadovými úpravami.
V projektu je popsáno založení trávníku a výsadby dřevin (více jak 1000 ks stromů a 5,5 ha keřů).
V kapitole D.I.7. je dále uvedeno, že na ploše posuzovaného záměru nebyl zaznamenán (a ani se
nepředpokládá) žádný rostlinný taxon jmenovaný v seznamu zvláště chráněných druhů rostlin
v Příloze č. II vyhlášky MŽP CR č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
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Poměrně zajímavý je nález jestřábníku oranžového (Hieracium aurantiacum L.). Jedná se o druh
typický pro horské oblasti střední Evropy, u nás se vyskytuje hlavně na Šumavě a v horách Sudet. Jak
dokládají nálezy z posledních let, lze jej však najít i na řadě míst v polohách nižších (např. v nížinách
jižní Moravy i na území Prahy). V Červeném seznamu je jestřábník oranžový zařazen k ohroženým
druhům naší květeny (C3). Tuto skutečnost však dokumentace EIA nezmiňuje. Připomínka je
formálního charakteru, bez vlivu na celkové hodnocení záměru.
Kapitola je zpracována obecně, shrnuje vlivy stavby na flóru, koresponduje s informacemi uvedenými
v předcházejících kapitolách dokumentace EIA. Zpracovatel posudku nemá další připomínky.
Vlivy na faunu
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA konstatuje, že v místě plánované stavby bylo zaznamenáno pět zvláště chráněných
druhů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Jedná se o ropuchu obecnou, ještěrku obecnou,
koroptev polní, vlaštovku obecnou a rorýse obecného. Je věnována pozornost každému z nalezených
druhů a identifikována míra ohrožení daného druhu související s výstavbou a provozem záměru.
Zpracovatel posudku podotýká, že k zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu je potřeba si od
orgánu ochrany přírody vyžádat závazné stanovisko. Tato podmínka bude součástí návrhu stanoviska.
Výskyt migračních tras zvěře byl na základě provedeného průzkumu vyloučen. Nebyly zjištěny žádné
pobytové značky indikující pohyb zvěře. Dále je věnována pozornost mostním objektům, které budou
umožňovat migraci živočichům v území. Byl tak splněn jeden z požadavků na dopracování
dokumentace EIA, konkrétně bod č. 38 dopisu MŽP (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu
MŽP) týkající se posouzení průchodnosti komunikace pro volně žijící živočichy.
Kapitola D.I.7. se dále věnuje dalším možným negativním vlivům záměru na faunu. Jedná se
především o hluk, emise z dopravy, protihlukové stěny (ve vztahu k avifauně) a světelné znečištění.
V této souvislosti jsou navržena opatření k minimalizaci negativních vlivů stavby na světelné
znečištění lokality. Zpracovatel posudku podotýká, že tato opatření budou součástí návrhu stanoviska.
Kapitola je zpracována dostatečně, shrnuje vlivy stavby na faunu, koresponduje s informacemi
uvedenými v předcházejících kapitolách dokumentace EIA. Zpracovatel posudku nemá k obsahu ani
rozsahu kapitoly žádné připomínky.
Vlivy na ekosystémy
Komentář zpracovatele posudku:
Bez připomínek.
D.I.8. Vlivy na zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000, přírodní parky, VKP, prvky
ÚSES a krajinu
Vliv na zvláště chráněná území
Komentář zpracovatele posudku:
Dle kapitoly D.I.8. posuzovaný záměr nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště
chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Míra ovlivnění přírodní památky
Hrnčířské louky nebo přírodní památky Milíčovský les a rybníky se po realizaci záměru oproti
současnému stavu nezmění. Rozsah vlivu výstavby a provozu Vestecké spojky na zvláště chráněná
území označil zpracovatel dokumentace EIA za téměř nulový, významnost také vyhodnotil jako
nulovou.
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S výše uvedenými závěry se lze ztotožnit. Autor posudku pouze považuje za vhodné, aby bylo v dané
kapitole poněkud podrobněji vysvětleno, na základě čeho byly tyto závěry vyvozeny. Podotýká však, že
kapitola úzce navazuje na informace uvedené v předcházející kapitole C.I.1. Závěry jsou provedeny na
základě rozboru uvedeného v předcházejících kapitolách dokumentace EIA.
Připomínka je pouze formálního charakteru, bez vlivu na celkové hodnocení záměru.
Byl splněn jeden z požadavků na dopracování dokumentace EIA, konkrétně bod č. 39 dopisu MŽP (viz
Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP) týkající se posouzení vlivu záměru na blízká zvláště
chráněná území.
Vliv na prvky soustavy Natura 2000
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu.
Autor posudku nemá k uvedeným informacím a závěrům žádné připomínky.
Vliv na přírodní parky
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu.
Autor posudku nemá k uvedeným informacím a závěrům žádné připomínky.
Vliv na významné krajinné prvky
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola se detailně věnuje zásahu do dvou VKP, a to křížení stavby s lesním porostem (km 0,816
stavby) a křížení s bezejmenným vodním tokem (km 3,690 stavby).
Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu. Autor posudku nemá k uvedeným informacím a
závěrům žádné připomínky. Byl splněn jeden z požadavků na dopracování dokumentace EIA,
konkrétně bod č. 39 dopisu MŽP (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP) týkající se
posouzení vlivu záměru na významné krajinné prvky definované ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném
znění (les, vodní toky).
Vliv na ÚSES
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola se podrobně věnuje zásahu do regionálního biokoridoru R4/42, navrženého (nefunkčního)
lokálního biocentra L2/425 a navrženého lokálního biokoridoru L4/278.
Tato část dokumentace EIA týkající se vlivu záměru na ÚSES je zpracována v dostatečném rozsahu. Je
věnována pozornost popisu vlastního střetu záměru s uvedenými prvky ÚSES, tak i popisu míry
ovlivnění těchto prvků v souvislosti s výstavbou i provozem záměru.
Autor posudku nemá k uvedeným informacím a závěrům připomínky. Byl splněn jeden z požadavků na
dopracování dokumentace EIA, konkrétně bod č. 36 dopisu MŽP (viz Příloha č. 1 posudku, část B/
Výtah z dopisu MŽP) týkající se posouzení vlivu realizace protihlukového valu na biocentrum L2/425.
Dokumentace EIA dále v kapitole D.I.8. hodnotí vliv záměru na vesteckou vodní nádrž, čímž byl
splněn požadavek na dopracování dokumentace EIA, konkrétně bod č. 32 dopisu MŽP (viz Příloha č. 1
posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP).
Vliv na památné stromy
Komentář zpracovatele posudku:
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Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu.
Bez připomínek.
Vliv na krajinu
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu. Pro dotčený krajinný prostor (jihovýchodní okraj
Prahy) byla pro vyhodnocení intenzity vlivu záměru použita pětistupňová stupnice (1. zásah žádný až
5. velmi silný). Použité hodnocení je vždy zatíženo určitou mírou subjektivity. Autor posudku
konstatuje, že pokládá uvedené vyhodnocení intenzity vlivu záměru na jednotlivé sledované ukazatele
za adekvátní a přiměřené.
Při posouzení vlivu záměru na krajinný ráz je uvažován i vliv navržených protihlukových valů, viz str.
125 dokumentace EIA. Byl tak splněn požadavek na dopracování dokumentace EIA, konkrétně bod
č. 33 dopisu MŽP (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP).
Bez připomínek.
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Komentář zpracovatele posudku:
V dokumentaci EIA je uvedeno, že odkrytí nových archeologických lokalit nelze zcela vyloučit.
V případě odkrytí archeologických nálezů je povinností investora tuto skutečnost oznámit a umožnit
provedení záchranného archeologického výzkumu v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Tato podmínka bude součástí návrh stanoviska.
Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu. Autor posudku nemá k uvedeným informacím a
závěrům připomínky.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace v této kapitole provádí obecné shrnutí závěrů předcházejících kapitol,
přičemž vychází ze závěrů předcházejících kapitol dokumentace EIA.
Z hlediska velikosti zasaženého území je možné posuzovaný záměr hodnotit jako záměr středního
rozsahu; stejně tak lze hodnotit záměr z hlediska zasažené populace.
Záměr nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.
Zpracovatel posudku nemá ke kapitole D.II. připomínky. Kapitola je zpracována po formální i
obsahové stránce správně.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována poměrně stručně s tím, že zpracovatel dokumentace konstatuje, že silniční
stavby patří mezi aktivity s poměrně jednoznačnými a dobře známými riziky bezpečnosti provozu
(např. úniky ropných látek a možná kontaminace povrchových vod apod.).
Bez připomínek.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola obsahuje výčet opatření a podmínek, které je nutné v některé z následujících fází projektu
realizovat. Kapitola je formálně členěna podle jednotlivých fází (příprava, výstavba, provoz).
S opatřeními navrženými v dokumentaci se zpracovatel posudku v zásadě ztotožňuje a v případě
potřeby je pro účely návrhu stanoviska (kapitola VII. posudku) dále rozšiřuje, případně mírně
upravuje.
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována poměrně obsáhle, věnuje se především popisu kvantitativních matematických
modelů, na základě kterých byly vypracovány hluková a rozptylová studie a hodnocení zdravotních
rizik.
Použité metody jsou samozřejmě detailně popsány v příslušných samostatných přílohách dokumentace
EIA a ze strany zpracovatele posudku jsou k nim přiřazeny komentáře v příslušné kapitole Posudku –
kapitola II., část H – Přílohy.
Pro zpracování dokumentace byla použita aktuální projektová dokumentace, platné právní předpisy a
normy, schválené metodiky hodnocení vlivů na životní prostředí a další odborná literatura. Použité
podklady a metody splňují požadavky pro zpracování dokumentace EIA. Zvolené metody hodnocení a
výchozí předpoklady jsou vhodné a správné.
Bez připomínek.
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemá k dané kapitole připomínky.
Zpracovatel dokumentace vycházel při tvorbě dokumentace ze základního technického podkladu rozpracované Dokumentace pro územní řízení „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna
Průhonice - silnice II/603“, kterou zpracovala firma IKP CONSULTING ENGINEERS s.r.o.
Nedostatkem při zpracování dokumentace a samostatných příloh byla skutečnost, že na úrovni
technické studie nebyly stanoveny některé detaily provádění stavby, např. přesné vyčíslení potřeby
materiálů, energie, vody apod. Neznalost těchto údajů je v procesech EIA obvyklá a neměla v tomto
případě významný vliv na vyhodnocení vlivu posuzované silniční stavby a na návrh opatření
k minimalizaci vlivů na životní prostředí.
Rovněž nebyl v době zpracování dokumentace znám dodavatel stavby a podrobný plán zásad
organizace výstavby, zdrojová a cílová místa přepravy surovin a nebylo tedy možné v tomto stupni
přesně kvantifikovat vlivy výstavby.
Případné nejasnosti a neurčitosti zásadně neovlivní závěry dokumentace ani posudku. Daná
skutečnost je řešitelná v dalších stupních projektové dokumentace.
Součástí návrhu stanoviska je řada opatření či doporučení, která je nutné přijmout do dalších stupňů
projektové dokumentace a případné nedostatky v neznalostech a neurčitostech tak odstranit.
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ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace se v této kapitole zaměřil na srovnání dvou variant záměru – varianty
aktivní a varianty nulové; a to pro časové horizonty 2010, 2014 a 2030.
Byl splněn jeden z požadavků na dopracování dokumentace EIA, konkrétně body č. 5 a 6 dopisu MŽP
(viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP) týkající se adekvátní volby výhledového
výpočtového roku (původně zvolený a jediný výpočtový rok 2030 se jevil jako příliš vzdálený) a
posouzení nejhorší možné varianty záměru (tj. zahrnout do této varianty výhledový rozvoj území
včetně rozvoje komunikační sítě širšího spádového území). Tyto požadavky byly v rámci dokumentace
naplněny.
V nové dokumentaci jsou hodnoceny výhledové roky 2014 a 2030. Rok 2014 je očekávaný rok
dokončení posuzovaných záměrů Exit 4 a Vestecká spojka. V tomto roce jsou hodnoceny dva stavy
dokončování významných silničních staveb – s dokončenými úseky Pražského okruhu 511, 518-519 a
s přeložkou silnice I/12 a bez těchto úseků. Situaci bez těchto úseků považovali zpracovatelé
dokumentace v době zpracování dokumentace (prosinec 2011) za základní a pravděpodobnější.
Situace, kdy jsou v roce 2014 tyto úseky v provozu, byla uvedena jako srovnávací (hypotetický) stav
(tento stav byl hodnocen v předchozích verzích dokumentace jako jediný očekávaný).
Konečný výhledový rozvoj území i komunikační sítě byl v době zpracování dokumentace (prosinec
2011) vztažen k roku 2030.
Z hlediska technického řešení je však záměr posuzován v jedné variantě. Do posouzení byla rovněž
zahrnuta varianta nulová, tedy bez záměru.
Tím byl splněn další z požadavků na přepracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1 posudku, část B/
Výtah z dopisu MŽP, bod 11), který požadoval doplnit posouzení nulové varianty.
V úvodu této kapitoly mohl autor dokumentace dle názoru zpracovatele posudku uvést pro lepší
orientaci tabulku s přehledným popisem srovnávaných stavů (1A, 1B, 1D, 1E, 2A a 2B). Jedná se
o poznámku formálního charakteru.
Celá kapitola je de facto stručnou rekapitulací informací uvedených napříč dokumentací EIA,
převážně pak informací v kapitole D.
V závěru kapitoly uvádí zpracovatel dokumentace krátké a přehledné shrnutí, se kterým se zpracovatel
posudku ztotožňuje.
Dále bez připomínek.
ČÁST F – ZÁVĚR
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedený závěr je velice stručný a de facto pouze konstatuje, že záměr je z hlediska vlivů na životní
prostředí akceptovatelný.
Faktografické shrnutí zařadil zpracovatel dokumentace do následující kapitoly G.
Bez připomínek.
ČÁST G – VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Komentář zpracovatele posudku:
Shrnutí plně koresponduje s informacemi v předešlých kapitolách.
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Připomínky zpracovatele posudku k jednotlivým řešeným aspektům jsou uvedeny vždy
v hodnocení příslušné kapitoly (viz kapitoly B, C, D dokumentace EIA), popř. v následující části
posudku, zabývající se hodnocením jednotlivých samostatných příloh dokumentace.
Bez připomínek.
ČÁST H – PŘÍLOHY
Komentář zpracovatele posudku:
Jednotlivé přílohy, resp. studie jsou nezbytným podkladem pro zpracování dokumentace EIA dle
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Studie postihují nejvýznamnější vlivy
na životní prostředí, které souvisí s realizací posuzovaného záměru.
Veškeré přílohy jmenované v kapitole H jsou ve formě samostatných příloh (celkem 15 příloh
k dokumentaci EIA), žádná z nich není přímou součástí kapitoly H.
Následující text obsahuje podrobnější komentář k jednotlivým přílohám.

Příloha 1 - Vyjádření k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
V souladu s požadavky MŽP (bod 43 dopisu MŽP ve věci dopracování dokumentace EIA) bylo
doplněno vyjádření příslušného úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.
Z hlediska územně plánovací dokumentace se k umístění záměru v dotčeném území vyjádřil Obecní
úřad Jesenice, odbor životního prostředí a výstavby. Vyjádření je kladné a potvrzuje, že záměr je
v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území (k. ú. Vestec u Prahy a Zdiměřice
u Prahy).
Další vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj, odboru územně a stavebně správního ze dne 7. srpna
2007 se týká stanovení příslušného stavebního úřadu, který povede územní řízení této liniové stavby.
Vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního plánování ze dne 13. března 2008 se týká
souladu s platným územním plánem hl. m. Prahy. Vyjádření konstatuje, že záměr je v souladu
s platným územním plánem.
Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 23. září 2011 konstatuje, že předmětná stavba
není v rozporu s územním plánem velkého územního celku Pražský region. Uvedený záměr je převzat i
do Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.
Bez připomínek.

Příloha 2 – Stanoviska orgánů ochrany přírody dle § 45 i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska vlivů záměru na území soustavy
Natura 2000
V souladu s požadavky MŽP (bod 43 dopisu MŽP ve věci dopracování dokumentace EIA) bylo
doplněno vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody k záměru z hlediska možného ovlivnění
systému NATURA 2000.
Stanovisko Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy č. j. S-MHMP1230043/2011/1/OOP/VI/ ze dne 9. 1. 2012 uvádí, že záměr nemůže mít významný vliv na evropsky
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významné lokality ani ptačí oblasti. Stejného znění je rovněž stanovisko Krajského úřadu
Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství č. j. 237861/2011/KÚSK ze dne 29. 12.
2011.
Bez připomínek.

Příloha 3 – Situace širších vztahů, 1 : 50 000
Bez připomínek.

Příloha 4 – Přehledná situace stavby, zvláště chráněná území, území Natura 2000, segmenty
ÚSES, 1 : 10 000
Bez připomínek.

Příloha 5 – Koordinační situace stavby, část A 1 : 2 000, Koordinační situace stavby, část B
1 : 2 000, Podélný profil Vestecké spojky 1 : 2 000/200, Podélný profil přeložek komunikací
1 : 2 000/200, Vzorové příčné řezy 1 : 100
Bez připomínek.

Příloha 6 – Návrhy na využití území mezi dálnicí D1 a Formanskou ulicí v Újezdu u Průhonic
Příloha dokládá Rozhodnutí o umístění stavby „Obytný park AMADE 2“ v k. ú. Újezd u Průhonic
od MČ Praha 11; Rozhodnutí Změna stavby před jejím dokončením od MČ Praha 11 a Vyjádření od
firmy MS Invest s. r. o. k danému záměru.
Jsou zde uvedeny doklady, ze kterých vyplývá budoucí využití území mezi dálnicí D1 a Formanskou
ulicí včetně propojovací komunikace z Exitu 4 do Újezdu.
Tato příloha reaguje především na bod č. 4 dopisu MŽP týkající se požadavků na dopracování
dokumentace EIA (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP), který požadoval zohlednit
předpoklad, že po vybudování Vestecké spojky a jejím napojení na EXIT 4 hrozí reálné nebezpečí, že
bude silnice dále protažena kolem Milíčovského lesa, a tak bude tzv. trasa JVK kompletní a vzniknou
tak kratší propojení dálnice D1 a D3.
Bez připomínek.

Příloha 7 – Dopravně inženýrské podklady
Studie Dopravně inženýrské podklady byla vypracována v květnu 2011 TSK hl. m. Prahy. Má celkem
14 stran textu a 22 obrazových příloh.
Autor posudku podotýká, že předložené Dopravně inženýrské podklady byly zpracovány společné
(jednotné), a to pro záměr „EXIT 4 na D1 a dopravní připojení ZKZP“ a záměr „Vestecká spojka
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v úseku ZKZP – silnice II/603“. Je tím zajištěna kontinuita a návaznost při posouzení vlivu záměru na
životní prostředí a obyvatelstvo.
Dopravně-inženýrské podklady obsahují kartogramy s intenzitami dopravy za 24 hodin průměrného
pracovního dne, ve skladbě všechna/pomalá/těžká vozidla (mimo PID), a schémata dopravní sítě se
zakresleným orientačním podílem jízd v nočním období.
Uvažované povrchy vozovek pro všechny řešené komunikace jsou v modelu uvedeny.
Zpracovatel posudku má pouze jedinou formální připomínku týkající se úvodu kapitoly 3.2. V této
kapitole jsou zmíněny prověřované stavy v rámci studie označené jako 1A až 1E a 2A a 2B. Pro lepší
orientaci by zde mohl být uveden odkaz na tabulku v kapitole 3.3 na str. 7 studie, kde je detailně
vysvětleno, co jednotlivé stavy znamenají a jaké uspořádání nadřazené komunikační sítě v sobě
jednotlivé stavy zahrnují.
Zpracovatel posudku dále konstatuje, že studie dopravně-inženýrské podklady naplňuje původní
požadavky na dopracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP,
bod 1, 2, 3, 7, 8, 13 a 14).
Tyto body požadovaly doložit studii DIP a uvést ji jako jednu ze samostatných příloh dokumentace,
dokladovat, že skutečně dojde ke snížení dopravní zátěže v přilehlých obcích, doplnit komplexní
dopravní studii s variantně zpracovanými kartogramy intenzit dopravy pro širší spádové území a
v dopravní studii řádně posoudit vliv plánované komerční zóny (ZKZP) na dotčené území a
neopomenout zahrnout i plánovaný rozvoj bytové a komerční zástavby v prostoru mezi Formanskou
ulicí a dálnicí D1, popř. jiných záměrů v širším okolí stavby.
Rovněž se v těchto bodech (konkrétně bod 13) objevil požadavek na posouzení předkládaného záměru
v koordinaci se stavbou Vestecké spojky (byly vzneseny požadavky na posouzení těchto staveb jako
jeden celek, popř. na převzetí výstupů z jedné stavby do druhé a naopak). Pojem „záměr“ v DIP
zahrnuje tyto stavby: MÚK EXIT 4 na dálnici D1, Vestecká spojka a Západní komerční zóna
Průhonice (ZKZP). Na základě zpracovaných kartogramů intenzit dopravy pro jednotlivé posuzované
varianty/stavy bylo provedeno mj. posouzení vlivů na akustickou situaci a znečištění ovzduší.
Kumulativní vlivy těchto staveb jsou tak řádně zhodnoceny.
Požadované kartogramy jsou rovněž součástí posuzované přílohy č. 8. Vliv realizace záměru na
dopravní zátěže na silniční síti na jižním okraji Prahy dokládají Přílohy č. 3.1 a 3.2 Dopravněinženýrských podkladů. Nejmarkantnější pokles dopravních intenzit je patrný v ulici K Hrnčířům
v Šeberově, v ulici K Šeberovu v Drazdech, v ulici Kunratická a Hlavní v Průhonicích a v ulici
Formanská v Kateřinkách. Podrobněji se změnám v dopravních zátěžích věnuje kapitola B.II.4.
dokumentace.
V aktuálních dopravně-inženýrských podkladech jsou použity dopravní zátěže vyvolané provozem
ZKZP, které stanovil na základě regulativů platného územního plánu a na základě zastavovací studie
investor ZKZP. DIP počítají rovněž s nárůstem dopravy v důsledku realizace nových rozvojových
ploch v zájmovém území. Vedle ZKZP se jedná o rozvojové plochy Rozkoš a Újezd a o komerční zóny
Čestlice jih a Nupaky (viz str. 6 a 7 Přílohy č. 8).
Studie rovněž nepřímo reaguje i na bod 7 dopisu MŽP (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah
z dopisu MŽP), který požadoval upřesnit, zda je možné očekávat snížení dopravních kongescí
v oblasti. K tomuto bodu je možné obecně konstatovat, že na komunikacích, kde dojde vlivem
zprovoznění Vestecké spojky k poklesu intenzit dopravy, lze očekávat i rozvolnění dopravy, a tedy de
facto i snížení tvorby dopravních kongescí.
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Dopravně-inženýrská studie rovněž reagovala na bod 8 dopisu MŽP (viz Příloha č. 1 posudku, část B/
Výtah z dopisu MŽP), který požadoval doložit řádné podklady pro tvrzení, že Vestecká spojka je
kapacitně vyhovující jako dvoupruh až do roku 2030.
Z kartogramů uvedených v dopravně-inženýrských podkladech lze vyčíst:
Stav 1b se záměrem, intenzity automobilové dopravy za 24 hodin, rok 2014
Počet automobilů - VŠECHNA / POMALÁ / TĚŽKÁ
úsek VS II/603 – III/0033

úsek VS III/0033–byt. zóna

úsek VS byt. zóna – ZKZP

4400/610/190

8800/740/170

10200/690/140

4100/480/190

7900/870/220

8500/640/190

směr II/603

směr D1
Stav 2b se záměrem, intenzity automobilové dopravy za 24 hodin, rok 2030
Počet automobilů - VŠECHNA / POMALÁ / TĚŽKÁ
směr II/603
úsek VS II/603 – III/0033

úsek VS III/0033–byt. zóna

úsek VS byt. zóna – ZKZP

6700/430/210

10200/350/130

11600/340/130

6700/380/180

9800/400/140

10600/370/140
směr D1

Podle prognózovaných intenzit dopravy ve výše uvedených úsecích Vestecké spojky nebudou
překročeny kapacity navržené dvoupruhové, obousměrné komunikace s neomezeným přístupem ani
v roce 2014, ani v roce 2030. Obavy, že by v prognózované době komunikace přestala být kapacitní a
bylo by nutné přistoupit k jejímu rozšíření, jsou tedy neopodstatněné.
Bez připomínek.

Příloha 8 – Hluková studie, Protokol o autorizovaném měření, Hluková studie ze stavební
činnosti
Tato příloha má celkem tři části. První část tvoří Hluková studie zpracovaná firmou MERTL
AKUSTIKA s.r.o. Druhou část tvoří Protokol o autorizovaném měření č. A-2011-0-19 zpracovaný
toutéž firmou. Poslední část představuje Hluková studie ze stavební činnosti zpracovaná rovněž
společností MERTL AKUSTIKA s.r.o.
1/ Hluková studie (hluk z dopravy) zpracovaná firmou MERTL AKUSTIKA s.r.o. má celkem 68 stran
textu a 33 stran grafických příloh.
V úvodní části studie (kapitola 1) je popsáno celkem sedm variant, které byly z hlediska vlivů na
akustickou situaci řešeny. Varianty jsou označeny římskými čísly I-VII a korespondují s variantami
posuzovanými v dokumentaci EIA a hodnocenými v dopravně-inženýrských podkladech. Autor
posudku má pouze formální připomínku k označení jednotlivých variant, které nesouhlasí s označením
variant uvedeným v dokumentaci EIA. Tato skutečnost poměrně znesnadňuje orientaci v dané
dokumentaci EIA a mělo dojít ke vzájemné koordinaci a sjednocení názvosloví.
Pro každou z hodnocených variant byl proveden výpočet hlukové zátěže (z dopravy) u stávající blízké
obytné zástavby a v zónách určených dle územního plánu k bydlení, a to v denní a v noční době
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(chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor). Do vytvořeného akustického modelu
byl zahrnut i záměr EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice, včetně
navržených protihlukových stěn. Předložená akustická studie tak řeší celou situaci komplexně jako
jeden celek. Autor posudku k tomu nemá připomínky. Tím byl splněn další z požadavků na
přepracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP, bod 27), který
požadoval posoudit daný záměr v kumulaci s EXITem 4 a dalšími navazujícími komunikacemi, na
kterých by došlo k významným změnám akustické situace v souvislosti s těmito stavbami.
Kapitola 2 obsahuje soupis použitých podkladů při zpracování akustické studie. Ve výčtu jsou uvedeny
jak legislativní podklady (použité nařízení vlády), dále použitý výpočtový program, výkresová
dokumentace stavby, dopravně-inženýrské podklady stavby, dříve zpracovaná akustická studie pro
záměr Vestecká spojka (Pragoprojekt a.s.), akustická studie (MERTL AKUSTIKA s.r.o.) pro záměr
EXIT 4 D1 a dopravní připojení ZKZP, protokol o autorizovaném měření hluku a pořízená
fotodokumentace. Autor posudku nemá k použitým podkladům připomínky, výčet je kompletní.
Zpracovatel dokumentace EIA hodnotil vliv provozu Vestecké spojky v souladu s aktuálně platnou
legislativou (NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).
Kapitola 3 (Situace) se zabývá základním popisem stavby a okolního terénu. K protihlukové ochraně
stávající chráněné zástavby situované v blízkosti budoucí Vestecké spojky byla do projektové
dokumentace k územnímu rozhodnutí (IKP CONSULTING ENGINEERS s.r.o.) zapracována
protihluková opatření (valy a protihlukové stěny). Tato protihluková opatření jsou zahrnuta i ve
výpočtovém modelu hlukové situace, a to v hodnocených variantách III, IIIa, V a VII (stavy pro rok
2014 a 2030 se záměrem). Zpracovatel dokumentace EIA však neuvádí, na základě čeho byl určen
rozsah protihlukových opatření v DÚR, který byl následně převzat do modelu akustické studie v EIA.
Běžný postup je takový, že se v rámci akustické studie hodnotí stav se záměrem, a to nejprve bez
návrhu protihlukových opatření. Z výsledků modelových výpočtů pro tento stav následně vyplyne
potřebný rozsah protihlukových opatření. Navazující výpočtový model tedy počítá s již navrženou
protihlukovou ochranou, jejíž rozsah by měl být takový, aby i při zahrnutí nejistoty výpočtového
modelu byly splněny hygienické limity u hodnocené chráněné zástavby.
Studie dále v kapitole 3 uvádí popis nejbližší chráněné zástavby v okolí hodnoceného úseku Vestecké
spojky, a to v k.ú. Vestec u Prahy, k.ú. Šeberov, k.ú. Hole u Průhonic a k.ú. Zdiměřice u Prahy. Dále je
v akustické studii uvažována plánovaná chráněná zástavba u Průhonic. Autor posudku nemá k popisu
nejbližší chráněné zástavby ani výběru kontrolních výpočtových bodů připomínky. U obytných objektů
jsou kontrolní body umístěny ve vzdálenosti 2 m od fasády ve výškách 1. NP, 2. NP, resp. až 3. NP.
V případě zón určených dle územního plánu k bydlení jsou kontrolní body umístěny na hranici těchto
zón směrem k záměru. Umístění kontrolních bodů je patrné z výpočetních schémat (obr. č. 2 a 3
Hlukové studie). Šíře posuzovaného území respektuje předpokládané akustické ovlivnění území vlivem
navržené stavby. Pro lepší přehlednost hlukové studie by bylo vhodnější v kapitole 3 obrázky
popisovaných lokalit umisťovat přímo v textu, než do příloh akustické studie.
Kapitola 4 popisuje použité hygienické limity dle nařízení vlády č. 272/2011 sb., v platném znění. Bez
připomínek.
Kapitola 5 popisuje intenzity dopravy na jednotlivých řešených komunikacích pro všech sedm
posuzovaných variant, dále pak i rychlosti na jednotlivých typech komunikací a typ povrchu
komunikace uvažovaný ve výpočtovém modelu. Bez připomínek.
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V dopravně-inženýrských podkladech, které sloužily pro zpracování akustické studie, a tedy i při
hodnocení vlastní výhledové akustické zátěže byly řádně zohledněny veškeré kumulativní vlivy
stávajících i plánovaných záměrů a staveb, které budou ovlivňovat dotčené zájmové území.
Následující kapitola (6. Přímé měření hluku z dopravy na dotčeném území) prezentuje výsledky měření
počáteční akustické situace (v denní i noční době) ve čtyřech kontrolních bodech u chráněné zástavby
v blízkosti Vestecké spojky. Autor studie dále uvádí, že při porovnání ekvivalentních hladin
akustického tlaku A zjištěných přímým měřením (tab. č. 2 studie) s ekvivalentními hladinami
akustického tlaku A zjištěnými výpočtovým modelem (tab. č. 3 studie) tyto hodnoty spolu velmi dobře
korespondují, a proto je možné použít výpočtový model pro stanovení hlukové zátěže dané lokality.
Autor posudku k tomuto dodává, že uvedené konstatování je pouze obecné, neboť není uvedena
tabulka přehledně prezentující pro dané kontrolní body naměřené hodnoty a hodnoty vypočtené a
jejich rozdíl. Zmíněná tabulka č. 3 je navíc součástí až následující kapitoly č. 7 akustické studie, což
ještě více čtenáři znesnadňuje orientaci v dané problematice. Autor posudku se proto rozhodl si výše
zmíněné konstatování autora akustické studie podrobně prověřit, a proto dokládá následující
srovnávací tabulku.
Tab. č. 1 Porovnání vypočtených a naměřených hodnot u vybraných kontrolních výpočtových bodů
Ekvivalentní

Označení
kontrolního

bodu

v akustické studii
KB1
KB9
KB 12

hladiny

Ekvivalentní

hladiny

akustického tlaku A zjištěné

akustického tlaku A zjištěné

měřením

modelovým výpočtem (dB) –

(dB)

–

denní

Rozdílové
(dB)

–

hodnoty
denní

doba/noční doba

doba/noční doba

denní doba/noční doba

67,9 / 59,7

67,5 / 59,6

0,4 / 0,1

63,5 / 54,0

62,1 / 52,6

1,4 / 1,4

61,7 / 51,9

61,1 / 51,5

0,6 / 0,4

Z tabulky vyplývá, že rozdíl naměřených a vypočtených hodnot se pohybuje do 1,4 dB. Takovýto rozdíl
skutečně prokazuje to, že výpočtový model pracuje relativně správně a tím je vytvořen předpoklad, že
vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro posuzované výhledové stavy se budou velmi
blížit hodnotám reálným.
Autor posudku dále konstatuje, že byly splněny další z požadavků na přepracování dokumentace EIA
(viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP, bod 24 a 27), který požadoval vyhodnocení
počáteční akustické situace a zpracování hlukové studie včetně měření stávajícího stavu a kontroly
výpočtového modelu pro stávající stav.
Zpracovatel studie v nadpisu Tab. č. 2 (str. 12 akustické studie) uvádí nesprávnou terminologii
„hladina hluku“. Nesprávná terminologie „hladiny hluku“ je použita i dále v textu a v protokolu
o autorizovaném měření č. A-2011-0-19. Terminologie nařízení vlády č. 272/2011 Sb., určuje jako
hodnotící deskriptor ekvivalentní hladinu akustického tlaku A, LAeq,T. Hluk je pouze pojem, nikoliv
kvantifikovatelná akustická veličina. Autor posudku doporučuje respektovat terminologii nařízení
vlády č. 272/2011 Sb. a platných norem.
Z Tab. č. 2 uvedené v akustické studii dále není zřejmé, zda zjištěné hodnoty jsou včetně nebo bez
odrazu akustické energie od fasády měřeného objektu.
Zpracovatel akustické studie uvádí na str. 12 akustické studie následující poznámku: „Hladiny hluku
zjištěné přímým měřením jsou v některých kontrolních bodech o cca 0,1-1,4 dB vyšší, než hladiny
hluku stanovené výpočtem. Nepatrně vyšší hladiny hluku zjištěné přímým měřením jsou dány zejména
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tím, že automobily na místních komunikacích nedodržují maximálně povolenou rychlost a produkují
tak vyšší hluk, než předpokládá matematický model CadnaA, který je naladěn na rychlosti max.
povolené dle vyhlášky.“ V uvedeném případě není vhodné vyvozovat závěry o nastavení výpočtového
modelu na základě překračování nejvyšší dovolené rychlosti, pokud tato skutečnost není podložena
relevantním statistickým vzorkem prokazujícím tuto skutečnost.
Kapitola 7 se zabývá hlukových zatížením blízké chráněné zástavby, včetně zón určených dle ÚP
k bydlení a pro rekreaci a sport. Výpočet byl proveden pro všech 7 hodnocených variant (a jednu
podvariantu). V úvodu se zpracovatel studie zabývá výběrem a popisem kontrolních výpočtových bodů,
které byly zvoleny u nejbližší chráněné zástavby či na plochách určených dle ÚP pro bydlení, sport a
rekreaci. Bylo vybráno celkem 11 bodů v obci Vestec, 11 bodů v obci Hrnčíře, 2 body v obci Rozkoš,
4 body v obci Zdiměřice, 3 bod v obci Šeberov a 2 body u plánované obytné zóny Průhonice. Kontrolní
výpočtové body byly zvoleny správně, dostatečně pokrývají výpočtovou oblast.
Následující část kapitoly 7 již přehledně prezentuje formou tabulek a slovního shrnutí výsledky
výpočtů jednotlivých sledovaných variant. Dále byla stanovena hluková pásma v dané oblasti ve výšce
6 m nad terénem, která tvoří grafickou přílohu Hlukové studie. Byl tak splněn další z požadavků na
přepracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP, bod 28), který
požadoval doplnit hlukovou studii odpovídajícími grafickými přílohami se znázorněním širšího
zájmového území a plošným zobrazením hlukových pásem. Z prezentovaných tabulek však není zřejmé,
zda vypočtené hodnoty jsou včetně nebo bez odrazu akustické energie od fasády objektu, před kterou
je umístěn výpočtový bod.
Pro lepší vypovídací schopnost akustické studie by bylo vhodné u jednotlivých sledovaných variant
uvést v jednotlivých výpočtových bodech záměru porovnání stavu s navrženými protihlukovými
opatřeními a bez nich.
V bodě 26 dopisu MŽP (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP) je uvedeno, že při
návrhu protihlukových opatření nebyla uvažována nejistota výpočtového modelu.
Proces EIA pracuje na základě vstupních údajů a přesnosti odpovídající stupni projektové
dokumentace a stupni EIA. Je tedy třeba si uvědomit, že v procesu EIA by se mělo prokázat, zda dojde,
či nedojde k ovlivnění a pokud dojde, tak zda to je technicky řešitelné, či nikoliv. To, že snížení
celkového hluku lze docílit, a to především hluku z ostatní dopravy nezávislé na posuzovaném záměru,
bylo touto studií prokázáno. Nejistotu výsledků výpočtů akustická studie deklarovala. V dalším stupni
projektové přípravy bude možné zpřesnit akustické výpočty, a potom bude mít teprve smysl analyzovat
i dopad nepřesnosti těchto výpočtů na navrhovaná protihluková opatření.
Kapitola 7.9 akustické studie se zabývá hlukovou zátěží pouze z Vestecké spojky. Z prezentovaných
výpočtů je patrné, že ve všech kontrolních bodech jsou s dostatečnou rezervou (tj. i při zohlednění
uvažované nejistoty výpočtu ±2 dB) splněny hygienické limity 60/50 dB (denní/noční doba).
Zpracovatel posudku nemá k daným závěrům žádné připomínky.
Porovnáním stavu se záměrem a stavu bez záměru v jednotlivých sledovaných časových horizontech se
zabývá kapitola 8, 9 a 11. Z vypočtených hodnot je patrné, že ve většině kontrolních výpočtových bodů
dojde k nárůstu ekvivalentních hladin akustického tlaku A. S výjimkou kontrolních bodů u stávajících
komunikací bude ve všech kontrolních bodech dodržen hygienický limit 60 dB pro denní dobu a 50 dB
pro noční dobu. Zpracovatel posudku nemá k daným výsledkům a závěrům žádné připomínky.
Kapitola 10 prezentuje výsledky porovnání dvou stavů se záměrem (rok 2014), přičemž v jednom
případě je uvažován stav komunikační sítě bez stavby PO 511, PO 518-519 a bez přeložky silnice I/12
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a ve druhém případě stav komunikační sítě se stavbou PO 511, PO 518-519 a přeložkou silnice I/12.
Z porovnání těchto variant je patrné, že po dostavbě PO 511, PO 518-519 a přeložky silnice I/12
dojde k odvedení části dopravy zejména z dálnice D1 a Vestecké spojky. Zpracovatel posudku nemá
k daným výsledkům a závěrům žádné připomínky.
Kapitola 12 porovnává variantu stávajícího stavu s variantou se záměrem v roce 2030. Z výsledků je
patrný vývoj akustické situace v zájmovém území. Zpracovatel posudku nemá k daným výsledkům a
závěrům žádné připomínky.
Kapitola 13 definuje nejistoty výpočtu. Celková udávaná nejistota výpočtu je ±2 dB. Bez připomínek.
Kapitola 14. Závěry představuje obecné shrnutí předcházejících kapitol. Autor posudku nemá k daným
výsledkům a závěrům žádné připomínky.
V grafických přílohách prezentujících hlukové mapy (obr č. 4-19) by bylo vhodné, aby z barevné
legendy izofonových pásem byla odstraněna hodnota ≥ 85 dB a příp. barevná izofonová pásma, která
nejsou ve výstupech prezentována.
Dále by bylo vhodné graficky zvýraznit protihluková opatření tak, aby bylo na první pohled zřejmé
jejich umístění i v případě zobrazení izofonových pásem v hlukových mapách.
Zpracovatel posudku závěrem konstatuje, že akustická studie reagovala na požadavky MŽP (body
č. 26, 27, 28 a 30) uvedené v dopise ze dne 24. 7. 2008 (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z
dopisu MŽP). Výše uvedené připomínky jsou spíše metodického a formálního charakteru, případně
poukazují na některé drobné nejasnosti a zavádějící informace uváděné ve studii. Tyto připomínky
nemají však přímý vliv na výsledky předložené akustické studie.
2/ Protokol o autorizovaném měření č. A-2011-0-19 zpracovaný firmou MERTL AKUSTIKA s.r.o. má
celkem 11 stran textu. V protokolu je uveden objednatel, datum měření, účel měření, objekty měření,
provozní podmínky, použité měřicí přístroje, způsob měření, naměřené hodnoty, hodnocení výsledků a
závěrečné odborné stanovisko.
Autor posudku pokládá výběr zvolených měřicích míst za vhodný.
Provedené měření lze brát jako postačující pro počáteční přiblížení akustické situace a ověření
výpočtového modelu. V dalších fázích projektové dokumentace doporučujeme provést i pro přesnější
modelování návrhu PHO kontrolní měření 24hodinové ve vhodných klimatických podmínkách
v souladu s metodickými pokyny.
2/ Hluková studie za stavební činnosti zpracovaná firmou MERTL AKUSTIKA s.r.o. má celkem
11 stran textu.
Byl splněn další z požadavků na dopracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1 posudku, část B/
Výtah z dopisu MŽP, bod 29), který požadoval doplnit hlukovou studii o fázi výstavby.
Uvedená studie teoreticky hodnotí předpokládaný vliv stavební činnosti na základě běžně používaných
strojů při této stavební činnosti. Vzhledem k velké vzdálenosti nejbližší chráněné zástavby (cca 120–
700 m) od předpokládaného záměru je pro předběžný nástin akustické situace v dokumentaci EIA
tento způsob postačující. Avšak v dalším stupni projektové dokumentace je již nezbytné vyhodnotit hluk
ze stavební činnosti a obslužné dopravy stavby na základě upřesněných vstupních podkladů (ZOV), a
to již vzhledem ke konkrétním výpočtovým bodům v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb.
Uvedená připomínka má doplňující charakter a nemá vliv na obsah zpracování předložené
dokumentace.
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Na základě výše uvedených připomínek zahrnuje zpracovatel posudku do podmínek návrhu stanoviska
následující opatření:
2/ V dalším stupni projektové dokumentace provést, na základě upřesněných vstupních podkladů
(ZOV), pro nejbližší chráněný venkovní prostor staveb výpočet vlivu hluku ze stavební činnosti
a obslužné nákladní dopravy stavby pro jednotlivé nejhlučnější fáze stavební činnosti. V případě
zjištění překračování hygienických limitů přistoupit k takovým opatřením, která zajistí splnění
příslušných hygienických limitů, nebo snížení akustického zatížení.

Příloha 9 – Rozptylová studie
Tato příloha má celkem dvě části. První část tvoří Rozptylová studie zpracovaná Ing. Pavlem
Šináglem. Druhou část tvoří Rozptylová studie – Výstavba komunikace zpracovaná rovněž Ing.
Pavlem Šináglem.
1/ Rozptylová studie zpracovaná Ing. Pavlem Šináglem má celkem 44 stran textu a 59 stran grafických
příloh.
V úvodní části studie jsou uvedeny základní údaje o stavbě, cíl rozptylové studie, úkol zpracovatele
rozptylové studie a prohlášení zpracovatele rozptylové studie. Bez připomínek.
Kapitola 2 se zabývá vstupními údaji, a to konkrétně obecnou charakteristikou záměru a zájmové
lokality, charakteristikou zdrojů emisí, zdroji z provozu Vestecké spojky, emitovanými látkami,
klimatickou a meteorologickou charakteristikou území, hodnocením kvality ovzduší a imisní
charakteristikou lokality.
K obecné charakteristice záměru a zájmové lokality nemá zpracovatel posudku připomínky.
Charakteristika zdrojů emisí definuje případné bodové, liniové a plošné zdroje emisí související se
záměrem. Zpracovatel posudku nemá připomínky.
Autor studie v kapitole Zdroje z provozu Vestecké spojky popisuje liniové zdroje související
s provozem záměru, přičemž bodové ani plošné zdroje nejsou v souvislosti s provozem záměru
uvažovány. Rozptylová studie hodnotí celkem osm stavů, označených jako stav 0, stav 1A, stav 1B, stav
1C, stav 1D, stav 1E, stav 2A, stav 2B. Označení sledovaných stavů je (na rozdíl od akustické studie)
identické s dokumentací EIA. Byl splněn jeden z požadavků na dopracování dokumentace EIA (viz
Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP, bod 18), který požadoval posouzení stávajícího
stavu z hlediska znečištění ovzduší i posouzení celkové výhledové imisní situace se záměrem.
V tabulce č. II je uvedeno celkem 31 liniových zdrojů pro stavy 1B, 1C, 1E, 2B (stavy se záměrem).
Přehled 17 liniových zdrojů souvisejících s navazujícím záměrem EXIT 4 D1 pro stavy 1B, 1C, 1E a
2B je uveden v tabulce č. III. V tabulce č. IV je definováno celkem 10 liniových zdrojů pro stavy 1A,
1D, 2A, 0 (stavy bez záměru). Přehled dvou liniových zdrojů související s navazujícím záměrem EXIT
4 D1 pro stavy 1A, 1D, 2A a 0 je uveden v tabulce č. V. Zpracovatel posudku nemá k uvedenému
přehledu liniových zdrojů připomínky.
Navazující kapitola 2.3.3.1 rozptylové studie definuje pro jednotlivé liniové zdroje popsané
v předcházející části rozptylové studie a pro jednotlivé sledované stavy intenzity dopravy (OA, LNA,
TNA a celkem). Byl splněn další z požadavků na dopracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1
posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP, bod 19), který požadoval doložit údaje o intenzitách dopravy
pro jednotlivé posuzované stavy tak, aby byly jasně definovány vstupy do výpočtu rozptylové studie.
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Kapitola 2.4 Emitované látky prezentuje pro jednotlivé liniové zdroje popsané v předcházející části
rozptylové studie a pro jednotlivé sledované stavy vypočtené emise NOX, PM10 a benzenu. Pro výpočet
emisí z dopravy byl použit program MEFA 6 s definovaným složením vozového parku „Praha a
dálnice“. Byl tak splněn další z požadavků na dopracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1
posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP, bod 20), který požadoval doložit emise sledovaných polutantů
NOX, PM10 a benzenu pro oba výhledové stavy, tj. stav se záměrem a stav bez záměru.
Kapitola 2.5 popisuje klimatické a meteorologické charakteristiky území na základě popisu klimatické
oblasti dle Quitta a větrné růžice. Bez připomínek.
Hodnocení kvality ovzduší v kapitole 2.6 je provedeno dle v době zpracování rozptylové studie
aktuálního Věstníku MŽP č. 4/2011, v němž je uvedeno Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP
o hodnocení kvality ovzduší prezentující data z roku 2009. Dále bylo použito modelových výpočtů
kvality ovzduší ATEM pro rok 2010. Údaje z nejbližší měřicí stanice ČHMÚ Libuš nebyly využity,
neboť pro danou oblast nejsou příliš reprezentativní. Zpracovatel posudku nemá k dané kapitole
připomínky. Byl splněn bod č. 21 požadavků na dopracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1
posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP).
Imisní charakteristika lokality (kapitola 2.7) předkládá odhad imisního pozadí dle modelu ATEM 2010
(roční aritmetický průměr koncentrací NO2, SO2, CO, PM10 a benzenu), a to jak v tabulce, tak i
graficky. Dále byl zpracovatelem rozptylové studie proveden odhad imisního pozadí v letech 2014 a
2030. Zpracovatel posudku nemá k dané kapitole připomínky.
Kapitola 3 popisuje metodiku zpracování rozptylové studie, včetně posouzení míry nejistoty výpočtu.
Zpracovatel posudku nemá k dané kapitole připomínky.
Imisními limity se zabývá kapitola 4 rozptylové studie. Zpracovatel posudku nemá k dané kapitole
připomínky. Zpracovatel studie vychází z příslušných nařízení vlády stanovujících imisní limity.
Rozptylová studie předkládá v kapitole 5 výstupní údaje. V úvodu kapitoly je uveden přehled 20
vybraných referenčních bodů, pro které jsou následně uvedeny imisní příspěvky. Referenční body byly
vybrány vhodně, reprezentují jednotlivé potenciálně dotčené lokality záměrem (Hrnčíře, Rozkoš,
Vestec, Zdiměřice, Šeberov). Imisní příspěvky pro sledované stavy jsou přehledně prezentovány ve
formě tabulek. Nechybí ani slovní zhodnocení výpočtů. Zpracovatel posudku nemá k dané kapitole
připomínky. Byl splněn bod č. 22 požadavků na dopracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1
posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP).
Diskuse a shrnutí výsledků je předmětem kapitoly 6. Kapitola úzce navazuje na předcházející kapitolu
5. V úvodu jsou opětovně stručně popsány hodnocené stavy/varianty. Následuje shrnutí výsledků
uvedených v kapitole 5. Zpracovatel posudku nemá k danému textu připomínky.
Kapitola 7 obsahuje stručný závěr. Je uvedeno, že na základě komplexního zhodnocení vlivu
posuzované komunikace na ovzduší je provoz Vestecké spojky přijatelný a lze ji v navržené lokalitě
realizovat. Zpracovatel posudku nemá k danému závěru připomínky.
Kapitola 8 obsahuje shrnutí údajů o zpracovateli, kapitola 9 soupis použitých podkladů pro
zpracování rozptylové studie a kapitola 10 seznam použitých symbolů, zkratek a pojmů. Bez
připomínek.
Autor posudku dále k rozptylové studii konstatuje, že ve výpočtu je zohledněn nejhorší možný stav,
reprezentující nejhorší možné rozptylové podmínky. Tím je zaručeno, že vypočtené příspěvky k imisní
zátěži představují nejhorší možný stav, který může nastat.
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2/ Rozptylová studie – Výstavba komunikace zpracovaná Ing. Pavlem Šináglem má celkem 23 stran
textu a 9 stran grafických příloh.
V úvodní části studie jsou uvedeny základní údaje o stavbě, cíl rozptylové studie, úkol zpracovatele
rozptylové studie a prohlášení zpracovatele rozptylové studie. Bez připomínek.
Kapitola 2 se zabývá vstupními údaji, a to konkrétně obecnou charakteristikou záměru a zájmové
lokality, průběhem výstavby, charakteristikou zdrojů emisí, stanovenými zdroji emisí z výstavby,
emisemi z výstavby, klimatickou a meteorologickou charakteristikou území, hodnocením kvality
ovzduší a imisní charakteristikou lokality.
K obecné charakteristice záměru a zájmové lokality nemá zpracovatel posudku připomínky.
Průběh výstavby popisuje kapitola 2.2 rozptylové studie. Podrobnost dané kapitoly odpovídá
podrobnosti vstupních dat, které jsou v současnosti o etapě výstavby k dispozici. Vzhledem k tomu, že
není znám dodavatel stavby, nejsou k dispozici ani přesné údaje o realizaci stavby. Zpracovatel
rozptylové studie správně označil jako nejkritičtější z hlediska vlivů na ovzduší etapu zemních prací,
kdy bude docházet k největším přesunům zeminy a pohybu těžkých nákladních aut.
Charakteristika zdrojů emisí (kapitola 2.3) definuje liniové a plošné zdroje emisí související se
záměrem. Zpracovatel posudku nemá připomínky.
Autor studie v kapitole 2.4 Stanovené zdroje emisí během výstavby popisuje liniové a plošné zdroje
související s výstavbou záměru, přičemž bodové zdroje nejsou v souvislosti s provozem záměru
uvažovány. Zpracovatel posudku nemá připomínky.
Kapitola 2.5 Emise z výstavby prezentuje pro jednotlivé liniové a plošné zdroje popsané
v předcházející části rozptylové studie vypočtené emise NOX, PM10 a benzenu. Pro výpočet emisí
z dopravy byl použit program MEFA 6.
Kapitola 2.6 popisuje meteorologické charakteristiky území především na základě doložené větrné
růžice. Bez připomínek.
Hodnocení kvality ovzduší v kapitole 2.7 je provedeno dle v době zpracování rozptylové studie
aktuálního Věstníku MŽP č. 4/2011, v němž je uvedeno Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP
o hodnocení kvality ovzduší prezentující data z roku 2009. Dále bylo použito modelových výpočtů
kvality ovzduší ATEM pro rok 2010. Údaje z nejbližší měřicí stanice ČHMÚ Libuš nebyly využity,
neboť pro danou oblast nejsou příliš reprezentativní. Zpracovatel posudku nemá k dané kapitole
připomínky.
Imisní charakteristika lokality (kapitola 2.8) předkládá odhad imisního pozadí dle modelu ATEM 2010
(roční aritmetický průměr koncentrací NO2, SO2, CO, PM10 a benzenu). Dále byl zpracovatelem
rozptylové studie proveden odhad imisního pozadí pro rok zahájení výstavby 2014. Zpracovatel
posudku nemá k dané kapitole připomínky.
Kapitola 3 popisuje metodiku zpracování rozptylové studie, včetně posouzení míry nejistoty výpočtu.
Zpracovatel posudku nemá k dané kapitole připomínky.
Imisními limity se zabývá kapitola 4 rozptylové studie. Zpracovatel posudku nemá k dané kapitole
připomínky. Zpracovatel studie vychází z příslušných nařízení vlády stanovujících imisní limity.
Rozptylová studie předkládá v kapitole 5 výstupní údaje. V úvodu kapitoly je uveden přehled 20
vybraných referenčních bodů, pro které jsou následně uvedeny imisní příspěvky. Referenční body byly

- EKOLA group, spol. s r. o. -

45

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

vybrány vhodně, reprezentují jednotlivé potenciálně dotčené lokality záměrem (Hrnčíře, Rozkoš,
Vestec, Zdiměřice, Šeberov). Imisní příspěvky pro sledované stavy jsou přehledně prezentovány ve
formě tabulek. Nechybí ani slovní zhodnocení výpočtů. Zpracovatel posudku nemá k dané kapitole
připomínky.
Diskuse a shrnutí výsledků je předmětem kapitoly 6. Kapitola úzce navazuje na předcházející kapitolu
5. Zpracovatel posudku nemá k danému textu připomínky.
Kapitola 7 obsahuje stručný závěr. Je uvedeno, že na základě komplexního zhodnocení vlivu
posuzované komunikace na ovzduší je záměr výstavby Vestecké spojky přijatelný a lze jej v navržené
lokalitě realizovat. Zpracovatel posudku nemá k danému závěru připomínky.
Kapitola 8 obsahuje shrnutí údajů o zpracovateli, kapitola 9 soupis použitých podkladů pro
zpracování rozptylové studie a kapitola 10 seznam použitých symbolů, zkratek a pojmů. Bez
připomínek.
Zpracovatel posudku závěrem konstatuje, že rozptylová studie naplnila původní požadavky na
dopracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP, bod 16), s tou
podmínkou, že v dalším stupni projektové dokumentace, po upřesnění dovozových/odvozových tras,
budou detailně vyhodnoceny emise z liniových zdrojů ve fázi výstavby záměru (viz podmínky v kapitole
VII. posudku – Návrh stanoviska).
Do podmínek návrhu stanoviska, který je součástí předkládaného posudku, je zařazen souhrn opatření
na ochranu ovzduší ve fázi výstavby, která bude nezbytné dodržet tak, aby byl vliv záměru na ovzduší
v etapě výstavby minimální.

Příloha 10 – Posouzení vlivů na veřejné zdraví
Posouzení vlivů na veřejné zdraví bylo provedeno RNDr. Jiřím Kosem, držitelem osvědčení odborné
způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví. Studie je poměrně obsáhlá, hodnotí rizika hluku i
znečištění ovzduší na zdraví obyvatel, má celkem 61 stran textu a vychází z údajů obsažených
v rozptylové a akustické studii.
Úvodní část studie (kapitola 1 a 2) se zabývá stručným popisem záměru včetně charakteristiky
lokality, ve které je situován. Bez připomínek.
Následující kapitola 3 popisuje základní pojmy jako zdravotní riziko či nebezpečnost. Autor studie
následně popisuje postup, podle kterého postupoval při procesu hodnocení zdravotního rizika. Jedná
se o čtyři na sebe navazující kroky: určení nebezpečnosti, určení vztahu dávka-odpověď, hodnocení
expozice a charakterizace rizika. Zvolený postup je metodicky správný.
Kapitola 4 úzce navazuje na zpracovanou hlukovou studii a zabývá se hodnocením vlivu hluku
z výstavby a provozu záměru na veřejné zdraví. Úvodní část této kapitoly přináší obecné pojednání
o identifikaci a charakterizaci nebezpečnosti hluku. Zdrojem byla celá řada zpracovaných
epidemiologických studií, které se problematikou vlivu hluku na lidské zdraví zabývaly. Bez
připomínek.
Hodnocením expozice hlukem se zabývá kapitola 4.2 studie, která popisuje zdroje hluku z provozu i
výstavby záměru, dále použitou metodu výpočtu a zvolené kontrolní body, výsledky výpočtu. Kapitola
je zpracována v souladu s předloženou akustickou studií. Studie vyhodnocuje všechny časové
horizonty a stavy posuzované v rámci dokumentace EIA. Bez připomínek.
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Kapitola 4.3 popisuje rizika hluku související s výstavbou a následným provozem komunikace. Dle
závěrů akustické studie se ve fázi výstavby nepředpokládá překročení příslušných hygienických limitů.
Ve fázi výstavby je však třeba dodržovat následující obecná protihluková opatření: 1/ použít stavební
mechanismy s nižší hlučností (nakladače, rypadla, grejdry, sbíjecí kladiva, kompresory atd.), 2/ hlučné
stavební práce musí probíhat pouze v době mezi 7-21 hod, 3/ pokud možno rozdělit hlučné činnosti po
délce Vestecké spojky tak, aby neprobíhaly soustředěně na jednom místě. Tato opatření budou
převzata do návrhu stanoviska, který je součástí tohoto posudku.
Studie zdravotních rizik následně pro fázi provozu záměru, resp. pro jednotlivé posuzované varianty
hodnotí procento lidí lehce, středně či vysoce obtěžovaných, dále pak i zvýšení pravděpodobnosti
výskytu civilizačních chorob. Ze závěrů vyplývá, že v krajním případě může dojít k nárůstu lehce
obtěžovaných obyvatel až o 20 % a vysoce obtěžovaných až o 10 %, nárůst lehce rušených při spánku
až o 10 %, středně rušených o cca 8 % a vysoce rušených hlukem o cca 5 %. Relativní zvýšení
pravděpodobnosti výskytu civilizačních chorob může dosahovat až cca 2,5 %. Nutno podmínkou je
realizace protihlukových bariér. Toto opatření bude převzato do návrhu stanoviska, který je součástí
předkládaného posudku.
Nezbytnou součástí hodnocení rizik je rovněž analýza nejistot (kapitola 4.4). Bez připomínek.
Kapitola 5 úzce navazuje na zpracovanou rozptylovou studii a zabývá se hodnocením vlivu imisí
z výstavby a provozu záměru na veřejné zdraví. Úvodní část této kapitoly přináší obecné pojednání
o identifikaci nebezpečnosti imisí. Identifikace nebezpečnosti je provedena pro všechny v rozptylové
studii sledované polutanty, a to NO2, PM10 a benzen. Navíc je identifikace nebezpečnosti uvedena i pro
PM2,5, který v rozptylové studii hodnocen nebyl. Kapitola je zpracována na základě závěrů expertní
skupiny WHO Air Quality Guidlines, závěrů US EPA, epidemiologických studií, studie ACS (American
Cancer Society) atd. Bez připomínek.
Kapitola 5.2 se zabývá hodnocením expozice imisím. Stejně jako u předcházející části zabývající se
hlukem, jsou i zde popsány zdroje znečištění ovzduší z provozu i výstavby záměru, dále použitá metoda
výpočtu, zvolené referenční body, imisní pozadí a výsledky výpočtu. Kapitola je zpracována v souladu
s předloženou rozptylovou studií. Studie vyhodnocuje všechny časové horizonty a stavy posuzované
v rámci dokumentace EIA. Bez připomínek.
Kapitola 5.3 charakterizuje rizika imisí ve fázi výstavby a provozu záměru. Dle závěrů studie budou
příspěvky posuzovaných látek k imisní zátěži nevýznamné. Ve fázi výstavby je však třeba dodržovat
následující opatření: 1/ případné deponie výkopového materiálu umístit v dostatečné vzdálenosti od
obytné zástavby, 2/ optimalizovat dobu meziskládek sypkých a potenciálně prašných materiálů
v prostoru stavby, 3/ v případě nevhodných klimatických podmínek (sucho, větrno) provádět zkrápění
ploch, 4/ optimalizovat dopravu z hlediska vytížení vozidel a dopravních tras. Tato opatření budou
převzata do návrhu stanoviska, který je součástí tohoto posudku.
Studie zdravotních rizik následně pro fázi provozu záměru, resp. pro jednotlivé posuzované stavy (stav
se záměrem, stav bez záměru) hodnotí případné akutní poškození zdraví exponovaných osob, nárůst
celkové úmrtnosti, nárůst rizika karcinogeneze. Ze závěrů studie vyplývá nevýznamný vliv příspěvku
imisí oxidu dusičitého a benzenu na zdraví exponované populace na úrovni akutních účinků.
Chronický dopad imisí uvedených látek na zdraví exponované populace daný příspěvkem spojeným
s provozem záměru je minoritní. Karcinogenní potenciál imisí benzenu se pohybuje na společensky
akceptovatelné úrovni, rozhodující význam zde má imisní pozadí. U imisí PM10 jsou dlouhodobé
účinky významně závislé na pozaďových hodnotách, které významně ovlivňují nárůst celkové úmrtnosti
oproti normálu. Samotný příspěvek imisí PM10 spojený s provozem záměru není u dlouhodobého vlivu
na zdraví významný. Zpracovatel posudku nemá k uvedeným závěrům připomínky.
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Nezbytnou součástí hodnocení rizik v oblasti ovzduší je rovněž analýza nejistot (kapitola 5.4).
Zpracovatel studie uvádí, že pro výpočet emisních faktorů byl využit výpočetní program MEFA 02.
Autor posudku podotýká, že uvedený údaj je nepřesný. Rozptylová studie využívá výpočetní program
MEFA 06. Jinak bez připomínek.
Závěrečná kapitola 6 dokládá seznam ve studii použitých pojmů a zkratek, kapitola 7 pak seznam
použité literatury. Bez připomínek.

Příloha 11 – Sadové úpravy
Studie Sadových úprav byla vypracována v roce 2008 firmou IKP CONSULTING ENGINEERS s.r.o.
Studie má celkem 13 stran textu, je zpracována v dostatečném rozsahu a dostatečně podrobně. Byl
naplněn bod 33 dopisu MŽP ve věci dopracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1 posudku, část B/
Výtah z dopisu MŽP), který požadoval doložit návrh ozelenění komunikace.
Ve studii je navržen sortiment dřevin, který je specifikován pro výsadbu na svazích, v okách křižovatek
a ve středním dělícím pásu. Bez připomínek.
Autor studie uvádí, že území leží dle Quitta v mírně teplé oblasti MT10. Autor posudku podotýká, že
záměr zasáhne i do oblasti T2, která je charakteristická dlouhým, teplým a suchým létem, velmi
krátkým přechodným obdobím, teplým až mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírně teplou,
suchou až velmi suchou zimou. Jedná se pouze o formální nedostatek, bez vlivu na celkové hodnocení
záměru.
Ze studie vyplývá celá řada opatření a podmínek, které bude nezbytné dodržet a které budou součástí
návrhu stanoviska. Jedná se o následující podmínky:
1/ Při projektování a realizaci doprovodné zeleně dopravních staveb je nutno dodržet Technické a
kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (dále jen TKP), kapitola 13 – vegetační úpravy,
Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) a všechny předpisy uvedené v TKP a ZTKP jako
závazné. Konkrétně jde o požadavek, že zeleň nesmí zakrývat informační tabule a dopravní značky,
zasahovat do ochranných pásem sítí technického vybavení, zejména se nesmí vysazovat nad
drenážemi, odvodňovacím potrubím, kabely apod. Rovněž musí být zachovány rozhledové poměry dle
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.
2/ Biokoridor mezi Rozkoší a Hrnčířemi bude znovu vysázen lesnickými sazenicemi v druhové skladbě,
jaká je v současné době a oplocen oplocenkou.
3/ Po dohodě s obcí Vestec bude navržena na obecních pozemcích č. 603/5 a 720/6 výsadba břehových
porostů u retenční nádrže.
Jinak bez připomínek.

Příloha 12 – Vizualizace
Jedná se pouze o útlou grafickou přílohu, kterou tvoří celkem sedm náhledů a dálkových pohledů na
budoucí stavbu.
Bez připomínek.

Příloha 13 – Hydrogeologické posouzení
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Studie byla vypracována v říjnu 2007 RNDr. Leošem Vrbatou (společnost GEOTIP s.r.o.), který je mj.
držitelem osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
v oboru hydrogeologie, ložisková geologie a environmentální geologie (č. j. 1673/630/12367/02).
Studie má celkem 7 stran textu, dále obsahuje i grafickou přílohu (Přehledná situace lokality a trasy
Vestecké spojky v podkladu základní mapy 1 : 10 000).
Předmětem studie je především posouzení vlivu projektované spojky vedené v zářezu na
hydrogeologický režim, především pak na prameniště v okolí obce Hrnčíře a na přírodní památku
Hrnčířské louky. Studie definuje následující skutečnosti:
- v zájmovém území leží v ochranném pásmu II. stupně odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody
v Praze 4 – Podolí,
- zájmovou oblastí prochází vodovodní přivaděč ze Želivky do vodojemu ve Vestci a dále do Prahy,
s příslušnými ochrannými pásmy,
- v blízkém okolí trasy Vestecké spojky vede hranice ochranných pásem I. a II. stupně vrtané studny
zásobující farmu Drazdy na okraji obce Hrnčíře,
- ve vzdálenějším okolí trasy Vestecké spojky, JV od obce Rozkoš vede hranice ochranného pásma II.
stupně studní Průhonice,
- okraj ochranného pásma přírodní památky Hrnčířské louky se nachází cca 0,6 km severozápadně od
Vestecké spojky.
Kapitola 3 popisuje přírodní poměry zájmového území (hydrografické, geomorfologické a klimatické
poměry, geologickou stavu a hydrogeologické poměry v území). Bez připomínek.
Kapitola 4 se věnuje přírodní památce Hrnčířské louky. Lokalita je kromě západního okraje směrem
k Hrnčířskému rybníku obklopena zástavbou Hrnčíř. Zpevněné plochy omezují infiltraci a podzemní
vedení (zejména kanalizace a voda) příp. jiné liniové výkopy (lokální odvodnění) částečně drénují
mělký oběh podzemních vod a ovlivňují jejich přirozený režim. Podzemní vody zájmové lokality jsou
dotovány především srážkovou infiltrací v ploše luk a okolních nezastavěných ploch. Dílčími erozními
bázemi jsou koryta odvodňovacích příkopů. Hlavní erozní bází soustřeďující podzemní i povrchový
odtok je koryto Kunratického potoka severozápadně až severně od lokality, na němž je vybudován
Hrnčířský rybník. Z uvedených skutečností je zřejmé, že riziko ohrožení vodního režimu lokality
výstavbou Vestecké spojky (část silnice ve výkopu je nejblíže cca 0,6 km východně od okraje přírodní
památky za zástavbou Hrnčíř, část silnice převážně v násypu je nejblíže cca 0,7 km jižně od okraje
přírodní památky, opět za zástavbou Hrnčíř) je minimální.
S výše uvedenými tvrzeními lze souhlasit. Zpracovatel posudku nemá připomínky.
Kapitola 5 se věnuje prameništím v okolí Hrnčíř. Jedná se o prameniště Kunratického potoka na
západním okraji Hrnčíř (kapitola 5.1) a prameniště bezejmenného potoka na východním okraji Hrnčíř
(kapitola 5.2).
K prameništi Kunratického potoka studie uvádí, že soustředěný výtok z podmáčené plochy je veden
povrchovým příkopem, který ve vzdálenosti cca 0,2 km na severovýchodě od prameniště ústí do
Hrnčířského rybníku. Prameniště je dotováno srážkovou infiltrací. Předpokládaný generelní směr
proudění podzemních vod lokality je k severu až severovýchodu, k Hrnčířskému rybníku. Vestecká
spojka je nejblíže cca 0,9 km na jihu až jihozápadě. Silnice zde bude vedena převážně v násypu a její
výstavba prameniště negativně neovlivní.
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K prameništi bezejmenného potoka studie uvádí, že se toto prameniště nachází na východním okraji
Hrnčíř vpravo od silnice III/6032 směrem na Rozkoš. Soustředěný výtok z podmáčené plochy je veden
povrchovým příkopem. Vestecká spojka je vedena při východním okraji prameniště a v jeho okolí je
projektována v zářezu s hloubkou až 6 m. Drenážní funkce zářezu dle dokumentace EIA velmi
pravděpodobně ovlivní přirozený režim prameniště. Míru ovlivnění prameniště bezejmenného potoka
na východním okraji Hrnčíř plánovanou stavbou Vestecké spojky je dle dokumentace EIA možno
stanovit až na základě podrobnějšího hydrogeologického průzkumu. Na základě dosavadních znalostí
o zájmovém území je doporučeno v rámci dokumentace EIA situaci předběžně řešit tak, že část
podzemního odtoku drénovaného zářezem Vestecké spojky JV od Hrnčíř bude využita k dotaci rybníku
Šmatlík a následně rybniční soustavy přírodní památky Hrnčířské louky. Zpracovatel posudku pokládá
za nezbytné provést finální návrh opatření na ochranu prameniště bezejmenného toku až na základě
detailního hydrogeologického průzkumu. V tuto chvíli není možné na základě informací dostupných
v dokumentaci EIA blíže posoudit účinnost navržených opatření na ochranu vod.
Kapitola 6 studie se zabývá popisem vodního zdroje Drazdy a jeho případným ovlivněním v souvislosti
s navrženou stavbou.
Vodní zdroj Drazdy (vrtaná studna hluboká 22 m) se nachází jihovýchodně od Hrnčíř cca 0,2 km od
okraje areálu farmy Drazdy. Vzhledem ke značné vydatnosti zdroje je pravděpodobné, že je využíván
hlubší oběh podzemní vody. Vestecká spojka je v této oblasti projektována v zářezu s hloubkou až 6 m.
Pokud je výše uvedený předpoklad o charakteru zvodnění využívaného zájmovým vodním zdrojem
správný, nemusí drenážní funkce zářezu jeho vydatnost ohrozit. Konkrétní míru ovlivnění vodního
zdroje Drazdy při jihovýchodním kraji Hrnčíř plánovanou stavbou Vestecké spojky je však dle
dokumentace EIA možno stanovit pouze na základě příslušného podrobného hydrogeologického
průzkumu. I v tomto případě pokládá zpracovatel posudku za nezbytné provést finální návrh opatření
na ochranu prameniště až na základě detailního hydrogeologického průzkumu. V tuto chvíli tedy autor
posudku detailněji nekomentuje účinnost navrženého řešení.
Závěrečná kapitola 7 obsahuje stručné shrnutí závěrů předcházejících kapitol.
Součástí přílohy je i přehledná situace stavby (1 : 10 000) se zákresem výše zmíněných pramenišť,
vodních zdrojů a hranice přírodní památky Hrnčířské louky.
Zpracovatel posudku k předložené hydrogeologické studii závěrem konstatuje, že studie je pro účely
procesu EIA postačující, definuje možná rizika ohrožení vod v souvislosti s připravovaným záměrem.
Byl tedy naplněn bod 31 dopisu MŽP ve věci dopracování dokumentace EIA (viz Příloha č. 1 posudku,
část B/ Výtah z dopisu MŽP). V dalším stupni projektových příprav (dokumentace pro územní řízení)
je však nezbytné doplnit podrobný hydrogeologický průzkum, na jehož základě budou specifikována
konkrétní opatření na ochranu vod v zájmovém území.
Souhrn navržených opatření na ochranu vod (fáze projektové přípravy, fáze výstavby i fáze provozu
záměru) je patrný z kapitoly VII. posudku (Návrh stanoviska).

Příloha 14 – Hydrologické posouzení
Studie Hydrologického posouzení byla vypracována v roce 2008 firmou IKP CONSULTING
ENGINEERS s.r.o.
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Studie je rozčleněna do třech částí: 1. Úvod, 2. Hydrologické posouzení vlivu Vestecké spojky,
3. Hydrotechnické výpočty štěrbinových žlabů a propustků.
Kapitola 2 přináší podrobná hydrologická data zohledňující jak stávající stav povodí, tak návrhový
stav povodí. Z hydrologických výstupů vyplývá návrh objemu potřebného pro retenci, a to jak v povodí
Botiče, tak i v povodí Kunratického potoka.
Kapitola 3 předkládá hydrotechnické výpočty štěrbinových žlabů a propustků. Jedná se o propustek
v km 0,473, propustky navržené s volnou hladinou a štěrbinový žlab v kritickém profilu mostu
v km 0,610.
Studie je poměrně stručná, ovšem pro účely posouzení obsahuje veškeré dostačující údaje. Bez
připomínek.

Příloha 15 – Doklady
Tato souborná příloha obsahuje celou řadu vyjádření a stanovisek (celkem 7) podstatných z hlediska
dosavadního průběhu procesu EIA. Jedná se o podpůrná stanoviska a vyjádření k záměru Vestecká
spojka.
Vyjádření TSK Praha reaguje na připomínky k dopravně-inženýrským podkladům k předchozí
dokumentaci EIA a je zde zdůrazněno, že veškeré dopravně-inženýrské podklady ze strany TSK-ÚDI
byly vypracovány a vypočítány svědomitě a na straně bezpečnosti; v žádném případě nedošlo
ke zvýhodnění posuzovaného záměru. TSK označuje vznesené připomínky za neopodstatněné.
Stanovisko ÚRM se věnuje zejména vysvětlení problematiky výhledového uspořádání celoměstské
komunikační sítě na jihovýchodě hlavního města Prahy. Opakovaně se zde uvádí, že s novou
komunikací směřující od dálnice D1 podél jižního okraje Milíčovského lesa směrem na Křeslice a
Petrovice se nepočítá a že v této oblasti je záměrem posílit rekreační a přírodní charakter území.
Radní hl. m. Prahy pan Martin Langmajer se vyjadřuje ve věci Vestecké spojky rovněž kladně – jedná
se o reakci na dotaz zastupitele pana RNDr. Jiřího Witzany, Ph.D.
MČ Praha 11 se ve svém vyjádření přiklání rozhodně k řešení dopravní situace v širší zájmové oblasti
systémem Vestecké spojky a nové MÚK Exit 4 na D1, rozhodně nesouhlasí s alternativním napojením
stávající části Vestecké spojky na Kunratickou spojku.
Další součástí této přílohy je reakce projektanta Ing. Zemana na vyjádření Hl. m. Prahy z hlediska
dopravního.
Následuje odborný posudek zpracované dokumentace „Doplnění dopravně inženýrských podkladů pro
akci Vestecká spojka“ od firmy Jacobs Consultancy, spol. s r.o. na Dopravně-inženýrské podklady.
Poslední přílohu tvoří dopis hejtmana Středočeského kraje MUDr. Ratha ministru dopravy
Mgr. Dobešovi ve věci potřebnosti Vestecké spojky.
Zpracovatel posudku nemá k obsahu dané přílohy připomínky.

Shrnutí kap. II. 1. Úplnost dokumentace
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Předložená dokumentace předkládá poměrně rozsáhlý soubor informací a faktů vycházející
z podkladů, které byly zpracovateli dokumentace předloženy. I přes řadu připomínek popisuje tato
rozsáhlá dokumentace dostatečně stávající i výhledovou situaci po realizaci záměru.
Vzhledem k tomu, že většina rozhodujících faktorů životního prostředí byla posuzována na straně
bezpečnosti a s rezervou, lze připomínkované nepřesnosti (až na výjimky) v tomto stupni přípravy
záměru považovat za méně významné. V dalších stupních projektové přípravy dojde zákonitě ke
zpřesnění a prohloubení navrhovaných opatření k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí.
Řada dalších vznesených připomínek byla spíše metodického charakteru, bez vlivu na celkové
hodnocení záměru.
Dokumentace EIA využívá aktuálních mapových podkladů, což byl i jeden z požadavků MŽP, kterým
byla vrácena původní dokumentace EIA k dopracování.
Z hlediska úplnosti informací obsažených v jednotlivých kapitolách dokumentace EIA lze konstatovat,
že podstatné informace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí a obyvatelstvo jsou
v dokumentaci obsaženy a ve většině případů odpovídají stupni podrobnosti projektové přípravy
záměru.
Na případné nejasnosti, rozpory či nedostatky dokumentace bylo upozorněno v komentářích
zpracovatele posudku k jednotlivým kapitolám dokumentace EIA, popř. v komentářích k samostatným
přílohám dokumentace.
V aktuální dokumentaci jsou vypořádány všechny požadavky Ministerstva životního prostředí, které
byly obsaženy v dopise vracejícím předcházející verzi dokumentace zpracovanou Mgr. Michaelem
Pondělíčkem k dopracování (viz Příloha č. 1 posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP).
Aktuálně předložená dokumentace EIA rovněž zohledňuje a vypořádává
připomínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních k předcházející dokumentaci.

veškeré

relevantní

II. 2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení
Připomínky zpracovatele posudku ke správnosti údajů jednotlivých kapitol dokumentace jsou řešeny
v předchozí kapitole B.II.1. Úplnost dokumentace.
Doprava
Použité vstupní dopravně – inženýrské podklady byly zpracovány TSK hl. m. Prahy (květen 2011).
Výpočet intenzit dopravy na vybrané komunikační síti města a jeho regionu byl proveden souborem
programů PTV-VISION současně pro všechny druhy automobilové dopravy. Při tomto způsobu
výpočtu jsou v každém dílčím iteračním kroku vyhledány trasy a vyčísleny impedance postupně pro
všechny druhy vozidel s tím, že je při výpočtu impedancí pro danou síť zohledněno čerpání kapacity
jednotlivých úseků komunikací všemi systémy dopravy dohromady. Vlastní zatěžování probíhá tak, že
jsou matice dopravních vztahů přidělovány na komunikační síť v osmi postupových krocích a následně
iteračně vyrovnávány.
Vyčíslení předpokládaného zatížení (počet vyvolaných jízd) ze záměru Západní komerční zóna
Průhonice bylo provedeno na základě podkladů poskytnutých objednatelem.
V předložených dopravně-inženýrských podkladech byly zohledněny mj. i aktuální poznatky o rozvoji
nadřazeného komunikačního systému města v nejbližších letech.
Intenzity dopravy pro stávající stav vychází z dostupných sčítání dopravy dvou subjektů – TSK hl. m.
Prahy a ŘSD a.s. Intenzity dopravy pro sledované výhledové stavy byly získány interpolací vztahů,
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které jsou známy pro současný stav. Při prognóze bylo přihlédnuto i k odlišným vývojovým trendům na
území města.
Použité metody hodnocení a vstupní informace jsou dostačující a vyhovující.
Ovzduší
Pro výpočet emisí z dopravy byl použit program MEFA 06, který je uznaným programem MŽP. Emisní
model MEFA 06 je profesionální verze emisního modelu MEFA. Obsahuje v sobě všechny emisní
faktory modelu MEFA, avšak oproti volně šiřitelné verzi má podstatně širší praktické uplatnění a
uživateli navíc umožňuje zahrnutí dynamické emisní skladby vozového parku (podíl vozidel
jednotlivých emisních skupin podle jejich četnosti na silnicích v reálném provozu), definici vlastní
skladby vozového parku, výpočet celkových emisí i emisí dělených podle kategorie vozidel, výpočet
emisních faktorů pro jednotlivá vozidla atd.
Autor posudku nemá k použitému software žádné připomínky.
Vyhodnocení zátěže v okolí záměru Vestecká spojka bylo provedeno podle metodiky MŽP „SYMOS
97“ se zahrnutím Dodatku č. 1 k Metodickému pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS 97“ (věstník MŽP, částka 4/2003).
Metodika SYMOS 97 je určena jako závazná metoda pro výpočet rozptylu znečišťujících látek
v ovzduší (dle přílohy č. 6 NV č. 597/2006 Sb.).
Výpočetní postupy vycházejí z metodik publikovaných MŽP ČR či komplexních modelů hodnotících
kvalitu ovzduší na území hl. m. Prahy. Použité metody jsou vhodné.
Hluk
Výpočetním programem, který byl využit při zpracování akustické studie, je CADNA A verze 3.6.117
z roku 2007.
Výpočet je proveden v souladu s postupem „Novely metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“.
Nebylo však blíže specifikováno, zda byla použita poslední z roku 2004.
Do výpočetního programu bylo ve 3D modelu zadáno celkem sedm variant řešení a jedna
podvarianta. Pro každou z variant byl proveden výpočet hlukové zátěže z dopravy u stávající blízké
obytné zástavby a v zónách určených dle územního plánu k bydlení (chráněný venkovní prostor staveb
a chráněný venkovní prostor), a to v denní i noční době.
Do modelu hlukového zatížení vlivem Vestecké spojky byla zahrnuta i akce EXIT 4 D1 a dopravní
připojení Západní komerční zóny Průhonice, včetně navržených protihlukových opatření.
Na komunikacích byly zadány četnosti vozidel pro stávající stav (rok 2010) a pro roky 2014 a 2030.
Použité metody jsou vhodné. Při hodnocení bylo použito standardních postupů hodnocení, vstupní i
výstupní informace jsou pro proces EIA dostačující.
Zdraví
Hodnocení je zpracováno na základě řady manuálů, autorizačních návodů a příslušné legislativy
v oblasti ochrany zdraví. Jedná se např. o Autorizační návod AN 15/04 k hodnocení zdravotního rizika
expozice hluku, manuály prevence v lékařské praxi vydané SZÚ (1996, 1997, 2000) či studie WHO.
Použité zdroje jsou pro zpracování hodnocení zdravotních rizik správné. Proces hodnocení
zdravotního rizika byl řešen ve čtyřech následujících krocích: určení nebezpečnosti, určení vztahu
dávka – odpověď, hodnocení expozice a charakterizace rizika.
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Použité metody hodnocení jsou správné.
Bez připomínek.
Voda
K hodnocení ovlivnění vod nebyla použita žádná speciální metoda. Údaje byly získány rešeršní
metodou z dostupných podkladů získaných z odborné literatury, z projektové dokumentace stavby a
z dalších materiálů dostupných pro dané území. Pro účely dokumentace EIA byly zpracovány dvě
samostatné studie – Hydrologické posouzení a Hydrogeologické posouzení.
Při hodnocení bylo použito standardních postupů hodnocení, vstupní informace jsou pro účely
procesu EIA dostačující.
Půda, horninové prostředí a přírodní zdroje
K hodnocení ovlivnění půd, horninového prostředí a přírodních zdrojů nebyla použita žádná speciální
metoda. Údaje byly získány rešeršní metodou z dostupných podkladů.
Obdržené informace a způsob hodnocení jsou dostačující.
Flóra, fauna, ekosystémy, ÚSES
Byl proveden podrobný botanický a zoologický průzkum, ostatní údaje byly získány rešerší
z dostupných podkladů.
Vstupní informace i způsob hodnocení vlivu záměru pokládá zpracovatel posudku za dostatečné.
Krajina a krajinný ráz
K hodnocení ekosystémů v krajině byl využit systém pěti stupňů ekologické stability (stupeň 1 – velmi
malý význam, stupeň 2 – malý význam, stupeň 3 – střední význam, stupeň 4 – velký význam, stupeň 5 –
výjimečně velký význam).
Hodnocení dále vychází z terénních průzkumů zpracovatele dokumentace EIA a projektové
dokumentace záměru. Dále bylo využito vizualizací stavby (viz samostatná příloha č. 12 dokumentace
EIA).
Zpracovatel dokumentace vycházel ze známých skutečností. Pro hodnocený záměr je tento postup a
získané informace dostačující.
Hmotný majetek a kulturní památky
K hodnocení nebylo použito žádné zvláštní metody ani šetření. Zpracovatel dokumentace vycházel ze
známých skutečností.
Shrnutí
Uváděné informace a použité metody hodnocení v rámci posuzování vlivů předkládaného záměru jsou
vhodné a dostatečné. Použité metody i celkovou koncepci zpracování dokumentace považuje
zpracovatel posudku za adekvátní stupni projektových příprav, charakteru záměru a jeho lokalizaci.
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II. 3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Posuzovaný záměr je řešen invariantně. Nutno však podotknout, že umístění záměru včetně jeho
technického řešení prošlo poměrně složitým výběrem v předcházejících fázích projektových příprav
záměru.
Z hlediska umístění je záměr „limitován“ plochami pro výstavbu komunikace zakreslenými
v příslušných územně plánovacích dokumentech, dále pak i dalšími záměry a sítěmi v okolí.
V minulosti bylo provedeno prověření jiných variant vedení dané komunikace s tím, že nyní
předložená varianta byla vybrána jako optimální z hlediska stavebně-technického, ekonomického i
ekologického.
Z předložené dopracované dokumentace EIA (EIA SERVIS s.r.o., prosinec 2011) vyplývá, že změna
všech složek životního prostředí v porovnání s variantou výchozího stavu bude při realizaci
kompenzačních opatření (např. řešení protihlukové ochrany) akceptovatelná a nepřekročí únosnou
míru zatížení území.

II. 4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní
hranice
Uvedený záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující státní hranice.

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno dostatečně, odpovídá nárokům na ochranu zdraví
obyvatelstva a životní prostředí.
Technické řešení odpovídá soudobým požadavkům na řešení obdobných projektů dopravní
infrastruktury v zemích EU. Technologické řešení stavby je věcí zadání investora a také věcí
výběrového řízení s vybraným subjektem, který výstavbu záměru provede. Nelze tedy dost dobře
předběžně odhadnout použité stroje a ani technologie použité pro výstavbu Vestecké spojky.
Vzhledem k tomu, že investor má četné zkušenosti s realizací obdobných záměrů, je již v samotném
projektu zřejmá návaznost na nejnovější technologická řešení a koncepce.
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob výstavby a provozu záměru lze technické
řešení záměru považovat za vhodné.
Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí technických opatření sloužících k ochraně životního
prostředí do projektu stavby. Tato opatření musí vycházet z dokumentace, z tohoto posudku a dále
z dalších poznatků v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů v průběhu přípravy území ke stavbě.

IV. POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
S opatřeními navrhovanými v kapitole D.IV. dokumentaci EIA je možno v naprosté většině případů
souhlasit, budou téměř v nepozměněné podobě zahrnuta do návrhu stanoviska.
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Navržená opatření v návrhu stanoviska (viz kapitola VII. posudku) byla dále doplněna dalšími, která
jsou v textu dokumentace EIA jmenována, avšak v kapitole D.IV. dokumentace EIA nejsou uvedena.
Jedná se např. o následující opatření: „Při projektování (a následné realizaci) doprovodné zeleně
dopravních staveb je nutno dodržet Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
(dále jen TKP), kapitola 13 – vegetační úpravy, Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) a
všechny předpisy uvedené v TKP a ZTKP jako závazné. Konkrétně jde o požadavek, že zeleň nesmí
zakrývat informační tabule a dopravní značky, zasahovat do ochranných pásem sítí technického
vybavení, zejména se nesmí vysazovat nad drenážemi, odvodňovacím potrubím, kabely apod. Rovněž
musí být zachovány rozhledové poměry dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.“
Další opatření byla doplněna v souvislosti se zpracováním tohoto posudku, resp. na základě
obdržených vyjádření k dokumentaci EIA. Jedná se např. o následující opatření: „Vestecká spojka
(v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603) bude dále projektově připravována a
realizována pouze jako dvoupruhová komunikace, bez vymezení územní rezervy pro čtyřpruh.“,
„V dalším stupni projektových příprav upřesnit trvalé a dočasné zábory pozemků PUPFL související
se záměrem.“, „V dalším stupni projektové dokumentace detailně řešit návrh tras pro pěší a cyklisty
s ohledem na minimalizaci bariérového efektu komunikace v řešeném území.“.
Komplexní souhrn navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí je součástí podmínek návrhu stanoviska (viz kapitola VII.
posudku).

V.
VYPOŘÁDÁNÍ
K DOKUMENTACI

VŠECH

OBDRŽENÝCH

VYJÁDŘENÍ

V této části posudku je uvedena stručná podstata došlých vyjádření v procesu EIA, případně
sumarizace jejich obsahu a reakce zpracovatele posudku s případným návrhem řešení.
Svá vyjádření zaslaly k předložené dokumentaci tyto dotčené orgány státní správy a samosprávy,
občanská sdružení a fyzické osoby:
1)

Středočeský kraj

2)

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha

3)

Ministerstvo životního prostředí, ředitelka odboru ochrany vod

4)

Městská část Praha 11, starosta

5)

Městská část Praha-Újezd

6)

Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí

7)

Obec Jesenice

8)

Obec Průhonice

9)

Hlavní město Praha

10)

Městská část Praha-Křeslice

11)

Městská část Praha-Šeberov

12)

Obec Vestec
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13)

Magistrát hl. m. Prahy, OOP

14)

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší

15)

VZOR 1 – Tomáš Brabenec, Kateřina Benešová, Jana Vaníčková, Václav Kříž, Mgr. Kamila
Kudlvasrová, Milan Jíša, Jana Jíšová, Jan Baše, Ing. Karel Ctibor, Daniel Pospíšil, Karel Polánecký,
Olga Kotlebová, Vlastimil Trnka, Tomáš Novák, Hana Beránková, Ing. Antonín Klátil, Jaroslava
Barešová, Lenka Ocmanová, Daniela Winklerová, Ing. Marie Jelínková, Andrea Hilmarová, Ing. Jiří
Černý, Ing. Eva Olivová, Ing. Zdeňka Malá, Mgr. Jana Bašeová, Ing. Jan Baše, Ing. Zuzana Hrdličková,
Ing. Arch. Petra Malá, Ing. Jana Kadeřábková, Ing. Vítězslav Jeřábek, CSc., Jiřina Rubešová, Jana
Horne, Hana Řeháčková, JUDr. Ing. Jan Zrzavecký, Ph.D., JUDr. Eva Herdová, Mgr. Jan Kapitán, Ing.
Jiří Kapitán, Ing. Jiří Kapitán ml., Jiří Chudoba, Ing. Markéta Zálešáková, Milan Lukáš, Božena
Lukášová, Pavlína Kuželová, Mgr. Bohumil Auersperger, Ing. Radim Folwarczny, Štěpánka Kremlová,
Eliška Kremlová, Michaela Kremlová, Jiří Kremla, Aleš Sucharda, Jitka Suchardová, Ing. Renáta
Voláková, Ing. Zdeněk Janata, Ing. Tomáš Horka, Michaela Plívová, Šárka Auerspergerová, Mgr.
Roman Valeš, Tereza Jiroušová, Marcela Davidová, Michal David, Ivo Hofman, Ing. Mojmír Zálešák,
Ing. Markéta Zálešáková, Ing. MgA. Jiří Konečný, Ing. Ivo Križko, Jitka Josková, Vlastimil Adam,
Marie Dvořáková, Adolf Dvořák, Ing. Marie Adamová, Ing. Vladimír Adam, Ing. Viktor Horák, Ing.
Iveta Horáková, Gabriela Králová, Pavel Císař, Libor Benák, Ing. arch. Kateřina Konečná, Lucie
Jiroušová, Jiří Jirouš, Mgr. Iveta Matulíková, Ing. Josef Srnka a Mgr. Libuše Srnková, Vladimír a Alena
Sochovi, Ing. Vladimír Valeš, Doc. MUDr. Marie Valešová, CSc., MUDr. Gabriela Achiemere

16)

Občanské sdružení STOP Vestecké spojce

17)

Občanské sdružení Vestecká zvonička

18)

Environmentální vzdělávací centrum Vysočina, o. s.

19)

Občanské sdružení Aliance Jihovýchod (petice ze dne 27. 2. 2012; níže jsou i podepsaní „petiční
výbor v Šeberově“, „petiční výbor v Újezdu u Průhonic“, a Ing. Jana Kadeřábková (i u vzoru 1) a Ing.
Vladimír Karlík) petice Újezd-1039 podpisů, petice Šeberov-1179 podpisů

20)

Anonymní vyjádření

21)

Manželé Kožlovi

22)

Ing. Rudolf Mládek

23)

Paní Irena Parisová st., paní Irena Parisová ml., pan Matyáš Stano

24)

Elefant – Praha s. r. o. – Ing. Václav Šedivý

25)

Pan Martin Tomaides

26)

Paní Vacková

27)

Pan František Vrňata

28)

Ing. Ladislav Zvonař

29)

Bc. Dominik Aubrecht

30)

Pan Roman Bartoš

31)

Paní Květa Bašová

32)

Pan Miroslav Burkoň

33)

MUDr. Petr Bušek, Ph.D.

34)

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
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35)

Ing. Jitka Čermáková

36)

Paní Zdenka Cílková, paní Stanislava Šoušová, paní Renata Scholzová, Dipl. Ing. Klaus
Scholze, paní Claudia Scholzová, pan Oliver Scholze

37)

Paní Marta Drahokoupilová, pan Ladislav Drahokoupil

38)

Ing. Petr Faltys

39)

Ing. Jiří Francek, Ing. Hana Francková, Ing. Lukáš Francek, Mgr. Lenka Francková

40)

Pan Václav Hartman

41)

Paní Jana Hartmanová

42)

Paní Leona Hartmanová

43)

Pan Jan Havel, paní Alena Havlová, Ing. Jan Havel, paní Ilona Drobíková

44)

Husníkovi a Kotalovi

45)

Pan Otakar Janata

46)

Pan Pavel Kopecký

47)

Mgr. Rostislav Koubek

48)

MUDr. Barbora Křížová

49)

Paní M. Kvasničková

50)

Lehnerovi, Jindovi a Fryčerovi

51)

Paní Alina Mirakjan

52)

Paní Jana Mitlöhnerová

53)

Pan Alexander Nash

54)

RNDr. Alena Machová, MBA

55)

Pan Tomáš Nechvátal

56)

Pan Jindřich Novák

57)

Ing. Petr Pospíšil, CSc.

58)

PhDr. Luděk Příhoda

59)

RNDr. Zdeňka Procházková

60)

Pan Karel Říha, paní Anna Říhová, pan Jakub Říha

61)

Paní Jana Rysová s rodinou

62)

Pan Jiří Šára ml.

63)

Ing. Jiří a Ing. Liana Šárovi

64)

Pan Bohuslav Stehno

65)

Ing. Jiří Šuráň, MBA

66)

Bc. Petra Svobodová

- EKOLA group, spol. s r. o. -

58

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

67)

Pan Václav Vondra, paní Veronika Klásková

68)

Paní Irena Vostatková

69)

VZOR 2 - Jiří Jirouš, Lucie Jiroušová, Štěpánka Kremlová, Eliška Kremlová, Michaela Kremlová, Jiří
Kremla, Jitka Suchardová, Aleš Sucharda, Ing. Renáta Voláková, Ing. Zdeněk Janata, Ing. Tomáš
Horka

70)

VZOR 3 – Ing. Ivan Smutný a Ing. Ivana Smutná, pan Dalibor Petrů, paní Jana Petrů, RNDr. Martin
Tancer, Ph.D., pan Lukáš Valda, pan Marek Postler, pan Tomáš Hlaváček, paní Petra Nováková, Ing.
Patrik Eckert, pan Petr Slánský, pan Jindřich Severa a paní Zdena Severová, pan Jan Loskot, pan
David Fialka, paní Eva Mančalová, pan Michal, Ing. Helena Zavadilová, paní Ladislava Vilímková,
pan Jiří Borč

71)

Ministerstvo zdravotnictví ČR

VYPOŘÁDÁNÍ JEDNOTLIVÝCH VYJÁDŘENÍ
1. Středočeský kraj
(č. j. 025994/2012/KUSK) ze dne 15. 2. 2012
Středočeský kraj souhlasí s dokumentací za podmínky dodržení všech navržených eliminačních
opatření.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí.
Souhrn všech opatření vzešlých z dokumentace EIA, z posudku a z obdržených vyjádření
k dokumentaci EIA je uveden v návrhu stanoviska, který je součástí kapitoly VI. posudku.

2. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha
(č. j. ČIŽP/41/IPP/0809186.002/12/PBA) ze dne 29. 2. 2012
Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném a účinném znění, nemá ČIŽP
k předložené dokumentaci podstatné připomínky.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí.
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů nemá ČIŽP
k předložené dokumentaci připomínky.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí.
K předložené dokumentaci má ČIŽP z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších
předpisů následující připomínky:
• Nesouhlas s tím, aby likvidace dešťových vod znečištěných ropnými látkami probíhala pouze
biodegradačními procesy, jak je uvedeno v kapitole D.I.4. Požadavek, aby byly vybudovány
dešťové usazovací nádrže.

- EKOLA group, spol. s r. o. -

59

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se s výše uvedenou připomínkou ztotožňuje.
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
navrhnout dešťové usazovací nádrže, resp. odlučovače lehkých kapalin pro bezpečnou likvidaci
dešťových vod znečištěných ropnými látkami.“
• Požadavek, aby byl proveden hydrogeologický průzkum ovlivnění vodního zdroje farmy Drazdy
ještě před vydáním stavebního povolení. V případě, že dojde k negativnímu ovlivnění tohoto
vodního zdroje, požaduje ČIŽP, aby podmínkou stavebního povolení bylo, že investor nahradí
stávající zdroj pitné vody.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se s výše uvedeným požadavkem ztotožňuje.
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
(dokumentace pro územní řízení) provést podrobný hydrogeologický průzkum zaměřený především na
ovlivnění vodního zdroje farmy Drazdy a prameniště bezejmenného toku na východním okraji Hrnčíř.
V případě, že hydrogeologický průzkum prokáže, že dojde k negativnímu ovlivnění vodního zdroje či
prameniště, musí investor navrhnout konkrétní ochranná opatření tak, aby ke znehodnocení vodního
zdroje či prameniště nedošlo, případně zajistit adekvátní náhradu tohoto stávajícího vodního zdroje.“
• Požadavek, aby bylo ve smyslu kapitoly D.I.4. navrženo opatření, které zabrání odtoku
znečištěných vod do vodoteče v době výstavby Vestecké spojky (např. sedimentační jímky).
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se s výše uvedenou podmínkou ztotožňuje.
Součástí návrhu stanoviska budou následující podmínky:
1/ „V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout konkrétní opatření (např. sedimentační jímky),
které zabrání ve fázi výstavby záměru odtoku znečištěných vod do vodoteče. Potřebné kapacity
sedimentačních jímek doložit výpočtem.“
2/ „Ve fázi výstavby zřídit v místech předpokládaného odtoku dešťových vod ze staveniště
sedimentační jímky, příp. jiné zařízení, které zabrání odtoku znečištěných vod do vodoteče.“
Vypouštění vod ze sedimentačních jímek do recipientu musí být projednáno a schváleno příslušným
správcem toku.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se s výše uvedeným upozorněním ztotožňuje.
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
musí být vypouštění dešťových odpadních vod (ze sedimentačních jímek) do recipientu projednáno a
schváleno příslušným správcem toku.“
K předložené dokumentaci, z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) nemá ČIŽP zásadní připomínky.
ČIŽP upozorňuje na nutnost opatření výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů
v souladu s ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., zároveň tak povolení příslušného orgánu ochrany přírody
ke kácení dřevin rostoucích mimo les (ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb.). Inspekce akcentuje dodržení
navržených opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů na životní prostředí
navržených v kapitole D.IV. textové části dokumentace.
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Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska budou následující podmínky:
1/ „V dalším stupni projektové dokumentace požádat o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných
druhů živočichů v souladu s ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.“
2/ „V dalším stupni projektové dokumentace požádat o povolení příslušného orgánu ochrany přírody
ke kácení dřevin rostoucích mimo les v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění.“

3. Ministerstvo životního prostředí, ředitelka odboru ochrany vod
(č.j. 333/740/12) ze dne 15. 2. 2012
K posouzení míry možného ovlivnění prameniště na východním okraji Hrnčíř a zdroje pro bývalou
Farmu Drazdy je doporučeno provést doplňkový hydrogeologický průzkum a podle jeho výsledků
specifikovat případná ochranná opatření. Co se týče ochrany uvedeného zdroje Drazdy, doporučuje
MŽP komunikaci již v projekčním stadiu navrhnout a zajistit tak, aby ke znehodnocení vodního zdroje
Drazdy nedošlo.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se s výše uvedeným doporučením ztotožňuje.
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
(dokumentace pro územní řízení) provést podrobný hydrogeologický průzkum zaměřený především na
ovlivnění vodního zdroje farmy Drazdy a prameniště bezejmenného toku na východním okraji Hrnčíř.
V případě, že hydrogeologický průzkum prokáže, že dojde k negativnímu ovlivnění vodního zdroje či
prameniště, musí investor navrhnout konkrétní ochranná opatření tak, aby ke znehodnocení vodního
zdroje či prameniště nedošlo, případně zajistit adekvátní náhradu tohoto stávajícího vodního zdroje.“
MŽP doporučuje rovněž zvážit úpravu koncepce odvádění srážkových vod z nových zpevněných
ploch spolu se zneškodňováním zachycených kontaminovaných vod z povrchu komunikace – co
největší část nekontaminovaných srážkových vod by bylo vhodné odděleně zasakovat (např.
vsakovacími příkopy), nikoliv převážně shromažďovat v retenčních prostorech a posléze převádět do
místních vodotečí.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s výše uvedeným doporučením.
Součástí návrhu stanoviska budou následující podmínky:
1/ „V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout dešťové usazovací nádrže, resp. odlučovače
lehkých kapalin pro bezpečnou likvidaci dešťových vod znečištěných ropnými látkami.“
2/ „V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout takové řešení, aby bylo možné co největší část
nekontaminovaných srážkových vod odváděných z komunikace odděleně zasakovat (např. vsakovacími
příkopy).“
Stávající koncepci možno ponechat pro zimní období, kdy jsou při údržbě silnice používány chemické
posypové materiály; v letním období maximální množství dešťových srážek přímo zasakovat, po
zachycení případných ropných látek, spláchnutých ze zpevněných ploch, v odlučovačích lehkých
kapalin.
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Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka:
„V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout dešťové usazovací nádrže, resp. odlučovače
lehkých kapalin pro bezpečnou likvidaci dešťových vod znečištěných ropnými látkami.“
V kapitole D.I.4. je na str. 112 ve zmínce o „složení dešťových vod odtékajících ze silnice a objemech
přispívajících do konkrétních povodí“ odkaz na kap. B.III.2. Odpadní vody. Tam, ale podrobnější
popis chybí (zejm. NEL a chloridy).
Komentář zpracovatele posudku:
V dokumentaci jsou uvedena opatření na předčištění odtokových vod a tedy na zmírnění možného
ovlivnění povrchových i podzemních vod.
V kapitole B.III.2. Odpadní vody je uveden na str. 50 obecný popis složení dešťových vod odtékajících
ze silnice, v němž se konstatuje, že dešťové vody odtékající ze silnice jsou znečištěné látkami, které se
uvolňují z projíždějících motorových vozidel a v zimním období z údržby posypovým materiálem. Mezi
nejvýznamnější znečišťující látky uvádí dokumentace EIA ropné látky, olovo v úkapech z motorových
vozidel a chloridy z posypových solí.
V kapitole B.III.2. je vyčísleno celkové množství chloridů aplikovaných na silnici během zimního
období. Množství NEL skutečně v dokumentaci EIA vyčísleno není.
Zpracovatel posudku konstatuje, že koncentraci NEL v dešťové vodě odtékající z povrchu komunikace
lze očekávat na běžné úrovni, odpovídající danému typu komunikace a intenzitě provozu. Součástí
návrhu stanoviska bude následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout
dešťové usazovací nádrže, resp. odlučovače lehkých kapalin pro bezpečnou likvidaci dešťových vod
znečištěných ropnými látkami.“
V kapitole B.III.2. dále není bilancováno množství dešťových vod odtékajících do jednotlivých
dotčených povodí. Je však proveden výpočet celkového množství dešťových vod odtékajících z povrchu
komunikace.
Předčištění případně kontaminovaných vod odtékajících z komunikace je čistě technickou záležitostí,
která je v dnešní době zcela standardní úlohou, a tedy riziko ovlivnění této oblasti životního prostředí
je sníženo na minimum.
Autor posudku konstatuje, že součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka: „V dalším stupni
projektové dokumentace musí být vypouštění dešťových odpadních vod (ze sedimentačních jímek) do
recipientu projednáno a schváleno příslušným správcem toku.“ Z podmínky vyplývá, že bude třeba
příslušnému správci toku doložit mj. i bilanci odtékajících dešťových vod z ploch dotčené komunikace
do jednotlivých dotčených recipientů.
Z hlediska zájmů a priorit sledovaných odborem ochrany vod je tedy možno doplněnou dokumentaci
uvedeného záměru akceptovat s podmínkou zohlednění výše uvedených připomínek, respektování
příslušných složkových legislativních předpisů a dodržování opatření k eliminaci environmentálních
rizik při možných haváriích a nestandardních stavech (kap. D.III. dokumentace) i opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na hydrosféru podle kapitoly D.IV.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku odkazuje na akceptaci výše uvedených připomínek a jejich zapracování do
podmínek návrhu stanoviska, kde je uveden pro fázi projektové přípravy, výstavby a i provozu záměru
komplexní výčet navržených opatření na ochranu povrchových a podzemních vod.
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Jedná se o opatření k eliminaci environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech i opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na povrchové a
podzemní vody.

4. Městská část Praha 11, starosta
(č. j. MCP11/12/009518/STA) ze dne 14. 2. 2012
MČ vyjadřuje podporu funkční a plynulé realizaci všech etap záměru výstavby Vestecké spojky
v rozsahu od již zprovozněného Vesteckého přivaděče až k napojení na komunikaci Formanská. Po
dokončení MČ očekává pokles tranzitní dopravy přes zastavěná území v Praze 11, která MČ
v současné době zatěžuje díky tomu, že není dobudována nadřazená silniční síť na jihu a východě
Prahy. Realizaci posuzovaného záměru by MČ uvítala ještě před zprovozněním, resp. před zahájením
výstavby, plánovaných kapacitních bytových a komerčních souborů v oblasti (Újezd, Šeberov,
Průhonice, Vestec, Jesenice), jejichž výstavbu umožňuje platná územně plánovací dokumentace.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere souhlasné vyjádření k předloženému záměru na vědomí.
Zahájení realizace záměru je vázáno mj. i na délku vlastní projektové přípravy (resp. vydání územního
rozhodnutí a následně i stavebního povolení), kterou lze v současné době jen obtížně určit.

5. Městská část Praha-Újezd
(č. j. 00111/2012) ze dne 17. 2. 2012
Jako závaznou podmínku (opatření) pro fázi realizace záměru požaduje MČ doplnit:
•

zprovoznění Vestecké spojky v úseku ZKZP – silnice II/603 podmínit zprovozněním Stavby 511
Pražského okruhu (D1 – Běchovice),

•

zákaz vjezdu vozidel nad 12 t na Vesteckou spojku (v úseku ZKZP – silnice II/603) ponechat
jako trvalé opatření.

Požadavek zprovoznění Vestecké spojky až po stavbě 511 SOKP považuje MČ za zásadní, jinak se
Vestecká spojka stane (byť dočasnou) zkratkou pro tranzitní dopravu v relaci D5-D11. Velká část
řidičů jezdí spíše podle GPS, než podle směrového značení, takže kratší trasou. Přestože pro 24h
intenzity Vestecká spojka vyhoví, zejména ve špičkách nebo při mimořádných událostech hrozí
„přelití“ tranzitní dopravy z Exitu 4 na místní komunikace MČ Praha-Újezd a MČ Praha 11.
Omezení nákladní dopravy nad 12 tun na Vestecké spojce je sice v navržených opatřeních již uvedeno,
ale v dopravně inženýrských podkladech je uvažováno pouze jako dočasné. Vedení tranzitní
kamionové dopravy přes úrovňové křižovatky VS a světelné křižovatky na Exitu 4 považuje MČ za
zásadně nevhodné (popojíždění, rozjezdy a řazení kamionů, mísení tranzitní a místní dopravy v
řadících pruzích Exitu 4). Opět nelze spoléhat pouze na směrové značení tranzitu.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere výše uvedené požadavky na vědomí.
K vznesenému požadavku zprovoznění Vestecké spojky až po zprovoznění stavby 511 SOKP konstatuje
autor posudku následující:
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Z rozboru kartogramů zpracovaných pro stav 1B (stav se záměrem, bez SOKP 511) a stav 1E (stav se
záměrem, s SOKP 511) v dopravně-inženýrských podkladech (dále jen DIP) dokumentace EIA není
průkazné, že by Vestecká spojka působila jako „náhradní komunikace“ pro tranzitní dopravu mezi
dálnicemi a došlo tak v souvislosti s provozem Vestecké spojky k zatížení okolních dotčených obcí. Na
základě výše uvedeného nepovažuje autor posudku podmínku zprovoznění Vestecké spojky až po
zprovoznění stavby 511 Pražského okruhu (D1 – Běchovice) za opodstatněnou.
K vznesenému požadavku trvalého ponechání zákazu vjezdu vozidel nad 12 tun na Vesteckou spojku
(v úseku ZKZP – silnice II/603) konstatuje autor posudku, že součástí návrhu stanoviska jsou tyto
podmínky: „V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout konkrétní pravidla a technický způsob
zákazu vjezdu TNA nad 12 tun na Vesteckou spojku v úseku ZKZP – silnice II/603 a jeho kontrolní
mechanismy.“, „Zakázat vjezd TNA nad 12 tun na Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní
komerční zónou Průhonice po křižovatku se silnicí II/603 včetně zajištění kontrolních mechanismů.“
Podmínka v Návrhu stanoviska (viz kapitola VII. posudku) týkající se omezení vjezdu TNA nad 12 tun
na Vesteckou spojku je platná po celou dobu provozu komunikace Vestecké spojky, a není tedy
omezena časově pouze do doby zprovoznění SOKP - stavby 511.

6. Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí
(č. j. MUCE 8636/2012 OZP/L/Fi) ze dne 28. 2. 2012
Vodoprávní úřad nemá k předložené dokumentaci dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, žádné připomínky.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí.
Orgán ochrany přírody nemá ke zpracované dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí připomínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí.
Orgán odpadového hospodářství nemá k předložené dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí připomínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí.
Městský úřad Černošice není z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů k výše uvažovanému záměru dotčeným orgánem.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu nemá ke zpracované dokumentaci dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí připomínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí.
Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů): Nedotýká se.
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Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí.
Orgán státní správy myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů):
Bez připomínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí.

7. Obec Jesenice
(č. j. OUJ/02669/2012/OKU/RK) ze dne 28. 2. 2012
Rada obce Jesenice požaduje doplnit záměr o účinná opatření k předcházení nepříznivým vlivům na
životní prostředí, neboť prochází územím velmi důležitým pro oblast obce Jesenice z hlediska
životního prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku odkazuje na podmínky návrhu stanoviska, kde je uveden pro fázi projektové
přípravy, výstavby a i provozu záměru komplexní výčet navržených opatření na ochranu životního
prostředí a obyvatel. Jedná se o výčet opatření vzešlých jak ze samotné dokumentace EIA, tak i
z obdržených vyjádření k ní a z předloženého posudku.
Jedná se o komplexní souhrn opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých
vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo.
Lokalita stavby sousedí s lokálním biocentrem Remíz Drazdy-Rozkoš a na severu s interakčním
prvkem. Lokalita se nachází v blízkosti památkového ochranného pásma zámku a parku Průhonice.
Komentář zpracovatele posudku:
Všechny výše uvedené skutečnosti jsou v dokumentaci EIA řádně uvedeny a komentovány. Územní
systém ekologické stability je popsán v kapitole C.I.3.
Zpracovatel posudku nemá k dokumentaci EIA z tohoto pohledu žádné připomínky.
Dle stanoviska odboru životního prostředí městského úřadu Černošice k návrhu zadání změny č. 3
ÚPO (č.j. ŽP/MEUC-016091/2009/Sb.) se jedná o jednu z ploch, na kterých byl orgánem ochrany
přírody zjištěn výskyt zvláště chráněných živočichů: užovka podplamatá, ještěrka zelená, kuňka
žlutobřichá, ještěrka obecná a slepýš křehký.
V souvislosti se stavbou záměru nelze vyloučit ovlivnění výše uvedených zvláště chráněných
živočichů, zejména v blízkosti LBK Remíz Drazdy - Rozkoš. Vzhledem k uvažovanému provozu na
komunikaci je pravděpodobné, že dojde ke zvýšení rušivých vlivů na uvedené živočichy, a tudíž
ohrožení jejich přirozených výskytových center.
Komentář zpracovatele posudku:
Zoologický průzkum provedený v rámci zpracování dokumentace EIA prokázal shodně s výše
uvedeným výčtem druhů pouze výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis). Navíc byly zaznamenány ještě
tyto ohrožené druhy: ropucha obecná (Bufo bufo), koroptev polní (Perdix perdix), vlaštovka obecná
(Hirundo rustica) a rorýs obecný (Apus apus).
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Vzhledem k tomu, že je v území plánované výstavby záměru možno očekávat výskyt dalších zvláště
chráněných druhů, které by mohly být stavbou přímo dotčeny, navrhuje zpracovatel posudku doplnit
do návrhu stanoviska následující podmínku: „Před zahájením výstavby provést v území plánované
výstavby záměru doplňkový zoologický průzkum zaměřený především na výskyt zvláště chráněných
druhů. V případě, že by průzkum prokázal výskyt dalších zvláště chráněných druhů, musí investor
požádat o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů v souladu s ust. § 56
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, resp. navrhnout příslušná kompenzační opatření (např.
záchranný přenos).“
Pozn.: Dne 24. 11. 2010 byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu v Brně zrušena výše zmíněná změna č. 3 územního
plánu obce Jesenice.

Stavba Vestecké spojky dále pokračuje do území nazvané Hrnčířské louky. Cenné mokřadní porosty
podsvazu Calthenion se zde vyskytují i mimo hranice této přírodní lokality, a to souvisle podél jižního
okraje zástavby obce i východně rybníku Šmatlík. Tyto oblasti je, z hlediska životního prostředí, nutné
chránit před devastující činností, případně i před odvodněním a využitím pro další stavby.
Komentář zpracovatele posudku:
Vlivy záměru na přírodní památku Hrnčířské louky se řádně zabývá hned několik kapitol dokumentace
EIA. Jedná se např. o kapitolu C.I.1. Zvláště chráněná území, přírodní parky a významné krajinné
prvky, kapitolu C.II.6. Krajina, kapitolu D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody a kapitolu D.I.7.
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy.
Dokumentace EIA tak postihuje a hodnotí všechny předpokládané vlivy záměru na tuto přírodní
památku, dokumentace dále navrhuje řadu opatření na ochranu tohoto maloplošného zvláště
chráněného území (proti odvodnění lokality, nadměrnému nasvícení z navrženého osvětlení záměru
apod.). Autor posudku v této souvislosti odkazuje na návrh stanoviska, který je součástí kapitoly VI.
posudku. Součástí návrhu stanoviska je mj. komplexní soubor opatření na ochranu přírodní památky
Hrnčířské louky (opatření na ochranu vod, přírody, opatření proti světelnému znečištění v souvislosti
s navrženou stavbou apod.).
Na vlhké louce žijí tyto druhy ptáků: strnad rákosní, strnad obecný, vrabec polní, vrabec domácí,
špaček obecný, sýkora koňadra, sýkora modřinka, budníček menší, pěnice černohlavá, pěnice
pokřovní, rákosník velký (silně ohrožený druh), rákosník obecný, rákosník zpěvný, rákosník
proužkovaný, cvrčilka zelená, kos černý, bramborníček hnědý (ohrožený druh), konipas bílý, konipas
luční, skřivan polní, čejka chocholatá, kulík říční, bažant obecný, koroptev polní (ohrožený druh),
moták pochop (ohrožený druh).
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku v této souvislosti odkazuje na návrh stanoviska, který je součástí kapitoly VI. posudku.
Součástí návrhu stanoviska jsou opatření na ochranu dotčené fauny.
Vzhledem k existenci cenného území z hlediska životního prostředí a námitkám mnoha obyvatel, obec
Jesenice požaduje, aby byla dokumentace záměru doplněna o opatření k minimalizaci vlivů na výše
uvedené skupiny živočichů a přírodní prvky.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku v této souvislosti odkazuje na návrh stanoviska, který je součástí kapitoly VI. posudku.
Součástí návrhu stanoviska je mj. komplexní soubor opatření na ochranu fauny a přírodních ploch.
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Rada obce Jesenice požaduje doplnění protihlukových opatření směrem k zástavbě obce Jesenice a
povrch silničního tělesa realizovat z tzv. tichého asfaltu.
Z předložené dokumentace vyplývá, že protihluková opatření jsou navržena v nedostatečném rozsahu
ve smyslu ochrany obyvatel, zejména oblastí Zdiměřice a Jesenice - Mladíkov.
Komentář zpracovatele posudku:
Nejbližší chráněná zástavba oblasti Zdiměřice se nachází v poměrně značné vzdálenosti od
komunikace Vestecká spojka (cca 550 m), zástavba oblasti Jesenice-Mladíkov se navíc nachází ještě
v podstatně větší vzdálenosti.
Z tabulky č. 11 akustické studie, která hodnotí pouze hluk z dopravy na Vestecké spojce, je patrné, že
příslušné hygienické limity (60 dB v denní době a 50 dB v noční době) jsou v oblasti Zdiměřice
prokazatelně a s dostatečnou rezervou splněny. Z toho vyplývá, že navržená protihluková ochrana je
v souvislosti s posuzovaným záměrem navržena pro účely posouzení ve stupni EIA dostatečně.
Pokud se v případě hodnocení celkové akustické situace ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
u výpočtových bodů pohybují těsně pod hranicí hygienického limitu, případně jej překračují je zřejmé,
že dominantním zdrojem hluku v těchto kontrolních bodech je hluk z provozu na ostatních místních
komunikacích. Hygienické limity by zde byly překročeny i bez existence Vestecké spojky.
Nicméně v návrhu stanoviska doporučuje tým zpracovatele posudku detailní prověření a návrh
případných optimalizovaných protihlukových opatření v dalších stupních projektové přípravy, kdy
bude docházet ke zpřesňování vstupních předpokladů výpočtu po celé trase Vestecké spojky a to
s dostatečnou akustickou rezervou i do budoucna.
Z vyjádření dále vyplývá požadavek na realizaci povrchu silničního tělesa z tzv. tichého asfaltu.
K problematice volby vhodného povrchu vozovky autor posudku dodává, že položení asfaltové směsi
s nízkou hlučností (např. VIAPHONE) může určitý pozitivní efekt přinést. Nejedná se však jen
o samotný povrch, ale i o vlastní konstrukci podkladních vrstev a technologii výstavby.
V Praze byla tato technologie použita ve Slezské ulici (úsek U Vodárny – Náměstí Míru) a v ulici
5. května. Výše uvedený povrch VIAPHONE byl použit na komunikacích s maximální povolenou
rychlostí 50 km/hod. Měření v obou ulicích v Praze po realizaci rekonstrukce povrchu prokázalo, že
došlo k podstatnému snížení hlučnosti na fasádách okolních objektů. Ve Slezské ulici došlo k poklesu
ekvivalentních hladin akustického tlaku A v denní době o cca 6 dB a v noční době o cca 3,5 dB. Na
ulici 5. května v průměru o cca 5,5 dB v denní době a 7,6 dB v noční době.
Vzhledem k tomu, že pokládka „tichého povrchu“ by mohla přispět k dalšímu snížení ekvivalentních
hladin akustického tlaku A z provozu na Vestecké spojce navrhuje autor posudku do návrhu stanoviska
doplnit následující podmínku: „V rámci projektové přípravy a následné realizace stavby zvážit použití
technologií výstavby podkladních a obrusných vrstev snižujících emisní hlučnost povrchů.“
Obec Jesenice v tomto stanovisku vychází ze skutečné situace a zkušeností po zprovoznění Silničního
okruhu kolem Prahy (SOKP), kdy předpoklady hlukové zátěže obyvatelstva v okolí SOKP, uvedené
v hlukové studii stavby SOKP, zcela neodpovídaly následné skutečné hlukové situaci v oblasti, která
je dnes pro obyvatele Jesenice zcela nevyhovující. Vlastními měřeními bylo zjištěno, že hlukové
limity, dané platnými předpisy, jsou na mnoha místech obce překračovány, v dalších částech obce
hladiny hluku tyto limity nepřekračují pouze o několik dB. Náprava nepřípustného stavu úpravou a
doplněním protihlukových opatření ze strany provozovatele SOKP není realizována a pro obec je
velice těžko vymahatelná, po zprovoznění stavby. Opakování obdobné situace v případě záměru
Vestecké spojky je pro obec a její občany nepřípustná, zvláště pak, dosahují-li úrovně hlukové zátěže
dle Hlukové studie (s podhodnocenými vstupními parametry) téměř limitních hodnot. Vzhledem
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k tomu, že předpokládané a očekávané snížení dopravní zátěže obcí, mezi Hl. m. Prahou a SOKP,
realizací a zprovozněním SOKP nebylo naplněno, ba naopak došlo k výraznému zhoršení životních
podmínek obyvatelstva, které je neúměrně zatěžováno hlukem a imisemi, nabývá obec obav z dalšího
zhoršení situace po realizaci dalšího významného silničního tělesa v blízkosti obce.
Obec se dále obává, že stejně jako SOKP přilehlým obcím neulehčil od dopravní zátěže, naopak do
oblasti převedl tranzitní dopravu z Hl. m. Prahy se všemi důsledky a negativními vlivy, bude mít
realizace Vestecké spojky podobný negativní vliv na kvalitu života ještě širšího okruhu obyvatel
okolních obcí.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku nemá k dispozici akustickou studii ani výsledky měření realizované v souvislosti se
stavbou Silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) a obcí Jesenice. Nemůže tedy tuto situaci
komentovat. Chápe však možné obavy obyvatel Jesenice.
Obdobně jako v komentáři k předcházející připomínce autoři posudku podotýkají, že v předložené
akustické studii neshledal žádné nedostatky v navržené protihlukové ochraně související se záměrem.
Z tabulky č. 11 akustické studie, která hodnotí pouze hluk z dopravy na Vestecké spojce, je patrné, že
příslušné hygienické limity (60 dB v denní době a 50 dB v noční době) budou prokazatelně a s velkou
rezervou (v řádu několika dB) splněny. Z toho vyplývá, že navržená protihluková ochrana je
v souvislosti s posuzovaným záměrem navržena pro účely posouzení ve stupni EIA dostatečně.
Autor posudku podotýká, že posuzovaný záměr bude v rámci povolovacího řízení dle stavebního řádu
projednán s orgánem ochrany veřejného zdraví jako dotčeným správním úřadem na úseku ochrany
zdraví před hlukem. V rámci projektové přípravy stavby pozemní komunikace byla vyhodnocena
předpokládaná hluková zátěž z provozu silniční dopravy, a to včetně návrhu protihlukových opatření.
Součástí návrhu stanoviska bude podmínka realizace akustických měření po uvedení stavby do
zkušebního provozu (před kolaudací). V případě, že by bylo prokázáno překročení hygienických limitů,
bude investor povinen realizovat dodatečná protihluková opatření. Tato povinnost vyplývá
jednoznačně ze zákona.
Pozn.: Tímto způsobem se musí příslušnému orgánu ochrany zdraví prokázat, že navržená a
realizovaná protihluková opatření jsou dostatečná ke splnění zákonné povinnosti vlastníka pozemní
komunikace zajistit dodržení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Takové měření hluku může provést pouze
držitel osvědčení o akreditaci nebo držitel autorizace dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví, ve znění pozdějších předpisů, tj. k tomu náležitě odborně způsobilá osoba. Měřicí místa musejí
být vybrána vždy v chráněném venkovním prostoru staveb umístěných nejblíže ke stavbě Vestecká
spojka, kde je s ohledem na fyzikální zákonitosti šíření hluku oprávněný předpoklad nejvyšší hlukové
zátěže ze silniční dopravy. Pokud je hygienický limit hluku dodržen v těchto místech, pak je dodržen i
v místech od komunikace vzdálenějších.
V případě, že by intenzita dopravy na dotčené komunikaci způsobovala překročení hygienického limitu
stanoveného pro hluk z provozu pozemní komunikace výše citovaným nařízením vlády, bude příslušný
orgán ochrany veřejného zdraví důsledně požadovat na vlastníku stavby dodatečnou realizaci
odpovídajících protihlukových opatření. Dalšími opatřeními mohou být např. nízkotučný povrch,
pokud již nebyl použit, snížení rychlosti, omezení vjezdu nákladních vozidel nad 6t včetně kontrolních
mechanismů a případně další technická opatření dle výše překročení a dle vyhodnocení jejich
akustického efektu a účinku. Provoz Vestecké spojky nesmí v žádném z dotčených chráněných prostorů
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způsobovat překročení hygienických limitů hluku, jinak dotčený orgán ochrany veřejného zdraví jako
dotčený správní úřad nebude a ani nemůže souhlasit s jejím uvedením do trvalého užívání.
Autoři připomínky dále vyslovují obavu z toho, že Vestecká spojka do území přivede tranzitní dopravu
a dojde k zhoršení kvality života obyvatel. Predikcí intenzit dopravy ve stavu před a po realizaci
záměru v jednotlivých výhledových časových horizontech (rok 2014 a 2030) se zabývají dopravněinženýrské podklady (dále jen DIP), které tvoří samostatnou přílohu č. 7 dokumentace EIA.
Z porovnání kartogramů pro stav bez záměru v roce 2014 (příloha č. 2.2) a stav se záměrem v roce
2014 (příloha č. 2.3) je patrné, že v oblasti obce Jesenice, resp. Zdiměřice nedojde v souvislosti
s provozem Vestecké spojky k významnému nárůstu dopravy na stávajících komunikacích Říčanská,
Budějovická či Hrnčířská. Porovnání obou stavů je patrné z následujícího přehledu:
Obec

Komunikace

Rok 2014 - Stav bez záměru

Rok 2014 - Stav se záměrem

Rozdílový stav:

Všechna

Pomalá

Těžká

Všechna

Pomalá

Těžká

Stav se záměrem –

vozidla

vozidla

vozidla

vozidla

vozidla

vozidla

stav bez záměru

Jesenice

Říčanská

8100

1170

460

7900

1000

310

-200 / -170 / -150

Jesenice

Budějovická

17600

1580

290

17800

1590

270

+ 200 / +10 / -20

Zdiměřice

Hrnčířská

8200

610

270

8900

440

100

+700 / - 170 / -170

Autor posudku dále upozorňuje na opatření v návrhu stanoviska, které zakáže vjezd nákladní dopravy
nad 12 tun na Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po
křižovatku se silnicí II/603.
Terén kolem Vestecké spojky je převážně rovinatý, resp. se stoupající tendencí směrem k zástavbě
naší obce a to znamená, že jsou zde ideální podmínky pro šíření hluku všemi směry (tedy i ve směru
jižním), přestože je zamýšleno částečné vedení záměru v zářezu. S nejistotou výpočtu počítá i sám
zpracovatel Hlukové studie (Mertl Akustika s.r.o.) v bodě 13, navíc se domníváme, že Hluková studie
a její závěry jsou zavádějící, jelikož jsou založeny na podhodnocených vstupních údajích z dopravního
modelu. Situování měřících bodů pro ověření stávající hlukové situace bylo orientováno převážně na
posouzení vlivu na obce Hrnčíře a Šeberov, pro oblast Zdiměřic byly stanoveny pouze dva měřící
body, navíc chybí ověření hlukové situace blíže centra obce Jesenice, tedy blíže SOKP. Při posuzování
vlivu záměru Vestecké spojky je potřeba posoudit vliv ve spojení s vlivem SOKP, neboť při realizaci
záměru VS bude naše obec sevřena mezi dva významné zdroje hluku.
Komentář zpracovatele posudku:
Akustický model byl zpracován v programu CadnaA, do nějž byl zadán i 3D model terénu, včetně
nivelety komunikace. Model byl vytvořen standardním způsobem, autor posudku k němu nemá z tohoto
hlediska připomínky.
Zmíněná nejistota výpočtu je důležitý údaj, který by měl být uveden v rámci každé akustické studie.
Každý výpočtový model totiž pracuje s určitou přesností výpočtu. Zpracovatel akustické studie pro
posuzovaný záměr „Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603“ tento důležitý údaj neopomněl
uvést. Celková nejistota výpočtu se uvádí ± 2 dB, což je zcela běžná hodnota.
Autor akustické studie správně hypoteticky podotýká, že i kdyby se výhledové četnosti dopravy lišily
oproti udávanému stavu o 10 %, znamenalo by to nárůst ekvivalentních hladin akustického tlaku
u chráněné zástavby o cca 0,4 dB, což je hodnota velmi nízká, subjektivně nepozorovatelná a
legislativou povolená změna.

- EKOLA group, spol. s r. o. -

69

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

K výše uvedené připomínce týkající se výběru měřicích míst uvádí zpracovatel posudku toto:
Měřicí místa byla vybrána v chráněném venkovním prostoru staveb umístěných nejblíže ke
stavbě Vestecká spojka, kde je s ohledem na fyzikální zákonitosti šíření hluku oprávněný předpoklad
nejvyšší hlukové zátěže ze silniční dopravy. Zjednodušeně lze říci, že pokud je hygienický limit hluku
dodržen v těchto místech, pak je dodržen i v místech od komunikace vzdálenějších.
Výběr dvou výpočtových míst v lokalitě Zdiměřice pokládá autor posudku za dostatečný v závislosti na
účelu, který mají tato místa prokázat. Umístění měřicího místa blíže centrální části obce Jesenice resp.
SOKP není vhodné, protože by toto místo bylo významně ovlivněno jinými zdroji hluku (jinými
komunikacemi apod.) Tato místa by měla prokázat akustickou situaci v místech, která budou
především potenciálně ovlivněna vlastní Vesteckou spojkou.
Citovaný kumulativní vliv záměru ve spojení se Silničním okruhem kolem Prahy (dále jen SOKP) je
řádně zhodnocen v rámci variant označených v akustické studii (příloha č. 8 dokumentace EIA) jako
varianta IV (stav se záměrem a s SOKP, rok 2014) a varianta VII (stav se záměrem a SOKP, rok
2030). Celková ekvivalentní hladina akustického tlaku A byla zjištěna na základě modelového výpočtu,
do nějž byly zadány intenzity dopravy na jednotlivých komunikacích převzaté ze studie dopravněinženýrských podkladů (příloha č. 7 dokumentace EIA). V těchto intenzitách je zohledněn mj. i silniční
okruh kolem Prahy (resp. vliv staveb 512 a 513) a vlastní záměr (Vestecká spojka v úseku ZKZP –
silnice II/603).
Z dokumentace není zřejmá míra zatížení obyvatel hlukem (chybí grafické znázornění průmětu
izofon), ze kterého by se dalo zdůvodnit, proč jsou protihluková opatření řešena pouze ve smyslu
ochrany obcí Hrnčíře a Šeberov, přestože části obce Jesenice jsou od záměru přibližně ve stejných
vzdálenostech, absence protihlukových opatření pro území obce Jesenice je pro obec
neakceptovatelná.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA, která je uvedena v IS EIA na internetu, obsahuje v souladu s § 8 odst. 2 zákona
č. 100/2001 Sb. v platném znění pouze textovou část. Dokumentace v tištěné formě tak, jak ji převzal
zpracovatel posudku od Ministerstva životního prostředí, obsahuje kompletní akustickou studii včetně
hlukových map (tj. grafické znázornění izofon).
Z tabulky č. 11 akustické studie, která hodnotí pouze hluk z dopravy na Vestecké spojce, je patrné, že
příslušné hygienické limity (60 dB v denní době a 50 dB v noční době) budou prokazatelně a s velkou
rezervou (v řádu několika dB) splněny v oblasti Zdiměřic i bez nutnosti realizace protihlukových stěn
či valů.
Obec Jesenice je od plánovaného záměru dostatečně vzdálena. Je tedy možné konstatovat, že pokud
budou v souvislosti s dopravou na Vestecké spojce dodrženy hygienické limity v oblastech v těsné
blízkosti komunikace (např. Vestec, Zdiměřice), pak budou z fyzikálního hlediska dodrženy i v obci
Jesenice.
Autor posudku v rámci procesu EIA neshledal žádné nedostatky v navržené protihlukové ochraně
související se záměrem. Dále podotýká, že v dalším stupni projektové dokumentace budou zpřesněny
akustické výpočty, stabilizována a optimalizována protihluková opatření tak, aby byly v souvislosti
s provozem stavby splněny hygienické limity (viz podmínka v návrhu stanoviska, kapitola VII.
posudku).
Součástí návrhu stanoviska bude dále podmínka realizace akustických měření po uvedení stavby do
zkušebního provozu (před kolaudací). V případě, že by bylo prokázáno překročení hygienických limitů,
bude investor povinen realizovat dodatečná protihluková opaření.
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Dle § 5 odst. 4 zákona 100/2001 Sb. má zahrnovat i návrh opatření k předcházení nepříznivým vlivům
na životní prostředí provedením záměru, k vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci těchto
vlivů, popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů na životní prostředí provedením záměru, a to včetně
vyhodnocení předpokládaných účinků navrhovaných opatření.
Proto argumenty, že hlukové limity nebudou v lokalitě překračovány, tudíž žádná opatření není nutno
realizovat, jsou pro obec Jesenice neakceptovatelné, jelikož limity nebudou (dle Hlukové studie)
překračovány pouze o několik dB, které v mnoha případech představují pouhou míru „nepřesnosti“
výpočtu.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA je dle názoru autora posudku zpracována řádně v souladu s § 5 odst. 4 zákona
100/2001 Sb.
Z hlediska vlivu záměru na akustickou situaci jsou navržena opatření (protihlukové stěny a valy)
k minimalizaci negativních vlivů. S těmito protihlukovými opatřeními bylo uvažováno i v jednotlivých
modelových výpočtech a bylo prokázáno, že v souvislosti s navrženým záměrem budou hygienické
limity dodrženy (viz tabulka č. 11 akustické studie).
Pokud se dle akustické studie v případě hodnocení celkové akustické situace ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A u výpočtových bodů pohybují těsně pod hranicí hygienického limitu, případně jej
překračují, je zřejmé, že dominantním zdrojem hluku v těchto kontrolních bodech je hluk z provozu na
ostatních místních komunikacích. Hygienické limity by zde byly překročeny i bez existence Vestecké
spojky. To je patrné v kontrolních výpočtových bodech akustické studie v rámci porovnání
srovnatelných jednotlivých uvažovaných stavů komunikační sítě se záměrem a bez záměru. Je možné
v dalších stupních projektové dokumentace a v rámci zpřesnění vstupních podkladů prověřit a
optimalizovat PHO právě i v místech, kde dochází k přiblížení se k hygienickým limitům včetně
stanovení případných podílů jednotlivých zdrojů hluku. To je také požadavkem v návrhu stanoviska.
Jelikož by případná existence stavby tělesa Vestecké spojky mohla ohrozit lokalitu výskytu
chráněných živočichů, je nutno provést taková opatření, která by ve smyslu § 50 odst. 2 a 4 zák.
č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů souvisejících omezila tyto vlivy na co nejmenší míru. Jelikož
jedním z podstatných vlivů tělesa komunikace je zvýšení hlukové hladiny, vibrace a světelné
znečištění, požaduje obec jako nezbytné oddělit těleso komunikace směrem k lokalitě Průhonický park
a to po celé její délce na katastru obce Jesenice oddělovacím náspem o výšce minimálně stejné jako je
val na straně směrem k obci Hrnčíře a uzpůsobeným tak, aby živočichům znemožnil průnik na
samotné těleso komunikace. Protože dle § 5 odst. 3. zák. č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů
souvisejících, lze zabránit technicky dostupnými prostředky ničení a poškozování biotopů živočichů
zde žijících a podle §5 odst. l zák. č. 114/1992 Sb. ve znění zákonů souvisejících jsou chráněny
všechny druhy rostlin a živočichů před zničením, poškozováním, zničením ekosystému, jehož jsou
součástí, požaduje obec realizovat výše uvedené opatření v zájmu zachování ekosystému celé lokality
a to i s ohledem na migrační cesty, které přirozeně spojují centrální biotop Průhonického parku s
ostatními laterálními lokálními centry.
Komentář zpracovatele posudku:
Z hlediska ochrany zvláště chráněných druhů autor posudku odkazuje na souhrn podmínek uvedený
v návrhu stanoviska, který je součástí kapitoly VII. posudku.
Požadavek na realizace valu se z akustického hlediska jeví jako neopodstatněný, neboť z tabulky č. 11
akustické studie, která hodnotí pouze hluk z dopravy na Vestecké spojce, je patrné, že příslušné
hygienické limity (60 dB v denní době a 50 dB v noční době) jsou v oblasti Zdiměřic a Vestce
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prokazatelně a s dostatečnou rezervou splněny. Z toho vyplývá, že navržená protihluková ochrana je
v souvislosti s posuzovaným záměrem navržena dostatečně. Vzhledem k výše uvedenému ve vyjádření
zpracovatele posudku doporučuje zpracovatel posudku v dalších stupních projektové dokumentace
zvážit tento požadavek jako určité možné kompenzační opatření v km…., včetně vhodného ozelenění a
prověřit jeho technické a prostorové možnosti a využít případně tento pás k řešení uložení
přebytečných zemin buď z trasy Vestecké spojky, Exitu 4 nebo i z okolních staveb v rámci hl. m. Prahy
a nejbližšího okolí. Tento požadavek bude zahrnut do návrhu stanoviska.
Vzhledem k současné neuspokojivé hlukové situaci v Jesenici a hrozbě další dopravní indukce
v území po zprovoznění záměru, Rada obce nemůže akceptovat další zatěžování svých občanů
hlukem. Obec proto požaduje doplnění protihlukových opatření také „jižním“ směrem, tedy směrem
k zástavbě na území obce Jesenice, a to minimálně v rozsahu od 1,00 – 3,00 km dle staničení záměru.
Ze stejných důvodů požaduje použití tzv. tichého asfaltu v povrchové vrstvě silničního tělesa v celé
délce Vestecké spojky.
Komentář zpracovatele posudku:
Autoři připomínky vyslovují obavy z další dopravní zátěže území související s plánovaným záměrem.
Predikcí intenzit dopravy ve stavu před a po realizaci záměru v jednotlivých výhledových časových
horizontech (rok 2014 a 2030) se zabývají dopravně-inženýrské podklady (dále jen DIP), které tvoří
samostatnou přílohu č. 7 dokumentace EIA. Z porovnání kartogramů pro stav bez záměru v roce 2014
(příloha č. 2.2) a stav se záměrem v roce 2014 (příloha č. 2.3) je patrné, že v oblasti obce Jesenice
nedojde v souvislosti s provozem Vestecké spojky k významnému nárůstu dopravy na stávajících
komunikacích Říčanská a Budějovická. Porovnání obou stavů je patrné z následujícího přehledu:
Obec

Komunikace

Rok 2014 - Stav bez záměru

Rok 2014 - Stav se záměrem

Rozdílový stav:

Všechna

Pomalá

Těžká

Všechna

Pomalá

Těžká

Stav se záměrem –

vozidla

vozidla

vozidla

vozidla

vozidla

vozidla

stav bez záměru

Jesenice

Říčanská

8100

1170

460

7900

1000

310

-200 / -170 / -150

Jesenice

Budějovická

17600

1580

290

17800

1590

270

+ 200 / +10 / -20

Dalším bodem vyjádření je požadavek na realizaci následujících protihlukových opatření:
1/ doplnění protihlukových opatření směrem k zástavbě na území obce Jesenice, a to minimálně
v rozsahu od 1,00-3,00 km dle staničení záměru:
Z tabulky č. 11 akustické studie, která hodnotí pouze hluk z dopravy na Vestecké spojce, je patrné, že
příslušné hygienické limity (60 dB v denní době a 50 dB v noční době) jsou v oblasti Zdiměřic
a Vestce, které jsou nejblíže obci Jesenice, prokazatelně a s dostatečnou rezervou splněny. Z toho
vyplývá, že navržená protihluková ochrana je v souvislosti s posuzovaným záměrem navržena
dostatečně. Navíc je v km cca 1,0-2,0 navrhovaná komunikace vedena v zářezu, což je z hlediska šíření
akustické energie pozitivní protihlukový prvek. Zpracovatel posudku doporučuje v dalších stupních
projektové dokumentace zvážit požadavek ochranného valu podél komunikace v km 2,0-3,2 jako určité
možné kompenzační opatření, včetně vhodného ozelenění a prověřit jeho technické a prostorové
možnosti a využít případně tento pás k řešení uložení přebytečných zemin buď z trasy Vestecké spojky,
Exitu 4 nebo i z okolních staveb v rámci stavební činnosti v hl. m. Praze a nejbližšího okolí. Tento
požadavek bude zahrnut do návrhu stanoviska.
Pokud se v případě hodnocení celkové akustické situace ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
u výpočtových bodů pohybují těsně pod hranicí hygienického limitu, případně jej překračují, je
z akustické studie zřejmé, že dominantním zdrojem hluku v těchto kontrolních bodech je hluk z provozu
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na ostatních místních komunikacích. Hygienické limity by zde byly překročeny i bez existence Vestecké
spojky.
Nicméně v návrhu stanoviska doporučuje tým zpracovatele posudku detailní prověření a návrh
případných optimalizovaných protihlukových opatření v dalších stupních projektové přípravy, kdy
bude docházet ke zpřesňování vstupních předpokladů výpočtu a tento požadavek provést po celé trase
Vestecké spojky.
2/ použití tzv. tichého asfaltu v povrchové vrstvě silničního tělesa v celé délce Vestecké spojky:
Jedná se o opakovaně vznesený požadavek. Autor posudku se proto odkazuje na svůj komentář
k použití „tichého asfaltu“ ve vyjádření obce Jesenice.
Rada obce Jesenice požaduje doplnění opatření k zajištění prostupnosti území pro pěší, cyklisty a
živočichy.
Upozorňuje, že Vestecká spojka, v navržené trase, rozděluje obec na dvě zcela oddělené části. Jedná se
o část lokality Drazdy u ulice K Šeberovu, která katastrálně spadá do působnosti obce. Realizací
záměru vznikne neakceptovatelný bariérový efekt pro pěší a cyklisty.
V dokumentaci chybí, resp. nejsou dořešena, všechna stávající a připravovaná křížení záměru
Vestecké spojky a ostatních koridorů, zejména pro pěší, cyklisty a živočichy, přestože se v lokalitě
vyskytují dokonce i druhy živočichů ohrožených.
Obec proto požaduje dořešení opatření pro eliminaci bariérového efektu záměru pro dotčené území,
resp. dořešení všech stávajících a v současnosti připravovaných propojení/křížení pro pěší, cyklisty a
živočichy.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se především o dořešení územních vazeb, a proto součástí návrhu stanoviska bude následující
podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace detailně řešit návrh tras pro pěší a cyklisty
s ohledem na minimalizaci bariérového efektu komunikace v řešeném území.“
Prostupnosti území pro živočichy bude zajištěna formou přemostění. Na Vestecké spojce v celkové
délce 7,4 km se předpokládá výstavba celkem deseti mostních objektů. Autor posudku pokládá
navržená opatření za dostatečná pro eliminaci bariérového efektu komunikace pro živočichy.
Podotýká, že navržená přemostění jsou situována do území s vyšším stupněm ekologické stability,
např. v km 0,816 v místě regionálního biokoridoru (mostní objekt o délce 100 m, most bude osázen
zelení) či v km 3,690 v místě lokálního biokoridoru (mostní objekt o délce 127 m) Zbylá část Vestecké
spojky prochází územím s nižším stupněm ekologické stability.
Rada obce Jesenice požaduje kompenzace ve formě doplnění opatření pro ochranu životního prostředí
a obyvatelstva v podobě pásů ochranné zeleně.
Z důvodu nepřijatelné situace po zprovoznění SOKP požaduje rada obce Jesenice doplnit do opatření
v rámci záměru Vestecké spojky pásy ochranné zeleně (kromě osázení protihlukových valů vegetací),
resp. požadujeme záruku a realizaci kompenzace ve formě výsadby ochranné zeleně v souladu
s připravovanou aktualizací územně plánovací dokumentace obce, jako podmínku pro zprovoznění
záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Autoři připomínky požadují realizaci výsadby ochranné zeleně (v souladu s připravovanou aktualizací
územně plánovací dokumentace obce Jesenice) jako jedno z opatření v rámci záměru Vestecké spojky
včetně i návrhu řešení valu v okolí Vestecké spojky.
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Zpracovatel posudku v této souvislosti navrhuje do návrhu stanoviska doplnit následující podmínku:
„V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout rozšíření ochranné zeleně podél komunikace
v kombinaci s násypovými tělesy a jejich vhodného ozelenění jako součást kompenzačních opatření.“
Rada obce Jesenice požaduje, aby byl provoz Vestecké spojky řešen s rychlostním limitem max.
80 km/h, se zákazem vjezdu vozidel nad 6 tun a těleso bylo doplněno o technologii úsekového měření
rychlosti a váhového měření.
Rada obce Jesenice požaduje doplnit do opatření v rámci záměru Vestecké spojky rychlostní omezení
na maximální povolenou rychlost 80 km/hod. Z důvodu vymahatelnosti tohoto omezení požaduje
instalovat úseková měření rychlosti mezi jednotlivými sjezdy, jelikož nedodržováním rychlosti
především v nočních hodinách by nesporně docházelo k překračování hlukových limitů. Současně
požaduje zákaz vjezdu vozidel nad 6 tun v úseku mezi kruhovou křižovatkou Vestecké spojky se
silnicí II/603 a Západní prům. zónou Průhonice, jako podmínku pro zprovoznění záměru. Z důvodu
vymahatelnosti tohoto omezení požaduje instalaci vážícího systému s kamerovou identifikací v tomto
úseku.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
navrhnout konkrétní pravidla a technický způsob zákazu vjezdu TNA nad 12 tun na Vesteckou spojku
(mezi křižovatkou se Západní komerční zónou Průhonice a silnicí II/603), včetně tomu odpovídajících
kontrolních mechanismů.“ Autor posudku pokládá z hlediska vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo
navržené opatření týkající se omezení vjezdu TNA nad 12 tun zatím za dostatečné, neboť tím bude
eliminována případná tranzitní doprava. Navíc další snížení tonáže může být realizováno v případě
nutných následných opatření.
Autoři připomínky neuvádí konkrétní důvody pro požadované omezení rychlosti průjezdu vozidel z 90
km/hod na 80 km/hod. Pokud je důvodem navrženého omezení rychlosti pozitivní vliv na akustickou
situaci, pak je možné konstatovat, že takovéto omezení rychlosti nebude mít zásadní vliv na pokles
ekvivalentních hladin akustického tlaku A souvisejících s provozem záměru (pravděpodobný pokles
emisních hodnot maximálně do 0,5 dB). V rámci návrhu stanoviska však doporučujeme v úseku
Vestecké spojky kontrolu dodržování rychlostního limitu automatickým poměrovým měřením rychlosti.
K výše uvedenému opatření lze navíc přistoupit i zpětně, tj. kdykoliv v průběhu provozu komunikace.
Rada obce Jesenice požaduje před kolaudací, v rámci zkušebního provozu, provedení měření hluku na
místech předem odsouhlasených obcí Jesenice.
Na základě nabytých zkušeností po zprovoznění SOKP požaduje provést měření hluku na
vytipovaných a předem odsouhlasených místech obcí Jesenice do 6 měsíců po zprovoznění Vestecké
spojky a dále před kolaudací. V případě dosažení či překročení limitních hodnot požaduje rada obce
realizovat další vhodná protihluková opatření.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude podmínka realizace akustických měření po uvedení stavby do
zkušebního provozu (před kolaudací) a to minimálně 6 měsíců po otevření dané komunikace z důvodu
ustálení provozu na této komunikaci. V případě, že by bylo prokázáno překročení hygienických limitů,
je investor povinen realizovat dodatečná protihluková opaření.
Součástí návrhu stanoviska bude dále požadavek na zohlednění podnětů obcí při výběru měřicích míst,
resp. projednání výběru měřicích míst s dotčenými obcemi, avšak vždy v součinnosti s orgány ochrany
veřejného zdraví.
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Rada obce Jesenice požaduje, aby v dokumentaci bylo výslovně uvedeno, že záměr bude řešen jedině
jako dvoupruhová komunikace, bez možnosti budoucího rozšíření na čtyřpruhovou komunikaci
(prostorové uspořádání, technické a konstrukční řešení křížení, atd.).
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka: „Vestecká spojka (v úseku Západní komerční
zóna Průhonice – silnice II/603) bude dále projektově připravována a realizována pouze jako
dvoupruhová komunikace, bez vymezení územní rezervy pro čtyřpruh.“
Rada obce Jesenice věří, že její požadavky, vyplývající z tohoto vyjádření, budou posouzeny a
akceptovány ve formě zapracování do dokumentace záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Komentář autora posudku k jednotlivým připomínkám Rady obce Jesenice je uveden výše ve vyjádření.
Všechny relevantní požadavky budou akceptovány a případně ve formě podmínek zařazeny do návrhu
stanoviska.

8. Obec Průhonice
(č. j. 12/0678/SEK) ze dne 29. 2. 2012
Nebyly akceptovány následující připomínky obce Průhonice k projektové dokumentaci pro stavbu ze
dne 9. 5. 2008, č. j. 08/1373/I0:
Obec Průhonice nesouhlasí s navrženým technickým řešením, které umisťuje navrhovanou
komunikaci nad současný terén až do výšky 2,7 m. Dané řešení výrazně omezuje budoucí využití
pozemků určených k bytové zástavbě. Obec požaduje navrhnout komunikaci tak, aby kopírovala terén.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o připomínky uplatněné v roce 2008 k dokumentaci pro územní řízení.
Připomínka je totožná s následující připomínkou uplatněnou v rámci nyní probíhajícího procesu EIA.
Autor posudku se proto odkazuje na svůj komentář k následujícímu bodu připomínek obce Průhonice.
Technické řešení umisťuje navrhovanou komunikaci nad současný terén až do výšky 2,7 m. Toto
řešení výrazně narušuje krajinný ráz a omezuje budoucí využití pozemků územním plánem Průhonic
určených k bytové zástavbě v blízkosti úseku 0,10-0,45 km Vestecké spojky.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor připomínky vycházel z technického výkresu stavby, který je součástí dokumentace. Na základě
této vznesené připomínky se dle informací projektanta počítá se snížením nivelety komunikace v tomto
úsek v rámci zpracování DÚR. Takto snížená niveleta bude zakreslena i v čistopise DÚR.
Vliv stavby na krajinný ráz je v dokumentaci EIA řádně posouzen, jsou doplněny i vizualizace stavby.
Výraznější narušení krajinného rázu se neočekává. Zpracovatel posudku nemá k závěrům
dokumentace EIA týkajícím se vlivu stavby na krajinný ráz zásadní připomínky. Navržená doprovodná
zeleň podél stavby přispěje k začlenění komunikace do zdejší krajiny. Zpracovatel posudku
doporučuje, aby se na doprovodné zeleni nešetřilo a byla navržena a vysázena s vyšší hustotou.
Obec požaduje navrhnout komunikaci tak, aby kopírovala terén a v úseku podél budoucí obytné
zástavby v km 0,10-0,45 Vestecké spojky byla vybavena protihlukovým valem, jak je ustanoveno
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v územním plánu Průhonic (4. Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umísťování,
4.1 Dopravní řešení).
Obec Průhonice nesouhlasí s navrženým technickým řešením záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí nesouhlas obce Průhonice s navrženým technickým řešením
stavby.
Autor připomínky vycházel z technického výkresu stavby, který je součástí dokumentace. Na základě
této vznesené připomínky se dle informací projektanta počítá se snížením nivelety komunikace v tomto
úsek v rámci zpracování DÚR. Takto snížená niveleta bude zakreslena i v čistopise DÚR.
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
projektant prokáže územní rezervu pro případné doplnění PHO v km 0,10-0,45 Vestecké spojky.
V případě přebytku zeminy v rámci stavby anebo možnosti využití těchto přebytků z jiných staveb
v okolí bude v dalším stupni projektové dokumentace zvážena možnost vybudování ochranného valu již
v průběhu výstavby i jako případná kompenzační opatření včetně jeho vhodného ozelenění.“

9. Hlavní město Praha
(č. j. 1266/2012) ze dne 29. 2. 2012
Z hlediska urbanistické koncepce doporučuje Hl. m. Prahy, aby terénní úpravy včetně protihlukových
valů a stěn byly řešeny přírodě blízkým způsobem (např. aby zemní valy neměly po celé své délce
konstantní průřez a stejnou výšku a aby byly osázeny vegetací).
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere uvedené doporučení na vědomí. Součástí návrhu stanoviska bude následující
podmínka: „Terénní úpravy území v okolí stavby včetně protihlukových valů a případných ochranných
valů doporučuje řešit přírodě blízkým způsobem. Zemní valy by neměly mít po celé své délce
konstantní průřez a stejnou výšku a měly by být osázeny vegetací.“
Pro rok 2014 a 2030 rozptylová studie uvádí zavádějící odhady imisního pozadí, které nelze
akceptovat. Pro jejich stanovení byla použita analogie podle podílu jednotlivých zdrojů znečištění a
emisí liniových zdrojů v zájmové oblasti, ale nezohledňuje všechny faktory, které se spolupodílí na
vytvoření imisní situace.
Rok 2030 je pro odhad imisní situace a jejich trendů příliš vzdálený.
Komentář zpracovatele posudku:
Odhady pozadí jsou založeny většinově na modelech ATEM, které jsou v rámci hl. m. Prahy běžně
využívány a doposud nebyly orgánem ochrany ovzduší rozporovány.
Údaje o pozadí roku 2010 vycházejí z běžně uznávaného modelu ATEM, rok 2014 je potom
aproximací modelu ATEM roku 2010 a 2014. Za předpokladu, že v roce 2030 zůstanou v provozu
všechny ostatní zdroje znečišťování ovzduší a budeme uvažovat pouze změny v intenzitách dopravy na
řešených komunikačních úsecích, potom nelze odhad imisního pozadí i pro rok 2030 považovat za
nereálný.
Rok 2030 slouží pro přiblížení celkové imisní situace v časově vzdáleném horizontu, který počítá
s kompletní náplní území dle územního plánu a zároveň kompletním dobudováním nadřazené
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komunikační sítě v území. I přes řadu vstupů, které v této době lze jen těžko přesně specifikovat (např.
demografický vývoj, vývoj dalších faktorů ovlivňujících rozvoj automobilismu v daném území),
poskytuje tento model alespoň hrubý odhad možného nárůstu dopravní zátěže území a z toho plynoucí
vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo. Je nutné si také uvědomit, že trend snižování emisí
jednotlivých zdrojů emisí musí i nadále pokračovat, a tak odhady pro vzdálenou budoucnost
vycházející ze současných znalostí a emisních předpokladů, jsou na straně bezpečnosti.
Imisní pozadí dle modelu ATEM pro území, kde je imisní zátěž tímto modelem řešena pro rok 2020, je
patrné z dále uvedených podkladů. Pro území, kde není imisní pozadí řešeno modelem ATEM lze
imisní pozadí odhadovat pouze ze stávajících vymezených oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (viz
následující obrázky).
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Pro území mimo model ATEM lze v zásadě pozadí hodnotit pouze dle informací týkající se území se
zhoršenou kvalitou ovzduší pro rok 2010, ze kterých je patrné, že prostor navrhované Vestecké spojky
nepatří mezi území se zhoršenou kvalitou ovzduší, jak je patrné z následujících podkladů:

Obr. č. 1 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) + území s překročením cílových limitů v r. 2010
Překročení imisních limitů, ev. cílových imisních limitů jednotlivých znečišťujících látek
PM10_h24 PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

Jak je zřejmé, k překročení 24hodinových koncentrací v roce 2010 došlo pouze v prostoru
mimoúrovňové křižovatky u D1 – Průhonice.

Obr. č. 2 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) + území s překročením cílových limitů v r. 2010
Překročení imisních limitů, ev. cílových imisních limitů jednotlivých znečišťujících látek
PM10 - roční průměrná koncentrace
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V oblasti nedochází k překročení limitní koncentrace.

Obr. č. 3 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) + území s překročením cílových limitů v r. 2010
Překročení imisních limitů, ev. cílových imisních limitů jednotlivých znečišťujících látek
NO2 - roční průměrná koncentrace

V oblasti nedochází k překročení limitní koncentrace.
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Obr. č. 4 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) + území s překročením cílových limitů v r. 2010
Překročení imisních limitů, ev. cílových imisních limitů jednotlivých znečišťujících látek
benzen - roční průměrná koncentrace

V oblasti nedochází k překročení limitní koncentrace.
Vzhledem ke stávajícímu a k předpokládanému překračování limitů pro krátkodobé maximální
koncentrace PM10 je třeba navrhnout opatření na ochranu kvality ovzduší a navržené doprovodné
protihlukové zemní valy osázet ochrannou zelení.
Komentář zpracovatele posudku:
K problematice pozadí PM10 se zpracovatel posudku vyjadřoval v předcházejícím bodě.
Dle stránky 8 Obrazové přílohy k rozptylové studii je dle modelu ATEM dosaženo v části Šeberov
hodnot 20-25 µg/m3 a v části Hrnčíře méně než 20 µg/m3. Úroveň 25-30 µg/m3 je dosaženo v okolí D1
a tedy na hranici oblasti hodnocení předkládané rozptylové studie. Pro území mimo model ATEM lze
v zásadě pozadí hodnotit pouze dle informací týkající se území se zhoršenou kvalitou ovzduší pro rok
2010, ze kterých je patrné, že prostor navrhované Vestecké spojky nepatří mezi území se zhoršenou
kvalitou ovzduší, jak je patrné z předcházejících mapových podkladů.
Zpracovatel posudku dále konstatuje, že součástí návrhu stanoviska v kapitole VII. posudku je řada
opatření na ochranu kvality ovzduší, včetně požadavků na realizaci ochranné zeleně podél navržené
komunikace a případných protihlukových a dalších ochranných valů vhodně osázených zelení.
Dokumentace obsahuje sadové úpravy, avšak pouze v obecné, textové podobě, navíc zpracované již
v roce 2008. Příslušný výkres chybí. S návrhem listnatých i jehličnatých dřevin lze souhlasit, poněkud
problematický je návrh pnoucích dřevin, neboť řada z nich je spíše pro použití do zahrad a parků, než
do otevřené krajiny. Sadové úpravy je třeba aktualizovat, doplnit o příslušné výkresy a nejpozději ve
fázi územního řízení předložit k odsouhlasení. Podstatnými cíli by mělo být vhodně začlenit
Vesteckou spojku do krajiny a realizovat funkční biomost ÚSES, který naváže na nedávno vysazenou
část biokoridoru.
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Zásahy do zeleně jsou na základě dendrologického průzkumu hodnoceny jako nevýznamné a
přijatelné. Vlastní dendrologický průzkum s vyhodnocením kácených dřevin však k dokumentaci
přiložen není. Hl. m. Praha jej požaduje doložit v dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Komentář zpracovatele posudku:
V příloze č. 11 dokumentace EIA (Sadové úpravy) skutečně chybí výkresová příloha. Hrubý rozsah
sadových úprav (stavební objekt 801) je naznačen v koordinační situaci stavby (příloha č. 5
dokumentace EIA). Vzhledem k tomu, že podrobnější řešení této problematiky je vždy součástí DÚR, je
tento požadavek začleněn do návrhu stanoviska.
Součástí návrhu stanoviska je následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
(dokumentace pro územní řízení) doložit aktualizovaný návrh sadových úprav (včetně výkresové části)
a podrobný dendrologický průzkum.“
Vestecká spojka je navržena rovinatou příměstskou krajinou, kde vyšší násypová tělesa v západní části
Vestecké spojky včetně navrženého řešení křižovatky předmětné komunikace s ulicí Vídeňskou
(silnicí II/603) budou tvořit optickou bariéru. Hl. m. Praha doporučuje prověřit ještě možnosti korekce
budoucího řešení křižovatky Vestecké spojky s ulicí Vídeňskou tak, aby její prostorový účinek
v území byl příznivější.
Hl. m. Praha doporučuje sledovat řešení, kdy niveleta komunikace bude dle možností daných územně
technickými podmínkami snížena na úroveň terénu či do zářezu tak, aby charakter příměstské krajiny
byl co nejméně narušen násypovými tělesy.
Pokud se prokáže nevyhnutelnost mostního řešení v prostoru křižovatky Vídeňská (II/603) - Vestecká
spojka, bylo by žádoucí rozsah mostního objektu upravit tak, aby se omezily nepříznivé prostorové
účinky výrazného násypového tělesa v území.
Součástí návrhu stanoviska je následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
prověřit možnost úpravy křižovatky Vestecké spojky s ulicí Vídeňskou (silnicí II/603) z hlediska
příznivějšího prostorového a výškového uspořádání.“
V další fázi přípravy doporučujeme věnovat pozornost upřesnění výškového řešení Vestecké spojky
s cílem omezit nároky na násypová tělesa komunikace i na doprovodné protihlukové zemní valy a
citlivě začlenit předmětnou komunikaci do příměstské krajiny.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska je následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
opětovně prověřit výškové řešení Vestecké spojky s cílem minimalizovat násypová tělesa komunikace a
související objekty a citlivě tak začlenit předmětnou komunikaci do příměstské krajiny.“
V dokumentaci EIA se uvádí, že Vestecká spojka slouží především pro obsluhu okolního území. Hl.
m. Praha zastává názor, že Vestecká spojka představuje nabídku nové trasy mezi Pražským okruhem
u Jesenice a dálnicí D1 u Újezdu určenou především pro vnější zdrojovou a cílovou dopravu od jihu a
jihozápadu směřující do (z) části jižního sektoru hlavního města.
Komentář zpracovatele posudku:
Pro to, aby Vestecká spojka nepředstavovala atraktivní nabídku alternativní trasy především pro
tranzitní nákladní dopravu, která je z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo zásadní,
navrhuje autor posudku několik následujících opatření:
„V dalším stupni projektové dokumentace bude Vestecká spojka projektována jen ve dvoupruhovém
uspořádání, bez uvažování územní rezervy na čtyřpruh.“
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„V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout konkrétní pravidla a technický způsob zákazu
vjezdu TNA nad 12 tun na Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou
Průhonice po křižovatku se silnicí II/603, včetně všech dostupných kontrolních mechanismů (např.
elektronická váha včetně kamerové detekce).“
resp. podmínka pro fázi provozu záměru: „Zakázat vjezd TNA nad 12 tun na Vesteckou spojku v úseku
od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se silnicí II/603.“.
Tyto podmínky zajistí, aby tranzitní kamionová doprava nad 12 tun nevyužívala Vesteckou spojku pro
průjezd daným územím.

10. Městská část Praha-Křeslice
(č. j. 73/2012) ze dne 2. 3. 2012
Oznamovatel záměru nezákonně rozdělil jeden záměr novostavby silnice dle přílohy č. 1 zákona EIA
na dva záměry - tzv. Vesteckou spojku a EXIT 4. Zároveň vůbec nevzal v úvahu další předpokládané
dopravně vynucené pokračování Vestecké spojky od dálnice D1 (resp. od ulice Formanské v MČ
Praha-Újezd) dál na severovýchod v původní trase silničního okruhu označované jako JVK
(jihovýchodní krátká), jejíž koridor je stále volný. Po zprovoznění Vestecké spojky a ZKZP by totiž
nastal takový dopravní tlak na Jižní Město, který by si pokračování Vestecké spojky od D1 dál na
severovýchod vynutil. Doprava z východních sídlišť Petrovice, Horní Měcholupy a Zahradní Město
směrem na Vesteckou spojku a ZKZP by totiž probíhala přes Jižní Město. To je uvedeno i v dopravní
rozvaze ve Studii dopravní obsluhy JV segmentu Prahy, zpracované ateliérem DUK, Kováků 5, Praha
5, v říjnu 2004. Tento postup se nazývá „salámováním“ a je v rozporu se zákonem EIA a se směrnicí
č. 85/337/EHS o hodnocení vlivu některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (dále
jen „směrnice EIA“). Zákon EIA požaduje, aby investiční projekty byly posouzeny jako celek, nikoliv
rozděleně na několik částí (srv. zejm. ustanovení § 5 odst. 2 zákona EIA a článek 2 odst. 1 ve spojení
s Přílohou IV. směrnice EIA). Jedině tak mohou být objektivně posouzeny vlivy celkového záměru na
životní prostředí a objektivně by mohla být posouzena sledovaná varianta s jinými variantami.
Komentář zpracovatele posudku:
Autoři vyjádření zmiňují několik následujících připomínek:
1/ nezákonné rozdělení jednoho záměru novostavby silnice dle přílohy č. 1 zákona EIA na dva záměry
– tzv. Vesteckou spojku (záměr MŽP 214) a EXIT 4 (MŽP 208) – tzv. salámování:
Důvodem rozdělení a „odděleného“ posuzování obou staveb je především fakt, že každá stavba má
jiného investora a tedy dva oznamovatele z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. V případě stavby EXIT 4
D1 je investorem a tedy i oznamovatelem ŘSD, zatímco na stavbu Vestecké spojky je investorem a
oznamovatelem Středočeský kraj. Obtížně by se v tomto případě zajišťovalo posuzování v rámci
jednoho procesu EIA.
Příprava výstavby obou záměrů od sebe rozhodně účelově oddělena nebyla, v předkládané
dokumentaci EIA se s realizací EXIT 4 D1 a dopravního připojení Západní komerční zóny Průhonice
počítá a dle toho jsou vyhotoveny rovněž dopravně inženýrské podklady a jiné podpůrné a doprovodné
studie, včetně dopravní obsluhy všech ploch zanesených v platném územním plánu.
Pro oba záměry Exit 4 na D1 a Vesteckou spojku byly v květnu 2011 zpracovány společné Dopravně
inženýrské podklady (DIP). Na základě těchto společných DIP byly vyhodnoceny vždy v každé
dokumentaci vlivy obou staveb na životní prostředí.
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Aby se maximálně eliminoval výše uvedený způsob dělení záměru, neboť obě stavby spolu úzce souvisí.
Tedy přesněji řečeno: Exit 4 může existovat bez Vestecké spojky, ale Vestecká spojka bez Exitu 4 ne.
Tento postup zpracování obou dokumentací EIA byl také jedním z důvodů vrácení původní
dokumentace a doporučeným způsobem jejího dalšího zpracování.
Předkládaná dokumentace EIA je tedy zpracována s ohledem na to, že Exit 4 na dálnici D1 existuje a
Vestecká spojka (v úseku ZKZP – silnice II/603) je na něj napojena a fungují tedy jako jeden celek.
Součástí návrhu stanoviska je podmínka zprovoznění Vestecké spojky po realizaci Exitu 4 a tedy její
zprovoznění nejdříve se zprovozněním Exitu 4.
2/ předpokládané pokračování Vestecké spojky od dálnice D1 dál na severovýchod v původní trase
silničního okruhu označované jako JVK (jihovýchodní krátká):
V Příloze č. 15 dokumentace jsou uvedeny doklady, ze kterých vyplývá budoucí využití území mezi
dálnicí D1 a Formanskou ulicí včetně propojovací komunikace z Exitu 4 do Újezdu. Z prezentovaných
dokladů vyplývá, že na pozemcích podél Formanské ulice mezi Kateřinkami a Újezdem bylo vydáno
územní rozhodnutí pro stavbu „Obytný park AMADE 2“. V současnosti probíhá na základě toho
územního rozhodnutí výstavba komplexu „AMADE 2-A“ v západní části území u Kateřinek
v návaznosti na čtyři domy realizované v minulosti. Přímo v trase JVK se nachází východní část
výstavby „AMADE 2-B“(resp. „Viladomy Milíčovský les 3“). Realizace JVK v trase uvažované
v minulosti je tak prakticky vyloučena.
Ve vyjádření Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ze srpna 2010 se rovněž konstatuje, že platný ÚP hl. m.
Prahy ani koncept ÚP hl. m. Prahy nepočítají s žádnou novou komunikací směřující od dálnice D1
podél jižního okraje Milíčovského lesa směrem do oblasti Petrovic a Křeslic. Počítají pouze s novým
komunikačním propojením D1-Formanská u Újezdu u Průhonic. Nezastavitelné území při jižním
okraji Milíčovského lesa je vymezeno z důvodu umístění nadřazených inženýrských sítí, ochranného
pásma lesa, v zájmu zachování otevřenosti krajiny, jejich přírodně-kulturních hodnot a rekreačního
charakteru území právě v okolí Milíčovského lesa. Útvar rozvoje hl. m. Prahy preferuje v území podél
jižního okraje Prahy především posílení přírodně rekreační funkce pro obyvatele okolních kapacitních
sídlišť. ÚRM zdůrazňuje, že u Milíčovského lesa a podél jižního okraje Prahy je třeba posílit rekreační
a přírodní charakter území.
Záměr je situován na území Středočeského kraje a na území hl. m. Prahy. V rozporu s ustanovením
§ 16 odst. 3 písm. a) zákona EIA však nedošlo ke zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a
kde je možno do ní nahlížet, na úřední desce hl. m. Prahy, či příslušné městské části. Tato nezákonnost
má podstatný vliv na možnost veřejnosti dozvědět se o dokumentaci a vyjádřit se k ní.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovateli posudku není známo, že by dotčené územní samosprávní celky porušily ustanovení § 16
odst. 3 písm. zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ve smyslu neprodleného zveřejnění informace
o dokumentaci a o tom, kdy a kde je do ní možné nahlížet.
Záměr „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603“ je navrhován do
území, které je již dnes environmentálně velmi zatížené. Zejména se jedná o vlivy dálnice D1 na
hlukové a emisní zatížení lokality. Přesto jsou v oblasti navrhovány i další záměry, které svým
rozsahem a charakterem znamenají významné vlivy na životní prostředí. Zejména se jedná o záměr
Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice. Dalšími záměry je záměr Západní
komerční zóna Průhonice, záměr Propojovací komunikace Formanská - EXIT 4 a administrativní a
obytný soubor Praha-Újezd, záměr dálnice D3 ve Středočeském kraji a jeho napojení na silniční okruh
kolem Prahy (SOKP) v prostoru začátku Vestecké spojky, Obytná zóna Průhonice včetně jejího
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připojení na Vesteckou spojku dle územního plánu obce Průhonice, záměr rozšíření kontejnerového
překladiště Metrans Uhříněves, záměr výstavby Tesco Šeberov a záměry masivní obytné výstavby ve
Vestci, Jesenici, Šeberově a Průhonicích (dle územních plánů, územní, příp. stavební řízení) atd.
Komentář zpracovatele posudku:
Rok 2030 zachycuje jednu z variant posuzovaných v rámci dokumentace EIA, kde je zahrnut konečný
výhledový rozvoj území i komunikační sítě širšího spádového území, tak jak bylo předpokládáno
v době zpracování dokumentace EIA (prosinec 2011). Pro horizont roku 2014 se počítá s poměrným
naplňováním platného územního plánu hl. m. Prahy.
Při konstrukci modelového výpočtu dopravního zatížení se vychází z dostupných podkladů, zejména
pak z platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Rozvojová území, která nejsou
podchycena v ÚP SÚ, byla zohledněna pouze v odůvodněných případech (pokročilý stav přípravy
změny ÚP SÚ).
Se záměrem „Propojovací komunikace Formanská - Exit 4 a administrativní a obytný soubor Praha Újezd" se v dokumentaci EIA počítá.
Realizace komerčních zón se odvíjí od záměrů investorů, jejich finančních možností a v neposlední
řadě od projednávání záměrů ve vztahu k územním plánům a v dalších správních řízeních. Určit
skutečně reálný rozsah komerčních zón na 5 nebo dokonce 20 let dopředu je prakticky nemožné, jejich
celkový rozsah a vzájemné spolupůsobení lze jen odhadovat. Je třeba si také uvědomit, že pokud by
byly realizovány všechny zamýšlené komerční zóny od Šeberova až po Říčany, patrně by došlo
k rozdělení nikoliv neomezeného okruhu návštěvníků těchto zón a v případě velké koncentrace těchto
funkcí objem generované dopravy na jednotku plochy klesá. Navíc každý takovýto záměr musí
podléhat procesu EIA. Navrhujeme do návrhu stanoviska dát následující podmínku:
„V případě dalšího rozvoje území v okolí Vestecké spojky a Exitu 4 a nových záměrů, které nebyly
zahrnuty do hodnocení Vestecké spojky a Exitu 4 a které budou připojeny přímo anebo nepřímo na
Vesteckou spojku,či Exit 4, je nutné takovýto záměr posoudit z hlediska jeho dopadů a to především
v okolí Exitu 4 a Vestecké spojky a to vždy ve spolupůsobení s dalšími záměry v době posouzení
známými“.
Vestecká spojka by se stala spojnicí významných evropských dálnic, přenášela by zejména cílovou
dopravu z navržené dálnice D3 do hl. m. Prahy a přenášela by i vůči městu tranzitní a těžkou nákladní
(kamionovou) dopravu. Tato doprava vůbec není v dokumentaci uvažována.
Komentář zpracovatele posudku:
Funkce Vestecké spojky je dostatečně komentována v dokumentaci EIA. Autor posudku nemá
k uvedenému popisu připomínky. Podotýká, že Vestecká spojka má primárně sloužit pro obsluhu
přilehlého území (nikoliv pro tranzitní dopravu, pro kterou je plánován a budován Pražský okruh).
Vlivem Vestecké spojky a EXITu 4 na D1 na dopravní zátěž území se podrobně zabývají dopravněinženýrské podklady (příloha č. 7 dokumentace EIA), které zpracovala Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, úsek dopravního inženýrství (dále jen TSK).
V rámci vytvořených dopravních modelů pro prognózované stavy byly zohledněny veškeré vztahy a
vazby na komunikační síti zájmového území, včetně preferencí v cílovém směřování dopravy. Intenzita
dopravy na Vestecké spojce byla modelována pro řadu stavů nadřazené komunikační sítě v širším
zájmovém území (celkem 8 stavů). Je tak komplexně posouzen dopravní vliv Vestecké spojky
v zájmovém území.
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Pro to, aby Vestecká spojka nepředstavovala atraktivní nabídku alternativní trasy především pro
tranzitní nákladní dopravu, která je z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo zásadní,
navrhuje autor posudku několik následujících opatření: „V dalším stupni projektové dokumentace
navrhnout konkrétní pravidla a technický způsob zákazu vjezdu TNA nad 12 tun na Vesteckou spojku
v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se silnicí II/603 společně
s kontrolními mechanismy.“, resp. podmínka pro fázi provozu záměru: „Zakázat vjezd TNA nad 12 tun
na Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se
silnicí II/603 a tento zákaz kontrolovat.“. Tyto podmínky zajistí, aby tranzitní kamionová doprava
nevyužívala Vesteckou spojku pro průjezd daným územím.
Dále je třeba vzít v úvahu další propojení z Exit 4 D1 a spojnice na komunikaci Formanskou dál na
severovýchod podél Milíčovského lesa a podél obytné zástavby MČ Praha-Křeslice a sídlištní
zástavby MČ Praha-Petrovice s připojením kontejnerového překladiště Metrans přibližně v trase
původního dálničního okruhu „JVK“. Toto propojení by si vynutila dopravní situace na místních
komunikacích zejména na Jižním Městě, v Petrovicích a Křeslicích po výstavbě křižovatky Exit 4 D1
a všech výše uvedených záměrů. Komunikace Vestecká spojka a její propojení směrem na
severovýchod v původní trase JVK by byly obestavěny dalšími komerčními a administrativními
stavbami, sklady, čerpacími stanicemi a vznikl by tak pás těchto areálů od obce Vestec po areály
v Uhříněvsi. Tyto areály by se staly zdrojem další značné dopravy, která není v dokumentaci také
vůbec uvažována.
Nyní posuzovaný záměr by měl významné kumulativní a synergické vlivy se všemi výše uvedenými
záměry. Zejména se to týká nárůstu hlukové zátěže a znečištění ovzduší, které z důvodu značného
nárůstu dopravního zatížení (individuální osobní i nákladní dopravou) by všechny uvedené záměry
přinesly.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se k problematice pokračování Vestecké spojky od dálnice D1 dál na
severovýchod v původní trase silničního okruhu označované jako JVK vyjádřil již v úvodní pasáži
tohoto vyjádření. Z důvodů duplicity textu odkazuje na bod č. 1 tohoto vyjádření.
Vzhledem k tomu, že se se stavbou komunikace JVK do budoucna nepočítá, zohledňuje dokumentace
EIA, resp. její dopravně-inženýrské podklady stav v tomto území dle platného územního plánu hl. m.
Prahy a pracuje s informacemi platnými a uvažovanými v době zpracování této dokumentace.
Vyhodnocení těchto předpokládaných kumulativních a synergických vlivů dokumentace obsahuje
pouze zčásti, řadu výše uvedených záměrů neposuzuje (a nezahrnuje do vstupních údajů - zejména
Dopravně inženýrských podkladů a na ně navazující rozptylové a akustické studie), byť mají
významný dopad ze sledovaných hledisek.
Kapitola B.I.4. je v tomto ohledu naprosto nedostatečná. Za prvé dokumentace obsahuje pouze
pojmenování některých záměrů, bez jakéhokoliv parametrického popisu těchto záměrů. Za druhé,
některé záměry zcela absentují. Např. záměr „Propojovací komunikace Formanská - EXIT 4 a
administrativní a obytný soubor Praha – Újezd“ znamená výstavbu komplexního centra
administrativních a obytných budov v nezastavěném území Městské části Praha - Újezd. Kumulaci
s tímto záměrem však dokumentace EIA ani její podklady (DIP, rozptylová studie, akustická studie)
neposuzují. Stejně tak samotné stavby, které jsou součástí záměru Západní komerční zóna Průhonice,
nejsou součástí vyhodnocení kumulativních vlivů (str. 27 dokumentace). Vyhodnocení kumulativních
vlivů přitom musí být provedeno na maximální možné zatížení daného území. V tomto ohledu nedošlo
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k naplnění požadavku č. 14 na dopracování dokumentace ze stanoviska Ministerstva životního
prostředí ze dne 24. 7. 2008, č. j. 55337/ENV/08.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku neshledal z hlediska posouzení kumulativních a synergických vlivů ostatních
plánovaných záměrů v území žádné zásadní pochybení.
Rok 2030 zachycuje jednu z variant posuzovaných v rámci dokumentace EIA na základě znalostí a
platných informací v době zpracování dokumentace EIA, která zahrnuje konečný výhledový rozvoj
území (zprovoznění ZKZP, komerční zóny Čestlice jih, Nupaky a rozvojového území obce Rozkoš a
Újezd – včetně komunikace Formanská) i komunikační sítě širšího spádového území, tak jak bylo
předpokládáno v době zpracování dokumentace EIA (prosinec 2011).
Při konstrukci modelového výpočtu dopravního zatížení se vychází z dostupných podkladů, zejména
pak z platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Rozvojová území, která nejsou
podchycena v ÚP SÚ, byla zohledněna pouze v odůvodněných případech (pokročilý stav přípravy
změny ÚP SÚ).
Kapitola B.I.4. je dle názoru zpracovatele posudku zpracována dostatečně. Obsahuje sice skutečně
pojmenování pouze některých záměrů, nejedná se však o nedostatek. Ostatní plánované záměry byly
zohledněny jako funkční plochy dle platného územního plánu, případně v souladu s navrženou změnou
územního plánu a zahrnuty do DIP. Popis kapacity záměrů zmíněných v kapitole B.I.4. dokumentace
EIA je patrný ze str. 6 studie Dopravně-inženýrských podkladů, kde jsou v tabulce uvedeny
předpokládané počty vyvolaných jízd ve významných rozvojových oblastech.
Se záměrem „Propojovací komunikace Formanská - Exit 4“ se v dokumentaci EIA počítá. Tento
záměr je zahrnut v dopravní studii (příloha č. 7 dokumentace EIA) ve stavu 2A (rok 2030, stav bez
záměru) a stavu 2B (rok 2030, stav se záměrem), což dokládá přehledná tabulka s vymezením
posuzovaných záměrů v kapitole 3.3 této studie.
Autor posudku dále konstatuje, že kumulativní záměry jsou v rámci akustické a rozptylové studie
uvažovány jako součást celkové (akustické či rozptylové) situace. Dokumentace EIA pak dále
vyhodnocuje samostatně vlastní záměr Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603 (spolu s EXITem
4 D1 a ZKZP), který je předmětem předložené dokumentace EIA.
K připomínce týkající se toho, že samotné stavby, které jsou součástí záměru Západní komerční zóna
Průhonice, nejsou součástí vyhodnocení kumulativních vlivů, uvádí zpracovatel posudku následující:
V dopravní studii (příloha č. 7 dokumentace EIA) je velmi jasně definováno, že do stavů se záměrem
(1B, 1C, 1E a 2B) byla zahrnuta Západní komerční zóna Průhonice. Na základě upřesněného rozsahu
zástavby budoucí ZKZP tak, jak jej poskytl investor záměru, byl zpracovatelem dopravní studie na
základě celkového uvažovaného počtu jednosměrných jízd/24 hod. ze ZKZP zpracován kartogram
intenzit dopravy integrovaný pouze provozem ze ZKZP (příloha č. 4.1 a 4.2 dopravní studie).
Autoři dokumentace EIA tak naplnili bod č. 14 dopisu Ministerstva životního prostředí ze dne 24. 7.
2008 (č. j. 55337/ENV/08), který požadoval zohlednění vlivu provozu ZKZP ve vazbě na výstavbu
Vestecká spojky a EXITu 4.
Zmíněné vyhodnocení kumulativních vlivů bylo provedeno na maximální možné (předvídatelné)
zatížení daného území. V rámci dopravní studie byla zpracována řada modelových stavů, které
počítají s různým stupněm zástavby daného území i rozsahem místní i nadřazené komunikační sítě
v zájmovém území. Jednotlivé stavy byly mj. sestaveny tak, aby byla zhodnocena právě maximální
předpokládaná zátěž území. Jedná se např. o stav 1A (rok 2014, stav bez záměru) a 1B (rok 2014, stav
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se záměrem), které nepočítají např. se SOKP stavbou 511, která bude mít při její realizaci na řešenou
lokalitu zásadní pozitivní význam.
Dokumentace EIA je v rozporu s bodem B.I.5. přílohy č. 4 a požadavkem MŽP na přepracování
dokumentace EIA (bod 10 a 14 stanoviska Ministerstva životního prostředí ze dne 24. 7. 2008, č. j.
55337/ENV/08) obsahuje pouze jednu variantu záměru a variantu nulovou.
Zdůvodňování tohoto nedostatku dokumentace EIA odkazem na územně plánovací dokumentaci
(ÚPD) je nezákonné. Posuzování variant záměru nemůže být fixováno na stav územně plánovací
dokumentace (ÚPD), tyto dva nástroje spolu vůbec nesouvisí. Není možné zdůvodnit jedinou variantu
řešení odkazem na platnou územně plánovací dokumentaci.
Technické řešení křižovatek nelze považovat za variantu záměru.
Zdůvodnění nevyhodnocení již několikrát předložené varianty Studie dopravní obsluhy JV segmentu
Prahy, zpracované ateliérem DUK, Kováků 5, Praha 5, v říjnu 2004, zpracovatele dokumentace
odkazem na stanovisko Útvaru rozvoje města (ÚRM) je taktéž nepřijatelné. ÚRM nemá v procesu
posuzování vlivů záměru na životní prostředí žádnou výsadní pozici, jeho stanovisko lze považovat za
pouhou připomínku a nelze na jejím základě zdůvodňovat odmítnutí povinnosti vyhodnocení
předložené varianty záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Trasa Vestecké spojky úzce navazuje na umístění stavby EXIT 4 D1. Jak uvádí v úvodu dokumentace
EIA „EXIT 4 D1 a dopravní připojení ZKZP“ její zpracovatel, tak samotný proces vyhledávání
optimální (nejméně konfliktní) lokalizace křižovatky Exit 4 probíhal v minulosti a jako nejvhodnější
profil dálnice D1 pro umístění Exitu 4 byl vybrán v km 3,756. Tento profil je fixován v platných
územních plánech a je na něj navázáno směrové vedení Vestecké spojky. V minulosti již bylo
prověřováno variantní umístění Exitu 4 v km cca 3,9. Toto řešení bylo vyhodnoceno z hlediska vlivů na
životní prostředí jako nevhodné a bylo opuštěno. Hledat jiné místo pro křižovatku mezi Exitem 2 D1 a
Exitem 6 D1 je velmi obtížné pro malou vzdálenost mezi křižovatkami a velmi špatnou možnost
umístění dopravního značení mezi nimi (v souvislosti s bezpečností dálničního provozu) a také další
napojení silniční sítě z důvodu hustého osídlení v blízkosti hl.m. Prahy.
Při hledání optimálního (nejméně konfliktního) vedení Vestecké spojky a umístění EXIT 4 D1 byla
zohledněna konfigurace terénu, vzdálenost od obytné zástavby, minimalizace střetů s biologicky
cennými prvky v území, soulad s územně-plánovací dokumentací a v neposlední řadě i smysluplnost a
realizovatelnost napojení na stávající komunikační síť.
Vedle lokalizace Vestecké spojky byly v minulosti prověřovány různé varianty technického řešení
křižovatek. Prostorově náročnějším způsobem bylo v minulosti řešeno křížení se silnicí III/0032,
cyklostezkou a regionálním biokoridorem v km cca 0,8 stavby, kdy navrhovaný protihlukový val
zasahoval do lokálního biocentra. Po připomínkách vznesených k předchozí verzi dokumentace EIA
byl rozsah zásahu do dotčených prvků ÚSES upraven a minimalizován.
Autor posudku považuje argumentaci, proč je Vestecká spojka řešena pouze v jedné (aktivní) variantě,
již vzhledem k předchozímu procesu hledání optimální trasy za akceptovatelnou. Dále konstatuje, že
dle jeho názoru je, že nyní předložená dokumentace EIA v souladu s požadavky MŽP na doplnění
dokumentace je doplněna o vyhodnocení a porovnání stavů se záměrem a stavu bez záměru. Z hlediska
vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je tak jasně patrné, jaký vliv (přírůstek z hlediska akustické
situace i znečištění ovzduší) bude mít navržená stavba.

- EKOLA group, spol. s r. o. -

89

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Ke studii arch. Preiningera autor posudku podotýká: V roce 2004 zpracoval Ing. Preininger studii
„Dopravní obslužnost JV sektoru Prahy“, ve které navrhl odlišné dopravní řešení pro území na jižním
a jihovýchodním okraji Prahy. Toto dopravní řešení bylo projednáno na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy
(ÚRM) a nebylo k němu vydáno kladné stanovisko. S předloženým dopravním řešením nesouhlasila
ani TSK hl. m. Prahy či MČ Praha 11.
Navržené varianty ze studie Ing. Preiningera vyřazují Vesteckou spojku jako sběrnou komunikaci
městského významu a místo toho orientují systém místních komunikací i Vesteckého přivaděče
z Pražského okruhu buď na přetíženou Kunratickou spojku a na přetíženou křižovatku Chodov na D1
nebo přímo na tuto křižovatku. Tyto varianty dopravní situaci v oblasti neřeší, neboť:
1/ Nezaručují obsluhu území, a tím rozvoj obcí daný ve schválených územních plánech.
2/ Konzervují pohyb vozidel na síti místních pomalých a poddimenzovaných komunikací.
3/ Přesouvají rostoucí zátěž z pokračující urbanizace území u hl. m. Prahy na přetížené komunikace
Vídeňská, Kunratická spojka a křižovatka Chodov.
4/ Neumožňují napojení z obchvatu Šeberova do kapacitní sběrné komunikace, jíž je právě Vestecká
spojka.
5/ Způsobují nárůst dopravy na Kunratické spojce, která vede v ZCHÚ (přírodní památka Hrnčířské
louky) a novou obytnou výstavbu v Šeberově, a proto je z hlediska ochrany ŽP tato varianta
nepřijatelná.
6/ Cílem studie je přenesení problematiky přetížené místní sítě v celé oblasti orientace dopravy na
křižovatku Chodov a Jižní Město, přičemž tato křižovatka představuje hlavní spojnici Jižního Města
s centrem. Kapacita a bezpečnost křižovatky je na hranici únosnosti.
Výše uvedená studie byla již v minulosti odmítnuta dopravními institucemi a samosprávou, nejnověji
též vyjádřeními ÚRM a TSK hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu se zpracovatel dokumentace EIA touto
variantou dopravní obsluhy území dále nezabýval.
Autor posudku pokládá výše uvedené informace za dostatečně pádný argument, proč byla tato
dopravní varianta z posouzení EIA vyloučena.
Dále je nutné upozornit na fakt, že zmíněná studie je již značně neaktuální, byla zpracována již v říjnu
roku 2004, a tedy vychází ze značně neaktuálních dat, protože byla zpracována na základě dopravních
dat, která byla k dispozici před vstupem ČR do EU a je známo, že po roce 2004 se značně změnila,
narostla a změnila se i skladba dopravy na komunikační síti v ČR.
V rozporu s požadavkem č. 12 na dopracování dokumentace ze stanoviska Ministerstva životního
prostředí ze dne 24. 7. 2008, č. j. 55337/ENV/08 není posouzeno (jako varianta řešení záměru)
případné rozšíření Vestecké spojky na čtyřpruh a jeho vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo. Je
v rozporu s požadavkem zákona EIA, pokud není posouzení vlivů hodnoceno pro maximální možnou
kapacitu záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Vyhodnocení čtyřpruhové varianty komunikace Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603 nebylo
provedeno záměrně, neboť z nových dopravně-inženýrských podkladů jasně vyplynulo, že maximální
předpokládanou zátěž na Vestecké spojce s rezervou přenese i varianta dvoupruhového uspořádání
komunikace.
Požadavek na vytvoření rezervy na čtyřpruhové uspořádání komunikace byl v minulosti vznesen
Ministerstvem dopravy. V této souvislosti byl na Ministerstvo dopravy společností EUROSPEKTRUM
GROUP a.s. zaslán dopis (dne 30. 1. 2012, č. j. 84/12) s žádostí o revizi požadavku na územní rezervu.
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Na základě další komunikace s Ministerstvem dopravy (viz příloha č. 2 tohoto posudku) však došlo
k upuštění od tohoto původního požadavku.
Závěrem autor posudku odkazuje na následující podmínku, která bude součástí návrhu stanoviska:
„Vestecká spojka bude dále projektově připravována a realizována pouze jako dvoupruhová
komunikace, bez ponechání územní rezervy pro čtyřpruh.“
Vzhledem ke skutečnosti, že je již rok 2012, jsou v tomto dynamicky se rozvíjejícím regionu
s každoročně narůstající dopravní a tedy i emisní a hlukovou zátěží údaje za rok 2010 považované za
„aktuální stav“ již neaktuální. Tato skutečnost je též v rozporu s požadavkem MŽP na přepracování
dokumentace EIA (bod 5 stanoviska Ministerstva životního prostředí ze dne 24. 7. 2008, č. j.
55337/ENV/08), podle kterého „Vhodnější pro posouzení je rok 2010, resp. výpočtový rok uvedení
stavby do provozu“. Požadujeme proto přepracování dokumentace s uvažováním skutečného
aktuálního stavu - tedy stavu k roku 2012.
Komentář zpracovatele posudku:
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je založeno především na dopravněinženýrských podkladech. V rámci nyní předložené dokumentace EIA byly zpracovány i aktualizované
dopravně-inženýrské podklady (květen 2011).
V těchto podkladech představuje rok 2010 variantu označenou jako „stávající stav“. Tato varianta
vychází z nejaktuálnějších dopravních průzkumů dostupných v době zpracování dopravní studie.
K vyhodnocení varianty současného stavu (rok 2010) nemá autor posudku žádné připomínky.
Zásadním rozdílem mezi jednotlivými modelovými časovými horizonty je především stav dopravní
infrastruktury v širším území. Stav roku 2012 bude z tohoto hlediska navíc blízký hodnocenému stavu
roku 2014 (bez realizace záměru). Doplnění dokumentace EIA o rok 2012 by tak z hlediska posouzení
vlivů na životní prostředí nic zásadního nepřineslo.
Požadavek MŽP na posouzení výpočtového roku krátce po uvedení stavby do provozu byl naplněn
vyhodnocením uvažovaných stavů v roce 2014 označených v DIP jako stav 1A (stav bez záměru, bez
PO 511), stav 1B (stav se záměrem, bez PO 511), stav 1C (stav se záměrem, s regulací TNA, bez PO
511), stav 1D (stav bez záměru, s PO 511), stav 1E (stav se záměrem, s PO 511).
Bod č. 5 stanoviska MŽP ze dne 24. 7. 2008, č. j. 55337/ENV/08 tak byl zpracovateli dokumentace EIA
řádně naplněn, autor posudku nemá k dané problematice žádné připomínky.
Zcela zásadní nedostatkem dokumentace je také skutečnost, že nehodnotí stav realizace (zprovoznění)
záměru bez realizace (zprovoznění) záměru Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny
Průhonice. Byť zpracovatel dokumentace ujišťuje časovou a věcnou koordinací obou „záměrů“,
vzhledem k odlišnému správnímu území (Středočeský kraj vs. hl. m. Praha), odlišným správním
úřadům, odlišným oznamovatelům, odlišné časové fázi záměru je ujištění oznamovatele o současném
zprovoznění obou záměrů bez jakékoliv relevance. Jediným řešením, jak toto zajistit, je spojení obou
posuzovaných záměrů do jednoho.
Komentář zpracovatele posudku:
Jak již bylo řečeno výše, oba záměry spolu dopravně úzce souvisí. Na rozdíl od Vestecké spojky však
EXIT 4 a napojení ZKZP může existovat samostatně, Vestecká spojka bez napojení na D1 ne. Proto
posouzení samotného záměru Vestecké spojky bez realizace Exitu 4 a napojení na ZKZP by nemělo
smyslu. Proto také bylo požadováno v rámci posouzení Vestecké spojky i uvažování Exitu 4 a tím byly
vlastně posouzeny oba záměry společně a tedy jako celek. Součástí návrhu stanoviska (kapitola VII.
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posudku) bude podmínka zprovoznění Vestecké spojky po zprovoznění Exitu 4, resp. maximálně
společně.
Tato podmínka se po konečném vydání stanoviska Ministerstvem životního prostředí stane pro
investora stavby závaznou a bude povinen ji zohlednit v dalších stupních projektové přípravy stavby.
Stejně tak bude i zohlednění podmínek uvedených ve stanovisku MŽP sledováno příslušnými úřady
v navazujících stupních stavebního řízení.
Jednou z povinných náležitostí dokumentace pod bodem B.I.7. přílohy č. 4 zákona EIA je uvedení
předpokládaného termínu zahájení realizace záměru a jeho dokončení. Tyto termíny však
v dokumentaci nebyly stanoveny. Dokumentace EIA tak v rozporu s bodem B.I.7. přílohy č. 4 zákona
EIA neobsahuje tuto důležitou informaci, která je významná pro veřejnost i dotčené orgány
k vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí na časové ose. Termíny zahájení realizace záměru,
délka realizace záměru a termín jeho dokončení jsou v procesu EIA zásadními informacemi, ze
kterých lze hodnotit vlivy záměru na životní prostředí na časové ose (jak pro fázi výstavby, tak
následného provozu záměru).
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s autory připomínky, že jednou z povinných náležitostí dokumentace
pod bodem B.I.7. přílohy č. 4 zákona EIA je uvedení předpokládaného termínu zahájení realizace
záměru a jeho dokončení. Tyto termíny však v dokumentaci nebyly stanoveny.
Dokumentace EIA tak zdánlivě v rozporu s bodem B.I.7. přílohy č. 4 zákona EIA neobsahuje tuto
důležitou informaci.
Zpracovatel posudku nepopírá důležitost zveřejnění termínů realizace a dokončení plánovaného
záměru, avšak neztotožňuje se s názorem, že je to zásadní a rozhodující fakt z hlediska posuzování
záměru. To by bylo v okamžiku, kdyby se dále v dokumentaci a v odborných přílohách neposuzovaly
jednotlivé vlivy a dopravní stavy vůči žádnému roku a tomu v předložené dokumentaci tak není. Navíc
v každé dokumentaci EIA se vždy jedná o termíny pouze přibližné a často jsou „idealizovány“. Velmi
těžko lze dopředu odhadnout, jak dlouho bude trvat proces EIA, územní řízení a konečné vydání
stavebního povolení, včetně vlastní realizace stavby a uvolnění finančních prostředků.
Vzhledem ke skutečnostem, jak doposud proces EIA v případě tohoto záměru probíhal (nyní se
posuzuje již druhá verze přepracované dokumentace), nebylo příliš vhodné stanovovat přesný termín
realizace a dokončení záměru. Zpracovatel posudku v tomto případě nevnímá neuvedení této
informace jako nedodržení náležitostí stanovených zákonem č. 100/2001 Sb. v příloze č. 4.
Dle aktuálních informací projektanta je v případě vydání souhlasného stanoviska MŽP možné počítat
se zahájením stavby začátkem roku 2013 a s jejím dokončením v průběhu dvou let, tedy v letech 2014
až 2015, tzn. v době, pro kterou jsou některé z posuzovaných stavů počítány.
Jednou z povinných náležitostí dokumentace pod bodem B.I.9. přílohy č. 4 zákona EIA je výčet
navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat.
Dokumentace EIA uvádí pouze územní rozhodnutí a stavební povolení. Tento výčet je však zcela
nedostatečný. Navazujících rozhodnutí bude výrazně více, stejně tak správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat (např. rozhodnutí o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, souhlas se
zásahem do ochranného pásma lesa, rozhodnutí o zásahu do ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů, rozhodnutí o zásahu do krajinného rázu, rozhodnutí o zásahu do vodních toků,
povolení k připojení k dálnici atd.).
Komentář zpracovatele posudku:
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Zpracovatel posudku nepovažuje výčet navazujících rozhodnutí za rozhodující v procesu posuzování
vlivů stavby na životní prostředí. Poměrně standardně bývá v kapitole B.I.9. uváděno pouze územní
rozhodnutí a stavební povolení.
Zpracovatel posudku neshledal výčet rozhodnutí nedostatečným, navíc uváděná rozhodnutí
jednoznačně vyplývají ze zákonných povinností a tedy je nelze obejít ani opominout.
Zároveň je údaj o tom, že územní a stavební řízení povede Stavební úřad obecního úřadu Jesenice,
odbor životního prostředí a výstavby, nepravdivý. Záměr zasahuje do správních obvodů vícero
stavebních úřadů (např. též SU Průhonice, SÚ Praha). Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 5 stavebního
zákona je tvrzení uvedené v kapitole B. I. 9. nepravdivé.
Komentář zpracovatele posudku:
Údaj uvedený v dokumentaci EIA o tom, že územní řízení a stavební řízení povede stavební úřad
obecního úřadu Jesenice plně koresponduje s vyjádřením Ministerstva pro místní rozvoj (dopis č.j.
27695/2007-83/K-1550/07 ze dne 7. srpna 2007), který v souladu s ustanovením § 13 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb. stanovil jako pověřený stavební úřad právě stavební úřad obecního úřadu Jesenice.
Zmíněný dopis Ministerstva pro místní rozvoj je součástí předložené dokumentace EIA (příloha č. 1).
Tvrzení uvedené v kapitole B.I.9. je pravdivé, autor posudku nemá připomínky.
Podle dokumentace EIA je zřejmý značný objem nakládání se surovinami, které znamenají dovoz
anebo odvoz a nakládání s nimi. Z provedené bilance zemních prací je zřejmý nedostatek výkopového
materiálu, který bude nutné na stavbu dovážet z jiné lokality. Přes tuto skutečnost dokumentace EIA
nesplnila požadavek MŽP na přepracování dokumentace EIA (bod 16 stanoviska Ministerstva
životního prostředí ze dne 24. 7. 2008, č. j. 55337/EN V/08), podle kterého „dokumentace nehodnotí
nakládání s výkopovou zeminou (především odvozové trasy). Tento nedostatek předchozí
dokumentace však nebyl odstraněn. Dokumentace pouze lakonicky konstatuje, že „stavební materiál
bude dopravován odjinud“ (viz str. 37).
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku považuje předložené informace v dokumentaci EIA o nakládání s výkopovou zeminou
za dostatečné. Vzhledem k předpokladu dotace stavby zeminou z navazujícího záměru EXIT 4 D1
budou minimalizovány i dovozové trasy. Toto řešení se jeví jako nanejvýš výhodné a z pohledu vlivů
na životní prostředí a obyvatelstvo jako velmi pozitivní, neboť trasy nákladních aut dovážejících
zeminu budou minimální.
Údaje predikované k rokům 2014 a 2030 jsou záměrně podhodnoceny z důvodu, aby vyšlo
vyhodnocení rozptylové a akustické studie. Těžko lze uvěřit předpokladu nárůstu dopravní intenzity
na úseku D1 v úseku Praha - EXIT4 a EXIT 4 - Průhonice (viz tabulky na str. 40 dokumentace)
o pouhých 7300 vozidel ve stavu 1A na hlavní dopravní tepně, přivádějící dopravu z východu,
jihovýchodu a jihu, z širšího okolí, kde nyní dochází k obrovské výstavbě obytných a komerčních
objektů (zástavba v Pitkovicích, Průhonicích atd.). Předpoklad nárůstu dopravy ve stavu 1C a 1D je
taktéž podhodnocen, nárůst musí být z důvodu realizace kumulativních a synergických záměrů (viz
bod 2 těchto připomínek) výrazně vyšší.
Komentář zpracovatele posudku:
Dopravně-inženýrské podklady byly zpracovány nezávislým subjektem, kterým je TSK hl. m. Prahy.
K hlavním činnostem tohoto odborného subjektu patří zejména sběr a analýza dat o dopravě,
prognózování rozvoje dopravy, návrhy organizace a řízení silničního provozu, návrhy dopravních
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řešení, zpracování opatření k zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu, dopravní výchova a osvěta,
uplatňování nových technologií v dopravě atd.
Autoři posudku nemají připomínky k informacím uvedeným v dopravně-inženýrských podkladech,
které jsou součástí dokumentace EIA. Osm hodnocených modelových stavů bylo sestaveno s ohledem
na to, aby byl posouzen jak stávající stav, tak i výhledová náplň území, včetně předpokládaného
maximálního dopravního zatížení území.
V rámci modelových stavů byly uvažovány i stavy nadřazené komunikační sítě, které jsou pro dané
území méně pozitivní. Např. ve variantě 1A (rok 2014, stav bez záměru), variantě 1B (rok 2014, stav se
záměrem) a variantě 1C (rok 2014, stav se záměrem, s regulací TNA) se nepočítalo se stavbou 511
SOKP, jejíž zprovoznění bude mít příznivý vliv na omezení dopravní zátěže daného území, a to
především z hlediska nákladní dopravy.
Podobně předpoklady dopravy ve stavech 2A a 2B nelze považovat za hodnověrné. Z důvodu
realizace celé řady záměrů, další expanze bytové a komerční výstavby podél dálnice D1, D3 a v jejich
širším i vzdálenějším okolí, nelze předpokládané hodnoty považovat za reálný odhad.
Celkovou nedůvěryhodnost předložených hodnot předpokládaných intenzit dopravy podtrhují
nekorespondující údaje v tabulkách 1B a 1C ve sloupci osobní automobily (OA). Byť je jediným
rozdílem mezi oběma tabulkami zákaz vjezdu těžké nákladní dopravy nad 12 tun na Vesteckou spojku
(1C), ve sloupcích OA jsou zcela nekorespondující rozdíly, činící až 6000 vozidel denně (první dva
řádky - Vestecká spojka a napojení ZKZP).
Komentář zpracovatele posudku:
Zmíněné stavy 2A a 2B byly zpracovány pro cílový stav komunikační sítě na území hl. m. Prahy a
středočeského regionu a vychází z platných územních plánů. I přes řadu nejistot vzhledem
k vzdálenému časovému horizontu roku 2030 se jedná o odhad možného nárůstu intenzit automobilové
dopravy, který je pro účely procesu EIA postačující a relevantní.
Autor posudku nepovažuje modelované stavy 2A a 2B za podhodnocené ani nehodnověrné.
V prezentovaných vstupech do těchto modelů, ani v jejich výstupech neshledal žádné závažné
nedostatky.
K zmíněným nekorespondujícím údajům v tabulkách prezentujícím stav 1B a 1C podotýká zpracovatel
posudku následující:
Dopravní model pracuje s impedancemi na komunikační síti, tj. pokud je daná komunikace přetížena
(dopravní poptávka se blíží kapacitě), stává se daná trasa méně atraktivní. Vyloučením těžké nákladní
dopravy na Vestecké spojce dojde k významnému uvolnění kapacity, která je využita osobní
automobilovou dopravou.
Tato modelová úvaha byla již v praxi ověřena např. na Jižní spojce při odklonu těžké nákladní
dopravy na novou trasu Pražského okruhu. Zmíněný odklon způsobil nárůst intenzit osobní
automobilové dopravy na Jižní spojce o cca 20 tis. vozidel. Detailní rozbor je patrný např. z ročenky
dopravy pro rok 2010, str. 18 (http://www.tsk-praha.cz/rocenka/webbooks/Rocenka2010CZ/index).
Předložená rozptylová studie a jí převzaté závěry v dokumentaci EIA je zpracována zcela
nedostatečně, je vnitřně rozporná a neodpovídá požadavkům na zpracování RS pro účely vyhodnocení
vlivů na životní prostředí. Předložená RS nesplňuje požadavky Ministerstva životního prostředí, což
byl jeden z důvodů vrácení předchozí verze dokumentace EIA k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
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Posouzením úplnosti a správnosti předložené dokumentace EIA se detailně zabývá úvodní kapitola
II.1. posudku. Stejně tak se i tato kapitola zabývá rozptylovou studií ve vztahu k jednotlivým
požadavkům MŽP na její dopracování uvedenými v dopise MŽP ze dne 24. 7. 2008, č. j.
55337/ENV/08.
V této souvislosti autor posudku konstatuje, že až na drobné připomínky (převážně formálního
charakteru) neshledal v předložené rozptylové studii zásadní nedostatky. Studie je pro účely
hodnocení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo (proces EIA) zpracována dostatečně a v souladu
s metodickými pokyny MŽP.
Jednotlivé posuzované stavy záměru se téměř nedají rozlišit, celá rozptylová studie je v tomto ohledu
značně nepřehledná. Také grafické zpracování, zejména vizualizace výsledků modelu, je na velmi
špatné úrovni.
Komentář zpracovatele posudku:
Označení hodnocených stavů přesně odpovídá označení stavů v dopravně-inženýrských podkladech i
ve vlastní dokumentaci EIA.
Autor posudku částečně souhlasí s připomínkou týkající se grafického zpracování výsledků výpočtů.
Autor rozptylové studie zvolil ve snaze po co nejlepším grafickém výstupu jako podklad barevné
ortofotomapy. Pro lepší přehlednost by však bylo vhodnější zvolit klasické mapové podklady. Tato
připomínka je však spíše formálního charakteru, bez vlivu na celkové hodnocení záměru.
Rozptylová studie vůbec nevyhodnocuje pro dopravu naprosto klíčové znečišťující látky - PM2,5
(v rozptylové studii je jen zmínka o platnosti imisního limitu) a benzo(a)pyren, který je dopravou
emitován zásadním způsobem a v daném místě, jsou již limity pro tuto znečišťující látku
překračovány.
Komentář zpracovatele posudku:
TZL frakce PM2,5 nejsou řešeny z několika důvodů. V současné době nejsou stanoveny emisní faktory
PM2,5 pro motorová vozidla. Jsou k dispozici pouze různé přepočty z emisí PM10. Problém je také
s přesnějším stanovením resuspendované prašnosti částic PM2,5, která na emisích TZL z dopravy má
rozhodující podíl. Obdobný problém s emisními faktory je i pro benzo(a)pyren. Vypočtené hodnoty by i
s ohledem na použitý model byly zatíženy velkou nepřesností.
Pro stanovení emisí motorových vozidel, ze kterých jsou pak pro sledované látky vypočteny imisní
příspěvky, byl použit program MEFA 06. Tento program zatím neumožňuje výpočet emisí pro
benzo(a)pyren a PM2,5.
Pozn.: Dle současných údajů o hodnotách koncentrací PM2,5 v jednotlivých referenčních bodech dle
aktualizovaného modelu ATEM 2010 lze konstatovat, že ve sledované oblasti nebude docházet
k překročení imisního limitu pro PM2,5.
Autor posudku na základě výše uvedených důvodů nepožaduje doplnění rozptylové studie o hodnocení
polutantů PM2,5 a benzo(a)pyren.
V rozptylové studii se v tabulkách odhadu vývoje imisního pozadí naprosto neoprávněně kalkuluje se
zlepšením kvality ovzduší u „kritických“ polutantů (viz tabulky XXIV. a XXV. na str. 22 RS). Je zcela
nesmyslné kalkulovat s tím, že koncentrace NOx klesnou k roku 2014 na < 20 µg/m3 a k roku 2030 na
< 17 µg/m3 v této oblasti, kde naopak dochází k dalšímu nárůstu dopravy a dalších ekonomických
aktivit. I odhad aktuálního pozadí < 25 µg/m3 považuje MČ za nepravdivý. Dle Atlasu životního
prostředí v Praze se v současné době koncentrace NOx pohybují na úrovni až 35 µg.m-3 (ač je
v rozptylové studii uvedeno maximum 25 µg.m-3), roční koncentrace NO2 pak na úrovni až 40 µg.m-3.
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Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
k bodu č. 19 vyjádření VZOR 1, který se této problematice věnoval.
Podobně u koncentrací jemného polétavého prachu je zcela nesmyslné kalkulovat s tím, že
koncentrace PM10 klesnou k roku 2014 na < 25 µg/m3 a k roku 2030 na < 20 µg/m3 v této oblasti, kde
naopak dochází k dalšímu nárůstu dopravy a dalších ekonomických aktivit. I odhad aktuálního pozadí
< 30 µg/m3 považuje MČ za nepravdivý. Dle Atlasu životního prostředí v Praze se v současné době
koncentrace PM10 pohybují na úrovni až 35 µg.m-3.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
k bodu č. 20 vyjádření VZOR 1, který se této problematice věnoval.
Uváděné hodnoty v blízkosti dálnice D1, na okraji 1,5milionového města a v území, kde je již nyní
obrovský rozvoj a potenciál dalšího rozvoje lidských aktivit, jsou naprosto mylné. Takové úrovně
znečištění ovzduší je v Evropě možné naměřit pouze na venkovských pozaďových lokalitách, tedy
v území bez přímého lidského vlivu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
k bodu č. 21 vyjádření VZOR 1, který se této problematice věnoval.
Současná ekonomická situace naopak v ČR významně zpomaluje obměnu vozového parku v ČR.
Podle Sdružení automobilového průmyslu se průměrné stáří vozového parku v ČR v letech 2010 a
2011 zvýšilo oproti roku 2009 z 13,65 na 13,76 roku. RS tak nezákonně podhodnocuje vstupy emisí
do modelu. Výhled „imisního pozadí“ uvedený v RS je tak zcela nevěrohodný a zpracovatelem RS
ničím nepodložený.
Komentář zpracovatele posudku:
V rozptylové studii je komentována velikost daného rozdílu emisní vydatnosti uvažovaných liniových
zdrojů pro dané výpočtové stavy s tím, že se zde projevuje vliv lepších emisních faktorů vozidel pro
vyšší výpočtový rok. Z důvodu porovnávání rozptylových studií řešících liniové zdroje (automobilovou
dopravu) požaduje MŽP používat emisní faktory dle schváleného výpočtového programu MEFA02.
Novější model MEFA 06, který autor použil pro výpočet emisí z provozu motorových vozidel, v sobě
zahrnuje předdefinovaná složení vozového parku pro daný typ komunikace a dále umožňuje výpočet
pro daný výpočtový rok, který v sobě zahrnuje i vliv stáří vozidel na daný emisní faktor. Pro výpočty,
jak je ve studii uvedeno, bylo použito definované složení vozového parku „Praha a dálnice“. Ve studii
tak pro výpočet emisí z motorových vozidel bylo použito postupu schváleného MŽP.
Konstatování u ročních průměrů pro stávající stav PM10 má v sobě logické nedostatky a je vnitřně
rozporné. Zpracovatel rozptylové studie udává příspěvky do 5 µg/m3, ale z modelových výpočtů
ČHMÚ nebo ATEMU, na které se zpracovatel odkazuje, vyplývá, že v blízkosti dálnice D1 roste
průměrná roční úroveň znečištění ovzduší PM10 z méně než 20 µg/m3 až na 40 µg/m3. Je jasné, že
primární a hlavní příčinou takového nárůstu je tato silniční komunikace a provoz na ní. Takže pokud
v modelu RS vychází, že ve stávajícím stavu je příspěvek dopravy 5 µg/m3, tento závěr je zcela
nevěrohodný a RS je zatížena významnou chybou.
Komentář zpracovatele posudku:
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Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
k bodu č. 23 vyjádření VZOR 1, který se této problematice věnoval.
Za závažný nedostatek považuje MČ též skutečnost, že příloha rozptylové studie (grafické zobrazení)
není součástí zveřejněné dokumentace. Veřejnost tak nemá možnost se s ní seznámit a vyjádřit se k ní.
Komentář zpracovatele posudku:
V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., v platném znění není povinností autorů dokumentace EIA
odevzdat kompletní dokumentaci EIA včetně všech jejích příloh v elektronické podobě. Z hlediska
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění postačí zveřejnění v Informačním systému EIA alespoň
textové části dokumentace EIA, což bylo splněno.
Veřejnost má možnost se seznámit s kompletní dokumentací EIA včetně všech příloh (v tištěné podobě)
na úřadech dotčených městských částí (resp. obcí).
Využití metody „salámování“ je v takto imisně exponované lokalitě nepřípustné a musí být hodnoceno
již v rámci procesu EIA, včetně stanovení zmírňujících podmínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku opakovaně konstatuje, že se nejedná o metodu salámování. Ve výstupech dokumentace
EIA je zahrnut jak vlastní záměr Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603, tak i záměr EXIT 4
D1 a dopravní připojení ZKZP.
Dále zpracovatel posudku odkazuje na podmínky návrhu stanoviska, kde je uvedena celá řada
opatření pro fázi výstavby i provozu záměru týkající se minimalizace negativních vlivů stavby na
ovzduší.
Naprosto zavádějící je tvrzení zpracovatele dokumentace EIA na str. 109, že: „Celkově lze
konstatovat, že provoz posuzovaného záměru nebude pro své okolí příčinou překračování závazných
imisních limitů u sledovaných znečišťujících látek, tj. u NO2, PM10 a benzenu a změna imisní situace
spojená s realizací záměru bude pro dané prostředí únosná. Z hlediska znečištění ovzduší lze
konstatovat, že v zájmové lokalitě nedojde k významnému navýšení imisních koncentraci
znečišťujících látek, které by vedlo k překročení platných imisních limitu. Ve smyslu zákona
o ochraně ovzduší (§ 2 písm. j a § 6 odst. 1) je klíčový nikoliv imisní příspěvek samotného záměru, ale
celková situace se započtením zvýšení imisí vlivem záměru. A ta znamená, že budou překračovány
(krátkodobé) imisní limity pro ochranu zdraví, stanovené nařízením vlády č. 597/2006 Sb. jako
závazné hodnoty.
V takovém případě i příspěvek provozu záměru (cca 3,5 % u sledovaných polutantů) je třeba vnímat
jako významný příspěvek, byť se tuto skutečnost dokumentace EIA pokouší bagatelizovat.
Komentář zpracovatele posudku:
Lze vyslovit souhlas s konstatováním dokumentace, že samotný příspěvek záměru skutečně nebude pro
své okolí příčinou překračování závazných imisních limitů. Obdobně platí i vyjádření dokumentace, že
v zájmové lokalitě nedojde k významnému navýšení imisních koncentrací.
Jak je patrné z mapových příloh v rozptylové studii, uváděná krátkodobá maxima jsou dosahována
v bezprostředním okolí komunikace, nikoliv u objektů obytné zástavby.
Je nezbytné upozornit rovněž na závěr studie vlivů na veřejné zdraví z hlediska působení imisí, která
dospěla k závěru, že nejvyšší dosahované příspěvky záměru k imisní zátěži nezasahují území s trvalým
výskytem osob.

- EKOLA group, spol. s r. o. -

97

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Ve vztahu k problematice pozadí lze vyslovit závěr, že údaje o pozadí roku 2010 vycházejí z běžně
uznávaného modelu ATEM, rok 2014 je potom aproximací modelu ATEM roku 2010 a 2014. Za
předpokladu, že v roce 2030 zůstanou v provozu všechny ostatní zdroje znečišťování ovzduší při
stávajících emisních parametrech a budeme uvažovat pouze změny v intenzitách dopravy na řešených
komunikačních úsecích, potom nelze odhad imisního pozadí i pro rok 2030 považovat za nereálný.
Imisní pozadí dle modelu ATEM pro území, kde je imisní zátěž tímto modelem řešena pro rok 2020, je
patrné z mapových podkladů, které jsou uvedeny v komentáři zpracovatele posudku k předcházejícímu
vyjádření Hl. m. Prahy. Pro území, kde není imisní pozadí řešeno modelem ATEM, lze usuzovat pouze
ze stávajících vymezených oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, které již byly v rámci vypořádání
připomínek Hl. m. Prahy prezentovány.
Dokumentace EIA je v rozporu s požadavkem č. 32 na dopracování dokumentace ze stanoviska
Ministerstva životního prostředí ze dne 24. 7. 2008, č. j. 55337/ENV/08 – nehodnotí vliv záměru na
Vesteckou retenční nádrž.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA hodnotí vliv záměru na retenční nádrž v km 3,69 Vestecké spojky následovně:
„Druhým kříženým místem s vyšším stupněm ekologické stability je lokální biokoridor v km 3,690 a
zásah do navazující retenční nádrže. Biokoridor i retenční nádrž budou přemostěny mostním objektem
o délce cca 127 metrů s dostatečně dimenzovanou podchozí částí. Zvětšení objemu retenční nádrže
(o cca 100 m3) bude významným zásahem do dotčeného lokálního biokoridoru, funkce tohoto
biokoridoru však nebude realizací záměru ovlivněna. Na základě uvedeného lze konstatovat, že
dotčené ekosystémy mohou být určitým způsobem negativně dotčeny během výstavby, po realizaci
záměru lze předpokládat jejich obnovení, zachování či v případě regionálního biokoridoru výhledově i
zvýšení stupně ekologické stability.“
Autor posudku nemá k výše uvedeným skutečnostem připomínky. Součástí návrhu stanoviska bude
podmínka, aby výstavba v lokalitách s vyšším stupněm ekologické stability (např. křížené biokoridory)
probíhala co nejšetrněji a s důrazem na co nejmenší zásah do těchto území.
Hluková studie a měření hluku v lokalitě prokazují významné překračování závazných hygienických
limitů hluku pro venkovní chráněný prostor. Hluková studie zcela opomíjí vyhodnocení hluku pro
vnitřní chráněný prostor, byť se jedná též o závazné hygienické limity.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku upřesňuje, že z akustické studie sice vyplývá, že v některých výpočtových bodech budou
skutečně překročeny hygienické limity, avšak tyto kontrolní body jsou ve všech případech umístěny
v blízkosti stávajících místních komunikací a doprava na těchto místních komunikacích je
dominantním zdrojem hluku v těchto kontrolních bodech. Hygienické limity by v těchto kontrolních
bodech byly překročeny i bez existence Vestecké spojky.
Při řešení akustických studií v rámci dokumentací EIA se běžně provádí hodnocení vlivu záměru
především na jeho okolí, a tedy na chráněný venkovní prostor staveb, popř. chráněný venkovní prostor
v posuzovaném zájmovém území. Jedná se především o posouzení vlivu na okolí staveb a tedy venkovní
prostor.
V rámci předkládaného návrhu protihlukových opatření hlukové studie výpočtově dochází ke splnění
hygienického limitu 60/50 dB (den/noc) ve všech výpočtových bodech z provozu posuzovaného
záměru. V případech, kdy je splněn hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb lze
v souladu s požadavky normy ČSN 73 0532 předpokládat i pro ty nejhorší akustické vlastnosti
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obvodových fasád splnění hygienického limitu pro chráněný vnitřní prostor staveb. Z uvedeného
důvodu není nutné v rámci dokumentace EIA provádět vyhodnocení pro chráněný vnitřní prostor
staveb. K této kontrole dojde případně v rámci zpřesnění akustické studie v dalších stupních
projektové dokumentace, což je standardní a legitimní postup.
Dokumentace EIA neobsahuje akustickou studii vyhodnocení hlukové zátěže pro fázi výstavby
záměru. Vzhledem k překračování hygienických limitů hluku v dané oblasti v současné chvíli a
vzhledem k zásadním přepravním nárokům na dopravu a odvoz materiálu a surovin (viz bod 7 tohoto
vyjádření) je tato skutečnost zásadním nedostatkem předložené dokumentace EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí přílohy č. 8 dokumentace EIA je mj. i Hluková studie ze stavební činnosti zpracovaná v říjnu
roku 2011 společností MERTL AKUSTIKA s.r.o. Studie obsahuje výpočet hluku ze stavební činnosti
(hluk ze stavební činnosti použitých stavebních mechanismů a hluk z obslužné staveništní dopravy).
V závěru studie jsou navíc navržena opatření pro co největší eliminaci hluku z výstavby záměru.
Akustická studie společnosti Mertl akustika, s.r.o. (příloha č. 8.1. dokumentace EIA) vychází z DIP,
díky čemuž je taktéž zatížena podstatnou vadou podhodnocení vstupů.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se neztotožňuje s vyslovenou spekulací o podhodnocení prognostických výpočtů
v rámci doložených dopravně-inženýrských podkladů, ani s tím, že by byly na základě toho
podhodnoceny výstupy akustické studie. Oba materiály vycházely z dostupných dat v době zpracování.
Dokumentace EIA a akustická studie nedostatečně hodnotí kritické místo z pohledu hlukové situace,
kterým je úzké hrdlo pro trasu záměru mezi Rozkoší a lokalitou Drazdy. Zde je třeba zohlednit i
plánovanou zástavbu dle územních plánů v těsné blízkosti záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
V rámci zpracování hlukové studie, která je součástí dokumentace EIA, bylo do oblasti mezi Rozkoší
a lokalitou Drazdy umístěno hned několik kontrolních výpočtových bodů. Jedná se např. o KB 10
(rodinný dům v ulici Gočárova), KB 11 UP (budoucí obytná zástavba), KB 10 UP (budoucí zóna pro
rekreaci a sport) a KB 13 (rodinný dům v ulici Okružní).
Akustická situace v území je patrná kromě výpočtu ekvivalentních hladin akustického tlaku A v těchto
kontrolních bodech prezentovaných v tabulkách pro jednotlivé hodnocené stavy i z doložených
hlukových map v příloze akustické studie.
Zpracovatel akustické studie tak neopomněl vyhodnotit území (včetně plánované zástavby dle ÚP)
v tomto dotčeném úseku navržené Vestecké spojky.
Hluková studie zcela nevěrohodně tvrdí, že hlukové zatížení k roku 2014 (bez realizace záměru) bude
nižší oproti současnému stavu (rok 2010). Autor vyjádření uvádí, že v dané oblasti jednoznačně dojde
k dalšímu nárůstu dopravy z důvodu ekonomického a urbanistického rozvoje této oblasti (viz bod 1
tohoto vyjádření). Nižší emise hluku vozidel taktéž autor vyjádření neočekává, neboť průměrné stáří
vozidel v ČR stoupá.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
k bodu č. 32 vyjádření VZOR 1, který se této problematice věnoval.
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Nevěrohodně rovněž působí „započítání“ PHS s neprůzvučností vyšší než 24 dB a pohltivostí 4-7 dB.
K (optimistickým) výsledkům akustické studie je třeba navíc započíst nejistoty výpočtu (ty přitom činí
±2 dB) a fakt, že výpočtový model je nastaven na dodržování max. dovolené rychlosti, což je dle
dosavadních zkušeností na takto koncipované komunikaci zejména pro noční dobu nereálné. Reálná
hladina hluku zejména v nočních hodinách je a u záměru bude vyšší z důvodu nedodržování
maximální povolené rychlosti projíždějících vozidel. Tuto skutečnost by ale hluková studie měla
zohlednit, ne ji pouze přiznat. Dále, předpoklady intenzit dopravy dle DIP jsou záměrně
podhodnoceny, což se významně projeví i na celkovém hlukovém zatížení.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
k bodu č. 33 vyjádření VZOR 1, který se této problematice věnoval.
Dokumentace EIA dále mystifikuje tím, že tvrdí, že postačí zajištění dodržování vnitřních limitů
hluku, pokud nebude možné zajistit dodržování limitů pro vnější chráněný prostor (str. 109). Toto
tvrzení je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu zdraví před účinky hluku.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
k bodu č. 34 vyjádření VZOR 1, který se této problematice věnoval.
Zcela zásadně zavádějící tvrzení dokumentace (str. 110) i akustické studie je to, že vlastní realizace
záměru nezpůsobí překročení hlukových limitů v žádném z dotčených kontrolních bodů. Stejně tak
tabulky č. 11 a 12, kde akustická studie hodnotí pouze izolovaný hluk ze záměru. Realita je však zcela
jiná, zatížení dotčeného území hlukem je již dnes neúnosné (nadlimitní) a příspěvek záměru (byť sám
o sobě izolovaně neznamená překračování limitů hluku) způsobí další nárůst tohoto nezákonného
stavu. Tabulka č. 13 akustické studie prokazuje další nárůst hlukového zatížení z důvodu realizace
záměru tam, kde je již nadlimitní. A to je nepřípustné.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
k bodu č. 35 vyjádření VZOR 1, který se této problematice věnoval.
Za závažný nedostatek považuje MČ též skutečnost, že přílohy akustické studie nejsou součástí
zveřejněné dokumentace. Veřejnost tak nemá možnost se s nimi seznámit a vyjádřit se k nim,
akustická studie je díky tomu nepřehledná.
Komentář zpracovatele posudku:
V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., v platném znění není povinností autorů dokumentace EIA
odevzdat kompletní dokumentaci EIA včetně všech jejích příloh v elektronické podobě. Z hlediska
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění postačí zveřejnění v Informačním systému EIA alespoň
textové části dokumentace EIA, což bylo splněno.
Veřejnost má možnost se seznámit s kompletní dokumentací EIA včetně všech příloh (v tištěné podobě)
na úřadech dotčených městských částí (resp. obcí).
Z výše uvedeného plyne, že dokumentace EIA v části hlukového zatížení nesplnila požadavky č. 26,
28, 29 a 30 na dopracování dokumentace ze stanoviska Ministerstva životního prostředí ze dne 24. 7.
2008, č. j. 55337/ENV/08.
Komentář zpracovatele posudku:
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Podrobný komentář zpracovatele posudku k naplnění jednotlivých bodů dopisu MŽP ze dne 24. 7.
2008, č. j. 55337/ENV/08 je uveden v kapitole II.1. posudku.
Autor posudku s odkazem na uvedenou úvodní kapitolu posudku pouze stručně konstatuje, že výše
uvedené požadavky MŽP na dopracování dokumentace EIA byly v rámci dokumentace EIA, resp.
předložené akustické studie naplněny. Není důvod tedy dokumentaci EIA opětovně vracet
k přepracování či doplnění.
V místě záměru se nachází pět zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
z toho jeden silně ohrožený druh (ještěrka obecná). Ta je dle dokumentace v zájmovém území
zastižena v blízkosti retenční nádrže v km 3,7 a jihovýchodně od Drazd. Dle dokumentace (str. 119)
realizací záměru dojde k zásahu do biotopu. Další věta však nedává smysl: „Realizací bude tento druh
negativně ovlivněn jen minimálně.“ Dokumentace taktéž nenavrhuje žádné zmírňující opatření
k ochraně biotopu tohoto silně ohroženého druhu.
Dokumentace EIA nehodnotí vliv hlukového zatížení z provozu záměru na ohrožené ptačí druhy, které
se v lokalitě záměru nachází.
Komentář zpracovatele posudku:
Ad Zásah do biotopu ještěrky obecné:
Autoři posudku vnímají komentář dokumentace EIA k zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu
ještěrky obecné, že sice dojde k zásahu do biotopu tohoto zvláště chráněného druhu, avšak nepůjde
o zásah, který by tento dotčený biotop výrazně negativně ovlivnil (např. zničil biotop celý, případně
poškodil jeho značnou část).
Součástí návrhu stanoviska, který tvoří kapitolu VII. posudku, je komplexní souhrn opatření na
ochranu zvláště chráněných druhů živočichů vzešlý jak z vlastní dokumentace EIA, tak i z vyjádření
obdržených k dokumentaci EIA a z posudku.
Ad Vliv hluku na ohrožené ptačí druhy:
V rámci provedeného zoologického průzkumu byl zaznamenán v zájmovém území výskyt následujících
zvláště chráněných druhů ptáků: koroptev polní, vlaštovka obecná a rorýs obecný.
Vlaštovka obecná i rorýs polní byli zaznamenáni při přeletu (hledání potravy). Pravděpodobně
nejvýznamněji bude dotčena koroptev polní, resp. její biotop. Dojde k likvidaci části biotopu tohoto
druhu v daném území.
Jak uvádí dokumentace EIA, významné ovlivnění těchto ptačích druhů se v souvislosti s provozem
komunikace (a tedy ani souvisejícím hlukem) neočekává.
Navíc není k dispozici žádná norma či metodika, která by hodnotila vliv hluku na ptactvo, či jinou
faunu.
Dokumentace EIA i podkladové studie (akustická studie, rozptylová studie) předpokládají realizaci
záměru Vestecké spojky ve dvoupruhovém provedení, a takto ji též vyhodnocují. Tato skutečnost je
však v rozporu s požadavkem č. 12 na dopracování dokumentace ze stanoviska Ministerstva životního
prostředí ze dne 24. 7. 2008, č. j. 55337/ENV/08 i s reálným předpokladem, neboť Ministerstvo
dopravy požaduje počítat s Vesteckou spojkou ve čtyřpruhovém provedení v rezervě, stejně tak
předpokládané intenzity dopravy dle DIP čtyřpruhové uspořádání komunikace vyžadují. Dokumentace
EIA musí být vyhodnocena na maximální možné zatížení, což je u tohoto záměru s ohledem na výše
uvedené minimálně čtyřpruhové řešení Vestecké spojky.
Komentář zpracovatele posudku:
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Dokumentace EIA skutečně posuzuje vedení Vestecké spojky pouze ve dvoupruhové variantě a tedy ve
vztahu k životnímu prostředí určitě v některých faktorech méně zatěžující. Zpracovatelé posudku
nepovažují tento fakt za nedodržení podmínek MŽP.
Faktem je, že dopravně-inženýrské podklady neprokázaly (ani pro nejvzdálenější časový horizont a
nejvyšší předpokládanou dopravní zátěž) nutnost přípravy komunikace Vestecké spojky ve
čtyřpruhovém vedení.
Požadavek na vedení Vestecké spojky ve čtyřpruhové variantě vzešel skutečně od Ministerstva
dopravy. Na základě další komunikace s Ministerstvem dopravy (viz příloha č. 2 tohoto posudku) však
došlo k opuštění od tohoto původního požadavku.
Případné stanovisko MŽP dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění tak bude vydáno pouze
pro dvoupruhové uspořádání Vestecké spojky v úseku ZKZP – silnice II/603. Součástí návrhu
stanoviska bude následující podmínka: „Vestecká spojka bude dále projektově připravována a
realizována pouze jako dvoupruhová komunikace, bez ponechání územní rezervy pro čtyřpruh.“
Zcela proti smyslu a účelu procesu posuzování vlivů na životní prostředí je třeba hodnotit navržené
opatření pro fázi přípravných prací č. 1 „Záměr realizovat dle dokumentace pro územní řízeni (DÚR)
„Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603“, zpracovatel IKP
CONSULTING ENGINEERS s.r.o.“ (str. 127). Tento požadavek jednoznačně prokazuje, že
dokumentace EIA „je šita na míru“ připravené dokumentaci pro územní rozhodnutí. DÚR naopak
musí být zpracována ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 zákona EIA dle podmínek stanoviska EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Autoři posudku se částečně ztotožňují se vznesenou připomínkou. Avšak připravovaná dokumentace
pro DÚR je zdrojem dalších informací a podkladů pro zpracování dokumentace EIA. Zpracováním
dokumentace DÚR však investor riskuje další náklady na zpracování, dopracování, či přepracování
této dokumentace na základě výsledků procesu EIA. Součástí návrhu stanoviska v kapitole VII.
posudku bude následující podmínka: „Dokumentace pro územní řízení musí respektovat podmínky
uvedené ve stanovisku MŽP dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.“
Tento zákonný postup musí investor záměru respektovat, i kdyby to nebylo uvedeno v návrhu
stanoviska.
Navržené opatření v dokumentaci EIA pod bodem 11 je v rozporu s dosavadním ujišťováním
o skutečnosti, že daný záměr bude zprovozněn současně se záměrem Exit 4 D1 a dopravní připojení
Západní komerční zóny Průhonice. MČ požaduje zakotvit jednoznačný požadavek na současné
uvedení obou záměrů do provozu.
Komentář zpracovatele posudku:
V kapitole D.IV. dokumentace EIA po bodem 11 je uvedená následující podmínka: „Zajistit návaznost
přípravy a realizace záměrů „EXIT 4 D1 a dopravní připojení ZKZP“ a „Vestecká spojka v úseku
ZKZP – silnice II/603“ tak, aby zprovoznění proběhlo s minimálním časovým odstupem.“
V rámci zpracování posudku, na základě připomínek obdržených k dokumentaci EIA byla výše
uvedená podmínka pro účely návrhu stanoviska upravena následovně: „Zajistit návaznost přípravy a
realizace záměrů „EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“ a „Vestecká
spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603“. U obou záměrů je nezbytné časově
a věcně koordinovat jejich zprovoznění tak, aby byly obě stavby uvedeny do provozu současně, či
s minimálním časovým odstupem s tím, že prioritní v uvedení do provozu je vždy Exit 4.“
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Byť dokumentace EIA prokazuje překračování imisních limitů znečištění ovzduší pro ochranu zdraví,
kapitola D. IV. nenavrhuje žádné opatření k zmírnění tohoto nezákonného stavu.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku podotýká, že imisní dopad související s navýšením dopravní zátěže v souvislosti se
zprovozněním Vestecké spojky bude dle výpočtů provedených v rozptylové studii mimo nejbližší okolí
Vestecké spojky velmi malý. Vzhledem k hodnotám stávajícího pozadí lze konstatovat, že vlivem
provozu Vestecké spojky nedojde pro hodnocené stavy (0, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A a 2B) k překročení
platných imisních limitů pro sledované polutanty. Vyšší hodnoty krátkodobých imisních příspěvků pro
NO2 a PM10 byly prokázány pouze v nejbližším okolí Vestecké spojky.
Kapitola D.IV. dokumentace EIA neopomíná opatření na ochranu ovzduší. Jako jedno z významných
opatření na ochranu ovzduší ve fázi provozu Vestecké spojky uvedené v dokumentaci EIA je možné
jmenovat např. omezení provozu TNA na Vestecké spojce.
Součástí návrhu stanoviska, který tvoří kapitolu VII. posudku, je komplexní souhrn opatření na
ochranu ovzduší vzešlý jak z vlastní dokumentace EIA, tak i z vyjádření obdržených k dokumentaci EIA
a z posudku.
Zvolené výpočtové roky (2010, 2014 a 2030) považuje MČ za nevhodné a neprůkazné. Pro posouzení
stávající situace měl být zvolen rok 2012, nikoliv rok 2010. Dokumentace EIA i jednotlivé podkladové
studie se přepracovávaly a dokumentace byla zveřejněna až v roce 2012, není důvod používat jako
výchozí stav rok 2010.
Vzhledem k absenci údajů o termínech zahájení a dokončení záměru, přičemž ale rok 2014 se jeví jako
nepravděpodobný z důvodu posunu v projektových přípravách záměru, měl být jako výpočtový rok
použit rok 2016, nikoliv 2014.
Komentář zpracovatele posudku:
V době zpracování dopravně-inženýrských podkladů (1. polovina roku 2011) byly k dispozici
nejaktuálnější údaje ze sčítání dopravy v roce 2010.
Tyto průzkumy se zpracovávají v určitých časových intervalech – v rámci Prahy je to jedenkrát ročně,
na území Středočeského kraje (resp. celé republiky) je interval celostátního sčítání dopravy pětiletý
(rok 2000, 2005, 2010). Komplexní databáze průzkumů se zpracovává až po harmonizaci výsledků
všech dostupných podkladů, z tohoto důvodu jsou data vydávána zpětně (např. v první polovině
následujícího roku).
Druhý časový horizont, pro který byly zpracovány DIP, byl rok 2014. V době zpracování dokumentace
EIA byl tento rok uvažován jako předpokládaný rok zprovoznění záměru.
Zpracovatel posudku nemá k posuzovaným rokům 2010 a 2014 připomínky, v době zpracování
dokumentace EIA se jednalo o nejaktuálnější dostupné podklady.
Dokumentace EIA zcela zásadním způsobem mystifikuje veřejnost, když v kapitole C.I.6. tvrdí, že
„Území dotčené posuzovaným záměrem není v současné době zatěžováno nad míru únosného
zatížení“ (str. 63). Toto tvrzení je nepravdivé zejména s ohledem na stávající překračování závazných
hygienických limitů hluku a překračování závazných limitů znečišťování ovzduší pro PM10 a
benzo(a)pyren v lokalitě, kam má být záměr umístěn.
Podobně ve vztahu k hlukové zátěži - dle dokumentace EIA (str. 100) „kontrolní body KB 1, KB 9,
KB 11, KB 12, KB 8UP a KB 14UP, ve kterých jsou hygienické limity (60 dB ve dne a 50 dB v noci)
překročeny až o 9,7 dB (KB1, stav 1B, noční doba)“.
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Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
k bodu č. 44 vyjádření VZOR 1, který se této problematice věnoval.
Na základě výše uvedeného požaduje MČ, aby dokumentace vlivů záměru „Vestecká spojka v úseku
Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603“ byla opětovně vrácena k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku neshledal v dokumentaci EIA závažné nedostatky ani pochybení, které by si
vyžádaly opětovné vrácení dokumentace EIA k přepracování.

11. Městská část Praha-Šeberov
(č. j. MCPSE 00245/2012) ze dne 1. 3. 2012
MČ Praha-Šeberov požaduje vyřešení dopadu stavby zejména z hlediska vod. Pro MČ je zcela zásadní
vyřešení a prokázání vlivu stavby na podzemní a povrchové vody v oblasti s dopadem na chráněnou
památku Hrnčířských luk se všemi souvislostmi (ochrana chráněného zdroje na JV okraji Hrnčířských
luk, konkrétní ochrana a návrh řešení, jak vrátit část podzemních a povrchových vod do pramenné
oblasti).
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku odkazuje na komplexní souhrn opatření na ochranu vod, který je součástí návrhu
stanoviska (kapitola VII. posudku).
MČ Praha-Šeberov souhlasí s předloženou dokumentací po splnění následujících podmiňujících
podmínek:
a) Předkladatel dokumentace EIA v dalším stupni projektové dokumentace vyprojektuje technická
opatření pro akustiku (protihlukové valy) co nejblíže dvoupruhové komunikaci (přisazení valů na
příčný profil dvoupruhové komunikace) pro zajištění účinnosti protihlukových opatření.
Komentář zpracovatele posudku:
Autoři posudku navrhují doplnit do návrhu stanoviska následující podmínku: „V dalším stupni
projektové dokumentace stabilizovat a optimalizovat protihluková opatření na maximální akustický
efekt (tzn. optimalizovat i umístění PHO vůči zdroji hluku) tak, aby byly v souvislosti s provozem
stavby splněny s rezervou hygienické limity.“
b) Předkladatel dokumentace EIA v dalším stupni projektové dokumentace vyřeší ochranu objektů
v okolí výpočtových bodů KB9, KB11, KB12 a KB8UP (viz Hluková studie Ing. Karla Šnajdra ze
dne 12. 2. 2012).
Komentář zpracovatele posudku:
V některých z výpočtových bodů je překročen hygienický limit 60/50 dB (den/noc) již ve stávajícím
stavu. Dominantním zdrojem akustických emisí pro uvedené výpočtové body je stávající provoz, tedy
provoz bez vlivu posuzovaného záměru. Hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž je však ve
výpočtových bodech dodržen.
Součástí návrhu stanoviska je následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
stabilizovat a optimalizovat protihluková opatření tak, aby byly v souvislosti s provozem stavby
splněny hygienické limity.“
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c) Na celém úseku Vestecké spojky bude konečný povrch realizován z asfaltové směsi s nízkou
hlučností (podobný jako v ul. 5. května).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje na svůj komentář
k vyjádření obce Jesenice, kde se problematice „tichého povrchu“ věnoval.
d) Na rozhraní Západní komerční zóny Průhonice a navazujícího úseku Vestecké spojky k silnici
II/603 bude umístěna elektronická váha, která definitivně zamezí vjezdu nákladních vozidel nad 12
tun.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska je následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
navrhnout konkrétní pravidla a technický způsob omezení - zákazu vjezdu TNA nad 12 tun na
Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se silnicí
II/603.“
e) Na rozhraní Západní komerční zóny Průhonice a navazujícího úseku Vestecké spojky k silnici
II/603 bude umístěna mýtná brána pro zpoplatnění úseku Vestecké spojky pro vozidla nad 3,5 t
z důvodu možného zkracování cesty namísto trasy po pražském obchvatu. Zamezí se tak tím
zbytečnému nárůstu dopravy na Vestecké spojce a současně ztrátě na mýtném na pražském
obchvatu.
Komentář zpracovatele posudku:
Vestecká spojka je navržena jako komunikace II. třídy. Tyto komunikace nejsou zatím v ČR
zpoplatněny a bylo by k tomu zapotřebí úpravy zákona, resp. prováděcí vyhlášky.
K výše zmíněnému opatření tak není možné v současné době přistoupit.
f) Součástí připomínek zaslaných na Ministerstvo životního prostředí byla rovněž Hluková studie
pana Ing. Šnajdra ze dne 12. 2. 2012.
Komentář zpracovatele posudku:
V akustickém posudku zpracovaném Ing. Šnajdrem je v kapitole 3. uvedeno, že: „Dokumentace stavby
nereaguje na připomínky vzešlé z předchozího kola hodnocení záměru EIA a je od dokumentace z roku
2008 bez jakýchkoliv úprav.“ Zpracovatel posudku konstatuje, že akustická studie reagovala i na
požadavky MŽP (body č. 26, 27, 28 a 30) uvedené v dopise ze dne 24. 7. 2008 (viz Příloha č. 1
posudku, část B/ Výtah z dopisu MŽP), a tedy doznala od původní dokumentace změn. Vzhledem
k původní akustické studii došlo i ke změně zpracovatele akustické studie a ke změně použitého
výpočtového softwaru apod. Akustické posouzení Ing. Šnajdra velmi podrobně hodnotí jednotlivé části
akustické studie a zpracovatel posudku bere toto posouzení na vědomí. Nicméně i přes řadu
připomínek je závěr jeho posouzení pro hodnocený záměr zcela jednoznačný a korespondující
s názorem týmu zpracovatele posudku a to, že rozsah technických opatření lze očekávat, že bude
dostačující a že přesná poloha, délka, výška a provedení jednotlivých technických opatření vzejde
z detailního modelování hlukové situace v dalším kole přípravy stavby. Závěr tohoto posouzení je také
v souladu s názorem týmu zpracovatele posudku a to, že s ohledem na rozsah navržených technických
opatření v okolí stavby Vestecké spojky lze tuto stavbu v navržené lokalitě realizovat.
Do návrhu stanoviska lze akceptovat i podmínku: V dalším stupni PD bude nutné vyřešit ochranu
objektů v okolí výpočtových KB9, KB11, KB12 a KB 8UP a případně dalších vzešlých z detailního
akustického modelování, u kterých lze předpokládat případné ovlivnění provozem na Vestecké spojce.
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g) Předkladatel dokumentace EIA vyřeší a prokáže vliv stavby na podzemní a povrchové vody
v oblasti s dopadem na chráněnou památku Hrnčířských luk se všemi souvislostmi – ochrana
chráněného zdroje na JV okraji Hrnčířských luk, konkrétní ochrana a návrh řešení jak vrátit
část podzemních a povrchových vod do pramenné oblasti.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku odkazuje na komplexní souhrn opatření na ochranu vod, který je součástí návrhu
stanoviska (kapitola VII. posudku). Tento návrh podmínek zajistí ochranu povrchových a podzemních
vod.

12. Obec Vestec
(č. j. 00499/2012/OU) ze dne 1. 3. 2012
Dokumentace EIA obsahuje pouze jednu variantu záměru (a variantu nulovou). Zdůvodňování tohoto
nedostatku dokumentace EIA odkazem na územně plánovací dokumentaci je nepřípustné.
Komentář zpracovatele posudku:
Trasa Vestecké spojky úzce navazuje na umístění stavby EXIT 4 D1. Jak uvádí v úvodu dokumentace
EIA „EXIT 4 D1 a dopravní připojení ZKZP“ její zpracovatel, tak samotný proces vyhledávání
optimální (nejméně konfliktní) lokalizace křižovatky Exit 4 probíhal v minulosti a jako nejvhodnější
profil dálnice D1 pro umístění Exitu 4 byl vybrán km 3,756. Tento profil je fixován v platných
územních plánech a je na něj navázáno směrové vedení Vestecké spojky. V minulosti již bylo
prověřováno variantní umístění Exitu 4 v km cca 3,9. Toto řešení bylo vyhodnoceno z hlediska vlivů na
životní prostředí jako nevhodné a bylo opuštěno. Hledat jiné místo pro křižovatku mezi Exitem 2 D1 a
Exitem 6 D1 je velmi obtížné pro malou vzdálenost mezi křižovatkami, velmi špatnou možnost umístění
dopravního značení mezi nimi (v souvislosti s bezpečností dálničního provozu) a dalších možných
napojení plánovaných záměrů v územně plánovací dokumentaci v daném území.
Při hledání optimálního (nejméně konfliktního) vedení Vestecké spojky a EXIT 4 D1 byla zohledněna
konfigurace terénu, vzdálenost od obytné zástavby, minimalizace střetů s biologicky cennými prvky
v území, soulad s územně-plánovací dokumentací a v neposlední řadě i smysluplnost napojení na
stávající komunikační síť.
Vedle lokalizace Vestecké spojky byly v minulosti prověřovány různé varianty technického řešení
křižovatek. Prostorově náročnějším způsobem bylo v minulosti řešeno křížení se silnicí III/0032,
cyklostezkou a regionálním biokoridorem v km cca 0,8 stavby, kdy navrhovaný protihlukový val
zasahoval do lokálního biocentra. Po připomínkách vznesených k předchozí verzi dokumentace EIA
byl rozsah zásahu do dotčených prvků ÚSES upraven a minimalizován.
Autor posudku považuje argumentaci, proč je Vestecká spojka řešena pouze v jedné (aktivní) variantě,
za akceptovatelnou. Dále konstatuje, že nyní předložená dokumentace EIA je v souladu s požadavky
MŽP na doplnění dokumentace doplněna o vyhodnocení a porovnání stavů se záměrem a stavu bez
záměru. Z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je tak jasně patrné, jaký vliv (přírůstek
z hlediska akustické situace i znečištění ovzduší) bude mít navržená stavba.
V rozporu s požadavkem č. 12 na dopracování dokumentace ze stanoviska MŽP ze dne 24. 7. 2008, čj.
55337/ENV/08 není posouzeno (jako varianta řešení záměru) případné rozšíření Vestecké spojky na
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čtyřpruh a jeho vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo. Posouzení vlivů není hodnoceno pro
maximální možnou kapacitu záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Vyhodnocení čtyřpruhové varianty komunikace Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603 nebylo
provedeno záměrně, neboť z dopravně-inženýrských podkladů jasně vyplynulo, že maximální
předpokládanou zátěž (v roce 2030) na Vestecké spojce s rezervou přenese i varianta dvoupruhového
uspořádání komunikace.
Požadavek na vytvoření rezervy na čtyřpruhové uspořádání komunikace byl v minulosti vznesen
Ministerstvem dopravy. Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto
odvolávají na svůj komentář k bodu č. 8 vyjádření VZOR 1, kde se této problematice věnovali.
Závěrem se autoři posudku odkazují na následující podmínku, která bude součástí návrhu stanoviska:
„Vestecká spojka bude dále projektově připravována a realizována pouze jako dvoupruhová
komunikace, bez ponechání územní rezervy pro čtyřpruh.“
Dokumentace EIA nehodnotí vliv záměru na retenční nádrž v obci Vestec.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA hodnotí vliv záměru na retenční nádrž v km 3,69 Vestecké spojky následovně:
„Druhým kříženým místem s vyšším stupněm ekologické stability je lokální biokoridor v km 3,690 a
zásah do navazující retenční nádrže. Biokoridor i retenční nádrž budou přemostěny mostním objektem
o délce cca 127 metrů s dostatečně dimenzovanou podchozí částí. Zvětšení objemu retenční nádrže
(o cca 100 m3) bude významným zásahem do dotčeného lokálního biokoridoru, funkce tohoto
biokoridoru však nebude realizací záměru ovlivněna. Na základě uvedeného lze konstatovat, že
dotčené ekosystémy mohou být určitým způsobem negativně dotčeny během výstavby. Po realizaci
záměru lze předpokládat obnovení, zachování či v případě regionálního biokoridoru výhledově i
zvýšení stupně ekologické stability.“
Autoři posudku nemají k výše uvedeným skutečnostem připomínky. Součástí návrhu stanoviska bude
podmínka, aby výstavba v lokalitách s vyšším stupněm ekologické stability (např. křížené biokoridory)
probíhala pokud možno co nejšetrněji a s co nejmenším zásahem do těchto území.
Dokumentace EIA neobsahuje akustickou studii vyhodnocení hlukové zátěže pro fázi výstavby
záměru. Vzhledem k překračování hygienických limitů hluku v dané oblasti v současné době je tato
skutečnost zásadním nedostatkem předložené dokumentace.
Komentář zpracovatele posudku:
Předložená dokumentace EIA obsahuje akustickou studii hodnotící hlukovou zátěž ve fázi výstavby
záměru (viz příloha č. 8 dokumentace EIA).
Přílohy akustické studie nejsou součástí zveřejněné dokumentace EIA. Veřejnost nemá možnost se
s nimi seznámit a vyjádřit se k nim.
Komentář zpracovatele posudku:
V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., v platném znění není povinností autorů dokumentace EIA
odevzdat kompletní dokumentaci EIA včetně všech jejích příloh v elektronické podobě. Z hlediska
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění postačí zveřejnění v Informačním systému EIA alespoň
textové části dokumentace EIA, což bylo splněno.
Veřejnost má možnost se seznámit s kompletní dokumentací EIA včetně všech příloh (v tištěné podobě)
na úřadech dotčených městských částí (resp. obcí).
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Akustická studie je velmi nepřehledná.
Komentář zpracovatele posudku:
Připomínky k akustické studii jsou uvedeny v kapitole II.1. posudku. Autor posudku neshledal žádné
zásadní nedostatky jako neúplnost studie, nepřehlednost či chybné výstupy. Vznesené připomínky
k akustické studii byly bez vlivu na celkové hodnocení záměru.
Předložená akustická studie je zpracována standardním způsobem, obsahuje jak textovou část, tak i
grafické přílohy.
Vzhledem k množství hodnocených předpokládaných stavů dopravní infrastruktury a uvažovaných
časových horizontů se může jevit hluková studie poměrně obsáhlá a komplikovaná.
Dokumentace EIA v rozporu se zákonem EIA neuvádí termíny zahájení realizace záměru a jeho
dokončení.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s autory připomínky, že jednou z náležitostí kapitoly B.I.7. je uvedení
předpokládaného termínu zahájení realizace záměru a jeho dokončení. Tyto termíny však
v dokumentaci nebyly stanoveny, avšak nejde o zásadní a rozhodující fakt z hlediska posuzování
záměru. To by bylo v okamžiku, kdyby se dále v dokumentaci a v odborných přílohách neposuzovaly
jednotlivé vlivy a dopravní stavy vůči žádnému roku a tomu v předložené dokumentaci tak není. Navíc
v každé dokumentaci EIA se vždy jedná o termíny pouze přibližné a často jsou „idealizovány“. Velmi
těžko lze dopředu odhadnout, jak dlouho bude trvat proces EIA, územní řízení a konečné vydání
stavebního povolení, včetně vlastní realizace stavby a uvolnění finančních prostředků.
Vzhledem ke skutečnostem, jak doposud proces EIA v případě tohoto záměru probíhal (nyní se
posuzuje již několikátá verze přepracované dokumentace), nebylo příliš vhodné stanovovat přesný
termín realizace a dokončení záměru. Zpracovatel posudku v tomto případě nevnímá neuvedení této
informace jako nedodržení náležitostí stanovených zákonem č. 100/2001 Sb. v příloze č. 4.
Dle aktuálních informací projektanta je v případě vydání souhlasného stanoviska MŽP možné počítat
se zahájením stavby začátkem roku 2013 a s jejím dokončením v průběhu dvou let, tedy v letech 2014
až 2015.
Obec Vestec požaduje přepracování dokumentace s uvažováním skutečného aktuálního stavu – tedy
stavu k roku 2012. Údaje za rok 2010 považované za současný stav jsou již neaktuální. Údaje
predikované k rokům 2014 a 2030 jsou výrazně podhodnoceny (především údaje týkající se budoucího
navýšení provozu z dálnice D3).
Komentář zpracovatele posudku:
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je založeno především na dopravněinženýrských podkladech. V rámci nyní předložené dokumentace EIA byly zpracovány i aktualizované
dopravně-inženýrské podklady (květen 2011).
V těchto podkladech představuje rok 2010 variantu označenou jako „stávající stav“. Tato varianta
vychází z nejaktuálnějších dopravních průzkumů dostupných v době zpracování dopravní studie.
K vyhodnocení varianty současného stavu (rok 2010) nemá autor posudku žádné připomínky.
Zásadním rozdílem mezi jednotlivými modelovými časovými horizonty je především stav dopravní
infrastruktury v širším území. Stav roku 2012 bude z tohoto hlediska navíc blízký hodnocenému stavu
roku 2014 (bez realizace záměru). Doplnění dokumentace EIA o rok 2012 by tak z hlediska posouzení
vlivů na životní prostředí nic zásadního nepřineslo.
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Dopravně-inženýrské podklady byly zpracovány nezávislým subjektem, kterým je TSK hl. m. Prahy.
K hlavním činnostem tohoto odborného subjektu patří zejména sběr a analýza dat o dopravě,
prognózování rozvoje dopravy, návrhy organizace a řízení silničního provozu, návrhy dopravních
řešení, zpracování opatření k zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu, dopravní výchova a osvěta,
uplatňování nových technologií v dopravě atd.
Autor posudku nemá připomínky k informacím uvedeným v dopravně-inženýrských podkladech, které
jsou součástí dokumentace EIA. Osm hodnocených modelových stavů bylo sestaveno s ohledem na to,
aby byl posouzen jak stávající stav, tak i výhledová náplň území, včetně předpokládaného
maximálního dopravního zatížení území.
V rámci modelových stavů byly uvažovány i stavy nadřazené komunikační sítě, které jsou pro dané
území méně pozitivní. Např. ve variantě 1A (rok 2014, stav bez záměru), variantě 1B (rok 2014, stav se
záměrem) a variantě 1C (rok 2014, stav se záměrem, s regulací TNA) nebylo počítáno se stavbou 511
SOKP, jejíž zprovoznění bude mít příznivý vliv na omezení dopravní zátěže daného území.
Obec Vestec požaduje vypracování odborné studie světelného smogu, která by změřila současnou
intenzitu rušivého světla v oblasti a zhodnotila rizika negativního ovlivnění obyvatelstva nesporným
nárůstem světelného smogu v souvislosti se záměrem. Nesouhlasí s jakýmkoliv doplňováním
veřejného osvětlení u křižovatky Vestecké spojky a silnice II/603.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka: „V dalším stupni projektových příprav provést
výpočet návrhu osvětlení tak, aby výsledný příspěvek stavby ke světelnému znečištění lokality byl
minimalizován a aby nedocházelo ke zbytečnému nasvícení okolních ploch. Při návrhu osvětlení je
nutné dbát na to, aby nově zřizované osvětlení bylo bodové, cílené a bez vedlejších světelných efektů
na okolí.“
Obec Vestec požaduje, aby byla provedena příslušná měření současné úrovně hluku a tato měření byla
východiskem pro zpracování nové hlukové studie. K tomuto závěru vede obec zjištění, že dnešní
úroveň hluku pocházejícího z okruhu R1 překračuje platné hygienické normy.
Komentář zpracovatele posudku:
Hluková studie, která je součástí dokumentace EIA, obsahuje protokol z 24hodinového měření hlukové
zátěže, které bylo provedeno v roce 2011.
Provedená měření byla využita pro ověření funkčnosti výpočtového modelu vytvořeného v programu
CADNA A.
Porovnání stávajících vypočtených ekvivalentních hladin akustického tlaku A s hladinami zjištěnými
měřením prokázalo, že hodnoty zjištěné měřením a výpočtem v programu CADNA A spolu velmi dobře
korespondují a je možné sestavený výpočtový model použít pro predikci hlukové zátěže nejen
v bodových hodnotách, ale i v ploše daného území.
Autoři posudku v této souvislosti nepokládají zpracování nové akustické studie v tomto stupni přípravy
stavby – proces EIA- za nezbytné.
Obec Vestec požaduje, z důvodu stávající vysoké hlukové zátěže, omezení rychlosti v celém úseku
Vestecké spojky na max. 70 km/h.
Komentář zpracovatele posudku:
Z provedených akustických výpočtů v rámci procesu EIA nevyplynulo, že by z hlediska hlukové zátěže
bylo třeba přistoupit k dalším protihlukovým opatřením typu omezení rychlosti.
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Zpracovatel posudku konstatuje, že k tomuto provoznímu opatření je možné přistoupit kdykoliv i
v průběhu provozu. Navíc v návrhu stanoviska bude požadavek na zajištění kontrolních mechanismů i
dodržování rychlosti, např. formou poměrového měření rychlosti.
Obec Vestec požaduje provedení finálního povrchu komunikace celého úseku Vestecké spojky řešit
gumoasfaltem z důvodu minimalizace hlukové zátěže.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje na svůj komentář
k vyjádření obce Jesenice, který se problematice „tichého povrchu“ věnoval.
Obec Vestec požaduje omezení vjezdu vozidel s celkovou hmotností nad 12 tun neřešit pouze
dopravním značením, ale tuto restrikci doplnit instalací elektronických vah.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska je následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
navrhnout konkrétní pravidla a technický způsob zajištění kontrolních mechanismů zákazu vjezdu TNA
nad 12 tun na Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po
křižovatku se silnicí II/603.“
Obec Vestec požaduje z důvodu nadprůměrně vysoké koncentrace prachových částic v lokalitě
doplnění oboustranných zemních valů podél celého úseku Vestecké spojky. Tyto zemní valy požaduje
osázet vhodným způsobem tak, aby výsadba minimalizovala šíření prachových částic do okolí.
Požaduje osázení keřového patra v těsné blízkosti vozovky, dále požaduje provedení výsadby stromů
v celé šíři trvalého záboru.
Komentář zpracovatele posudku:
Předložená rozptylová studie, která je součástí dokumentace EIA, prokazuje, že jsou imisní příspěvky
jednotlivých polutantů z Vestecké spojky pod limitními hodnotami. Výstavba valů tedy není výší
imisních koncentrací opodstatněná.
Součástí projektové dokumentace pro Vesteckou spojku je i projekt sadových úprav. Projekt
předpokládá výsadbu více jak 1000 ks stromů a 5,5 ha keřů. Sadové úpravy navrhují výsadby na všech
plochách, kde jsou výsadby přípustné (například z hlediska bezpečnosti a rozhledových poměrů).
Sortiment použitých stromů a keřů upřednostňuje výsadbu domácích druhů, pouze do výsadby středu
kruhových objezdů jsou navrženy geograficky nepůvodní dřeviny. Celkově lze konstatovat, že navržené
sadové úpravy jsou poměrně velkorysé svojí rozlohou a přijatelné navrženým spektrem dřevin.
I přes to jsou součástí návrhu stanoviska následující podmínky: „V dalším stupni projektové
dokumentace navrhnout rozšíření ochranné zeleně podél komunikace.“, „V dalším stupni projektové
dokumentace (dokumentace pro územní řízení) doložit aktualizovaný návrh sadových úprav (včetně
výkresové části) se zaměřeními, návrh zeleně s protiprašnou funkcí a dendrologický průzkum kácených
dřevin, včetně zhodnocení kácených dřevin a návrhu odpovídající kompenzace např. i s využitím
přebytků zemin z okolních staveb pro vytvoření ochranných valů podél Vestecké spojky.“

13. Magistrát hl. města Prahy, odbor ochrany prostředí
(č. j. S-MHMP-0103122/2012/1/OOP/VI) ze dne 1. 3. 2012
V předložené dokumentaci je problematika předpokládaných záborů zemědělské půdy zpracována
dostatečně podrobně. OOP tedy nepožaduje pokračování v procesu EIA.
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Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí.
Vzhledem k tomu, že v místě křížení Vestecké spojky s lesním pozemkem parc. č. 564/17 k. ú.
Šeberov má být silnice vedena v zářezu a přemostěna biokoridorem, doporučuje OOP zvážit, zda
v místě tohoto přemostění není vhodnější využít trvalého záboru (cca 2000 m2). Z hlediska chráněných
zájmů požaduje navrhnout takovou technologii stavby, aby došlo k minimalizaci záborů lesních
pozemků.
Komentář zpracovatele posudku:
Dotčený lesní pozemek je součástí územního systému ekologické stability (regionální biokoridor
R4/42). Z důvodů zachování funkce biokoridoru je v projektu navrženo částečné zahloubení trasy pod
úroveň terénu. Zalesněný biokoridor, včetně souběžné silnice K Labeškám, bude převeden nad
Vesteckou spojkou přemostěním. Lesní pozemek tedy zůstane zachován, pouze během výstavby bude
přerušeno plnění funkce lesa. Z tohoto důvodu volil projektant záměru pouze dočasný zábor PUPFL.
Autor posudku nemá k uvedenému postupu připomínky.
Součástí návrhu stanoviska budou následující podmínky:
1/ „V dalším stupni projektových příprav upřesnit trvalé a dočasné zábory pozemků PUPFL
související se záměrem.“
2/ „Výstavba v lokalitách s vyšším stupněm ekologické stability (např. křížené biokoridory, lesní
pozemky) bude probíhat pokud možno co nejšetrněji a s co nejmenším zásahem do těchto území.“
Z hlediska nakládání s odpady bez připomínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí.
Na základě výsledků modelových výpočtů rozptylové studie lze z hlediska ochrany ovzduší souhlasit
se záměrem realizace Vestecké spojky v uvedeném úseku. Jak vyplývá z vyhodnocení jednotlivých
modelových stavů, menší vliv na kvalitu ovzduší oproti stavu 1B má stav 1C (omezení jízd nákladních
vozidel nad 12 t) a stav 1E (zprovoznění úseku PO č. 511).
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí.
Na základě zoologického průzkumu stavba představuje zásah do biotopu zvláště chráněných druhů
živočichů, ropucha obecná (Bufo bufo), ještěrka obecná (Lacerta agilis) a koroptev polní (Perdix
perdix) zařazeného dle přílohy č. III. vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do
kategorie druhů ohrožených respektive silně ohrožených, proto v dalším stupni projektové
dokumentace k danému záměru musí být OOP MHMP udělena výjimka ve smyslu § 56 odst. 1 zákona
ze zákazů stanovených § 50 zákona v základních podmínkách ochrany zvláště chráněných živočichů.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska je následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
požádat o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů v souladu s ust. § 56
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.“
Vestecká spojka na území hl. m. Prahy ovlivňuje významný krajinný prvek les a vodní tok
(bezejmenná vodoteč) a kříží prvky územního systému ekologické stability L2/425 a R4/42. MHMP
OOP upozorňuje, že na prvcích L2/425 a R4/42 územního systému ekologické stability byl v nedávné
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době založen lesní porost, proto byly oproti původní dokumentaci minimalizovány zábory na
pozemcích určených k plnění funkcí lesa a ostatních částech ÚSES.
K zásahům do lesa a vodního toku bude v následujících stupních projektové dokumentace potřeba
vydat závazná stanoviska k dotčení významných krajinných prvků.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska je následující podmínka: „V dalším stupni projektových příprav požádat
příslušný orgán ochrany přírody o povolení k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst.
2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“
Předložená dokumentace plně neposkytuje údaje k uvážení míry ovlivnění prameniště podzemních a
povrchových vod v území. Z dokumentace a přílohy hydrogeologického posudku je patrné, že není
v současné době bez hydrogeologických průzkumů možné posoudit míru ovlivnění prameniště
bezejmenného potoka na východ od Hrnčíř. Je tedy třeba zjistit míru vlivu zářezu komunikace a
zásahu do tohoto významného krajinného prvku bezejmenného potoka.
Přepracovaná dokumentace konkrétní opatření nenavrhuje a jednoznačný vliv stavby na pramennou
oblast vodního toku s malou vodní nádrží Šmatlík není v dokumentaci predikován. Text dokumentace
se odvolává na hydrogeologický posudek (příloha č. 13 dokumentace EIA).
Komentář zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku dokumentace EIA a její samostatná příloha č. 13 (Hydrogeologické
posouzení) pro účely procesu EIA dostatečně nastiňuje možná rizika ovlivnění povrchových a
podzemních vod v daném území v souvislosti s navrženou stavbou. Nezbytnou podmínkou je však
doplnění detailního hydrogeologické posouzení v dalším stupni projektové dokumentace (dokumentace
pro územní řízení), které zpřesní závěry dokumentace EIA a navrhne případná konkrétní technická
opatření na ochranu vod v daném území.
Součástí návrhu stanoviska (viz kapitola VII. posudku) je komplexní souhrn opatření na ochranu
povrchových a podzemních vod. Jedná se především o podmínky pro další stupně projektových
příprav, opatření ve fázi výstavby, případně provozu záměru. Tyto podmínky vyplynuly jak z vlastní
dokumentace EIA, tak i z připomínek obdržených k této dokumentaci a ze samotného posudku.
Součástí návrhu stanoviska bude mj. následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
(dokumentace pro územní řízení) provést podrobný hydrogeologický průzkum zaměřený především na
ovlivnění vodního zdroje farmy Drazdy a prameniště bezejmenného toku na východním okraji Hrnčíř.
V případě, že hydrogeologický průzkum prokáže, že by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění vodního
zdroje či prameniště, musí investor zajistit adekvátní náhradu tohoto stávajícího vodního zdroje, resp.
navrhnout konkrétní technická, či jiná ochranná opatření tak, aby ke znehodnocení vodního zdroje či
prameniště nedošlo.
Hydrogeologický průzkum je doporučeno provést souběžně, příp. v přímé návaznosti na inženýrskogeologický průzkum.“
Konkrétním řešením vlivu zářezu komunikace na pramennou oblast má být záchytný travnatý příkop
o délce 475 m, který bude přivádět vodu do prameniště na okraji Hrnčíř. Zpracovatel dokumentace
přisuzuje příkopu dvě funkce: 1) odvádění vod z povrchu – řešení přebytků srážkových vod tj. retenci
srážkových vod v povodí Šmatlíku v okolí Drazd a 2) dotaci pramenné oblasti bezejmenné vodoteče.
To však považuje MHMP OOP za nesprávné, neboť podzemní vody, které se z pramenné oblasti
mohou ztrácet vlivem drenážního účinku zářezu, by nebyly kompenzovány dotací vod z příkopu
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zejména v bezdeštném období. Proto takový způsob považuje MHMP OOP za neúčinný. Technické
řešení, které by zajistilo dotaci pramenné oblasti drénovanou vodou, není z dokumentace patrné.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku jako jednu ze zásadních podmínek pro další stupně považuje zpracování
podrobné hydrogeologické studie, na jejímž základě bude v případě potřeby (prokázání negativního
vlivu stavby na prameniště bezejmenného toku u Hrnčíř a vodní zdroj Drazdy) upřesněn finální návrh
opatření na ochranu vod.
Z tohoto důvodu považuje výše uvedené technické řešení pouze jako předběžné. Konkrétní technická
opatření na ochranu vod musí nezbytně vyplynout až z podrobné hydrogeologické studie, která
detailně prověří vlivy navržené Vestecké spojky na povrchové a podzemní vody v dotčeném území.
V kontextu ochrany podzemních vod se jako účelné jeví rovněž navržené opatření v návrhu stanoviska
pro další stupeň projektových příprav požadující opětovné prověření a optimalizaci nivelety Vestecké
spojky s cílem minimalizovat zářezy.
V dalším stupni projektových příprav je třeba se zaměřit především na takové technické řešení, které
bude předcházet přítokům podzemních vod do zářezu tělesa komunikace (např. formou izolace
zářezu).
Ve výkresové příloze je pouze vyznačen „SO 380 – Ochrana prameniště Hrnčíře“, opět bez bližší
specifikace.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku upřesňuje, že zmíněnou výkresovou přílohou je tzv. koordinační situace stavby. Jedná
se o technický výkres, který obsahuje stručný seznam plánovaných stavebních objektů (např. i zmíněný
SO 380). Technické detaily jednotlivých stavebních objektů jsou zcela standardně upřesňovány
v dalších stupních projektových příprav, tedy v dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení.
Autor posudku nemá z hlediska procesu EIA k danému výkresu připomínky.
Ze všech výše uvedených důvodů a i v souladu se zpracovatelem vyjádřenou nejistotou ovlivnění
pramenné oblasti vlivem stavby bez dalších hydrogeologických posudků, považuje MHMP OOP
v tomto ohledu předloženou dokumentaci EIA za nedostatečnou a vliv stavby na podzemní a
povrchové vody nelze za těchto okolností posoudit.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA a její samostatná příloha č. 13 (Hydrogeologické posouzení) pro účely procesu EIA
dostatečně nastiňuje možná rizika ovlivnění povrchových a podzemních vod v daném území
v souvislosti s navrženou stavbou.
Nezbytnou podmínkou je však doplnění detailního hydrogeologické posouzení v dalším stupni
projektové dokumentace (dokumentace pro územní řízení), které zpřesní závěry dokumentace EIA a
navrhne případná konkrétní technická opatření na ochranu vod v daném území.
Součástí návrhu stanoviska (viz kapitola VII. posudku) je komplexní souhrn opatření na ochranu
povrchových a podzemních vod. Jedná se především o podmínky pro další stupně projektových
příprav, opatření ve fázi výstavby, případně provozu záměru. Tyto podmínky vyplynuly jak z vlastní
dokumentace EIA, tak i z připomínek obdržených k této dokumentaci a ze samotného posudku.

14. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší
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(č. j. 344/780/12) ze dne 7. 3. 2012
S ohledem na navýšení emisí znečišťujících látek v období výstavby požaduje MŽP OOO striktní
dodržování opatření ke snížení prašnosti, jejichž přehled je uveden v kapitole D. IV. Ve fázi provozu
řešeného záměru pak přispěje ke snížení koncentrací PM10 péče o dřeviny vysázené v okolí
komunikace. Vybudování Vestecké spojky povede ke snížení dopravy v obcích a městských částech
Jesenice, Vestec, Průhonice, Šeberov, Hrnčíře a Újezd u Průhonic. Pokud budou dodržena opatření ke
snížení prašnosti v období výstavby i samotného provozu, lze považovat příslušné navýšení imisí
v dotčeném území za přijatelné a záměr lze považovat za akceptovatelný.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska v kapitole VII. posudku je komplexní souhrn opatření na ochranu ovzduší,
a to jak ve fázi výstavby, tak i ve fázi provozu komunikace.
Součástí těchto opatření jsou opatření převzatá z vlastní dokumentace EIA a dále opatření vzešlá
z připomínek k předložené dokumentaci EIA a z vlastního posudku.

15. VZOR 1 - vyjádření ze dne 20. 2. 2012
Tomáš Brabenec, Kateřina Benešová, Jana Vaníčková, Václav Kříž, Mgr. Kamila Kudlvasrová,
Milan Jíša, Jana Jíšová, Jan Baše, Ing. Karel Ctibor, Daniel Pospíšil, Karel Polánecký, Olga
Kotlebová, Vlastimil Trnka, Tomáš Novák, Hana Beránková, Ing. Antonín Klátil, Jaroslava
Barešová, Lenka Ocmanová, Daniela Winklerová, Ing. Marie Jelínková, Andrea Hilmarová,
Ing. Jiří Černý, Ing. Eva Olivová, Ing. Zdeňka Malá, Mgr. Jana Bašeová, Ing. Jan Baše, Ing.
Zuzana Hrdličková, Ing. Arch. Petra Malá, Ing. Jana Kadeřábková, Ing. Vítězslav Jeřábek,
CSc., Jiřina Rubešová, Jana Horne, Hana Řeháčková, JUDr. Ing. Jan Zrzavecký, Ph.D., JUDr.
Eva Herdová, Mgr. Jan Kapitán, Ing. Jiří Kapitán, Ing. Jiří Kapitán ml., Jiří Chudoba, Ing.
Markéta Zálešáková, Milan Lukáš, Božena Lukášová, Pavlína Kuželová, Mgr. Bohumil
Auersperger, Ing. Radim Folwarczny, Štěpánka Kremlová, Eliška Kremlová, Michaela
Kremlová, Jiří Kremla, Aleš Sucharda, Jitka Suchardová, Ing. Renáta Voláková, Ing. Zdeněk
Janata, Ing. Tomáš Horka, Michaela Plívová, Šárka Auerspergerová, Mgr. Roman Valeš,
Tereza Jiroušová, Marcela Davidová, Michal David, Ivo Hofman, Ing. Mojmír Zálešák, Ing.
Markéta Zálešáková, Ing. MgA. Jiří Konečný, Ing. Ivo Križko, Jitka Josková, Vlastimil Adam,
Marie Dvořáková, Adolf Dvořák, Ing. Marie Adamová, Ing. Vladimír Adam, Ing. Viktor Horák,
Ing. Iveta Horáková, Gabriela Králová, Pavel Císař, Libor Benák, Ing. arch. Kateřina Konečná,
Lucie Jiroušová, Jiří Jirouš, Mgr. Iveta Matulíková, Ing. Josef Srnka a Mgr. Libuše Srnková,
Vladimír a Alena Sochovi, Ing. Vladimír Valeš, Doc. MUDr. Marie Valešová, CSc., MUDr.
Gabriela Achiemere
1. Oznamovatel záměru nezákonně rozdělil jeden záměr novostavby silnice dle přílohy č. 1 zákona
EIA na dva záměry – tzv. Vesteckou spojku (záměr MŽP 214) a EXIT 4 (MŽP 208). Zároveň vůbec
nevzal v úvahu další předpokládané dopravně vynucené pokračování Vestecké spojky od dálnice D1
(resp. od ulice Formanské v MČ Praha-Újezd) dál na severovýchod v původní trase silničního okruhu
označované jako JVK (jihovýchodní krátká), jejíž koridor je stále volný. Po zprovoznění Vestecké
spojky a ZKZP by totiž nastal takový dopravní tlak na Jižní Město, který by si pokračování Vestecké
spojky od D1 dál na severovýchod vynutil. Doprava z východních sídlišť Petrovice, Horní Měcholupy
a Zahradní Město směrem na Vesteckou spojku a ZKZP by totiž probíhala přes Jižní Město. To je
uvedeno i v dopravní rozvaze ve Studii dopravní obsluhy JV segmentu Prahy, zpracované ateliérem
DUK, Kováků 5, Praha 5, v říjnu 2004. Tento postup se nazývá „salámováním“ a je v rozporu se
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zákonem EIA a se směrnicí č. 85/337/EHS o hodnocení vlivu některých veřejných a soukromých
záměrů na životní prostředí (dále jen „směrnice EIA“). Zákon EIA požaduje, aby investiční projekty
(celkové záměry) byly posouzeny jako celek, nikoliv rozděleně na několik částí. Jedině tak mohou být
objektivně posouzeny vlivy celkového záměru na životní prostředí a objektivně by mohla být
posouzena sledovaná varianta s jinými variantami.
Komentář zpracovatele posudku:
Autoři vyjádření zmiňují několik následujících připomínek:
1/ nezákonné rozdělení jednoho záměru novostavby silnice dle přílohy č. 1 zákona EIA na dva záměry
– tzv. Vesteckou spojku (záměr MŽP 214) a EXIT 4 (MŽP 208) – tzv. salámování:
Důvodem rozdělení a „odděleného“ posuzování obou staveb je především fakt, že každá stavba má
jiného investora a tedy dva oznamovatele z hlediska zákona č. 100/2001 Sb. V případě stavby EXIT 4
D1 je investorem a tedy i oznamovatelem ŘSD, zatímco na stavbu Vestecké spojky je investorem a
oznamovatelem Středočeský kraj. Obtížně by se v tomto případě zajišťovalo posuzování v rámci
jednoho procesu EIA.
Příprava výstavby obou záměrů od sebe rozhodně účelově oddělena nebyla, v předkládané
dokumentaci EIA se s realizací EXIT 4 D1 a dopravního připojení Západní komerční zóny Průhonice
počítá a dle toho jsou vyhotoveny rovněž dopravně inženýrské podklady a jiné podpůrné a doprovodné
studie, včetně dopravní obsluhy všech ploch zanesených v platném územním plánu.
Pro oba záměry Exit 4 na D1 a Vesteckou spojku byly v květnu 2011 zpracovány společné Dopravně
inženýrské podklady (DIP). Na základě těchto společných DIP byly vyhodnoceny vždy v každé
dokumentaci vlivy obou staveb na životní prostředí.
Aby se maximálně eliminoval výše uvedený způsob dělení záměru, neboť obě stavby spolu úzce souvisí.
Tedy přesněji řečeno: Exit 4 může existovat bez Vestecké spojky, ale Vestecká spojka bez Exitu 4 ne.
Tento postup zpracování obou dokumentací EIA byl také jedním z důvodů vrácení původní
dokumentace a doporučeným způsobem jejího dalšího zpracování.
Předkládaná dokumentace EIA je tedy zpracována s ohledem na to, že Exit 4 na dálnici D1 existuje a
Vestecká spojka (v úseku ZKZP – silnice II/603) je na něj napojena a fungují tedy jako jeden celek.
Součástí návrhu stanoviska je podmínka zprovoznění Vestecké spojky po realizaci Exitu 4 a tedy její
zprovoznění nejdříve se zprovozněním Exitu 4.

2/ předpokládané pokračování Vestecké spojky od dálnice D1 dál na severovýchod v původní trase
silničního okruhu označované jako JVK (jihovýchodní krátká):
V Příloze č. 15 dokumentace jsou uvedeny doklady poukazující na budoucí využití území mezi dálnicí
D1 a Formanskou ulicí včetně propojovací komunikace z Exitu 4 do Újezdu. Z prezentovaných
dokladů vyplývá, že na pozemcích podél Formanské ulice mezi Kateřinkami a Újezdem bylo vydáno
územní rozhodnutí pro stavbu „Obytný park AMADE 2“. V současnosti probíhá na základě toho
územního rozhodnutí výstavba komplexu „AMADE 2-A“ v západní části území u Kateřinek
v návaznosti na čtyři domy realizované v minulosti. Přímo v trase JVK se nachází východní část
výstavby „AMADE 2-B“(resp. „Viladomy Milíčovský les 3“). Realizace JVK v trase uvažované
v minulosti je tak prakticky vyloučena.
Platný ÚP hl. m. Prahy ani koncept ÚP hl. m. Prahy nepočítají s žádnou novou komunikací směřující
od dálnice D1 podél jižního okraje Milíčovského lesa směrem do oblasti Petrovic a Křeslic. Počítají
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pouze s novým komunikačním propojením D1-Formanská u Újezdu u Průhonic. Nezastavitelné území
při jižním okraji Milíčovského lesa je vymezeno z důvodu umístění nadřazených inženýrských sítí,
ochranného pásma lesa, v zájmu zachování otevřenosti krajiny, jejich přírodně-kulturních hodnot a
rekreačního charakteru území. Útvar rozvoje hl. m. Prahy preferuje v území podél jižního okraje
Prahy především posílení přírodně rekreační funkce pro obyvatele okolních kapacitních sídlišť. ÚRM
zdůrazňuje, že u Milíčovského lesa a podél jižního okraje Prahy je třeba posílit rekreační a přírodní
charakter území.
2. Záměr je situován na území Středočeského kraje a na území hl. m. Prahy. V rozporu s ustanovením
§ 16 odst. 3 písm. a) zákona EIA však nedošlo ke zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a
kde je možno do ní nahlížet, na úřední desce hl. m. Prahy, či příslušné městské části. Tato nezákonnost
má podstatný vliv na možnost veřejnosti dozvědět se o dokumentaci a vyjádřit se k ní.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovateli posudku není známo, že by dotčené územní samosprávní celky porušily ustanovení § 16
odst. 3 písm. zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění ve smyslu neprodleného zveřejnění informace
o dokumentaci a o tom, kdy a kde je do ní možné nahlížet.
3. Záměr „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603“ je navrhován
do území, které je již dnes environmentálně velmi zatížené. Zejména se jedná o vlivy dálnice D1 na
hlukové a emisní zatížení lokality. Přesto jsou v oblasti navrhovány i další záměry, které svým
rozsahem a charakterem znamenají významné vlivy na životní prostředí. Zejména se jedná o záměr
Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice. Dalšími záměry je záměr Západní
komerční zóna Průhonice, záměr Propojovací komunikace Formanská – EXIT 4 a administrativní a
obytný soubor Praha – Újezd, záměr dálnice D3 ve Středočeském kraji a jeho napojení na silniční
okruh kolem Prahy (SOKP) v prostoru začátku Vestecké spojky, Obytná zóna Průhonice včetně jejího
připojení na Vesteckou spojku dle územního plánu obce Průhonice, záměr rozšíření kontejnerového
překladiště Metrans Uhříneves (ve fázi návrhu změny územního plánu), záměr výstavby Tesco
Šeberov (ve fázi projednávání návrhu na změnu územního plánu) a záměry masivní obytné výstavby
ve Vestci, Jesenici, Šeberově a Průhonicích (dle územních plánů, územní, příp., stavební řízení) atd.
Komentář zpracovatele posudku:
Rok 2030 zachycuje jednu z variant posuzovaných v rámci dokumentace EIA, kde je zahrnut konečný
výhledový rozvoj území i komunikační sítě širšího spádového území tak, jak bylo předpokládáno
v době zpracování dokumentace EIA (prosinec 2011). Pro rok 2014 bylo uvažováno poměrné naplnění
platného územního plánu.
Se záměrem „Propojovací komunikace Formanská - Exit 4 a administrativní a obytný soubor Praha Újezd" se v dokumentaci EIA počítá.
Při konstrukci modelového výpočtu dopravního zatížení se vychází z dostupných podkladů, zejména
pak z platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Rozvojová území, která nejsou
podchycena v ÚP SÚ, byla zohledněna v odůvodněných případech (pokročilý stav přípravy změny ÚP
SÚ).
Je třeba konstatovat, realizace komerčních zón se odvíjí od záměrů investorů, jejich finančních
možností a v neposlední řadě od projednávání záměrů ve vztahu k územním plánům a v dalších
správních řízeních. Určit skutečně reálný rozsah komerčních zón na 5 nebo dokonce 20 let dopředu je
prakticky nemožné, jejich celkový rozsah a vzájemné spolupůsobení lze jen odhadovat. Je třeba si také
uvědomit, že pokud by byly realizovány všechny výše uváděné zamýšlené komerční zóny od Šeberova
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až po Říčany, patrně by došlo k přerozdělení nikoliv neomezeného okruhu návštěvníků těchto zón a
v případě velké koncentrace těchto funkcí objem generované dopravy na jednotku plochy by tím
pádem klesnul. Navíc jakákoliv změna územního plánu prochází standardním a náročným
legislativním procesem i s účastí všech dotčených orgánů státní správy a samosprávy a také za účasti
veřejnosti a tedy není a nebude jednoduché prosadit další změny ploch v daném území.

4. Vestecká spojka by se stala spojnicí významných evropských dálnic, přenášela by zejména cílovou
dopravu z navržené dálnice D3 do hl. m. Prahy a přenášela by i vůči městu tranzitní a těžkou nákladní
(kamionovou) dopravu. Tato doprava vůbec není v dokumentaci uvažována.
Komentář zpracovatele posudku:
Funkce Vestecké spojky je dostatečně komentována v dokumentaci EIA. Autor posudku nemá
k uvedenému popisu připomínky. Podotýká, že Vestecká spojka má primárně sloužit pro obsluhu
přilehlého území (nikoliv pro tranzitní dopravu, pro kterou je plánován a budován Silniční okruh
kolem Prahy).
Vlivem Vestecké spojky a EXITu 4 na D1 na dopravní zátěž území se podrobně zabývají dopravněinženýrské podklady (příloha č. 7 dokumentace EIA), které zpracovala Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, úsek dopravního inženýrství (dále jen TSK).
V rámci vytvořených dopravních modelů pro prognózované stavy byly zohledněny veškeré vztahy a
vazby na komunikační síti zájmového území, včetně preferencí v cílovém směřování dopravy. Intenzita
dopravy na Vestecké spojce byla modelována pro řadu stavů nadřazené komunikační sítě v širším
zájmovém území (celkem 8 stavů). Je tak komplexně posouzen dopravní vliv Vestecké spojky
v zájmovém území.
Pro to, aby Vestecká spojka nepředstavovala atraktivní nabídku alternativní trasy především pro
tranzitní nákladní dopravu, která je z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo zásadní,
navrhuje autor posudku následující opatření: „V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout
konkrétní pravidla a technický způsob a vhodné kontrolní mechanismy zákazu vjezdu TNA nad 12 tun
na Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se
silnicí II/603.“, resp. podmínku pro fázi provozu záměru: „Zakázat vjezd TNA nad 12 tun na
Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se silnicí
II/603 včetně provozování kontrolních mechanismů.“ Tyto podmínky zajistí, aby tranzitní kamionová
doprava nevyužívala Vesteckou spojku pro průjezd daným územím, resp. aby byla Vestecká spojka pro
průjezd tranzitní nákladní dopravy územím neatraktivní variantou.
5. Dále je třeba vzít v úvahu další propojení z Exit 4 D1 a spojnice na komunikaci Formanskou dál na
severovýchod podél Milíčovského lesa a podél obytné zástavby MČ Praha-Křeslice a sídlištní
zástavby MČ Praha-Petrovice s připojením kontejnerového překladiště Metrans přibližně v trase
původního dálničního okruhu „JVK“. Toto propojení by si vynutila dopravní situace na místních
komunikacích zejména na Jižním Městě, v Petrovicích a Křeslicích po výstavbě křižovatky Exit 4 D1
a všech výše uvedených záměrů. Komunikace Vestecká spojka a její propojení směrem na
severovýchod v původní trase JVK by byly obestavěny dalšími komerčními a administrativními
stavbami, sklady, čerpacími stanicemi a vznikl by tak pás těchto areálů od obce Vestec po areály
v Uhříněvsi. Tyto areály by se staly zdrojem další značné dopravy, která není v dokumentaci také
vůbec uvažována.

- EKOLA group, spol. s r. o. -

117

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Nyní posuzovaný záměr by měl významné kumulativní a synergické vlivy se všemi výše uvedenými
záměry. Zejména se to týká problematické stránky nárůstu hlukové zátěže a znečištění ovzduší, které
z důvodu značného nárůstu dopravního zatížení (individuální osobní i nákladní dopravou) by všechny
uvedené záměry přinesly.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se k problematice pokračování Vestecké spojky od dálnice D1 dál na
severovýchod v původní trase silničního okruhu označované jako JVK vyjádřil již v úvodní pasáži
tohoto vyjádření. Z důvodů zbytečné duplicity textu si tedy dovoluje odkázat na bod č. 1 tohoto
vyjádření.
Vzhledem k tomu, že se se stavbou komunikace JVK do budoucna nepočítá, zohledňuje dokumentace
EIA, resp. její dopravně-inženýrské podklady stav v tomto území dle platného územního plánu hl. m.
Prahy a nelze tedy předjímat fiktivní aktivity v území, jejichž schválení a zanesení do územního plánu
by muselo projít celým náročným legislativním schvalovacím procesem a to také za účasti veřejnosti a
dotčených orgánů státní správy a samosprávy.
Rok 2030 zachycuje jednu z variant posuzovaných v rámci dokumentace EIA, kde je zahrnut konečný
výhledový rozvoj území i komunikační sítě širšího spádového území. Jsou tak zhodnoceny
předpokládané kumulativní a synergické vlivy se všemi ostatními záměry, které mohou v daném území
vzniknout dle platného územního plánu.
6. Vyhodnocení těchto předpokládaných kumulativních a synergických vlivů dokumentace obsahuje
pouze z části, řadu výše uvedených záměrů neposuzuje (a nezahrnuje do vstupních údajů - zejména
Dopravně inženýrských podkladů a na ně navazující rozptylové a akustické studie), byť mají
významný dopad ze sledovaných hledisek.
Kapitola B.I.4. je v tomto ohledu naprosto nedostatečná. Za prvé dokumentace obsahuje pouze
pojmenování některých záměrů, bez jakéhokoliv parametrického popisu těchto záměrů. Za druhé,
některé záměry zcela absentují. Např. záměr „Propojovací komunikace Formanská – EXIT 4 a
administrativní a obytný soubor Praha-Újezd“ znamená výstavbu komplexního centra
administrativních a obytných budov v nezastavěném území Městské části Praha – Újezd. Jedná se
o záměr, který by do lokality přivedl celkem 9462 osob, 85 000 m2 kancelářských ploch, 155 164 m2
nových funkčních ploch v lokalitě, 744 bytů a 3628 parkovacích stání. Kumulaci s tímto záměrem
však dokumentace EIA ani její podklady (DIP, rozptylová studie, akustická studie) neposuzují.
Stejně tak samotné stavby, které jsou součástí záměru Západní komerční zóna Průhonice, nejsou
součástí vyhodnocení kumulativních vlivů (str. 27 dokumentace).
Vyhodnocení kumulativních vlivů přitom musí být provedeno na maximální možné (předvídatelné)
zatížení daného území.
V tomto ohledu nedošlo k naplnění požadavku č. 14 na dopracování dokumentace ze stanoviska
Ministerstva životního prostředí ze dne 24. 7. 2008, č. j. 55337/ENV/08.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku neshledal z hlediska posouzení kumulativních a synergických vlivů ostatních
plánovaných záměrů v území zásadní nedostatky ani pochybení.
Rok 2030 zachycuje jednu z variant posuzovaných v rámci dokumentace EIA, kde je zahrnut konečný
výhledový rozvoj území i komunikační sítě širšího spádového území, tak jak bylo předpokládáno
v době zpracování dokumentace EIA (prosinec 2011).
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Při konstrukci modelového výpočtu dopravního zatížení se vychází z dostupných podkladů, zejména
pak z platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Rozvojová území, která nejsou
podchycena v ÚP SÚ, byla zohledněna pouze v odůvodněných případech (pokročilý stav přípravy
změny ÚP SÚ).
Kapitola B.I.4. je dle názoru zpracovatele posudku zpracována dostatečně. Obsahuje sice skutečně
pojmenování pouze některých konkrétních záměrů, nejedná se však o nedostatek. Ostatní plánované
záměry byly zohledněny jako funkční plochy dle platného územního plánu, případně v souladu
s navrženou změnou územního plánu. Popis kapacity záměrů zmíněných v kapitole B.I.4. dokumentace
EIA je patrný na str. 6 studie Dopravně-inženýrských podkladů, kde jsou v tabulce uvedeny
předpokládané počty vyvolaných jízd ve významných rozvojových oblastech.
Se záměrem „Propojovací komunikace Formanská - Exit 4“ se v dokumentaci EIA počítá. Tento
záměr je zahrnut v dopravní studii (příloha č. 7 dokumentace EIA) ve stavu 2A (rok 2030, stav bez
záměru) a stavu 2B (rok 2030, stav se záměrem), což dokládá přehledná tabulka s vymezením
posuzovaných záměrů v kapitole 3.3 této studie.
Autor posudku dále podotýká, že záměry s kumulativními vlivy jsou v rámci akustické a rozptylové
studie uvažovány jako součást celkové (akustické či rozptylové) situace. Dokumentace EIA pak dále
vyhodnocuje samostatně vlastní záměr „Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603“ (spolu
s EXITem 4 D1 a ZKZP), který je předmětem předložené dokumentace EIA.
K připomínce týkající se toho, že samotné stavby, které jsou součástí záměru Západní komerční zóna
Průhonice, nejsou součástí vyhodnocení kumulativních vlivů, uvádí zpracovatel posudku následující:
V dopravní studii (příloha č. 7 dokumentace EIA) je definováno, že ve stavech se záměrem (1B, 1C, 1E
a 2B) je zahrnuta Západní komerční zóna Průhonice. Na základě upřesněného rozsahu zástavby
budoucí ZKZP tak, jak jej poskytl investor záměru, byl zpracovatelem dopravní studie na základě
celkového uvažovaného počtu jednosměrných jízd/24 hod. ze ZKZP zpracován kartogram intenzit
dopravy integrovaný pouze provozem ze ZKZP (příloha č. 4.1 a 4.2 dopravní studie).
Autoři dokumentace EIA tak naplnili bod č. 14 dopisu Ministerstva životního prostředí ze dne 24. 7.
2008 (č. j. 55337/ENV/08), který požadoval zohlednění vlivu provozu ZKZP ve vazbě na výstavbu
Vestecká spojky a EXITu 4.
Zmíněné vyhodnocení kumulativních vlivů bylo provedeno na maximální možné (předvídatelné)
zatížení daného území. V rámci dopravní studie byla zpracována řada modelových stavů, které
počítají s různým stupněm zástavby daného území i rozsahem místní i nadřazené komunikační sítě
v zájmovém území. Jednotlivé stavy byly mj. sestaveny tak, aby byla zhodnocena právě maximální
předpokládaná zátěž území. Jedná se např. o stav 1A (rok 2014, stav bez záměru) a 1B (rok 2014, stav
se záměrem), které nepočítají např. s SOKP stavbou 511, která bude mít na řešenou lokalitu zásadní
pozitivní význam.
7. Jedním z požadavků pro přepracování předchozích verzí dokumentace EIA byl požadavek na
hodnocení jiných aktivních variant záměru. Dokumentace EIA je však v rozporu s bodem B.I.5.
přílohy č. 4 a požadavkem MŽP na přepracování dokumentace EIA (bod 10 a 14 stanoviska
Ministerstva životního prostředí ze dne 24. 7. 2008, č. j. 55337/ENV/08) obsahuje pouze jednu
variantu záměru (a variantu nulovou). Zdůvodňování tohoto nedostatku dokumentace EIA odkazem na
územně plánovací dokumentaci (ÚPD) je nezákonné. Posuzování variant záměru nemůže být fixováno
na stav územně plánovací dokumentace (ÚPD). Není možné zdůvodnit jedinou variantu řešení
odkazem na platnou územně plánovací dokumentaci. Technické řešení křižovatek nelze považovat za
variantu záměru.
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Zdůvodnění nevyhodnocení již několikrát předložené varianty Studie dopravní obsluhy JV segmentu
Prahy, zpracované ateliérem DUK v říjnu 2004, odkazem na stanovisko Útvaru rozvoje města (ÚRM)
je nepřijatelné.
Komentář zpracovatele posudku:
Trasa Vestecké spojky úzce navazuje na umístění stavby EXIT 4 D1. Jak uvádí v úvodu dokumentace
EIA „EXIT 4 D1 a dopravní připojení ZKZP“ její zpracovatel, tak samotný proces vyhledávání
optimální (nejméně konfliktní) lokalizace křižovatky Exit 4 na D1 probíhal v minulosti a jako
nejvhodnější profil dálnice D1 pro umístění Exitu 4 byl vybrán km 3,756. Tento profil je fixován
v platných územních plánech a je na něj navázáno směrové vedení Vestecké spojky. V minulosti bylo
prověřováno rovněž variantní umístění Exitu 4 v km cca 3,9. Toto řešení bylo vyhodnoceno z hlediska
vlivů na životní prostředí jako nevhodné a bylo opuštěno. Hledat jiné místo pro křižovatku mezi Exitem
2 D1 a Exitem 6 D1 je velmi obtížné pro malou vzdálenost mezi křižovatkami, velmi špatnou možnost
umístění dopravního značení mezi nimi (v souvislosti s bezpečností dálničního provozu) a také
možnostmi napojení na ostatní komunikační síť.
Při hledání optimálního (nejméně konfliktního) vedení Vestecké spojky a EXIT 4 D1 byla zohledněna i
konfigurace terénu, vzdálenost od obytné zástavby, minimalizace střetů s biologicky cennými prvky
v území, soulad s územně-plánovací dokumentací a v neposlední řadě i smysluplnost napojení na
stávající komunikační síť.
Vedle lokalizace nivelety Vestecké spojky byly v minulosti prověřovány různé varianty technického
řešení křižovatek. Prostorově náročnějším způsobem bylo v minulosti řešeno křížení se silnicí III/0032,
cyklostezkou a regionálním biokoridorem v km cca 0,8 stavby, kdy navrhovaný protihlukový val
zasahoval do lokálního biocentra. Po připomínkách vznesených k předchozí verzi dokumentace EIA
byl rozsah zásahu do dotčených prvků ÚSES upraven a minimalizován.
Autoři posudku považují argumentaci, proč je Vestecká spojka řešena pouze v jedné (aktivní) variantě,
za akceptovatelnou. Dále upozorňují, že nyní předložená dokumentace EIA je v souladu s požadavky
MŽP na doplnění dokumentace doplněna o vyhodnocení a porovnání stavů se záměrem a stavu bez
záměru. Z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je tak jasně patrné, jaký vliv (např.
přírůstek z hlediska akustické situace i znečištění ovzduší) bude mít navržená stavba.
K připomínkám týkajícím se nevyhodnocení dopravní studie arch. Preiningera se autor posudku
konstatuje, že se jedná o opakovaně vznesenou připomínku, která již byla komentována v předchozích
vyjádřeních, např. MČ Křeslice. Autoři posudku se proto odkazují na toto vypořádání nebo např. na
příslušnou pasáž vypořádání vyjádření manželů Kožlových, které se dané problematice rovněž věnuje.
8. V rozporu s požadavkem č. 12 na dopracování dokumentace ze stanoviska Ministerstva životního
prostředí ze dne 24. 7. 2008, č. j. 55337/ENV/08 není posouzeno případné rozšíření Vestecké spojky
na čtyřpruh a jeho vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo. Je v rozporu s požadavkem zákona EIA,
pokud není posouzení vlivů hodnoceno pro maximální možnou kapacitu záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Vyhodnocení čtyřpruhové varianty komunikace Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603 nebylo
provedeno záměrně, neboť z dopravně-inženýrských podkladů jasně vyplynulo, že maximální
předpokládanou zátěž na Vestecké spojce s rezervou přenese i varianta dvoupruhového uspořádání
komunikace.
Požadavek na vytvoření rezervy na čtyřpruhové uspořádání komunikace byl v minulosti vznesen
Ministerstvem dopravy. V této souvislosti byl na Ministerstvo dopravy společností EUROSPEKTRUM
GROUP a.s. zaslán dopis (dne 30. 1. 2012, č. j. 84/12) s žádostí o revizi požadavku na územní rezervu.
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Dne 27. 2. 2012 (č. j. 70/2012-910-UPR/2) byla Ministerstvem dopravy zaslána odpověď
s následujícím zněním: „Funkcí Vestecké spojky bude dopravní obsluha městských a příměstských
částí na jižní hranici Prahy a v přilehlém území Středočeského kraje. Nejedná se tedy o dálnici ani
silnici I. třídy a příprava a financování této pozemní komunikace je plně v kompetenci Středočeského
kraje.“ Ministerstvo dopravy se dále odkazuje na to, že ve věci šířkového uspořádání se má
dotazovatel obrátit na příslušný odbor Krajského úřadu Středočeského kraje.
Na svém původním požadavku týkajícím se rezervy pro čtyřpruhové vedení komunikace tedy
Ministerstvo dopravy netrvá.
Oba výše zmíněné dopisy tvoří přílohu č. 2 tohoto posudku.
Závěrem autor posudku poukazuje na následující podmínku, která bude součástí návrhu stanoviska:
„Vestecká spojka bude dále projektově připravována a realizována pouze jako dvoupruhová
komunikace, bez ponechání územní rezervy pro čtyřpruh.“
9. Vzhledem ke skutečnosti, že je již rok 2012, jsou v tomto dynamicky se rozvíjejícím regionu
s každoročně narůstající dopravní a tedy i emisní a hlukovou zátěží údaje za rok 2010 považované za
„aktuální stav“ již neaktuální. Tato skutečnost je též v rozporu s požadavkem MŽP na přepracování
dokumentace EIA (bod 5 stanoviska Ministerstva životního prostředí ze dne 24. 7. 2008, č. j.
55337/ENV/08), podle kterého „Vhodnější pro posouzení je rok 2010, resp. výpočtový rok uvedení
stavby do provozu“. Vyjádření požaduje přepracování dokumentace s uvažováním skutečného
aktuálního stavu – tedy stavu k roku 2012.
Komentář zpracovatele posudku:
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo je založeno především na dopravněinženýrských podkladech. V rámci nyní předložené dokumentace EIA byly zpracovány i aktualizované
dopravně-inženýrské podklady (květen 2011).
V těchto podkladech představuje rok 2010 variantu označenou jako „stávající stav“. Tato varianta
vychází z nejaktuálnějších dopravních průzkumů dostupných v době zpracování dopravní studie.
K vyhodnocení varianty současného stavu (rok 2010) nemá autor posudku žádné připomínky.
Zásadním rozdílem mezi jednotlivými modelovými časovými horizonty je především stav dopravní
infrastruktury v širším území. Stav roku 2012 bude z tohoto hlediska navíc blízký hodnocenému stavu
roku 2014 (bez realizace záměru). Doplnění dokumentace EIA o rok 2012 by tak z hlediska posouzení
vlivů na životní prostředí nic zásadního a rozhodujícího nepřineslo.
Požadavek MŽP na posouzení výpočtového roku krátce po uvedení stavby do provozu byl naplněn
vyhodnocením uvažovaných stavů v roce 2014 označených v DIP jako stav 1A (stav bez záměru, bez
PO 511), stav 1B (stav se záměrem, bez PO 511), stav 1C (stav se záměrem, s regulací TNA, bez PO
511), stav 1D (stav bez záměru, s PO 511), stav 1E (stav se záměrem, s PO 511).
Bod č. 5 stanoviska MŽP ze dne 24. 7. 2008, č. j. 55337/ENV/08 tak byl zpracovateli dokumentace EIA
naplněn, autor posudku nemá k dané problematice další připomínky.
10. Zcela zásadní nedostatkem dokumentace je také skutečnost, že nehodnotí stav realizace
(zprovoznění) záměru bez realizace (zprovoznění) záměru Exit 4 D1 a dopravního připojení Západní
komerční zóny Průhonice. Byť zpracovatel dokumentace ujišťuje časovou a věcnou koordinací obou
záměrů, vzhledem k odlišnému správnímu území (Středočeský kraj vs. hl. m. Praha, odlišným
správním úřadům, odlišným oznamovatelům, odlišné časové fázi záměru), je ujištění oznamovatele
o současném zprovoznění obou záměrů bez jakékoliv relevance. Jediným řešením, jak toto zajistit, je
spojení obou posuzovaných záměrů do jednoho.

- EKOLA group, spol. s r. o. -

121

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Komentář zpracovatele posudku:
Samotný EXIT 4 bez Vestecké spojky může existovat, ale Vestecká spojka bez EXITU 4 nikoliv. Takže
řešení varianty vestecké spojky bez záměru Exit 4. Součástí návrhu stanoviska (kapitola VII. posudku)
je podmínka časové a věcné koordinace zprovoznění obou výše zmiňovaných záměrů.
Tato podmínka se po konečném vydání stanoviska Ministerstvem životního prostředí a jeho
přenesením do stanoviska k územnímu řízení stavby se stane pro investora stavby závaznou a bude
povinen ji zohlednit v dalších stupních projektové přípravy stavby. Stejně tak bude i zohlednění
podmínek uvedených ve stanovisku MŽP sledováno příslušnými úřady v navazujících stupních
územního a stavebního řízení.
11. Jednou z povinných náležitostí dokumentace pod bodem B.I.7. přílohy č. 4 zákona EIA je uvedení
předpokládaného termínu zahájení realizace záměru a jeho dokončení. Tyto termíny však
v dokumentaci nebyly stanoveny. Dokumentace EIA tak v rozporu s bodem B. I. 7. přílohy č. 4
zákona EIA neobsahuje tuto důležitou informaci, která je významná pro veřejnost i dotčené orgány
k vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí na časové ose. Termíny zahájení realizace záměru,
délka realizace záměru a termín jeho dokončení jsou v procesu EIA zásadními informacemi, ze
kterých lze hodnotit vlivy záměru na životní prostředí na časové ose (jak pro fázi výstavby, tak
následného provozu záměru).
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s autory připomínky, že jednou z náležitostí dokumentace pod bodem
B.I.7. přílohy č. 4 zákona EIA je uvedení předpokládaného termínu zahájení realizace záměru a jeho
dokončení. Tyto termíny však v dokumentaci nebyly stanoveny.
Dokumentace EIA tak zdánlivě v rozporu s bodem B.I.7. přílohy č. 4 zákona EIA neobsahuje tuto
důležitou informaci.
Zpracovatel posudku souhlasí s autory připomínky, že jednou z náležitostí kapitoly B.I.7. je uvedení
předpokládaného termínu zahájení realizace záměru a jeho dokončení. Tyto termíny v dokumentaci
nebyly stanoveny. Nejde však o zásadní a rozhodující fakt z hlediska posuzování záměru. To by bylo
v okamžiku, kdyby se dále v dokumentaci a v odborných přílohách neposuzovaly jednotlivé vlivy a
dopravní stavy vůči žádnému roku a tomu v předložené dokumentaci tak není. Navíc v každé
dokumentaci EIA se vždy jedná o termíny pouze přibližné a často jsou „idealizovány“. Velmi těžko lze
dopředu odhadnout, jak dlouho bude trvat proces EIA, územní řízení a konečné vydání stavebního
povolení, včetně vlastní realizace stavby a uvolnění finančních prostředků.
Vzhledem ke skutečnostem, jak doposud proces EIA v případě tohoto záměru probíhal (nyní se
posuzuje již několikátá verze přepracované dokumentace), nebylo příliš vhodné stanovovat přesný
termín realizace a dokončení záměru. Zpracovatel posudku v tomto případě nevnímá neuvedení této
informace jako nedodržení náležitostí stanovených zákonem č. 100/2001 Sb. v příloze č. 4.
Dle aktuálních informací projektanta je v případě vydání souhlasného stanoviska MŽP možné počítat
se zahájením stavby začátkem roku 2013 a s jejím dokončením v průběhu dvou let, tedy v letech 2014
až 2015.
12. Zároveň je údaj o tom, že územní a stavební řízení povede Stavební úřad obecního úřadu Jesenice,
odbor životního prostředí a výstavby, nepravdivý. Záměr zasahuje do správních obvodů více
stavebních úřadů (např. též SÚ Průhonice, SÚ Praha). Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 5 stavebního
zákona je tvrzení uvedené v kapitole B.I.9. nepravdivé.
Komentář zpracovatele posudku:
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Údaj uvedený v dokumentaci EIA o tom, že územní řízení a stavební řízení povede stavební úřad
obecního úřadu Jesenice, plně koresponduje s vyjádřením Ministerstva pro místní rozvoj (dopis č. j.
27695/2007-83/K-1550/07 ze dne 7. srpna 2007), který v souladu s ustanovením § 13 odst. 5 zákona
č. 183/2006 Sb. stanovil jako pověřený stavební úřad právě stavební úřad obecního úřadu Jesenice.
Zmíněný dopis Ministerstva pro místní rozvoj je součástí předložené dokumentace EIA (příloha č. 1).
Tvrzení uvedené v kapitole B.I.9. je pravdivé, autor posudku nemá připomínky.
13. Podle dokumentace EIA je zřejmý značný objem nakládání se surovinami, které znamenají dovoz
anebo odvoz a nakládání s nimi. Z provedené bilance zemních prací je zřejmý nedostatek výkopového
materiálu (69 240 m3), který bude nutné na stavbu dovážet z jiné lokality. Potřeba materiálu pro
výstavbu posuzované silnice bude cca 23 327 m3. Odhad celkového objemu odstraněné ornice je
57 910 m3, množství ornice, které se použije na ohumusování a sadové úpravy je odhadnut na
cca 14 350 m3 (viz str. 37).
Přes tuto skutečnost dokumentace EIA nesplnila požadavek MŽP na přepracování dokumentace EIA
(bod 16 stanoviska Ministerstva životního prostředí ze dne 24. 7. 2008, č. j. 55337/ENV/08), podle
kterého „dokumentace nehodnotí nakládání s výkopovou zeminou (především odvozové trasy). Tento
nedostatek předchozí dokumentace však nebyl odstraněn. Dokumentace pouze lakonicky konstatuje,
že „stavební materiál bude dopravován odjinud“ (viz str. 37).
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku považuje předložené informace v dokumentaci EIA o nakládání s výkopovou zeminou
v tomto stupni projektových příprav za dostatečné. Vzhledem k předpokladu dotace stavby zeminou
z navazujícího záměru EXIT 4 D1 budou minimalizovány i dovozové trasy. Toto řešení se jeví jako
nanejvýš výhodné a z pohledu vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo jako velmi pozitivní, neboť
trasy nákladních aut dovážejících zeminu budou minimální. Navíc při vhodné koordinaci výstavby
obou záměrů, by bylo možné využívat sjezdu a nájezdu na stavbu přímo z dálnice D1 a z ramen Exitu 4
a dále již dopravovat materiál v trase vestecké spojky. V návrhu stanoviska tedy navrhují zpracovatelé
posudku formulovat následující bod podmínky pro fázi přípravy a výstavby záměru formulován takto:
„Fázi výstavby Vestecké spojky koordinovat jak ve fázi přípravy, tak i vlastní realizace stavby se
záměrem EXIT 4 tak, aby dovoz případných zemin pro tvorbu násypových těles, resp. ochranných a
protihlukových valů bylo možné realizovat přímo po D1 a sjezdovými rameny Exitu 4 a následně v ose
stavby Vestecké spojky“.
14. Údaje predikované k rokům 2014 a 2030 jsou záměrně podhodnoceny z důvodu, aby vyšlo
vyhodnocení rozptylové a akustické studie. Těžko lze uvěřit předpokladu nárůstu dopravní intenzity
na úseku D1 v úseku Praha - EXIT4 a EXIT 4 – Průhonice (viz tabulky na str. 40 dokumentace)
o pouhých 7300 vozidel ve stavu 1A na hlavní dopravní tepně, přivádějící dopravu z východu,
jihovýchodu a jihu, z širšího okolí, kde nyní dochází k obrovské výstavbě obytných a komerčních
objektů (zástavba v Pitkovicích, Průhonicích atd.). Předpoklad nárůstu dopravy ve stavu 1C a 1D je
taktéž podhodnocen, nárůst musí být z důvodu realizace kumulativních a synergických záměrů (viz
bod 2 těchto připomínek) výrazně vyšší.
Komentář zpracovatele posudku:
Dopravně-inženýrské podklady byly zpracovány nezávislým odborným dopravním subjektem, kterým je
TSK hl. m. Prahy. K hlavním činnostem tohoto odborného subjektu patří zejména sběr a analýza dat
o dopravě, prognózování rozvoje dopravy, návrhy organizace a řízení silničního provozu, návrhy
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dopravních řešení, zpracování opatření k zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu, dopravní výchova
a osvěta, uplatňování nových technologií v dopravě atd.
Autoři posudku nemají připomínky k informacím uvedeným v dopravně-inženýrských podkladech,
které jsou součástí dokumentace EIA. Osm hodnocených modelových stavů bylo sestaveno s ohledem
na to, aby byl posouzen jak stávající stav, tak i výhledová náplň území, včetně předpokládaného
maximálního dopravního zatížení území.
V rámci modelových stavů byly uvažovány i stavy nadřazené komunikační sítě, které jsou pro dané
území méně pozitivní. Např. ve variantě 1A (rok 2014, stav bez záměru), variantě 1B (rok 2014, stav se
záměrem) a variantě 1C (rok 2014, stav se záměrem, s regulací TNA) nebylo uvažována stavba 511
SOKP, jejíž zprovoznění bude mít příznivý vliv na omezení dopravní zátěže daného území.
Zpracovatelům posudku není jasné, proč by měla organizace TSK záměrně podhodnocovat výsledky
své práce, když navíc výsledky rozptylové a hlukové studie jsou známy a byly známy až po vydání
výsledků DIP. Dále je nutné konstatovat, že např. změnu v akustickém zatížení okolí komunikace o 3
dB vyvolá celkové navýšení dopravy na dvojnásobek při zachování její skladby a ostatních parametrů.

15. Podobně předpoklady dopravy ve stavech 2A a 2B nelze považovat za hodnověrné. Z důvodu
realizace celé řady záměrů, další expanze bytové a komerční výstavby podél dálnice D1, D3 a v jejich
širším i vzdálenějším okolí, nelze předpokládané hodnoty považovat za reálný odhad.
Celkovou nedůvěryhodnost předložených hodnot předpokládaných intenzit dopravy podtrhují
nekorespondující údaje v tabulkách 1B a 1C ve sloupci osobní automobily (OA). Byť je jediným
rozdílem mezi oběma tabulkami zákaz vjezdu těžké nákladní dopravy nad 12 tun na Vesteckou spojku
(1C), ve sloupcích OA jsou zcela nekorespondující rozdíly, činící až 6000 vozidel denně (první dva
řádky – Vestecká spojka a napojení ZKZP).
Komentář zpracovatele posudku:
Zmíněné stavy 2A a 2B byly zpracovány pro cílový stav komunikační sítě na území hl. m. Prahy a
středočeského regionu a vychází z platných územních plánů. I přes řadu nejistot vzhledem
k vzdálenému časovému horizontu roku 2030 se jedná o odhad možného nárůstu intenzit automobilové
dopravy, který je pro účely procesu EIA postačující a relevantní.
Autor posudku nepovažuje modelované stavy 2A a 2B za podhodnocené ani nehodnověrné.
V prezentovaných vstupech do těchto modelů, ani v jejich výstupech neshledal nedostatky.
K zmíněným nekorespondujícím údajům v tabulkách prezentujícím stav 1B a 1C podotýká zpracovatel
posudku následující:
Dopravní model pracuje s impedancemi na komunikační síti, tj. pokud je daná komunikace přetížena
(dopravní poptávka se blíží kapacitě), stává se daná trasa méně atraktivní. Vyloučením těžké nákladní
dopravy na Vestecké spojce dojde k významnému uvolnění kapacity, která je využita osobní
automobilovou dopravou.
Tato modelová úvaha byla již v praxi ověřena např. na Jižní spojce při odklonu těžké nákladní
dopravy na novou trasu Pražského okruhu. Zmíněný odklon způsobil nárůst intenzit osobní
automobilové dopravy na Jižní spojce o cca 20 tis. vozidel. Detailní rozbor je patrný např. z ročenky
dopravy pro rok 2010, str. 18 (http://www.tsk-praha.cz/rocenka/webbooks/Rocenka2010CZ/index).
16. Předložená rozptylová studie a jí převzaté závěry v dokumentaci EIA je zpracována zcela
nedostatečně, je vnitřně rozporná a neodpovídá požadavkům na zpracování rozptylové studie pro účely
vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Předložená rozptylová studie nesplňuje požadavky
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Ministerstva životního prostředí, což byl jeden z důvodů vrácení předchozí verze dokumentace EIA
k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
Posouzením úplnosti a správnosti předložené dokumentace EIA se detailně zabývá úvodní kapitola
II.1. posudku. Stejně tak se i tato kapitola zabývá rozptylovou studií ve vztahu k jednotlivým
požadavkům MŽP na její dopracování uvedenými v dopise MŽP ze dne 24. 7. 2008, č. j.
55337/ENV/08.
V této souvislosti autor posudku konstatuje, že až na drobné připomínky (většinou formálního
charakteru) neshledal v předložené rozptylové studii zásadní nedostatky. Studie je pro účely
hodnocení vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo (proces EIA) zpracována dostatečně.
17. Jednotlivé posuzované stavy záměru se téměř nedají rozlišit, celá rozptylová studie je v tomto
ohledu značně nepřehledná. Také grafické zpracování, zejména vizualizace výsledků modelu, je na
velmi špatné úrovni.
Komentář zpracovatele posudku:
Označení hodnocených stavů přesně odpovídá označení stavů v dopravně-inženýrských podkladech i
ve vlastní dokumentaci EIA.
Autor posudku částečně souhlasí s připomínkou týkající se grafického zpracování výsledků výpočtů.
Autor rozptylové studie zvolil pravděpodobně ve snaze po co nejlepší grafice jako podklad barevné
ortofotomapy, což dohromady s barevnými výstupy z programu není dobrá kombinace. Pro lepší
přehlednost by bylo vhodnější zvolit klasické mapové podklady anebo jen černobílé ortofotomapy.
Tato připomínka je však spíše formálního charakteru, bez vlivu na celkové hodnocení záměru.
18. Rozptylová studie vůbec nevyhodnocuje pro dopravu naprosto klíčové znečišťující látky – PM2,5
(v RS je jen zmínka o platnosti imisního limitu) a benzo(a)ypren, který je dopravou emitován
zásadním způsobem a v daném místě jsou již limity pro tuto znečišťující látku překračovány.
Komentář zpracovatele posudku:
TZL frakce PM2,5 nejsou řešeny z několika důvodů. V současné době nejsou stanoveny emisní faktory
PM2,5 pro motorová vozidla. Jsou k dispozici různé přepočty z emisí PM10. Problém je také
s přesnějším stanovením resuspendované prašnosti částic PM2,5, která na emisích TZL z dopravy má
rozhodující podíl. Obdobný problém s emisními faktory je i pro benzo(a)pyren. Vypočtené hodnoty by i
s ohledem na použitý model byly zatíženy velkou nepřesností.
Pro stanovení emisí motorových vozidel, ze kterých jsou pak pro sledované látky vypočteny imisní
příspěvky, byl použit program MEFA 06. Tento program neumožňuje výpočet emisí pro benzo(a)pyren
a PM2,5.
Pozn.: Dle současných údajů o hodnotách koncentrací PM2,5 v jednotlivých referenčních bodech dle
aktualizovaného modelu ATEM 2010 lze předpokládat, že ve sledované oblasti nebude docházet
k překročení imisního limitu pro PM2,5.
Autor posudku na základě výše uvedených důvodů nepožaduje doplnění rozptylové studie o hodnocení
polutantů PM2,5 a benzo(a)pyren.
19. V rozptylové studii se v tabulkách odhadu vývoje imisního pozadí naprosto neoprávněně kalkuluje
se zlepšením kvality ovzduší u kritických polutantů (viz tabulky XXIV. a XXV. na str. 22 rozptylové
studie). Je zcela nesmyslné kalkulovat s tím, že koncentrace NOX klesnou k roku 2014 na < 20 µg/m3
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a k roku 2030 na < 17 µg/m3 v této oblasti, kde naopak dochází k dalšímu nárůstu dopravy a dalších
ekonomických aktivit.
I odhad aktuálního pozadí < 25 µg/m3 je ve vyjádření považován za nepravdivý. Dle Atlasu životního
prostředí v Praze (www.premis.cz) se v současné době koncentrace NOX pohybují na úrovni až 35
µg.m-3 (ač je v rozptylové studii uvedeno maximum 25 µg.m-3), roční koncentrace NO2 pak na úrovni
až 40 µg.m-3.
Komentář zpracovatele posudku:
Dle stránky 7 Obrazové přílohy k rozptylové studii je dle modelu ATEM dosaženo v části Šeberov
hodnot 20-25 µg/m3 a v části Hrnčíře 15-20 µg/m3. Úrovně 25-30 µg/m3 je dosaženo v okolí D1 a tedy
na hranici oblasti hodnocení předkládané rozptylové studie dle modelu ATEM. Pro území mimo model
ATEM lze v zásadě pozadí hodnotit pouze dle informací týkající se území se zhoršenou kvalitou
ovzduší pro rok 2010, ze kterých je patrné, že prostor navrhované Vestecké spojky nepatří mezi území
se zhoršenou kvalitou ovzduší, jak je patrné z následujících podkladů:
Obr. č. 5 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) + území s překročením cílových limitů v r. 2010
Překročení imisních limitů, ev. cílových imisních limitů jednotlivých znečišťujících látek
PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce

Jak je zřejmé, k překročení koncentraci v roce 2010 došlo pouze v prostoru mimoúrovňové křižovatky
u D1 – Průhonice. Proto se nelze ztotožnit s konstatováním, že dochází k překročení PM10 v oblasti
Šeberova.

Obr. č. 6 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) + území s překročením cílových limitů v r. 2010
Překročení imisních limitů, ev. cílových imisních limitů jednotlivých znečišťujících látek
PM10 - roční průměrná koncentrace
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V oblasti nedochází k překročení limitní koncentrace pro průměrné roční koncentrace PM10.
Obr. č. 7 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) + území s překročením cílových limitů v r. 2010
Překročení imisních limitů, ev. cílových imisních limitů jednotlivých znečišťujících látek
NO2 - roční průměrná koncentrace

V oblasti nedochází k překročení limitní koncentrace pro průměrné roční koncentrace NO2.
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Obr. č. 8 Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) + území s překročením cílových limitů v r. 2010
Překročení imisních limitů, ev. cílových imisních limitů jednotlivých znečišťujících látek
benzen - roční průměrná koncentrace

V oblasti nedochází k překročení limitní koncentrace pro průměrné roční koncentrace benzenu.
20. Podobně u koncentrací jemného polétavého prachu - je zcela nesmyslné kalkulovat s tím, že
koncentrace PM10 klesnou k roku 2014 na < 25 µg/m3 a k roku 2030 na < 20 µg/m3 v této oblasti, kde
naopak dochází k dalšímu nárůstu dopravy a dalších ekonomických aktivit. I odhad aktuálního pozadí
< 30 µg/m3 je ve vyjádření považován za nepravdivý. Dle Atlasu životního prostředí v Praze
(www.premis.cz) se v současné době koncentrace PM10 pohybují na úrovni až 35 µg.m-3.
Komentář zpracovatele posudku:
Dle stránky 8 Obrazové přílohy k rozptylové studii je dle modelu ATEM dosaženo v části Šeberov
hodnot 20-25 µg/m3 a v části Hrnčíře méně než 20 µg/m3. Úroveň 25-30 µg/m3 je dosaženo v okolí D1
a tedy na hranici oblasti hodnocení předkládané rozptylové studie. Pro území mimo model ATEM lze
v zásadě pozadí hodnotit pouze dle informací týkající se území se zhoršenou kvalitou ovzduší pro rok
2010, ze kterých je patrné, že prostor navrhované Vestecké spojky nepatří mezi území se zhoršenou
kvalitou ovzduší (viz předcházející mapové podklady).
21. Uváděné hodnoty v blízkosti dálnice D1, na okraji 1,5milionového města a v území, kde je již nyní
obrovský rozvoj a potenciál dalšího rozvoje lidských aktivit, jsou naprosto mylné. Takové úrovně
znečištění ovzduší je v Evropě možné naměřit pouze na venkovských pozaďových lokalitách, tedy
v území bez přímého lidského vlivu.
Komentář zpracovatele posudku:
Uváděné hodnoty v blízkosti dálnice vycházejí z imisního pozadí modelu ATEM, který je běžně pro
stanovení pozadí využíván. Bilance emisí pro řešené úseky komunikací odpovídají použitým emisním
faktorům dle programu MEFA. Taktéž vypočtený příspěvek k imisní zátěži z řešených úseků
komunikací ve zvolených variantách v podstatě odpovídá vstupům do výpočtů.
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22. Současná ekonomická situace naopak v ČR významně zpomaluje obměnu vozového parku v ČR.
Podle Sdružení automobilového průmyslu se průměrné stáří vozového parku v ČR v letech 2010 a
2011 zvýšilo oproti roku 2009 z 13,65 na 13,76 roku. Rozptylová studie tak nezákonně podhodnocuje
vstupy emisí do modelu. Výhled imisního pozadí je tak zcela nevěrohodný a zpracovatelem RS ničím
nepodložený.
Komentář zpracovatele posudku:
V rozptylové studii je komentována velikost daného rozdílu emisní vydatnosti uvažovaných liniových
zdrojů pro dané výpočtové stavy s tím, že se zde projevuje vliv lepších emisních faktorů vozidel pro
vyšší výpočtový rok. Z důvodu porovnávání rozptylových studií řešících liniové zdroje (automobilovou
dopravu) je požadováno MŽP používat emisní faktory dle schváleného výpočtového programu
MEFA02. Novější model MEFA 06, který autor použil pro výpočet emisí z provozu motorových
vozidel, v sobě zahrnuje předdefinovaná složením vozového parku pro daný typ komunikace a dále
umožňuje výpočet pro daný výpočtový rok, který v sobě zahrnuje i vliv stáří vozidel na daný emisní
faktor. Pro výpočty, jak je ve studii uvedeno, bylo použito definované složení vozového parku „Praha
a dálnice“. Ve studii tak pro výpočet emisí z motorových vozidel bylo použito postupu schváleného
MŽP. Uváděné stáří vozidlového parku však platí obecně a průměrně pro celou ČR. Jsou však
prokázány a lze také prokázat podstatné rozdíly ve stáří vozidlového parku v různých oblastech,
krajích a aglomeracích a také komunikacích různých tříd.
23. Konstatování u ročních průměrů pro stávající stav PM10 má v sobě logické nedostatky a je vnitřně
rozporné. Zpracovatel rozptylové studie udává příspěvky do 5 µg/m3, ale z modelových výpočtů
ČHMÚ nebo ATEMU, na které se zpracovatel odkazuje, vyplývá, že v blízkosti dálnice D1 roste
průměrná roční úroveň znečištění ovzduší PM10 z méně než 20 µg/m3 až na 40 µg/m3. Je jasné, že
primární a hlavní příčinou takového nárůstu je tato silniční komunikace a provoz na ní. Takže pokud
v modelu rozptylové studie vychází, že ve stávajícím stavu je příspěvek dopravy 5 µg/m3, tento závěr
je zcela nevěrohodný a rozptylová studie je zatížena významnou chybou.
Komentář zpracovatele posudku:
Vypočtené příspěvky záměru k imisnímu pozadí odpovídají zadaným intenzitám dopravy. Autor
vyjádření porovnává celkovou imisní zátěž dle pozadí modelu ATEM (ve kterém je zahrnut provoz na
D1, jakož i řada dalších zdrojů znečišťování jak z území hl. m. Prahy, tak i dálkových přenosů)
s příspěvky k imisní zátěži z úseků komunikací definovaných v rozptylové studii. Uváděné hodnoty
imisního pozadí v blízkosti dálnice vycházejí z modelu ATEM, který je běžně pro stanovení pozadí
využíván.
24. Za závažný nedostatek je ve vyjádření považována též skutečnost, že příloha rozptylové studie
(grafické vyobrazení) není součástí zveřejněné dokumentace. Veřejnost tak nemá možnost se s ní
seznámit a vyjádřit se k ní.
Komentář zpracovatele posudku:
V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., v platném znění není povinností odevzdat kompletní
dokumentaci EIA včetně všech jejích příloh v elektronické podobě. Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění postačí zveřejnění v Informačním systému EIA alespoň textové části dokumentace
EIA, což bylo splněno.
Veřejnost má možnost se seznámit s kompletní dokumentací EIA včetně všech příloh (v tištěné podobě)
na úřadech dotčených městských částí (resp. obcí).
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25. Využití metody „salámování“ je v takto imisně exponované lokalitě nepřípustné a musí být
hodnoceno již v rámci procesu EIA, včetně stanovení zmírňujících podmínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku opakovaně konstatuje, že se nejedná o metodu „salámování“. Ve výstupech
dokumentace EIA je zahrnut jak vlastní záměr Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603, tak i
záměr EXIT 4 D1 a dopravní připojení ZKZP. Podrobněji bylo řešeno ve vyjádření k připomínce č.1,
Vzoru 1.
V podmínkách návrhu stanoviska je uvedena celá řada opatření pro fázi výstavby i provozu záměru
týkajících se minimalizace negativních vlivů.
26. Naprosto zavádějící je tvrzení zpracovatele dokumentace EIA na str. 109, že: „Celkově lze
konstatovat, že provoz posuzovaného záměru nebude pro své okolí příčinou překračování závazných
imisních limitů u sledovaných znečišťujících látek, tj. u NO2, PM10 a benzenu a změna imisní situace
spojená s realizací záměru bude pro dané prostředí únosná. Z hlediska znečištění ovzduší lze
konstatovat, že v zájmové lokalitě nedojde k významnému navýšení imisních koncentrací
znečišťujících látek, které by vedlo k překročení platných imisních limitů.“
Ve smyslu zákona o ochraně ovzduší (§ 2 písm. j a § 6 odst. 1) je klíčový nikoliv imisní příspěvek
samotného záměru, ale celková situace se započtením zvýšení imisí vlivem záměru. A ta znamená, že
budou překračovány (krátkodobé) imisní limity pro ochranu zdraví stanovené nařízením vlády
č. 597/2006 Sb.
V takovém případě i příspěvek provozu záměru (cca 3,5 % u sledovaných polutantů) je třeba vnímat
jako významný příspěvek, byť se tuto skutečnost dokumentace EIA pokouší bagatelizovat.
Komentář zpracovatele posudku:
Lze vyslovit souhlas s konstatováním dokumentace EIA, že samotný příspěvek záměru skutečně nebude
pro své okolí příčinou překračování závazných imisních limitů. Obdobně platí i vyjádření
dokumentace, že v zájmové lokalitě nedojde k významnému navýšení imisních koncentrací.
Ve vztahu k problematice pozadí, o čemž je především vedena polemika připomínky, lze vyslovit závěr,
že údaje o pozadí roku 2010 vycházejí z běžně uznávaného modelu ATEM, rok 2014 je potom
aproximací modelu ATEM roku 2010 a 2014. Za předpokladu, že v roce 2030 zůstanou v provozu
všechny ostatní zdroje znečišťování ovzduší při stávajících emisních parametrech a budou se uvažovat
pouze změny v intenzitách dopravy na řešených komunikačních úsecích, potom nelze odhad imisního
pozadí i pro rok 2030 považovat za nereálný. Imisní pozadí dle modelu ATEM pro území, kde je imisní
zátěž tímto modelem řešena pro rok 2020, je patrné z mapových podkladů uvedených v komentáři
k této problematice ve vyjádření Hl. m. Prahy. Pro území, kde není imisní pozadí řešeno modelem
ATEM, lze usuzovat pouze ze stávajících vymezených oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (viz
vypořádání připomínek ve vyjádření Hl. m. Prahy).
27. Dokumentace EIA v rozporu s požadavkem č. 32 na dopracování dokumentace ze stanoviska
Ministerstva životního prostředí ze dne 24. 7. 2008, č. j. 55337/ENV/08 nehodnotí vliv záměru na
Vesteckou retenční nádrž.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA hodnotí vliv záměru na retenční nádrž v km 3,69 Vestecké spojky následovně:
„Druhým kříženým místem s vyšším stupněm ekologické stability je lokální biokoridor v km 3,690 a
zásah do navazující retenční nádrže. Biokoridor i retenční nádrž budou přemostěny mostním objektem
o délce cca 127 metrů s dostatečně dimenzovanou podchozí částí. Zvětšení objemu retenční nádrže
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(o cca 100 m3) bude významným zásahem do dotčeného lokálního biokoridoru, funkce tohoto
biokoridoru však nebude realizací záměru ovlivněna. Na základě uvedeného lze konstatovat, že
dotčené ekosystémy mohou být určitým způsobem negativně dotčeny během výstavby. Po realizaci
záměru lze předpokládat obnovení, zachování či v případě regionálního biokoridoru výhledově i
zvýšení stupně jeho ekologické stability.“
Autor posudku nemá k výše uvedeným skutečnostem připomínky. Součástí návrhu stanoviska bude
podmínka, aby výstavba v lokalitách s vyšším stupněm ekologické stability (např. křížené biokoridory)
probíhala pokud možno co nejšetrněji a s co nejmenším zásahem do těchto území.
28. Hluková studie a měření hluku v lokalitě prokazují významné překračování závazných
hygienických limitů hluku pro venkovní chráněný prostor. Hluková studie zcela opomíjí vyhodnocení
hluku pro vnitřní chráněný prostor, byť se jedná též o závazné hygienické limity.
Komentář zpracovatele posudku:
Z akustické studie sice vyplývá, že v některých výpočtových bodech budou skutečně překročeny
hygienické limity, avšak tyto kontrolní body jsou ve všech případech umístěny v blízkosti stávajících
místních komunikací a doprava na těchto místních komunikacích je dominantním zdrojem hluku
v těchto kontrolních bodech. Hygienické limity by v těchto kontrolních bodech byly překročeny i bez
existence Vestecké spojky.
Při řešení akustických studií v rámci dokumentací EIA se provádí hodnocení vlivu záměru především
na jeho okolí a tedy na chráněný venkovní prostor staveb, popř. chráněný venkovní prostor
v posuzovaném zájmovém území. Proces EIA by měl vždy předpokládat, zda obecně daný záměr může
v dané lokalitě existovat, či neexistovat a případně za jakých podmínek. V rámci předkládaného
návrhu protihlukových opatření hlukové studie výpočtově dochází z provozu na posuzovaném záměru
ke splnění hygienického limitu 60/50 dB (den/noc) ve všech výpočtových bodech. V případech, kdy je
splněn hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb, lze v souladu s požadavky normy ČSN
73 0532 předpokládat i pro ty nejhorší akustické vlastnosti obvodových fasád splnění hygienického
limitu pro chráněný vnitřní prostor staveb. Z uvedeného důvodu není nutné v rámci dokumentace EIA
provádět vyhodnocení pro chráněný vnitřní prostor staveb. K této kontrole dojde zákonitě případně
v rámci zpřesnění akustické studie v dalších stupních projektové dokumentace.
29. Dokumentace EIA neobsahuje akustickou studii vyhodnocení hlukové zátěže pro fázi výstavby
záměru. Vzhledem k překračování hygienických limitů hluku v dané oblasti v současné chvíli a
vzhledem k zásadním přepravním nárokům na dopravu a odvoz materiálu a surovin je tato skutečnost
zásadním nedostatkem předložené dokumentace EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí přílohy č. 8 dokumentace EIA je mj. i Hluková studie ze stavební činnosti zpracovaná v říjnu
roku 2011 společností MERTL AKUSTIKA s.r.o. Studie obsahuje výpočet ekvivalentních hladin
akustického tlaku ze stavební činnosti (hluk z chodu použitých stavebních mechanismů a hluk
z předpokládané obslužné staveništní dopravy). V závěru studie je navíc navržena řada opatření pro
co největší omezení hluku z výstavby záměru.
30. Akustická studie společnosti MERTL AKUSTIKA s.r.o. (příloha č. 8 dokumentace EIA) vychází
z DIP, díky čemuž je taktéž zatížena podstatnou vadou podhodnocení vstupů.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se neztotožňuje s vyslovenou spekulací o podhodnocení prognostických výpočtů
v rámci doložených dopravně-inženýrských podkladů, ani s tím, že by byly na základě toho
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podhodnoceny výstupy akustické studie. Navíc je nutné konstatovat, že změna dopravního zatížení o
100 % vyvolá změnu v akustické situaci o 3 dB.
31. Dokumentace EIA a akustická studie nedostatečně hodnotí kritické místo z pohledu hlukové
situace, kterým je úzké hrdlo pro trasu záměru mezi Rozkoší a Drazdy. Zde je třeba zohlednit i
plánovanou zástavbu dle územních plánů v těsné blízkosti záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Hluková studie, která je součástí dokumentace EIA, umístila do oblasti mezi Rozkoší a Drazdy hned
několik kontrolních výpočtových bodů. Jedná se např. o KB 10 (rodinný dům v ulici Gočárova), KB 11
UP (budoucí obytná zástavba), KB 10 UP (budoucí zóna pro rekreaci a sport) a KB 13 (rodinný dům
v ulici Okružní).
Akustická situace v území je patrná kromě výpočtu ekvivalentních hladin akustického tlaku A v těchto
kontrolních bodech prezentovaných v tabulkách pro jednotlivé hodnocené stavy i z doložených
hlukových map v příloze akustické studie.
Zpracovatel akustické studie tak neopomněl vyhodnotit území (včetně plánované zástavby dle ÚP)
v tomto dotčeném úseku navržené Vestecké spojky.
32. Hluková studie zcela nevěrohodně tvrdí, že hlukové zatížení k roku 2014 (bez realizace záměru)
bude nižší oproti současnému stavu (rok 2010). V dané oblasti jednoznačně dojde k dalšímu nárůstu
dopravy z důvodu ekonomického a urbanistického rozvoje této oblasti. Nižší emise hluku vozidel
taktéž nelze očekávat, neboť průměrné stáří vozidel v ČR stoupá.
Komentář zpracovatele posudku:
Hluková studie na základě vypočtených hodnot LAeq,T posuzuje akustickou situaci ve zvolených bodech
výpočtu. V případě porovnání akustické situace v roce 2014 bez záměru (varianta II) a současného
stavu (varianta I) se rozdíly LAeq,T v jednotlivých výpočtových bodech pohybují v intervalu od -0,2 dB
do +3,3 dB. Ve výpočtových bodech tedy dochází ke změnám vyplývajícím z celkových změn intenzit
dopravy.
Akustický studie v rámci prezentovaných výsledků při porovnání stávající akustické situace (varianta
I) a výhledové akustické situace v roce 2014 bez provozu záměru (varianta II) nekonstatuje pokles
LAeq,T v jednotlivých výpočtových bodech, kromě výpočtového bodu KB 1, kde v denní době je to -0,2
dB a v noční době -0,1dB). U tohoto výpočtového bodu KB 1 došlo k zanedbatelnému poklesu, ale bez
detailního prověření zadání tohoto bodu přímo v modelové situaci nelze určit, proč k tomuto poklesu
v rámci výpočtu došlo. Pokud by se jednalo o systémovou chybu modelu, byly by zjištěny poklesy i
v jiných bodech.
Stáří vozidlového parku je rozdílné v různých oblastech, krajích a aglomeracích a také komunikacích
různých tříd. V pražské aglomeraci však převládá výrazně modernější vozidlový park.
33. Nevěrohodně rovněž působí „započítání“ PHS s neprůzvučností vyšší než 24 dB a pohltivostí 4-7
dB.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatelům posudku není jasné, co touto připomínkou bylo myšleno, neboť řešitel uvedl parametry
PHS použité v rámci výpočtu, o kterých se dá říci, že jsou již standardními parametry běžných PHS na
trhu (viz normové požadavky ČSN EN 1793).
K (optimistickým) výsledkům akustické studie je třeba navíc započíst nejistoty výpočtu (ty přitom činí
± 2 dB).
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Komentář zpracovatele posudku:
Nejistota výsledku udává pravděpodobnostní pásmo, kde se mohou předpokládané výsledky
pohybovat. Za základ a střední hodnotu se ale vždy bere hodnota výsledku jak měření, tak výpočtu. Je
třeba si uvědomit, že proces EIA je vždy na začátku jakéhokoliv projekčního zpracování záměru a tedy
vychází z prvotních dat a jejich přesnosti. Proto je třeba na výsledky ať s nejistotou nebo bez nejistoty
nahlížet vždy jako na první přiblížení předpokládané akustické situace a jako na hodnoty, které
signalizují, zda daný záměr je možné anebo není možné v dané lokalitě umístit a zda je anebo není
možné tento záměr technicky, či jinak ochránit z hlediska minimalizování možného ovlivnění akustické
situace, resp. překročení či splnění hygienických limitů v souvislosti s navrženou stavbou. V případě,
že k ovlivnění dojde, tak by v rámci EIA mělo být zjištěno, zda je technicky řešitelné ovlivnění
eliminovat, či nikoliv. Proces EIA neslouží k finálnímu návrhu např. protihlukových stěn. Uvedené
aspekty byly v rámci studie prokázány.
Návrh protihlukových opatření byl proveden vůči příslušnému hygienickému limitu a výsledek
pohybující se na hranici limitní hodnoty, tj. např. LAeq,T= 49,9 dB pouze dokladuje, že je možné se
technickými prostředky přiblížit ke splnění limitní hodnoty. Zpřesnění těchto modelací a technických
řešení bude předmětem dalších stupňů projektových příprav.
Výpočtový model je nastaven na dodržování max. dovolené rychlosti, což je dle dosavadních
zkušeností na takto koncipované komunikaci zejména pro noční dobu nereálné. Reálná hladina hluku
zejména v nočních hodinách je a na záměru bude vyšší z důvodu nedodržování maximální povolené
rychlosti projíždějících vozidel. Tuto skutečnost by ale hluková studie měla zohlednit, ne ji pouze
přiznat.
Komentář zpracovatele posudku:
Není možné při predikci výhledové akustické situace předpokládat a priori porušování legislativy.
Navíc je nutné konstatovat fakt, docházelo k významnému navýšení akustické situace v noční době´,
muselo by dojít k překračování rychlosti o více jak 20-30 km/hod a to ve 100 % případů. Proto ani
výpočtová metodika pro výpočet hluku z dopravy neuvažuje nastavení výpočtového modelu na základě
překračování nejvyšší dovolené rychlosti, ale jen na průměrnou nebo maximální rychlost pro daný
úsek komunikace. Pokud by měla být nastavena jiná rychlost, musela by tato skutečnost být podložena
relevantním statistickým vzorkem prokazujícím tuto skutečnost, což v daném případě není.
Průměrné rychlosti na komunikacích v posuzovaném zájmovém území uvedené v dopravní studii jsou
nižší, než nejvyšší dovolené rychlosti. Výpočtový model byl však v rámci provedených výpočtů
nastaven na nejvyšší dovolené rychlosti v území. Výsledky výpočtu jsou tím na straně bezpečnosti.
Kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti lze realizovat např. na základě úsekového měření
rychlosti, kdy tato opatření lze realizovat i dodatečně po realizaci Vestecké spojky.
34. Dokumentace EIA dále mystifikuje veřejnost tím, že tvrdí, že postačí zajištění dodržování
vnitřních limitů hluku, pokud nebude možné zajistit dodržování limitů pro vnější chráněný prostor (str.
109). Toto tvrzení je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu zdraví před účinky hluku.
Komentář zpracovatele posudku:
Tuto zmínku zpracovatel posudku na str. 109 dokumentace EIA nikde nezaznamenal.
Dle platné legislativy musí být skutečně splněna podmínka dodržení obou limitů, a to jak ve
venkovním, tak i vnitřním prostředí. Tuto skutečnost však dle názoru autora posudku zpracovatel
dokumentace EIA nepopírá. Navíc v dalším schvalovacím procesu stavby bude tato podmínka
kontrolována a musí být dodržena, a to především u jakékoliv liniové novostavby.
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35. Zcela zásadně zavádějící tvrzení dokumentace (str. 110) i akustické studie je to, že vlastní
realizace záměru nezpůsobí překročení hlukových limitů v žádném z dotčených kontrolních bodů.
Stejně tak tabulky č. 11 a 12, kde akustická studie hodnotí pouze izolovaný hluk ze záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
To, že vlastní realizace záměru nezpůsobí překročení hlukových limitů v žádném z dotčených
kontrolních bodů je fakt, který prokazuje akustická studie (konkrétně právě tabulka č. 11 a 12 této
studie).
Zpracovatel akustické studie nikterak nepochybil, když hodnotil pouze samotný vliv záměru na
akustickou situaci. Jedná se o zcela standardní způsob hodnocení, kdy je třeba prokázat, zda
předložený záměr splní hygienické limity dle platné legislativy.
Realita je však zcela jiná, zatížení dotčeného území hlukem je již dnes neúnosné (nadlimitní) a
příspěvek záměru (byť sám o sobě izolovaně neznamená překračování limitů hluku) způsobí další
nárůst tohoto nezákonného stavu. Tabulka č. 13 akustické studie prokazuje další nárůst hlukového
zatížení z důvodu realizace záměru tam, kde je již nadlimitní. A to je nepřípustné.
Komentář zpracovatele posudku:
V posuzovaném území lze u výpočtových bodů umístěných v okolí stávajících komunikací použít
hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích, neboť se
jedná o hluk, který vznikl již před 1. lednem 2001 a je působený dopravou na pozemních
komunikacích. Hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž není výpočtově překročen v žádném
z výpočtových bodů.
Na základě návrhu protihlukových opatření dochází u všech výpočtových bodů v posuzovaném území
ke splnění hygienického limitu při posouzení vlivu samotného záměru.
V případech, kdy dochází k nárůstu hodnot LAeq,T vlivem předkládaného záměru při porovnání
akustické situace se záměrem a bez záměru v roce 2014 (viz Tab. č. 13 na straně 48 akustické studie),
však vypočtené hodnoty splňují příslušný hygienický limit 60/50 dB (denní/noční doba).
36. Za závažný nedostatek je ve vyjádření považována též skutečnost, že přílohy akustické studie
nejsou součástí zveřejněné dokumentace. Veřejnost tak nemá možnost se s nimi seznámit a vyjádřit se
k nim, akustická studie je díky tomu nepřehledná.
Komentář zpracovatele posudku:
V souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., v platném znění není povinností autorů dokumentace EIA
odevzdat kompletní dokumentaci EIA včetně všech jejích příloh v elektronické podobě. Z hlediska
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění postačí zveřejnění v Informačním systému EIA alespoň
textové části dokumentace EIA, což bylo splněno.
Veřejnost má možnost se seznámit s kompletní dokumentací EIA včetně všech příloh (v tištěné podobě)
na úřadech dotčených městských částí (resp. obcí).
37. Z výše uvedeného plyne, že dokumentace EIA v části hlukového zatížení nesplnila požadavky
č. 26, 28, 29 a 30 na dopracování dokumentace ze stanoviska Ministerstva životního prostředí ze dne
24. 7. 2008, č. j. 55337/ENV/08.
Komentář zpracovatele posudku:
Podrobný komentář zpracovatele posudku k naplnění jednotlivých bodů dopisu MŽP ze dne 24. 7.
2008, č. j. 55337/ENV/08 je uveden v kapitole II.1. posudku.
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Autor posudku s odkazem na uvedenou úvodní kapitolu posudku pouze stručně konstatuje, že výše
uvedené požadavky MŽP na dopracování dokumentace EIA byly v rámci dokumentace EIA, resp.
předložené akustické studie splněny. Není důvod tedy dokumentaci EIA opětovně vracet
k přepracování či doplnění.
38. V místě záměru se nachází pět zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
z toho jeden silně ohrožený druh (ještěrka obecná). Ta je dle dokumentace v zájmovém území
zastižena v blízkosti retenční nádrže v km 3,7 a jihovýchodně od Drazd. Dle dokumentace (str. 119)
realizací záměru dojde k zásahu do biotopu. Další věta však nedává smysl: „Realizace bude tento druh
negativně ovlivněn jen minimálně.“ Dokumentace taktéž nenavrhuje žádné zmírňující opatření
k ochraně biotopu tohoto silně ohroženého druhu.
Dokumentace EIA nehodnotí vliv hlukového zatížení z provozu záměru na ohrožené ptačí druhy, které
se v lokalitě záměru nachází.
Komentář zpracovatele posudku:
Ad Zásah do biotopu ještěrky obecné:
Autoři dokumentace EIA měli v případě komentáře k zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu
ještěrky obecné patrně na mysli, že sice dojde k zásahu do biotopu tohoto zvláště chráněného druhu,
nepůjde však o zásah, který by tento dotčený biotop výrazně negativně ovlivnil (např. zničil biotop
celý, případně poškodil jeho značnou část).
Součástí návrhu stanoviska, který tvoří kapitolu VII. posudku, je komplexní souhrn opatření na
ochranu zvláště chráněných druhů živočichů vzešlý jak z vlastní dokumentace EIA, tak i z vyjádření
obdržených k dokumentaci EIA a z posudku.
Ad Vliv hluku na ohrožené ptačí druhy:
V rámci provedeného zoologického průzkumu byl zaznamenán v zájmovém území výskyt následujících
zvláště chráněných druhů ptáků: koroptev polní, vlaštovka obecná a rorýs obecný.
Vlaštovka obecná i rorýs obecný byli zaznamenáni pouze při přeletu (hledání potravy).
Pravděpodobně nejvýznamněji bude dotčena koroptev polní, resp. její biotop. Dojde k likvidaci části
biotopu tohoto druhu v daném území.
Jak uvádí dokumentace EIA, významné ovlivnění těchto ptačích druhů se v souvislosti s provozem
komunikace (a tedy ani souvisejícím hlukem) neočekává.
Navíc není k dispozici žádná norma či metodika, která by hodnotila vliv hluku na faunu.
39. Dokumentace EIA i podkladové studie (akustická studie, rozptylová studie) předpokládají realizaci
záměru Vestecké spojky ve dvoupruhovém provedení, a takto ji též vyhodnocují. Tato skutečnost je
však v rozporu s požadavkem č. 12 na dopracování dokumentace ze stanoviska Ministerstva životního
prostředí ze dne 24. 7. 2008, č. j. 55337/ENV/08 i s reálným předpokladem, neboť Ministerstvo
dopravy požaduje počítat s Vesteckou spojkou ve čtyřpruhovém provedení v rezervě, stejně tak
předpokládané intenzity dopravy dle dopravně-inženýrských podkladů čtyřpruhové uspořádání
komunikace vyžadují. Dokumentace EIA musí být vyhodnocena na maximální možné zatížení, což je
u tohoto záměru s ohledem na výše uvedené minimálně čtyřpruhové řešení Vestecké spojky.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA skutečně posuzuje vedení Vestecké spojky pouze ve dvoupruhové variantě.
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Faktem je, že dopravně-inženýrské podklady neprokázaly nutnost (ani pro nejvzdálenější časový
horizont a nejvyšší předpokládanou dopravní zátěž) přípravy komunikace Vestecké spojky ve
čtyřpruhovém vedení.
Požadavek na vedení Vestecké spojky ve čtyřpruhové variantě, resp. ve variantě obsahující územní
rezervu pro čtyřpruh vzešel skutečně od Ministerstva dopravy. Na základě další komunikace
s Ministerstvem dopravy (viz příloha č. 2 tohoto posudku) však došlo k opuštění tohoto původního
požadavku.
Návrh stanoviska MŽP dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění bude provedeno pro
dvoupruhové uspořádání Vestecké spojky v úseku ZKZP – silnice II/603. Součástí návrhu stanoviska
bude následující podmínka: „Vestecká spojka bude dále projektově připravována a realizována pouze
jako dvoupruhová komunikace, bez ponechání územní rezervy pro čtyřpruh.“
40. Zcela proti smyslu a účelu procesu posuzování vlivů na životní prostředí je třeba hodnotit navržené
opatření pro fázi přípravných prací č. 1 „Záměr realizovat dle dokumentace pro územní řízení (DÚR)
„Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603“, zpracovatel IKP
CONSULTING ENGINEERS s.r.o.“ (str. 127). Tento požadavek jednoznačně prokazuje, že
dokumentace EIA „je šita na míru“ připravené dokumentaci pro územní rozhodnutí. DÚR naopak
musí být zpracována ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 zákona EIA dle podmínek stanoviska EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku se částečně ztotožňuje se vznesenou připomínkou. Avšak v průběhu procesu EIA vzejde
celá řada podmínek, které budou muset být zapracovány do následných stupňů projektových
dokumentací. Součástí návrhu stanoviska v kapitole VII. posudku bude zdůrazněna následující
podmínka: „Dokumentace pro územní řízení musí respektovat podmínky uvedené ve stanovisku MŽP
dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.“
Tento zákonný postup bude převzat v rámci schvalovacích procesů a pro investora bude tím pádem
závazný.
41. Navržené opatření pod bodem 11 je v rozporu s dosavadními ujišťováními o skutečnosti, že daný
záměr bude zprovozněn současně se záměrem Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny
Průhonice. Ve vyjádření je uveden požadavek na současné uvedení obou záměrů do provozu.
Komentář zpracovatele posudku:
V kapitole D.IV. dokumentace EIA je pod bodem 11 uvedena následující podmínka: „Zajistit
návaznost přípravy a realizace záměrů „EXIT 4 D1 a dopravní připojení ZKZP“ a „Vestecká spojka
v úseku ZKZP – silnice II/603“ tak, aby zprovoznění proběhlo s minimálním časovým odstupem.“
V rámci zpracování posudku, na základě připomínek obdržených k dokumentaci EIA byla výše
uvedená podmínka pro účely návrhu stanoviska upravena následovně: „Zajistit návaznost přípravy a
realizace záměrů „EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“ a „Vestecká
spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603“. U obou záměrů je nezbytné časově
a věcně koordinovat jejich zprovoznění tak, aby byly obě stavby uvedeny do provozu současně
maximálně může být pouze Exit 4 uveden do provozu v předstihu“.
42. Byť dokumentace EIA prokazuje překračování imisních limitů znečištění ovzduší pro ochranu
zdraví, kapitola D.IV. nenavrhuje žádné opatření ke zmírnění tohoto nezákonného stavu.
Komentář zpracovatele posudku:

- EKOLA group, spol. s r. o. -

136

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Autoři posudku konstatují, že imisní dopad související s navýšením dopravní zátěže v souvislosti se
zprovozněním Vestecké spojky bude dle výpočtů provedených v rozptylové studii mimo nejbližší okolí
Vestecké spojky velmi malý. Vzhledem k hodnotám stávajícího pozadí lze konstatovat, že vlivem
provozu Vestecké spojky nedojde u chráněné zástavby pro hodnocené stavy (0, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2A
a 2B) k překročení platných imisních limitů pro sledované polutanty. Vyšší hodnoty krátkodobých
imisních příspěvků pro NO2 a PM10 byly prokázány pouze v nejbližším okolí Vestecké spojky.
Kapitola D.IV. dokumentace EIA neopomíná opatření na ochranu ovzduší. Jako jedno z významných
opatření na ochranu ovzduší ve fázi provozu Vestecké spojky uvedené v dokumentaci EIA je možné
jmenovat např. omezení provozu TNA nad 12 tun na Vestecké spojce.
Součástí návrhu stanoviska, který tvoří kapitolu VII. posudku, je komplexní souhrn opatření na
ochranu ovzduší, vzešlý jak z vlastní dokumentace EIA, tak i z vyjádření obdržených k dokumentaci
EIA a z vlastního posudku.
43. Zvolené výpočtové roky (2010, 2014 a 2030) jsou ve vyjádření považovány za nevhodné a
neprůkazné. Pro posouzení stávající situace měl být zvolen rok 2012, nikoliv rok 2010. Dokumentace
EIA i jednotlivé podkladové studie se přepracovávaly a dokumentace byla zveřejněna až v roce 2012,
není důvod používat jako výchozí stav rok 2010.
Vzhledem k absenci údajů o termínech zahájení a dokončení záměru, přičemž ale rok 2014 se jeví jako
nepravděpodobný z důvodu posunu v projektových přípravách záměru, měl být jako výpočtový rok
použit rok 2016, nikoliv 2014.
Komentář zpracovatele posudku:
V době zpracování dopravně-inženýrských podkladů (1. polovina roku 2011) byly k dispozici
nejaktuálnější údaje ze sčítání dopravy v roce 2010.
Tyto průzkumy se zpracovávají v určitých časových intervalech – v rámci Prahy je to jedenkrát ročně,
na území Středočeského kraje (resp. celé republiky) je interval celostátního sčítání dopravy pětiletý
(rok 2000, 2005, 2010). Komplexní databáze průzkumů se zpracovává až po harmonizaci výsledků
všech dostupných podkladů, z tohoto důvodu jsou data vydávána zpětně (např. až v první polovině
následujícího roku).
Druhý časový horizont, pro který byly zpracovány DIP, byl rok 2014. V době zpracování dokumentace
EIA byl tento rok uvažován jako předpokládaný rok zprovoznění záměru.
Zpracovatel posudku nemá k posuzovaným rokům 2010 a 2014 připomínky.
44. Dokumentace EIA zcela zásadním způsobem mystifikuje veřejnost, když v kapitole C.I.6. tvrdí, že
„Území dotčené posuzovaným záměrem není v současné době zatěžováno nad míru únosného
zatížení“ (str. 63). Toto tvrzení je nepravdivé zejména s ohledem na stávající překračování závazných
hygienických limitů hluku a překračování závazných limitů znečišťování ovzduší pro PM10 a
benzo(a)pyren v lokalitě, kam má být záměr umístěn.
Podobně ve vztahu k hlukové zátěži – dle dokumentace EIA (str. 100) „kontrolní body KB 1, KB 9,
KB 11, KB 12, KB 8UP a KB 14UP, ve kterých jsou hygienické limity (60 dB ve dne a 50 dB v noci)
překročeny až o 9,7 dB (KB1, stav 1B, noční doba)“.
Komentář zpracovatele posudku:
Lze vyslovit souhlas s konstatováním dokumentace EIA, že samotný příspěvek záměru skutečně nebude
pro své okolí příčinou překračování závazných imisních limitů. Obdobně platí i vyjádření
dokumentace, že v zájmové lokalitě nedojde k významnému navýšení imisních koncentrací.
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Autor posudku opakovaně konstatuje fakt, že hygienické limity u zmíněných kontrolních výpočtových
bodů by byly překročeny i bez realizace záměru. Jedná se o výpočtové body, u kterých je dominantním
zdrojem hluku doprava na ostatních místních komunikacích v území a ne z vlastního hodnoceného
záměru.
Samotný provoz Vestecké spojky (při zohlednění navržených protihlukových opatření) nebude
způsobovat překračování hygienických limitů.
45. Na základě výše uvedeného je vznesen požadavek, aby dokumentace vlivů záměru „Vestecká
spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603“ byla opětovně vrácena
k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku neshledal v dokumentaci EIA závažné nedostatky ani pochybení, které by si
vyžádaly opětovné vrácení dokumentace EIA k přepracování.

16. Občanské sdružení STOP Vestecké spojce
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
OS uvádí v průvodním emailu, že Zastupitelstvo obce Vestec zásadně nesouhlasí s Vesteckou spojkou,
neboť tato komunikace vážně ohrožuje životní prostřední občanů.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere nesouhlasný postoj Zastupitelstva obce Vestec vůči připravovanému záměru na
vědomí. Dále podotýká, že účelem právě probíhajícího procesu EIA je posoudit, zda je stavba (záměr)
akceptovatelná z hlediska jejích vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo, případně za jakých
podmínek.
Součástí předloženého posudku je návrh stanoviska pro příslušný úřad, který obsahuje kompletní výčet
podmínek, při jejichž splnění je stavba z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelná.
OS uvádí, že Zastupitelstvo obce Vestec požaduje vyřadit Vesteckou spojku ze Zásad územního
rozvoje Středočeského kraje a žádá řešit problematiku území sítí místních komunikací navržených tak,
aby nemohly tyto komunikace přivádět do území tranzitní a kamionovou dopravu.
Komentář zpracovatele posudku:
Vznesený požadavek se přímo netýká procesu EIA. Nicméně opatření k zamezení průjezdu tranzitní
kamionové dopravy jsou součástí návrhu stanoviska.
Dále bez komentáře.
Oznamovatel nezákonně rozdělil záměr novostavby silnice na dva záměry – tzv. Vesteckou spojku a
Exit 4. Tento postup se nazývá „salámováním“ a je v rozporu se zákonem EIA a se směrnicí
č. 85/337/EHS o hodnocení vlivu některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku, která již byla komentována v předchozích vyjádřeních,
např. MČ Křeslice. Autoři posudku se proto odkazují na toto vypořádání nebo např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření manželů Kožlových, které se dané problematice rovněž věnuje.
Oznamovatel nevzal v úvahu další dopravně vynucené pokračování Vestecké spojky od dálnice D1
(resp. od ulice Formanské v MČ Praha-Újezd) dál na severovýchod v původní trase silničního okruhu
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označované jako JVK (Jihovýchodní krátká), jejíž koridor je stále volný. Po zprovoznění Vestecké
spojky a Západní komerční zóny Průhonice (dále jen ZKZP) by totiž nastal takový dopravní tlak na
Jižní Město, který by si pokračování Vestecké spojky od D1 dál na severovýchod vynutil.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku, která již byla komentována v předchozích vyjádřeních,
např. MČ Křeslice. Autoři posudku se proto odkazují na toto vypořádání nebo např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření manželů Kožlových, které se dané problematice rovněž věnuje.
Dokumentace EIA obsahuje pouze jednu variantu záměru a variantu nulovou. Zdůvodňování tohoto
nedostatku dokumentace EIA odkazem na územně plánovací dokumentaci je nezákonné. Posuzování
variant záměru nemůže být fixováno na stav územně plánovací dokumentace, tyto dva nástroje spolu
vůbec nesouvisí. Není možné zdůvodnit jedinou variantu řešení odkazem na platnou územně
plánovací dokumentaci. Technické řešení křižovatek nelze považovat za variantu záměru. Zdůvodnění
nevyhodnocení již několikrát předložené varianty Studie dopravní obsluhy JV segmentu Prahy,
zpracované ateliérem DUK, Kováků 5, Praha 5, v říjnu 2004, zpracovatele dokumentace odkazem na
stanovisko Útvaru rozvoje města je taktéž nepřijatelné.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku, která již byla komentována v předchozích vyjádřeních,
např. MČ Křeslice. Autoři posudku se proto odkazují na toto vypořádání anebo např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření manželů Kožlových, které se dané problematice rovněž věnuje.
V dokumentaci není posouzena jako varianta řešení rozšíření Vestecké spojky na čtyřpruh a její vlivy
na životní prostředí a obyvatelstvo.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku, která již byla komentována v předchozích vyjádřeních,
např. MČ Křeslice. Autoři posudku se proto odkazují na toto vypořádání nebo např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření manželů Kožlových, které se dané problematice rovněž věnuje.
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka: „Vestecká spojka bude dále projektově
připravována a realizována pouze jako dvoupruhová komunikace, bez ponechání územní rezervy pro
čtyřpruh.“
Údaje použité v dokumentaci EIA za rok 2010 považované za aktuální stav jsou již neaktuální. Je
požadováno přepracování dokumentace s uvažováním skutečného aktuálního stavu – tedy stavu k roku
2012.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1, které se této problematice věnovalo.
Zcela zásadní nedostatkem dokumentace je také skutečnost, že nehodnotí stav realizace záměru bez
realizace záměru Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice. Byť zpracovatel
dokumentace ujišťuje časovou a věcnou koordinací obou záměrů, vzhledem k odlišnému správnímu
území (Středočeský kraj vs. Hl. m. Praha, odlišným správním úřadům, odlišným oznamovatelům,
odlišné časové fázi záměru), je ujištění oznamovatele o současném zprovoznění obou záměrů bez
jakékoliv relevance. Jediným řešením, jak toto zajistit, je spojení obou posuzovaných záměrů do
jednoho.
Komentář zpracovatele posudku:
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Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1, které se problematice koordinace uvedených záměrů věnovalo.
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka: „Zajistit návaznost přípravy a realizace
záměrů „EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“ a „Vestecká spojka
v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603“. U obou záměrů je nezbytné časově a
věcně koordinovat jejich zprovoznění tak, aby byly obě stavby uvedeny do provozu současně,
maximálně může být pouze Exit 4 uveden do provozu v předstihu“.
Posuzovaný záměr je navrhován do území, které je již dnes velmi zatížené. Přesto jsou v území
navrhovány i další záměry, které svým rozsahem a charakterem znamenají významné vlivy na životní
prostředí (Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice, Západní komerční zóna
Průhonice, záměr Propojovací komunikace Formanská - EXIT 4 a administrativní a obytný soubor
Praha – Újezd, dálnice D3 ve Středočeském kraji a jeho napojení na silniční okruh kolem Prahy
(SOKP) v prostoru začátku Vestecké spojky, Obytná zóna Průhonice včetně jejího připojení na
Vesteckou spojku dle územního plánu obce Průhonice, záměr rozšíření kontejnerového překladiště
Metrans Uhříněves, záměr výstavby Tesco Šeberov a záměry masivní obytné výstavby ve Vestci,
Jesenici, Šeberově a Průhonicích. Doprava z těchto záměrů však není v dokumentaci uvažována.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1, které se problematice dalších záměrů v území věnovalo.
Dále je třeba vzít v úvahu další propojení z Exit 4 D1 a spojnice na komunikaci Formanskou dál na
severovýchod podél Milíčovského lesa a podél obytné zástavby MČ Praha - Křeslice a sídlištní
zástavby MČ Praha - Petrovice s připojením kontejnerového překladiště Metrans přibližně v trase
původního dálničního okruhu „JVK“. Komunikace Vestecká spojka a její propojení směrem na
severovýchod v původní trase JVK budou obestavěny dalšími komerčními a administrativními
stavbami, sklady, čerpacími stanicemi a vznikne tak pás těchto areálů od obce Vestec po areály
v Uhříněvsi. Tyto areály se stanou zdrojem další dopravy, která není v dokumentaci také vůbec
uvažována.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1, které se problematice tzv. „trasy JVK“ věnovalo.
Kapitola B.I.4. je z hlediska vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů naprosto nedostatečná.
Dokumentace obsahuje pouze pojmenování některých záměrů, bez jakéhokoli popisu těchto záměrů.
Některé záměry zcela chybí, např. záměr „Propojovací komunikace Formanská – Exit 4 D1 a
„Administrativní a obytný soubor Praha – Újezd“. Kumulaci s tímto záměrem dokumentace EIA ani
její podklady (DIP, rozptylová studie, akustická studie) neposuzují. Stejně tak samotné stavby, které
jsou součástí záměru Západní komerční zóny Průhonice, nejsou součástí vyhodnocení kumulativních
vlivů (str. 27 dokumentace). V tomto ohledu nedošlo k naplnění požadavku č. 14 na dopracování
dokumentace ze stanoviska Ministerstva životního prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
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Údaje predikované k rokům 2014 a 2030 jsou záměrně podhodnoceny z důvodu, aby vyšlo
vyhodnocení rozptylové a akustické studie. Těžko lze uvěřit předpokladu nárůstu dopravní intenzity
na úseku D1 v úseku Praha – Exit 4 D1 a Exit 4 D1 – Průhonice (viz tabulky na str. 40 dokumentace)
o pouhých 7 300 vozidel ve stavu 1A na hlavní dopravní tepně, přivádějící dopravu z východu,
jihovýchodu a jihu, z širšího okolí, kde nyní dochází k obrovské výstavbě obytných a komerčních
objektů (zástavba v Pitkovicích, Průhonicích atd.).
Předpoklad nárůstu dopravy ve stavu 1C a 1D je taktéž podhodnocen, nárůst musí být z důvodu
realizace kumulativních a synergických záměrů výrazně vyšší.
Předpoklady intenzit dopravy ve stavech 2A a 2B nelze také považovat za hodnověrné. Z důvodu
realizace celé řady záměrů, další expanze bytové a komerční výstavby podél dálnice D1, D3 a v jejich
širším i vzdálenějším okolí, nelze předpokládané hodnoty považovat za reálný odhad.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
V dokumentaci nekorespondují údaje v tabulkách 1B a 1C ve sloupci osobní automobily. Ve sloupcích
OA jsou zcela nekorespondující rozdíly, činící až 6 000 vozidel denně (první dva řádky – Vestecká
spojka a napojení ZKZP).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Předložená rozptylová studie je zpracována zcela nedostatečně a neodpovídá požadavkům na
zpracování rozptylové studie pro účely vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Předložená rozptylová
studie nesplňuje požadavky Ministerstva životního prostředí, což byl jeden z důvodů vrácení
předchozí verze dokumentace EIA k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se odkazuje např. na příslušnou pasáž
vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Rozptylová studie vůbec nevyhodnocuje pro dopravu naprosto klíčové znečišťující látky – PM2,5
(v rozptylové studii je jen zmínka o platnosti imisního limitu) a benzo(a)ypren, který je dopravou
emitován zásadním způsobem a v daném místě.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se odkazuje např. na příslušnou pasáž
vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
V rozptylové studii se v tabulkách odhadu vývoje imisního pozadí naprosto neoprávněně kalkuluje se
zlepšením kvality ovzduší u polutantů (viz tabulky XXIV. a XXV. na str. 22 rozptylové studie). Je
zcela nesmyslné kalkulovat s tím, že koncentrace NOx klesnou k roku 2014 na <20 µg/m3 a k roku
2030 na <17 µg/m3. I odhad aktuálního pozadí <25 µg/m3 považují za nepravdivý. Dle Atlasu
životního prostředí v Praze se v současné době koncentrace NOx pohybují na úrovni až 35 µg/m3,
roční koncentrace NO2 pak na úrovni až 40 µg/m3.
Komentář zpracovatele posudku:
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Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se odkazuje např. na příslušnou pasáž
vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedeným připomínkám k rozptylové studii věnovalo.
U koncentrací jemného polétavého prachu je zcela nesmyslné kalkulovat s tím, že koncentrace PM10
klesnou k roku 2014 na <25 µg/m3 a k roku 2030 na <20 µg/m3. I odhad aktuálního pozadí < 30 µg/m3
považují za nepravdivý. Dle Atlasu životního prostředí v Praze se v současné době koncentrace PM10
pohybují na úrovni až 35 µg/m3.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se odkazuje např. na příslušnou pasáž
vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedeným připomínkám k rozptylové studii věnovalo.
Uváděné hodnoty znečištění ovzduší v blízkosti dálnice D1, na okraji 1,5milionového města a
v území, kde je již nyní obrovský rozvoj a potenciál dalšího rozvoje lidských aktivit, jsou naprosto
mylné. Takové úrovně znečištění ovzduší je v Evropě možné naměřit pouze na venkovských
pozaďových lokalitách, tedy v území bez přímého lidského vlivu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se odkazuje např. na příslušnou pasáž
vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedeným připomínkám k rozptylové studii věnovalo.
Současná ekonomická situace v ČR významně zpomaluje obměnu vozového parku v ČR. Podle
Sdružení automobilového průmyslu se průměrné stáří vozového parku v ČR v letech 2010 a 2011
zvýšilo oproti roku 2009 z 13,65 na 13,76 roku. RS tak nezákonně podhodnocuje vstupy emisí do
modelu. Výhled imisního pozadí uvedený v rozptylové studii je tak zcela nevěrohodný a
zpracovatelem rozptylové studie ničím nepodložený.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se odkazuje např. na příslušnou pasáž
vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Konstatování u ročních průměrů pro stávající stav PM10 má v sobě logické nedostatky a je vnitřně
rozporné. Zpracovatel rozptylové studie udává příspěvky do 5 µg/m3, ale z modelových výpočtů
ČHMÚ nebo ATEMU, na které se zpracovatel odkazuje, vyplývá, že v blízkosti dálnice D1 roste
průměrná roční úroveň znečištění ovzduší PM10 z méně než 20 µg/m3 až na 40 µg/m3. Je jasné, že
primární a hlavní příčinou takového nárůstu je tato silniční komunikace a provoz na ní. Takže pokud
v modelu RS vychází, že ve stávajícím stavu je příspěvek dopravy 5 µg/m3, tento závěr je zcela
nevěrohodný a RS je zatížena významnou chybou.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se odkazuje např. na příslušnou pasáž
vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedeným připomínkám k rozptylové studii věnovalo.
Za závažný nedostatek je považována též skutečnost, že nejsou součástí zveřejněné dokumentace i
grafické přílohy rozptylové studie.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se odkazuje např. na příslušnou pasáž
vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedeným připomínkám k rozptylové studii věnovalo.
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V dokumentaci EIA je odsouváno řešení staveb obaloven živičných směsí do další fáze projektové
přípravy. Toto „salámování“ je v takto imisně exponované lokalitě nepřípustné a musí být hodnoceno
již v rámci tohoto procesu EIA, včetně stanovení zmírňujících podmínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovateli posudku není známo, jakou výstavbu obaloven živičných směsí má autor připomínek na
mysli. Z tohoto důvodu nemůže připomínku podrobněji komentovat.
Naprosto zavádějící je tvrzení zpracovatele dokumentace EIA na str. 109, že: „Celkově lze
konstatovat, že provoz posuzovaného záměru nebude pro své okolí příčinou překračování závazných
imisních limitů u sledovaných znečišťujících látek, tj. u NO2, PM10 a benzenu a změna imisní situace
spojená s realizací záměru bude pro dané prostředí únosná. Z hlediska znečištění ovzduší lze
konstatovat, že v zájmové lokalitě nedojde k významnému navýšení imisních koncentrací
znečišťujících látek, které by vedlo k překročení platných imisních limitu.“ Ve smyslu zákona
o ochraně ovzduší (§ 2 písm. j a § 6 odst. 1) je klíčový nikoliv imisní příspěvek samotného záměru, ale
celková situace se započtením zvýšení imisí vlivem záměru. A ta znamená, že budou překračovány
(krátkodobé) imisní limity pro ochranu zdraví, stanovené nařízením vlády č. 597/2006 Sb. jako
závazné hodnoty. V takovém případě i příspěvek provozu záměru (cca 3,5 % u sledovaných polutantů)
je třeba vnímat jako významný příspěvek.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se odkazuje např. na příslušnou pasáž
vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Je požadováno vypracování odborné studie, která by změřila současnou intenzitu rušivého světla
v oblasti a zhodnotila rizika negativního ovlivnění obyvatelstva nárůstem světelného smogu
v souvislosti se záměrem. Je třeba, aby tato studie posoudila i stupeň ohrožení živočichů a rostlin
světelným smogem, především na území chráněných přírodních památek a území Natura 2000
(Milíčovský les a rybníky a Hrnčířské louky) a národní kulturní památky Průhonický park (chráněné
organizací UNESCO).
Nelze souhlasit s prodloužením osvětleného pásu dálnice a nežádoucím nasvícením Milíčovského lesa.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska (viz kapitola VII. posudku) je následující podmínka: „V dalším stupni
projektových příprav provést výpočet návrhu osvětlení tak, aby výsledný příspěvek stavby ke
světelnému znečištění lokality byl minimalizován a aby nedocházelo ke zbytečnému nasvícení okolních
ploch. Při návrhu osvětlení je nutné dbát na to, aby nově zřizované osvětlení bylo bodové, cílené a bez
vedlejších efektů na okolí.“
Dokumentace EIA nehodnotí vliv záměru na Vesteckou retenční nádrž.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se odkazuje např. na příslušnou pasáž
vypořádání vyjádření VZOR 1, které se problematice Vestecké retenční nádrže věnovalo.
Je požadováno, aby ještě v rámci posuzování EIA byla zpracována důkladná hydrogeologická studie
oblasti zaměřená na lokalizaci a ochranu pramenišť v okolí Hrnčíř a na ochranu přilehlého území před
dalším neustále postupujícím poklesem hladiny podzemních vod.
Komentář zpracovatele posudku:
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Proces EIA pracuje na základě vstupních údajů a s přesností odpovídající stupni projektové
dokumentace a stupni EIA. Je tedy třeba si uvědomit, že v procesu EIA by se mělo především prokázat,
např. zda může, či nemůže dojít k možnému ovlivnění povrchových či podzemních vod v území a pokud
by mohlo dojít k ovlivnění, tak zda to je technicky řešitelné, či nikoliv.
Autor posudku proto považuje předloženou hydrogeologickou studii za dostatečnou pro účel procesu
EIA.
V dalším stupni projektové přípravy bude možné zpřesnit vstupy i výstupy (zpracovat podrobnou
hydrogeologickou studii) včetně detailního finálního návrhu opatření na ochranu povrchových a
podzemních vod.
Součástí návrhu stanoviska (viz kapitola VII. posudku) je podmínka provedení podrobného
hydrogeologického průzkumu v dalším stupni projektové dokumentace a to maximálně před vydáním
stavebního povolení.
Hluková studie zcela opomíjí vyhodnocení hluku pro vnitřní chráněný prostor.
Komentář zpracovatele posudku:
Při řešení akustických studií v rámci dokumentací EIA se provádí hodnocení vlivu záměru především
na jeho okolí a tedy na chráněný venkovní prostor staveb, popř. chráněný venkovní prostor
v posuzovaném zájmovém území.
V rámci předkládaného návrhu protihlukových opatření hlukové studie výpočtově dochází ke splnění
hygienického limitu 60/50 dB (den/noc) ve všech výpočtových bodech. V případech, kdy je splněn
hygienický limit pro chráněný venkovní prostor staveb lze v souladu s požadavky normy ČSN 73 0532
předpokládat i pro ty nejhorší akustické vlastnosti obvodových fasád splnění hygienického limitu pro
chráněný vnitřní prostor staveb. Z uvedeného důvodu není nutné v rámci dokumentace EIA provádět
vyhodnocení pro chráněný vnitřní prostor staveb. K této kontrole dochází logicky případně v rámci
zpřesnění akustické studie v dalších stupních projektové dokumentace.
Dokumentace EIA neobsahuje vyhodnocení hlukové zátěže pro fázi výstavby. Vzhledem
k překračování hygienických limitů hluku v dané oblasti v současné chvíli a vzhledem k zásadním
přepravním nárokům na dopravu a odvoz materiálu a surovin je tato skutečnost zásadním nedostatkem
předložené dokumentace EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí přílohy č. 8 dokumentace EIA je autory připomínky zmiňovaná chybějící hluková studie ze
stavební činnosti.
Akustická studie vychází z dopravně inženýrských podkladů, díky čemuž je zatížena podstatnou
vadou podhodnocení vstupů.
Komentář zpracovatele posudku:
Pro akustickou studii jsou vždy základním vstupem opravně inženýrské podklady. Zmíněné dopravněinženýrské podklady zpracovala Technická správa komunikací hl. m. Prahy, úsek dopravního
inženýrství (dále jen TSK). K hlavním činnostem tohoto odborného subjektu patří zejména sběr a
analýza dat o dopravě, prognózování rozvoje dopravy, návrhy organizace a řízení silničního provozu,
návrhy dopravních řešení, zpracování opatření k zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu, dopravní
výchova a osvěta, uplatňování nových technologií v dopravě.
V rámci vytvořených dopravních modelů pro prognózované stavy byly zohledněny veškeré vztahy a
vazby na komunikační síti zájmového území, včetně preferencí v cílovém směřování dopravy. Intenzita
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dopravy na Vestecké spojce byla modelována pro řadu stavů nadřazené komunikační sítě v širším
zájmovém území (celkem 8 stavů). Je tak komplexně posouzen dopravní vliv Vestecké spojky
v zájmovém území.
Autor posudku nesouhlasí s vyslovenou spekulací o záměrném podhodnocování prognostických
výpočtů v dopravně-inženýrských podkladech, a tedy ani s podhodnocením vstupů do akustické studie.
Výše zmíněná organizace nemá důvod podhodnocovat záměrně dopravní podklady, navíc její výstupy
jsou vstupy pro jednotlivé studie, které následují, a tedy nemůže předjímat ani výsledky těchto studií.
Dokumentace EIA a akustická studie nedostatečně hodnotí kritické místo z pohledu hlukové situace,
kterým je úzké hrdlo pro trasu záměru mezi Rozkoší a Drazdy. Zde je třeba zohlednit i plánovanou
zástavbu dle územních plánů v těsné blízkosti záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se odkazují např. na příslušnou pasáž
vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Hluková studie zcela nevěrohodně tvrdí, že hlukové zatížení k roku 2014 (bez realizace záměru) bude
nižší oproti současnému stavu (rok 2010). To je nesmysl, neboť v dané oblasti jednoznačně dojde
k dalšímu nárůstu dopravy z důvodu rozvoje této oblasti. Nižší emise hluku vozidel taktéž nelze
očekávat, neboť průměrné stáří vozidel v ČR stoupá.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se odkazují např. na příslušnou pasáž
vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Nevěrohodně působí započítání protihlukové stěny s neprůzvučností vyšší než 24 dB a pohltivostí 4-7
dB. K „optimistickým“ výsledkům akustické studie je třeba navíc započíst nejistoty výpočtu (ty činí
±2 dB) a fakt, že výpočtový model je nastaven na dodržování max. dovolené rychlosti, což je na takto
koncipované komunikaci, zejména pro noční dobu, nereálné. Reálná hladina hluku zejména v nočních
hodinách bude vyšší z důvodu nedodržování maximální povolené rychlosti projíždějících vozidel.
Tuto skutečnost by hluková studie měla zohlednit.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se odkazuje např. na příslušnou pasáž
vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA mystifikuje veřejnost tím, že tvrdí, že postačí zajištění dodržování vnitřních limitů
hluku, pokud nebude možné zajistit dodržování limitů pro vnější chráněný prostor (str. 109). Toto
tvrzení je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu zdraví před účinky hluku.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se odkazují např. na příslušnou pasáž
vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Zavádějící je tvrzení, že vlastní realizace záměru nezpůsobí překročení hlukových limitů v žádném
z dotčených kontrolních bodů. Zatížení dotčeného území hlukem je již dnes nadlimitní a příspěvek
záměru způsobí další nárůst.
Komentář zpracovatele posudku:
Zmíněné tvrzení, že vlastní realizace záměru nezpůsobí překročení hlukových limitů v žádném
z dotčených kontrolních bodů, vychází z akustické studie. Z hodnot uvedených v tabulce č. 12 je
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patrné, že ve všech kontrolních bodech jsou v souvislosti se samotným provozem Vestecké spojky
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A nižší než hygienické limity 60 dB pro denní dobu, resp. 50 dB
pro noční dobu. Tyto limity jsou s velkou rezervou splněny ve všech kontrolních bodech výpočtu.
Výše uvedené tvrzení tedy není jakkoliv zavádějící.
Autoři posudku dále poukazují na závěry akustické studie týkající se celkové akustické situace, ze
kterých je patrné, že ve většině kontrolních výpočtových bodů bylo prokázáno u jednotlivých
hodnocených variant splnění hygienických limitů. Kontrolní body, u kterých bylo prokázáno
překročení hygienického limitu 60/50 dB (denní/noční doba), jsou ve všech případech umístěny
u stávajících místních komunikací. Dominantním zdrojem hluku v těchto bodech je právě hluk
z provozu na těchto místních komunikacích. Hygienický limit 60/50 dB by zde byl překročen i bez
realizace Vestecké spojky. U uvedených výpočtových bodů je však možné použití hygienického limitu
s korekcí na starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích, neboť se jedná o hluk, který
vznikl již před 1. lednem 2001 a je působený dopravou na pozemních komunikacích. Hygienický limit
s korekcí na starou hlukovou zátěž není výpočtově překročen v žádném z výpočtových bodů.
Za závažný nedostatek lze považovat skutečnost, že přílohy akustické studie nejsou součástí
zveřejněné dokumentace.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se odkazují např. na příslušnou pasáž
vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Za zcela nepřijatelné lze považovat návrh, aby bylo hlukové zatížení nejbližších objektů (v úsecích,
kde hluková studie stanovila hlukovou zátěž blízko hygienických limitů) prověřeno až po uvedení
záměru do provozu, přičemž potřebná protihluková opatření by byla realizována až dodatečně. Nelze
souhlasit ani s tvrzením dokumentace, že: „Účinnost skutečně realizovaných protihlukových opatření
bude ověřena během zkušebního provozu.“
Komentář zpracovatele posudku:
Rozsah konkrétních navrhovaných protihlukových opatření se standardně specifikuje na základě
akustických studií již ve stupni územního, případně stavebního řízení stavby, kde jsou jednotlivé studie
postupně zpřesňovány v souladu se zpřesňováním a změnami v projektové dokumentaci. Účinnost
realizovaných protihlukových opatření se následně vždy prověřuje měřením pro účely vydání
kolaudačního rozhodnutí stavby, resp. v době zkušebního provozu.
V hlukové studii (příloha č. 8 dokumentace EIA), která je součástí nově zpracované dokumentace EIA,
jsou navržena protihluková opatření v takovém rozsahu, aby byly dodrženy hlukové limity. Bylo také
provedeno i měření stávající akustické situace ve venkovním chráněném prostoru.
Nelze souhlasit s argumentem zpracovatele dokumentace, že: „Hygienické limity by v těchto
kontrolních bodech byly překročeny i bez existence Vestecké spojky.“ Není žádoucí v zájmu obyvatel
dotčených území současný nevyhovující stav ještě zvyšovat.
Komentář zpracovatele posudku:
V posuzovaném území lze u výpočtových bodů umístěných v okolí stávajících komunikací použít
hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích, neboť se
jedná o hluk, který vznikl již před 1. lednem 2001 a je působený dopravou na pozemních
komunikacích. Hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž není výpočtově překročen v žádném
z výpočtových bodů.
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Je požadováno, aby byla předpokládaná účinnost navržených protihlukových stěn zhodnocena
nezávislým odborníkem z oboru akustiky (např. z České akustické spol.).
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku podotýká, že předložená akustická studie byla zpracována odborným subjektem,
společností MERTL AKUSTIKA s.r.o. Jedná se o pracoviště s dlouholetými zkušenostmi a praxí
v oblasti dopravního hluku, včetně provádění měření hluku v pracovním i mimopracovním prostředí.
(Poznámka: Ing. Mertl je dlouholetým členem ČSAS).
Zhodnocení účinnosti navržených protihlukových opatření dalším nezávislým subjektem je možné,
autor posudku je však pokládá za poněkud nadbytečné, neboť v dalších stupních projektové
dokumentace projde ještě i akustické posouzení několikerým zpřesněním a optimalizačním procesem.
Účinnost protihlukových opatření navíc bude prověřena měřením pro účely vydání kolaudačního
rozhodnutí stavby, resp. v době zkušebního provozu. V případě, že by se prokázalo, že nejsou splněny
hygienické limity, je povinností investora stavby realizovat dodatečná protihluková opatření.
Je požadováno, aby byla provedena příslušná měření současné úrovně hluku nejen v obytné zástavbě,
ale i v chráněných oblastech v celé přilehlé oblasti.
Komentář zpracovatele posudku:
Postup, který zvolil autor akustické studie je metodicky správný, a proto autoři posudku nepovažují za
nutné v tomto stupni přípravy (proces EIA) provádět další rozsáhlá měření. Prověření akustické
situace v těchto místech bylo provedeno na základě výpočtu, který byl ověřen realizovaným měřením
počáteční akustické situace jak u obytné zástavby, tak i v uvažovaných prostorech výhledové zástavby.
Tato měření jsou součástí předložené dokumentace EIA.
Dokumentace EIA nehodnotí nakládání s výkopovou zeminou (především odvozové trasy).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se odkazují např. na příslušnou pasáž
vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
V místě záměru se nachází pět zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
z toho jeden silně ohrožený druh (ještěrka obecná). Ta je dle dokumentace v zájmovém území
zastižena v blízkosti retenční nádrže v km 3,7 a jihovýchodně od Drazd. Dle dokumentace (str. 119)
realizací záměru dojde k zásahu do biotopu. Další věta však nedává smysl: „Realizace bude tento druh
negativně ovlivněn jen minimálně.“ Dokumentace taktéž nenavrhuje žádné zmírňující opatření
k ochraně biotopu tohoto silně ohroženého druhu.
Komentář zpracovatele posudku:
Autoři dokumentace EIA měli v případě komentáře k zásahu do biotopu zvláště chráněného druhu
ještěrky obecné patrně na mysli, že sice dojde k zásahu do biotopu tohoto zvláště chráněného druhu,
nepůjde však o zásah, který by tento dotčený biotop výrazně negativně ovlivnil (např. zničil biotop
celý, případně poškodil jeho značnou část).
Součástí návrhu stanoviska, který tvoří kapitolu VII. posudku, je komplexní souhrn opatření na
ochranu zvláště chráněných druhů živočichů vzešlý jak z vlastní dokumentace EIA, tak i z vyjádření
obdržených k dokumentaci EIA a z posudku.
Dokumentace EIA nehodnotí vliv hlukového zatížení z provozu záměru na ohrožené ptačí druhy, které
se v lokalitě záměru nachází.
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Komentář zpracovatele posudku:
V rámci provedeného zoologického průzkumu byl zaznamenán v zájmovém území výskyt následujících
zvláště chráněných druhů ptáků: koroptev polní, vlaštovka obecná a rorýs obecný.
Vlaštovka obecná i rorýs obecný byli zaznamenáni při přeletu (hledání potravy). Pravděpodobně
nejvýznamněji bude dotčena koroptev polní, resp. její biotop. Dojde k likvidaci části biotopu tohoto
druhu v daném území.
Jak uvádí dokumentace EIA, významné ovlivnění těchto ptačích druhů se v souvislosti s provozem
komunikace (a tedy ani souvisejícím hlukem) neočekává.
Navíc není k dispozici žádná norma či metodika, která by hodnotila vliv hluku na ptáky.
Je upozorněno na nedostatečnost botanických výzkumů, které nepodchytily výskyt několika silně
ohrožených a zvláště chráněných rostlin v koridoru mezi Hrnčíři a Rozkoší, kterým by měla procházet
Vestecká spojka. Podle Plánu péče o Přírodní památku Hrnčířské louky jsou zdejší louky značně
podobné těm, které se vyskytují i v samotném chráněném území.
Komentář zpracovatele posudku:
Oblast zmíněného koridoru mezi Hrnčíři a Rozkoší byla v rámci provedeného botanického průzkumu
zpracovaného pro účely dokumentace EIA zastoupena jako lokalita botanického průzkumu č. 1 (polní
cesta do Šeberova, cyklostezka a silnice III/00032). Toto území bylo v dané oblasti vyhodnoceno jako
území, kde se kříží plánovaná komunikace s krajinnými prvky se zajímavějším vegetačním krytem.
Zbývající část území je v lokalitě mezi Hrnčířemi a Rozkoší tvořena agrocenózami.
Zpracovatel posudku pokládá, mj. i na základě vlastního terénního průzkumu území, provedené
botanické průzkumy za dostatečné a nepožaduje jejich doplnění.
Dokumentace uvádí, že posuzovaný záměr není ve střetu s žádnou kulturní památkou, a že rozsah
vlivů výstavby a provozu posuzované stavby na hmotný majetek a kulturní památky je malý až nulový
a významnost bude malá. To však neodpovídá skutečnosti. V blízkosti záměru se nachází Průhonický
park se zámkem, který v únoru 2010 jmenovala vláda národní kulturní památkou. V srpnu 2010 byl
Průhonický park zařazen do seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO. Vyhodnocení
vlivu hluku, emisí a světelného smogu z navrhovaných komunikací a komerčních zón tak není na
Průhonický park se zámkem vyhodnocen.
Komentář zpracovatele posudku:
Autoři posudku podotýkají, že národní kulturní památky Průhonický park se nachází v dostatečné
vzdálenosti od předmětné stavby. Negativní vlivy záměru na tuto lokalitu se tak neočekávají.
K požadovanému vyhodnocení vlivu hluku na tuto lokalitu lze konstatovat na základě platnosti
fyzikálních zákonů následující: Pokud jsou vlivem provozu komunikace splněny hygienické limity
v kontrolních výpočtových bodech v blízkosti komunikace, nebude se komunikace již v Průhonickém
parku akusticky projevovat.
Obdobně je tomu i u vlivu záměru na znečištění ovzduší v oblasti Průhonického parku.
Problematika světelného smogu je řešena formou podmínky v návrhu stanoviska, která požaduje, aby
bylo osvětlení komunikace řešeno tak, aby nedošlo k zbytečnému nasvícení okolních přírodních ploch.
Není vyhodnoceno narušení krajinného rázu (vlivem vybudování zemních valů a protihlukových
clon).
Komentář zpracovatele posudku:
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Vlivy záměru na krajinu a krajinný ráz se poměrně podrobně zabývá kapitola D.I.8. dokumentace EIA.
Autor posudku souhlasí se závěry zpracovatele dokumentace EIA, který uvádí, že rozsah vlivů výstavby
a provozu Vestecké spojky na krajinný ráz je malý až střední, stejně tak i významnost lze hodnotit jako
malou až střední.
V dokumentaci nejsou uvedeny předpokládané termíny zahájení realizace záměru a jeho dokončení.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA uvádí z výčtu navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat, pouze územní rozhodnutí a stavební povolení. Tento výčet je však
zcela nedostatečný. Navazujících rozhodnutí bude výrazně více, stejně tak správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat (např. rozhodnutí o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
souhlas se zásahem do ochranného pásma lesa, rozhodnutí o zásahu do ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů, rozhodnutí o zásahu do krajinného rázu, rozhodnutí o zásahu do vodních
toků, povolení k připojení k dálnici atd.).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Údaj o tom, že územní a stavební řízení povede Stavební úřad obecního úřadu Jesenice, odbor
životního prostředí a výstavby, je nepravdivý. Záměr zasahuje do správních obvodů více stavebních
úřadů (např. též SÚ Průhonice, SÚ Praha). Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 5 stavebního zákona je
tvrzení uvedené v kapitole B. I. 9. nepravdivé.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Opatření č. 1 pro fázi přípravných prací je zcela proti smyslu a účelu procesu posuzování vlivů na
životní prostředí: Záměr realizovat dle dokumentace pro územní řízení. Tento požadavek prokazuje, že
dokumentace EIA je šita na míru připravené dokumentaci pro územní rozhodnutí. DÚR naopak musí
být zpracována ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 zákona EIA dle podmínek stanoviska EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku se částečně ztotožňuje se vznesenou připomínkou. Avšak v rámci zpracování
dokumentace EIA musí tato dokumentace vždy z nějakých podkladů vycházet. Součástí návrhu
stanoviska v kapitole VII. posudku bude následující podmínka, která fakt, že DÚR musí zapracovat
podmínky procesu EIA, zdůrazní: „Dokumentace pro územní řízení musí respektovat podmínky
uvedené ve stanovisku MŽP dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.“
Tento postup a podmínky by měly být převzaty dotčenými orgány státní správy do svých rozhodnutí a
v následných schvalovacích stupních je potom musí investor záměru respektovat.
Navržené opatření pod bodem 11 je v rozporu s dosavadními ujišťování o skutečnosti, že daný záměr
bude zprovozněn současně se záměrem Exit 4 D1 a dopravním připojením Západní komerční zóny
Průhonice. Je požadováno zakotvit jednoznačný požadavek na současné uvedení obou záměrů do
provozu.
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Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Ač dokumentace EIA prokazuje překračování imisních limitů znečištění ovzduší v době provozu
záměru, kapitola D. IV. nenavrhuje žádné opatření k zmírnění tohoto stavu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Zvolené výpočtové roky (2010, 2014 a 2030) jsou považovány za nevhodné a neprůkazné. Pro
posouzení stávající situace měl být zvolen rok 2012, nikoliv rok 2010.
Vzhledem k absenci údajů o termínech zahájení a dokončení záměru (rok 2014 se jeví jako
nepravděpodobný z důvodu posunu v projektových přípravách záměru), měl být jako výpočtový rok
použit rok 2016, nikoliv 2014.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA mystifikuje veřejnost, když v kapitole C. I. 6. tvrdí, že „Území dotčené
posuzovaným záměrem není v současné době zatěžováno nad míru únosného zatížení“ (str. 63). Toto
tvrzení je nepravdivé zejména s ohledem na stávající překračování závazných hygienických limitů
hluku a překračování závazných limitů znečišťování ovzduší pro PM10 a benzo(a)pyren v lokalitě, kam
má být záměr umístěn.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
V rozporu s ustanovením § 16 odst. 3 písm. a) zákona EIA nedošlo ke zveřejnění informace
o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možno do ní nahlížet, na úřední desce Hl. m. Prahy, či příslušné
městské části.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Posuzovaná stavba je neefektivní, protože je duplicitní k JVD i ke Kunratické spojce, a představuje
tudíž plýtvání prostředky ze státního rozpočtu.
Komentář zpracovatele posudku:
Vestecká spojka není duplicitní k výše uvedeným stavbám. Její význam jako městské sběrné
komunikace extravilánového typu spočívá ve zmírnění dopravy na stávajících komunikacích
v zájmovém území a k vymístění zbytné dopravy mimo zastavěná území.
V řešené lokalitě lze očekávat v budoucnu rozšiřování obytné, komerční a administrativní zástavby.
S tím souvisí i očekávaný nárůst automobilové dopravy. Vestecká spojka dokáže alespoň částečně
eliminovat tento očekávaný nárůst dopravy v oblasti.
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Kunratická spojka je již v současné době velmi zatíženou komunikací, která výše uvedenou funkci
Vestecké spojky neřeší. Stejně tak i tzv. JVD (Pražský okruh, též označovaný jako SOKP) má odlišnou
funkci v území. Slouží k vedení tranzitní dopravy po okraji Prahy a propojení radiálních komunikací
především dálničního typu.
V oblasti byla v nedávné době zprovozněna dálniční spojka s mimoúrovňovou křižovatkou. Jde
o součást SOKP, stavbu č. 512, která spojuje stejné dálnice jako Vestecká spojka. Není proto důvod,
proč by měla ve vzdálenosti cca 3,5 km vzdušnou čarou od této spojky vzniknout další komunikace
spojující dálnice a proč by měla být budována další nadbytečná mimoúrovňová křižovatka Exit 4 D1,
jejíž umístění navíc odporuje normě o nejmenších vzdálenostech silničních křižovatek.
Je požadováno zdůvodnění, proč oznamovatel trvá na výstavbě duplicitní a zbytečné komunikace
Vestecké spojky v trase JVK, když za účelem propojení dálnic se již staví Pražský okruh v trase JVD a
pokud dostačující komunikace vhodné pro místní dopravu již v oblasti existují.
Komentář zpracovatele posudku:
Dopravní funkce Vestecké spojky a SOKP v území je odlišná. Autor posudku se odkazuje na svůj
předcházející komentář, který se danou problematikou podrobněji zabývá.
V dokumentaci není vysvětleno, proč je posuzovaný záměr zařazen mezi veřejně prospěšné a proč je
označuje za stavby se značnou společenskou hodnotou.
Nelze souhlasit s tvrzením, že pro posuzování EIA nemá fakt, že stavba byla zařazena mezi tzv.
„veřejně prospěšné“, žádný význam. Posláním procesu EIA je zabránit negativním vlivům na životní
prostředí a umožnit pouze takové záměry, jejichž společenská potřebnost a prospěšnost je výrazně
vyšší než případné poškození životního prostředí vyvolané realizací záměrů.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace zařazení staveb mezi veřejně prospěšné ze své pozice ani v rámci procesu
EIA nemůže rozhodně ovlivnit. Mezi veřejně prospěšné je konkrétní stavba zařazena vždy v procesu
projednávání a schvalování příslušného územního plánu.
Skutečnost, že stavby Exit 4 na D1 i Vestecká spojka jsou zařazeny mezi stavby veřejně prospěšné,
nemá na proces hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, žádný vliv. Závěry procesu EIA, tedy to zda je stavba z hlediska vlivů na životní prostředí a
obyvatelstvo akceptovatelná či nikoliv, jsou nezávislé na faktu, že se jedná o veřejně prospěšnou
stavbu.
Přínos navrhovaného záměru pro veřejnost je dle názoru zpracovatele posudku dostatečně
komentován v kapitole B.I.5. dokumentace EIA.
Přímá návaznost Vestecké spojky na dálniční komunikace poškodí celou oblast, protože ji zahltí
mezinárodní tranzitní dopravou včetně dopravy nákladní.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude podmínka omezující vjezd TNA nad 12 tun na Vesteckou spojku
v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se silnicí II/603. Tato
podmínka mj. zaručí to, že komunikace nebude využívána tranzitní nákladní dopravou.
Výše uvedené záměry nebyly s veřejností řádně projednány a do územních plánů byly zařazeny proti
zájmu veřejnosti.
Komentář zpracovatele posudku:
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Připomínka se týká procesu projednávání územního plánu, nikoliv procesu EIA, do kterého se
veřejnost mohla zapojit.
Dále bez komentáře.
Ze strany státní správy nejsou občanům poskytovány potřebné informace o Vestecké spojce a
křižovatce Exit 4 D1.
Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka se přímo netýká předložené dokumentace EIA. Autorům posudku není známo, že by ze
strany orgánů státní správy nebyly poskytovány a ani o jaké potřebné informace o Vestecké spojce a
křižovatce Exit 4 D1 jde.
Dále bez komentáře.
Nehovoří se o skutečné budoucí podobě staveb ani o důsledcích, jaké by mělo zprovoznění
komunikací na životní prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Již proces EIA poskytuje veřejnosti řadu velmi důležitých podrobností ohledně plánované stavby
Vestecké spojky.
Úkolem probíhajícího procesu EIA je mj. řádně zhodnotit důsledky zprovoznění komunikace na životní
prostředí.
Vzhledem k zařazení obou staveb mezi tzv. „veřejně prospěšné“ je požadováno, aby bylo
v dokumentaci podrobně zformulováno a přesvědčivě doloženo, jaký přínos mají mít navrhované
stavby pro veřejnost, tedy především pro obyvatele Vestce, Hrnčíř, Šeberova, Újezdu, Kateřinek,
Jižního Města, Křeslic a Petrovic. Argument, že přivedení mezinárodní tranzitní dopravy na okraj obcí
(a do obcí samotných) sníží dopravní zátěž území, je považován za nepřijatelný.
Komentář zpracovatele posudku:
Přínos navržené stavby pro obyvatele dotčených obcí je patrný mj. z dopravně-inženýrských podkladů
(rozdílových kartogramů v příloze č. 3.1 a 3.2), které jsou součástí dokumentace EIA.
Výše zmíněný argument týkající se mezinárodní tranzitní dopravy nenašel zpracovatel posudku nikde
v dokumentaci EIA.
Dokumentace zcela opomíjí vliv záměru na hmotný majetek obyvatel záměrem zasažené oblasti, tedy
především na hodnotu nemovitostí určených k bydlení a k rekreaci, které by byly znehodnoceny
hlukem a emisemi a nepřímo i zhoršením životního prostředí celé oblasti. S tvrzením dokumentace,
že: „Cenu nemovitostí proces EIA nehodnotí“ pochopitelně není možné souhlasit, protože podstatným
vlivem na hmotný majetek je samozřejmě i ovlivnění jeho ceny.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku se ztotožňuje s komentářem, že vliv záměru na cenu nemovitostí či pozemků
nacházejících se v blízkosti navrhovaného záměru není předmětem procesu EIA. Nepožaduje tedy
doplnit toto hodnocení v rámci procesu EIA.
Zprovoznění Vesteckého přivaděče se nesmí stát důvodem pro výstavbu Vestecké spojky a Exitu 4
D1.
Komentář zpracovatele posudku:
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Dokumentace EIA záměru nezdůvodňuje potřebu výstavby Vestecké spojky a EXITu 4 zprovozněným
Vesteckým přivaděčem.
Potřeba záměru je dle názoru zpracovatele posudku řádně popsána v kapitole B.I.5. dokumentace
EIA. V této kapitole se žádná zmínka o Vesteckém přivaděči jako důvodu pro výstavu Vestecké spojky
nenachází.
Nelze souhlasit s následujícím závěrem dokumentace: Na základě výsledků hodnocení vlivů
posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí je možné konstatovat, že realizace a
následný provoz záměru „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603“
jsou z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelné.
Komentář zpracovatele posudku:
Autoři posudku berou výše uvedený nesouhlas na vědomí. Odkazují se však na závěry posudku, včetně
návrhu stanoviska.
Autoři posudku neshledali v dokumentaci EIA, resp. v předloženém hodnocení vlivu stavby na životní
prostředí a obyvatelstvo žádné zásadní nedostatky, které by vyžadovaly přepracování dokumentace
EIA, či znemožňovaly realizaci stavby.
Součástí návrhu stanoviska v kapitole VII. posudku je komplexní souhrn podmínek, které zajistí
vyloučení či minimalizaci potenciálních negativních vlivů stavby na životní prostředí a obyvatelstvo.
Nelze souhlasit s následujícím závěrem dokumentace: Z hlediska únosného zatížení je možné
konstatovat, že realizace a provoz posuzovaného záměru Vestecká spojka v úseku Západní komerční
zóna Průhonice – silnice II/603 nebude pro dílčí plochy v zájmovém území představovat žádné (nebo
jen malé a relativní) zhoršení situace z hlediska únosného zatížení životního prostředí.
Nelze souhlasit s následujícím závěrem dokumentace: Změna, kterou přinese posuzovaný záměr, bude
z hlediska negativních vlivů oproti stávajícímu stavu nepatrná. Při posuzování vlivů je totiž třeba mít
neustále na zřeteli, že Vestecká spojka představuje zcela nový dopravní koridor umístěný do polí a luk
a do těsné blízkosti rodinné zástavby a chráněných přírodních ploch. O nepatrné změně proto nelze
hovořit.
Komentář zpracovatele posudku:
Autoři posudku berou výše uvedené nesouhlasy na vědomí. Odkazují se však na závěry posudku,
včetně návrhu stanoviska.
Autoři posudku neshledali z hlediska vlivu stavby na únosné zatížení území žádné skutečnosti, které by
znemožňovaly realizaci stavby. Je však třeba plně respektovat navržená opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí (viz návrh stanoviska
v kapitole VII. posudku).
Je navrhováno, aby Ministerstvo životního prostředí vydalo k výstavbě záměru „Vestecká spojka
v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603“ i ke stavbě Exit 4 D1 z hlediska
komplexních vlivů na životní prostředí záporné stanovisko a dále, aby MŽP zaslalo podnět Magistrátu
Hl. m. Prahy a Krajskému úřadu Středočeského kraje, aby záměr „Vestecká spojka v úseku Západní
komerční zóna Průhonice – silnice II/603“ a Exit 4 D1 byly vyjmuty z příslušné územně plánovací
dokumentace.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere nesouhlas s navrženým záměrem a požadavek na vydání nesouhlasného
stanoviska MŽP s navrženou stavbou na vědomí.
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Vestecká dálniční spojka zavede do této oblasti nepřípustný objem nové tranzitní dopravy včetně
kamionů z dálničního okruhu JVD a z dálnic D1, D3 a D5.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku konstatuje, že komunikace Vestecká spojka je projektována jako silnice II. třídy, která
má plnit funkci městské sběrné komunikace v kategorii S 9,5/70. Nejedná se tedy v žádném případě
o dálnici.
Jednou z podmínek uvedených v návrhu stanoviska je omezení zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12
t na Vesteckou spojku v úseku ZKZP – silnice II/603. V připomínce zmiňovaný provoz kamionů tak je
vyloučen.
Intenzity dopravy na dotčené komunikační síti v zájmovém území predikují dopravně-inženýrské
podklady (příloha č. 7 dokumentace EIA). Modelované stavy (stávající stav, výhledový stav v roce
2014 a 2030) zahrnují objemy jízd návštěvníků hlavního města a regionu, dále objemy tranzitních jízd
vůči celému pražskému regionu, dále i jízdy vyvolané dopravně významnými záměry (např. letiště
Ruzyně, obchodně-administrativní areály).
Z modelů v dopravně-inženýrských podkladech v dokumentaci EIA je jasně patrné, že se významný
nárůst tranzitní dopravy se v souvislosti se zprovozněním Vestecké spojky neočekává.
Přetížení Vestecké dálniční spojky povede k nežádoucímu dopravnímu zatížení stávajících místních
komunikací ve Vestci i v dalších obcích.
Komentář zpracovatele posudku:
Zmíněné přetížení Vestecké spojky se neočekává. I pro nejvyšší výhledovou uvažovanou dopravní zátěž
je navržené dvoupruhové řešení dostatečné pro plynulý průjezd vozidel.
Z modelů v dopravně-inženýrských podkladech (příloha č. 3.1 a 3.2 – rozdílové kartogramy intenzity
dopravy vyjadřující vliv realizace záměru) je jasně patrné, že se významný nárůst zatížení stávajících
místních komunikací ve Vestci i v dalších obcích v souvislosti se zprovozněním Vestecké spojky
neočekává.
Výstavba Vestecké dálniční spojky v bezprostřední blízkosti Vestce by těžce poškodila životní
prostředí v jejich obci a výrazně by snížila kvalitu jejich bydlení i cenu jejich nemovitostí.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku neshledal z hlediska vlivu stavby na životní prostředí a obyvatelstvo zásadní
skutečnosti, které by znemožňovaly realizaci stavby. Je však třeba plně respektovat navržená opatření
k prevenci, vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí (viz návrh
stanoviska v kapitole VII. posudku).
Obyvatelé Vestce odmítají Vesteckou spojku v jakékoli podobě, tj. i v dvoupruhové verzi, protože
dopravní problémy v území nelze řešit Vesteckou spojkou propojující dálnice, ale místními
komunikacemi.
Obyvatelé Vestce žádají, aby byla rozestavěná část Vestecké dálniční spojky vedena na sever mimo
obydlená území na stávající Písnickou silnici a aby byly dopravní problémy ve Vestci řešeny návrhem
a stavbou místních komunikací, které nepřivedou evropskou tranzitní osobní a kamionovou dopravu.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere nesouhlas s navrženým záměrem a výše uvedené podněty na vědomí.
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17. Občanské sdružení Vestecká zvonička
vyjádření ze dne 29. 2. 2012
Oznamovatel nezákonně rozdělil záměr novostavby silnice na dva záměry – tzv. Vesteckou spojku a
Exit 4. Tento postup se nazývá „salámováním“ a je v rozporu se zákonem EIA a se směrnicí
č. 85/337/EHS o hodnocení vlivu některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 1) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Oznamovatel nevzal v úvahu další dopravně vynucené pokračování Vestecké spojky od dálnice D1
(resp. od ulice Formanské v MČ Praha-Újezd) dál na severovýchod v původní trase silničního okruhu
označované jako JVK (Jihovýchodní krátká), jejíž koridor je stále volný. Po zprovoznění Vestecké
spojky a Západní komerční zóny Průhonice (dále jen ZKZP) by totiž nastal takový dopravní tlak na
Jižní Město, který by si pokračování Vestecké spojky od D1 dál na severovýchod vynutil.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 1) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
V rozporu s ustanovením § 16 odst. 3 písm. a) zákona EIA nedošlo ke zveřejnění informace
o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možno do ní nahlížet, na úřední desce Hl. m. Prahy, či příslušné
městské části.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 2) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Posuzovaný záměr je navrhován do území, které je již dnes velmi zatížené. Přesto jsou v území
navrhovány i další záměry, které svým rozsahem a charakterem znamenají významné vlivy na životní
prostředí (Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice, Západní komerční zóna
Průhonice, záměr Propojovací komunikace Formanská - EXIT 4 a administrativní a obytný soubor
Praha – Újezd, dálnice D3 ve Středočeském kraji a jeho napojení na silniční okruh kolem Prahy
(SOKP) v prostoru začátku Vestecké spojky, Obytná zóna Průhonice včetně jejího připojení na
Vesteckou spojku dle územního plánu obce Průhonice, záměr rozšíření kontejnerového překladiště
Metrans Uhříněves, záměr výstavby Tesco Šeberov a záměry masivní obytné výstavby ve Vestci,
Jesenici, Šeberově a Průhonicích. Doprava z těchto záměrů však není v dokumentaci uvažována.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 3) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dále je třeba vzít v úvahu další propojení z Exit 4 D1 a spojnice na komunikaci Formanskou dál na
severovýchod podél Milíčovského lesa a podél obytné zástavby MČ Praha - Křeslice a sídlištní
zástavby MČ Praha - Petrovice s připojením kontejnerového překladiště Metrans přibližně v trase
původního dálničního okruhu „JVK“. Komunikace Vestecká spojka a její propojení směrem na
severovýchod v původní trase JVK budou obestavěny dalšími komerčními a administrativními
stavbami, sklady, čerpacími stanicemi a vznikne tak pás těchto areálů od obce Vestec po areály
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v Uhříněvsi. Tyto areály se stanou zdrojem další dopravy, která není v dokumentaci také vůbec
uvažována.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 1) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Kapitola B.I.4. je z hlediska vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů naprosto nedostatečná.
Dokumentace obsahuje pouze pojmenování některých záměrů, bez jakéhokoli popisu těchto záměrů.
Některé záměry zcela chybí, např. záměr „Propojovací komunikace Formanská – Exit 4 D1 a
„Administrativní a obytný soubor Praha – Újezd“. Kumulaci s tímto záměrem dokumentace EIA ani
její podklady (DIP, rozptylová studie, akustická studie) neposuzují. Stejně tak samotné stavby, které
jsou součástí záměru Západní komerční zóny Průhonice, nejsou součástí vyhodnocení kumulativních
vlivů (str. 27 dokumentace). V tomto ohledu nedošlo k naplnění požadavku č. 14 na dopracování
dokumentace ze stanoviska Ministerstva životního prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 6) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA obsahuje pouze jednu variantu záměru a variantu nulovou. Zdůvodňování tohoto
nedostatku dokumentace EIA odkazem na územně plánovací dokumentaci je nezákonné. Posuzování
variant záměru nemůže být fixováno na stav územně plánovací dokumentace, tyto dva nástroje spolu
vůbec nesouvisí. Není možné zdůvodnit jedinou variantu řešení odkazem na platnou územně
plánovací dokumentaci. Technické řešení křižovatek nelze považovat za variantu záměru. Zdůvodnění
nevyhodnocení již několikrát předložené varianty Studie dopravní obsluhy JV segmentu Prahy,
zpracované ateliérem DUK, Kováků 5, Praha 5, v říjnu 2004, zpracovatele dokumentace odkazem na
stanovisko Útvaru rozvoje města (ÚRM) je taktéž nepřijatelné. ÚRM nemá v procesu posuzování
vlivů záměru na životní prostředí žádnou výsadní pozici, jeho stanovisko lze považovat za pouhou
připomínku a nelze na základě ní zdůvodňovat odmítnutí povinnosti vyhodnocení předložené varianty
záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 7) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
V dokumentaci není posouzena jako varianta rozšíření Vestecké spojky na čtyřpruh a její vlivy na
životní prostředí a obyvatelstvo.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 8) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Údaje použité v dokumentaci EIA za rok 2010 považované za aktuální stav jsou již neaktuální. Je
požadováno přepracování dokumentace s uvažováním skutečného aktuálního stavu – tedy stavu k roku
2012.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 9) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
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Zcela zásadní nedostatkem dokumentace je také skutečnost, že nehodnotí stav realizace záměru bez
realizace záměru Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice. Byť zpracovatel
dokumentace ujišťuje časovou a věcnou koordinací obou záměrů, vzhledem k odlišnému správnímu
území (Středočeský kraj vs. Hl. m. Praha, odlišným správním úřadům, odlišným oznamovatelům,
odlišné časové fázi záměru), je ujištění oznamovatele o současném zprovoznění obou záměrů bez
jakékoliv relevance. Jediným řešením, jak toto zajistit, je spojení obou posuzovaných záměrů do
jednoho.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 10) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
V dokumentaci nejsou uvedeny předpokládané termíny zahájení realizace záměru a jeho dokončení.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 11) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA uvádí z výčtu navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat, pouze územní rozhodnutí a stavební povolení. Tento výčet je však
zcela nedostatečný. Navazujících rozhodnutí bude výrazně více, stejně tak správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat (např. rozhodnutí o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
souhlas se zásahem do ochranného pásma lesa, rozhodnutí o zásahu do ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů, rozhodnutí o zásahu do krajinného rázu, rozhodnutí o zásahu do vodních
toků, povolení k připojení k dálnici atd.).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření MČ Praha-Křeslice, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Údaj o tom, že územní a stavební řízení povede Stavební úřad obecního úřadu Jesenice, odbor
životního prostředí a výstavby, je nepravdivý. Záměr zasahuje do správních obvodů více stavebních
úřadů (např. též SÚ Průhonice, SÚ Praha). Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 5 stavebního zákona je
tvrzení uvedené v kapitole B. I. 9. nepravdivé.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření MČ Praha-Křeslice, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA opět nehodnotí nakládání s výkopovou zeminou (především odvozové trasy).
Dokumentace pouze konstatuje, že „Stavební materiál bude dopravován odjinud“ (viz str. 37).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 13) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Údaje predikované k rokům 2014 a 2030 jsou záměrně podhodnoceny z důvodu, aby vyšlo
vyhodnocení rozptylové a akustické studie. Těžko lze uvěřit předpokladu nárůstu dopravní intenzity
na úseku D1 v úseku Praha – Exit 4 D1 a Exit 4 D1 – Průhonice (viz tabulky na str. 40 dokumentace)
o pouhých 7 300 vozidel ve stavu 1A na hlavní dopravní tepně, přivádějící dopravu z východu,
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jihovýchodu a jihu, z širšího okolí, kde nyní dochází k obrovské výstavbě obytných a komerčních
objektů (zástavba v Pitkovicích, Průhonicích atd.).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 14) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Předpoklad nárůstu dopravy ve stavu 1C a 1D je taktéž podhodnocen, nárůst musí být z důvodu
realizace kumulativních a synergických záměrů výrazně vyšší.
Komentář zpracovatele posudku:
Zhotovitel posudku nesouhlasí s vyslovenou spekulací o podhodnocení předložených kartogramů
intenzit dopravy, resp. dopravních modelů.
Při konstrukci modelového výpočtu dopravního zatížení se vychází z dostupných podkladů, zejména
pak z platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně očekávaného stavu nadřazené
komunikační sítě.
Při kalibraci modelu se navíc vychází zejména z dostupných dopravních průzkumů, které má TSK hl.
m. Prahy k dispozici.
V modelu byly v době zpracování studie DIP zahrnuty všechny známé záměry – a to jak ty, pro které
jsou k dispozici relativně podrobné podklady (viz jejich výčet v dokumentaci EIA), tak i ostatní záměry
(v podrobnosti platného územního plánu).
Kumulativní a synergické vlivy záměrů jsou tak v modelu zohledněny.
Zpracovatel posudku nemá k výše uvedenému postupu připomínky. Navíc podotýká, že dopravněinženýrské podklady byly zpracovány odborným subjektem, který se právě modelováním intenzit
dopravy v území dlouhodobě zabývá.
Předpoklady intenzit dopravy ve stavech 2A a 2B nelze také považovat za hodnověrné. Z důvodu
realizace celé řady záměrů, další expanze bytové a komerční výstavby podél dálnice D1, D3 a v jejich
širším i vzdálenějším okolí, nelze předpokládané hodnoty považovat za reálný odhad.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 15) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
V dokumentaci nekorespondují údaje v tabulkách 1B a 1C ve sloupci osobní automobily. Ve sloupcích
OA jsou zcela nekorespondující rozdíly, činící až 6 000 vozidel denně (první dva řádky – Vestecká
spojka a napojení ZKZP).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 15) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Předložená rozptylová studie je zpracována zcela nedostatečně a neodpovídá požadavkům na
zpracování RS pro účely vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Předložená RS nesplňuje požadavky
Ministerstva životního prostředí, což byl jeden z důvodů vrácení předchozí verze dokumentace EIA
k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 16) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
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Jednotlivé posuzované stavy záměru se téměř nedají rozlišit, celá RS je v tomto ohledu značně
nepřehledná. Také grafické zpracování, zejména vizualizace výsledků modelu, je na velmi špatné
úrovni.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 17) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Rozptylová studie vůbec nevyhodnocuje pro dopravu naprosto klíčové znečišťující látky – PM2,5 (v RS
je jen zmínka o platnosti imisního limitu) a benzo(a)pyren, který je dopravou emitován zásadním
způsobem.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 18) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
V rozptylové studii se v tabulkách odhadu vývoje imisního pozadí naprosto neoprávněně kalkuluje se
zlepšením kvality ovzduší u polutantů (viz tabulky XXIV. a XXV. na str. 22 RS). Je zcela nesmyslné
kalkulovat s tím, že koncentrace NOx klesnou k roku 2014 na <20 µg/m3 a k roku 2030 na <17 µg/m3.
I odhad aktuálního pozadí <25 µg/m3 je ve vyjádření považován za nepravdivý. Dle Atlasu životního
prostředí v Praze se v současné době koncentrace NOx pohybují na úrovni až 35 µg/m3, roční
koncentrace NO2 pak na úrovni až 40 µg/m3.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 19) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
U koncentrací jemného polétavého prachu považuje vyjádření za zcela nesmyslné kalkulovat s tím, že
koncentrace PM10 klesnou k roku 2014 na <25 µg/m3 a k roku 2030 na <20 µg/m3. I odhad aktuálního
pozadí < 30 µg/m3 je ve vyjádření považován za nepravdivý. Dle Atlasu životního prostředí v Praze se
v současné době koncentrace PM10 pohybují na úrovni až 35 µg/m3.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 20) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Uváděné hodnoty znečištění ovzduší v blízkosti dálnice D1, na okraji 1,5milionového města a
v území, kde je již nyní obrovský rozvoj a potenciál dalšího rozvoje lidských aktivit, jsou naprosto
mylné. Takové úrovně znečištění ovzduší je v Evropě možné naměřit pouze na venkovských
pozaďových lokalitách, tedy v území bez přímého lidského vlivu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 21) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Současná ekonomická situace v ČR významně zpomaluje obměnu vozového parku v ČR. Podle
Sdružení automobilového průmyslu se průměrné stáří vozového parku v ČR v letech 2010 a 2011
zvýšilo oproti roku 2009 z 13,65 na 13,76 roku. RS tak nezákonně podhodnocuje vstupy emisí do
modelu. Výhled imisního pozadí uvedený v RS je tak zcela nevěrohodný a zpracovatelem RS ničím
nepodložený.
Komentář zpracovatele posudku:
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Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 22) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Konstatování u ročních průměrů pro stávající stav PM10 má v sobě logické nedostatky a je vnitřně
rozporné. Zpracovatel rozptylové studie udává příspěvky do 5 µg/m3, ale z modelových výpočtů
ČHMÚ nebo ATEMU, na které se zpracovatel odkazuje, vyplývá, že v blízkosti dálnice D1 roste
průměrná roční úroveň znečištění ovzduší PM10 z méně než 20 µg/m3 až na 40 µg/m3. Je jasné, že
primární a hlavní příčinou takového nárůstu je tato silniční komunikace a provoz na ní. Takže pokud
v modelu RS vychází, že ve stávajícím stavu je příspěvek dopravy 5 µg/m3, tento závěr je zcela
nevěrohodný a RS je zatížena významnou chybou.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 23) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Za závažný nedostatek je považována též skutečnost, že nejsou součástí zveřejněné dokumentace i
grafické přílohy.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 24) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
„Salámování“ je v takto imisně exponované lokalitě nepřípustné a musí být hodnoceno již v rámci
tohoto procesu EIA, včetně stanovení zmírňujících podmínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 25) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Naprosto zavádějící je tvrzení zpracovatele dokumentace EIA na str. 109, že: „Celkově lze
konstatovat, že provoz posuzovaného záměru nebude pro své okolí příčinou překračování závazných
imisních limitů u sledovaných znečišťujících látek, tj. u NO2, PM10 a benzenu a změna imisní situace
spojená s realizací záměru bude pro dané prostředí únosná. Z hlediska znečištění ovzduší lze
konstatovat, že v zájmové lokalitě nedojde k významnému navýšení imisních koncentrací
znečišťujících látek, které by vedlo k překročení platných imisních limitu.“ Ve smyslu zákona
o ochraně ovzduší (§ 2 písm. j a § 6 odst. 1) je klíčový nikoliv imisní příspěvek samotného záměru, ale
celková situace se započtením zvýšení imisí vlivem záměru. A ta znamená, že budou překračovány
(krátkodobé) imisní limity pro ochranu zdraví, stanovené nařízením vlády č. 597/2006 Sb. jako
závazné hodnoty. V takovém případě i příspěvek provozu záměru (cca 3,5 % u sledovaných polutantů)
je třeba vnímat jako významný příspěvek.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 26) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA nehodnotí vliv záměru na Vesteckou retenční nádrž.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 27) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Hluková studie zcela opomíjí vyhodnocení hluku pro vnitřní chráněný prostor.
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Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 28) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA neobsahuje vyhodnocení hlukové zátěže pro fázi výstavby. Vzhledem
k překračování hygienických limitů hluku v dané oblasti v současné chvíli a vzhledem k zásadním
přepravním nárokům na dopravu a odvoz materiálu a surovin je tato skutečnost zásadním nedostatkem
předložené dokumentace EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 29) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Akustická studie vychází z dopravně inženýrských podkladů, díky čemuž je zatížena podstatnou
vadou podhodnocení vstupů.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 30) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA a akustická studie nedostatečně hodnotí kritické místo z pohledu hlukové situace,
kterým je úzké hrdlo pro trasu záměru mezi Rozkoší a Drazdy. Zde je třeba zohlednit i plánovanou
zástavbu dle územních plánů v těsné blízkosti záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 31) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Hluková studie zcela nevěrohodně tvrdí, že hlukové zatížení k roku 2014 (bez realizace záměru) bude
nižší oproti současnému stavu (rok 2010). To je nesmysl, neboť v dané oblasti jednoznačně dojde
k dalšímu nárůstu dopravy z důvodu rozvoje této oblasti. Nižší emise hluku vozidel taktéž nelze
očekávat, neboť průměrné stáří vozidel v ČR stoupá.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 32) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Nevěrohodně působí započítání protihlukové stěny s neprůzvučností vyšší než 24 dB a pohltivostí 4-7
dB. K „optimistickým“ výsledkům akustické studie je třeba navíc započíst nejistoty výpočtu (ty činí
±2 dB) a fakt, že výpočtový model je nastaven na dodržování max. dovolené rychlosti, což je na takto
koncipované komunikaci, zejména pro noční dobu, nereálné. Reálná hladina hluku zejména v nočních
hodinách bude vyšší z důvodu nedodržování maximální povolené rychlosti projíždějících vozidel.
Tuto skutečnost by hluková studie měla zohlednit. Předpoklady intenzit dopravy dle DIP jsou záměrně
podhodnoceny, což se významně projeví i na celkovém hlukovém zatížení.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 33) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
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Dokumentace EIA mystifikuje veřejnost tím, že tvrdí, že postačí zajištění dodržování vnitřních limitů
hluku, pokud nebude možné zajistit dodržování limitů pro vnější chráněný prostor (str. 109). Toto
tvrzení je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu zdraví před účinky hluku.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 34) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Zavádějící je tvrzení, že vlastní realizace záměru nezpůsobí překročení hlukových limitů v žádném
z dotčených kontrolních bodů. Zatížení dotčeného území hlukem je již dnes nadlimitní a příspěvek
záměru způsobí další nárůst.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 35) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Za závažný nedostatek lze považovat skutečnost, že přílohy akustické studie nejsou součástí
zveřejněné dokumentace.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 36) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
V místě záměru se nachází pět zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
z toho jeden silně ohrožený druh (ještěrka obecná). Ta je dle dokumentace v zájmovém území
zastižena v blízkosti retenční nádrže v km 3,7 jihovýchodně od Drazd. Dle dokumentace (str. 119)
realizací záměru dojde k zásahu do biotopu. Další věta však nedává smysl: „Realizace bude tento druh
negativně ovlivněn jen minimálně.“ Dokumentace taktéž nenavrhuje žádné zmírňující opatření
k ochraně biotopu tohoto silně ohroženého druhu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 38) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA nehodnotí vliv hlukového zatížení z provozu záměru na ohrožené ptačí druhy, které
se v lokalitě záměru nachází.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 38) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA i podkladové studie nebyly vyhodnoceny pro čtyřpruhové uspořádání komunikace.
Tato skutečnost je v rozporu s požadavkem na dopracování dokumentace ze stanoviska Ministerstva
životního prostředí i s reálným předpokladem, neboť Ministerstvo dopravy požaduje počítat
s Vesteckou spojkou ve čtyřpruhovém provedení v rezervě.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 39) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Opatření č. 1 pro fázi přípravných prací je zcela proti smyslu a účelu procesu posuzování vlivů na
životní prostředí: Záměr realizovat dle dokumentace pro územní řízení. Tento požadavek prokazuje, že
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dokumentace EIA je šita na míru připravené dokumentaci pro územní rozhodnutí. DÚR naopak musí
být zpracována ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 zákona EIA dle podmínek stanoviska EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 40) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Navržené opatření pod bodem 11 je v rozporu s dosavadními ujišťování o skutečnosti, že daný záměr
bude zprovozněn současně se záměrem Exit 4 D1 a dopravním připojením Západní komerční zóny
Průhonice. Je požadováno zakotvit jednoznačný požadavek na současné uvedení obou záměrů do
provozu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 41) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Ač dokumentace EIA prokazuje překračování imisních limitů znečištění ovzduší pro ochranu zdraví
v době provozu záměru, kapitola D. IV. nenavrhuje žádné opatření k zmírnění tohoto stavu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 42) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Zvolené výpočtové roky (2010, 2014 a 2030) jsou považovány za nevhodné a neprůkazné. Pro
posouzení stávající situace měl být zvolen rok 2012, nikoliv rok 2010.
Vzhledem k absenci údajů o termínech zahájení a dokončení záměru (rok 2014 se jeví jako
nepravděpodobný z důvodu posunu v projektových přípravách záměru), měl být jako výpočtový rok
použit rok 2016, nikoliv 2014.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 43) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA mystifikuje veřejnost, když v kapitole C.I.6. tvrdí, že „Území dotčené
posuzovaným záměrem není v současné době zatěžováno nad míru únosného zatížení“ (str. 63). Toto
tvrzení je nepravdivé zejména s ohledem na stávající překračování závazných hygienických limitů
hluku a překračování závazných limitů znečišťování ovzduší pro PM10 a benzo(a)pyren v lokalitě, kam
má být záměr umístěn.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 44) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Na základě výše uvedeného je požadováno, aby dokumentace vlivů záměru „Vestecká spojka v úseku
Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603“ byla opětovně vrácena k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku neshledal v dokumentaci EIA závažné nedostatky ani pochybení, které by si
vyžádaly opětovné vrácení dokumentace EIA k přepracování.
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18. Environmentální vzdělávací centrum Vysočina, o. s.
vyjádření ze dne 29. 2. 2012
Oznamovatel nezákonně rozdělil záměr novostavby silnice na dva záměry – tzv. Vesteckou spojku a
Exit 4. Tento postup se nazývá „salámováním“ a je v rozporu se zákonem EIA a se směrnicí
č. 85/337/EHS o hodnocení vlivu některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 1) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Oznamovatel nevzal v úvahu další dopravně vynucené pokračování Vestecké spojky od dálnice D1
(resp. od ulice Formanské v MČ Praha-Újezd) dál na severovýchod v původní trase silničního okruhu
označované jako JVK (Jihovýchodní krátká), jejíž koridor je stále volný. Po zprovoznění Vestecké
spojky a Západní komerční zóny Průhonice (dále jen ZKZP) by totiž nastal takový dopravní tlak na
Jižní Město, který by si pokračování Vestecké spojky od D1 dál na severovýchod vynutil.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 1) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
V rozporu s ustanovením § 16 odst. 3 písm. a) zákona EIA nedošlo ke zveřejnění informace
o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možno do ní nahlížet, na úřední desce Hl. m. Prahy, či příslušné
městské části.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 2) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Posuzovaný záměr je navrhován do území, které je již dnes velmi zatížené. Přesto jsou v území
navrhovány i další záměry, které svým rozsahem a charakterem znamenají významné vlivy na životní
prostředí (Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice, Západní komerční zóna
Průhonice, záměr Propojovací komunikace Formanská - EXIT 4 a administrativní a obytný soubor
Praha – Újezd, dálnice D3 ve Středočeském kraji a jeho napojení na silniční okruh kolem Prahy
(SOKP) v prostoru začátku Vestecké spojky, Obytná zóna Průhonice včetně jejího připojení na
Vesteckou spojku dle územního plánu obce Průhonice, záměr rozšíření kontejnerového překladiště
Metrans Uhříněves, záměr výstavby Tesco Šeberov a záměry masivní obytné výstavby ve Vestci,
Jesenici, Šeberově a Průhonicích. Doprava z těchto záměrů však není v dokumentaci uvažována.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 3) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dále je třeba vzít v úvahu další propojení z Exit 4 D1 a spojnice na komunikaci Formanskou dál na
severovýchod podél Milíčovského lesa a podél obytné zástavby MČ Praha - Křeslice a sídlištní
zástavby MČ Praha - Petrovice s připojením kontejnerového překladiště Metrans přibližně v trase
původního dálničního okruhu „JVK“. Komunikace Vestecká spojka a její propojení směrem na
severovýchod v původní trase JVK budou obestavěny dalšími komerčními a administrativními
stavbami, sklady, čerpacími stanicemi a vznikne tak pás těchto areálů od obce Vestec po areály
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v Uhříněvsi. Tyto areály se stanou zdrojem další dopravy, která není v dokumentaci také vůbec
uvažována.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 1) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Kapitola B.I.4. je z hlediska vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů naprosto nedostatečná.
Dokumentace obsahuje pouze pojmenování některých záměrů, bez jakéhokoli popisu těchto záměrů.
Některé záměry zcela chybí, např. záměr „Propojovací komunikace Formanská – Exit 4 D1 a
„Administrativní a obytný soubor Praha – Újezd“. Kumulaci s tímto záměrem dokumentace EIA ani
její podklady (DIP, rozptylová studie, akustická studie) neposuzují. Stejně tak samotné stavby, které
jsou součástí záměru Západní komerční zóny Průhonice, nejsou součástí vyhodnocení kumulativních
vlivů (str. 27 dokumentace). V tomto ohledu nedošlo k naplnění požadavku č. 14 na dopracování
dokumentace ze stanoviska Ministerstva životního prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 6) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA obsahuje pouze jednu variantu záměru a variantu nulovou. Zdůvodňování tohoto
nedostatku dokumentace EIA odkazem na územně plánovací dokumentaci je nezákonné. Posuzování
variant záměru nemůže být fixováno na stav územně plánovací dokumentace, tyto dva nástroje spolu
vůbec nesouvisí. Není možné zdůvodnit jedinou variantu řešení odkazem na platnou územně
plánovací dokumentaci. Technické řešení křižovatek nelze považovat za variantu záměru. Zdůvodnění
nevyhodnocení již několikrát předložené varianty Studie dopravní obsluhy JV segmentu Prahy,
zpracované ateliérem DUK, Kováků 5, Praha 5, v říjnu 2004, zpracovatele dokumentace odkazem na
stanovisko Útvaru rozvoje města (ÚRM) je taktéž nepřijatelné. ÚRM nemá v procesu posuzování
vlivů záměru na životní prostředí žádnou výsadní pozici, jeho stanovisko lze považovat za pouhou
připomínku a nelze na základě ní zdůvodňovat odmítnutí povinnosti vyhodnocení předložené varianty
záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 7) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
V dokumentaci není posouzena jako varianta řešení, rozšíření Vestecké spojky na čtyřpruh a její vlivy
na životní prostředí a obyvatelstvo.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 8) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Údaje použité v dokumentaci EIA za rok 2010 považované za aktuální stav jsou již neaktuální. Je
požadováno přepracování dokumentace s uvažováním skutečného aktuálního stavu – tedy stavu k roku
2012.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 9) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
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Zcela zásadní nedostatkem dokumentace je také skutečnost, že nehodnotí stav realizace záměru bez
realizace záměru Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice. Byť zpracovatel
dokumentace ujišťuje časovou a věcnou koordinací obou záměrů, vzhledem k odlišnému správnímu
území (Středočeský kraj vs. Hl. m. Praha, odlišným správním úřadům, odlišným oznamovatelům,
odlišné časové fázi záměru), je ujištění oznamovatele o současném zprovoznění obou záměrů bez
jakékoliv relevance. Jediným řešením, jak toto zajistit, je spojení obou posuzovaných záměrů do
jednoho.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 10) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
V dokumentaci nejsou uvedeny předpokládané termíny zahájení realizace záměru a jeho dokončení.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 11) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA uvádí z výčtu navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat, pouze územní rozhodnutí a stavební povolení. Tento výčet je však
zcela nedostatečný. Navazujících rozhodnutí bude výrazně více, stejně tak správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat (např. rozhodnutí o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
souhlas se zásahem do ochranného pásma lesa, rozhodnutí o zásahu do ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů, rozhodnutí o zásahu do krajinného rázu, rozhodnutí o zásahu do vodních
toků, povolení k připojení k dálnici atd.).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření MČ Praha-Křeslice, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Údaj o tom, že územní a stavební řízení povede Stavební úřad obecního úřadu Jesenice, odbor
životního prostředí a výstavby, je nepravdivý. Záměr zasahuje do správních obvodů více stavebních
úřadů (např. též SÚ Průhonice, SÚ Praha). Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 5 stavebního zákona je
tvrzení uvedené v kapitole B. I. 9. nepravdivé.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření MČ Praha-Křeslice, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA opět nehodnotí nakládání s výkopovou zeminou (především odvozové trasy).
Dokumentace pouze konstatuje, že „Stavební materiál bude dopravován odjinud“ (viz str. 37).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 13) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Údaje predikované k rokům 2014 a 2030 jsou záměrně podhodnoceny z důvodu, aby vyšlo
vyhodnocení rozptylové a akustické studie. Těžko lze uvěřit předpokladu nárůstu dopravní intenzity
na úseku D1 v úseku Praha – Exit 4 D1 a Exit 4 D1 – Průhonice (viz tabulky na str. 40 dokumentace)
o pouhých 7 300 vozidel ve stavu 1A na hlavní dopravní tepně, přivádějící dopravu z východu,
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jihovýchodu a jihu, z širšího okolí, kde nyní dochází k obrovské výstavbě obytných a komerčních
objektů (zástavba v Pitkovicích, Průhonicích atd.).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 14) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Předpoklad nárůstu dopravy ve stavu 1C a 1D je taktéž podhodnocen, nárůst musí být z důvodu
realizace kumulativních a synergických záměrů výrazně vyšší.
Komentář zpracovatele posudku:
Zhotovitel posudku nesouhlasí s vyslovenou spekulací o podhodnocení předložených kartogramů
intenzit dopravy, resp. dopravních modelů.
Při konstrukci modelového výpočtu dopravního zatížení se vychází z dostupných podkladů, zejména
pak z platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně očekávaného stavu nadřazené
komunikační sítě.
Při kalibraci modelu se navíc vychází zejména z dostupných dopravních průzkumů, které má TSK hl.
m. Prahy k dispozici.
V modelu byly zahrnuty všechny v době zpracování studie DIP známé záměry – a to jak ty, pro které
jsou k dispozici relativně podrobné podklady (viz jejich výčet v dokumentaci EIA), tak i ostatní záměry
(v podrobnosti platného územního plánu).
Kumulativní a synergické vlivy záměrů jsou tak v modelu zohledněny.
Zpracovatel posudku nemá k výše uvedenému postupu připomínky. Navíc podotýká, že dopravněinženýrské podklady byly zpracovány odborným subjektem, který se právě modelováním intenzit
dopravy v území dlouhodobě zabývá.
Předpoklady intenzit dopravy ve stavech 2A a 2B nelze také považovat za hodnověrné. Z důvodu
realizace celé řady záměrů, další expanze bytové a komerční výstavby podél dálnice D1, D3 a v jejich
širším i vzdálenějším okolí, nelze předpokládané hodnoty považovat za reálný odhad.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 15) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
V dokumentaci nekorespondují údaje v tabulkách 1B a 1C ve sloupci osobní automobily. Ve sloupcích
OA jsou zcela nekorespondující rozdíly, činící až 6 000 vozidel denně (první dva řádky – Vestecká
spojka a napojení ZKZP).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 15) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Předložená rozptylová studie je zpracována zcela nedostatečně a neodpovídá požadavkům na
zpracování RS pro účely vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Předložená RS nesplňuje požadavky
Ministerstva životního prostředí, což byl jeden z důvodů vrácení předchozí verze dokumentace EIA
k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 16) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
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Jednotlivé posuzované stavy záměru se téměř nedají rozlišit, celá RS je v tomto ohledu značně
nepřehledná. Také grafické zpracování, zejména vizualizace výsledků modelu, je na velmi špatné
úrovni.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 17) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Rozptylová studie vůbec nevyhodnocuje pro dopravu naprosto klíčové znečišťující látky – PM2,5 (v RS
je jen zmínka o platnosti imisního limitu) a benzo(a)pyren, který je dopravou emitován zásadním
způsobem.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 18) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
V rozptylové studii se v tabulkách odhadu vývoje imisního pozadí naprosto neoprávněně kalkuluje se
zlepšením kvality ovzduší u polutantů (viz tabulky XXIV. a XXV. na str. 22 RS). Je zcela nesmyslné
kalkulovat s tím, že koncentrace NOx klesnou k roku 2014 na <20 µg/m3 a k roku 2030 na <17 µg/m3.
I odhad aktuálního pozadí <25 µg/m3 je autory vyjádření považován za nepravdivý. Dle Atlasu
životního prostředí v Praze se v současné době koncentrace NOx pohybují na úrovni až 35 µg/m3,
roční koncentrace NO2 pak na úrovni až 40 µg/m3.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 19) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
U koncentrací jemného polétavého prachu je zcela nesmyslné kalkulovat s tím, že koncentrace PM10
klesnou k roku 2014 na <25 µg/m3 a k roku 2030 na <20 µg/m3. I odhad aktuálního pozadí < 30 µg/m3
je autory vyjádření považován za nepravdivý. Dle Atlasu životního prostředí v Praze se v současné
době koncentrace PM10 pohybují na úrovni až 35 µg/m3.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 20) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Uváděné hodnoty znečištění ovzduší v blízkosti dálnice D1, na okraji 1,5milionového města a
v území, kde je již nyní obrovský rozvoj a potenciál dalšího rozvoje lidských aktivit, jsou naprosto
mylné. Takové úrovně znečištění ovzduší je v Evropě možné naměřit pouze na venkovských
pozaďových lokalitách, tedy v území bez přímého lidského vlivu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 21) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Současná ekonomická situace v ČR významně zpomaluje obměnu vozového parku v ČR. Podle
Sdružení automobilového průmyslu se průměrné stáří vozového parku v ČR v letech 2010 a 2011
zvýšilo oproti roku 2009 z 13,65 na 13,76 roku. RS tak nezákonně podhodnocuje vstupy emisí do
modelu. Výhled imisního pozadí uvedený v RS je tak zcela nevěrohodný a zpracovatelem RS ničím
nepodložený.
Komentář zpracovatele posudku:
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Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 22) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Konstatování u ročních průměrů pro stávající stav PM10 má v sobě logické nedostatky a je vnitřně
rozporné. Zpracovatel rozptylové studie udává příspěvky do 5 µg/m3, ale z modelových výpočtů
ČHMÚ nebo ATEMU, na které se zpracovatel odkazuje, vyplývá, že v blízkosti dálnice D1 roste
průměrná roční úroveň znečištění ovzduší PM10 z méně než 20 µg/m3 až na 40 µg/m3. Je jasné, že
primární a hlavní příčinou takového nárůstu je tato silniční komunikace a provoz na ní. Takže pokud
v modelu RS vychází, že ve stávajícím stavu je příspěvek dopravy 5 µg/m3, tento závěr je zcela
nevěrohodný a RS je zatížena významnou chybou.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 23) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Za závažný nedostatek je považována též skutečnost, že nejsou součástí zveřejněné dokumentace i
grafické přílohy.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 24) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Metoda „salámování“ je v takto imisně exponované lokalitě nepřípustné a musí být hodnoceno již
v rámci tohoto procesu EIA, včetně stanovení zmírňujících podmínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 25) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Naprosto zavádějící je tvrzení zpracovatele dokumentace EIA na str. 109, že: „Celkově lze
konstatovat, že provoz posuzovaného záměru nebude pro své okolí příčinou překračování závazných
imisních limitů u sledovaných znečišťujících látek, tj. u NO2, PM10 a benzenu a změna imisní situace
spojená s realizací záměru bude pro dané prostředí únosná. Z hlediska znečištění ovzduší lze
konstatovat, že v zájmové lokalitě nedojde k významnému navýšení imisních koncentrací
znečišťujících látek, které by vedlo k překročení platných imisních limitu.“ Ve smyslu zákona
o ochraně ovzduší (§ 2 písm. j a § 6 odst. 1) je klíčový nikoliv imisní příspěvek samotného záměru, ale
celková situace se započtením zvýšení imisí vlivem záměru. A ta znamená, že budou překračovány
(krátkodobé) imisní limity pro ochranu zdraví, stanovené nařízením vlády č. 597/2006 Sb. jako
závazné hodnoty. V takovém případě i příspěvek provozu záměru (cca 3,5 % u sledovaných polutantů)
je třeba vnímat jako významný příspěvek.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 26) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA nehodnotí vliv záměru na Vesteckou retenční nádrž.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 27) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Hluková studie zcela opomíjí vyhodnocení hluku pro vnitřní chráněný prostor.
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Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 28) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA neobsahuje vyhodnocení hlukové zátěže pro fázi výstavby. Vzhledem
k překračování hygienických limitů hluku v dané oblasti v současné chvíli a vzhledem k zásadním
přepravním nárokům na dopravu a odvoz materiálu a surovin je tato skutečnost zásadním nedostatkem
předložené dokumentace EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 29) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Akustická studie vychází z dopravně inženýrských podkladů, díky čemuž je zatížena podstatnou
vadou podhodnocení vstupů.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 30) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA a akustická studie nedostatečně hodnotí kritické místo z pohledu hlukové situace,
kterým je úzké hrdlo pro trasu záměru mezi Rozkoší a Drazdy. Zde je třeba zohlednit i plánovanou
zástavbu dle územních plánů v těsné blízkosti záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 31) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Hluková studie zcela nevěrohodně tvrdí, že hlukové zatížení k roku 2014 (bez realizace záměru) bude
nižší oproti současnému stavu (rok 2010). To je nesmysl, neboť v dané oblasti jednoznačně dojde
k dalšímu nárůstu dopravy z důvodu rozvoje této oblasti. Nižší emise hluku vozidel taktéž nelze
očekávat, neboť průměrné stáří vozidel v ČR stoupá.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 32) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Nevěrohodně působí započítání protihlukové stěny s neprůzvučností vyšší než 24 dB a pohltivostí 4-7
dB. K „optimistickým“ výsledkům akustické studie je třeba navíc započíst nejistoty výpočtu (ty činí
±2 dB) a fakt, že výpočtový model je nastaven na dodržování max. dovolené rychlosti, což je na takto
koncipované komunikaci, zejména pro noční dobu, nereálné. Reálná hladina hluku zejména v nočních
hodinách bude vyšší z důvodu nedodržování maximální povolené rychlosti projíždějících vozidel.
Tuto skutečnost by hluková studie měla zohlednit. Předpoklady intenzit dopravy dle DIP jsou záměrně
podhodnoceny, což se významně projeví i na celkovém hlukovém zatížení.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 33) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
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Dokumentace EIA mystifikuje veřejnost tím, že tvrdí, že postačí zajištění dodržování vnitřních limitů
hluku, pokud nebude možné zajistit dodržování limitů pro vnější chráněný prostor (str. 109). Toto
tvrzení je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu zdraví před účinky hluku.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 34) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Zavádějící je tvrzení, že vlastní realizace záměru nezpůsobí překročení hlukových limitů v žádném
z dotčených kontrolních bodů. Zatížení dotčeného území hlukem je již dnes nadlimitní a příspěvek
záměru způsobí další nárůst.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 35) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Za závažný nedostatek lze považovat skutečnost, že přílohy akustické studie nejsou součástí
zveřejněné dokumentace.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 36) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
V místě záměru se nachází 5 zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., z toho
jeden silně ohrožený druh (ještěrka obecná). Ta je dle dokumentace v zájmovém území zastižena
v blízkosti retenční nádrže v km 3,7 jihovýchodně od Drazd. Dle dokumentace (str. 119) realizací
záměru dojde k zásahu do biotopu. Další věta však nedává smysl: „Realizací bude tento druh
negativně ovlivněn jen minimálně.“ Dokumentace taktéž nenavrhuje žádné zmírňující opatření
k ochraně biotopu tohoto silně ohroženého druhu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 38) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA nehodnotí vliv hlukového zatížení z provozu záměru na ohrožené ptačí druhy, které
se v lokalitě záměru nachází.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 38) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA i podkladové studie nebyly vyhodnoceny pro čtyřpruhové uspořádání komunikace.
Tato skutečnost je v rozporu s požadavkem na dopracování dokumentace ze stanoviska Ministerstva
životního prostředí i s reálným předpokladem, neboť Ministerstvo dopravy požaduje počítat
s Vesteckou spojkou ve čtyřpruhovém provedení v rezervě.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 39) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Opatření č. 1 pro fázi přípravných prací je zcela proti smyslu a účelu procesu posuzování vlivů na
životní prostředí: Záměr realizovat dle dokumentace pro územní řízení. Tento požadavek prokazuje, že
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dokumentace EIA je šita na míru připravené dokumentaci pro územní rozhodnutí. DÚR naopak musí
být zpracována ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 zákona EIA dle podmínek stanoviska EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 40) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Navržené opatření pod bodem 11 je v rozporu s dosavadními ujišťování o skutečnosti, že daný záměr
bude zprovozněn současně se záměrem Exit 4 D1 a dopravním připojením Západní komerční zóny
Průhonice. Je požadováno zakotvit jednoznačný požadavek na současné uvedení obou záměrů do
provozu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 41) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Ač dokumentace EIA prokazuje překračování imisních limitů znečištění ovzduší pro ochranu zdraví
v době provozu záměru, kapitola D. IV. nenavrhuje žádné opatření k zmírnění tohoto stavu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 42) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Zvolené výpočtové roky (2010, 2014 a 2030) jsou považovány za nevhodné a neprůkazné. Pro
posouzení stávající situace měl být zvolen rok 2012, nikoliv rok 2010.
Vzhledem k absenci údajů o termínech zahájení a dokončení záměru (rok 2014 se jeví jako
nepravděpodobný z důvodu posunu v projektových přípravách záměru), měl být jako výpočtový rok
použit rok 2016, nikoliv 2014.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 43) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA mystifikuje veřejnost, když v kapitole C. I. 6. tvrdí, že „Území dotčené
posuzovaným záměrem není v současné době zatěžováno nad míru únosného zatížení“ (str. 63). Toto
tvrzení je nepravdivé zejména s ohledem na stávající překračování závazných hygienických limitů
hluku a překračování závazných limitů znečišťování ovzduší pro PM10 a benzo(a)pyren v lokalitě, kam
má být záměr umístěn.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 44) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Na základě výše uvedeného je požadováno, aby dokumentace vlivů záměru „Vestecká spojka v úseku
Západní komerční zóna Průhonice - silnice 11/603“ byla opětovně vrácena k přepracování, nebo byl
daný záměr zcela zrušen.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku neshledal v předložené dokumentaci EIA žádné závažné nedostatky či pochybení,
na jejichž základě by bylo třeba předloženou dokumentaci EIA vrátit k přepracování.
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19. Občanské sdružení Aliance Jihovýchod
(petice ze dne 27. 2. 2012; níže jsou i podepsaní „petiční výbor v Šeberově“, „petiční výbor v Újezdu u
Průhonic“, a Ing. Jana Kadeřábková (i u vzoru 1) a Ing. Vladimír Karlík) petice Újezd-1039 podpisů,
petice Šeberov-1179 podpisů

OS vyjadřuje nesouhlas s tím, že je posuzování vlivů Exitu D1, Vestecké spojky a všech na ni
navazujících staveb, především ZKZP Průhonice (ale i dalších aktivit chystaných v Újezdě, Šeberově a
Vestci) rozděleno na etapy. Jde o typický příklad „salámové metody“.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 1 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2 2012.
Do posuzování není dostatečně zahrnut ani vliv samotné komerční zóny v Průhonicích, tzv. ZKZP,
jejíž dopravní obsloužení je podstatou záměru.
Dokumentace EIA se zabývá pouze okrajově jen některými zónami (ZKZP, Rozkoš, Újezd, Čestlice,
Nupaky). Je nepřijatelné, že se DIP, tak i celá dokumentace EIA ve svém hodnocení zabývají pouze
vlivy záměrů, které jsou v této chvíli v územních plánech.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 10 vyjádření manželů Kožlových.
Bylo by žádoucí zjistit počet vjezdů a výjezdů ze zóny Čestlice/Průhonice a tento údaj použít při
výpočtu – jako poměrný údaj vzhledem k ploše, kterou zaujímá ZKZP. Uvedený údaj o počtu
jednosměrných jízd za 24 hodin směřujících do prostoru ZKZP (celkem 9,5 tisíce) je podhodnocený.
Komentář zpracovatele posudku:
Problematiku stanovení intenzit dopravy ze ZKZP zhotovitel posudku konzultoval s TSK hl. m. Prahy.
Tento odborný subjekt zpracoval dopravně-inženýrské podklady pro dokumentaci EIA.
Z vyjádření zpracovatele DIP vyplynulo, že intenzity dopravy ze ZKZP byly stanoveny (resp.
upřesněny) na základě podkladů poskytnutých budoucím investorem této zóny. Celkový počet jízd
z této zóny se i v kontextu se zkušenostmi s provozem řady stávajících zón na území hl. m. Prahy
s obdobnou funkční náplní a kapacitou jako ZKZP nejeví nikterak podhodnocený.
K návrhu odvození intenzit dopravy na základě zóny Průhonice/Čestlice autor posudku dodává, že je
potřeba mj. brát v úvahu i funkční náplň zóny. Každá funkce v rámci zóny má svojí specifickou
obrátkovost dopravy. Pokud by funkční náplň obou zón nebyla obdobná, mohl by být výsledek
stanovení dopravní zátěže zavádějící.
Do synergických vlivů je nutné zahrnout emise ze všech předpokládaných plošných a bodových
zdrojů souvisejících s další rozsáhlou komerční, průmyslovou a administrativní zástavbou, ale i
s intenzivní výstavbou bytových komplexů kolem celé trasy Vestecké spojky. Doprava k této zástavbě
bude produkovat další emise.
Komentář zpracovatele posudku:
V rámci předkládané dokumentace je uvedený požadavek nesplnitelný a nerealizovatelný, protože
nejsou v těchto stupních přípravy známy zatím konkrétní bodové ani plošné zdroje, jejich výkony,
konkrétní situování a technické parametry pro určení emisních hodnot. Vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na ovzduší je v uvedeném případě provedeno vyhodnocením příspěvků
posuzovaného záměru ve vztahu ke známému a odhadovanému pozadí ročních průměrných
koncentrací hodnocených znečišťujících látek, které zahrnuje všechny ty zdroje znečišťování ovzduší,
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které model ATEM hodnotí. Ve vztahu k existujícím jiným zdrojům znečišťování ovzduší lze s odkazem
na oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší pro rok 2010 vyvodit, že nezpůsobují překračování imisních
limitů.
Pokud by v zájmovém území byly realizovány další nové projekty související s emisemi do ovzduší,
musí naopak zohlednit tento posuzovaný záměr.
Na základě výše uvedeného je nutné přepracovat příslušné studie.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku neshledal v předložených studiích dokumentace EIA závažné rozpory, nedostatky
či jiná pochybení. Nevidí tedy žádný důvod pro vrácení dokumentace EIA k přepracování. Navíc
v dalších stupních PD se budou tyto studie zpřesňovat.
V dokumentaci je nutné posoudit vlivy vzniku Vestecké spojky v kapacitním čtyřpruhovém provedení.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 8 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2 2012.
OS vyjadřuje nesouhlas s tvrzením, že se novým propojením dálnic sníží dopravní zátěž celého území
a že dopravní zátěž Šeberova se nejen nezvýší, ale dokonce sníží. Množství aut projíždějících
Šeberovem by se totiž po zprovoznění Vestecké spojky výrazně zvýšilo. Po zprovoznění Vestecké
spojky by byly dopravní kolapsy v dané oblasti ještě závažnější, pokud nebude dostavěna zbylá část
JVD – stavba 511. V této souvislosti autoři vyjádření uvádí, že doplněná dokumentace odmítla doložit,
zda a proč je možné po realizaci záměru očekávat snížení dopravních kongescí v oblasti.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 4 vyjádření manželů Kožlových.
V Šeberově by měla vést Vestecká spojka jen cca 120 m od obytného satelitu. Po vzniku Vestecké
spojky by museli obyvatelé nuceni tolerovat škodliviny v ovzduší a hluk odpovídající stejným
normám jaké platí např. na pražské magistrále. Je zřejmé, že v době inverzí a v období zahlcení
komunikace budou zde tyto normy překračovány.
Komentář zpracovatele posudku:
Fakt, že Vestecká spojka vede ve vzdálenosti cca 120 od obytné zástavby Šeberova, dokumentace EIA
nezastírá. Akustická studie, stejně tak i rozptylová studie, zástavbu Šeberova detailně posuzuje. V dané
lokalitě je umístěno několik kontrolních výpočtových bodů. V případě akustické studie se jedná o body
KB 14, dále pak i KB 6UP, KB7UP. Zástavbu Šeberova reprezentují v rozptylové studii body RB19 a
RB20.
Podstatným rozdílem mezi zmiňovanou ul. 5. Května - magistrálou a Vesteckou spojkou je právě
vzdálenost zdroje hluku, resp. znečištění ovzduší (tedy komunikace) od obytné zástavby. Zatímco ul. 5.
května prochází přímo chráněnou zástavbou, Vestecká spojka se nachází v podstatně větší vzdálenosti
od chráněné zástavby. Uvedená paralela tak spolu nesouvisí.
Z hlediska vlivu na akustickou situaci je možné konstatovat, že i při zmíněném nestandardním stavu (tj.
při „zahlcení komunikace“) budou vzhledem ke vzdálenosti od chráněné zástavby dodrženy hygienické
limity.
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Z rozptylové studie rovněž nevyplynulo, že by v oblasti Šeberova hrozilo překročení imisních limitů
v souvislosti s provozem Vestecké spojky. Ve výpočtu rozptylové studie je navíc zohledněn nejhorší
možný stav reprezentující nejhorší možné rozptylové podmínky. Tím je zaručeno, že vypočtené
příspěvky k imisní zátěži jsou tzv. na straně bezpečnosti výpočtu.
Výhledově by měla být Vestecká spojka čtyřpruhová, proto bude její negativní vliv na obec mnohem
výraznější než nyní.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska je následující podmínka: „Vestecká spojka (v úseku Západní komerční
zóna Průhonice – silnice II/603) bude dále projektově připravována a realizována pouze jako
dvoupruhová komunikace, bez ponechání územní rezervy pro čtyřpruh.“
OS vyjadřuje nesouhlas s tvrzením, že Vestecká spojka má sloužit zejména k vymístění zbytné
dopravy mimo zastavěná území. Nelze tvrdit, že tato komunikace povede mimo zastavěné území
(nejbližší rodinné domky by byly ve vzdálenosti cca 120 m). Vestecká spojka tak zbytnou dopravu
nebude odvádět, ale naopak bude přivádět, a to hned z několika dálnic.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku k této problematice podotýkají, že na
řadě stávajících komunikací v obcích, např. v Šeberově, Hrnčířích, Vestci dojde vlivem realizace
Vestecké spojky k poklesu intenzit dopravy.
Převážná část trasy se nachází v poměrně velké vzdálenosti od obytné zástavby, pouze na několika
místech se trasa obytné zástavbě přibližuje.
Pokud dojde k realizaci Vestecké spojky, bude s ní související doprava obtěžovat obyvatelstvo
nepřetržitě ve dne a v noci. To způsobí zhoršení současné situace pro obyvatelstvo Šeberova.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA neprokázala, že by v souvislosti s realizací Vestecké spojky hrozilo překročení
hygienických či imisních limitů v oblasti Šeberova.
OS požaduje, aby byla v dokumentaci zohledněna veškerá doprava, pro kterou znamená Vestecká
spojka zkratku, tedy doprava ze SOKP ve směru do centra a opačně a doprava z plánované dálnice D3
ve směru do centra a opačně.
Komentář zpracovatele posudku:
Dopravní model, který byl zpracován pro účely predikce intenzit dopravy v dotčeném území,
v hodnocených stavech se záměrem zohledňuje veškeré dopravní vazby a preference po uvedení
Vestecké spojky do provozu.
Nové propojení dálnic považují autoři připomínky za zbytečné, protože je duplicitní k JVD i ke
Kunratické spojce a představuje plýtvání prostředky ze státního rozpočtu. Požadují zdůvodnění, proč
oznamovatel trvá na výstavbě duplicitní a zbytečné komunikace v trase JVK, když za účelem
propojení dálnic se již staví Pražský okruh v trase JVD a když dostačující komunikace vhodné pro
místní dopravy již v oblasti existují.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku.
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Vestecká spojka není duplicitní k výše uvedeným stavbám. Její význam jako městské sběrné
komunikace extravilánového typu spočívá ve zmírnění dopravy na stávajících komunikacích
v zájmovém území a k vymístění zbytné dopravy mimo zastavěná území.
V řešené lokalitě lze očekávat v budoucnu rozšiřování obytné, komerční a administrativní zástavby.
S tím souvisí i očekávaný nárůst automobilové dopravy. Vestecká spojka dokáže alespoň částečně
eliminovat tento očekávaný nárůst dopravy v oblasti.
Kunratická spojka je již v současné době velmi zatíženou komunikací, která výše uvedenou funkci
Vestecké spojky neřeší. Stejně tak i tzv. JVD (Pražský okruh, též označovaný jako SOKP) má odlišnou
funkci v území. Slouží k vedení tranzitní dopravy.
OS vyjadřuje nesouhlas s označením Vestecké spojky za veřejně prospěšnou a za stavbu se značnou
společenskou hodnotou. Toto vysvětlení v dokumentaci chybí. Veřejnost považuje posuzovaný záměr
za negativní. Toto duplicitní propojení dálnic proto není ve veřejném zájmu. Naopak bude poškozovat
životní prostředí.
OS vyjadřuje nesouhlas s tvrzením autorů dokumentace, že pro posuzování EIA nemá fakt, že stavby
byly zařazeny mezi veřejně prospěšné, žádný význam. Posláním procesu EIA je zabránit negativním
vlivům na životní prostředí a umožnit pouze takové záměry, jejichž společenská potřebnost a
prospěšnost je výrazně vyšší než případné poškození životního prostředí vyvolané realizací záměrů.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace zařazení staveb mezi veřejně prospěšné ze své pozice ani v rámci procesu
EIA nemůže rozhodně ovlivnit. Mezi veřejně prospěšné je konkrétní stavba zařazena vždy v procesu
projednávání a schvalování příslušného územního plánu.
Skutečnost, že stavby Exit 4 na D1 i Vestecká spojka jsou zařazeny mezi stavby veřejně prospěšné,
nemá na proces hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, žádný vliv. Závěry procesu EIA, tedy to zda je stavba z hlediska vlivů na životní prostředí a
obyvatelstvo akceptovatelná či nikoliv, jsou nezávislé na faktu, že se jedná o veřejně prospěšnou
stavbu.
Přínos navrhovaného záměru pro veřejnost je dle názoru zpracovatele posudku dostatečně
komentován v kapitole B.I.5. dokumentace EIA.
Výše uvedené stavby nebyly řádně projednány s veřejností a do územních plánů byly zařazeny proti
zájmu veřejnosti.
Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka se netýká nyní probíhajícího procesu EIA, ale předcházejícího procesu územního
plánování.
Vzhledem k zařazení obou staveb mezi veřejně prospěšné, požadují autoři připomínky, aby bylo
v dokumentaci formulováno a doloženo, jaký přínos mají mít navrhované stavby pro veřejnost, tedy
především pro obyvatele Vestce, Hrnčíř, Šeberova, Újezdu, Kateřinek, Jižního města, Křeslic a
Petrovic. Argument, že přivedení mezinárodní tranzitní dopravy na okraj obcí sníží dopravní zátěž
území je nepřijatelný. Pokud se toto spolehlivě nedoloží, žádá občanské sdružení, aby toto zařazení
o veřejné prospěšnosti bylo z textu vypuštěno.
Komentář zpracovatele posudku:
Přínos navržené stavby pro obyvatele dotčených obcí je patrný mj. z dopravně-inženýrských podkladů
(rozdílových kartogramů v příloze č. 3.1 a 3.2), které jsou součástí dokumentace EIA.
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Výše zmíněný argument týkající se mezinárodní tranzitní dopravy nenašel zpracovatel posudku nikde
v dokumentaci EIA.
Z dokumentace nevyplývá, že po Vestecké spojce by v budoucnu neprojížděla nákladní doprava nebo
kamiony. Je naopak logické, že po Vestecké spojce kamiony jezdit budou. Vestecká spojka však má
být dle DÚR komunikací I. třídy, resp. B1 s neomezeným přístupem, a ta je dle zákona o pozemních
komunikacích určena zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu včetně dopravy kamionové. Že by
k takovému zákazu došlo, považují občané za prakticky nemožné, protože jedním z úkolů Vestecké
spojky má být zásobování komerčních zón.
Za záruku, že po Vestecké spojce nebudou v budoucnu jezdit kamiony, nelze považovat tvrzení
uvedené v dokumentaci na str. 21: „Opatření doporučující uplatnit zákaz vjezdu nákladních aut
o hmotnosti nad 12 t na Vesteckou spojku je zařazeno do návrhu opatření (kapitola D. IV.)
v dokumentaci EIA…“ Jedná se pouze o doporučení. Protože má Vestecká spojka dopravně obsluhovat
přilehlé komerční zóny, byl by zákaz vjezdu kamionů prakticky nemožný.
Komentář zpracovatele posudku:
Zařazení Vestecké spojky je definováno v kapitole B.I.2 dokumentace EIA. V této kapitole je jasně
uvedeno, že půjde o komunikaci II. třídy v kategorii S 9,5/70 a ne o komunikace I. třídy.
Pro to, aby Vestecká spojka nepředstavovala atraktivní nabídku alternativní trasy především pro
tranzitní nákladní dopravu, která je z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo zásadní,
navrhuje autor posudku následující opatření: „V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout
konkrétní pravidla a technický způsob omezení – zákazu vjezdu TNA nad 12 tun a jeho kontrolních
mechanismů na Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po
křižovatku se silnicí II/603.“, resp. podmínku pro fázi provozu záměru: „Zakázat vjezd TNA nad 12
tun na Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se
silnicí II/603.“
Tyto podmínky zajistí, aby tranzitní kamionová doprava nad 12 tun nevyužívala Vesteckou spojku pro
průjezd daným územím.
Vzhledem k tomu, že v současné době smí do obce pouze osobní doprava, bude jakákoli nákladní
doprava přivedená na Vesteckou spojku znamenat poškození ŽP a tím i obyvatelstva.
Komentář zpracovatele posudku:
Problematice provozu nákladní dopravy na Vestecké spojce je věnována pozornost v předcházejících
komentářích tohoto vyjádření.
OS požaduje, aby byly posouzeny dopady záměrů na životní prostředí i v případě neomezeného
přístupu těžké nákladní dopravy na Exit 4 D1 a Vesteckou spojku.
Komentář zpracovatele posudku:
S neomezeným přístupem TNA na Vesteckou spojku uvažují modely označené v dopravní studii
dokumentace EIA jako 1A, 1B, 1D, 1E, 2A, 2B.
OS požaduje vysvětlení, proč dokumentace posuzuje vliv omezení nákladní dopravy nad 12 tun pouze
v roce 2014. Jde o dobu, kdy se ještě nepředpokládá fungování nových komerčních zón (především
ZKZP), které by těžká nákladní doprava měla zásobovat. Srovnání stavů s omezením a bez omezení
nákladní dopravy pouze v tomto roce tak nemůže mít potřebnou vypovídací hodnotu, protože provoz
těžké nákladní dopravy by v té době nebyl zdaleka tak masivní jako v následujících letech.
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Komentář zpracovatele posudku:
Posouzení omezení nákladní dopravy v roce 2014 je nutné brát jako modelový stav. Není pravdou, že
by v modelu pro rok 2014 nebylo počítáno např. se zmíněnou ZKZP. Intenzity dopravy z této zóny jsou
v modelových „stavech se záměrem“ zohledněny. Vypovídací hodnota tak není snížena.
Výstavba posuzovaného záměru znehodnotí bydlení ve stávajících objektech, ale také sníží jejich
cenu. Zároveň negativně ovlivní i budoucí využití dosud volných pozemků kolem trasy Vestecké
spojky. Pozemky podél Vestecké spojky se pro bydlení stanou neprodejnými. Plochy určené pro
rozvoj obce tak budou zablokovány.
OS nesouhlasí s formulací uvedenou na straně 125, že rozsah vlivů výstavby a provozu posuzované
stavby na hmotný majetek a kulturní památky bude malý až nulový, a že významnost bude malá. OS
nesouhlasí s tvrzením, že zabývat se ovlivněním ceny nemovitosti není předmětem posuzování EIA.
Realizací záměru dojde ke zhodnocení řady zemědělských pozemků. Zvýší se však pouze cena za
pozemky určených k výstavbě komerčních objektů, a to na úkor ceny obytných nemovitostí.
Vzhledem k jednoznačně negativním dopadům na cenu stávajících nemovitostí určených pro bydlení
v okolí stavby, požaduje občanské sdružení, aby bylo doloženo tvrzení uvedené v dokumentaci, že na
hmotný majetek nebude mít záměr negativní vliv.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně uplatněnou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice u ostatních vyjádření.
Výstavba MÚK Exit 4 D1 a Vestecké spojky je ve vážném rozporu s posláním SOKP. Posláním
SOKP je snížit dopravní zatížení hustě obydlených oblastí a odvést tranzitní dopravu dál od obytné
zástavby. Vestecká spojka však tuto dopravu do hustě osídlených oblastí vrací zpět, a to v ještě větším
objemu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně uplatněnou připomínku.
Vestecká spojka není v rozporu s funkcí SOKP. Její význam jako městské sběrné komunikace
extravilánového typu spočívá ve zmírnění dopravy na stávajících komunikacích v zájmovém území a
k vymístění zbytné dopravy mimo zastavěná území.
Silniční okruh kolem Prahy má zcela odlišnou funkci v území, slouží především k vedení tranzitní
dopravy mimo město.
Po dostavbě druhé části JVD se očekává, že poklesne intenzita dopravy na D1. Proto není správné, že
při posuzování vlivů navrhovaného záměru dokumentace srovnává budoucí stav (po zprovoznění
Vestecké spojky) se stavem současným, místo toho, aby jej srovnávala se stavem zlepšeným (po
zprovoznění JVD v celém rozsahu).
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA prioritně pro každý výhledový horizont (rok 2014, 2030) posuzuje stav se záměrem
a stav bez záměru. Z porovnání těchto stavů lze mj. vyhodnotit vliv navržené stavby na akustickou
situaci a znečištění ovzduší.
Hodnocené stavy, pro které byly zpracovány dopravně-inženýrské podklady, byly sestaveny s ohledem
na to, aby byl posouzen nejen stav po kompletním dobudování nadřazené komunikační sítě, což bude
mít za následek pokles intenzit v daném území např. na zmíněné D1, ale i etapový stav, kdy se počítá
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pouze s částečný provozem nadřazeného komunikačního systému, a tedy i s vyšší dopravní zátěží
v daném území.
Dokumentace EIA prokázala, že v obou sledovaných výhledových horizontech nedojde vlivem provozu
Vestecké spojky k překročení hygienických ani imisních limitů.
Zpracovatel posudku neshledal z hlediska metodického žádné nedostatky při volbě a sestavení
hodnocených dopravních variant (stavů).
Výstavba posuzovaného záměru je v rozporu se Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy. Navržení
Vestecké spojky a MÚK Exit 4 D1 je svou podstatou v rozporu téměř se všemi prioritami územního
plánování kraje hl. m. Prahy pro zajištění udržitelného rozvoje území, obsažených v Zásadách
územního rozvoje.
Komentář zpracovatele posudku:
Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje (č. j. 176110/2011/KUSK) ze dne 23. září 2011
konstatuje, že předmětná stavba není v rozporu s územním plánem velkého územního celku Pražský
region. Uvedený záměr je převzat i do Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.
Navrhované dopravní stavby nerespektují rozmanité přírodní podmínky na území hl. m. Prahy a
ohrožují několik pražských přírodních památek včetně území Natura 2000.
Navrhované dopravní stavby brání vyváženému rozvoji území Prahy, protože upřednostňují zástavbu
komerčními objekty, což dopravně přetíží území.
Navrhované stavby poškodí životní prostředí velkého množství lidí, upřednostňují rozvoj v dosud
nezastavěném území, navýší objem automobilové dopravy směrem do centra města, do hustě
obydlených oblastí zavedou tranzitní a kamionovou dopravu, to vše na úkor budování místních
komunikací.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesené připomínky. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře k této
problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Budou představovat neúnosný zábor zeleně a zabrání spojování zeleně do uceleného systému.
Komentář zpracovatele posudku:
Vestecká spojka si vyžádá především trvalý zábor zemědělského půdního fondu. Jedná se převážně
o půdy IV. třídy ochrany ZPF, což jsou půdy méně kvalitní.
Nezbytné kácení zeleně související s výstavbou komunikace bude následně kompenzováno formou
sadových úprav.
Propojení prvků ÚSES nebude v souvislosti s daným záměrem dotčeno, resp. budou realizována
dostatečná kompenzační opatření tak, aby byla zajištěna funkčnost systému ÚSES v daném území.
Zesílí současné ekologické problémy jihovýchodu Prahy a zostří se střet zájmů mezi ochranou
životního prostředí a ekonomickým a stavebním rozvojem hl. m. Prahy tím, že podpoří zájmy
soukromých investičních společností proti zájmům obyvatel na zachování zdravého životního
prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
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Argument uvedený na straně 28 doplněné dokumentace, že Vestecká spojka je stabilizována rovněž
v návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje jako veřejně prospěšná stavby č. D054,
považují za slabý a překonaný, protože obec Jesenice a Vestec s Vesteckou spojkou trvale nesouhlasí.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace EIA na str. 28 pouze konstatuje stávající stav a fakta, tj. že Vestecká spojka
je stabilizována v návrhu zásad územního rozvoje Středočeského kraje.
Umístění křižovatky Exit 4 na 3,7 km dálnice D1, na který má Vestecká spojka navazovat, je pro
potřeby místních obyvatel nevhodné.
Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka se týká navazující stavby EXIT 4 na D1, která prochází samostatným procesem EIA
(záměr evidován v informačním systému EIA pod kódem MZP 208).
Není jasné, zda se vůbec na Vesteckou spojku, místní doprava dostane. Vestecká spojka by měla být
spojkou dvou vysoce zatížených dálnic s neomezeným přístupem. Za této situace lze těžko
předpokládat, že bude provoz na Vestecké spojce plynulý. Tato komunikace bude jednoznačně
přetížená a tudíž pro místní dopravu nevyužitelná.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Nový exit není třeba ani pro obyvatele Průhonic. Není proto nutné stavět další exit, jehož umístění
navíc odporuje normám: „MÚK je navržena ve vzdálenosti cca 0,7 km od MÚK Chodov (Exit 2) a cca
1,4 km od MÚK Průhonice (Exit 6). Tyto vzdálenosti nevyhovují čl. 11 2 ČSN 736101 o nejmenších
vzdálenostech silničních křižovatek.“
Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka se týká navazující stavby EXIT 4 na D1, která prochází samostatným procesem EIA
(záměr evidován v informačním systému EIA pod kódem MZP 208).
Dokumentace zásadním způsobem nedoceňuje přírodní hodnoty celé oblasti. V blízkém okolí záměru
je hned několik rozsáhlých chráněných území s výskytem ohrožených druhů fauny a flóry. Jedná se
o Hrnčířské louky a Milíčovský les a rybníky. Milíčovský les a rybníky je zároveň součástí přírodního
parku Botič – Milíčov. Pokud Vestecká spojka bude pokračovat dál na severovýchod kolem
Milíčovského lesa jako trasa JVK, přetne tento přírodní park a zásadním způsobem ho znehodnotí.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Vzhledem k nedostatečné vzdálenosti Vestecké spojky od chráněných oblastí nesouhlasí autoři
vyjádření s tvrzením ze str. 88 dokumentace, že: „Milíčovský les nebude realizací posuzovaného
záměru dotčen“, ze str. 122 dokumentace, že: „Míra ovlivnění přírodní památky Hrnčířské louky nebo
přírodní památky Milíčovský les a rybníky se po realizaci záměru oproti současnému stavu nezmění“ a
s tvrzení na str. 154 dokumentace, že: „Negativní ovlivnění obou přírodních parků lze prakticky
vyloučit.“. Nesouhlasí ani s tvrzením na str. 122, že: „Rozsah vlivů výstavby a provozu Vestecké
spojky na faunu, floru a ekosystémy je malý až střední, významnost lze také hodnotit jako malou až
střední.“, a že: „Rozsah vlivů výstavby a provozu Vestecké spojky na zvláště chráněná území je
prakticky nulový, významnost lze také vyhodnotit jako nulovou.“, a že: „Realizace záměru tak nebude
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mít negativní vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu ani na žádnou ptačí oblast.“, a že: „Rozsah
vlivů výstavby a provozu Vestecké spojky na přírodní parky je prakticky nulový, významnost lze také
vyhodnotit jako nulovou.“ Je zcela zřejmé, že vliv emisí, hluku a světelného smogu by zasáhl všechny
výše uvedené lokality.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku souhlasí s konstatováním dokumentace EIA, že Milíčovský les nebude záměrem dotčen.
Milíčovský les a Vestecká spojka „odděluje“ dálnice D1, která má na dané území dominantní vliv.
S dále uvedenými tvrzeními v dokumentaci EIA se tým zpracovatele posudku rovněž ztotožňuje.
Do zájmového území nezahrnuje dokumentace EIA PP Milíčovský les a rybníky, PP Botič – Milíčov
ani PP Hrnčířské louky (hranice M. lesa je od nejbližšího sjezdu vzdálena 260 m, střed křižovatky
300 m). Chybí tak řádné posouzení ze zoologického hlediska.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA se řádně věnuje vlivu záměru na uvedená zvláště chráněná území. Rozsah
posouzení je adekvátní mj. i vzdálenosti těchto ZCHÚ od hodnoceného záměru.
Přístup k výběru lokalit pro zoologický průzkum považuje autor posudku za zcela správný. Bylo
hodnoceno území v trase navržené Vestecké spojky, tak i navazující přírodně zajímavější lokality
(např. křížení s biokoridory), kde bylo možno očekávat výskyt zajímavějších, včetně zvláště
chráněných živočišných druhů.
Zoologický průzkum tak mohl podchytit i případné živočichy migrující z výše zmíněných zvláště
chráněných lokalit přes dané území.
Zvolený postup, kdy byla Vestecká spojka rozdělena na dvě části a v nynější dokumentaci je aktuálně
posuzováno jen její pokračování od ZKZP ve směru k Šeberovu považuje OS za nesprávný. Je použita
salámová metoda.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 1) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
OS nesouhlasí s tvrzením ze str. 88, že „Kvalitu ŽP v zájmové oblasti…lze označit za podprůměrnou“
a s tvrzením, ze str. 84, že: „Krajinná scéna dotčeného krajinného prostoru je poměrně uniformní“.
V lokalitě se nachází mnoho naučných stezek a další zeleň (louky, polní cesty, remízky, cyklostezky),
jde o relativně nepoškozenou přírodu. Ves. spojka protne cyklostezky a jejich rekreační využití zcela
znehodnotí. Skutečnosti neodpovídá tvrzení ze str. 141, že „Z hlediska ostatních vlivů….je varianta
aktivní s variantou nulovou prakticky srovnatelná“.
Komentář zpracovatele posudku:
Skutečnost, že se v daném území nachází louky, polní cesty, remízky či cyklostezky dokumentace EIA
nikterak nezastírá, právě naopak. Na řadě míst dokumentace EIA je tato skutečnost konstatována.
Součástí návrhu stanoviska je řada opatření, která přispějí k tomu, aby vliv na tato území byl pokud
možno minimální. Jedná se např. o následující podmínky:
1/ V dalším stupni projektové dokumentace detailně řešit návrh tras pro pěší a cyklisty s ohledem na
minimalizaci bariérového efektu komunikace v řešeném území.
2/ V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout rozšíření ochranné zeleně podél komunikace.
3/ V dalším stupni projektových příprav projednat návrh kompenzačních opatření souvisejících se
zásahem do dotčených prvků ÚSES s orgánem ochrany přírody.
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S dále citovanými tvrzeními z dokumentace EIA se lze ztotožnit.
Nesleduje se vliv hluku na zahrádkářské kolonie.
Komentář zpracovatele posudku:
Vliv akustické situace v jednotlivých posuzovaných variantách na zahrádkářskou kolonii je možné
vyhodnotit z hlukových map, které jsou přílohou akustické studie. Detailní hodnocení pomocí
výpočtových bodů není v tomto případě nezbytné, neboť zahrádkářská kolonie nemá dle platné
legislativy chráněný venkovní prostor staveb, resp. chráněný venkovní prostor.
Vest. spojka uzavře Šeberov do obdélníku čtyř kapacitních komunikací a tím uzavře oblast od zeleně.
Jde o rozpor s informacemi o plánovaném zeleném pásu kolem Prahy, který má vzniknout dle návrhu
nového územního plánu hl. m. Prahy. Šeberov má být propojen s Průhonicemi zelení, včetně pruhu
lesa mezi hrnčířským hřbitovem a Rozkoší, který by kvůli Vest. spojce měl být odstraněn.
Komentář zpracovatele posudku:
Zmíněný pruh lesa bude sice v souvislosti s výstavbou Vestecké spojky dotčen, avšak po realizaci
záměru bude tento biokoridor opětovně propojen na mostním objektu přes Vesteckou spojku. I
v novém konceptu územního plánu však Vestecká spojka je zanesena a to i v souladu s uvedenou
realizací zeleného pásu.
Pokud dojde k realizaci Vestecké spojky, přijdou obce kolem ní o pozemky vhodné k rozvoji (např.
k rodinné zástavbě), ale i o možnost řešit místní dopravní problémy místními komunikacemi (obchvat
Šeberova, Hrnčíř).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Oblast využívají k rekreaci a odpočinku obyvatelé Prahy. Dle dokumentace zatížení nepřekročí limity
a údajně nepoškodí zdraví, ale rekreační funkce území bude znehodnocena vysokou hlukovou zátěží.
Komentář zpracovatele posudku:
V souvislosti s hodnocenou Vesteckou spojkou nelze, jak prokazuje akustická studie v dokumentaci
EIA, v žádném případě mluvit o vysoké hlukové zátěži.
Rekreační funkce okolních přírodních, resp. přírodě blízkých ploch zůstane zachována. Je však
nezbytné dodržet navržená opatření v návrhu stanoviska (viz kapitola VII. posudku).
Výstavbu protihlukových valů kolem D1 není správné vázat na realizaci záměru. Tyto valy měly být
již vybudovány.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovateli posudku není zcela jasné, o jakou výstavbu protihlukových valů v okolí D1 se jedná.
V rámci záměru EXIT 4 nedocházelo k návrhu protihlukových valů, ale zatím protihlukových stěn.
Realizace protihlukových opatření v okolí D1 souvisejících s EXITEM 4 je součástí tohoto záměru a
není vázána na záměr Vestecká spojka.
OS požaduje odpovědné posouzení vlivů záměru na všechna uvedená chráněná území, ale i na
všechny ostatní přírodní plochy v objektivně určeném (tj. rozšířeném) zájmovém území, vč. posouzení
vlivů na jejich rekreační funkci.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku pokládá předložené hodnocení vlivu záměru na chráněná území za dostatečné.

- EKOLA group, spol. s r. o. -

182

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Provoz křižovatky Exit 4 D1 a Vestecké spojky poškodí flóru i faunu Milíčovského lesa. V příp.
pokračování V. spojky na SV v trase JVK by komunikace vedla několik desítek metrů od M. lesa. OS
nesouhlasí s tvrzením ze str. 153 „Míra ovlivnění PP M. les a rybníky se po realizaci záměru oproti
současnému stavu nezmění.“
Komentář zpracovatele posudku:
Není možné zaměňovat stavbu Vestecké spojky s kdysi plánovanou tzv. trasou JVK.
Bereme-li v úvahu hodnocenou Vesteckou spojku, pak vyvozené závěry dokumentace EIA ohledně vlivu
stavby na Milíčovský les nejsou chybné.
Nelze souhlasit s tvrzením, že „Ze zool. hlediska nemají plochy v lokalitě navržené stavby a okolí
větší význam z hlediska bioty…“ a že (str. 76): „Fauna… je poměrně chudá“, na str. 73 se píše: „Na
posuzované ploše….nebyl zaznamenán žádný rostl. taxon jmenovaný v seznamu zvláště chráněných
druhů rostlin… Vzhledem k charakteru lokality je výskyt…nepravděpodobný“.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nemá k předloženým botanickým a zoologickým průzkumům zásadní připomínky.
S jejich závěry souhlasí.
Hluk z D1 již nyní prochází Milíčovským lesem až na Jižní Město. OS nesouhlasí s tvrzením, že
sídliště Prahy 11 záměry nepostihnou. Dopravní situaci v těchto místech v budoucnu zlepší
zprovoznění druhé části trasy pražského okruhu JVD. Stavbou Vestecké spojky by se stav opět
výrazně zhoršil.
Komentář zpracovatele posudku:
Z dopravního hlediska lze konstatovat, že Vestecká spojka se nachází v poměrně značné vzdálenosti od
MČ Praha 11. Akustický vliv samotného záměru na Jižní město je z hlediska možné změny stavu
nehodnotitelný. Částečně zde bude působit efekt rozpadu dopravy záměru na širší komunikační síti.
Vliv Vestecké spojky bude z hlediska možné změny akustického stavu nehodnotitelný.
OS nesouhlasí s tvrzením ze str. 144, že „Z hlediska vlivů na ekosystémy není mezi nulovou a aktivní
variantou významný rozdíl.“
Komentář zpracovatele posudku:
Se závěry dokumentace o vlivech záměru na ekosystémy lze souhlasit, ovšem pouze za předpokladu, že
budou striktně dodržena opatření na ochranu přírody uvedená v návrhu stanoviska.
Milíčovský les je biotopem chráněných druhů rostlin i živočichů, mnohé jsou ohrožené a zákonem
chráněné. Rybníky jsou význačnou zastávkou tažných ptáků, i vzácných druhů (jespáci, vodouši).
Území je významným útočištěm bezobratlých a obojživelníků (rosnička, kuňka), brouků, v rámci
systému NATURA 2000 je lokalita vymezena pro ochranu tesaříka obrovského. V území PP platí
zákaz odnášet přírodniny a zasahovat do přirozeného vývoje. Takový zásah by však představovala
realizace záměru.
Pokračováním Vestecké spojky na ul. Formanskou dojde k silnému navýšení zátěže M. lesa emisemi,
hlukem a světelným smogem. Trestuhodnějším zásahem by bylo pokračování VS severovýchodním
směrem v trase JVK kolem M. lesa, Křeslic a Petrovic se kterým se předběžně počítá.
Požadavek, aby bylo do hodnocení vlivů emisí, hluku a svět. smogu, zahrnuto území PP M. les a
rybníky.
Komentář zpracovatele posudku:
Není možné zaměňovat stavbu Vestecké spojky s původně plánovanou tzv. trasou JVK.
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Bereme-li v úvahu hodnocenou Vesteckou spojku, pak vyvozené závěry dokumentace EIA ohledně vlivu
stavby na Milíčovský les nejsou chybné.
Nesouhlas se stanoviskem Magistrátu HMP, příloha 2, že „Uvedený záměr nemůže mít významný vliv
na EVL ani PO“ a se stanoviskem KÚ Středočeského kraje – OPŽP že „…lze vyloučit významný vliv
předložené projektové dokumentace samostatně i ve spojení s jinými projekty na EVL a PO.“
Stanoviska nejsou pravdivá a nebyla zdůvodněna.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí nesouhlas s vyjádřením MHMP OOP z hlediska vlivu záměru na
systém NATURA 2000.
Je třeba zhodnotit i vliv pokračování VS na SV v trase JVK. Požadují vypracovat hlukovou studii pro
celý M. les až k jeho hranici s obytnou zástavbou J. Města i vliv hluku z Formanské ul. na
obyvatelstvo a M. les. Požadují provedení měření současného hlukového zatížení přímo v terénu
v celém prostoru chráněných území.
Komentář zpracovatele posudku:
Není možné zaměňovat stavbu Vestecké spojky s původně plánovanou tzv. trasou JVK.
Autor posudku již opakovaně konstatoval, že se s pokračováním Vestecké spojky dále na
severovýchod, v trase tzv. JVK se nepočítá. Výše uvedené požadavky jsou tak neadekvátní.
Požadavek, aby v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., § 45i vydala osoba s VŠ vzděláním
odpovídajícího zaměření (nebylo splněno v příp. MHMP) podrobně zdůvodněné stanovisko
k ovlivnění území Natura 2000.
Komentář zpracovatele posudku:
Stanovisko MHMP OOP z hlediska vlivu záměru na systém NATURA 2000 je zpracováno ve
standardním rozsahu. Zdůvodnění výroku se v případě, že je vliv stavby na toto území vyhodnocen
jako nulový, resp. nevýznamný, běžně neuvádí.
Autor posudku neshledal žádné důvody proč uvedené stanovisko rozporovat.
Výstavba Exitu 4 a Vestecké spojky by zapříčinila přetížení až neprůjezdnost Formanské
ul. v Kateřinkách a na ni navazujících ulic na J. Městě. Již nyní jsou v ul. Formanské překračovány
hygienické limity, není přípustné zde dopravu navyšovat, což by Vestecká spojka způsobila. Postižen
by byl i okraj Jižního Města, především ul. Ke Kateřinkám a Opatovská.
Komentář zpracovatele posudku:
Z rozdílových kartogramů intenzit dopravy pro rok 2014 porovnávajících stav se záměrem a bez
záměru je jasně patrné, že vliv provozu Vestecké spojky a EXITu 4 D1 na intenzity dopravy na
Formanské ulici je minimální.
Z rozdílového kartogramu zpracovaného pro rok 2030 je patrný v souvislosti s provozem Vestecké
spojky značný pokles intenzit dopravy na ul. Formanská ve směru do centra (na MČ Praha 11). Jedná
se o pokles v řádu cca 2300 vozidel. Ve směru na Újezd je naopak očekáván nárůst intenzity dopravy
o 2 300 vozidel/24 hodin. Tento vliv je způsoben novým propojením mezi EXIT 4 a ulicí Formanská.
Vliv záměru na provoz na komunikaci Opatovská je pro oba výhledové roky téměř stejný. Je očekáván
určitý nárůst intenzit dopravy. Tento nárůst však není vzhledem k celkovým intenzitám dopravy na této
komunikaci významný.
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Vliv záměru na provoz na ulici Ke Kateřinkám je v modelovém roce 2014 téměř nulový. V roce 2030 je
naopak očekáván poměrně významný pokles intenzit dopravy na této komunikaci (o cca 4600
vozidel/24 hodin).
Vliv záměru na provoz na Formanské ul. je popsán nepřesvědčivě. Na str. 45: nejmarkantnější pokles
dopravních intenzit je patrný mj. i na ul. Formanská v Újezdu. Následující věta tvrzení popírá: „změny
v dopravním řešení se pravděpodobně promítnou do nárůstu dopravních zátěží na některých ostatních
komunikacích. Určité nárůsty lze očekávat v ul. Uhříněveská, Formanská a částečně Kunratická.
Komentář zpracovatele posudku:
Formulace autora dokumentace EIA ohledně komunikace Formanská není úplně přesná.
Podrobný komentář k vlivu záměru na intenzity dopravy na této ulici je uveden v předcházejícím
komentáři zpracovatele posudku.
Realizace Exitu 4 a Vestecké spojky by ohrozila PP Hrnčířské louky s mnoha chráněnými druhy.
Svým pokračováním trasa Vestecké spojky přímo zasahuje do luk mezi Hrnčířemi a Rozkoší, které by
se měly v budoucnu stát přímou součástí této přírodní památky. OS upozorňuje na nedostatečnost
botanických výzkumů, které nepodchytily výskyt několika silně ohrožených a zvláště chráněných
rostlin v koridoru mezi Hrnčířemi a Rozkoši, kterým by měla procházet Vestecká spojka. OS
nesouhlasí s tvrzením, že výskyt takového druhu je vzhledem k charakteru lokality nepravděpodobný
(viz str. 73 dokumentace).
Komentář zpracovatele posudku:
Autoři připomínky bohužel konkrétně neuvádí, které zvláště chráněné druhy rostlin v koridoru mezi
Hrnčířemi a Rozkoší botanický průzkum nezaznamenal.
Zhotovitel posudku při vlastním orientačním botanickém průzkumu území v trase navržené Vestecké
spojky rovněž výskyt zvláště chráněných druhů rostlin nezaznamenal. Považuje předložené průzkumy
za dostatečné.
Dokumentace na str. 154 uvádí: "Posuzovaný záměr není ve střetu s žádnou kulturní památkou ... " a "
... rozsah vlivů výstavby a provozu posuzované stavby no hmotný majetek a kulturní památky je malý
až nulový, významnost bude malá." To však neodpovídá skutečnosti. V blízkosti navrhovaných staveb
se nachází Průhonický park se zámkem, který jmenovala vláda národní kulturní památkou.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Průhonický park je na návětrné straně převládajících větrů od navržené Vestecké spojky a byl by
ovlivněn hlukem, emisemi i světelným smogem z komunikací a komerčních zón.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Autoři posudku konstatují, že Průhonický park se nachází v dostatečné vzdálenosti od komunikace a že
se v tomto území negativní vlivy na akustickou situaci či znečištění ovzduší v souvislosti s navrženým
záměrem nepředpokládají.
Vybudování PHO (zemních valů a protihlukových clon) by došlo k vážnému narušení krajinného rázu,
s čímž se dopracovaná dokumentace nevypořádala.
Komentář zpracovatele posudku:
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Součástí návrhu stanoviska je mj. následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
opětovně prověřit a optimalizovat niveletu Vestecké spojky s cílem minimalizovat zářezy a násypová
tělesa komunikace a související objekty a citlivě tak začlenit předmětnou komunikaci do příměstské
krajiny.“
Tato podmínka by měla zajistit, aby nedošlo k významnému narušení krajinného rázu, resp. aby vliv
stavby na dané území byl v tomto ohledu co nejmenší.
Dokumentace se nezabývá zhodnocením vlivu záměru na dálkové pohledy na park a zámek ve směru
od Prahy a Milíčovského lesa a na dálkové pohledy ve směru opačném.
OS nesouhlasí s tvrzením dokumentace ze str. 123, že: "…realizace VS nepřinese výrazné zhoršení
harmonických vztahů v krajině." a s tvrzením ze str. 125, že: "Ani při pohledu od Průhonického parku
není očekáván zásadní negativní vliv realizovaného záměru na krajinný ráz. OS nesouhlasí s tvrzením
ze str. 125, že: "Krajinný prostor dotčený realizací VS je již v současnosti významně dotčen
množstvím jiných staveb.“ Kolem trasy VS jsou převážně pole a louky, v okolí většinou jen
jednoposchoďová rodinná zástavba a pole na pravé straně D1 ve směru na Brno je zcela nezastavěné.
Pohled na panorama Průhonického parku se zámkem tak v této chvíli neovlivňuje žádná rušivá stavba.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Součástí návrhu stanoviska je následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
opětovně prověřit a optimalizovat niveletu Vestecké spojky s cílem minimalizovat zářezy a násypová
tělesa komunikace a související objekty a citlivě tak začlenit předmětnou komunikaci do příměstské
krajiny.“
Tato podmínka by měla i v kontextu s realizací dalších opatření (hojná výsadba zeleně v okolí
komunikace) přispět k tomu, aby případné nepříznivé vlivy stavby na krajinný ráz (včetně dálkových
pohledů) byly minimalizovány.
Veřejnost by v této souvislosti zajímal názor výboru UNESCO na případnou realizaci plánovaného
záměru, OS proto žádá o jeho zprostředkování.
Komentář zpracovatele posudku:
Zhotovitel posudku není kompetentní osobou k tomu, aby navázání komunikace s výborem UNESCO
zprostředkoval.
Dokumentace opomíjí vliv záměru na majetek obyvatel zasažené oblasti, tedy především na hodnotu
nemovitostí, které by byly znehodnoceny hlukem a emisemi i zhoršením životního prostředí celé
oblasti. S tvrzením dokumentace (str. 22), že: Cenu nemovitosti proces EIA nehodnotí" není možné
souhlasit, protože podstatným vlivem na hmotný majetek je samozřejmě i ovlivnění jeho ceny.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Plánovaná výstavba VS znamená ohrožení pro vodní režim v krajině, včetně území chráněných
přírodních památek. Nad Hrnčířemi v bezprostřední blízkosti trasy VS je cca 40 historických
pramenišť pitné vody. Na str. 142 dokumentace připouští, že: "Varianta realizace záměru může za
určitých okolností dílčím způsobem ovlivnit prameniště na východním okraji Hrnčíř" a může ovlivnit
chráněný vodní zdroj na JV okraji Hrnčíř využívaný pro zásobování pitnou vodou. Na str. 145 je
uvedeno, že: "Podzemní vody mohou být aktivní variantou ovlivněny během výstavby, existuje i
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možnost ovlivnění prameniště na východním okraji Hrnčíř o chráněného vodního zdroje na JV okraji
Hrnčíř". V dokumentaci z r. 2008 je na str. 59 uvedeno: " …tato stavba pravděpodobně ovlivní
prameniště na východním okraji Hrnčíř dotující rybniční soustavu přírodní památky Hrnčířské louky a
může ovlivnit chráněný vodní zdroj na JV okraji Hrnčíř využívaný pro zásobování pitnou vodou".
Toto však dokumentace důkladněji neřeší, na str. 114 je pouze navrhováno, aby byl proveden
hydrogeologický průzkum části VS vedené v zářezu. Kdy má být průzkum proveden, dokumentace
neuvádí. OS požaduje, aby byla zpracována důkladná hydrogeologická studie oblasti zaměřená na
lokalizaci a ochranu pramenišť v okolí Hrnčíř a na ochranu přilehlého území před dalším neustále
postupujícím poklesem hladiny podzemních vod.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA a její samostatná příloha č. 13 (Hydrogeologické posouzení) pro účely procesu EIA
dostatečně nastiňuje možná rizika ovlivnění povrchových a podzemních vod v daném území
v souvislosti s navrženou stavbou. Nezbytnou podmínkou je však doplnění detailního
hydrogeologického posouzení v dalším stupni projektové dokumentace (dokumentace pro územní
řízení), které zpřesní závěry dokumentace EIA a navrhne případná konkrétní technická opatření na
ochranu vod v daném území.
Součástí návrhu stanoviska (viz kapitola VII. posudku) je komplexní souhrn opatření na ochranu
povrchových a podzemních vod. Jedná se především o podmínky pro další stupně projektových
příprav, opatření ve fázi výstavby, případně provozu záměru. Tyto podmínky vyplynuly jak z vlastní
dokumentace EIA, tak i z připomínek obdržených k této dokumentaci a ze samotného posudku.
Realizací VS by došlo k další fragmentaci přírodního prostředí v okolí Šeberova. Frekventovaná VS
by působila jako bariéra nejen pro obyvatele, kterým by odřízla cestu do přírody, ale především pro
živočichy. Izolace populací by měla za následek zánik celé skupiny. OS nepovažuje za pravdivé
tvrzení (str. 144), že: "Z hlediska vlivů na faunu je varianta aktivní mírně negativní“.
Komentář zpracovatele posudku:
Každá liniová stavba obecně vždy vytvoří dělicí efekt v krajině. Proto jsou součástí návrhu stanoviska
následující podmínky:
1/ V dalším stupni projektové dokumentace detailně řešit návrh tras pro pěší a cyklisty, aby byl
minimalizován bariérový efekt komunikace v řešeném území.
2/ V dalším stupni projektové dokumentace detailně řešit návrh propustků a dalších zařízení, aby byl
minimalizován bariérový efekt komunikace pro živočichy v řešeném území.
Vestecká spojka prochází místy zvýšeného výskytu zajíců - oblastí mezi Vestcem a Hrnčířemi a
jakákoliv dopravní stavba v tomto území bude mít negativní vliv na jejich početní stavy. Srnčí zvěř
žije především v části mezí Průhonickým parkem a Hrnčíři (Drazdy), pravidelně se zde pohybuje stádo
kolem 50 jedinců, opět přímo v oblasti, kde by měla vést Vestecká spojka. Významný je i výskyt
zvláště chráněných koroptví. Myslivci protestují proti závěrům dokumentace (str. 119), že: „...nebyly
v zájmovém území zjištěny pobytové značky indikující zvýšený pohyb zvěře.“
Komentář zpracovatele posudku:
Určité negativní vlivy na populace výše zmíněných druhů (srnčí, zajíc, koroptev) spojené s realizací
komunikace je samozřejmě možné očekávat. Jedná se např. o fragmentaci krajiny. Vzhledem
k charakteru komunikace (dvoupruhová komunikace) však tento efekt nebude tak významný.
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Autor posudku dále podotýká, že součástí návrhu stanoviska i vlastního technického řešení stavby je
řada opatření na ochranu fauny v zájmovém území. Jedná se např. o podmínku návrhu propustků a
dalších zařízení pro minimalizaci bariérového efektu komunikace pro živočichy v řešeném území.
Posuzovaný záměr zabrání, aby živočichové migrovali přímo přes komunikaci, která má být velmi
frekventovaná, zatížená nákladní dopravou, oddělená od okolí valy a protihlukovými stěnami
(případně vedená v zářezu), z velké části osvětlená, v budoucnu navíc čtyřpruhová. Praxe prokázala,
že nadchody nebo mosty, které se přes frekventované komunikace pro živočichy budují, živočichové
prakticky nevyužívají, protože osvětlení a hluk z komunikací je odpuzují.
Komentář zpracovatele posudku:
K připomínce týkající se nadchodů a mostů je třeba uvést, že velmi záleží na tom, jak jsou zmíněné
nadchody dimenzovány. V případě, že jsou dostatečně dimenzovány, pak by jejich efektivita neměla být
omezena či snížena. V případě Vestecké spojky se jedná o poměrně velkoryse dimenzovaný most
o šířce 100 m.
Živočichové budou mít možnost využít rovněž podchody pod mostním objektem o délce 127 metrů, jako
je tomu např. v km 3,69 stavby Vestecké spojky.
OS nesouhlasí s tím, že by ptáci sotva vyhledávali potravu v blízkosti hlučné komunikace nebo
dokonce nad ní.
OS nesouhlasí s tvrzením dokumentace ze str. 143, že po vykácení části lesa u hrnčířského hřbitova
bude les znovu vysázen na mostě nad Vesteckou spojkou, že oba biokoridory budou opětovně
propojeny a jejich funkčnost nebude omezena. OS nesouhlasí s tvrzením ze str. 123, že funkčnost
biokoridoru bude zcela obnovena a nezměněna. Autoři vyjádření jsou přesvědčeni, že k omezení
funkčnosti dojde, protože živočichové budou odpuzováni hlukem a osvětlením z komunikace.
Komentář zpracovatele posudku:
V km 0,816 stavby skutečně dojde ke křížení s lesním porostem (biokoridor R4/42). Tento porost je
však poměrně mladý. Po realizaci Vestecké spojky bude tento porost obnoven na navrženém 100 m
širokém mostu.
Navržená dostatečná šířka mostu umožní vytvořit rozsáhlejší pás zeleně, který budou moci živočichové
využívat.
S tvrzením uvedeným v dokumentaci EIA, že funkčnost biokoridoru bude obnovena, lze souhlasit.
V oblasti, kde by měly být postaveny Exit 4 D1 a VS, se vyskytují kriticky ohrožené druhy ptáků,
např. vrabec domácí a vrabec polní. Vědecké teorie označují za příčinu vymírání vrabců zavedení
bezolovnatého benzínu, při jehož spalování vznikají toxické sloučeniny, které hubí hmyz, které jsou
potravou vrabců. Vytvoření nového dopravního koridoru je tak pro populace vrabců nežádoucí.
V okolí Šeberova a Vestce jsou každoročně ve velkém množství pozorovány ohrožené a chráněné
žáby. Výskyt pěti zvláště chráněných živočichů přímo v místě záměru potvrdil zoologický výzkum
s konstatováním, že výskyt dalších zvláště chráněných druhů nelze vyloučit. Orgány ochrany přírody
potvrdily výskyt kriticky ohrožené ještěrky zelené a užovky podplamaté a silně ohrožené kuňky
žlutobřiché, ještěrky obecné a slepýše křehkého. Se způsobem, jakým se dokumentace s výskytem
výše uvedených zvláště chráněných druhů živočichů vypořádala, autoři vyjádření nesouhlasí.
Komentář zpracovatele posudku:
V území posuzovaného záměru nebyla zaznamenána přítomnost kriticky ohrožených druhů ptáků. Oba
druhy vrabců nepatří mezi kriticky ohrožené druhy, jde o dezinterpretaci autory vyjádření. Vrabci
nejsou zvláště chráněnými druhy ve smyslu vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Zmiňovaná
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teorie úbytku vrabců je jednou z možných příčin a argumentace, že vytvoření nového dopravního
koridoru je z tohoto důvodu nežádoucí, považuje zpracovatel posudku za účelovou. Početní úbytky
vrabců totiž nezpůsobuje pouze tento faktor, ale souhrn všech možných příčin, které do různé míry
souvisí s lidskou činností. Obecné příčiny početního úbytku vrabců jsou spatřovány ve snížení
potravních možností (zmenšení rozlohy plevelných ploch, např. populárními anglickými trávníky),
zvýšení predačního tlaku (synantropizace a následný nárůst počtu strak aj.), snížení hnízdních
možností (např. vlivem zateplování budov) a další.
V návrhu stanoviska je doplněna následující podmínka: „Před zahájením výstavby provést v území
plánované výstavby záměru doplňkový zoologický průzkum zaměřený především na výskyt zvláště
chráněných druhů. V případě, že by průzkum prokázal výskyt dalších zvláště chráněných druhů, musí
investor požádat o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů v souladu s ust.
§ 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, resp. navrhnout příslušná opatření (např. záchranný
přenos, apod.).“
Toto opatření zajistí, aby byly komplexně zdokumentovány zvláště chráněné druhy v daném území a
aby byla navržena příslušná kompenzační či technicko-organizační opatření k ochraně zvláště
chráněných druhů v daném území.
Exit 4 D1, Vestecká spojka a ZKZP navýší dopravní zátěž obytné zástavby všech obcí v okolí, mj. i
Průhonic a Újezdu u Průhonic. Úvaha, že dopravní obslužnost zóny zajistí VS, a že budou poškozeni
obyvatelé řady obcí, zatímco obyvatele Průhonic jen okrajově, je nesprávná. Mnoho zákazníků
hypermarketů přejíždějí při nákupech z jedné komerční zóny do druhé. Řidiči, kteří nebudou mít
dálniční známku, budou přejíždět z nákupní zóny Čestlice do ZKZP přes Průhonice a Újezd. Kromě
toho, dojde-li k zahlcení buď VS, Exitu 4 nebo dálnice D1, bude se velká část dopravy do ZKZP tlačit
přes obytnou část Průhonic a Újezda. Nejde tu však jen o Průhonice a Újezd, trasu přes centra dalších
obcí, tedy Vestce, Šeberova, Hrnčíř, Kateřinek, přilehlé části Jižního Města a Křeslic zvolí řidiči
směřující do ZKZP v případě neprůjezdné VS nebo D1 a řidiči bez dálniční známky.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních. Navíc je nutné podotknout, že řidiči nemající
dálniční známku jezdí mimo dálnici D1 i dnes.
V rozporu se zákonem a požadavkem MŽP nebyly posouzeny varianty k navrhovaným stavbám,
nebyla zhodnocena možnost řešit dopravu sítí místních komunikací. Přestože posouzení variant včetně
varianty nulové ukládá zpracovateli zákon č. 100/2001 Sb., dokumentace se variantami dopravního
řešení oblasti vůbec nezabývá.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Dokumentace odmítá zhodnotit dopravní studii Ing. arch. Petra Preiningera. Konstatuje (str. 28), že
Ing. arch. Preiningerem navržené místní komunikace „Nezaručují obsluhu území a tím rozvoj obcí
daný ve schválených územních plánech.“
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
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Vestecká spojka by do blízkosti Hrnčířských luk zavedla masovou tranzitní osobní i nákladní dopravu
z několika dálnic, a že by ji zavedla i do těsné blízkosti nejnovější obytné zástavby Zdiměřic, Vestce,
Hrnčíř, Šeberova i Rozkoše, čímž by znehodnotila rozvojové území kolem všech těchto sídel.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Naproti tomu Kunratická spojka již existuje, situaci na ní je možno řešit a s její pomocí lze
optimalizovat dopravní situaci v oblasti. Je totiž přímo předurčena k případnému rozšíření a
odhlučnění ochrannými valy, protože výstavba budov kolem není možná z důvodu vedení vysokého
napětí.
Není pravda, že přestavba křižovatky Chodov JM (Opatovská) je z různých hledisek nereálná. Ve
studii Ing. arch. Preiningera se počítá s její přestavbou, a to včetně kruhové křižovatky nad
Šeberovem, jsou již navrženy i varianty nového uspořádání křižovatky. Toto řešení bez Vestecké
spojky a Exitu 4 D1 by umožnilo zachovat zdravé životní prostředí a rozhodně by bylo levnější než
navrhovaná Vestecká spojka.
Komentář zpracovatele posudku:
Společným znakem této alternativy je zkapacitnění Kunratické spojky, včetně nového vedení oblouku
do ul. Na Jelenách, zkapacitnění (de facto zdvojení a celková přestavba) MÚK Exit 2 Chodov,
vypuštění plánovaného Exitu 4 a náhrada Vestecké spojky sítí několika místních silnic (vedení těchto
silnic je řešeno variantně).
Hlavní dopravní problém výše navrženého rozšíření Kunratické spojky spočívá především v napojení
zvýšených intenzit dopravy na Chodovskou radiálu (D1).
Tzv. alternativní návrhy představují méně přehlednou síť „místních“ silnic, která je podmíněna
zkapacitněním MÚK Exit 2 Chodov. Toto zkapacitnění de facto znamená zdvojení této mimoúrovnóvé
křižovatky do složitého a nepřehledného uzlu s výskytem nebezpečných průpletových úseků,
problematické orientační dopravní značení, nutnost vybavit Chodovskou radiálu (nynější dálnici D1)
dlouhými kolektorovými pásy. To vše mezi obytnými celky Jižního Města a Šeberova. Takovéto řešení
je dle názoru TSK hl. m. Prahy naprosto nevhodné.
Pozn.: Ústav dopravního inženýrství se před sloučením s TSK hl. m. Prahy porovnáním jedné
z uvedených variant se standardním řešením Exitu 4 a Vestecké spojky zabýval v roce 2005 v rámci
úkolu 05-130-H04 „Dopravně-inženýrské podklady pro posouzení variant rozvoje komunikační sítě
v okolí Šeberova“ na objednávku MČ Praha-Šeberov. Tehdy v rámci této studie dospěl zpracovatel
k jednoznačnému závěru, dále citujeme:
„Komentář k hodnotám intenzit automobilové dopravy znázorněných v kartogramech:
- ve variantě dle alternativní studie vychází nižší zatížení na dálnici D1 v úseku Chodov-Průhonice,
ovšem za cenu realizace nové komunikace souběžné s dálnicí a nárůstu zatížení v Průhonicích. Nárůst
zatížení v obci Průhonice je způsoben zejména absencí napojení rozvojové zóny Průhonice-západ
(ZKZP) na D1 v km 4.
- dopravní zatížení, které ve variantě dle ÚPn projíždí po Vestecké spojce východně od II/603, se ve
variantě dle alternativní studie přesouvá na komunikaci vedenou severně od Vestce a rozděluje se ve
směru na Kunratickou spojku a silnici III/0033 (Hrnčíře-Zdiměřice). Tímto způsobem dochází ke
zvýšení intenzit automobilové dopravy na Kunratické spojce a na průjezdu Šeberovem, naopak
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k poklesu intenzit na „východním obchvatu Hrnčířů a Šeberova“, který je kvůli absenci přímého
napojení na D1 v km 4 méně atraktivní.
V této souvislosti je třeba poznamenat, že snížení intenzit automobilové dopravy na průjezdu
Šeberovem by bylo možné dosáhnout realizací dalších dopravních opatření, vedoucích ke znemožnění
souvislého průjezdu ve směru Hrnčíře – Šeberov a zpět. Takováto opatření by bylo možné realizovat
v obou variantách, avšak mají-li být skutečně účinná, představují často nepříjemná omezení i pro
místní dopravu.
- ve variantě dle alternativní studie dochází též k mírnému nárůstu zatížení na ulici Formanské a
propojení ve směru do Petrovic, způsobenému zejména absencí přímého napojení rozvojových záměrů
severně od D1 na tuto dálnici.
- rozšíření MÚK Chodov ve variantě dle alternativní studie, včetně zdvojení odbočovacích a
připojovacích větví na D1 zásadním způsobem nepřispěje ke zlepšení již dnes nepříznivých poměrů ve
stávající části křižovatky, pouze umožní napojení zvýšené dopravní zátěže z komunikace souběžné
s D1. Přitom kumulace ramp do jednoho velkého uzlu v pořadí odbočení – připojení – odbočení –
připojení by si vyžádala realizaci kolektorových pásů značné délky (po obou stranách D1).
V kolektorovém pásu ve směru z centra lze očekávat problémy v poměrně krátkém průpletovém úseku.
Oba kolektorové pásy i návazné křižovatky složitého uzlu by byly problematické z hlediska orientace
řidičů (i vlastní realizace orientačního dopravního značení) a tím pádem představují riziko pro
plynulost a bezpečnost provozu.
Závěrem lze konstatovat, že dopravní řešení nahrazující MÚK v km 4 D1 zdvojením MÚK Chodov, má
z dopravně-inženýrského hlediska široké spektrum negativních dopadů, zatímco pozitivní přínosy jsou
minimální. U řešení tak odlišného od územního plánu lze navíc očekávat problémy z hlediska
akceptovatelnosti v území, dopadů na okolí, technické realizovatelnosti apod., které přesahují rámec
této studie.“
V případě zahlcení Vestecké spojky by byly postiženy nejen ulice Vídeňská a Kunratická spojka, ale i
místní komunikace uvnitř obcí, a to včetně obytných zón. Pro tato auta potřebuje Šeberov místní
obchvat, nikoliv přetíženou dálniční spojku s nákladní dopravou a tranzitem.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Absenci vyhodnocení variant nelze zdůvodňovat negativními stanovisky institucí typu Útvaru rozvoje
hl. m. Prahy k tzv. Preiningerově studii.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Dokumentace EIA nepřipouští možnost, že nulová varianta by mohla být lepším řešením než
navrhovaná Vestecká spojka.
Komentář zpracovatele posudku:
Autoři vyjádření opomněli jeden důležitý fakt, kterým je rozvoj daného území. Vzhledem k živelně se
rozvíjejícím aktivitám a záměrům v daném území není možné do budoucna zajistit kvalitní dopravní
obsluhu území bez provedení změn ve stávající organizaci dopravy v daném území.
Není tedy možné souhlasit s tvrzením, že nulová varianta je pro území vhodnějším řešením než
navržená varianta aktivní.
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Dopravní spojení pro místní dopravu mezi Vestcem a D1 zajišťuje Kunratická spojka více než
dostatečně, protože většina aut z Vestce míří do centra města a využívá Vídeňskou ulici.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Páteřní komunikace v Šeberově je denně zahlcena kolonami aut z okolních obcí (z místní, především
rodinné satelitní zástavby), přičemž tato auta směřují především do centra Prahy a na Jižní Město. Je
proto nutné odvést tuto dopravu z obytné zástavby Hrnčíř a Šeberova. Toto odvedení však nelze řešit
přivedením dopravy další. Proto je nesmyslné stavět zde dálniční spojku pro tranzitní osobní a
kamionovou dopravu z Pražského okruhu a z několika dálnic (D1, D3, D5 a částečně i z Jižní spojky).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Šeberov a Hrnčíře potřebují odvést současnou dopravu ze stávající průjezdné silnice mimo obec, což
může zajistit jednoduchý obchvat místního charakteru. Vesteckou spojku v žádném případě nelze
vydávat za obchvat Šeberova sloužící téměř výhradně místním obyvatelům.
Komentář zpracovatele posudku:
Vestecká spojka má sloužit k řešení dopravní situace v širším území, skutečně se nejedná pouze
o obchvat Šeberova. Cílem Vestecké spojky je uspokojivě řešit narůstající dopravní zátěž i v řadě
okolních obcí (v Hrnčířích, Vestci apod.).
I bez realizace Vestecké spojky je možné očekávat další rozvoj řady komerčních aktivit v daném území.
Tyto aktivity by přinesly nepříznivý nárůst intenzit dopravy na stávajících komunikacích. Jak již bylo
opakovaně řečeno, je Vestecká spojka navržena právě proto, aby alespoň částečně eliminovala nárůst
intenzit dopravy v dané oblasti.
OS nesouhlasí se stanovisky uvedenými v přílohách dokumentace, která možnost řešit dopravu
místními komunikacemi odsuzují.
Komentář zpracovatele posudku:
Vyjádření obsažená v dokumentaci EIA vydala řada odborných subjektů. Autor posudku neshledal
důvod, proč by tato vyjádření zpochybňoval.
Řešení dopravy pomocí místních komunikací, zkapacitnění Kunratické spojky a rekonstrukce
křižovatky Exitu 2 Chodov včetně kruhové křižovatky u ní je k životnímu prostředí nesrovnatelně
šetrnější.
Rekonstrukce nevyhovující křižovatky Exit 2 a zejména kruhové křižovatky, která na exit navazuje, by
byla nutná i v případě vzniku Vestecké spojky, a to nejen proto, že po zprovoznění VS by došlo
k nárůstu dopravy na Kunratické spojce, ve Vestci i v Šeberově. Nevhodná organizace dopravy na této
křižovatce je hlavní příčinou kolon v Šeberově a na Kunratické spojce. Vše by se výrazně zhoršilo
zprovozněním Vestecké spojky.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku nesouhlasí s výše uvedeným tvrzením, že by zprovozněním Vestecké spojky došlo
k nárůstu dopravy na Kunratické spojce, ve Vestci i v Šeberově. Pravý opak dokládají dopravněinženýrské podklady, které jsou součástí dokumentace EIA.
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V úseku mezi EXIT 2 a EXIT 4 z hlediska plynulosti dopravy nepředstavuje problém ani tak intenzita
dopravy na D1 v hlavním směru, ale napojení dalších komunikací v mimoúrovňových křižovatkách.
MÚK Chodov (Exit 2) je již dnes velmi silně vytížena připojením dopravy z oblasti sídlišť Jižní Město,
proto nemůže absorbovat další přitížení od jihu. Naopak navrhovaná MÚK Exit 4 je v dostatečné
vzdálenosti od Exitu 2, aby zajistila plynulé připojení dopravy od jihu do hlavního směru D1.
V uvedeném úseku D1 mezi Exitem 2 a hranicí města v roce 2010, po zprovoznění jižní části
Pražského okruhu, klesla intenzita dopravy o cca 12 tis. všech vozidel/24 hodin (obousměrně), čímž
zde vznikla určitá rezerva i pro připojení Vestecké spojky. Další snížení intenzit dopravy na D1 lze
očekávat po zprovoznění východní části Pražského okruhu.
Pokud jde o výhrady uvedené na str. 28 dokumentace, že Kunratická spojka vede v blízkosti soustavy
rybníků a obytné zástavby Šeberova, situaci by vyřešily např. zemní valy, které by navíc odhlučnily
celou přilehlou část Šeberova. Hluk z Kunratické spojky obtěžuje celý Šeberov, a to je zde nejbližší
obytná zástavba Šeberova od Kunratické spojky třikrát dále, než by tomu bylo v případě Vestecké
spojky.
Komentář zpracovatele posudku:
Vyjádření se týká především akustické situace související s provozem Kunratické spojky, ne
předloženého záměru. Autor posudku se proto k této situaci blíže nevyjadřuje, pouze upozorňuje, že
z hlediska vlivu záměru na akustickou situaci je podstatná nejen vzdálenost chráněné zástavby od
zdroje hluku (v tomto případě pozemní komunikace), ale i konfigurace terénu, povrch okolního terénu,
odrazy, uvažovaná rychlost vozidel projíždějících po dané komunikaci, stav povrchu vozovky a celá
řada dalších faktorů.
Občanské sdružení požaduje, aby byly odborně a odpovědně zhodnoceny varianty využívající síť
místních komunikací navržené Ing. arch. Preiningerem.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Ačkoliv zpracovatel posudku doporučil vyhodnotit ekonomickou efektivitu, ani v doplněné
dokumentaci se tak nestalo. Zástupci občanského sdružení opakovaně požadují zdůvodnění
vynaložených investic - předložení výpočtu ekonomické efektivnosti záměru metodou HDM - 4.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska bude následující podmínka: „V dalším stupni projektové dokumentace
doložit výpočet ekonomické efektivnosti stavby metodou HDM – 4.“
Možností, že v těsné blízkosti obytné zástavby Šeberova by mohla v blízké budoucnosti vzniknout
další obrovská komerční zóna, se dokumentace při hodnocení kumulativních vlivů odmítá zabývat.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA hodnotila známé kumulativní vlivy. Do přímého hodnocení záměru je v rámci DIP a
navazujících studií začleněn i vliv zdrojové a cílové dopravy ze Západní komerční zóny Průhonice.
Počet denních vjezdů a výjezdů do ZKZP uvedený v dokumentaci považují autoři vyjádření za
podhodnocený.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.

- EKOLA group, spol. s r. o. -

193

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Na str. 85 doplněné dokumentace je uvedeno: „V dosahu měřitelného vlivu stavby Vestecké spojky
(okolo 0,5 km) byla zjištěno cca 270 běžných jedno až dvoupatrových domů. " Na str. 23 pak ale
dokumentace sama přiznává, že: „Některé vlivy... mohou přesahovat hranice vymezeného koridoru
(např. hluk, vlivy na ovzduší, vlivy na povrchové vody, vlivy na krajinný ráz atd.) a že „V konkrétních
případech je proto zájmové území rozšířeno tak, aby mohl být příslušný vliv silnice odpovídajícím
způsobem vyhodnocen." Ke slíbenému rozšíření zájmového území však zpracovatel dokumentace
v rámci posouzení vlivů na obyvatelstvo vůbec nepřistoupil.
Autoři vyjádření požadují, aby do oblastí přímého vlivu staveb byly zahrnuty všechny okolní obce a
městské části a zároveň i všechna přilehlá chráněná území.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku pokládá stanovený rozsah zájmového území v kontextu s jednotlivými
hodnocenými vlivy (hluk, vlivy na ovzduší, vlivy na povrchové vody, vlivy na krajinný ráz atd.) za
správný. Stejně tak i to, že přístup k vymezení hranice zájmového území byl de facto individuální
v případě jednotlivých vlivů záměru na životní prostředí.
Z hlediska vlivu na obyvatelstvo (a s tím souvisejícími vlivy na akustickou situaci, znečištění ovzduší a
zdraví obyvatel) je možné konstatovat, že případné významnější vlivy stavby na obyvatelstvo je možné
očekávat právě v pásmu okolo do 0,5 km od posuzované stavby. Toto pásmo bylo stanoveno
s dostatečnou rezervou pro to, aby hodnocení bylo na straně bezpečnosti. Případný vliv na akustickou
a imisní situaci je patrný z přiložených mapových výstupů.
Polétavý prach frakce PM10 je pro lidské zdraví vysoce nebezpečný. Dokumentace EIA však
předpokládané počty mrtvých označuje za „společensky akceptovatelné“ riziko.
Komentář zpracovatele posudku:
Studie hodnocení zdravotních rizik (viz str. 59 této studie) nezastírá skutečnost, že u imisí PM10 jsou
dlouhodobé účinky na zdraví významně závislé právě na pozaďových hodnotách. Samotný příspěvek
imisí PM10 spojený s provozem záměru však není u dlouhodobého vlivu na zdraví významný.
V případě realizace záměru by tak byly působení polétavého prachu z Vestecké spojky vystaveny
všechny obce a městské části podél trasy spojky. Vzhledem k plánované výstavbě dálniční křižovatky
Exit 4 D1, na ni navazující Vestecké spojky a nebezpečí vzniku JVK mají obyvatelé obavy z obdobně
vysoké imisní zátěže. Za nejpodstatnější považují, že nejvíce polétavého prachu produkují silnice
s nákladním provozem. Proto obyvatelé oblasti protestují proti zatažení nákladních aut a kamionů,
které do území v současnosti vůbec nejezdí (platí pro ně zákaz vjezdu).
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku opakovaně upozorňuje na podmínky návrhu stanoviska (viz kapitola VII. posudku), kde
jsou uvedena konkrétní opatření, která mají sloužit k tomu, aby trasa Vestecké spojky v úseku ZKZP –
silnice II/603 byla právě pro tranzitní nákladní automobilovou dopravu co nejméně atraktivní.
Tato opatření budou mít mj. pozitivní vliv jak na akustickou situaci, tak i znečištění ovzduší související
se záměrem.
Metodika použitá při výpočtech nezahrnuje resuspendovanou prašnost a dokumentace se jí podrobněji
nezabývá, protože ji lze údajně jen stěží předpovědět. Na základě výše uvedeného nesouhlasí zástupci
občanského sdružení s tvrzením autorů dokumentace, že zdraví obyvatel v dosahu staveb nebude nijak
ohroženo.
Komentář zpracovatele posudku:
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Výpočtovou metodikou rozptylové studie dokumentace EIA je metodika SYMOS´97. Nařízení vlády
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší v platném znění, uvádí v příloze č. 6, že
platné referenční metody modelování znečištění ovzduší (SYMOS´97, ATEM, AEOLIUS) nezahrnují
modelování imisí sekundární ani resuspendované prašnosti.
Autor rozptylové studie provedl výpočet emisí resuspendované prašnosti PM10.
Vzhledem k tomu, že v současné době nejsou v ČR k dispozici objektivní hodnoty emisních faktorů
(platná legislativa nestanovuje emisní faktory) sekundární a resuspendované prašnosti, lze výpočet
emisí považovat pouze za orientační. Emise sekundární a resuspendované prašnosti jsou závislé na
mnoha lokálních podmínkách a jejich výpočet je vždy zatížen významnou mírou nejistoty.
Rozptylová studie počítala s emisemi suspendovaných prachových částic PM10 z resuspendovaného
vozovkového prachu. Emise byly stanoveny na základě dat z informačního systému ENVIS, který uvádí
modelové hodnoty resuspendované prašnosti PM10 z vybraných komunikací v Praze. Na základě
modelových hodnot resuspendované prašnosti PM10 a dle odpovídající intenzity dopravy byla pro
každý z řešených stavů určena průměrná hodnota resuspendované prašnosti PM10 v g.s-1.m-1.
V rozptylovém modelu znečištění ovzduší byly emise primární a resuspendované prašnosti PM10
sečteny a počítány jako celkové emise PM10. Z hlediska modelování hrubého odhadu imisní situace
prašnosti lze tento postup považovat za správný.
Tvrzení občanského sdružení, že dokumentace EIA se podrobně nezabývala resuspendovanou
prašností, není pravdivé.
Konstatování občanského sdružení týkající se hodnocení zdraví obyvatel v dosahu staveb není
opodstatněné.
Dopady na zdraví obyvatel především v místech, kde by Vestecká spojka vedla velmi blízko obytné
zástavby, rozhodně nelze považovat za "riziko společensky akceptovatelné".
Komentář zpracovatele posudku:
Předložená studie Posouzení vlivu na veřejné zdraví zpracovaná RNDr. Kosem řádně zohledňuje i
působení Vestecká spojky u nejbližší obytné zástavby vůči této komunikaci. Ze závěrů studie vyplynulo,
že vliv příspěvků imisní oxidu dusičitého a benzenu na zdraví exponované populace je nevýznamný.
Chronický dopad imisí uvedených látek na zdraví exponované populace daný příspěvkem spojeným
s provozem záměru je minoritní a obtížně definovatelný. Karcinogenní potenciál benzenu se pohybuje
na společensky akceptovatelné úrovni. Samotný příspěvek imisí PM10 spojený s provozem záměru není
u dlouhodobého vlivu na zdraví významný.
Výše uvedené závěry Studie vlivů na veřejné zdraví korespondují s předcházejícími kapitolami
hodnocení zdravotních rizik, především pak s kapitolou 5.3. Charakterizace rizika imisí. Zpracovatel
posudku k těmto závěrům nemá připomínky.
Za irelevantní považuje OS tvrzení ze str. 149 dokumentace, že: „Samotný příspěvek imisí PM10
spojený s provozem záměru není u dlouhodobého vlivu na zdraví významný.“ Při posuzování vlivů na
zdraví obyvatel není možné oddělovat vliv pozadí od příspěvků z provozu nově realizovaného záměru,
protože tyto vlivy by samozřejmě působily společně a v součtu.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA, resp. studie hodnocení zdravotních rizik (viz str. 59 této studie), která je její
součástí, nezastírá skutečnost, že u imisí PM10 jsou dlouhodobé účinky na zdraví významně závislé
právě na pozaďových hodnotách.
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Citovaná věta z dokumentace EIA pouze konstatuje, jaký vliv bude mít pouze samotná stavba
z hlediska příspěvku imisí PM10 na zdraví obyvatel. Pro posouzení vlivu záměru na zdraví obyvatel je
třeba tento údaj uvádět samostatně. Pokud by byly hodnoceny pouze kumulativní vlivy na zdraví
obyvatel (tj. souhrnně pozadí + příspěvek záměru), nebylo by patrné a možné vyhodnotit, jaký
příspěvek k zátěži tvoří právě vlastní záměr.
OS nesouhlasí s tím, že množství emisí vyprodukované po uvedení Vestecké spojky do provozu je
srovnáváno se současným stavem.
Po dostavbě celého Pražského okruhu se očekává výrazné snížení produkce škodlivin z dopravy na
D1, rozptylová studie by proto měla za výchozí stav považovat právě toto období, nikoliv současnost.
Komentář zpracovatele posudku:
Uváděné hodnoty v rozptylové studii vycházejí z imisního pozadí modelu ATEM 2010, který je běžně
pro stanovení pozadí využíván. Zpracovatel posudku nemá k postupu hodnocení imisního pozadí,
resp. s porovnáním příspěvků záměru vůči stávajícímu stavu zatížení území připomínky.
Vzhledem k vážnému zdravotnímu riziku pro obyvatelstvo nesouhlasí autoři vyjádření s tím, aby byl
tolerován další nárůst koncentrací škodlivin, protože již tento stav je nevyhovující.
Komentář zpracovatele posudku:
Studie hodnocení zdravotních rizik, která je součástí dokumentace EIA, jasně vyhodnotila příspěvky
provozu Vestecké spojky na zdraví exponované populace jako minoritní a obtížně definovatelné, resp.
nevýznamné.
Autoři vyjádření požadují, aby byly v rámci hodnocení imisní zátěže k vlivům posuzovaného záměru
připočítány nejen vlivy provozu ZKZP, ale i předpokládané vlivy dalších komerčních zón a objektů,
které by vznikly podél celé trasy Vestecké spojky i podél jejího možného pokračování na
severovýchod (tj. katastry Křeslice, Petrovice).
Komentář zpracovatele posudku:
V rámci dopravně-inženýrských podkladů jsou pod pojmem záměr zahrnuty následující aktivity: EXIT
4 a dopravní připojení ZKZP, vlastní ZKZP, Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603.
V intenzitách ostatní dopravy jsou následně zahrnuty ostatní plochy navazující na Vesteckou spojku.
Tyto plochy jsou z hlediska indukovaných intenzit zdrojové a cílové dopravy zahrnuty na základě
příslušných funkčních ploch platného územního plánu a jejich obrátkovosti dopravy.
Z hlediska dopravní zátěže (a s tím související akustické situace a znečištění ovzduší) je tak
podchycena a vyhodnocena kompletní náplň území, tj. vlastní záměr + všechny ostatní plochy, resp.
aktivity v daném území.
Pozn.: S pokračováním trasy na severovýchod (v trase tzv. JVK) se nepočítá, je proto bezpředmětné
hodnotit jakékoliv vlivy této stavby na životní prostředí.
Autoři vyjádření požadují zahrnout zhodnocení vlivů případné komerční výstavby na pozemcích
patřících společnosti Tesco, jejichž rozloha je srovnatelná s velikostí Šeberova.
Komentář zpracovatele posudku:
Případně plánovaná komerční výstavba na pozemcích patřících společnosti TESCO musí v budoucnu
projít samostatným procesem EIA. Není v možnostech autorů dokumentace EIA tuto aktivitu detailně
vyhodnotit v rámci stávajícího procesu EIA, neboť nejsou jasné záměry investora a tato plocha není
ani zatím zanesena do územního plánu hl. m. Prahy.
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Posuzovaný záměr autoři vyjádření odmítají také z důvodu nepřípustného navýšení světelného smogu
vlivem osvětlení a provozu navržených komunikací a nových komerčních zón podél Exitu a celé
Vestecké spojky.
Požadavek na vypracování odborné studie, která by změřila současnou intenzitu rušivého světla
v oblasti a zhodnotila rizika negativního ovlivnění obyvatelstva nesporným nárůstem světelného
smogu v souvislosti se záměrem.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska je následující podmínka: „V dalším stupni projektových příprav provést
výpočet návrhu osvětlení tak, aby výsledný příspěvek stavby ke světelnému znečištění lokality byl
minimalizován a aby nedocházelo ke zbytečnému nasvícení okolních ploch. Při návrhu osvětlení je
nutné dbát na to, aby nově zřizované osvětlení bylo bodové, cílené a bez vedlejších efektů na okolí.“
Na fungování protihlukové bariéry má velký vliv počasí. Pokud je inverze nebo padá mlha, tak stěna
téměř nefunguje. Je proto opodstatněné, že se obyvatelé obávají hluku. Proto je odhlučnění jakékoliv
oblasti protihlukovými valy slibované v hlukových studiích velmi diskutabilní.
Komentář zpracovatele posudku:
Nelze se ztotožňovat s názorem, že v případě inverzních podmínek, mlhy a sněhu jsou protihlukové
stěny neúčinné, resp. nefunkční. Protihluková clona tvoří bariéru mezi přímým paprskem akustické
energie a posuzovaným místem. Výše zmíněné klimatické podmínky mají především vliv na útlum
zvuku vzdáleností. Tzn. že bez tohoto opatření by v případě nevhodných klimatických podmínek mohla
být akustická situace horší. Vliv navrhovaných akustických opatření je zřejmý na základě provedeného
výpočtu.
Za zcela nepřijatelný považují autoři připomínky návrh, aby bylo hlukové zatížení nejbližších objektů
prověřeno až po uvedení záměru do provozu, přičemž potřebná protihluková opatření by byla
realizována až dodatečně. OS nesouhlasí s návrhem dokumentace (str. 11), že: „Účinnost skutečně
realizovaných protihlukových opatření bude ověřena během zkušebního provozu.“
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Protest proti argumentu (str. 57), že „Hygienické limity by v těchto kontrolních bodech byly
překročeny... i bez existence Vestecké spojky.“
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Již nyní jsou hlukové limity v oblasti překračovány, hluková studie předpověděla hodnoty hluku
hraničící s povolenými limity, a to i za situace, kdy nezahrnula zdaleka všechny budoucí zdroje hluku.
I z tohoto důvodu je realizace záměru nežádoucí.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
OS požaduje, aby byla dokumentací předpokládaná účinnost navržených protihlukových stěn
zhodnocena nezávislým odborníkem z oboru akustiky (např. z České akustické společnosti). Dále
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požadují, aby byla provedena příslušná měření současné úrovně hluku nejen v obytné zástavbě, ale i
v chráněných oblastech v celé přilehlé oblasti.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Autoři dokumentace v minulých verzích uváděli, že: „Využití Vestecké spojky v návaznosti na Exit 4
Dl jako tranzitní komunikace a s tím spojené důsledky z hlediska její kapacity ve špičkách není
očekáváno.“ Tento předpoklad v aktuální verzi dokumentace již bohužel chybí.
Neexistuje důvod, proč by se tranzitní doprava z Pražského okruhu a Vídeňské ulice se měla odvádět
Vesteckou spojkou na D1.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku důrazně upozorňuje na podmínky uvedené v návrhu stanoviska, které mají za cíl
atraktivitu Vestecké spojky právě pro průjezd tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun eliminovat.
Vybudování Vestecké spojky by představovalo další chybný krok, který by nutně vyústil v nutnost
dostavět zbytek JVK podél Milíčovského lesa, Křeslic a Petrovic. Tím by vznikla k JVD duplicitní
původní varianta okruhu, tzv. JVK.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Dopravu ze zatížené Vídeňské ulice lze odvést prostřednictvím Kunratické spojky. Nabízí se zde její
rozšíření na čtyři pruhy a její oddělení od Šeberova protihlukovým valem. Je také možné vybudovat
přímé propojení Vídeňské ulice s Kunratickou spojkou podle již zmiňované studie Ing. arch.
Preiningera.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedené řešení se z pohledu řady odborných subjektů jeví jako značně komplikované. Rostoucí
dopravní zátěž související s pokračující urbanizací území u hl. m. Prahy by byla přesunuta na
přetížené komunikace Vídeňská, Kunratická spojka či křižovatky Chodov.
Navržené řešení by si vyžádalo zásadní přestavbu křižovatky Chodov. Tato křižovatka je na hranici
dopravní únosnosti a její přestavba je z hlediska pozemkového i technického velmi problematická.
Navíc zmiňovaná studie vychází z dat a ze DI sčítání z roku 2000.
OS nesouhlasí s tím, aby na postavení Vesteckého přivaděče, navázala výstavba Vestecké spojky.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí výše uvedený postoj občanského sdružení.
Studii DIP je i nadále nutné považovat za neúplnou a povrchní, protože nezahrnuje celou šíři důsledků
na okolí spojených se zprovozněním Exitu 4 D1 a Vestecké spojky. Již v minulých verzích autoři
dokumentace EIA k Exitu 4 D1 i k Vestecké spojce přiznali, že vzhledem k absenci relevantních
podkladů je nutné budoucí zátěž území pouze hrubě odhadovat, takže uváděné hodnoty jsou pouze
hrubým odhadem možného nárůstu intenzit dopravy, že v současné době nelze jednoznačně vyčíslit
skutečnou velikost, náplň a využití jednotlivých rozvojových záměrů. Předpokládanou imisní a
hlukovou zátěž tedy studie často pouze odhaduje.
Komentář zpracovatele posudku:
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Dokumentace EIA nikterak nezastírá skutečnost, že pro vyhodnocení předpokládané výhledové
dopravní zátěže (a s tím související akustické zátěže a znečištění ovzduší) je mnohem lepší využít bližší
výhledový rok, než např. rok 2030.
Jak sama studie DIP na str. 9-10 konstatuje, pro období 2030 nejsou v současné době k dispozici
relevantní demografické údaje ani údaje o případné výstavbě nových obchodních, kulturněspolečenských, sportovních a dalších dopravotvorných aktivit, ani vývoj dalších faktorů ovlivňujících
rozvoj automobilismu, jsou uváděné hodnoty pouze hrubým odhadem možného nárůstu intenzit
automobilové dopravy.
Posouzení stavu krátce po zprovoznění záměru a vzdálenějšího časového horizontu je v rámci procesu
EIA zcela standardní. Na základě vyhodnocení obou těchto stavů je možné definovat vývojové trendy
v daném území.
Odhadována je například i skutečná rychlost vozidel, která výrazně ovlivňuje produkci emisí, např.
v době, kdy auta stojí v kolonách.
Komentář zpracovatele posudku:
Množství emisí znečišťujících látek závisí na skladbě dopravního proudu, intenzitě, rychlosti a
plynulosti dopravy, palivu a podélném sklonu vozovky. Výpočet emisí byl proveden v programu MEFA
06 a zohledňoval uvedené faktory.
Emise znečišťujících látek byly vypočteny standardním postupem.
Uvažované rychlosti automobilové dopravy na jednotlivých úsecích řešených komunikací jsou uvedeny
v dopravně-inženýrské studii dokumentace EIA (příloha č. 7 dokumentace EIA).
Není zohledněno ani předpokládané velké množství tzv. „studených startů“, ke kterým by docházelo
na parkovištích přiléhajících ke komerčním objektům.
Komentář zpracovatele posudku:
Podrobné hodnocení vlivu komerčních zón na ovzduší musí být zpracováno až v rámci samostatného
procesu EIA, kterému budou tyto zóny podléhat.
Studii DIP není možné přijmout jako seriózní podklad a důvěryhodný zdroj údajů pro dokumentaci
EIA a DÚR.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku tedy pouze stručně konstatují, že v rámci
předložené studie dopravně-inženýrských podkladů neshledal žádné závažné nedostatky či pochybení,
které by byly důvodem pro přepracování této studie.
Zátěž území vypočtená na základě DIP dosahuje samé hranice hygienických limitů. Protože v DIP i
následných studiích se ale často pracuje s odhady, je snadno možné, že ve skutečnosti by tato hranice
byla překročena.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA zcela jasně prokázala, že v oblastech, kde bylo prokázáno překračování
hygienických limitů, není toto překročení způsobeno vlivem Vestecké spojky. V souvislosti s provozem
pouze Vestecké spojky budou s dostatečnou rezervou splněny hygienické limity v zájmovém území.
Obdobná situace je i u ovzduší. V místech, kde jsou již v současnosti vyšší koncentrace znečišťujících
látek, bude mít vlastní provoz Vestecké spojky pouze malé příspěvky k těmto celkovým koncentracím,
které nezpůsobí překročení stanovených imisních limitů.
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Pro hodnocení akustické zátěže i znečištění ovzduší byly použity ověřené modely, které při zadání
kvalitních vstupních údajů zajišťují vysokou spolehlivost výsledků.
Studie DIP vůbec nepostihuje podstatu záměru - nastartování změny celé oblasti v komerční zónu
přiléhající ke kapacitní sběrné komunikaci.
Komentář zpracovatele posudku:
Studie DIP zohledňuje ve svých intenzitách dopravy všechny navazující plochy a z nich plynoucí
intenzity zdrojové a cílové dopravy tak, jak jsou zapracovány v územním plánu.
DIP nezahrnuje dopravu z veškeré předpokládané výstavby v okolí záměru. Posuzuje pouze vlivy
navrhovaných zón zahrnutých již nyní v územním plánu (ZKZP, rozvojová zóna Rozkoš).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Zakreslení VS a exitu v územních plánech je zároveň hlavním argumentem zpracovatelů dokumentace
pro údajnou nutnost realizace záměru. Územní plány tím povyšují na jediné, neměnné, všemu
nadřazené a závazné dokumenty, čímž popírají úlohu a vážnost procesu EIA v povolovacím řízení.
Komentář zpracovatele posudku:
S tvrzením, že zakreslení Vestecké spojky a Exitu 4 v platných územních plánech je hlavním
argumentem zpracovatelů dokumentace pro údajnou nutnost realizace záměru, autor posudku
nesouhlasí. Upozorňuje, že proces EIA je nezávislý na územním plánování a soulad s územně
plánovací dokumentací je pouze jedním z podkladů pro zpracování EIA.
Oproti dříve provedeným výpočtům nebyla zahrnuta rezerva na rozvoj severozápadně od Vestecké
spojky (prostor Brněnské ulice), a to údajně proto, že tento rozvoj není doposud zakotven v územním
plánu. Dodatečné vyřazení této rozvojové zóny z provedených výpočtů považují za nesprávné a
účelové.
Komentář zpracovatele posudku:
V rámci DIP byly zahrnuty záměry, které jsou v souladu s ÚPn, případně v pokročilejším stupni změny
ÚPn. K uvedenému postupu nemá autor posudku připomínky.
Studie DIP nezahrnuje realizaci VS jako čtyřpruhové komunikace.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Studie DIP nezahrnuje zdroje dopravy plynoucí z funkce Vestecké spojky jako spojnice
mezinárodních dálnic a využití VS jako spojnice dálnice D3 do centra hlavního města.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Studie DIP neřeší důsledky možného dostavění VS kolem Milíčovského lesa a vzniku JVK. Tato
varianta je stále otevřená.
Komentář zpracovatele posudku:
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Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Studie DIP neřeší důsledky možné nerealizace druhé části JVD (stavby 511), tedy nedostavění SOKP.
S přípravou stavby 511 jsou přitom dlouhodobé problémy (soud ji v nedávné době dokonce zastavil).
Pokud by nebyla JVD dostavěna, celou dopravní zátěž z propojených dálnic by převzala VS (resp.
JVK).
Komentář zpracovatele posudku:
Tento stav je zohledněn ve variantě označené v DIP jako 1A, 1B a 1C.
Kromě nulové varianty studie DIP nehodnotí vlivy žádné další varianty dopravního řešení oblasti
(např. řešení dopravy místními komunikacemi podle studie Ing. arch. P. Preiningera).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Kdyby byly stavy s Exitem 4 a s Vesteckou spojkou porovnány s variantou místního obchvatu
Šeberova (bez Exitu 4 a Vestecké spojky), z takového srovnání by místní obchvat nutně vyšel jako
nejvhodnější varianta s nejmenšími dopravními zátěžemi a s největším přínosem pro obce.
Komentář zpracovatele posudku:
Takovéto porovnání nebylo v dokumentaci EIA provedeno, není tak možné předem spekulovat o jeho
závěrech.
Zpracovatel posudku navíc nepovažuje porovnání Vestecké spojky s variantou navrženou v minulosti
Ing. arch. Preiningerem za optimální řešení. Studie Ing. arch. Preiningera je v současnosti již velmi
zastaralá, byla zpracována v roce 2004. Intenzity dopravy v této studii jsou značně neaktuální.
Výsledky srovnání by tak byly značně zavádějící.
Studie dochází k závěru, že dopravní zátěž přímo v Šeberově (pokud se nepostaví žádná nová
komunikace) bude nejvyšší ze všech zkoumaných stavů. Po zprovoznění VS se prý tato zátěž sníží.
S tímto tvrzením občanské sdružení nesouhlasí.
Komentář zpracovatele posudku:
Z dopravní studie vyplývá následující: Intenzity dopravy v Šeberově ve stávajícím stavu jsou 11 600
všech vozidel/24 hodin, v modelovém roce 2014 13 100 všech vozidel/24 hodin (stav se záměrem) a
v roce 2030 9 600 všech vozidel/24 hodin (stav se záměrem). Nejvyšší dopravní zátěž je tedy možné
očekávat v blízkém výhledu.
Z dalších kartogramů DIP je možné vyčíst, že samotná Vestecká spojka bude mít na oblast Šeberova
pozitivní vliv, neboť dojde k poklesu intenzit na místní komunikaci K Hrnčířům přímo procházející
Šeberovem. V roce 2014 se očekává pokles o cca 1800 všech vozidel/24 hodin a v roce 2030 pokles
o cca 3800 všech vozidel/24 hodin.
K výše uvedeným údajům o intenzitách dopravy v zájmovém území nemá autor posudku žádné
připomínky, uvedené údaje pokládá za reálné a objektivní.
Závěr studie, že po realizaci VS a D3 se intenzita dopravy v okolí Šeberova nezvýší, je absurdní. Na
obvodu Šeberova nyní není doprava žádná, protože jsou tam jen pole a louky. Jakmile by tam vznikla
nová komunikace, doprava by se tam samozřejmě zvýšila, resp. byla by sem zatažena doprava zcela
nová, která tam teď vůbec není. Totéž platí o Vestci a Újezdu.
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Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Dokumentace EIA nepočítá s dopravními kongescemi, s kolapsy dopravy, dopravními a nákupními
špičkami, dopravními nehodami, zúženími kvůli opravám atd., dokazuje, že posouzení vlivů dopravy
vyvolané záměrem na životní prostředí není provedeno objektivně.
Komentář zpracovatele posudku:
I přes to, že se dokumentace EIA přímo nevěnuje problematice dopravních kongescí v daném území je
možné z dokumentace EIA a dopravně-inženýrských podkladů vyčíst následující:
Pokles intenzit dopravy na řadě místních komunikací v souvislosti se zprovozněním Vestecké spojky
bude mít pozitivní vliv na plynulost provozu v těchto územích a omezení rizik dopravních kongescí
v daném území. Navíc kongesce dopravy jsou velmi náhodné jevy, které nelze při dostatečných
kapacitách komunikací a propustnostech křižovatek predikovat. Pokud by k něčemu takovému mělo
dojít, musel by být proveden dlouhodobý DI monitoring na okolních komunikacích, zda kongesce jsou
opakovaný a standardní jev. To lze ale pouze provést na stávajících komunikacích, ale ne na
výhledové nové komunikaci. Kapacita a propustnost VS byla prokázána i pro dvoupruhové uspořádání
jako dostatečná a to i pro rok 2030. Standardní posouzení vždy vychází ze standardních stavů
dopravy.
OS požaduje, aby byly zhodnoceny vlivy VS jako čtyřpruhové komunikace, vlivy případné
nerealizace druhé části JVD (stavba 511), vlivy případného dostavění VS a vzniku JVK, vlivy
zprovoznění D3 jako hlavní trasy ve směru do centra a vlivy obestavění volných pozemků kolem exitu
a VS komerčními a bytovými objekty.
Komentář zpracovatele posudku:
Ad Zhodnocení vlivu Vestecké spojky jako čtyřpruhové komunikace - Jedná se o opakovaně vznesenou
připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře k této problematice uvedené
v ostatních vyjádřeních.
Ad Nerealizace stavby 511 – Tento stav je zohledněn ve variantě označené v DIP jako 1A, 1B a 1C.
Ad Vznik JVK - Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje na své
komentáře k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Ad Vliv zprovoznění D3 – Tento stav je zohledněn ve variantě označené v DIP jako 2A a 2B.
OS požaduje zásadní přepracování studie DIP s tím, že v ní budou porovnány předpokládané zátěže na
Vestecké spojce se zátěžemi na případných alternativách k ní, a to i v zátěžových situacích, tj. např.
v dopravních špičkách.
OS požaduje porovnání Vestecké spojky s již existujícími variantami místních komunikací a zároveň
žádost o navržení variant dalších.
OS požaduje, aby byla nezávisle posouzena především varianta místního obchvatu Šeberova podle
Ing. arch. P. Preiningera (varianta 7c) a aby byl ing. Preininger požádán o rozpracování své studie.
Komentář zpracovatele posudku:
Jak již bylo několikrát konstatováno, varianta Ing. arch. Preiningera nebyla považována za optimální
a byla odmítnuta orgány města. Navíc je již studie Ing. arch. Preiningera v současnosti velmi
zastaralá, neboť byla zpracována v roce 2004. Intenzity dopravy v této studii jsou značně neaktuální.
Výsledky porovnání by tak byly značně zavádějící.
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Jak je v dokumentaci EIA jasně uvedeno, v minulosti byla prověřována řada variant vedení Vestecké
spojky včetně umístění navazujícího záměru EXIT 4. Jako optimální mj. i z hlediska vlivů na životní
prostředí byla vybrána právě trasa Vestecké spojky, která je předmětem předmětné dokumentace EIA.
Požadavek, aby byla zadána nová studie nahrazující DIP, a to jinému zpracovateli.
Komentář zpracovatele posudku:
Jak již bylo opakovaně konstatováno, autor posudku neshledal v dopravně-inženýrských podkladech
zásadní nedostatky typu podhodnocení intenzit dopravy, chybně sestavený model, apod.
Výše uvedený požadavek proto pokládá za neopodstatněný.
Zpracované měření nepovažují autoři vyjádření za dostatečné - nepostihuje např. chráněná území
v blízkosti stavby, nebyl změřen hluk v celém prostoru Milíčovského lesa apod.
Komentář zpracovatele posudku:
Realizované měření počáteční akustické situace sloužilo pro zjištění akustické situace v místech
měření a pro ověření a případnou kalibraci výpočtového modelu přímo ve vztahu k trase VS. Měřicí
místa byla zvolena vhodným způsobem v okolí záměru tak, aby vypovídala o akustické situaci v území
a zároveň sloužila k nastavení a případnému ověření výpočtového modelu. Rozsah měření lze
považovat pro potřeby dokumentace EIA také za dostatečný. Lokalita Milíčovského lesa se nachází
v dostatečné vzdálenosti od posuzovaného záměru a navíc je akusticky ovlivňovány blíže situovanými
komunikacemi. Legislativní požadavky na ochranu lesního komplexu nejsou definovány.
Nezávislá oponentura zpracovaná Ing. Kašíkem konstatuje, že některé připravované záměry
v dopravním modelu nejsou zahrnuty. Chybí zde využití ploch východně od Šeberova pro komerční
areály, např. komerční zóna Tesco, východní obchvat Šeberova zajišťující přístup k novému areálu.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku opakovaně upozorňuje na to, že v rámci DIP jsou zahrnuty všechny plochy v daném dle
platného územního plánu (případně i plochy v pokročilejším stupni změny ÚPn). U každé funkční
plochy byla uvažována příslušná dopravní obrátkovost pro její funkční využití a odvozena intenzita
zdrojové a cílové dopravy záměru z této plochy.
Občanské sdružení upozorňuje na to, že nárůst intenzit dopravy v období 2007-2015 uvedený ve studii
Ing. Kašíka je příliš mírný, běžně cca o 10 %, a že by se daly očekávat vyšší hodnoty. OS odkazuje na
to, že ve studii není zřejmě plně zahrnut pokračující růst osídlení území jižně od Prahy.
Komentář zpracovatele posudku:
Odhad nárůstu intenzit dopravy mezi lety 2007 a 2015 je založen právě i na zohlednění rozvoje území.
Autor posudku nepovažuje uvedený nárůst intenzit dopravy za toto období za podhodnocený.
Vestecká spojka není pro Šeberov řešením - její případná výstavba totiž podnítí vybudování celé řady
dalších komerčních zón, které stávající provoz ještě zahustí.
Komentář zpracovatele posudku:
I bez realizace Vestecké spojky je možné očekávat další rozvoj řady komerčních aktivit v daném území.
Tyto aktivity by však přinesly nepříznivý nárůst intenzit dopravy na stávajících komunikacích.
Jak již bylo uvedeno, je Vestecká spojka navržena právě proto, aby alespoň částečně eliminovala
nárůst intenzit dopravy v dané oblasti.
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Zatímco od zprovoznění dalších částí Pražského okruhu si obyvatelé regionu slibují, že výrazně
odlehčí provozu na dálnici D1, protože ho zbaví velké části tranzitní dopravy, Vestecká spojka
dopravu na D1 opět vrátí, včetně dopravy kamionové.
Výstavbou Vestecké spojky by se přivedla nežádoucí dopravu na dálnici D1, která je právě tak
přeplněná jako Vídeňská ulice.
Komentář zpracovatele posudku:
Vestecká spojka opravdu přinese určitý nárůst intenzit dopravy na D1. Jedná se především o úsek mezi
nově navrženým EXITEM 4 D1 a EXITEM 2. V tomto úseku je možné v souvislosti se zprovozněním
Vestecké spojky očekávat nárůst intenzit dopravy o cca 12 400 všech vozidel/24 hodin (výhledový rok
2014) a o cca 21 900 všech vozidel/24 hodin (výhledový rok 2030).
Porovnáme-li celkové intenzity dopravy na D1 v roce 2014 (cca 111 900 všech vozidel/24 hodin)
s příspěvkem záměru Vestecká spojka, lze konstatovat, že záměr tvoří okolo 11 % celkových intenzit
dopravy na D1, což se např. v oblasti akustické situace může projevit příspěvkem v řádu desetin dB.
Porovnáme-li celkové intenzity dopravy na D1 v roce 2030 (cca 101 900 všech vozidel/24 hodin)
s příspěvkem záměru Vestecká spojka, lze konstatovat, že záměr tvoří okolo 21,5 % celkových intenzit
dopravy na D1, což se např. v oblasti akustické situace může projevit příspěvkem v řádu desetin dB.

Soustředění dopravních vztahů, které v území vznikají, na vybavenou nadřazenou komunikaci, jakou je
i tento úsek dálnice D1, je žádoucí. Nežádoucí je naopak rozptýlení této dopravy na místní
komunikační síť, průtahy obcemi apod.
V posledních 20 letech prošlo řešené území téměř živelným vývojem, kdy se počet obyvatel
zněkolikanásobil, vyrostlo zde několik nákupních a logistických center. Stávající komunikační síť je již
na hraně své kapacity. Realizací Vestecké spojky dojde k přerozdělení intenzit dopravy, čímž
samozřejmě může lokálně dojít i k nárůstům dopravy (např. na D1), díky Vestecké spojce však
poklesne doprava na dopravně méně vhodných komunikacích (např. místních komunikacích
procházejících středem obcí apod.)
Je třeba navíc připomenout, že zmíněná „nežádoucí“ doprava, která je v rozdílových kartogramech
DIP (příloha č. 3.1 a 3.2 dopravně-inženýrských podkladů) vyznačena červeně, je tvořena zejména
novými jízdami do řešené komerční zóny ZKZP. Pokud by se posuzovala pouze stavba Vestecké spojky
a EXIT 4 D1 (bez napojení ZKZP), nebyly by nárůsty na D1 tak markantní.
Vestecká spojka by přivedla nežádoucí tranzit z Pražského okruhu, z D3, z D5 a částečně i z Jižní
spojky a v opačném směru z Jižního Města, ale i z centra Prahy. Tento tranzit by jezdil po Vestecké
spojce místo po JVD.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Oponentura Ing. Kašíka dokazuje, že není pravdivé tvrzení zastupitelů, že Vestecká spojka bude
pouhým obchvatem Šeberova a nezavede k Šeberovu tranzit.
Komentář zpracovatele posudku:
Vestecká spojka má sloužit k řešení dopravní situace v širším území, nejedná se pouze o obchvat
Šeberova. Cílem Vestecké spojky je uspokojivě řešit narůstající dopravní zátěž i v řadě okolních obcí
(v Hrnčířích, Vestci apod.)
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V návrhu stanoviska jsou uvedena opatření, která zabrání vjezdu tranzitní dopravy nad 12 tun na
Vesteckou spojku.
Existence Vestecké spojky prý umožní provést další opatření k významnému zklidnění dopravy
v Šeberově, pokud by vývoj výstavby bytových a komerčních staveb vedl k neúměrnému narůstání
intenzit. Místní obchvat Šeberova by tohle umožnil také a mnohem lépe, protože by do oblasti
nezavlekl tranzit.
Komentář zpracovatele posudku:
V návrhu stanoviska jsou uvedena opatření, která zabrání vjezdu tranzitní dopravy nad 12 tun na
Vesteckou spojku.
V případě uzavírky či omezení kapacity D1 je trasa přes Šeberov využívána jako objížďka, tuto funkci
bude prý mnohem lépe plnit Vestecká spojka - toto je nejnebezpečnější konstatování z celé
oponentury, protože na dálnici D1 je neomezený přístup kamionů a je zde potvrzeno, že by jezdily i po
Vestecké spojce.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Pro to, aby Vestecká spojka nepředstavovala atraktivní nabídku alternativní trasy především pro
tranzitní nákladní dopravu, která je z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo zásadní,
navrhuje autor posudku následující opatření: „V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout
konkrétní pravidla a technický způsob omezení a kontrolní mechanismy pro zákaz vjezdu TNA nad 12
tun na Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se
silnicí II/603.“, resp. podmínka pro fázi provozu záměru: „Zakázat vjezd TNA nad 12 tun na
Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se silnicí
II/603, včetně kontrolních mechanismů.“ Tyto podmínky zajistí, aby tranzitní kamionová doprava nad
12 tun nevyužívala Vesteckou spojku pro průjezd daným územím.
Vestecká spojka by nepomohla dnešní dopravní situaci udržet, ale výrazně by ji zhoršila. Na
lukrativních pozemcích kolem VS by totiž vznikaly další komerční objekty (které by tu bez VS vůbec
nevznikly), které produkují velké množství dopravy.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Vestecká spojka nepřivede žádnou novou dopravu na stávající místní komunikace - to není pravda, jde
o spojku dálnic a pokud by se VS zahltila, řidiči by používali jako náhradní trasu mezi Vesteckým
přivaděčem a D1 právě místní komunikace ve Vestci, Hrnčířích a Šeberově. Má spojovat několik šesti
až osmipruhových dálničních tahů a takový nápor dopravy coby dvoupruhová nemůže pojmout. I
v době, kdy by doprava na Vestecké spojce nebyla tak intenzivní, by však mohlo dojít k jejímu
zahlcení. Způsobila by ho totiž dálnice D1, která je velmi často neprůjezdná, a to vlivem častých
nehod, dopravních špiček, případně uzavření některých úseků kvůli opravám. A Vestecká spojka ústí
právě do této dálnice.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
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Území na sever od Vestecké spojky bude negativně ovlivněno emisemi škodlivin či hluku přímo
z trasy. Zatížení Vestecké spojky budou obdobná, jako je tomu u Kunratické spojky. OS požaduje
pouze místní obchvat, nikoliv kapacitní komunikaci srovnatelnou s Kunratickou spojkou.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí požadavek občanského sdružení na realizaci místního obchvatu
namísto plánovaného záměru.
Vestecká spojka má spojit dálnice a přivést do těsné blízkosti Hrnčíř a Šeberova velké množství
tranzitní dopravy. Kromě toho současná dopravní situace v Šeberově je již nyní kritická a je třeba ji
řešit. Šeberov potřebuje vhodné řešení k odvedení stávající dopravy mimo obec, kterým může být
např. místní obchvat. Protože se veřejnost obává dalšího přílivu dopravy, nesouhlasí ani s výstavbou
nových komerčních zón.
Dle názoru občanského sdružení by po zprovoznění Vestecké spojky doprava v Šeberově a Hrnčířích
natolik vzrostla, že situace už by neměla řešení a jakékoliv úpravy v ulicích obce by byly neúčinné a
zbytečné.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesené připomínky. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k dané problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Na str. 132 je uvedeno: „Informace o zájmovém území jsme získali z mapových podkladů, z literatury,
z konzultací s příslušnými odborníky a znalci místních poměrů, z konzultací s pracovníky státní
správy a samosprávy a vlastním průzkumem území.“ Toto konstatování vyznívá velmi nepřesvědčivě.
Pokud by autor dokumentace odpovědně posoudil informace od znalců místních poměrů, nikdy by
nemohl záměr prohlásit za akceptovatelný, prospěšný nebo dokonce veřejně prospěšný.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace EIA při zpracování dokumentace EIA využil konzultací s řadou odborníků
z dotčených správních a samosprávních úřadů.
Součástí dokumentace EIA je mj. řada stanovisek DOSS k předmětné stavbě. Dle informací
zpracovatele posudku je navíc probíhající projektová příprava stavby průběžně konzultována
s dotčenými územními samosprávními celky.
Autor posudku konstatuje, že nepokládá závěry dokumentace EIA za chybné či neobjektivní.
Občany těžko mohou přesvědčit závěry studií, které jsou často založeny na matematických modelech,
odhadech a nepotvrzených předpokladech, jejichž správnost nelze předem posoudit ani ověřit. Lidé tak
těžko mohou uvěřit autorům dokumentace, kteří jim tvrdí, že záměr vzdálený od obytných objektů
pouhé stovky metrů jejich majitele nepoškodí.
Komentář zpracovatele posudku:
Využití matematických modelů je v procesu EIA zcela standardní a běžné. Jinou možnost při predikci
vlivů plánovaných záměrů na životní prostředí a obyvatelstvo zpracovatelé dokumentací de facto ani
nemají.
Navíc účinnost použitých modelů již byla u řady staveb ověřena praxí. Tj. došlo k porovnání
predikovaných hodnot se skutečně naměřenými hodnotami (měření ekvivalentních hladin akustického
tlaku po výstavbě komunikace). Bylo prokázáno, že tyto modely velmi dobře predikují akustickou zátěž
či úroveň znečištění ovzduší.
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Pokud jde o výše uvedené konzultace autorů dokumentace s pracovníky místních samospráv, žádá OS
o jejich doplnění.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace EIA při zpracování dokumentace EIA využil konzultací s řadou odborníků
z dotčených správních a samosprávních úřadů.
Součástí dokumentace EIA je mj. řada stanovisek DOSS k předmětné stavbě. Dle informací
zpracovatele posudku je navíc probíhající projektová příprava stavby průběžně konzultována
s dotčenými územními samosprávními celky.
Dokumentace by měla být zpracována objektivně, aby chránila životní prostředí obyvatel, a ne
tendenčně ve prospěch soukromých podnikatelských subjektů.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku považuje předloženou dokumentaci EIA za objektivní. Až na drobné nedostatky
nemající vliv na závěry a některé metodické připomínky neshledal v dokumentaci EIA žádné závažné
nedostatky či pochybení.
Jaký smysl má zavést do obydlené oblastí se zachovalou přírodou, přetížené místní osobní dopravou a
zkratkou vůči Pražskému okruhu novou mezinárodní nákladní a tranzitní dopravu z několika šesti až
osmipruhových dálnic a zaústit ji do nejzatíženější dálnice v ČR?
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Ohrožení zdraví místních lidí bydlících v blízkosti hlučné spojky produkující jedy a karcinogeny je
nepochybné.
Komentář zpracovatele posudku:
Vliv provozu Vestecké spojky na zdraví obyvatel byl v dokumentaci EIA z pohledu znečištění ovzduší
vyhodnocen jako nevýznamný. Stejně tak i z hlediska vlivu hluku z provozu Vestecké spojky nebyl
prokázán při respektování navržených opatření (výstavba protihlukových opatření) negativní vliv na
zdraví obyvatel.
Zpracovatel posudku se s uvedenými závěry ztotožňuje.
Na základě výše uvedených připomínek nesouhlasí autoři vyjádření s obsahem upravené dokumentace
a se záměrem jako takovým.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere nesouhlas autorů vyjádření s danou stavbou na vědomí.
OS nesouhlasí s následujícími závěry dokumentace ze str. 88 a 155: „Na základě výsledků hodnocení
vlivů posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí je možné konstatovat, že
realizace a následný provoz záměru Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice silnice II/603 jsou z hlediska vlivů na životni prostředí akceptovatelné.“
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se s daným tvrzením ztotožňuje. Upozorňuje však na souhrn podmínek, které je
potřeba v dalších stupních projektových příprav, ve fázi výstavby i provozu komunikace dodržet.
Pouze při splnění těchto podmínek je stavba z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo
akceptovatelná.
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OS nesouhlasí s následujícími závěry dokumentace ze str. 88 a 155: „Z hlediska únosného zatížení je
možné konstatovat, že realizace a provoz posuzovaného záměru Vestecká spojka v úseku Západní
komerční zóna Průhonice - silnice II/603 nebude pro dílčí plochy v zájmovém území představovat
žádné (nebo jen malé a relativní) zhoršení situace z hlediska únosného zatížení životního prostředí.“ A
že: „Změna, kterou přinese posuzovaný záměr, bude z hlediska negativních vlivů oproti stávajícímu
stavu nepatrná.“
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se s citovaným textem z dokumentace EIA ztotožňuje. Je však třeba dané tvrzení
brát v úvahu v souvislosti s ostatními informacemi uvedenými v dokumentaci EIA.
Upozorňuje však na souhrn podmínek, které je potřeba v dalších stupních projektových příprav, ve fázi
výstavby i provozu komunikace dodržet. Pouze při splnění těchto podmínek je stavba z hlediska vlivů
na životní prostředí a obyvatelstvo akceptovatelná.
OS nesouhlasí s realizací Vestecké spojky a MÚK Exit 4 D1 a s další navazující komerční zástavbou.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere nesouhlas autorů vyjádření s danou stavbou na vědomí.
Autoři připomínek navrhují, aby Ministerstvo životního prostředí vydalo k výstavbě záměru záporné
stanovisko a dále, aby MŽP zaslalo podnět Magistrátu hl. m. Prahy a Krajskému úřadu Středočeského
kraje, aby byly Vestecká spojka i MÚK Exit 4 D1 vyjmuty z příslušné územně plánovací
dokumentace.
Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka je adresována Ministerstvu životního prostředí.
Autor posudku proto připomínku více nekomentuje.
OS nesouhlasí s výstavbou bytových domů na volných plochách v Újezdě a Kateřinkách. Výstavba by
způsobila nárůst dopravy a přetížení místních komunikací.
OS nesouhlasí se stavbou křižovatky na dálnici D1 a Vestecké spojky v trase JVK, protože přivedou
do Újezda tranzitní a kamionovou dopravu.
OS nesouhlasí s přeložkou elektrického vedení velmi vysokého napětí k chráněnému území
Milíčovského lesa.
OS nesouhlasí s komunikací nazvanou Vestecká spojka navrženou v původní trase JVK.
OS nesouhlasí s výstavbou křižovatky Vestecké spojky a dálnicí D1.
OS nesouhlasí s výstavbou hypermarketů a komerčních zón v blízkosti MČ Šeberov.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere výše uvedená nesouhlasná vyjádření na vědomí.
Vestecká spojka by se stala spojnicí dálnic D1, D3 a D5, do bezprostřední blízkosti Hrnčíř a Šeberova
by zavedla novou tranzitní dopravu včetně dopravy kamionové a poškodila by tak životní prostředí
hlukem a exhalacemi.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Přetížení Vestecké spojky by zvýšilo dopravu na místních komunikacích v Šeberově a Hrnčířích.
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Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice uvedené v ostatních vyjádřeních.
Neúnosná dopravní zátěž Vestecké spojky by si vynutila její pokračování kolem Milíčovského lesa a
vznikla by tak obávaná komunikace v původní trase JVK dálničního okruhu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice např. ve vyjádření VZOR 1.
Výstavba Vestecké spojky by výrazně snížila kvalitu bydlení i cenu nemovitostí.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na své komentáře
k této problematice v ostatních obdržených vyjádřeních k dokumentaci EIA.
OS odmítá další hypermarkety, jejich výstavby by vedla k vážnému zhoršení dopravní situace a
životního prostředí v oblasti.
Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka se netýká přímo projednávaného záměru Vestecké spojky.
OS požaduje vyjmutí VS z územních plánů. Odmítnutí jakékoliv komunikace v trase VS nebo v trase
podobné, která by propojila dálnice a přivedla do oblasti tranzitní dopravu.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere výše uvedený požadavek na vědomí. Jedná se však o požadavek vztahující se
k procesu územního plánování.
OS požaduje trvalé zneprůchodnění trasy Vestecké spojky zástavbou rodinnými domky.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere výše uvedený požadavek na vědomí. Jedná se však spíše o požadavek vztahující se
k procesu územního plánování.
OS požaduje výstavbu místního obchvatu Hrnčíř a Šeberova, který by odvedl současnou tranzitní
dopravu ze Zdiměřic a Vestce mimo městskou část Praha-Šeberov a zároveň by nepřivedl tranzitní
osobní a kamionovou dopravu z velké části ČR i Evropy.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere výše uvedený požadavek na vědomí.

20. Anonymní vyjádření
vyjádření ze dne 29. 2. 2012
Vyjádření nesouhlasí s výstavbou Vestecké dálniční spojky v trase JVK. Jako důvod uvádí, že
průmyslových a komerčních zón je již dost, kdo má zájem může si za nákupy a kulturou z tohoto okolí
zajet do Prahy. Doufá, že ekonomika nebude mít opět přednost před ekologií.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí nesouhlas anonymního autora připomínky s připravovanou
stavbou.
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21. Manželé Kožlovi
e-mailová korespondence, datum vyjádření neuvedeno
+ příloha: vyjádření občanského sdružení Aliance Jihovýchod
Manželé Kožlovi odmítají Vesteckou dálniční spojku v trase JVK.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí nesouhlas manželů Kožlových s posuzovanou stavbou „Vestecká
spojka v úseku ZKZP – silnice II/603).
1. Hlavní vadou dokumentace EIA je opět tzv. „salámování“ záměru, to znamená, že pořizovatel
dokumentace rozdělil původní dálnici JVK znovu na několik částí:
•

Vesteckou spojku,

•

Křižovatku na dálnici D1 tzv. Exit 4,

•

Další pokračování Vestecké spojky v trase JVK kolem Újezda, Křeslic a Petrovic s připojením
kamionového překladiště Metrans u Petrovic.

Každá část je pak prosazována samostatně s různým vesměs nepravdivým místním zdůvodněním, aby
se nakonec tyto části spojily v původní dálniční okruh JVK. Vlivy všech částí dálniční komunikace na
životní prostředí se tak neposuzují společně, ale zvlášť, jakoby zbylé části vůbec neexistovaly. Je to
nezákonný postup, protože komunikace takového druhu a takového rozsahu je liniovou stavbou, která
se má posuzovat podle zákona jako celek. Kdyby tomu tak bylo, tak by posudek vlivu této stavby na
životní prostředí v procesu EIA nikdy nemohl být kladný a výstavba dálnice v celém rozsahu by nikdy
nemohla být schválena.
Komentář zpracovatele posudku:
Příprava výstavby záměrů Vestecké spojky a EXITu 4 D1 od sebe rozhodně účelově oddělena nebyla,
v předkládané dokumentaci EIA se s realizací EXIT 4 D1 počítá a dle toho jsou vyhotoveny rovněž
dopravně inženýrské podklady a jiné podpůrné a doprovodné studie. Pro oba záměry Exit 4 na D1 a
Vesteckou spojku byly v květnu 2011 zpracovány jednotné Dopravně inženýrské podklady (DIP). Na
základě těchto společných DIP byly vyhodnoceny vlivy obou staveb na životní prostředí.
Navíc v případě Vestecké spojky je investorem předkládaného záměru Středočeský kraj, zatímco
stavba EXIT 4 D1 má investora ŘSD ČR. Velmi těžko by se v tomto případě zajišťovalo posuzování
v rámci jednoho procesu EIA.
Předkládaná dokumentace EIA je zpracována za předpokladu, že Exit 4 na dálnici D1 a Vestecká
spojka budou zprovozněny současně (není hodnocen stav, kdy by byla v provozu pouze jedna z těchto
staveb). Podmínka současné realizace záměrů „Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční
zóny Průhonice“ a „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603“ je
součástí návrhu stanoviska, který tvoří kapitolu VII. posudku.
K samotné problematice trasy tzv. JVK zpracovatel posudku uvádí, že s pokračováním komunikace na
levé straně dálnice D1 (ve směru z Prahy do Brna) v trase JVK (varianta Pražského okruhu v úseku
511 Běchovice – D1) nepočítá žádná v současnosti platná územně plánovací dokumentace.
Předpokládá se pouze sjezd z Exitu 4 do Újezdu a napojení na Formanskou ulici (záměr „Propojovací
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komunikace Formanská – Exit 4 a administrativní a obytný soubor Praha-Újezd“). Předložená
dokumentace EIA, konkrétně Dopravně inženýrské podklady předpokládají, že propojení Exitu 4
s Formanskou ulicí bude realizováno mezi roky 2014 a 2030 a doprava vyvolaná tímto propojením je
ve stavu pro rok 2030 do dopravního modelu započítána.
V Příloze č. 15 dokumentace jsou uvedeny doklady, ze kterých je patrné budoucí využití území mezi
dálnicí D1 a Formanskou ulicí. Z těchto podkladů vyplývá, že na pozemcích podél Formanské ulice
mezi Kateřinkami a Újezdem bylo vydáno územní rozhodnutí pro stavbu „Obytný park AMADE 2“.
V současnosti probíhá na základě toho územního rozhodnutí výstavba komplexu „AMADE 2-A“
v západní části území u Kateřinek v návaznosti na čtyři domy realizované v minulosti. Přímo v trase
JVK se nachází východní část výstavby „AMADE 2-B“. Zahájení stavebního řízení pro tuto část se
původně předpokládalo v druhé polovině roku 2011, komerční název lokality byl změněn z „AMADE
2-B“ na „Viladomy Milíčovský les 3“. Realizace tzv. JVK v trase uvažované v minulosti je tak
prakticky vyloučena. V současné době bylo dokončeno oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů na záměr „Propojovací komunikace Formanská – Exit 4 a administrativní a
obytný soubor Praha-Újezd“ a dne 11. 8. 2011 bylo zahájeno zjišťovací řízení. Součástí stavby je
vedle propojovací komunikace i obslužná komunikace vedená souběžně s dálnicí D1. Všechny
komunikace jsou navrženy jako dvoupruhové, jejich křížení je řešeno kruhovými křižovatkami.
Navíc platný ÚP hl. m. Prahy ani koncept ÚP hl. m. Prahy nepočítají s žádnou novou komunikací
směřující od dálnice D1 podél jižního okraje Milíčovského lesa směrem do oblasti Petrovic a Křeslic.
Počítá se pouze s novým komunikačním propojením D1-Formanská u Újezdu u Průhonic.
Nezastavitelné území při jižním okraji Milíčovského lesa je vymezeno z důvodu umístění nadřazených
inženýrských sítí, ochranného pásma lesa, v zájmu zachování otevřenosti krajiny, jejich přírodněkulturních hodnot a rekreačního charakteru území.
Útvar rozvoje hl. m. Prahy preferuje v území podél jižního okraje Prahy především posílení přírodně
rekreační funkce pro obyvatele okolních kapacitních sídlišť. ÚRM zdůrazňuje, že u Milíčovského lesa
a podél jižního okraje Prahy je třeba posílit rekreační a přírodní charakter území pro omezení
nežádoucího trendu suburbanizace v katastrech obcí v přilehlé části regionu.
2. Vestecká dálniční spojka by vytvořila spojnici dálnic evropského významu s neomezeným
provozem kamionů se všemi dopady dálnice na zdraví lidí a okolní přírodu. Ohroženi jsou zejména
obyvatelé Vestce, Jesenice, Zdiměřic, Průhonic, Hrnčíř, Šeberova, Jižního Města, Kateřinek, Újezda,
Křeslic, Petrovic a Horních Měcholup. Skutečný dálniční okruh však má jít dále od Prahy a tak by
Vestecká respektive jeho zdvojení. Z hlediska dopravního tedy není vůbec potřebná.
Komentář zpracovatele posudku:
K zmiňovaným dopadům „dálnice na zdraví lidí a okolní přírodu“ podotýká autor posudku, že
komunikace Vestecká spojka je projektována jako dvoupruhová silnice II. třídy, která má plnit funkci
městské sběrné komunikace v kategorii S 9,5/70. Nejedná se tedy v žádném případě o dálnici.
Jednou z podmínek uvedených v návrhu stanoviska je zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12 tun na
Vesteckou spojku v úseku ZKZP – silnice II/603, v připomínce zmiňovaný neomezený provoz kamionů
tak je vyloučen.
Vlivy na obyvatelstvo a přírodu jsou řádně zhodnoceny v dokumentaci EIA. Zpracovatel posudku má
pouze drobné dílčí připomínky k některým částem dokumentace EIA. Tyto připomínky jsou uvedeny
v úvodní části posudku, v kapitole II.1.
Zdůvodnění potřeby záměru Vestecká spojka tak, jak je prezentované v dokumentaci EIA, považuje
autor posudku za korektní a opodstatněné a nemá k němu žádné připomínky.
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3. Je jasné, že na plochách za Jižním Městem nezůstanou navždy pole, ale proč zde má být dálnice a
další komerční a průmyslové zóny? Proč zde nevzniknou rodinné domky se zahradami, které
nepotřebují dálniční spojku JVK ani křižovatku na D1? Pro obslužnost rodinné zástavby by pak stačilo
jen doplnit síť místních komunikací. Projekt těchto místních komunikací je hotový, je to Studie
dopravní obsluhy jihovýchodu Prahy zpracovaná Ing. arch. Petrem Preiningerem.
Komentář zpracovatele posudku:
Znovu podotýkáme, že Vestecká spojka je projektována jako dvoupruhová komunikace II. třídy
v kategorii S 9,5/70. Nejedná se tedy v žádném případě o dálnici.
Vznesená otázka využití území má úzkou souvislost s územním plánováním, resp. platnou územně
plánovací dokumentací.
Ke studii arch. Preiningera autor posudku podotýká: V roce 2004 zpracoval Ing. Preininger studii
„Dopravní obslužnost JV sektoru Prahy“, ve které navrhl odlišné dopravní řešení pro území na jižním
a jihovýchodním okraji Prahy. Toto dopravní řešení bylo projednáno na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy
(ÚRM) a nebylo k němu vydáno kladné stanovisko. S předloženým dopravním řešením nesouhlasila
ani TSK hl. m. Prahy či MČ Praha 11.
Navržené varianty ze studie Ing. Preiningera vyřazují Vesteckou spojku jako sběrnou komunikaci
městského významu a místo toho orientují systém místních komunikací i Vesteckého přivaděče
z Pražského okruhu buď na přetíženou Kunratickou spojku a na přetíženou křižovatku Chodov na D1
nebo přímo na tuto křižovatku. Tyto varianty dopravní situaci v oblasti neřeší, neboť:
1/ Nezaručují obsluhu území, a tím rozvoj obcí daný ve schválených územních plánech.
2/ Konzervují pohyb vozidel na síti místních pomalých a poddimenzovaných komunikací.
3/ Přesouvají rostoucí zátěž z pokračující urbanizace území u hl. m. Prahy na přetížené komunikace
Vídeňská, Kunratická spojka a křižovatka Chodov.
4/ Neumožňují napojení z obchvatu Šeberova do kapacitní sběrné komunikace, jíž je právě Vestecká
spojka.
5/ Způsobují nárůst dopravy na Kunratické spojce, která vede v ZCHÚ (přírodní památka Hrnčířské
louky) a novou obytnou výstavbu v Šeberově, a proto je z hlediska ochrany ŽP tato varianta
nepřijatelná.
6/ Cílem studie je přenesení problematiky přetížené místní sítě v celé oblasti orientace dopravy na
křižovatku Chodov a Jižní Město, přičemž tato křižovatka představuje hlavní spojnici Jižního Města
s centrem. Kapacita a bezpečnost křižovatky je na hranici únosnosti.
Výše uvedená studie byla již v minulosti odmítnuta dopravními institucemi a samosprávou, nejnověji
též vyjádřeními ÚRM a TSK hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu se zpracovatel dokumentace EIA touto
variantou dopravní obsluhy území dále nezabýval.
Autor posudku pokládá výše uvedené informace za dostatečně pádný argument, proč byla tato
dopravní varianta z posouzení EIA vyloučena.
4. Vyjádření považuje za nepravdivé tvrzení: Vestecká spojka by vyřešila současné dopravní problémy
v Hrnčířích a Šeberově. Jedná se o auta, která jezdí z nové zástavby z lokality Zdiměřic, ale také přímo
z Hrnčíř a Šeberova, která po ránu tvoří fronty v Šeberově na Opatovské křižovatce. Tato auta by prý
pak jela po Vestecké spojce na dálnici D1 a Hrnčířům a Šeberovu by se vyhnula. K tomu by ale ve
skutečnosti nedošlo. Nejkratší cesta do Prahy by nadále vedla přes Hrnčíře a Šeberov. A hlavně přes
Hrnčíře by přijelo stokrát více aut, než jezdí ze Zdiměřic, protože by po Vestecké spojce přijela auta
z Jižních Čech a Rakouska. Vestecká spojka má být totiž přímým připojením dálnice D3 do Prahy.
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Při jakékoliv zácpě na brněnské dálnici D1 (v současné době ráno téměř každý den), by se pak
všechna tato auta tlačila z Vestecké spojky přes Hrnčíře a Šeberov. Silnice těmito obcemi by tedy byla
ucpaná nejen ráno, ale celý den v celé délce v Šeberově i Hrnčířích.
Vyjádření považuje za absurdní předpoklad, že když se kolem obce postaví dálnice (Vestecká spojka),
na kterou se připojí místní silnice, tak že na této místní silnici poklesne doprava. Pokud by navíc
vznikly další hypermarkety, znamenalo by to ještě větší navýšení dopravy na všech silnicích v okolí,
tedy i v Šeberově a Hrnčířích, jak je to vidět v okolí obchodních zón Zličína, na Černém Mostě, ve
Štěrboholích anebo v Čestlicích.
Problémy s dopravou v Šeberově a Hrnčířích by vyřešil místní obchvat, který by odbočil před Hrnčíři
směrem na východ, vyhnul by se zástavbě těchto obcí a napojil by se na opatovskou křižovatku, která
by musela být přestavěna na vyšší kapacitu. Projekty jsou připravené, je to zmíněná studie zpracovaná
Ing. arch. Preiningerem.
Komentář zpracovatele posudku:
Posouzením vlivu Vestecké spojky na okolní komunikační síť se zabývají dopravně-inženýrské
podklady, které tvoří přílohu č. 7 dokumentace EIA. V rámci těchto podkladů jsou hodnoceny dva
výhledové roky (2014 a 2030), dále pak i různé stavy dobudování komunikační sítě přímo v zájmovém
území i nadřazené komunikační sítě. V rámci vytvořených modelů jsou tak zohledněny možné
výhledové stavy dopravního zatížení zájmového území. Je navíc hodnocen vždy stav se záměrem a stav
bez záměru.
Na základě předložených dopravně-inženýrských podkladů lze konstatovat, že obavy z nadměrného
zatížení okolní komunikační sítě v dotčených obcích v souvislosti se zprovozněním Vestecké spojky
jsou neopodstatněné.
K připomínce týkající se dopravních kongescí autor posudku podotýká, že již dnes mají řidiči možnost
při kongesci na D1 jet přes Újezd a Šeberov. Plánovaná Vestecká spojka však může vytvořit v určitých
případech další nabídku objízdné trasy.
Komentář ke studii arch. Preiningera a k velikosti komunikace je uveden v komentáři k předcházející
připomínce.
5. Vyjádření považuje za nepravdivé tvrzení: Domky v koridoru JVK se prý nemohou stavět, jak
žádají občané v petici, protože nejsou v územním plánu.
Komunikace JVK (Vestecká dálniční spojka) nemůže pokračovat dál kolem Milíčovského lesa,
Křeslic a Petrovic, neboť jsou tam údajně schválené budovy. Z územního plánu je však patrné, že
Vestecká spojka je zakreslená až na ulici Formanskou a v její trase nemůže stavební úřad povolit
žádnou zástavbu domů. Dále je v územním plánu volný koridor pro pokračování Vestecké spojky
kolem Milíčovského lesa Křeslic a Petrovic. Pokračování by si vynutila dopravní situace na Jižním
Městě po zprovoznění Vestecké spojky a hypermarketů kolem ní a magistrát udržuje pro pokračování
Vestecké spojky nezastavitelný koridor.
Komentář zpracovatele posudku:
V Příloze č. 15 dokumentace jsou uvedeny doklady, ze kterých vyplývá budoucí využití území mezi
dálnicí D1 a Formanskou ulicí včetně propojovací komunikace z Exitu 4 do Újezdu. Z prezentovaných
dokladů vyplývá, že na pozemcích podél Formanské ulice mezi Kateřinkami a Újezdem bylo vydáno
územní rozhodnutí pro stavbu „Obytný park AMADE 2“. V současnosti probíhá na základě toho
územního rozhodnutí výstavba komplexu „AMADE 2-A“ v západní části území u Kateřinek
v návaznosti na čtyři domy realizované v minulosti. Přímo v trase JVK se nachází východní část
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výstavby „AMADE 2-B“. Zahájení stavebního řízení pro tuto část se původně předpokládalo v druhé
polovině roku 2011, komerční název lokality byl změněn z „AMADE 2-B“ na „Viladomy Milíčovský
les 3“.
Realizace tzv. JVK v trase uvažované v minulosti je tak prakticky vyloučena.
6. Vyjádření považuje za nepravdivé tvrzení: Vestecká spojka je údajně navrhována pouze jako
dvoupruhová komunikace. Není tomu tak. Komunikace je v současné dokumentaci navržena
s rezervou pro čtyři pruhy, tedy posouzena musí být jako plnohodnotná čtyřpruhová dálniční
komunikace. Všechny křižovatky Vestecké spojky s místními silnicemi jsou už zakresleny
v projektech pro čtyřpruhovou dálniční komunikaci. Křižovatka na dálnici D1 má být typu „diamant“,
což je nejkapacitnější křížení dvou dálnic, jaké vůbec existuje.
Komentář zpracovatele posudku:
Vestecká spojka je v celém svém úseku řešena a projektována následovně: čtyřpruhové uspořádání
v úseku Pražský okruh – Vídeňská; čtyřpruhové uspořádání v úseku D1 – napojení ZKZP;
dvoupruhové uspořádání v úseku Vídeňská – napojení ZKZP.
Součástí návrhu stanoviska bude navíc následující podmínka: „Vestecká spojka v úseku ZKZP –
silnice II/603 bude dále projektově připravována a realizována pouze jako dvoupruhová komunikace,
bez ponechání územní rezervy pro čtyřpruh.“
Připomínka k navrženému typu křižovatky na dálnici D1 (typ „diamant“) se týká navazujícího záměru
„EXIT 4 D1 a dopravní připojení ZKZP“. Tento záměr probíhá samostatným procesem EIA. Autor
posudku se proto k této připomínce podrobněji nevyjadřuje.
7. Vyjádření považuje za nepravdivé tvrzení: Bude prý možno na Vestecké spojce umístit váhy, které
by zabránily vjezdu kamionů. Vestecká spojka je však projektována s tzv. „plným přístupem“, to
znamená včetně kamiónů.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku upozorňuje na opatření v návrhu stanoviska, které zakáže vjezd nákladní dopravy nad
12 tun na Vesteckou spojku v úseku ZKZP – silnice II/603, včetně kontrolních mechanismů.
8. Vestecká spojka by vytvářela souběžnou dálniční spojnici vůči Silničnímu okruhu kolem Prahy.
Dokumentace neposuzuje vliv dopravy plynoucí z funkce Vestecké spojky jako spojnice dálnic a
zavedení dopravy z plánované dálnice D3 včetně dopravy kamionové z jižních Čech a Rakouska do
Prahy.
Komentář zpracovatele posudku:
Funkce Vestecké spojky je dostatečně komentována v dokumentaci EIA. Autor posudku nemá
k uvedenému popisu připomínky. Podotýká, že Vestecká spojka má primárně sloužit pro obsluhu
přilehlého území (nikoliv pro tranzitní dopravu, pro kterou je budován Pražský okruh).
Vlivem Vestecké spojky a EXITu 4 na D1 na dopravní zátěž území se podrobně zabývají dopravněinženýrské podklady (příloha č. 7 dokumentace EIA), které zpracovala Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, úsek dopravního inženýrství (dále jen TSK). K hlavním činnostem tohoto odborného
subjektu patří zejména sběr a analýza dat o dopravě, prognózování rozvoje dopravy, návrhy
organizace a řízení silničního provozu, návrhy dopravních řešení, zpracování opatření k zajištění
plynulosti a bezpečnosti provozu, dopravní výchova a osvěta, uplatňování nových technologií
v dopravě.
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V rámci vytvořených dopravních modelů pro prognózované stavy byly zohledněny veškeré vztahy a
vazby na komunikační síti zájmového území, včetně preferencí v cílovém směřování dopravy. Intenzita
dopravy na Vestecké spojce byla modelována mj. i pro řadu stavů nadřazené komunikační sítě v širším
zájmovém území (celkem 8 stavů). Je tak komplexně posouzen dopravní vliv Vestecké spojky
v zájmovém území.
9. Dokumentace stavbu „salámuje“, to znamená, že ji neposuzuje jako celek, ale jen jednu její etapu
Vesteckou spojku. Neposuzuje vliv dopravy v případě pokračování Vestecké spojky kolem
Milíčovského lesa Křeslic a Petrovic v trase původního dálničního okruhu JVK a vliv připojení
kontejnerového překladiště METRANS u Petrovic. V případě vzniku komerčních a administrativních
zón by došlo k takovému nárůstu dopravy na ulicích v Jižním Městě, Petrovicích a Křeslicích, že by si
situace vynutila pokračování komunikace typu JVK kolem Milíčovského lesa.
Komentář zpracovatele posudku:
Reakce na připomínku týkající se metody salámování a hrozby pokračování trasy kolem Milíčovského
lesa je uvedena v bodě 1 tohoto vyjádření.
10. Dokumentace neposuzuje dostatečně vliv dopravy z plánované komerční zóny v Průhonicích,
navrhovaných administrativních zón v Újezdě, navrženého hypermarketu TESCO v Šeberově a vůbec
neuvažuje dopravu z dalších možných staveb. Je přitom reálné, že by se všechny volné pozemky
kolem Vestecké spojky i jejího pokračování směrem na severovýchod od dálnice D1 zastavěly
komerčními stavbami, sklady a administrativními komplexy.
Komentář zpracovatele posudku:
Vliv Západní komerční zóny Průhonice byl v rámci zpracovaných dopravně-inženýrských podkladů
řádně zohledněn. Intenzity dopravy ze ZKZP jsou zohledněny ve všech stavech se záměrem (tj. ve
stavech označených v DIP jako 1B, 1C, 1E, 2B). Navíc byly zpracovány samostatné kartogramy
intenzit dopravy ze ZKZP, které tvoří přílohu č. 4.1 a 4.2 dopravně-inženýrských podkladů
dokumentace EIA.
Při konstrukci modelového výpočtu dopravního zatížení se vychází z dostupných podkladů, zejména
pak z platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Rozvojová území, která nejsou
podchycena v ÚP SÚ, byla zohledněna pouze v odůvodněných případech (pokročilý stav přípravy
změny ÚP SÚ).
Rok 2030 zachycuje jednu z variant posuzovaných v rámci dokumentace EIA, kde je zahrnut konečný
výhledový rozvoj území i komunikační sítě širšího spádového území tak, jak bylo předpokládáno
v době zpracování dokumentace EIA.
11a. Dokumentace neposuzuje kromě Vestecké spojky jinou variantu dopravního řešení. Taková
varianta je zpracovateli dokumentace známa, je to Studie dopravní obsluhy jihovýchodního segmentu
Prahy zpracovaná Ing. arch. Preiningerem, kde není Vestecká spojka ani křižovatka na dálnici D1, ale
v území je navržena síť místních komunikací pro dopravní obsluhu území.
Posouzení variant je povinností zpracovatele dokumentace v procesu EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Trasa Vestecké spojky úzce navazuje na umístění stavby EXIT 4 D1.
Jak uvádí v úvodu dokumentace EIA „EXIT 4 D1 a dopravní připojení ZKZP“ její zpracovatel, tak
samotný proces vyhledávání optimální (nejméně konfliktní) lokalizace křižovatky Exit 4 probíhal
v minulosti a jako nejvhodnější profil dálnice D1 pro umístění Exitu 4 byl vybrán km 3,756. Tento
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profil je fixován v platných územních plánech a je na něj navázáno směrové vedení Vestecké spojky.
V minulosti již bylo prověřováno variantní umístění Exitu 4 v km cca 3,9. Toto řešení bylo
vyhodnoceno z hlediska vlivů na životní prostředí jako nevhodné a bylo opuštěno. Hledat jiné místo
pro křižovatku mezi Exitem 2 D1 a Exitem 6 D1 je velmi obtížné pro malou vzdálenost mezi
křižovatkami a velmi špatnou možnost umístění dopravního značení mezi nimi (v souvislosti
s bezpečností dálničního provozu).
Při hledání optimálního (nejméně konfliktního) vedení Vestecké spojky a EXIT 4 D1 byla zohledněna
konfigurace terénu, vzdálenost od obytné zástavby, minimalizace střetů s biologicky cennými prvky
v území, soulad s územně-plánovací dokumentací a v neposlední řadě i smysluplnost napojení na
stávající komunikační síť.
Vedle lokalizace Vestecké spojky byly v minulosti prověřovány různé varianty technického řešení
křižovatek. Prostorově náročnějším způsobem bylo v minulosti řešeno křížení se silnicí III/0032,
cyklostezkou a regionálním biokoridorem v km cca 0,8 stavby, kdy navrhovaný protihlukový val
zasahoval do lokálního biocentra. Po připomínkách vznesených k předchozí verzi dokumentace EIA
byl rozsah zásahu do dotčených prvků ÚSES upraven a minimalizován.
Autor posudku považují argumentaci, proč je Vestecká spojka řešena pouze v jedné variantě za
akceptovatelnou.
Reakce na připomínku týkající se neposouzení dopravního řešení území navržené arch. Preiningerem
je uvedena v bodě 3 tohoto vyjádření.
11b. Dokumentace EIA neposuzuje Vesteckou spojku ve čtyřpruhovém vedení, přestože čtyři pruhy
jsou navrženy jako územní rezerva.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 8 vyjádření VZOR 1.
12. Dokumentace EIA neposuzuje dostatečně vliv záměru na chráněná území Milíčovský les a
rybníky, Hrnčířské louky, Průhonický park a rekreační území přírodního parku Botič - Milíčov.
Komentář zpracovatele posudku:
Vlivy záměru na výše zmíněná chráněná přírodní území se řádně zabývá hned několik kapitol
dokumentace EIA. Jedná se např. o kapitolu C.I.1. Zvláště chráněná území, přírodní parky a
významné krajinné prvky, kapitolu C.II.6. Krajina, kapitolu D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní
vody a kapitolu D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy.
Dokumentace EIA postihuje a hodnotí všechny předpokládané vlivy záměru na tato území. Autor
posudku se v této souvislosti odkazuje na návrh stanoviska v kapitole VII. posudku, jehož součástí je
řada opatření na ochranu výše zmíněných přírodních území.
13. Vestecká spojka s křižovatkou na D1 by přivedla k našim domovům desetitisíce aut denně včetně
kamiónů. Hlukem by auta zamořila široké okolí a smog bychom dýchali až do konce svého života, a to
včetně příslušníků našich rodin. Vestecká spojka by nám poškodila zdraví, zkrátila život, zničila
okolní přírodu a snížila hodnotu našich domů a bytů.
Komentář zpracovatele posudku:
Vlivem provozu na vlastní Vestecké spojce se řádně zabývá jak akustická, tak i rozptylová studie, které
jsou přílohou dokumentace EIA. Z akustické studie vyplývá, že ve všech sledovaných kontrolních
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výpočtových bodech budou pouze z provozu Vestecké spojky ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
nižší než hygienické limity 60 dB, resp. 50 dB. Tyto limity budou s velkou rezervou splněny.
Z rozptylové studie vyplývá, že provoz na Vestecké spojce nezpůsobí v zájmovém území překračování
imisních limitů u sledovaných znečišťujících látek, tj. u NO2, PM10 a benzenu a v oblastech se
současnými vyššími hodnotami krátkodobých koncentrací NO2 a PM10 nepovede k významnému
zhoršení stávající situace.
Studie zdravotních rizik (příloha č. 10 dokumentace EIA) definuje procento osob obtěžovaných hlukem
v denní době a procento osob, které budou rušeny ve spánku, dále pak i procentuální relativní
navýšení pravděpodobnosti výskytu civilizačních chorob. Ze studie vyplývá, že ve všech případech
dojde k určitému nárůstu sledovaných ukazatelů, tento nárůst však v případě realizace navržených
opatření (protihluková opatření) bude přijatelný. Dopad příspěvku imisí oxidu dusičitého, PM10 a
benzenu na zdraví exponované populace je nevýznamný.
Z předložených dopravně-inženýrských podkladů je dále patrné, že zprovoznění Vestecké spojky
nezpůsobí na stávajících komunikacích v okolních obcích významný nárůst intenzit dopravy. Naopak,
na řadě komunikací v zájmovém území je očekáván pokles intenzit dopravy po zprovoznění Vestecké
spojky a EXITu 4 na D1.
Ke zmíněnému zničení přírody v souvislosti s realizací stavby konstatuje autor posudku následující:
Dokumentace EIA řádně hodnotí všechny předpokládané vlivy záměru na přírodu. Autor posudku se
v této souvislosti odkazuje na návrh stanoviska v kapitole VII. posudku, jehož součástí je řada opatření
na ochranu výše zmíněných přírodních území.
Uvedené snížení ceny nemovitostí nacházejících se v blízkosti navrhovaného záměru není předmětem
procesu EIA.

+ Příloha: Vyjádření občanského sdružení Aliance Jihovýchod
Zpracovatel posudku se odkazuje na své komentáře k vyjádření občanského sdružení Aliance
Jihovýchod.

22. Ing. Rudolf Mládek
e-mailová korespondence, datum neuvedeno
Občané dotčení výstavbou Vestecké spojky jsou nuceni se bránit tomu, aby se tato údajná vnitřně
obslužná spojka změnila v podstatě na dálniční mnohaproudový komunikační systém, který by
umožnil v dané lokalitě rodinných domků novou výstavbu překladišť, terminálů, průmyslových ploch
a dalších, navíc v blízkosti chráněné krajiny. Posuzovaná dokumentace se jeví jako účelově připravená
v zájmu developerských skupin. Varianta např. Studie dopravní obsluhy jihovýchodního segmentu od
Ing. Arch. Preiningera údajně není posuzována, ačkoliv zákon takovou povinnost kogentně ukládá. Je
mnoho dalších důvodů, jako dosavadní ignorace negativních dopadů na chráněná území, ignorace
dopadů souvisejících dopravních a logistických vazeb a ignorace další, které jsou dostatečné k tomu,
aby bylo žádáno o vyjmutí Vestecké spojky a křižovatky na dálnici D1 ze současných územních plánů.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor vyjádření zmiňuje několik následujících připomínek:
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1/ obava z výstavby silnice dálničního charakteru – Autor posudku opakovaně konstatuje, že
komunikace Vestecká spojka je projektována jako silnice II. třídy, která má plnit funkci městské sběrné
komunikace v kategorii S 9,5/70. Nejedná se tedy v žádném případě o dálnici.
Jednou z podmínek uvedených v návrhu stanoviska je navíc zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 12 t
na Vesteckou spojku v úseku ZKZP – silnice II/603, dále pak i podmínka, že Vestecká spojka bude dále
projektově připravována a realizována pouze jako dvoupruhová komunikace, bez uvažování územní
rezervy pro čtyřpruh.
2/ rozvoj překladišť, terminálů a průmyslových ploch - Je zřejmé, že každá plánovaná realizace
některého z uvedených záměrů bude muset být posouzena z hlediska jejích vlivů na životní prostředí.
Případné vlivy těchto záměrů budou tedy předmětem samostatných procesů EIA. Navíc tyto záměry
mohou být realizovány pouze na plochách k tomu určených územním plánem.
Ani nyní předložená dokumentace EIA však neopomíná možnou realizaci rozvojových záměrů
v souvislosti se zprovozněním Vestecké spojky. Jedná se především o Západní komerční zónu
Průhonice, rozvojové území Újezd a rozvojové území Rozkoš. V příloze č. 7 dokumentace EIA je na
str. 6 dopravně-inženýrské studie uveden předpokládaný počet vyvolaných jízd v těchto významných
rozvojových oblastech. Tyto jízdy jsou následně zahrnuty do celkových intenzit dopravy na
jednotlivých úsecích komunikací.
3/ účelovost předložené dokumentace EIA – Úkolem nyní předkládaného posudku dle zákona
č. 100/2001 Sb. je objektivně zhodnotit a posoudit, zda byla předložená dokumentace EIA zpracována
řádně, v dostatečném rozsahu a bez faktických chyb z hlediska hodnocení vlivu záměru na životní
prostředí a obyvatelstvo.
4/ neposouzení Studie dopravní obsluhy jihovýchodního segmentu od Ing. Arch. Preiningera Zpracovatel posudku se k této problematice např. vyjádřil v bodě č. 3 vyjádření č. 21.
5/ neposouzení negativních dopadů na zvláště chráněná území - Zpracovatel posudku se k této
problematice vyjádřil např. v bodě č. 12 vyjádření č. 21. Dle názoru zpracovatele posudku jsou vlivy
záměru na chráněná území a přírodní plochy popsány a vyhodnoceny dostatečně.
6/ neposouzení souvisejících dopravních vazeb – Zpracovatel posudku se v tomto případě odkazuje na
přílohu č. 7 dokumentace EIA, která dokládá dopravně-inženýrské podklady. V rámci této studie bylo
prověřováno celkem 8 stavů, které se liší posuzovaným horizontem (rok 2010, 2014 a 2030), existencí
záměru, stavem nadřazené komunikační sítě (existence PO 511, PO 518, PO 519) a případnou
regulací nákladní dopravy na Vestecké spojce.
Závěrem je uvedena žádost o vyjmutí Vestecké spojky a křižovatky na dálnici D1 ze současných
územních plánů. Autor posudku bere tento požadavek na vědomí, podotýká však, že není v moci
procesu EIA jakkoliv zasahovat do platného územního plánu.

23. Paní Irena Parisová st., paní Irena Parisová ml., pan Matyáš Stano
vyjádření ze dne 28. 2. 2012
Autoři vyjádření odmítají dokumentaci EIA na Vesteckou spojku. Vybudování Vestecké spojky
doslova zlikviduje tuto „ještě relativně“ klidnou část Prahy. Jsou zde přírodní bohatství, která v jiné
části Prahy nejsou. Patří mezi navštěvovaná místa turistů zejména z Jižního města a okolí. Vestecká
spojka by svým vlivem dopravy naprosto zdevastovala celý rekreační území přírodního parku Botič -
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Milíčov. Plánovaná další komerční zóna v Průhonicích, administrativní zóna v Újezdě, další a další
komplexy, to přeci není možné vyměnit za kus tak nádherné přírody, která se zde nachází.
Autoři vyjádření vyslovují NE předložené dokumentaci EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí nesouhlas autorů vyjádření s připravovanou stavbou.
Autoři vyjádření zmiňují několik následujících připomínek:
1/ negativní vliv na přírodu - Zpracovatel posudku se k této problematice vyjádřil např. v bodě č. 12
vyjádření č. 21.
2/ rozvoj dalších komerčních zón v území - Zpracovatel posudku se k této problematice vyjádřil např.
v bodě č. 2 vyjádření č. 22.

24. Elefant – Praha s. r. o. – Ing. Václav Šedivý
vyjádření ze dne 23. 2. 2012
Ing. Šedivý nesouhlasí s Vesteckou spojkou, neboť tato komunikace vážně ohrožuje životní prostřední
občanů. Požaduje vyřazení Vestecké spojky ze Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a řešení
problematiky území sítí místních komunikací navržených tak, aby nemohly tyto komunikace přivádět
do území tranzitní a kamionovou dopravu.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí nesouhlas autora vyjádření s připravovanou stavbou.
Účelem procesu EIA je posoudit vliv stavby na životní prostředí a obyvatelstvo. Ze zpracované
dokumentace EIA a posudku vyplynulo, že při respektování souboru navržených opatření (viz návrh
stanoviska v kapitole VII. posudku) je stavba z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo
akceptovatelná, nedojde k vážnému ohrožení životního prostředí.

25. Pan Martin Tomaides
e-mailová korespondence, datum neuvedeno
Stanovisko ochrany přírody je ryze účelové, nezohledňuje přínos zastavovaného území pro život
obyvatel. Dále neposuzuje dostatečně vliv záměru na chráněná území v oblasti.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku se domnívá, že dokumentace EIA řádně posoudila přínos navržené stavby pro
obyvatelstvo, řádně zhodnotila veškeré vlivy stavby na životní prostředí a obyvatelstvo.
K problematice vlivu záměru na chráněná území se zpracovatel posudku vyjádřil např. v bodě č. 12
vyjádření manželů Kožlových. Z důvodů zbytečné duplicity textu si tedy dovoluje odkázat na
příslušnou pasáž tohoto vyjádření.
V situaci, kdy není vyřešena stavba Pražského okruhu, jsou úvahy o stavbě Vestecké spojky naprosto
ekonomicky nepodložené.
Komentář zpracovatele posudku:
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Zpracovatel posudku bere na vědomí výše uvedenou připomínku. Posouzení ekonomické efektivity
stavby však nespadá svým charakterem do procesu EIA.
Předložené studie jsou zastaralé, neberou v úvahu aktuální situaci po otevření Pražského okruhu kolem
Vestce. Protože nedošlo na okruhu k otevření dalších exitů směr Břežany a Libuš, je ulice Vídeňská
ještě plnější než předtím, oproti původním předpokladům, že se jí naopak uleví. Podobná situace může
nastat i u Vestecké spojky.
Komentář zpracovatele posudku:
K připomínce týkající se neaktuálnosti předložených studií v souvislosti s otevřením Pražského okruhu
kolem Vestce autor posudku uvádí, že pro účely zpracování dokumentace EIA byla zpracována
aktuální dopravní studie, která tvoří přílohu č. 7 dokumentace EIA.
V této studii je ve variantě označené jako stav 0 (rok 2010) dokladován současný stav intenzit dopravy
v zájmovém území po zprovoznění Pražského okruhu PO stavby č. 512-514 (úsek Modletice-Slivenec).
Předložené údaje vychází z dostupných dopravních průzkumů.
Ve výhledovém roce 2014 nebyly oproti cílovému stavu v roce 2030 uvažovány v provozu křižovatky
na Pražském okruhu – MÚK Pražský okruh x D3 x II/101, MÚK Písnice a MÚK Komořany.
Autor připomínky dále uvádí obavu ze zatížení stávající komunikační sítě v souvislosti se
zprovozněním Vestecké spojky. Na základě předložených dopravně-inženýrských podkladů lze
konstatovat, že obavy z nadměrného zatížení okolní komunikační sítě v souvislosti se zprovozněním
Vestecké spojky jsou neopodstatněné.
Hlučnost se ve Vestci a dalších obcích výrazně zvýšila po otevření Pražského okruhu. A to je tento
okruh veden výrazně dále než plánovaná Vestecká spojka.
Komentář zpracovatele posudku:
Vlivem záměru na akustickou situaci se zabývá akustická studie, která tvoří přílohu č. 8 dokumentace
EIA. Ze závěrů studie je patrné, že Vestecká spojka nezpůsobí v zájmovém území nadměrné zvýšení
hlučnosti.
Výpočet prokázal, že ve většině kontrolních výpočtových bodů v těsné blízkosti trasy Vestecké spojky
jsou ekvivalentní hladiny akustického tlaku A nižší, než příslušné hygienické limity. Výjimku tvoří
pouze několik kontrolních výpočtových bodů, u nichž je dominantním zdrojem provoz na stávajících
místních komunikacích.
Dokumentace neposuzuje Vesteckou spojku ve čtyřpruhovém provedení, přestože čtyři pruhy jsou
navrženy jako územní rezerva.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se k této problematice vyjádřil již v bodě č. 6 vyjádření manželů Kožlových.
Z důvodů zbytečné duplicity textu si tedy dovoluje odkázat na příslušnou pasáž tohoto vyjádření.
Dokumentace neposuzuje kromě Vestecké spojky jinou variantu dopravního řešení.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se k této problematice vyjádřil již v bodě č. 6 vyjádření manželů Kožlových.
Z důvodů zbytečné duplicity textu si tedy dovoluje odkázat na příslušnou pasáž tohoto vyjádření.
Vestecká spojka by vytvářela souběžnou dálniční spojnici vůči silničnímu okruhu kolem Prahy.
Dokumentace neposuzuje vliv dopravy plynoucí z funkce Vestecké spojky jako spojnice dálnic a
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zavedení dopravy z plánované dálnice D3 včetně dopravy kamionové z jižních Čech a Rakouska do
Prahy.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se k této problematice vyjádřil již v bodě č. 8 vyjádření manželů Kožlových.
Z důvodů zbytečné duplicity textu si tedy dovoluje odkázat na příslušnou pasáž tohoto vyjádření.

26. Paní Vacková
vyjádření ze dne 28. 2. 2012
Paní Vacková vyjadřuje svůj nesouhlas s výstavbou plánované Vestecké spojky na jihovýchodě Prahy.
Nesmí se opomenout, že hluk z takové silnice bude slyšet několik kilometrů daleko.
Největší zápor této stavby vidí paní Vacková v narušení přírody v místě bydliště.
Komentář zpracovatele posudku:
Bere na vědomí nesouhlas autora vyjádření s připravovanou stavbou.
K problematice vlivu záměru na akustickou situaci autor posudku dodává, že byla vyhodnocena
předpokládaná hluková zátěž z provozu silniční dopravy, a to včetně návrhu protihlukových opatření.
Ze závěrů akustické studie je patrné, že Vestecká spojka nezpůsobí v zájmovém území nadměrné
zvýšení hlučnosti. Výpočet prokázal, že ve většině kontrolních výpočtových bodů v těsné blízkosti trasy
Vestecké spojky jsou ekvivalentní hladiny akustického tlaku A nižší, než příslušné hygienické limity.
Výjimku tvoří pouze několik kontrolních výpočtových bodů, u nichž je dominantním zdrojem provoz na
stávajících místních komunikacích.
Součástí návrhu stanoviska bude podmínka realizace akustických měření po uvedení stavby do
zkušebního provozu (před kolaudací). V případě, že by bylo prokázáno překročení hygienických limitů,
bude investor povinen realizovat dodatečná protihluková opaření.
K připomínce týkající se negativního vlivu stavby na přírodu se autor posudku opakovaně vyjádřil již
v předcházejících vyjádřeních. Z důvodů zbytečné duplicity textu si tedy dovoluje odkázat např. na
příslušnou pasáž vyjádření č. 10 manželů Kožlových.

27. Pan František Vrňata
vyjádření ze dne 28. 2. 2012
Pan Vrňata podává zásadní nesouhlas s realizací Vestecké přípojky.
Komentář zpracovatele posudku:
Bere na vědomí nesouhlas autora vyjádření s připravovanou stavbou.
Před rokem zde byly vybudovány cyklostezky, které jsou plně využívány dalekým okolím. Ty budou
zase překládány.
Komentář zpracovatele posudku:
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Téměř každá stavba nové pozemní komunikace v území, které je již ve stávajícím stavu využíváno, si
vyžádá např. přeložky inženýrských sítí, dalších místních komunikací či např. zmíněných cyklostezek.
Veškeré náklady související s případnými přeložkami cyklostezek budou hrazeny investorem stavby.
Další připomínka se týká obtěžování hlukem z již zprovozněné části silničního okruhu kolem Prahy a
společného působení s Vesteckou spojkou.
Komentář zpracovatele posudku:
Z mapových výstupů je zřejmé, že ve výpočtu je posouzen vliv nájezdu na SOKP (Vestecký přivaděč).
Vliv SOKP na jednotlivé výpočtové body v okolí posuzovaného záměru se vzhledem ke vzdálenosti (cca
1,4 km od křižovatky Vestec) projeví jen minimálně, resp. nehodnotitelnou změnou. Z uvedeného
důvodu není nezbytné vyhodnocovat vliv SOKP na akustickou situaci. Každá z komunikací by
maximálně mohla ovlivnit jiný okraj obce Vestce.
Řešení dopravy se stále řeší novými přípojkami. Proč je uzavřen sjezd na Písnici, který by radikálně
ulehčil sjezdu na Vídeňské?
Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka nesouvisí s probíhajícím procesem EIA.
Pan Vrňata důrazně žádá a podpoří jakoukoliv iniciativu, která zabrání realizaci EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere na vědomí nesouhlas autora vyjádření s připravovanou stavbou.

28. Ing. Ladislav Zvonař
vyjádření ze dne 29. 2. 2012
Ing. Zvonař vyjadřuje důrazný nesouhlas se stavbou další části Vestecké spojky. Jako důvody uvádí:
1/ zamoření životního prostředí hlukem a exhalacemi výfukových plynů - Bydlí ve Vestci a vyjadřuje
se tedy ze zkušeností s provozem na stávajícím Pražském okruhu. Po jeho otevření je nyní na objektu
pana Zvonaře takový hluk, že prakticky není možné pobývat delší dobu na dvorku nebo zahradě bez
rizika nervového zhroucení. Uskutečnění stavby by přivedlo další zdroje hluku a exhalací z druhého
směru na jeho objekt a obtěžování hlukem by tak se umocnilo.
Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka se z převážné části týká dotčené části Silničního okruhu kolem Prahy u Vestce.
Autor připomínky bohužel neuvádí, přesné umístění objektu, ve kterém bydlí. Není tedy možné se
odkázat na zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A u jeho objektu.
Z hlediska vlivu posuzovaného úseku Vestecké spojky na akustickou situaci a znečištění ovzduší bylo
obecně prokázáno, že v souvislosti s realizací záměru nebude při realizaci ochranných opatření (např.
protihlukové clony) docházet k překračování hygienických ani imisních limitů.
2/ zhorší se dopravní obslužnost - Po otevření silničního okruhu kolem Prahy u Vestce a stávající části
spojky se silnicí č. 333 se v denní době stala neprůjezdnou. Nejen pro soukromé vozidlo, ale i pro
hromadnou dopravu (jízdní řády MHD uvádějí jízdní dobu asi 20 minut, ale praktická je nyní kolem
1 hodiny).
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Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka se z převážné části týká dotčené části Silničního okruhu kolem Prahy u Vestce.
Úkolem Vestecké spojky by naopak mělo být zlepšení dopravní obslužnosti území, což prokázaly i
zpracované dopravně-inženýrské podklady.
3/ pokles hodnoty majetku - Popsané zhoršení zdejšího životního prostředí vedlo a dále povede
k znehodnocení majetku. Nyní, kdy není možné po delší dobu pobývat na dvorku a zahradě, nabízí
kupci za objekt o 20-30 % méně.
Komentář zpracovatele posudku:
Snížení ceny nemovitostí nacházejících se v blízkosti navrhovaného záměru není předmětem procesu
EIA.

29. Bc. Dominik Aubrecht
vyjádření ze dne 6. 3. 2012
Dokumentace stavbu fragmentuje na jednotlivé celky. Stavba není posuzována jako celek.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 1) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace neposuzuje dostatečně plnou zatíženost komunikace po výstavbě komerční zóny
v Průhonicích.
Komentář zpracovatele posudku:
Dopravní modely v rámci zpracovaných dopravně-inženýrských podkladů byly sestaveny tak, aby
zhodnotily dopravně nejkritičtější, nejzatíženější stavy.
Bylo prokázáno, že i při předpokládané maximální dopravní zátěži bez problémů unese takovéto
zatížení Vestecká spojka i v navrženém dvoupruhovém uspořádání.
Dokumentace neposuzuje praktický dosah spojky jako zkratky nedostavěného obchvatu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku.
Autor posudku se proto okazuje na svůj komentář k této problematice v předcházejících vyjádřeních.
Pouze upřesňuje, že v dopravně-inženýrských modelech byly posouzeny i stavy, kdy není dokončena
nadřazená komunikační síť (tedy zmíněný Silniční okruh kolem Prahy, konkrétně např. stavba 511,
jejíž zprovoznění bude mít na dotčené území pozitivní význam). V rámci dokumentace EIA jsou tak
zhodnoceny všechny předpokládané stavy postupného dokončování (nadřazené) komunikační sítě,
která bude dané území ovlivňovat.
Dokumentace neposuzuje spojku ve čtyřproudovém provedení, přestože je tak navržena.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
k této problematice ve vyjádření VZOR 1 (bod č. 8).
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30. Pan Roman Bartoš
vyjádření ze dne 2. 3. 2012
příloha: vyjádření občanského sdružení Aliance Jihovýchod
Pan Bartoš nesouhlasí s variantou JVK. Upřednostňuje výstavbu obchvatu Prahy ve variantě JVD.
Komentář zpracovatele posudku:
Zhotovitel posudku bere výše uvedený nesouhlas na vědomí.
Konstatuje, že stavba negativně ovlivní životy desítek tisíc obyvatel, chráněné krajinné oblasti kolem
Botiče.
Komentář zpracovatele posudku:
Proces EIA v žádném případě neprokázal, že by posuzovaná stavba způsobila devastaci životního
prostředí, případně významně negativně ovlivnila desítky tisíc obyvatel.
Upozorňuje na to, že JVK bude končit uprostřed města bez návaznosti na zbytek okruhu.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku se k problematice trasy tzv. JVK již opakovaně vyjadřoval ve svých komentářích
k předcházejícím vyjádřením (např. v bodě č. 1 vyjádření VZOR 1). Pouze upřesňuje, že pokračování
Vestecké spojky od dálnice D1 dál na severovýchod v původní trase silničního okruhu označované
jako JVK (jihovýchodní krátká) se nepředpokládá.
Obchvat by uzavřel rozvoj města na území Pitkovic, Křeslic, Průhonic, Čestlic, Uhříněvsi, Petrovic a
Horních Měcholup.
Komentář zpracovatele posudku:
Žádná z doložených studií dokumentace EIA ani vlastní dokumentace EIA nedokládá v souvislosti
s navrženou stavbou hrozbu omezení rozvoje města v daných oblastech, resp. městských částech.
Upozorňuje, že extrémní nárůst dopravy v oblasti Hájů, Chodova, Hostivaře způsobí denodenní zácpy
a ničení zdraví.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku vychází z předložených dopravně-inženýrských podkladů dokumentace EIA.
Z doložených kartogramů je patrné, že území Chodova a Hostivaře se již nachází mimo hodnocenou
oblast, tedy mimo území, kde se očekávají v souvislosti s realizací záměru významnější změny
v intenzitách dopravy na komunikační síti.
Kartogramy intenzit dopravy zahrnují pouze oblast Háje. V této oblasti sice dojde na některých
sledovaných komunikačních úsecích k nárůstu intenzit dopravy, tento nárůst však není významný.
Při zřízení obchvatu dojde k mnohonásobně vyšším průjezdům i těžkých vozidel, na které komunikace
nejsou připraveny.
Komentář zpracovatele posudku:
Opět se jedná o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje na své komentáře
k této problematice v předcházejících vyjádřeních. Upozorňuje na podmínky, které jsou součástí
Návrhu stanoviska v kapitole VII. posudku: „V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout
konkrétní pravidla a technický způsob omezení vjezdu TNA nad 12 tun na Vesteckou spojku v úseku
ZKZP – silnice II/603, včetně kontrolních mechanismů.“, resp. „Zákaz vjezdu TNA nad 12 tun na
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Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se silnicí
II/603, včetně zajištění kontrolních mechanismů.“
Autor posudku podotýká, že podmínka omezení vjezdu TNA nad 12 tun na řešený úsek Vestecké spojky
je formulována pro celou dobu provozu Vestecké spojky, bez ohledu na stav dobudování nadřazené
komunikační sítě.

+ Příloha: Vyjádření občanského sdružení Aliance Jihovýchod
Zpracovatel posudku se odkazuje na své komentáře k vyjádření občanského sdružení Aliance
Jihovýchod.

31. Paní Květa Bašová
vyjádření ze dne 6. 3. 2012
Autorka vyjádření nesouhlasí s vedením Vestecké spojky podle současné dokumentace EIA a s tím
spojenou devastací životního prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Zhotovitel posudku bere výše uvedený nesouhlas s danou stavbou na vědomí. Podotýká však, že proces
EIA neprokázal, že by posuzovaná stavba způsobila devastaci životního prostředí.

32. Pan Miroslav Burkoň
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
Pan Burkoň nesouhlasí s dokumentací EIA a poukazuje na vedení trasy JVK dotýkající se oblastí
Prahy – Hrnčíře, Šeberov, Újezd, Kateřinky, Jižní Město, Křeslice, Petrovice a Horní Měcholupy.
Komentář zpracovatele posudku:
Zhotovitel posudku bere výše uvedený nesouhlas s dokumentací EIA, resp. s danou stavbou na vědomí.
Za závažné pochybení dokumentace EIA považuje pan Burkoň skutečnost, že plánovaná trasa
Vestecké spojky není posuzována komplexně jako liniová stavba, ale po částech a tyto části liniové
stavby jsou prosazovány nepravdivými odůvodněními. Konstatuje, že dokumentace EIA neposuzuje
vliv Vestecké spojky jako celku, ale jen vlivy jednotlivých částí, a tím porušuje zákonnou podmínku
hodnotit vlivy na životní prostředí společně jako celek.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Již byla mnohokrát v rámci předchozích textů řešena, a
proto autoři posudku odkazují např., na vypořádání vyjádření VZOR 1
Pan Burkoň dále konstatuje, že Vestecká spojka podporuje realizaci dálničního okruhu v trase JVK.
Dle jeho názoru budou JVK dotčeni obyvatelé jihovýchodní části Prahy. JVK zničí rozsáhlé a
ekologicky cenné oblasti.
Komentář zpracovatele posudku:
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Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se k problematice trasy tzv. JVK již
vyjadřoval ve svých komentářích k předcházejícím vyjádřením (např. v bodě č. 1 vyjádření VZOR 1).
Pouze upřesňuje, že pokračování Vestecké spojky od dálnice D1 dál na severovýchod v původní trase
silničního okruhu označované jako JVK (jihovýchodní krátká) se nepředpokládá, není zaneseno
v platných územních plánech, navíc v místech hypotetického vedení této trasy je v současnosti
realizována zástavba a další je plánovaná.
Autor vyjádření dále upozorňuje na oblasti okolí Prahy, které jsou rozvojovými oblastmi pro další
bytovou výstavbu a vysokokapacitní komunikace procházející obytnou zástavbou je chybou
plánování.
Komentář zpracovatele posudku:
Zhotovitel posudku bere výše uvedený nesouhlas s danou stavbou na vědomí. Nepovažuje však návrh
vedení trasy Vestecké spojky za chybný, její opodstatnění je v dokumentaci EIA řádně a důsledně
vysvětleno.
Poukazuje na fakt, že občané odmítají Vesteckou spojku a následnou realizaci dálničního okruhu
v trase JVK.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere nesouhlasné vyjádření s danou stavbou na vědomí.

33. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
MUDr. Petr Bušek, Ph.D. upozorňuje, že Vestecká spojka by vytvářela souběžnou dálniční spojnici
vůči silničnímu okruhu kolem Prahy.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje na svůj komentář
k bodu č. 2 vyjádření manželů Kožlových.
Dokumentace stavbu neposuzuje jako celek, ale jen jednu její etapu - Vesteckou spojku. Neposuzuje
vliv dopravy v případě pokračování Vestecké spojky kolem Milíčovského lesa, Křeslic a Petrovic
v trase původního dálničního okruhu JVK a vliv připojení kontejnerového překladiště Metrans
u Petrovic.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje na svůj komentář např.
k bodu č. 1 a 9 vyjádření manželů Kožlových.
Dokumentace neposuzuje dostatečně vliv dopravy z plánované komerční zóny v Průhonicích,
navrhovaných administrativních zón v Újezdě, navrženého hypermarketu Tesco v Šeberově a
neuvažuje dopravu z dalších možných staveb.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje na svůj komentář např.
k bodu č. 10 vyjádření manželů Kožlových.
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Dokumentace EIA neposuzuje kromě Vestecké spojky jinou variantu dopravního řešení. Taková
varianta je zpracovateli dokumentace známa, je to Studie dopravní obsluhy jihovýchodního segmentu
Prahy zpracovaná Ing. arch. Petrem Preiningerem.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje na svůj komentář např.
k bodu č. 11 vyjádření manželů Kožlových.
Dokumentace EIA neposuzuje Vesteckou spojku ve čtyřpruhovém provedení, přestože čtyři pruhy
jsou navrženy jako územní rezerva.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje na svůj komentář např.
k bodu č. 8 vyjádření VZOR 1.
Dokumentace EIA neposuzuje dostatečně vliv záměru na chráněná území Milíčovský les a rybníky,
Hrnčířské louky, Průhonický park a rekreační území přírodního parku Botič-Milíčov.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje na svůj komentář např.
k bodu č. 12 vyjádření manželů Kožlových.
Výstavba Vestecké spojky a souvisejících komerčních a administrativních zón povede k fragmentaci
krajiny a místních ekosystémů s celou řadou ekologicky negativních jevů. Dojde k narušení celé
oblasti z hlediska krajinářského. Celá výstavba povede k znehodnocení rozsáhlých ploch zemědělské
půdy.
Komentář zpracovatele posudku:
Problematika vlivu záměru na krajinu, ekosystémy a zemědělský půdní fond je řešena předloženou
dokumentací EIA. Zpracovatel posudku nemá k dané problematice zásadní připomínky. Podotýká, že
součástí návrhu stanoviska (viz kapitola VII. posudku) je celá řada opatření k minimalizaci, eliminaci
či kompenzaci případných nepříznivých vlivů na krajinu.
Výstavby navazujících komerčních zón je naprosto nekoncepční, neodpovídá potřebám daného
regionu, kdy poptávka po výstavbě dalších komerčních objektů je v této oblasti již dnes zcela
saturována. Celá tato výstavba povede k trvalému výrazně negativnímu ovlivnění kvality života
obyvatel dotčené oblasti.
Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka se týká výstavby případných komerčních zón v daném území. Netýká se přímo
projednávané Vestecké spojky, která nyní prochází procesem EIA (posouzení vlivu stavby na životní
prostředí a obyvatelstvo).
Každá plánovaná výstavba komerčních zón musí projít řádným procesem EIA. Jedná se totiž o bod
10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou
stavbu) kategorie II uvedený v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, případně i tzv.
podlimitní záměry charakterem odpovídající tomuto bodu.

34. MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
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vyjádření ze dne 5. 3. 2012
Vestecká spojka by vytvářela souběžnou dálniční spojnici vůči silničnímu okruhu kolem Prahy.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
k bodu č. 2 vyjádření manželů Kožlových.
Dokumentace stavbu neposuzuje jako celek, ale jen jednu její etapu - Vesteckou spojku. Neposuzuje
vliv dopravy v případě pokračování Vestecké spojky kolem Milíčovského lesa, Křeslic a Petrovic
v trase původního dálničního okruhu JVK a vliv připojení kontejnerového překladiště Metrans
u Petrovic.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 1 a 9 vyjádření manželů Kožlových.
Dokumentace neposuzuje dostatečně vliv dopravy z plánované komerční zóny v Průhonicích,
navrhovaných administrativních zón v Újezdě, navrženého hypermarketu Tesco v Šeberově a
neuvažuje dopravu z dalších možných staveb.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 10 vyjádření manželů Kožlových.
Dokumentace EIA neposuzuje kromě Vestecké spojky jinou variantu dopravního řešení. Taková
varianta je zpracovateli dokumentace známa, je to Studie dopravní obsluhy jihovýchodního segmentu
Prahy zpracovaná Ing. arch. Petrem Preiningerem.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 11 vyjádření manželů Kožlových.
Dokumentace EIA neposuzuje Vesteckou spojku ve čtyřpruhovém provedení, přestože čtyři pruhy
jsou navrženy jako územní rezerva.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 8 vyjádření VZOR 1.
Dokumentace EIA neposuzuje dostatečně vliv záměru na chráněná území Milíčovský les a rybníky,
Hrnčířské louky, Průhonický park a rekreační území přírodního parku Botič-Milíčov.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 12 vyjádření manželů Kožlových.
Výstavba Vestecké spojky a souvisejících komerčních a administrativních zón povede k fragmentaci
krajiny a místních ekosystémů s celou řadou ekologicky negativních jevů. Dojde k narušení celé
oblasti z hlediska krajinářského. Celá výstavba povede k znehodnocení rozsáhlých ploch zemědělské
půdy.
Komentář zpracovatele posudku:
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Problematika vlivu záměru na krajinu, ekosystémy a zemědělský půdní fond je řešena předloženou
dokumentací EIA. Zpracovatel posudku nemá k dané problematice zásadní připomínky. Podotýká, že
součástí návrhu stanoviska (viz kapitola VII. posudku) je celá řada opatření k minimalizaci, eliminaci
či kompenzaci případných nepříznivých vlivů na krajinu.
Výstavba navazujících komerčních zón je naprosto nekoncepční, neodpovídá potřebám daného
regionu, kdy poptávka po výstavbě dalších komerčních objektů je v této oblasti již dnes zcela
saturována.
Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka se týká výstavby případných komerčních zón v daném území. Netýká se přímo
projednávané Vestecké spojky, která nyní prochází procesem EIA (posouzení vlivu stavby na životní
prostředí a obyvatelstvo).
Každá plánovaná výstavba komerčních zón musí projít řádným procesem EIA. Jedná se totiž o bod
10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou
stavbu) kategorie II uvedený v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, případně i tzv.
podlimitní záměry charakterem odpovídající tomuto bodu.

35. Ing. Jitka Čermáková
vyjádření ze dne 2. 3. 2012
Ing. Jitka Čermáková nesouhlasí s výstavbou JVK.
Komentář zpracovatele posudku:
Zhotovitel posudku bere výše uvedený nesouhlas se stavbou tzv. JVK na vědomí.
K problematice trasy tzv. JVK se autor posudku již vyjadřoval ve svých komentářích k předcházejícím
vyjádřením (např. v bodě č. 1 vyjádření VZOR 1). Pouze upřesňuje, že pokračování Vestecké spojky od
dálnice D1 dál na severovýchod v původní trase silničního okruhu označované jako JVK
(jihovýchodní krátká) se nepředpokládá, není zaneseno v platných územních plánech, navíc v místech
hypotetického vedení této trasy je v současnosti realizována zástavba.
Autorka vyjádření dále požaduje zrušení projektu Vestecká spojka. Konstatuje, že projekt Vestecká
spojka ohrožuje zdraví obyvatel v jejím okolí.
Komentář zpracovatele posudku:
Zhotovitel posudku bere výše uvedený nesouhlas se stavbou Vestecké spojky na vědomí. Podotýká
však, že z probíhajícího posouzení vlivu stavby na životní prostředí a obyvatelstvo nevyplynuly žádné
závažné skutečnosti, které by bránily realizaci stavby. Zpracovatel posudku dále upozorňuje, že stavba
je realizovatelná pouze v případě dodržení a splnění všech podmínek, které jsou uvedeny v návrhu
stanoviska, který je součástí kapitoly VII. posudku.

36. Paní Zdenka Cílková, paní Stanislava Šoušová, paní Renata Scholzová, Dipl. Ing. Klaus
Scholze, paní Claudia Scholzová, pan Oliver Scholze
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
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Obyvatelé MČ Prahy-Petrovice požadují vyjmutí Vestecké spojky z územního plánu.
Komentář zpracovatele posudku:
Požadavek se netýká nyní probíhajícího procesu EIA, neboť není v jeho kompetencích ovlivnit vynětí
stavby z územního plánu. Zpracovatel posudku se proto k dané problematice blíže nevyjadřuje.

37. Paní Marta Drahokoupilová, pan Ladislav Drahokoupil
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
Autoři vyjádření požadují, aby nedošlo k výstavbě JVK kolem Křeslic.
Komentář zpracovatele posudku:
Zhotovitel posudku bere výše uvedený nesouhlas se stavbou JVK na vědomí. K problematice trasy tzv.
JVK se autor posudku již vyjadřoval ve svých komentářích k předcházejícím vyjádřením (např. v bodě
č. 1 vyjádření VZOR 1). Pouze upřesňuje, že pokračování Vestecké spojky od dálnice D1 dál na
severovýchod v původní trase silničního okruhu označované jako JVK (jihovýchodní krátká) se
nepředpokládá, není zaneseno v platných územních plánech, navíc v místech hypotetického vedení této
trasy je v současnosti realizována zástavba.
V případě vedení JVK kolem Křeslic dojde k poškození životního prostředí v chráněné oblasti.
Komentář zpracovatele posudku:
Neuvažuje se s realizací JVK kolem Křeslic, a proto nebude docházet k poškození ŽP od tohoto
záměru.

38. Ing. Petr Faltys
vyjádření ze dne 28. 2. 2012
Ing. Faltys nesouhlasí s výstavbou Vestecké dálniční spojky a s předloženou dokumentací EIA,
z důvodu poškození životního prostředí a ohrožení zdraví obyvatel v okolí plánované výstavby této
komunikace.
Komentář zpracovatele posudku:
Zhotovitel posudku bere výše uvedený nesouhlas se stavbou Vestecké spojky na vědomí. Podotýká
však, že z probíhajícího posouzení vlivu stavby na životní prostředí a obyvatelstvo nevyplynuly žádné
závažné skutečnosti, které by bránily realizaci stavby. Zpracovatel posudku dále upozorňuje, že stavba
je realizovatelná pouze v případě dodržení a splnění všech podmínek, které jsou uvedeny v návrhu
stanoviska, který je součástí kapitoly VII. posudku.

39. Ing. Jiří Francek, Ing. Hana Francková, Ing. Lukáš Francek, Mgr. Lenka Francková
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
Dokumentace neposuzuje jiné dopravní řešení.
Komentář zpracovatele posudku:
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Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 11 vyjádření manželů Kožlových.
Dokumentace neposuzuje vliv dopravy při propojení dálnice D3 s D1.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
k bodu č. 2 vyjádření manželů Kožlových.
Dokumentace neposuzuje vliv dopravy z budoucích (plánovaných) komerčních zón u Šeberova,
Průhonic (pravděpodobně také u Újezdu).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 10 vyjádření manželů Kožlových.
Dokumentace neposuzuje stavbu ve čtyřpruhovém provedení.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 8 vyjádření VZOR 1.
Autoři vyjádření se domnívají, že tato stavba, která je plánována v trase tzv. JVK, by poškodila
přírodu a životní prostředí obcí Šeberova a Hrnčíř.
Komentář zpracovatele posudku:
Z probíhajícího posouzení vlivu stavby na životní prostředí a obyvatelstvo nevyplynuly žádné závažné
skutečnosti, které by bránily realizaci stavby. Zpracovatel posudku konstatuje, že stavba je
realizovatelná pouze v případě dodržení a splnění všech podmínek, které jsou uvedeny v návrhu
stanoviska, který je součástí kapitoly VII. posudku.
Dokumentace nehodnotí všechny vlivy komplexně, ve vzájemné provázanosti.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku neshledal v předložené dokumentaci EIA žádné závažné nedostatky. Dokumentace je
zpracována dostatečně podrobně a komplexně, jednotlivým identifikovaným vlivům záměru na životní
prostředí a obyvatelstvo je z hlediska procesu EIA věnována dostatečná pozornost.

40. Pan Václav Hartman
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
Vyjadřuje zásadní nesouhlas s dokumentací EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere nesouhlas s dokumentací na vědomí.

41. Paní Jana Hartmanová
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
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Vyjadřuje nesouhlas s dokumentací EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere nesouhlas s dokumentací na vědomí.

42. Paní Leona Hartmanová
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
Autorka připomínek vyjadřuje nesouhlas s dokumentací EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere nesouhlas s předloženou dokumentací EIA záměru „Vestecká spojka v úseku
ZKZP – silnice II/603“ na vědomí.
Dokumentace EIA je neobjektivní a dopad Vestecké spojky na životní prostředí bude vyšší než dopad,
který uvádí dokumentace. Stavba zhorší životní podmínky obyvatel v jejím okolí.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku neshledal žádné závažné nedostatky v dokumentaci EIA. Dokumentace je dle jeho
názoru zpracována objektivně, přičemž hodnocení je na straně bezpečnosti.
Z probíhajícího posouzení vlivu stavby na životní prostředí a obyvatelstvo nevyplynuly žádné závažné
skutečnosti, které by bránily realizaci stavby.
Autorka vyjádření poukazuje na zbytečnost výstavby komerční zóny.
Komentář zpracovatele posudku:
Výstavba komerční zóny Průhonice není záměrem, který je nyní posuzován a schvalován v rámci
probíhajícího procesu EIA. Případná výstavba této zóny je pouze zahrnuta v předložené dokumentaci
EIA v rámci vyhodnocení kumulativních vlivů a vazeb.
Výstavba komerční zóny musí v budoucnu projít vlastním procesem EIA.
Dokumentace EIA neposuzuje možnost jiného dopravního řešení, i když takové řešení existuje.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 3 vyjádření manželů Kožlových.

43. Pan Jan Havel, paní Alena Havlová, Ing. Jan Havel, paní Ilona Drobíková
vyjádření ze dne 1. 3. 2012
Realizace křižovatky D1 jako pokračování Vestecké spojky je snahou o realizaci již několikrát
oficiálními místy odmítnuté trasy pražského okruhu JVK.
Komentář zpracovatele posudku:
K problematice trasy tzv. JVK se autor posudku již vyjadřoval ve svých komentářích k předcházejícím
vyjádřením (např. v bodě č. 1 vyjádření VZOR 1). Pouze upřesňuje, že pokračování Vestecké spojky od
dálnice D1 dál na severovýchod v původní trase silničního okruhu označované jako JVK
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(jihovýchodní krátká) se nepředpokládá, není zaneseno v platných územních plánech, navíc v místech
hypotetického vedení této trasy je v současnosti realizována zástavba.
V oblasti Milíčovského lesa a meandrů Botičského a Pitkovického potoka jsou vzácné přírodní
památky. Realizace vysokokapacitní dopravní komunikace procházející těmito oblastmi bude
znamenat zhoršení hluku a znečištění ovzduší.
Komentář zpracovatele posudku:
Oblast Milíčovského lesa se nachází na druhé straně dálnice D1 než je posuzovaný záměr „Vestecká
spojka v úseku ZKZP – silnice II/603“. Jakékoliv případné negativní vlivy záměru na tuto oblast bude
maximálně negativně ovlivňovat provoz na dálnici D1.

44. Husníkovi a Kotalovi
vyjádření ze dne 28. 2. 2012
příloha: vyjádření občanského sdružení Aliance Jihovýchod
Rodina Husníkových a Kotalových nesouhlasí s realizací JVK. Poukazují na zhoršení životního
podmínek okolních obyvatel.
Komentář zpracovatele posudku:
Zhotovitel posudku bere výše uvedený nesouhlas se stavbou tzv. JVK na vědomí.
K problematice trasy tzv. JVK se autor posudku již vyjadřoval ve svých komentářích k předcházejícím
vyjádřením (např. v bodě č. 1 vyjádření VZOR 1). Pouze upřesňuje, že pokračování Vestecké spojky od
dálnice D1 dál na severovýchod v původní trase silničního okruhu označované jako JVK (tzv. trasa
jihovýchodní krátká) se nepředpokládá, není zaneseno v platných územních plánech, navíc v místech
hypotetického vedení této trasy je v současnosti realizována zástavba.
Příloha: Vyjádření občanského sdružení Aliance Jihovýchod
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se odkazuje na své komentáře k vyjádření občanského sdružení Aliance
Jihovýchod.

45. Pan Otakar Janata
vyjádření ze dne 29. 2. 2012
Pan Janata konstatuje nezákonné rozdělení záměru VS na více záměrů, tzv. „salámování“. Záměr
novostavby silnice byl rozdělen na dva záměry, a to na záměr Vestecká spojka a záměr EXIT 4.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 1) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA nezohledňuje kumulativní vlivy ostatních záměrů, jako např. obestavění VS
skladovými halami, čímž vznikne oboustranný pás hal v úseku Vestec–D1.
Komentář zpracovatele posudku:
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Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 3) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA nezahrnuje zábor půdy a nárůst automobilové dopravy v souvislosti
s kumulativními vlivy.
Komentář zpracovatele posudku:
Problematika nárůstu automobilové dopravy v daném území v souvislosti s postupným naplňováním
územních plánů je zohledněna v dopravně-inženýrských podkladech, které jsou součástí dokumentace
EIA.
Předmětem dokumentace EIA hodnotící liniovou stavbu (komunikaci) však nemůže být vyhodnocení
záborů půdy souvisejících s navazujícími záměry. Vyhodnocení takovýchto záborů je třeba provést až
v rámci projektové přípravy, resp. příp. procesu EIA na tyto jednotlivé konkrétní záměry.
Dokumentace EIA nehodnotí vliv záměru na Vesteckou retenční nádrž a na funkční biocentrum
Vestecký rybník. Severní část funkčního biocentra by byla cca 400 m od Vestecké spojky.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 27) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Dokumentace EIA předpokládá realizaci Vestecké spojky jako dvoupruhové komunikace. Reálný
předpoklad výhledového stavu je ale vybudování čtyřpruhové komunikace.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 8 vyjádření VZOR 1.
Vestecká spojka nevyřeší základní problém, kterým je vybudování radiální komunikace směrem na
Prahu.
Obyvatelé bydlící jižně a jihovýchodně od Vestce jezdí za prací převážně do Prahy. Pomocí VS by se
přesouvaly po trase Vestec-Průhonice a opačným směrem, kde by se napojovaly na dopravně zatížené
komunikace D1 a II/603.
Komentář zpracovatele posudku:
Vestecká spojka skutečně není radiální komunikací a ani takovouto funkci plnit nemá.
Zdůvodnění potřeby záměru, resp. popis, k čemu má navržená komunikace sloužit je dle názoru
zpracovatele posudku dostatečně zřejmý z předložené dokumentace EIA.
Obsluhu Prahy radiálními komunikacemi řeší platný územní plán hl. m. Prahy. V této souvislosti je
navrženo celkem sedm radiálních komunikací (Vysočanská radiála, Chodovská radiála, Chuchelská
radiála, Prosecká radiála, Radlická radiála, Štěrboholská radiála, Břevnovská radiála), které
vycházejí z městského okruhu, propojují městský okruh (tzv. MO) se silničním okruhem kolem Prahy
(tzv. SOKP) a dále navazují na dálnice a silnice I. třídy středočeského regionu.
Dokumentace EIA nezahrnuje varianty dopravního napojení pomocí místních komunikací, zejména
obchvat Šeberova s vyústěním na zmodernizovaný okruh u dálnice D1.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 3 vyjádření manželů Kožlových.
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Autor vyjádření požaduje dokumentaci EIA vrátit zpět k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere výše uvedený požadavek na vědomí.
Konstatuje však, že v předložené Dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí a obyvatelstvo
neshledal žádné závažné nedostatky či chyby, díky nimž by bylo třeba dokumentaci EIA vrátit
k opětovnému přepracování.
Autor posudku dále upozorňuje, že stavba je realizovatelná pouze v případě dodržení a splnění všech
podmínek, které jsou uvedeny v návrhu stanoviska, který je součástí kapitoly VII. posudku.

46. Pan Pavel Kopecký
vyjádření ze dne 2. 3. 2012
Dokumentace EIA neposuzuje VS jako čtyřpruhovou komunikaci i přes fakt, že je takto navržená
v územní rezervě.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 8 vyjádření VZOR 1.
Součástí návrhu stanoviska je následující podmínka: „Vestecká spojka bude dále projektově
připravována a realizována pouze jako dvoupruhová komunikace, bez ponechání územní rezervy pro
čtyřpruh.“
Dle názoru pana Kopeckého by Vestecká spojka vytvářela již existující spojnici v rámci Silničního
okruhu kolem Prahy.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
k bodu č. 2 vyjádření manželů Kožlových.
Dokumentace EIA neposuzuje vliv automobilové dopravy Vestecké spojky na obyvatele v jejím okolí.
Komentář zpracovatele posudku:
S uvedeným tvrzením nelze souhlasit. Dokumentace EIA řádně hodnotí vliv provozu automobilové
dopravy na Vestecké spojce na obyvatele žijící v okolí. Pro tyto účely byly v rámci dokumentace EIA
zpracovány akustická studie, rozptylová studie a studie hodnocení zdravotních rizik.
Dokumentace EIA by měla realizaci VS posuzovat jako teoretický celek a ne pouze jako realizaci
jednotlivé silniční komunikace.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž (bod č. 1) vypořádání vyjádření VZOR 1, které se výše uvedené problematice věnovalo.
Realizací Vestecké spojky dojde ke „zdvojení“ SOKP, čímž dojde ke zhoršení ovzduší jižní části
Prahy.
Komentář zpracovatele posudku:
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Funkce Vestecké spojky je dostatečně komentována v dokumentaci EIA. Autor posudku nemá
k uvedenému popisu připomínky. Podotýká, že Vestecká spojka má primárně sloužit pro obsluhu
přilehlého území (nikoliv pro tranzitní dopravu, pro kterou je plánován a budován Silniční okruh
kolem Prahy). Nejedná se tedy o „zdvojení“, dopravní funkce obou komunikací jsou odlišné.
Posouzení vlivu záměru na ovzduší bylo v rámci dokumentace EIA řádně provedeno. Byla zpracována
plnohodnotná rozptylová studie, která se vlivy stavby na kvalitu ovzduší detailně zabývá.
Dle názoru p. Kopeckého není prozatím v návrhu silnice kolem Milíčovského lesa, Petrovic
k překladišti, ale pokud bude Vestecká spojka a spojka od okruhu k překladišti Metrans přijde návrh
tyto "spojky" spojit a vytvořit tak jednoznačné zdvojení SOKP.
Komentář zpracovatele posudku:
K problematice trasy tzv. JVK se autoři posudku již vyjadřovali ve svých komentářích
k předcházejícím vyjádřením (např. v bodě č. 1 vyjádření VZOR 1). Pouze upřesňuje, že pokračování
Vestecké spojky od dálnice D1 dál na severovýchod v původní trase silničního okruhu označované
jako JVK (jihovýchodní krátká) se nepředpokládá, není zaneseno v platných územních plánech, navíc
v místech hypotetického vedení této trasy je v současnosti realizována a schválena zástavba.
Na pozemcích kolem D1 vzniknou rozsáhlé komerční komplexy a povinností dokumentace EIA je
posoudit i tyto eventuality.
Komentář zpracovatele posudku:
Problematika nárůstu automobilové dopravy v daném území v souvislosti s postupným naplňováním
územních plánů, resp. v souvislosti s plánovanou další komerční zástavbou navazující mj. i na
Vesteckou spojku je zohledněna v dopravně-inženýrských podkladech a v navazujících studiích
(akustická studie, rozptylová studie), které jsou součástí dokumentace EIA.
Dokumentace EIA nezahrnuje jinou variantu dopravního řešení. Jedná se o variantu od Ing. arch.
Preiningera.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 3 vyjádření manželů Kožlových.
Dokumentace EIA posuzuje nedostatečně vliv VS na chráněná krajinná území – Milíčovský les a
rybníky, Hrnčířské louky, Průhonický park a přírodní park Botič-Milíčov.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na svůj komentář
např. k bodu č. 12 vyjádření manželů Kožlových.

47. Mgr. Rostislav Koubek
vyjádření ze dne 2. 3. 2012
Mgr. Koubek vyjadřuje zásadní nesouhlas s dokumentací EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
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Autor posudku bere výše uvedený nesouhlas s dokumentací EIA na vědomí. Konstatuje však, že
v předložené Dokumentaci vlivu stavby na životní prostředí a obyvatelstvo neshledal žádné závažné
nedostatky či chyby, díky nimž by bylo třeba dokumentaci EIA vrátit k opětovnému přepracování.
Autor posudku dále upozorňuje, že stavba je realizovatelná pouze v případě dodržení a splnění všech
podmínek, které jsou uvedeny v návrhu stanoviska, který je součástí kapitoly VII. posudku.
Vestecká spojka ignoruje výstavbu rovnoběžného úseku dálničního okruhu ze Zlatníků do Kolovrat se
sjezdem na D1.
Komentář zpracovatele posudku:
Funkce Vestecké spojky je dostatečně komentována v dokumentaci EIA. Vestecká spojka má primárně
sloužit pro obsluhu přilehlého území (nikoliv pro tranzitní dopravu, pro kterou je plánován a budován
Silniční okruh kolem Prahy). Nejedná se tedy o „zdvojení“, dopravní funkce obou komunikací jsou
odlišné.
Navíc v dopravně-inženýrských podkladech se s postupnou dostavbou Silničního okruhu kolem Prahy
počítalo. V modelu pro stávající stav je zohledněno zprovoznění staveb PO 512-514 (úsek ModleticeSlivenec). Ve výhledovém roce 2030 pak byla zohledněna kompletní nadřazená komunikační síť (např.
s kompletní dostavou Silničního okruhu kolem Prahy a Městského okruhu).
Realizace Vestecké spojky by znamenala zhoršení životního prostředí a kvality života pro obyvatele
v jejím okolí i pro obyvatele v širším okolí komunikace.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku.
Na základě předloženého posudku, který zhodnotil a posoudil správnost a úplnost předložené
dokumentace EIA, jeho autor konstatuje, že z probíhajícího posouzení vlivu stavby na životní prostředí
a obyvatelstvo nevyplynuly žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci stavby.
Zpracovatel posudku dále upozorňuje, že stavba je realizovatelná pouze v případě dodržení a splnění
všech podmínek, které jsou uvedeny v návrhu stanoviska, který je součástí kapitoly VII. posudku.

48. MUDr. Barbora Křížová
vyjádření ze dne 1. 3. 2012
MUDr. Křížová nesouhlasí s dokončením Vestecké spojky, protože by narušila výrazně klid a přírodu
ve Vestci a upřednostňuje dokončení obchvatu od Modletic dále směrem k D11.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere výše uvedený nesouhlas s výstavbou Vestecké spojky na vědomí.
Autorka ve svém vyjádření zmiňuje, že by Vestecká spojka výrazně narušila klid ve Vestci.
Přeložená akustická studie v obci Vestec pro účely posouzení vlivu záměru na akustickou situaci
umisťuje celou řadu výpočtových bodů u nejbližší chráněné zástavby (např. bod KB1 – KB6, KB 1UP,
KB12UP, KB13UP, KB15UP, KB17UP). Posouzení neprokázalo, že by v souvislosti s provozem
Vestecké spojky došlo k nadměrné hlukové zátěži území. Např. u hodnocené varianty III (rok 2014,
stav se záměrem) bylo prokázáno, že ve všech výpočtových bodech (kromě bodu KB1) budou splněny
hygienické limity 60 dB v denní a 50 dB v noční době. V bodě KB1 je vyšší hlukové zatížení způsobeno
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provozem dopravy na místní komunikaci, která se nachází v blízkosti tohoto bodu. Hygienický limit by
zde byl překročen i bez existence Vestecké spojky.
Ve vyjádření byl dále zmíněn negativní vliv stavby na přírodu. V této souvislosti autor posudku
konstatuje, že součástí návrhu stanoviska (kapitola VII. posudku) je celá řada podmínek pro fázi
projektové přípravy a následně i výstavby a provozu záměru týkající se ochrany přírody. Při splnění
těchto opatření se nepředpokládá negativní vliv stavby na okolní přírodu.
Již dnes je ze západní strany obce Vestec životní prostředí významně narušeno stavbou a provozem
obchvatu JVD. Stavba Vestecké spojky by narušila klid ze zbývajících stran. Došlo by k dalšímu
zvýšení hluku, znečištění obce a nárůstu dopravy.
Komentář zpracovatele posudku:
K problematice nárůstu hlukové zátěže území se autor posudku vyjadřoval ve svém předcházejícím
komentáři.
Z hlediska znečištění ovzduší rozptylová studie neprokázala významný nárůst znečištění ovzduší
v souvislosti s plánovanou výstavbou Vestecké spojky.
Nárůst/pokles intenzit dopravy v souvislosti s provozem Vestecké spojky na jednotlivých komunikacích
v zájmovém území je patrný z přílohy č. 3.1 a 3.2 dopravně-inženýrských podkladů. Jedná se
o rozdílové kartogramy (stav se záměrem – stav bez záměru). V obci Vestec byl prokázán nárůst
intenzit v ulici Vídeňská. Tento nárůst (max. 1100 vozidel za 24 hod.) je však vzhledem k celkovým
intenzitám dopravy (19 800 vozidel/24 hod. – stav 2014, se záměrem) na této komunikaci
zanedbatelný. Naopak na komunikaci Vestecká dojde v souvislosti se zprovozněním Vestecké spojky
k poklesu intenzity dopravy (o cca 600 vozidel/24 hod.)
Z provedeného rozboru je patrné, že k výraznému nárůstu intenzit dopravy na stávajících
komunikacích ve Vestci v souvislosti s provozem Vestecké spojky nedojde.
Navíc je v návrhu stanoviska i podmínka zvážení možnosti rozšíření ochranných valů podél
komunikace Vestecká spojka.

49. Paní M. Kvasničková
vyjádření ze dne 7. 3. 2012
Paní Kvasničková nesouhlasí s dokumentací z důvodu následného nárůstu dopravy a následné
výstavby, která se váže na stavby podobného charakteru (supermarkety, industriální zónu).
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere nesouhlasné vyjádření k připravované stavbě na vědomí.

50. Lehnerovi, Jindovi a Fryčerovi
vyjádření ze dne 6. 3. 2012
Autoři vyjádření nesouhlasí s vybudováním JVK, zatím plánovaně jen na D1 k Újezdu, neboť tuto
zkratku budou využívat v hojné míře nákladní auta.
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Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere nesouhlasné vyjádření k připravované stavbě na vědomí.
Obava z nadměrného provozu nákladních aut na této komunikaci je eliminována následující
podmínkou pro fázi provozu v návrhu stanoviska: „Zakázat vjezd TNA nad 12 tun na Vesteckou spojku
v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se silnicí II/603.“
Autoři vyjádření nesouhlasí s tím, aby komerční účely byly nadřazeny nad zachování životního
prostředí obyvatel JV Prahy.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku podotýká, že proces EIA je nezávislým posouzením vlivu stavby na životní prostředí a
obyvatelstvo.

51. Paní Alina Mirakjan
vyjádření ze dne 6. 3. 2012
Vyjádření konstatuje, že dokumentace EIA nezahrnuje posouzení jiných dopravních řešení mimo
Vestecké spojky.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k této problematice v bodě č. 7 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Vyjádření konstatuje, že dokumentace EIA se nezabývá ochranou okolní přírody. Ochrana přírody je
v dokumentaci EIA zpracována nepřesně a nepodrobně, zvláště pak ochrana lokalit Hrnčířské louky,
Milíčovský les, Průhonický park, změny rekreační krajiny (např. protnutí cyklostezky v Hrnčířích).
Hluk z provozu Vestecké spojky negativně ovlivní tyto lokality.
Komentář zpracovatele posudku:
Vlivy záměru na výše zmíněná chráněná přírodní území se řádně zabývá hned několik kapitol
dokumentace EIA. Jedná se např. o kapitolu C.I.1. Zvláště chráněná území, přírodní parky a
významné krajinné prvky, kapitolu C.II.6. Krajina, kapitolu D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní
vody a kapitolu D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy.
Dokumentace EIA postihuje a hodnotí všechny předpokládané vlivy záměru na tato území. Autor
posudku v této souvislosti odkazuje na návrh stanoviska, který je součástí kapitoly VI. posudku.
Součástí návrhu stanoviska je řada opatření na ochranu výše uvedených přírodních území.
K připomínce vlivu hluku na přírodní lokality autor posudku uvádí, že neexistuje legislativní
dokument, který by upravoval hladiny akustického tlaku v takovémto prostředí.
Milíčovský les, Hrnčířské louky i Průhonický park se navíc nacházejí v dostatečné vzdálenosti od
hodnoceného záměru. Vliv hluku z provozu Vestecké spojky v těchto oblastech bude minimální, resp.
dominantními zdroji hluku budou jiné zdroje (např. provoz na dálnici D1).
Dokumentace EIA posuzuje Vesteckou spojku pouze omezeně. Dokumentace neuvádí dopravní situaci
výhledového stavu (dopravní situaci v dalších desetiletích) a neuvádí plán rozšíření VS v důsledku
navýšení dopravy související se vznikem komerčních zón.
Komentář zpracovatele posudku:
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Není možné se ztotožnit s výše uvedenou připomínkou.
Dokumentace EIA posuzuje i vzdálenější časový horizont (rok 2030) z hlediska intenzit dopravy
v zájmovém území. Na základě predikovaných intenzit dopravy pak bylo zpracováno posouzení vlivu
záměru na akustickou situaci a znečištění ovzduší.
Z předložených dopravně-inženýrských podkladů vyplynulo, že dvoupruhové uspořádání komunikace
unese i předpokládanou maximální dopravní intenzitu na Vestecké spojce. Z tohoto důvodu se
nepočítá se čtyřpruhovým uspořádáním Vestecké spojky.
Součástí návrhu stanoviska je následující podmínka: „Vestecká spojka (v úseku Západní komerční
zóna Průhonice – silnice II/603) bude dále projektově připravována a realizována pouze jako
dvoupruhová komunikace, bez ponechání územní rezervy pro čtyřpruh.“

52. Paní Jana Mitlöhnerová
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
Bylo zasláno pouze prázdné vyjádření, v předmětu zprávy uvedla, citujeme doslova: „Podpora
zdravého bydlení“.
Komentář zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, že vyjádření bylo zasláno prázdné, autor posudku nemůže toto vyjádření blíže
komentovat.

53. Pan Alexander Nash
vyjádření ze dne 29. 2. 2012
54. RNDr. Alena Machová, MBA
ze dne 25. 2. 2012
Pozn.: Vyjádření pana Alexandra Nashe a RNDr. Aleny Machové jsou identická, zpracovatel
posudku proto obě vyjádření vypořádal společně.
Oznamovatel nezákonně rozdělil záměr novostavby silnice na dva záměry – tzv. Vesteckou spojku a
Exit 4. Tento postup se nazývá „salámováním“ a je v rozporu se zákonem EIA a se směrnicí
č. 85/337/EHS o hodnocení vlivu některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.
Oznamovatel nevzal v úvahu další dopravně vynucené pokračování Vestecké spojky od dálnice D1
(resp. od ulice Formanské v MČ Praha-Újezd) dál na severovýchod v původní trase silničního okruhu
označované jako JVK (Jihovýchodní krátká), jejíž koridor je stále volný. Po zprovoznění Vestecké
spojky a Západní komerční zóny Průhonice (dále jen ZKZP) by totiž nastal takový dopravní tlak na
Jižní Město, který by si pokračování Vestecké spojky od D1 dál na severovýchod vynutil.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 1), která se problematice tzv. metody salámování a
pokračování trasy ve stopě tzv. JVK rovněž věnovala.
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Dokumentace EIA obsahuje pouze jednu variantu záměru a variantu nulovou. Zdůvodňování tohoto
nedostatku dokumentace EIA odkazem na územně plánovací dokumentaci je nezákonné. Posuzování
variant záměru nemůže být fixováno na stav územně plánovací dokumentace, tyto dva nástroje spolu
vůbec nesouvisí. Není možné zdůvodnit jedinou variantu řešení odkazem na platnou územně
plánovací dokumentaci. Technické řešení křižovatek nelze považovat za variantu záměru. Zdůvodnění
nevyhodnocení již několikrát předložené varianty Studie dopravní obsluhy JV segmentu Prahy,
zpracované ateliérem DUK, Kováků 5, Praha 5, v říjnu 2004, zpracovatele dokumentace odkazem na
stanovisko Útvaru rozvoje města (ÚRM) je taktéž nepřijatelné.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 7), které se problematice posouzení variant rovněž
věnovalo.
V dokumentaci není posouzeno jako varianta řešení rozšíření Vestecké spojky na čtyřpruh a její vlivy
na životní prostředí a obyvatelstvo.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 8).
Údaje použité v dokumentaci EIA za rok 2010 považované za aktuální stav jsou již neaktuální. Je
požadováno přepracování dokumentace s uvažováním skutečného aktuálního stavu – tedy stavu k roku
2012.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 9).
Zcela zásadním nedostatkem dokumentace je také skutečnost, že nehodnotí stav realizace záměru bez
realizace záměru Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice. Byť zpracovatel
dokumentace ujišťuje časovou a věcnou koordinací obou záměrů, vzhledem k odlišnému správnímu
území (Středočeský kraj vs. Hl. m. Praha, odlišným správním úřadům, odlišným oznamovatelům,
odlišné časové fázi záměru), je ujištění oznamovatele o současném zprovoznění obou záměrů bez
jakékoliv relevance. Jediným řešením, jak toto zajistit, je spojení obou posuzovaných záměrů do
jednoho.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 10).
Posuzovaný záměr je navrhován do území, které je již dnes velmi zatížené. Přesto jsou v území
navrhovány i další záměry, které svým rozsahem a charakterem znamenají významné vlivy na životní
prostředí (Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice, Západní komerční zóna
Průhonice, záměr Propojovací komunikace Formanská - EXIT 4 a administrativní a obytný soubor
Praha – Újezd, dálnice D3 ve Středočeském kraji a jeho napojení na silniční okruh kolem Prahy
(SOKP) v prostoru začátku Vestecké spojky, Obytná zóna Průhonice včetně jejího připojení na
Vesteckou spojku dle územního plánu obce Průhonice, záměr rozšíření kontejnerového překladiště
Metrans Uhříněves, záměr výstavby Tesco Šeberov a záměry masivní obytné výstavby ve Vestci,
Jesenici, Šeberově a Průhonicích. Doprava z těchto záměrů však není v dokumentaci uvažována.
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Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 6).
Dále je třeba vzít v úvahu další propojení z Exit 4 D1 a spojnice na komunikaci Formanskou dál na
severovýchod podél Milíčovského lesa a podél obytné zástavby MČ Praha-Křeslice a sídlištní
zástavby MČ Praha-Petrovice s připojením kontejnerového překladiště Metrans přibližně v trase
původního dálničního okruhu „JVK“. Komunikace Vestecká spojka a její propojení směrem na
severovýchod v původní trase JVK budou obestavěny dalšími komerčními a administrativními
stavbami, sklady, čerpacími stanicemi a vznikne tak pás těchto areálů od obce Vestec po areály
v Uhříněvsi. Tyto areály se stanou zdrojem další dopravy, která není v dokumentaci také vůbec
uvažována.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 5).
Kapitola B.I.4. je z hlediska vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů naprosto nedostatečná.
Dokumentace obsahuje pouze pojmenování některých záměrů, bez jakéhokoli popisu těchto záměrů.
Některé záměry zcela chybí, např. záměr „Propojovací komunikace Formanská – Exit 4 D1 a
„Administrativní a obytný soubor Praha – Újezd“. Kumulaci s tímto záměrem dokumentace EIA ani
její podklady (DIP, rozptylová studie, akustická studie) neposuzují. Stejně tak samotné stavby, které
jsou součástí záměru Západní komerční zóny Průhonice, nejsou součástí vyhodnocení kumulativních
vlivů (str. 27 dokumentace). V tomto ohledu nedošlo k naplnění požadavku č. 14 na dopracování
dokumentace ze stanoviska Ministerstva životního prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 6).
Údaje predikované k rokům 2014 a 2030 jsou záměrně podhodnoceny z důvodu, aby vyšlo
vyhodnocení rozptylové a akustické studie. Těžko lze uvěřit předpokladu nárůstu dopravní intenzity
na úseku D1 v úseku Praha – Exit 4 D1 a Exit 4 D1 – Průhonice (viz tabulky na str. 40 dokumentace)
o pouhých 7 300 vozidel ve stavu 1A na hlavní dopravní tepně, přivádějící dopravu z východu,
jihovýchodu a jihu, z širšího okolí, kde nyní dochází k obrovské výstavbě obytných a komerčních
objektů (zástavba v Pitkovicích, Průhonicích atd.).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 14).
Předpoklad nárůstu dopravy ve stavu 1C a 1D je taktéž podhodnocen, nárůst musí být z důvodu
realizace kumulativních a synergických záměrů výrazně vyšší.
Komentář zpracovatele posudku:
Při konstrukci modelového výpočtu dopravního zatížení se vychází z dostupných podkladů, zejména
pak z platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy včetně očekávaného stavu nadřazené
komunikační sítě.
Při kalibraci modelu se navíc vychází zejména z dostupných dopravních průzkumů, které má TSK hl.
m. Prahy k dispozici.
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V modelu byly zahrnuty všechny v době zpracování studie DIP známé záměry – a to jak ty, pro které
jsou k dispozici relativně podrobné podklady (viz jejich výčet v dokumentaci EIA), tak i ostatní záměry
(v podrobnosti platného územního plánu).
Kumulativní a synergické vlivy záměrů jsou tak v modelu řádně zohledněny.
Zpracovatel posudku nemá k výše uvedenému postupu připomínky. Navíc podotýká, že dopravněinženýrské podklady byly zpracovány odborným subjektem, který se právě modelováním intenzit
dopravy v území dlouhodobě zabývá.
Předpoklady intenzit dopravy ve stavech 2A a 2B nelze také považovat za hodnověrné. Z důvodu
realizace celé řady záměrů, další expanze bytové a komerční výstavby podél dálnice D1, D3 a v jejich
širším i vzdálenějším okolí, nelze předpokládané hodnoty považovat za reálný odhad.
V dokumentaci nekorespondují údaje v tabulkách 1B a 1C ve sloupci osobní automobily. Ve sloupcích
OA jsou zcela nekorespondující rozdíly, činící až 6 000 vozidel denně (první dva řádky – Vestecká
spojka a napojení ZKZP).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 15).
Předložená rozptylová studie je zpracována zcela nedostatečně a neodpovídá požadavkům na
zpracování RS pro účely vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Předložená RS nesplňuje požadavky
Ministerstva životního prostředí, což byl jeden z důvodů vrácení předchozí verze dokumentace EIA
k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 16).
Rozptylová studie vůbec nevyhodnocuje pro dopravu naprosto klíčové znečišťující látky – PM2,5 (v RS
je jen zmínka o platnosti imisního limitu) a benzo(a)ypren, který je dopravou emitován zásadním
způsobem a v daném místě.
V rozptylové studii se v tabulkách odhadu vývoje imisního pozadí naprosto neoprávněně kalkuluje se
zlepšením kvality ovzduší u polutantů (viz tabulky XXIV. a XXV. na str. 22 RS). Je zcela nesmyslné
kalkulovat s tím, že koncentrace NOx klesnou k roku 2014 na <20 µg/m3 a k roku 2030 na <17 µg/m3.
I odhad aktuálního pozadí <25 µg/m3 je ve vyjádření označen za nepravdivý. Dle Atlasu životního
prostředí v Praze se v současné době koncentrace NOx pohybují na úrovni až 35 µg/m3, roční
koncentrace NO2 pak na úrovni až 40 µg/m3.
U koncentrací jemného polétavého prachu je zcela nesmyslné kalkulovat s tím, že koncentrace PM10
klesnou k roku 2014 na <25 µg/m3 a k roku 2030 na <20 µg/m3. I odhad aktuálního pozadí < 30 µg/m3
je ve vyjádření označen za nepravdivý. Dle Atlasu životního prostředí v Praze se v současné době
koncentrace PM10 pohybují na úrovni až 35 µg/m3.
Uváděné hodnoty znečištění ovzduší v blízkosti dálnice D1, na okraji 1,5milionového města a
v území, kde je již nyní obrovský rozvoj a potenciál dalšího rozvoje lidských aktivit, jsou naprosto
mylné. Takové úrovně znečištění ovzduší je v Evropě možné naměřit pouze na venkovských
pozaďových lokalitách, tedy v území bez přímého lidského vlivu.
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Současná ekonomická situace v ČR významně zpomaluje obměnu vozového parku v ČR. Podle
Sdružení automobilového průmyslu se průměrné stáří vozového parku v ČR v letech 2010 a 2011
zvýšilo oproti roku 2009 z 13,65 na 13,76 roku. RS tak nezákonně podhodnocuje vstupy emisí do
modelu. Výhled imisního pozadí uvedený v RS je tak zcela nevěrohodný a zpracovatelem RS ničím
nepodložený.
Konstatování u ročních průměrů pro stávající stav PM10 má v sobě logické nedostatky a je vnitřně
rozporné. Zpracovatel rozptylové studie udává příspěvky do 5 µg/m3, ale z modelových výpočtů
ČHMÚ nebo ATEMU, na které se zpracovatel odkazuje, vyplývá, že v blízkosti dálnice D1 roste
průměrná roční úroveň znečištění ovzduší PM10 z méně než 20 µg/m3 až na 40 µg/m3. Je jasné, že
primární a hlavní příčinou takového nárůstu je tato silniční komunikace a provoz na ní. Takže pokud
v modelu RS vychází, že ve stávajícím stavu je příspěvek dopravy 5 µg/m3, tento závěr je zcela
nevěrohodný a RS je zatížena významnou chybou.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesené připomínky k rozptylové studii. Autoři posudku se proto odkazují např.
na příslušnou pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 18-23).
Za závažný nedostatek je považována též skutečnost, že nejsou součástí zveřejněné dokumentace i
grafické přílohy.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 24).
V dokumentaci EIA je odsouváno řešení staveb do další fáze projektové přípravy. Toto „salámování“
je v takto imisně exponované lokalitě nepřípustné a musí být hodnoceno již v rámci tohoto procesu
EIA, včetně stanovení zmírňujících podmínek.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 25).
Naprosto zavádějící je tvrzení zpracovatele dokumentace EIA na str. 109, že: „Celkově lze
konstatovat, že provoz posuzovaného záměru nebude pro své okolí příčinou překračování závazných
imisních limitů u sledovaných znečišťujících látek, tj. u NO2, PM10 a benzenu a změna imisní situace
spojená s realizací záměru bude pro dané prostředí únosná. Z hlediska znečištění ovzduší lze
konstatovat, že v zájmové lokalitě nedojde k významnému navýšení imisních koncentrací
znečišťujících látek, které by vedlo k překročení platných imisních limitu.“ Ve smyslu zákona
o ochraně ovzduší (§ 2 písm. j a § 6 odst. 1) je klíčový nikoliv imisní příspěvek samotného záměru, ale
celková situace se započtením zvýšení imisí vlivem záměru. A ta znamená, že budou překračovány
(krátkodobé) imisní limity pro ochranu zdraví, stanovené nařízením vlády č. 597/2006 Sb. jako
závazné hodnoty. V takovém případě i příspěvek provozu záměru (cca 3,5 % u sledovaných polutantů)
je třeba vnímat jako významný příspěvek.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 26).
Vyjádření požaduje vypracování odborné studie, která by změřila současnou intenzitu rušivého světla
v oblasti a zhodnotila rizika negativního ovlivnění obyvatelstva nárůstem světelného smogu
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v souvislosti se záměrem. Je třeba, aby tato studie posoudila i stupeň ohrožení živočichů a rostlin
světelným smogem, především na území chráněných přírodních památek a území Natura 2000
(Milíčovský les a rybníky a Hrnčířské louky) a národní kulturní památky Průhonický park (chráněné
organizací UNESCO).
Nelze souhlasit s prodloužením osvětleného pásu dálnice a nežádoucím nasvícením Milíčovského lesa.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska (viz kapitola VII. posudku) je následující podmínka: V dalším stupni
projektových příprav provést výpočet návrhu osvětlení tak, aby výsledný příspěvek stavby ke
světelnému znečištění lokality byl minimalizován a aby nedocházelo ke zbytečnému nasvícení okolních
ploch. Při návrhu osvětlení je nutné dbát na to, aby nově zřizované osvětlení bylo bodové, cílené a bez
vedlejších efektů na okolí.
Dokumentace EIA nehodnotí vliv záměru na Vesteckou retenční nádrž.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 27).
Vyjádření požaduje, aby ještě v rámci posuzování EIA byla zpracována důkladná hydrogeologická
studie oblasti zaměřená na lokalizaci a ochranu pramenišť v okolí Hrnčíř a na ochranu přilehlého
území před dalším neustále postupujícím poklesem hladiny podzemních vod.
Komentář zpracovatele posudku:
Proces EIA pracuje se vstupními údaji a přesností odpovídající stupni projektové dokumentace a
stupni EIA. Je tedy třeba si uvědomit, že v procesu EIA by se mělo především prokázat, např. zda
může, či nemůže dojít k možnému ovlivnění povrchových či podzemních vod v území a pokud může
dojít, tak zda to je technicky řešitelné, či nikoliv.
Autor posudku proto považuje předloženou hydrogeologickou studii za dostatečnou pro účel procesu
EIA.
V dalším stupni projektové přípravy bude možné zpřesnit výstupy (zpracovat podrobnou
hydrogeologickou studii) včetně detailního finálního návrhu opatření na ochranu povrchových a
podzemních vod.
Součástí návrhu stanoviska (viz kapitola VII. posudku) je podmínka provedení podrobného
hydrogeologického průzkumu v dalším stupni projektové dokumentace.
Hluková studie zcela opomíjí vyhodnocení hluku pro vnitřní chráněný prostor.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 28).
Dokumentace EIA neobsahuje vyhodnocení hlukové zátěže pro fázi výstavby. Vzhledem
k překračování hygienických limitů hluku v dané oblasti v současnosti a vzhledem k zásadním
přepravním nárokům na dopravu a odvoz materiálu a surovin je tato skutečnost zásadním nedostatkem
předložené dokumentace EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 29).
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Akustická studie vychází z dopravně inženýrských podkladů, díky čemuž je zatížena podstatnou
vadou podhodnocení vstupů.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 30).
Dokumentace EIA a akustická studie nedostatečně hodnotí kritické místo z pohledu hlukové situace,
kterým je úzké hrdlo pro trasu záměru mezi Rozkoší a Drazdy. Zde je třeba zohlednit i plánovanou
zástavbu dle územních plánů v těsné blízkosti záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 31).
Hluková studie zcela nevěrohodně tvrdí, že hlukové zatížení k roku 2014 (bez realizace záměru) bude
nižší oproti současnému stavu (rok 2010). Dle autorů vyjádření v dané oblasti jednoznačně dojde
k dalšímu nárůstu dopravy z důvodu rozvoje této oblasti. Nižší emise hluku vozidel taktéž nelze
očekávat, neboť průměrné stáří vozidel v ČR stoupá.
Nevěrohodně působí započítání protihlukové stěny s neprůzvučností vyšší než 24 dB a pohltivostí 47 dB. K „optimistickým“ výsledkům akustické studie je třeba navíc započíst nejistoty výpočtu (ty činí
±2 dB) a fakt, že výpočtový model je nastaven na dodržování max. dovolené rychlosti, což je na takto
koncipované komunikaci, zejména pro noční dobu, nereálné. Reálná hladina hluku zejména v nočních
hodinách bude vyšší z důvodu nedodržování maximální povolené rychlosti projíždějících vozidel.
Tuto skutečnost by hluková studie měla zohlednit. Předpoklady intenzit dopravy dle DIP jsou záměrně
podhodnoceny, což se významně projeví i na celkovém hlukovém zatížení.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesené připomínky k akustické studii. Autoři posudku se proto odkazují např.
na příslušnou pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 32-33).
Dokumentace EIA mystifikuje veřejnost tím, že tvrdí, že postačí zajištění dodržování vnitřních limitů
hluku, pokud nebude možné zajistit dodržování limitů pro vnější chráněný prostor (str. 109). Toto
tvrzení je v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu zdraví před účinky hluku.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 34).
Zavádějící je dle autorů vyjádření tvrzení, že vlastní realizace záměru nezpůsobí překročení hlukových
limitů v žádném z dotčených kontrolních bodů. Zatížení dotčeného území hlukem je již dnes
nadlimitní a příspěvek záměru způsobí další nárůst.
Za závažný nedostatek lze považovat skutečnost, že přílohy akustické studie nejsou součástí
zveřejněné dokumentace.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesené připomínky k akustické studii. Autoři posudku se proto odkazují např.
na příslušnou pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 35-36).
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Za zcela nepřijatelné lze považovat návrh, aby bylo hlukové zatížení nejbližších objektů (v úsecích,
kde hluková studie stanovila hlukovou zátěž blízko hygienických limitů) prověřeno až po uvedení
záměru do provozu, přičemž potřebná protihluková opatření by byla realizována až dodatečně. Nelze
souhlasit ani s tvrzením dokumentace, že: „Účinnost skutečně realizovaných protihlukových opatření
bude ověřena během zkušebního provozu.“
Komentář zpracovatele posudku:
Rozsah konkrétních navrhovaných protihlukových opatření se standardně specifikuje na základě
akustických studií již ve stupni územního, případně stavebního řízení stavby. Účinnost realizovaných
protihlukových opatření se následně prověřuje měřením pro účely vydání kolaudačního rozhodnutí
stavby, resp. v době zkušebního provozu.
V hlukové studii (příloha č. 8 dokumentace EIA), která je součástí nově zpracované dokumentace EIA,
jsou navržena protihluková opatření v takovém rozsahu, aby byly dodrženy hlukové limity. Bylo také
provedeno i měření stávající akustické situace ve venkovním chráněném prostoru.
Autoři vyjádření nesouhlasí s argumentem zpracovatele dokumentace, že „Hygienické limity by
v těchto kontrolních bodech byly překročeny i bez existence Vestecké spojky.“ Není žádoucí v zájmu
obyvatel dotčených území současný nevyhovující stav ještě zvyšovat.
Komentář zpracovatele posudku:
V posuzovaném území lze u výpočtových bodů umístěných v okolí stávajících komunikací použít
hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž z dopravy na pozemních komunikacích, neboť se
jedná o hluk, který vznikl již před 1. lednem 2001 a je působen dopravou na pozemních komunikacích.
Hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž není výpočtově překročen v žádném z výpočtových
bodů. V uvedených případech je dominantním zdrojem hluku v těchto bodech vždy provoz na
stávajících komunikacích. Hygienický limit pro hluk z provozu pouze Vestecké spojky je také výpočtově
dodržen a navýšení hluku vlivem provozu VS je ve většině kontrolních bodů nevýznamné.
Autoři vyjádření požadují, aby byla předpokládaná účinnost navržených protihlukových stěn
zhodnocena nezávislým odborníkem z oboru akustiky (např. z České akustické spol.)
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku podotýká, že předložená akustická studie byla zpracována odborným subjektem,
společností MERTL AKUSTIKA s.r.o. Jedná se o pracoviště s dlouholetými zkušenostmi a praxí
v oblasti dopravního hluku, včetně provádění měření hluku v pracovním i mimopracovním prostředí.
(Poznámka: Ing. Mertl je dlouholetým členem ČSAS).
Zhodnocení účinnosti navržených protihlukových opatření dalším nezávislým subjektem je možné,
autor posudku je však pokládá za poněkud nadbytečné, neboť v dalších stupních projektové
dokumentace projde ještě i akustické posouzení několikerým zpřesněním a optimalizačním procesem.
Účinnost protihlukových opatření navíc bude prověřena měřením pro účely vydání kolaudačního
rozhodnutí stavby, resp. v době zkušebního provozu. V případě, že by se prokázalo, že nejsou splněny
hygienické limity, je povinností investora stavby realizovat dodatečná protihluková opatření.
Autoři vyjádření požadují, aby byla provedena příslušná měření současné úrovně hluku nejen v obytné
zástavbě, ale i v chráněných oblastech v celé přilehlé oblasti.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku nepovažuje vznesený požadavek za příliš opodstatněný. Realizované měření počáteční
akustické situace sloužilo pro zjištění akustické situace v místech měření a pro ověření a případnou
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kalibraci výpočtového modelu. Měřicí místa byla zvolena vhodným způsobem v okolí záměru tak, aby
vypovídala o akustické situaci v území a zároveň sloužila k nastavení a případnému ověření
výpočtového modelu. Rozsah měření lze považovat pro potřeby dokumentace EIA také za dostatečný.
Dokumentace EIA opět nehodnotí nakládání s výkopovou zeminou (především odvozové trasy).
Dokumentace pouze konstatuje, že „Stavební materiál bude dopravován odjinud“ (viz str. 37).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 13).
V místě záměru se nachází pět zvláště chráněných druhů živočichů dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.,
z toho jeden silně ohrožený druh (ještěrka obecná). Ta je dle dokumentace v zájmovém území
zastižena v blízkosti retenční nádrže v km 3,7 a jihovýchodně od Drazd. Dle dokumentace (str. 119)
realizací záměru dojde k zásahu do biotopu. Další věta však nedává smysl: „Realizace bude tento druh
negativně ovlivněn jen minimálně.“ Dokumentace taktéž nenavrhuje žádné zmírňující opatření
k ochraně biotopu tohoto silně ohroženého druhu.
Dokumentace EIA nehodnotí vliv hlukového zatížení z provozu záměru na ohrožené ptačí druhy, které
se v lokalitě záměru nachází.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 38).
Autoři vyjádření upozorňují na nedostatečnost botanických výzkumů, které nepodchytily výskyt
několika silně ohrožených a zvláště chráněných rostlin v koridoru mezi Hrnčíři a Rozkoší, kterým by
měla procházet Vestecká spojka. Podle Plánu péče o Přírodní památku Hrnčířské louky jsou zdejší
louky značně podobné těm, které se vyskytují i v samotném chráněném území, mají stejně významný
charakter porostu a vyžadují proto obdobnou péči a ochranu.
Komentář zpracovatele posudku:
Oblast zmíněného koridoru mezi Hrnčíři a Rozkoší byla v rámci provedeného botanického průzkumu
zpracovaného pro účely dokumentace EIA zastoupena jako lokalita botanického průzkumu č. 1 (polní
cesta do Šeberova, cyklostezka a silnice III/00032). Toto území bylo v dané oblasti vyhodnoceno jako
území, kde se kříží plánovaná komunikace s krajinnými prvky se zajímavějším vegetačním krytem.
Zbývající část území je v lokalitě mezi Hrnčířemi a Rozkoší tvořena převážně agrocenózami.
Zpracovatel posudku pokládá, mj. i na základě vlastního terénního průzkumu území, provedené
botanické průzkumy za dostatečné a nepožaduje jejich doplnění.
Dokumentace uvádí, že posuzovaný záměr není ve střetu s žádnou kulturní památkou, a že rozsah
vlivů výstavby a provozu posuzované stavby na hmotný majetek a kulturní památky je malý až nulový
a významnost bude malá. To však neodpovídá skutečnosti. V blízkosti záměru se nachází Průhonický
park se zámkem, který v únoru 2010 jmenovala vláda národní kulturní památkou. V srpnu 2010 byl
Průhonický park zařazen do seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO. Vliv hluku,
emisí a světelného smogu z navrhovaných komunikací a komerčních zón tak není na Průhonický park
se zámkem vyhodnocen.
Komentář zpracovatele posudku:
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Autoři posudku podotýkají, že národní kulturní památky Průhonický park se nachází v dostatečné
vzdálenosti od předmětné stavby. Negativní vlivy záměru na tuto lokalitu se tak neočekávají.
K požadovanému vyhodnocení vlivu hluku na tuto lokalitu lze konstatovat na základě platnosti
fyzikálních zákonů následující: Pokud jsou vlivem provozu komunikace splněny hygienické limity
v kontrolních výpočtových bodech v blízkosti komunikace, nebude se komunikace již v Průhonickém
parku akusticky projevovat.
Obdobně je tomu i u vlivu záměru na znečištění ovzduší v oblasti Průhonického parku.
Problematika světelného smogu je řešena formou podmínky v návrhu stanoviska, která požaduje, aby
bylo osvětlení komunikace řešeno tak, aby nedošlo k zbytečnému nasvícení okolních přírodních ploch.
Není vyhodnoceno narušení krajinného rázu vlivem vybudování zemních valů a protihlukových clon.
Komentář zpracovatele posudku:
Vlivy záměru na krajinu a krajinný ráz se poměrně podrobně zabývá kapitola D.I.8. dokumentace EIA.
Autor posudku souhlasí se závěry zpracovatele dokumentace EIA, který uvádí, že rozsah vlivů výstavby
a provozu Vestecké spojky na krajinný ráz je malý až střední, stejně tak i významnost lze hodnotit jako
malou až střední.
V dokumentaci nejsou uvedeny předpokládané termíny zahájení realizace záměru a jeho dokončení.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 11).
Dokumentace EIA uvádí z výčtu navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat, pouze územní rozhodnutí a stavební povolení. Tento výčet je však
zcela nedostatečný. Navazujících rozhodnutí bude výrazně více, stejně tak správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat (např. rozhodnutí o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
souhlas se zásahem do ochranného pásma lesa, rozhodnutí o zásahu do ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů, rozhodnutí o zásahu do krajinného rázu, rozhodnutí o zásahu do vodních
toků, povolení k připojení k dálnici atd.).
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nepovažuje výčet navazujících rozhodnutí za rozhodující v procesu posuzování
vlivů stavby na životní prostředí. Poměrně standardně bývá v kapitole B.I.9. uváděno pouze územní
rozhodnutí a stavební povolení.
Zpracovatel posudku neshledal výčet rozhodnutí nedostatečným.
Údaj o tom, že územní a stavební řízení povede Stavební úřad obecního úřadu Jesenice, odbor
životního prostředí a výstavby, je nepravdivý. Záměr zasahuje do správních obvodů více stavebních
úřadů (např. SÚ Průhonice, SÚ Praha). Ve smyslu ustanovení § 13 odst. 5 stavebního zákona je
tvrzení uvedené v kapitole B. I. 9. nepravdivé.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 12).
Opatření č. 1 pro fázi přípravných prací je zcela proti smyslu a účelu procesu posuzování vlivů na
životní prostředí: Záměr realizovat dle dokumentace pro územní řízení. Tento požadavek prokazuje, že
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dokumentace EIA je šita na míru připravené dokumentaci pro územní rozhodnutí. DÚR naopak musí
být zpracována ve smyslu ustanovení § 10 odst. 4 zákona EIA dle podmínek stanoviska EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 40).
Navržené opatření pod bodem 11 je v rozporu s dosavadními ujišťování o skutečnosti, že daný záměr
bude zprovozněn současně se záměrem Exit 4 D1 a dopravním připojením Západní komerční zóny
Průhonice. Autoři vyjádření požadují zakotvit jednoznačný požadavek na současné uvedení obou
záměrů do provozu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 41).
Ač dokumentace EIA prokazuje překračování imisních limitů znečištění ovzduší pro ochranu zdraví
v době provozu záměru, kapitola D. IV. nenavrhuje žádné opatření k zmírnění tohoto stavu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 42).
Autoři vyjádření považují zvolené výpočtové roky (2010, 2014 a 2030) za nevhodné a neprůkazné.
Pro posouzení stávající situace měl být zvolen rok 2012, nikoliv rok 2010.
Vzhledem k absenci údajů o termínech zahájení a dokončení záměru (rok 2014 se jeví jako
nepravděpodobný z důvodu posunu v projektových přípravách záměru), měl být jako výpočtový rok
použit rok 2016, nikoliv 2014.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 43).
Dokumentace EIA mystifikuje veřejnost, když v kapitole C. I. 6. tvrdí, že „Území dotčené
posuzovaným záměrem není v současné době zatěžováno nad míru únosného zatížení“ (str. 63). Toto
tvrzení autoři vyjádření považují za nepravdivé zejména s ohledem na stávající překračování
závazných hygienických limitů hluku a překračování závazných limitů znečišťování ovzduší pro PM10
a benzo(a)pyren v lokalitě, kam má být záměr umístěn.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 44).
V rozporu s ustanovením § 16 odst. 3 písm. a) zákona EIA nedošlo ke zveřejnění informace
o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možno do ní nahlížet, na úřední desce Hl. m. Prahy, či příslušné
městské části.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na příslušnou
pasáž vypořádání vyjádření VZOR 1 (bod č. 2).
Posuzovaná stavba je neefektivní, protože je duplicitní k JVD i ke Kunratické spojce.
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Autoři vyjádření požadují zdůvodnit, proč oznamovatel trvá na výstavbě duplicitní a zbytečné
komunikace Vestecké spojky v trase JVK, když za účelem propojení dálnic se již staví Pražský okruh
v trase JVD a pokud dostačující komunikace vhodné pro místní dopravu již v oblasti existují.
V oblasti byla v nedávné době zprovozněna dálniční spojka s mimoúrovňovou křižovatkou. Jde
o součást SOKP, stavbu č. 512, která spojuje stejné dálnice jako Vestecká spojka. Není proto důvod,
proč by měla ve vzdálenosti cca 3,5 km vzdušnou čarou od této spojky vzniknout další komunikace
spojující dálnice a proč by měla být budována další nadbytečná mimoúrovňová křižovatka Exit 4 D1,
jejíž umístění navíc odporuje normě o nejmenších vzdálenostech silničních křižovatek.
Komentář zpracovatele posudku:
Vestecká spojka není duplicitní k výše uvedeným stavbám. Její význam jako městské sběrné
komunikace extravilánového typu spočívá ve zmírnění dopravy na stávajících komunikacích
v zájmovém území a k vymístění zbytné dopravy mimo zastavěná území.
V řešené lokalitě lze očekávat v budoucnu rozšiřování obytné, komerční a administrativní zástavby.
S tím souvisí i očekávaný nárůst automobilové dopravy. Vestecká spojka dokáže alespoň částečně
eliminovat tento očekávaný nárůst dopravy v oblasti.
Dopravní funkce Vestecké spojky a SOKP v území je odlišná. Kunratická spojka je již v současné době
velmi zatíženou komunikací, která výše uvedenou funkci Vestecké spojky neřeší. Stejně tak i tzv. JVD
(Pražský okruh, též označovaný jako SOKP) má odlišnou funkci v území. Slouží k vedení tranzitní
dopravy.
V dokumentaci není vysvětleno, proč je posuzovaný záměr zařazen mezi veřejně prospěšné a proč je
označuje za stavby se značnou společenskou hodnotou. Přímá návaznost Vestecké spojky na dálniční
komunikace poškodí celou oblast, protože ji zahltí mezinárodní tranzitní dopravou včetně dopravy
nákladní. Toto duplicitní propojení dálnic proto rozhodně není ve veřejném zájmu.
Autoři vyjádření nesouhlasí s tvrzením, že pro posuzování EIA nemá fakt, že stavba byla zařazena
mezi tzv. „veřejně prospěšné“, žádný význam. Posláním procesu EIA je zabránit negativním vlivům
na životní prostředí a umožnit pouze takové záměry, jejichž společenská potřebnost a prospěšnost je
výrazně vyšší než případné poškození životního prostředí vyvolané realizací záměrů.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel dokumentace zařazení staveb mezi veřejně prospěšné ze své pozice ani v rámci procesu
EIA nemůže rozhodně ovlivnit. Mezi veřejně prospěšné je konkrétní stavba zařazena vždy v procesu
projednávání a schvalování příslušného územního plánu.
Skutečnost, že stavby Exit 4 na D1 i Vestecká spojka jsou zařazeny mezi stavby veřejně prospěšné,
nemá na proces hodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, žádný vliv. Závěry procesu EIA, tedy to zda je stavba z hlediska vlivů na životní prostředí a
obyvatelstvo akceptovatelná či nikoliv, jsou nezávislé na faktu, že se jedná o veřejně prospěšnou
stavbu.
Přínos navrhovaného záměru pro veřejnost je dle názoru zpracovatele posudku dostatečně
komentován v kapitole B.I.5. dokumentace EIA.
Výše uvedené záměry nebyly s veřejností řádně projednány a do územních plánů byly zařazeny proti
zájmu veřejnosti.
Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka se týká procesu projednávání územního plánu, nikoliv procesu EIA.
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Dále bez komentáře.
Vzhledem k zařazení obou staveb mezi tzv. „veřejně prospěšné“ autoři vyjádření požadují, aby bylo
v dokumentaci podrobně zformulováno a přesvědčivě doloženo, jaký přínos mají mít navrhované
stavby pro veřejnost, tedy především pro obyvatele Vestce, Hrnčíř, Šeberova, Újezdu, Kateřinek,
Jižního Města, Křeslic a Petrovic. Argument, že přivedení mezinárodní tranzitní dopravy na okraj obcí
(a do obcí samotných) sníží dopravní zátěž území, autoři vyjádření považují za nepřijatelný. Pokud i
přes požadavek zpracovatele posudku zpracovatel dokumentace tzv. „veřejnou prospěšnost“ záměrů
uspokojivě nedoloží, autoři vyjádření požadují, aby opakovaná tvrzení o uvedeném zařazení záměru
byla z textu vypuštěna.
Komentář zpracovatele posudku:
Přínos navržené stavby pro obyvatele dotčených obcí je patrný mj. z dopravně-inženýrských podkladů
(rozdílových kartogramů v příloze č. 3.1 a 3.2), které jsou součástí dokumentace EIA.
Argument týkající se mezinárodní tranzitní dopravy zpracovatel posudku nikde v dokumentaci EIA
nenašel.
Dokumentace zcela opomíjí vliv záměru na hmotný majetek obyvatel záměrem zasažené oblasti, tedy
především na hodnotu nemovitostí určených k bydlení a k rekreaci, které by byly znehodnoceny
hlukem a emisemi a nepřímo i zhoršením životního prostředí celé oblasti. S tvrzením dokumentace,
že: „Cenu nemovitostí proces EIA nehodnotí“ pochopitelně není možné souhlasit, protože podstatným
vlivem na hmotný majetek je samozřejmě i ovlivnění jeho ceny.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku se ztotožňuje s komentářem, že vliv záměru na cenu nemovitostí či pozemků
nacházejících se v blízkosti navrhovaného záměru není zcela předmětem procesu EIA. Nepožaduje
tedy doplnit toto hodnocení v rámci procesu EIA.
Zprovoznění Vesteckého přivaděče se nesmí stát důvodem pro výstavbu Vestecké spojky a Exitu 4
D1.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA záměru nezdůvodňuje potřebu výstavby Vestecké spojky a EXITu 4 zprovozněným
Vesteckým přivaděčem.
Potřeba záměru je dle názoru zpracovatele posudku řádně popsána v kapitole B.I.5. dokumentace
EIA. V této kapitole se žádná zmínka o Vesteckém přivaděči jako důvodu pro výstavu Vestecké spojky
nenachází.
Nelze souhlasit s následujícím závěrem dokumentace: Na základě výsledků hodnocení vlivů
posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí je možné konstatovat, že realizace a
následný provoz záměru „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603“
jsou z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelné.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere výše uvedený nesouhlas na vědomí. Odkazuje se však na závěry posudku, včetně
návrhu stanoviska.
Autor posudku neshledal v dokumentaci EIA, resp. v předloženém hodnocení vlivu stavby na životní
prostředí a obyvatelstvo žádné zásadné nedostatky, které by vyžadovaly přepracování dokumentace
EIA či znemožňovaly realizaci stavby.
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Součástí návrhu stanoviska v kapitole VII. posudku je komplexní souhrn podmínek, které zajistí
vyloučení či minimalizaci potenciálních negativních vlivů stavby na životní prostředí a obyvatelstvo.
Nelze souhlasit s následujícím závěrem dokumentace: Z hlediska únosného zatížení je možné
konstatovat, že realizace a provoz posuzovaného záměru Vestecká spojka v úseku Západní komerční
zóna Průhonice – silnice II/603 nebude pro dílčí plochy v zájmovém území představovat žádné (nebo
jen malé a relativní) zhoršení situace z hlediska únosného zatížení životního prostředí.
Nelze souhlasit s následujícím závěrem dokumentace: Změna, kterou přinese posuzovaný záměr, bude
z hlediska negativních vlivů oproti stávajícímu stavu nepatrná. Při posuzování vlivů je totiž třeba mít
neustále na zřeteli, že Vestecká spojka představuje zcela nový dopravní koridor umístěný do polí a luk
a do těsné blízkosti rodinné zástavby a chráněných přírodních ploch. O „nepatrné“ změně proto nelze
hovořit.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere uvedená nesouhlasná vyjádření na vědomí.
Autor posudku neshledal z hlediska vlivu stavby na životní prostředí a obyvatelstvo žádné skutečnosti,
které by znemožňovaly realizaci stavby. Je však třeba plně respektovat navržená opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, případně kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí (viz návrh stanoviska
v kapitole VII. posudku).
Autoři vyjádření navrhují, aby Ministerstvo životního prostředí vydalo k výstavbě záměru „Vestecká
spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603“ i ke stavbě Exit 4 D1 z hlediska
komplexních vlivů na životní prostředí záporné stanovisko a dále, aby MŽP zaslalo podnět Magistrátu
Hl. m. Prahy a Krajskému úřadu Středočeského kraje, aby záměr „Vestecká spojka v úseku Západní
komerční zóna Průhonice – silnice II/603“ a Exit 4 D1 byly vyjmuty z příslušné územně plánovací
dokumentace.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere nesouhlas s navrženým záměrem a požadavek na vydání nesouhlasného
stanoviska MŽP s navrženou stavbou na vědomí.

55. Pan Tomáš Nechvátal
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
Projekt liniové stavby je rozdělen do dvou formálně oddělených záměrů, a to do záměru Vestecká
spojka v úseku západní komerční zóna Průhonice silnice II/603, který navazuje na záměr Exit 4 D1 a
dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 1 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012, který se této problematice věnoval.
Ačkoliv jsou oba záměry úzce propojeny, byly řešeny odděleně. Autor vyjádření poukazuje na fakt, že
obě dokumentace EIA zpracovávaly vždy tytéž subjekty (první zpracovatel Michael Pondělíček a IKP
Consulting Engineers, s r.o. a nyní druhý zpracovatel Vojtěch Vyhnálek a EIA SERVIS, s r.o.).
Druhý zpracovatel dokumentace EIA, podle svých slov, vyhotovoval obě dokumentace EIA současně.
MŽP a veřejnosti je však nepředložil současně. Veřejnost tak nemohla oba záměry posoudit současně,

- EKOLA group, spol. s r. o. -

253

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

i když oba záměry spolu úzce souvisí. Lhůty pro vyjádření veřejnosti byly následující: 1/
Dokumentace EIA MZP214 Vestecká spojka v úseku západní komerční zóna Průhonice silnice II/603
– lhůta od 2. 2. 2012 do 5. 3. 2012. 2/ Dokumentace EIA MZP208 Exit 4 D1 a dopravní připojení
Západní komerční zóny Průhonice – lhůta od 25. 10. 2011 do 24. 11. 2011.
Komentář zpracovatele posudku:
Příprava dokumentace EIA obou záměrů skutečně probíhala téměř paralelně. Vestecká spojka však je
z hlediska projektové přípravy poněkud složitější, a proto došlo k určitému zdržení i v přípravě a
následném odevzdání dokumentace EIA.
Autor posudku podotýká, že není povinností investorů (oznamovatelů) těchto staveb, aby byly obě
dokumentace EIA předloženy veřejnosti, resp. MŽP současně. Časový odstup odevzdání obou
dokumentací byl navíc minimální.
Dalším důležitým faktem je, že pro oba záměry byly zpracovány jednotné výchozí podklady –
dopravně-inženýrská studie zpracovaná společností TSK hl. m. Prahy. V těchto podkladech byl jako
„záměr“ uvažovány společně následující stavby: EXIT 4, Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice
II/603, Západní komerční zóna Průhonice. Obě dokumentace EIA tak spolu korespondují.
Autor vyjádření konstatuje, že záměr VS souvisí s již postaveným Vesteckým přivaděčem. Označuje
postup posuzování dopravní stavby jako tzv. „salámovou metodu“, kdy jsou jednotlivé etapy stavby
posuzovány samostatně a nejsou posuzovány v celkovém kontextu vlivů záměru. Salámová metoda je
v rozporu s § 5 odst. 2 zákona 100/2001 Sb.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 1 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012, který se této problematice věnoval.
Při řešení dopravní situace širšího území je nutné posuzovat problém souhrnně. Není možné povolovat
jednotlivé stavby, rozdělit záměr na etapy a používat salámovou metodu. Autor vyjádření navrhuje,
aby byly záměr –Vestecká spojka v úseku západní komerční zóna Průhonice silnice II/603 a záměr
Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice projednávány současně.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 1 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012, který se problematice tzv. salámové
metody věnoval.
Rozhodnutí o společném projednávání obou záměrů společně je v kompetenci MŽP, avšak dle názoru
zpracovatele posudku zpracování jedné dokumentace EIA a společné projednávání záměru není
možné, neboť každá ze staveb (Vestecká spojka, EXIT 4) má jiného investora (oznamovatele).
Dokumentace EIA neuvádí termíny předpokládaného zahájení realizace záměru a jeho dokončení,
čímž porušuje § 8 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 11 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012, který se této problematice věnoval.
Z mapy bonity klimatu Prahy (rok 2008) a Strategické hlukové mapy plyne vysoké imisní zatížení
dotčeného území. Dle Věstníku MŽP č. 4/2011 je umístění záměru Vestecké spojky v území
s překračováním imisních limitů znečišťujících látek.
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Komentář zpracovatele posudku:
Z mapy bonity klimatu Prahy (2008) je patrné, že se Újezd u Průhonic nachází v oblasti bonity klimatu
lepší až dobré, stejně tak i Křeslice se nacházejí v oblasti lepší až dobré bonity klimatu, část Šeberova
se dokonce nachází v oblasti nejlepší bonity klimatu.
Z mapového podkladu Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) je zřejmé, k překročení
24hodinových koncentrací PM10 v roce 2010 došlo pouze v prostoru mimoúrovňové křižovatky u D1 –
Průhonice, tj., mimo trasu Vestecké spojky.
Z mapového podkladu Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) je zřejmé, že v trase Vestecké
spojky nedochází k překročení limitní koncentrace pro průměrné roční koncentrace PM10.
Z mapového podkladu Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) je zřejmé, že v trase Vestecké
spojky nedochází k překročení limitní koncentrace pro průměrné roční koncentrace NO2.
Z mapového podkladu Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) je zřejmé, že v trase Vestecké
spojky nedochází k překročení limitní koncentrace pro průměrné roční koncentrace benzenu.
S výše tvrzením, že záměr je umístěn v území s překračováním imisních limitů, se tak nelze ztotožnit.
Ze strategické hlukové mapy lze odvozovat určité údaje ve vztahu k mezním hodnotám. Hlukové
ukazatele pro strategické hlukové mapy jsou definovány vyhláškou č. 523/2006 Sb. Způsob
vyhodnocení a mezní ukazatele nejsou přímo totožné s hygienickými limity definovanými nařízením
vlády č. 272/2011 Sb. Z hlediska posouzení oblasti Vestecké spojky na základě Strategických
hlukových map lze konstatovat, že je výpočtově zpracováno pouze okolí silnice II/603 a okolí dálnice
D1. Nejsou tedy k dispozici relevantní údaje o vyvození vysokého imisního zatížení pro celou oblast.
Imisní zatížení okolí těchto komunikací je dáno dopravním zatížením komunikační sítě. Vlivem
samotné Vestecké spojky však výpočtově nedochází po realizaci protihlukových opatření
k překračování hygienických limitů stanovených platnou legislativou.
Na str. 76 dokumentace EIA chybí část věty. Výčet v závorce nepříliš logicky začíná slovem „zemní"
a pokračuje „ropucha obecná, ještěrka obecná, koroptev polní, vlaštovka obecná, rorýs obecný“. Autor
této části měl zřejmě na mysli čmeláka zemního (Bombus terrestris).
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku podotýká, že slovo „zemní“ je naopak v textu navíc. Jedná se pouze o formální chybu.
Z provedených průzkumů je patrné, že čmelák zemní nebyl v daném území zaznamenán.
Výčet pěti zaznamenaných zvláště chráněných druhů je tak kompletní.
Autor vyjádření konstatuje, že zpracovatel dokumentací EIA se řádně neseznámil s potřebnými údaji a
nezná místní situaci. Dokumentace EIA obsahují nesprávné údaje.
Komentář zpracovatele posudku:
Uvedená připomínka je poněkud nekonkrétní. Autor posudku se proto k ní blíže nemůže vyjádřit.
Obě dokumentace EIA uvádějí nesprávný počet obyvatel. Nesprávné jsou formulace, že Šeberov a
Újezd mají celkem cca 2 800 obyvatel, Průhonice cca 2 100 a Vestec 320 obyvatel.“ Dle posledního
sčítání SLDB (ČSÚ rok 2011) žilo v MČ Praha-Šeberov 2 903, MČ Praha-Újezd 2 809, Průhonicích
2 600 a Vestci 2 137 obyvatel.
Autor vyjádření konstatuje, že k Hrnčířům (v blízkosti statku Drazdy) přiléhá zástavba, která se
nachází v k. ú. Zdiměřice u Prahy a patří do správního obvodu Jesenice u Prahy, tato obec měla na
začátku roku 2011 celkem 6 601 obyvatel.
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Komentář zpracovatele posudku:
K připomínce o počtu obyvatel zpracovatel posudku připouští, že v případě Šeberova a Újezda se
skutečně jedná v dokumentaci na str. 85 o nepřesnou formulaci (viz komentář autora posudku ke
kapitole C.II.7. dokumentace); ovšem zcela určitě se nejedná o záměr.
Údaje o počtu obyvatel k 30. červnu 2011 byly na stránkách ČSÚ aktualizovány až 12. 9. 2011. Autor
dokumentace pravděpodobně vycházel z předcházejících sčítání.
Skutečný počet dotčených obyvatel záměrem Vestecká spojka bude s velkou pravděpodobností vyšší.
Důvodem je fakt, že v lokalitě bydlí patrně větší počet obyvatel než obyvatel, kteří jsou v lokalitě
přihlášeni k trvalému pobytu.
Komentář zpracovatele posudku:
Analýza počtu obyvatel dotčených záměrem Vestecká spojka uvedená v dokumentaci EIA nevychází
z počtu trvale hlášených obyvatel.
V dosahu měřitelného vlivu stavby (cca 0,5 km) byla provedena analýza počtu domů. Dále bylo
uvažováno s hodnotou 2,5 osoby na domácnost (průměr v České republice). Na základě toho byl
definován počet obyvatel ve vymezeném pětisetmetrovém pásmu navrhované stavby.
Dokumentace EIA nesprávně uvádí, že se ulice K Šeberovu nachází v Drazdech. Ulice K Šeberovu se
nachází v Hrnčířích. Autor vyjádření navrhuje doplnění dokumentací EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Ulice K Šeberovu se skutečně nachází v Hrnčířích. Pokud autor dokumentace EIA uvedl, že ulice
K Šeberovu se nachází v Drazdech, jedná se o nepřesný údaj.
Připomínka je však spíše formálního charakteru, bez vlivu na celkové hodnocení záměru.
Dokumentace EIA nesprávně uvádí, že kostel svatého Prokopa stojí při silnici vedoucí ze Šeberova do
Hrnčíř. Ve skutečnosti je kostel v ulici K Šeberovu v Hrnčířích. Autor vyjádření navrhuje doplnění
dokumentací EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
Kostel svatého Prokopa se skutečně nachází v ulici K Šeberovu. Uvedený popis autora dokumentace
EIA, že se kostel nachází u silnice Šeberov-Hrnčíře, však rovněž není chybný. Ulice K Šeberovu se
nachází na trase Šeberov-Hrnčíře.
Mezi opatření odvedení části tranzitní dopravy z intravilánu měst a obcí patří silniční obchvaty. Autor
vyjádření poukazuje na dříve navrhovaný obchvat Šeberova.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku, která má úzkou vazbu na studii „Dopravní obslužnost
JV sektoru Prahy“, kterou v roce 2004 zpracoval Ing. arch. P. Preininger, ve které navrhl odlišné
dopravní řešení pro území na jižním a jihovýchodním okraji Prahy.
Navržené varianty ze studie Ing. Preiningera vyřazují Vesteckou spojku jako sběrnou komunikaci
městského významu a místo toho orientují systém místních komunikací i Vesteckého přivaděče
z Pražského okruhu buď na přetíženou Kunratickou spojku a na přetíženou křižovatku Chodov na D1
nebo přímo na tuto křižovatku. Tyto varianty dopravní situaci v oblasti neřeší, neboť:
1/ Nezaručují obsluhu území, a tím rozvoj obcí daný ve schválených územních plánech.
2/ Konzervují pohyb vozidel na síti místních pomalých a poddimenzovaných komunikací.
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3/ Přesouvají rostoucí zátěž z pokračující urbanizace území u hl. m. Prahy na přetížené komunikace
Vídeňská, Kunratická spojka a křižovatka Chodov.
4/ Neumožňují napojení z obchvatu Šeberova do kapacitní sběrné komunikace, jíž je právě Vestecká
spojka.
5/ Způsobují nárůst dopravy na Kunratické spojce, která vede v ZCHÚ - Přírodní památka Hrnčířské
louky a nové obytné výstavby v Šeberově - proto je z hlediska ochrany ŽP tato varianta nepřijatelná.
6/ Cílem studie je přenesení problematiky přetížené místní sítě v celé oblasti orientace dopravy na
křižovatku Chodov a Jižní Město, přičemž tato křižovatka představuje hlavní spojnici Jižního Města s
centrem, navíc zde má být vedena tramvajová trať. Kapacita a bezpečnost křižovatky je na hranici
únosnosti a jakákoliv přestavba je z hlediska územně plánovacího, pozemkového i technického
provedení nereálná.
Na základě výše uvedených důvodu se zpracovatel dokumentace EIA touto variantou dopravní obsluhy
území dále nezabýval. Autor posudku pokládá výše uvedené informace za dostatečně pádný argument,
proč byla tato dopravní varianta z posouzení EIA vyloučena a s těmito důvody se ztotožňuje.
Do statku Drazdy, který sousedí s Hrnčíři, pravidelně přijíždějí a odjíždějí těžké nákladní automobily.
Plánovaná Vestecká spojka neřeší napojení statku Drazdy obslužnou komunikací, a proto lze
předpokládat, že zprovoznění Vestecké spojky nezlepší stávající situaci dopravy těžkých nákladních
automobilů v Hrnčířích.
Komentář zpracovatele posudku:
Přímé napojení statku Drazdy na Vesteckou spojku sice není plánováno, avšak je možné využít
napojení přes nedalekou okružní křižovatku propojující Vesteckou spojku a ul. K Šeberovu.
Na Exit 4 a VS není v současné době napojena žádná rozvojová lokalita MČ Praha-Šeberov.
Zprovoznění Exitu 4 a Vestecké spojky bude jen ve prospěch Jesenice a Průhonic, nikoliv však Hrnčíř.
Komentář zpracovatele posudku:
S výše uvedeným tvrzením nelze souhlasit. Výstavba Vestecké spojky bude mít jednoznačně pozitivní
vliv na intenzitu dopravy na komunikaci K Šeberovu, která prochází právě centrem Hrnčíř a bude
napojena na VS. Na této komunikaci se předpokládá v modelovaném výhledovém roce 2014 pokles
intenzit dopravy o 2400 vozidel/24 hodin.
Realizace Vestecké spojky ovlivní výhledové poměry ve vztahu k Průhonickému zámku.
Komentář zpracovatele posudku:
Vzhledem k navrženým opatřením (realizace zemních valů, výsadba ochranné zeleně apod.) se
nepředpokládá negativní ovlivnění výhledových poměrů ve vztahu k Průhonickému parku.
Záměr Vestecká spojka se nachází v oblasti zasažené znečištěním ovzduší a hlukem ze silničních
komunikací.
Komentář zpracovatele posudku:
Z rozptylové studie dokumentace EIA vyplývá, že provoz Vestecké spojky nebude pro své okolí
příčinou překračování závazných imisních limitů u sledovaných znečišťujících látek, tj. u NO2, PM10 a
benzenu.
Z akustické studie dokumentace EIA vyplývá, že z provozu Vestecké spojky nebudou v daném území
překračovány hygienické limity.
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Vyjádření požaduje vrácení dokumentace EIA „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna
Průhonice - silnice II/603“ k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere výše uvedený požadavek na vědomí. Zpracovatel posudku však neshledal
v dokumentaci EIA žádné závažné nedostatky ani pochybení, které by si vyžádaly opětovné vrácení
dokumentace EIA k přepracování.

56. Pan Jindřich Novák
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
Stavby Vestecká spojka a křižovatka D1 Exit 4 jsou účelově připravené a neřeší zlepšení dopravní
situace.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku bere výše uvedenou připomínku na vědomí.
Připomínka týkající se vlivu stavby na intenzity dopravy v zájmovém území se ve vyjádřeních
několikrát opakuje. Autor posudku se k této problematice již opakovaně vyjadřoval.
V této souvislosti tedy pouze stručně konstatuje, že pozitivní vliv stavby na dopravní situaci v území je
patrný z rozdílových kartogramů intenzit dopravy (příloha č. 3.1 a 3.2 dopravně inženýrské studie
dokumentace EIA).
Stavba sníží kvalitu bydlení místních obyvatel a hodnotu investic do majetku.
Komentář zpracovatele posudku:
Z procesu EIA vyplynulo, že při respektování komplexního souboru navržených opatření (viz podmínky
v Návrhu stanoviska uvedené v kapitole VII. posudku) stavba je z hlediska vlivů na životní prostředí a
obyvatelstvo akceptovatelná.
V návrhu stanoviska jsou uvedena opatření v takovém rozsahu, aby v souvislosti s navrženou stavbou
nedošlo ke zmíněnému zhoršení kvality bydlení obyvatel. Je navržena ochranná zeleň, protihluková
opatření apod.
Autor vyjádření navrhuje primární dokončení obchvatu v trase JVD, který umožní zlepšit situaci
v oblastech, kde tranzitní doprava vede přes obytné části. Teprve poté mohou být řešeny lokální
potřeby dopravní situace.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere výše uvedený návrh na vědomí. Podotýká však, že stavby mohou být
projektově připravovány i realizovány paralelně.
Pro případ, že by byla rychleji uvedena do provozu Vestecká spojka, než zbývající část Silničního
okruhu kolem Prahy (především stavba č. 511 SOKP) je uvedena v Návrhu stanoviska (kapitola VII.
posudku) bude stejně pro Vesteckou spojku platit následující podmínka: „Zakázat vjezd TNA nad 12
tun na Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se
silnicí II/603.“ Tato podmínka zajistí, aby Vestecká spojka nebyla využívána tranzitní nákladní
dopravou pro průjezd územím.
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57. Ing. Petr Pospíšil, CSc.
vyjádření ze dne 28. 2. 2012
Dopravní zátěže Vestecké spojky se jeví jako podhodnocené, není řešena kapacita dálničního úseku
D1 v úseku min. EXIT 4 – Chodov.
Komentář zpracovatele posudku:
Dopravně-inženýrské podklady byly zpracovány nezávislým subjektem, kterým je TSK hl. m. Prahy.
K hlavním činnostem tohoto odborného subjektu patří zejména sběr a analýza dat o dopravě,
prognózování rozvoje dopravy, návrhy organizace a řízení silničního provozu, návrhy dopravních
řešení, zpracování opatření k zajištění plynulosti a bezpečnosti provozu, dopravní výchova a osvěta,
uplatňování nových technologií v dopravě atd.
Autor posudku nemá připomínky k informacím uvedeným v dopravně-inženýrských podkladech, které
jsou součástí dokumentace EIA. Osm hodnocených modelových stavů bylo sestaveno s ohledem na to,
aby byl posouzen jak stávající stav, tak i výhledová náplň území, včetně předpokládaného
maximálního dopravního zatížení území.
Není řešeno zvýšené dopravní zatížení silničních průtahů Šeberovem, Hrnčířemi a ulicemi Formanské
mezi Újezdem a Opatovem dopravou z dálnic D3, resp. D1.
Komentář zpracovatele posudku:
Osm hodnocených modelových stavů v dopravně-inženýrských podkladech bylo sestaveno s ohledem
na to, aby byl posouzen jak stávající stav, tak i výhledová náplň území, včetně předpokládaného
maximálního dopravního zatížení území.
Vliv výstavby Vestecké spojky na dopravní situaci v území Šeberova, Hrnčíř a ulice Formanské je
patrný z rozdílových kartogramů intenzit dopravy (příloha č. 3.1 a 3.2 dopravně inženýrské studie
dokumentace EIA). Z kartogramu intenzit dopravy pro rok 2014 vyplývá, že na komunikaci
K Šeberovu, která prochází centrální částí Hrnčíř, dojde vlivem zprovoznění Vestecké spojky k poklesu
intenzit dopravy o 3 400 vozidel/24 hodin. Stejně tak i na komunikaci K Hrnčířům, která vede ústřední
částí Šeberova, byl prokázán pokles intenzit dopravy o 1 800 vozidel/24 hodin v souvislosti
s Vesteckou spojkou. I na zmíněné komunikaci Formanská dojde k poklesu intenzit vlivem zprovoznění
Vestecké spojky.
Není posuzována jiná varianta, např. východní obchvat Šeberova a Hrnčíř.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku, která má úzkou vazbu na studii „Dopravní obslužnost
JV sektoru Prahy“, kterou v roce 2004 zpracoval Ing. arch. Preininger, ve které navrhl odlišné
dopravní řešení pro území na jižním a jihovýchodním okraji Prahy.
Na základě důvodů uvedených k této problematice v předcházejících vyjádřeních (např. ve vyjádření
pana Tomáše Nechvátala) se zpracovatel dokumentace EIA touto variantou dopravní obsluhy území
dále nezabýval. Autor posudku pokládá výše uvedené informace za dostatečně pádný argument, proč
byla tato dopravní varianta z posouzení EIA vyloučena a s těmito důvody se ztotožňuje.

58. PhDr. Luděk Příhoda
vyjádření ze dne 6. 3. 2012
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Synergické vlivy Vestecké spojky, Exitu 4 D1 a dalších zdrojů dopravy nejsou v dokumentaci
dostatečně posouzeny.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku se s výše uvedenou připomínkou neztotožňuje, při posouzení dokumentace EIA
neshledal žádné nedostatky týkající se zmíněného posouzení kumulativních a synergických vlivů
Vestecké spojky, Exitu 4 D1 a dalších zdrojů dopravy.
Protihluková opatření jsou nedostatečná; nemohou navíc odstínit exhalace a světelný smog vyvolaný
dopravou i osvětlením křižovatky Vestecké spojky s Exitem 4.
Komentář zpracovatele posudku:
Z dokumentace EIA vyplynulo, že navržená protihluková opatření jsou dostatečná ke splnění
požadovaných hygienických limitů. V dalších stupních projektových příprav bude návrh
protihlukových opatření ještě zpřesněn na základě podrobnějších akustických výpočtů.
Vliv osvětlení Vestecké spojky bude dále podrobně řešen v dalších stupních projektových příprav.
Návrh osvětlení bude řešen tak, aby nedocházelo ke zbytečnému nasvícení okolních ploch a vzniku
světelného smogu.
Vliv šíření emisí z Vestecké spojky bude alespoň částečně eliminován navrženou ochrannou zelení.
Autor posudku dále podotýká, že v souvislosti s provozem Vestecké spojky nebylo prokázáno
překročení imisních limitů u dotčené chráněné zástavby.
Ostatní varianty řešení dopravní situace nejsou posuzovány, stejně tak se dokumentace nevěnuje
takzvané nulové variantě.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA jasně formuluje důvody, proč nebyly hodnoceny jiné varianty řešení dopravní
situace. Autor posudku nemá k těmto důvodům připomínky.
Dokumentace EIA navíc správně hodnotí jak variantu stávajícího stavu, tak i variantu výhledového
stavu. Přičemž v hodnocených výhledových letech 2014 a 2030 je vždy hodnocen stav se záměrem a
stav bez záměru.
S připomínkou týkající se neposouzení nulové varianty se tak nelze ztotožnit.
Vestecká spojka se stane zkratkou vůči Pražskému okruhu a přivede do oblasti nežádoucí tranzitní
dopravu.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje např. na svůj komentář
k vyjádření manželů Kožlových.
Komerční zóna při vyústění Vestecké spojky v Průhonicích je nadbytečná a stala by se pouze zdrojem
dopravy a zátěží pro životní prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Vliv Západní komerční zóny v Průhonicích bude muset být podroben samostatnému procesu EIA.
Navíc předpokládaná doprava byla zahrnuta do hodnocení. Zpracovatel posudku se proto k dané
připomínce podrobněji nevyjadřuje.
Není posuzován vliv možného prodloužení Vestecké spojky severně od Exitu 4.
Komentář zpracovatele posudku:
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Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 1 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Není známa podoba ZKZP Průhonice a nelze stanovit skutečný objem dopravy, kterou tato zóna
vyvolá.
Komentář zpracovatele posudku:
Intenzita dopravy z plánované ZKZP byla pro účely dokumentace EIA stanovena na základě velikosti
funkční plochy v platném územním plánu a příslušné dopravní obrátkovosti. Tyto údaje byly dále
zpřesněny investorem budoucí zóny, který poskytl zpracovateli dopravně-inženýrských podkladů
podrobnější informace o plánovaném využití této zóny.
Tento postup je pro účely procesu EIA záměru Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603
postačující.
Vliv Západní komerční zóny v Průhonicích bude muset být v budoucnu podroben samostatnému
procesu EIA. Pro účely tohoto procesu již budou muset být stanoveny přesné kapacity záměru.
Stavba zásadně poškodí životní prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
S daným tvrzením se není možné ztotožnit, neboť dokumentace EIA i posudek došly k jiným závěrům.
Zpracovatel posudku neshledal v dokumentaci EIA žádné závažné nedostatky. Předložená stavba je při
splnění podmínek a opatření navržených v Návrhu stanoviska (kapitola VII. posudku) akceptovatelná
z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo.
Nebyl proveden dostatečně kvalitní zoologický a botanický průzkum.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku měl k provedeným zoologickým a botanickým průzkumům pouze drobné formální
připomínky (viz kapitola II.1 posudku). Průzkumy jsou pro účely procesu EIA dostatečně podrobné a
odborně zpracované. Výběr lokalit průzkumů byl proveden citlivě, především s ohledem na
vyhodnocení přírodně zajímavějších území v dané trase stavby (např. křížení vodních toků, prvků
ÚSES).
Součástí návrhu stanoviska je navíc podmínka provedení doplňkového zoologického průzkumu před
zahájením výstavby. Tento průzkum by měl být mj. zaměřen především na výskyt zvláště chráněných
druhů.
Autoři dokumentace záměrně snižují význam chráněných území v okolí stavby.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku neshledal v dokumentaci záměrné snižování významu chráněných území v okolí VS.
Vlivy záměru na výše zmíněná chráněná přírodní území se řádně zabývá hned několik kapitol
dokumentace EIA. Jedná se např. o kapitolu C.I.1. Zvláště chráněná území, přírodní parky a
významné krajinné prvky, kapitolu C.II.6. Krajina, kapitolu D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní
vody a kapitolu D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy.
Dokumentace EIA tak postihuje a hodnotí všechny předpokládané vlivy záměru na tato území. Autor
posudku v této souvislosti odkazuje na návrh stanoviska, který je součástí kapitoly VI. posudku.
Součástí návrhu stanoviska je řada opatření na ochranu výše uvedených přírodních území.
Přivedení tranzitu z dálnic na okraj obce Šeberova zhorší hlukovou zátěž.
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Komentář zpracovatele posudku:
Z předložené akustické studie vyplývá, že provoz záměru Vestecká spojka nezpůsobí překročení
hygienických limitů v daném území, tedy ani v oblasti Šeberova.
Přivedení tranzitu z dálnic na okraj obce zhorší dopravní situaci, Vestecká spojka by se stala hlavní
trasou pro dopravu z jihu Čech do centra Prahy. Dopravní přínos Vestecké spojky je sporný.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 4 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Dvoupruhová Vestecká spojka nezvládne šestipruhové dálnice propojit.
Komentář zpracovatele posudku:
Problematika navrženého šířkového uspořádání Vestecké spojky a předpokládané dopravní zátěže na
této komunikaci byla opakovaně komentována autorem posudku v rámci předchozích vyjádření k této
problematice.
Autor posudku tedy pouze stručně konstatuje, že navržené šířkové uspořádání komunikaci bezpečně
unese i předpokládanou maximální zátěž dopravy dle DIP. Rozšíření komunikace na čtyřpruhové
uspořádání je tedy neopodstatněné.
Rozšíření Vestecké spojky, které není posuzováno, je reálné.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 8 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Stavba nevyřeší současné přetížení Šeberova a Hrnčíř, naopak situaci v centru obce zhorší.
Komentář zpracovatele posudku:
Vliv výstavby Vestecké spojky na dopravní situaci v území Šeberova a Hrnčíř je patrný z rozdílových
kartogramů intenzit dopravy (příloha č. 3.1 a 3.2 dopravně inženýrské studie dokumentace EIA).
Z kartogramu intenzit dopravy pro rok 2014 vyplývá, že na komunikaci K Šeberovu, která prochází
centrální částí Hrnčíř, dojde vlivem zprovoznění Vestecké spojky k poklesu intenzit dopravy o 3 400
vozidel/24 hodin. Stejně tak i na komunikaci K Hrnčířům, která vede ústřední částí Šeberova, byl
prokázán pokles intenzit dopravy o 1 800 vozidel/24 hodin v souvislosti s Vesteckou spojkou.
Nedojde tedy k zhoršení situace v centrální části obcí, naopak k určitému odlehčení dopravy v těchto
územích.
Stavba přivede do přírodně cenné oblasti nežádoucí tranzitní dopravu.
Komentář zpracovatele posudku:
Z dosavadního procesu EIA nevyplynuly žádné závažné skutečnosti, které by v souvislosti s vlivy
stavby na okolní přírodě cenná území bránily realizaci stavby. Podmínkou ovšem zůstává striktní
dodržení všech navržených opatření na ochranu přírody (viz Návrh stanoviska v kapitole VII.
posudku).

59. RNDr. Zdeňka Procházková

- EKOLA group, spol. s r. o. -

262

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

vyjádření ze dne 2. 3. 2012
Vestecká spojka by vytvářela souběžnou dálniční spojnici vůči silničnímu okruhu kolem Prahy.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku.
Funkce Vestecké spojky je dostatečně komentována v dokumentaci EIA. Autor posudku nemá
k uvedenému popisu připomínky. Podotýká, že Vestecká spojka má primárně sloužit pro obsluhu
přilehlého území (nikoliv pro tranzitní dopravu, pro kterou je plánován a budován Silniční okruh
kolem Prahy). Dopravní funkce obou komunikací jsou odlišné.
Dokumentace neposuzuje vliv dopravy plynoucí z funkce Vestecké spojky jako spojnice dálnic a
propojení s plánovanou dálnicí D3 a tím přivedení dopravy z jižních Čech a Rakouska, včetně dopravy
kamionové.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 4 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Dokumentace neposuzuje stavbu jako celek, neposuzuje vliv dopravy v případě pokračování Vestecké
spojky kolem Milíčovského lesa, Křeslic a Petrovic v trase JVK a připojení kontejnerového
překladiště METRANS.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 1 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Dokumentace neposuzuje dostatečně vliv dopravy z plánované komerční zóny Průhonice,
administrativních zón v Újezdě, TESCA v Šeberově, případně dalších pravděpodobných staveb.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 3 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Dokumentace neposuzuje jinou variantu řešení dopravy. Tato varianta existuje a zpracovateli
dokumentace je známa.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 7 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Neposuzuje se možnost vzniku Vestecké spojky jako čtyřpruhové, přestože čtyři pruhy jsou
požadovány jako územní rezerva.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 8 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Dokumentace neposuzuje dostatečně vliv na chráněná území, Milíčovský les a rybníky, Hrnčířské
louky, Průhonický park a rekreační území přírodního parku Botič-Milíčov, která by byla významně
dotčena.
Komentář zpracovatele posudku:
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Vlivy záměru na výše zmíněná chráněná přírodní území se řádně zabývá hned několik kapitol
dokumentace EIA. Jedná se např. o kapitolu C.I.1. Zvláště chráněná území, přírodní parky a
významné krajinné prvky, kapitolu C.II.6. Krajina, kapitolu D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní
vody a kapitolu D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy.
Dokumentace EIA tak postihuje a hodnotí všechny předpokládané vlivy záměru na tato území. Autor
posudku v této souvislosti odkazuje na návrh stanoviska, který je součástí kapitoly VI. posudku.
Součástí návrhu stanoviska je řada opatření na ochranu výše uvedených přírodních území.

60. Pan Karel Říha, paní Anna Říhová, pan Jakub Říha
vyjádření ze dne 1. 3. 2012
Řešení dopravní stavby Vestecké spojky vychází z nereálných předpokladů a nezamezuje další
koncentraci vozidel a silnému znečištění životního prostředí v oblasti Vestce, Zdiměřic, Hrnčíř,
Šeberova, Milíčovského lesa, Křeslic a Petrovic.
Komentář zpracovatele posudku:
Autoři připomínky konkrétně neuvádí, jaké „nereálné předpoklady“ mají v souvislosti s posuzovanou
stavbou na mysli. Zpracovatel posudku se proto k této připomínce nemůže blíže vyjádřit.
Vliv záměru na dopravní zátěž stávajících komunikací v dané oblasti je jasně patrný z předložené
dokumentace EIA, resp. z dopravně-inženýrských podkladů. Z této studie je zřejmé, že na řadě
stávajících komunikací dojde vlivem zprovoznění Vestecké spojky k poklesu intenzit dopravy.
Zvýší se emise.
Komentář zpracovatele posudku:
Předložená rozptylová studie v rámci dokumentace EIA neprokázala, že by v souvislosti s navrženou
stavbou došlo v daném území k významnému navýšení koncentrací znečišťujících látek, případně že by
stavba způsobila překračování zákonných imisních limitů.
Z hlediska vlivu na ovzduší je navržená stavba akceptovatelná.
Výstavba Vestecké spojky by znamenala zvýšení dopravy v její celé délce, především z důvodu
výstavby nových areálů hypermarketů, skladů a administrativních komplexů na pozemcích okolo
plánovaného Exitu 4 dálnice D1.
Komentář zpracovatele posudku:
V dopravní studii, která je součástí dokumentace EIA, jsou zahrnuty z hlediska intenzit dopravy i
záměry navazující na Vesteckou spojku (dle funkčních ploch platného územního plánu). Intenzity
dopravy na Vestecké spojce, které byly vstupním podkladem pro hodnocení jejích vlivů na životní
prostředí a obyvatelstvo, tak v sobě zahrnují i ostatní potenciální záměry.
Realizace Vestecké spojky by se stala zkratkou spojnice dálnic D3 a D1, která by byla používána
namísto stávající JVD.
Komentář zpracovatele posudku:
Pro to, aby Vestecká spojka nepředstavovala atraktivní nabídku alternativní trasy především pro
tranzitní nákladní dopravu, která je z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo zásadní,
navrhuje autor posudku několik následujících opatření: „V dalším stupni projektové dokumentace
navrhnout konkrétní pravidla a technický způsob zákazu vjezdu TNA nad 12 tun na Vesteckou spojku
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v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se silnicí II/603, včetně
kontrolních mechanismů“, resp. podmínka pro fázi provozu záměru: „Zakázat vjezd TNA nad 12 tun
na Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní komerční zónou Průhonice po křižovatku se
silnicí II/603.“. Tyto podmínky zajistí, aby tranzitní kamionová doprava nad 12 tun nevyužívala
Vesteckou spojku pro průjezd daným územím.

61. Paní Jana Rysová s rodinou
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
Autorka vyjádření důrazně žádá o odmítnutí dokumentace EIA na Vesteckou spojku.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere výše uvedený požadavek na vědomí.

62. Pan Jiří Šára ml.
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
JVK by zcela zničila přírodu kolem Botiče.
Komentář zpracovatele posudku:
K problematice tzv. JVK (trasa jihovýchodní krátká) se autor posudku již opakovaně vyjadřoval
v rámci předcházejících vyjádření.
Pan Jiří Šára ml. poukazuje na negativní dopad stavby na zdraví obyvatel.
Komentář zpracovatele posudku:
Hodnocení zdravotních rizik, které je součástí dokumentace EIA, neprokázalo negativní vlivy navržené
stavby na zdraví obyvatel, které by bránily realizaci stavby.
Pan Jiří Šára ml. požaduje trvale změnit územní plán a tím zabránit stavbě.
Komentář zpracovatele posudku:
Připomínka se netýká procesu EIA, ale procesu územně-plánovacího.

63. Ing. Jiří a Ing. Liana Šárovi
vyjádření ze dne 2. 3. 2012
Autor vyjádření poukazuje na negativní dopad stavby na zdraví obyvatel.
Komentář zpracovatele posudku:
Hodnocení zdravotních rizik, které je součástí dokumentace EIA, neprokázalo negativní vlivy navržené
stavby na zdraví obyvatel, které by bránily realizaci stavby.
Autor vyjádření poukazuje na negativní dopad stavby na přírodu kolem Milíčovského lesa, Křeslic,
Petrovic a území přírodního parku Botič – Milíčov.
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Komentář zpracovatele posudku:
Vlivy záměru na výše zmíněná chráněná přírodní území se řádně zabývá hned několik kapitol
dokumentace EIA. Jedná se např. o kapitolu C.I.1. Zvláště chráněná území, přírodní parky a
významné krajinné prvky, kapitolu C.II.6. Krajina, kapitolu D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní
vody a kapitolu D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy.
Dokumentace EIA tak postihuje a hodnotí všechny předpokládané vlivy záměru na tato území. Autor
posudku v této souvislosti odkazuje na návrh stanoviska, který je součástí kapitoly VI. posudku.
Součástí návrhu stanoviska je řada opatření na ochranu výše uvedených přírodních území.
Autor vyjádření poukazuje na negativní dopad stavby na životní prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA neprokázala žádné negativní vlivy stavby na jednotlivé složky životního prostředí,
které by bránily její realizaci. Nezbytnou podmínkou je však dodržení všech opatření k eliminaci,
kompenzaci či minimalizaci nepříznivých vlivů stavby na životní prostředí.
Dokumentace neposuzuje jinou variantu dopravního řešení, která je zpracovateli známa (Studie
dopravní obsluhy jihovýchodního segmentu Prahy, zpracovaná Ing. arch. Petrem Preiningerem).
Posouzení variant je povinností zpracovatele dokumentace v procesu EIA.
Komentář zpracovatele posudku:
K problematice variantního řešení, resp. Studie dopravní obsluhy jihovýchodního segmentu Prahy se
autor posudku již opakovaně vyjadřoval. Odkazuje se proto na své komentáře k této problematice.

64. Pan Bohuslav Stehno
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
Pan Stehno nesouhlasí s výstavbou dálnice, která bude těžce poškozovat životní prostředí a bydlení.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere na vědomí výše uvedený nesouhlas s předloženou stavbou.

65. Ing. Jiří Šuráň, MBA
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
Dokumentace neposuzuje vliv na hmotný majetek dle § 2 zákona. Kapitoly C.II.8. a D.I.9
dokumentace uvádějí pouze, že realizace záměru není v kolizi s žádnými obytnými objekty, demolice
objektů se nepředpokládají, a že stavebně technické úpravy nebudou mít na hmotný majetek vliv.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku uvádí, že pro posuzování EIA není zákonem požadováno použití žádné zvláštní
metody či šetření pro hodnocení vlivu na hmotný majetek. V rámci dokumentace bylo hodnocení
zaměřeno na níže uvedené prvky hmotného majetku, které přináleží ke kulturním hodnotám území,
protože je lze snadno identifikovat, vč. případného vlivu na tyto prvky.
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Zpracovatel dokumentace vycházel ze známých skutečností. Autor posudku nepovažuje tento fakt za
nedostatek dokumentace.
Posuzovaný záměr není ve střetu s žádnou kulturní památkou, památkovou rezervací nebo zónou.
Záměr nepředstavuje riziko z hlediska zájmů památkové péče. Dle archivních údajů není posuzovaná
stavba ani ve střetu se známými archeologickými lokalitami. Posuzovaný záměr je navíc umístěn mimo
zastavěná území obce a realizace záměru si nevyžádá demolice obytných nebo rekreačních objektů.
Vliv záměru na cenu nemovitostí či pozemků nacházejících se v blízkosti navrhovaného záměru není
předmětem procesu EIA. § 2, zák. č. 100/2001 Sb. jasně definuje Rozsah posuzování - Posuzují se vlivy
na veřejné zdraví a vlivy 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, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti. V těchto
právních předpisech není nic o ekonomickém zhodnocení, či nezhodnocení pozemků, či objektů a
obytných stave.
Autor posudku pokládá hodnocení vlivu záměru na hmotný majetek za dostatečné. Posouzení je
zpracováno ve standardním rozsahu a podrobnosti, odpovídá kvalitně zpracovávaným dokumentacím
EIA.
Není posouzeno vzájemné působení a souvislosti jednotlivých vlivů dle § 2 zákona č. 100/2001 Sb.
Komentář zpracovatele posudku:
Citovaný § 2 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění definuje rozsah posuzování. Dle tohoto
paragrafu se posuzují vlivy na veřejné zdraví a vlivy 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.
Autor posudku podotýká, že z hlediska posouzení vlivu záměru na jednotlivé aspekty životního
prostředí neshledal v dokumentaci EIA žádné zásadní chyby ani nedostatky. Dokumentace EIA je
zpracována zcela standardní formou, zvolený přístup k hodnocení je v procesu EIA rovněž běžný.
Zmiňované „vzájemné působení a souvislosti“ jsou dle názoru autora posudku rovněž posouzeny.
V dokumentaci EIA je např. popsán vliv na zábor půdy a z toho plynoucí vliv na přírodu.
Vyhodnocení kumulativních a synergických vlivů záměru s jinými záměry je náležitě popsáno
v kapitole B.I.4. dokumentace. Dokumentace EIA jednotlivé vlivy dle požadavků §2, zák. č. 100/2001
Sb. popsala pro hodnocení záměru dostatečně a popsala je v souladu s požadavky na rozsah
posuzování.
Zpracovatel posudku vůči rozsahu a náplni této kapitoly nemá výhrady.
Hodnocení vlivu na krajinu dle § 2 zákona je nedostatečné. Nejsou hodnoceny konkrétní prvky, a
přesto je vyvozováno, že záměr zasáhne do krajinného prostoru „celkově poměrně málo“. Jako závěr
je uvedena neurčitá formulace „Celkově nejsou z hlediska vlivu na krajinný ráz očekávány natolik
negativní vlivy, aby z hlediska vlivu na krajinný ráz byla realizace stavby nepřípustná.“ Bez dat a
podkladů je kvantifikován vliv výstavby a provozu na krajinný ráz jako malý až střední.
Komentář zpracovatele posudku:
K hodnocení krajinného rázu v současnosti neexistuje žádná závazná metodika. Existuje však několik
pomocných metodik zabývajících se krajinným rázem. Jejich využití je zcela individuální. Jedná se
např. o následující metodiky:
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1/ Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě (metodické doporučení), AOPK
ČR 1999, Míchal, I.; Metodický podklad hodnocení krajinného rázu v chráněných krajinných
oblastech, SCHKO ČR 1997, Bukáček, R.;
2/ Matějka, P. a kol.; Löw, J. a Míchal, I.: Krajinný ráz. Lesnická práce. Kostelec nad Černými lesy
2003,
3/ Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz – metodický
postup. ČVUT Praha 2004. I. Vorel; R. Bukáček; P. Matějka; M. Culek; P. Sklenička.
I přesto, že pro hodnocení vlivu záměru na krajinu a krajinný ráz existují metodiky hodnocení, je vždy
toto hodnocení určitým způsobem subjektivní.
Autor připomínky uvádí ve svém vyjádření, že nejsou hodnoceny konkrétní prvky, a přesto je
vyvozováno, že záměr zasáhne do krajinného prostoru „celkově poměrně málo“.
Není pravda, že dokumentace EIA vyvozuje tento závěr bez posouzení vlivů na jednotlivé složky
krajinného rázu. V souladu s metodikou hodnocení krajinného rázu zpracovanou Ing. arch. Vorlem a
kol. byly hodnoceny tyto ukazatele: zásah do přírodních hodnot, zásah do VKP, zásah do ZCHÚ a
prvků NATURA 2000, zásah do kulturních a historických hodnot, zásah do estetických hodnot, zásah
do kulturních dominant, zásah do harmonického měřítka a harmonických vztahů. Intenzita vlivu
záměru na tyto ukazatele byla hodnocena na základě pětibodové stupnice (zásah žádný – zásah velmi
silný). Vyvozené závěry zpracovatele dokumentace EIA vychází z výše zmíněného hodnocení
jednotlivých aspektů dotčeného krajinného prostoru. Autor posudku nemá k předloženému hodnocení
připomínky, s vyvozenými závěry se ztotožňuje.
V rozporu se závěry je v téže části uvedeno „Dotčený krajinný prostor je ale natolik dotčený
množstvím jiných staveb (silnic včetně dálnice D1, sídel, průmyslových a skladových areálu, odlesněn
a rozorán), že realizace Vestecké spojky nepřinese výrazné zhoršení harmonických vztahů v krajině.“
Formulace je absurdní a v důsledku prokazuje metodicky nepřípustný způsob hodnocení, totiž že
velmi zatíženou krajinu lze zatěžovat i nadále, neboť již není co významně zhoršit.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku nepovažuje výše zmíněné konstatování za jakkoliv absurdní. Dokumentace EIA
de facto pouze konstatuje, že harmonické měřítko v krajině je již v současnosti ovlivněno řadou staveb
a že realizace Vestecké spojky by neměla přispět k výraznému zhoršení harmonických vztahů v krajině.
Zpracovatel posudku neshledal v hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz žádné zásadní nedostatky.
Hodnocení je dle jeho názoru zpracováno standardním postupem.
Je nutno rovněž upozornit na řadu opatření v návrhu stanoviska, jejichž cílem je optimální začlenění
dané stavby do krajiny, např. důsledné ozelenění případných ochranných valů, apod.
Metodicky rozporný je způsob hodnocení, např. v téže kapitole je uvedeno zároveň, že stavba „přinese
novou hmotu technické stavby velkého měřítka a stovky metrů protihlukových valů“ a zároveň je
v tabulce nedoloženě hodnocen zásah do kulturních dominant i estetických hodnot jako žádný a zásah
do harmonického měřítka krajiny jako slabý.
Komentář zpracovatele posudku:
Dle metodiky hodnocení krajinného rázu Ing. arch. Vorla a kol. je estetická hodnota krajiny
vyjádřením přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka a vztahů v krajině; předpokladem
vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele, objektivní okolnosti pozorování
a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace prvků, struktura složek).
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Harmonické měřítko krajiny vyjadřuje takové členění krajiny, které odpovídá harmonickému vztahu
činností člověka a přírodního prostředí; z hlediska fyzických vlastností krajiny se jedná o soulad
měřítka celku a měřítka jednotlivých prvků.
Jak již bylo zmíněno v předcházejícím komentáři k problematice hodnocení krajinného rázu, je
hodnocení určitým způsobem vždy subjektivní.
K hodnocení harmonického měřítka krajiny nemá autor posudku žádné připomínky. Vliv záměru na
estetickou hodnotu území by bylo možné označit jako slabý zásah. Tato změna však nebude mít
podstatný vliv na celkové hodnocení záměru z hlediska krajiny a krajinného rázu.
Absurdní a vnitřně rozporné je i tvrzení, že „nová linie komunikace přinese pozitivní prvek –
doprovodnou linii dřevin, která významně sníží negativní vliv spojky na krajinný ráz“.
Komentář zpracovatele posudku:
Doprovodná zeleň podél komunikace přispěje k začlenění stavby do krajiny. Je to standardní postup
nejen u nás, ale i v zahraničí. Zpracovatel posudku nemá k této skutečnosti připomínky. Upozorňuje,
že rozsah navržených sadových úprav je dostatečný.
Autor tedy negativní vliv spojky na krajinný ráz přiznává, avšak v závěrech jej bagatelizuje. Autor
v této části projevil minimálně neodborný, příp. i zaujatý přístup k hodnocení.
Komentář zpracovatele posudku:
S uvedenou připomínkou se autor posudku neztotožňuje, nepovažuje předložené hodnocení vlivu
stavby na krajinný ráz za jakkoliv neodborné. Vysvětlení postupu hodnocení bylo provedeno výše.
V dokumentaci jsou s nulovou variantou jen formálně porovnávány vybrané ukazatele (viz část E), pro
některé vlivy chybí kvantifikace.
V rozporu s částí E Přílohy 4 zákona nejsou údaje podle částí B, C, D, F, G a H přílohy uvedeny
v přiměřeném rozsahu pro obě posuzované varianty a pro všechny posuzované stavy (8 stavů).
Komentář zpracovatele posudku:
Kapitola E by měla dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění obsahovat porovnání variant řešení
záměru (pokud byly předloženy). Autor posudku neshledal z hlediska rozsahu ani obsahu kapitoly
v dokumentaci EIA nedostatky.
Pro všechny výhledové roky a stavy jsou posouzeny rovněž varianty bez realizace záměru. S těmito
výchozími předpoklady dále pracuje rozptylová i akustická studie (obě vycházejí ze společných
dopravně-inženýrských podkladů) a z dominantnosti vlivů těchto parametrů na ŽP.
Dokumentace EIA důsledně porovnává stav bez realizace záměru a stav s realizací záměru. Z tohoto
přístupu jasně vyplývá, jak velký je vlastní příspěvek záměru např. k akustické situaci a znečištění
ovzduší.
Nulová varianta tedy není zpracována jen formálně, ale je aktivně využita při porovnání stavu se
záměrem a stavu bez záměru.
Dokumentace EIA provádí hodnocení dle § 5 odst. 1 v přiměřeném rozsahu, dle obvyklého rozsahu
sledovaných ukazatelů pro daný typ záměru, tj. provádí zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení
předpokládaných přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí.
Skutečnost, že pro některé vlivy chybí kvantifikace, není nutně chybou, některé vlivy, např. vlivy na
krajinný ráz de facto kvantifikovat nelze, resp. jejich kvantifikaci nelze jednoznačně interpretovat.
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Pan Šuráň konkrétně neuvádí, které stavy či varianty nejsou náležitě porovnány z hlediska jejich vlivů.
Zpracovatel posudku se po podrobném prostudování dokumentace i všech jejích příloh domnívá, že
veškeré důležité vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo byly v rámci navržených variant a
stavů důsledně porovnány a vyhodnoceny.
Pojem „stav“ je dokumentací jednoznačně považován za variantu a přitom nejsou údaje pro všechny
stavy/varianty v rozporu s požadavky zákona uvedeny a vlivy porovnány.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku konstatuje, že pojmy jako stav a varianta jsou v dokumentaci používány s nejvyšší
citlivostí a je dbáno na jejich rozlišení. Jedná se ovšem pouze o nástroje pojmenování a jejich
případná záměna je nanejvýš formální chybou a např. nesoulad v terminologii mezi dokumentací a
přílohami. Jak již bylo řečeno výše, pro ty faktory, kde je třeba s jednotlivými stavy pracovat,
porovnání jednotlivých stavů provedeno bylo.
Není jasné, které údaje a vlivy, které nebyly porovnány, má pan Šuráň na mysli, proto se k tomu
zpracovatelé posudku nemohou vyjádřit.
Není posouzen vliv záměru při jeho ukončení dle § 5 odst. 3 zákona.
Komentář zpracovatele posudku:
Dle § 5, odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. se skutečně při posuzování záměru hodnotí vlivy na životní
prostředí při jeho přípravě, provádění, provozování i jeho ukončení, popř. důsledky jeho likvidace a
dále sanace nebo rekultivace území. Je nutné si ale uvědomit, že zákon dává vždy obecné právní
požadavky. Nemůže a ani to není možné, aby podchytil všechny možnosti a reálné situace. Ukončení
záměru je třeba řešit u reálných záměrů, které končí v nějaké dohledné době, např. těžba.
Zpracovatel posudku opětovně konstatuje, že je ovšem nezbytné zvolit příslušný rozsah posouzení
záměru dle konkrétního typu záměru. U realizace liniových staveb se nepředpokládá jejich ukončení;
resp. termín jejich ukončení nelze předem odhadovat, není stanoven a zároveň lze předpokládat, že
případné vlivy ukončení těchto záměrů budou ve srovnání s vlivy výstavby, resp. provozu podstatně
nižší. Silniční stavby se budují na desítky, resp. stovky let dopředu a těžko lze předjímat, jakým
způsobem se budou někdy v budoucnu likvidovat a jaké na to budou prostředky a možnosti.
Jen formálně je posouzena možnost havárií a jejich vliv na životní prostředí při provozování záměru
dle § 5 odst. 3 zákona. Je pouze uvedeno, že havárie nelze vyloučit. Není posouzen a kvantifikován
vliv možných havárií na životní prostředí a zejména není posouzen vliv nestandardního objemu
dopravy při havárii na D1 či pražském okruhu se svedením dopravy na Vesteckou spojku.
Komentář zpracovatele posudku:
Dokumentace EIA definuje možné havárie a jejich vliv na životní prostředí nejen v příslušné kapitole
D.III. dokumentace EIA. Řada případných rizik je však popsána již v předcházející kapitole D.I.
Autor námitky konstatuje, že dokumentace neposuzuje a nekvantifikuje hodnocení rizik havárií a
nestandardních stavů při provozování záměru. Zpracovatel posudku konstatuje, že v tomto případě má
autor námitky pravdu, nicméně vzhledem k tomu, že jde o nestandardní, obtížně predikovatelné a
hodnotitelné události a při objízdných trasách se jedná o krátkodobé stavy, považuje tuto skutečnost
za formální nedostatek, který nemá vliv na celkové závěry dokumentace.
Závěry uvedené v dokumentace EIA týkající se možných havárií je možné aplikovat i na zmíněný
nestandardní objem dopravy na Vestecké spojce (při havárii na D1 či Pražském okruhu). Je však
nutné podotknout, že tyto stavy jsou krátkodobého charakteru.

- EKOLA group, spol. s r. o. -

270

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

V rozporu s ustanovením § 10b odst. 2 není přihlédnuto k vlivům jiných záměrů, které budou
uskutečněny před provedením záměru nebo v průběhu jejího provádění, nebo jejichž provedení je
zamýšleno. Konkrétně není přihlédnuto k dokumentaci záměru Exit 4 D1 a dopravní připojení Západní
komerční zóny Průhonice (ZKZP). Tato dokumentace uvádí, že „řešení předpokládá výhledové
připojení komunikace ve směru na Újezd u Průhonic, a že výhledové spojení s MČ Praha-Újezd
u Průhonic není součástí této stavby, návrh křižovatky je však zpracován jako jeden celek pro
průkaznost možnosti příp. připojení MČ Praha-Újezd u Průhonic“. Dále uvádí, že „další komunikační
propojení směrem na sever od dálnice D1 není součástí platné územně plánovací dokumentace hl. m.
Prahy a proto je návazná místní komunikace pouze uvažována, ale nikoliv navržena“.
Předkládaná dokumentace se však v rozporu s dokumentací EXIT 4, nezabývá vlivem spojení
křižovatky dle záměru k obcím na severovýchod, se kterým se navíc v současnosti ve výhledu počítá a
je uvedeno v platné územně plánovací dokumentaci hl. m. Prahy, ani návaznou místní komunikací
z MČ Praha – Újezd u Průhonic směrem na sever, která je dokumentací EXIT 4 uvažována, a přesto
nejsou její vlivy v rozporu se zákonem vzaty v úvahu.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku podotýká, že ve stavech se záměrem (1B, 1C, 1E a 2B) byla do výpočtů v dopravněinženýrských podkladech zahrnuta i Západní komerční zóna Průhonice (ZKZP). Pojem záměr v DIP
zahrnuje tyto stavby: MÚK Exit 4 na dálnici D1, Vestecká spojka a Západní komerční zóna Průhonice
(ZKZP). Na základě zpracovaných kartogramů intenzit dopravy pro jednotlivé posuzované
varianty/stavy bylo provedeno mj. posouzení vlivů na akustickou situaci a znečištění ovzduší. Vliv
dopravy indukované ZKZP je tak řádně vyhodnocen a posouzen.
Při konstrukci modelového výpočtu dopravního zatížení se vychází z dostupných podkladů, zejména
pak z platného územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Rozvojová území, která nejsou
podchycena v ÚP SÚ, byla zohledněna pouze v odůvodněných případech (pokročilý stav přípravy
změny ÚP SÚ). Realizace komerčních zón se odvíjí od záměrů investorů, jejich finančních možností a
v neposlední řadě od projednávání záměrů ve vztahu k územním plánům a v dalších správních
řízeních. Určit skutečně reálný rozsah komerčních zón na 5 nebo dokonce 20 let dopředu je prakticky
nemožné, jejich celkový rozsah a vzájemné spolupůsobení lze jen odhadovat. Je třeba si také uvědomit,
že pokud by byly realizovány všechny zamýšlené komerční zóny od Šeberova až po Říčany, patrně by
došlo k rozdělení nikoliv neomezeného okruhu návštěvníků těchto zón a v případě velké koncentrace
těchto funkcí objem generované dopravy na jednotku plochy klesá.
Rok 2030 zachycuje jednu z variant posuzovaných v rámci dokumentace EIA, kde je zahrnut konečný
výhledový rozvoj území (zprovoznění ZKZP, komerční zóny Čestlice jih, Nupaky a rozvojového území
obce Rozkoš a Újezd – včetně komunikace Formanská) i komunikační sítě širšího spádového území,
tak jak bylo předpokládáno v době zpracování dokumentace (červen 2011). Se záměrem „Propojovací
komunikace Formanská - Exit 4 a administrativní a obytný soubor Praha - Újezd" se v dokumentaci
EIA počítá.
Pro splnění požadavků zákona je proto nezbytné dopracovat dokumentaci o vlivy spojené s
navazujícími komunikacemi z vyústění křižovatky EXIT 4 směrem na severovýchod nebo vyloučení
možnosti této komunikace řádně doložit.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku se dále odkazuje na své předcházející komentáře ve vyjádřeních k problematice
pokračování komunikace dále, podél Milíčovského lesa v trase tzv. JVK (jihovýchodní krátká).
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Dle jeho názoru je vyloučení možnosti pokračování komunikace dále směrem na severovýchod
v dokumentaci EIA řádně doloženo.
Dokumentaci EIA tak není třeba z tohoto důvodu vracet k dopracování.
Není uvedeno pro jaký časový odstup mezi realizací předkládaného záměru a záměru EXIT 4, který
posuzovaný záměr podmiňuje, je předkládaná dokumentace platná.
Komentář zpracovatele posudku:
Součástí návrhu stanoviska je následující podmínka pro další stupeň projektových příprav: „Zajistit
návaznost přípravy a realizace záměrů „EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny
Průhonice“ a „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603“. U obou
záměrů je nezbytné časově a věcně koordinovat jejich zprovoznění tak, aby byly obě stavby uvedeny do
provozu současně, případně s časovým posuvem tak, že EXIT 4 musí být uveden do provozu dříve, než
Vestecká spojka.“ Výstavba obou staveb musí být koordinována tak, aby bylo možné využívat Exitu 4
jako vjezdu/výjezdu ze staveniště a přebytky zeminy z Exitu 4 bylo možno využít při stavbě Vestecké
spojky.“
Dokumentace se zmiňuje o variantě záměru na základě studie Ing. arch. Preiningera.
Je uvedeno, že „řešení dle vyloučené varianty zajistí nárůst dopravy na Kunratické spojce, která vede
v blízkosti soustavy rybníků (Šeberák, Kunratický, Šeberovský, Hrnčířský) tedy chráněné lokality –
ZCHÚ – přírodní památky Hrnčířské louky a nové obytné výstavby v Šeberově – proto je z hlediska
ochrany ŽP tato varianta nepřijatelná.“ Přírodní památka Hrnčířské louky dle vyhlášky NVP č. 5/1988
Sb. NVP ze 4. 7. 1988 však ve skutečnosti neobsahuje rybník Šeberák ani Kunratický rybník, ale
Šeberovský rybník, Brůdek, Jordánek, Sladkovský a Hrnčířský rybník. Kunratická spojka je od
vyhlášené chráněné lokality vzdálena naprosto srovnatelně jako na záměr navazující silnice II/603
zahrnutá v dokumentaci záměru.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s připomínkou, že výčet rybníků označených jako součást přírodní
památky Hrnčířské louky je nepřesný. Do přírodní památky Hrnčířské louky jsou skutečně zahrnuty
tyto rybníky: Hrnčířský rybník, Šeberovský rybník, Sladkovský rybník, bezejmenný rybník severně od
Sladkovského rybníka, Brůdek a Jordánek.
Vzdálenost Kunratické spojky a Vestecké spojky od zmíněné přírodní památky však není srovnatelná.
Vestecká spojka se nachází cca 700 m od zvláště chráněného území, zatímco Kunratická spojka vede
v podstatně menší vzdálenosti od dané památky (cca 180m od Šeberovského rybníka, přičemž při
průchodu mezi Šeberovským rybníkem a Šeberákem vede cca 15 m od rybníku, ležícím v této soustavě
těsně pod Šeberovským rybníkem (což v případě havárie na Kunratické spojce přenáší případná rizika
do blízkosti PP)).
Kunratická spojka navíc není schopna zajistit adekvátní dopravní obsluhu území, neboť je již
v současné době značně přetížena a není schopna plnit stejnou dopravní funkci jako navržená
Vestecká spojka.
Uváděná skutečnost, že k uvedené studii nebylo vydáno kladné stanovisko ÚRM není z hlediska
zákona relevantní a nelze toto a podobná tvrzení uvádět jako důvod pro vyloučení této varianty.
Tvrzení, že dopravní řešení bylo na ÚRM projednáno je navíc nepravdivé.
Komentář zpracovatele posudku:
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Uváděná skutečnost vychází z předchozí vrácené dokumentace EIA, kde zpracovatel uvádí, že
navržené varianty ze studie Ing. Preiningera vyřazují Vesteckou spojku jako sběrnou komunikaci
městského významu a místo toho orientují systém místních komunikací i Vesteckého přivaděče z
Pražského okruhu buď na přetíženou Kunratickou spojku a na přetíženou křižovatku Chodov na D1
nebo přímo na tuto křižovatku. Tyto varianty dopravní situaci v oblasti neřeší, neboť:
1/ Nezaručují obsluhu území, a tím rozvoj obcí daný ve schválených územních plánech.
2/ Konzervují pohyb vozidel na síti místních pomalých a poddimenzovaných komunikací (záporný vliv
na ŽP).
3/ Přesouvají rostoucí zátěž z pokračující urbanizace území u hl. m. Prahy na přetížené komunikace
Vídeňská, Kunratická spojka a křižovatka Chodov.
4/ Neumožňují napojení z obchvatu Šeberova do kapacitní sběrné komunikace, jíž je právě Vestecká
spojka.
5/ Způsobují nárůst dopravy na Kunratické spojce, která vede v ZCHÚ - Přírodní památky Hrnčířské
louky a nové obytné výstavby v Šeberově - proto je z hlediska ochrany ŽP tato varianta nepřijatelná.
6/ Cílem studie je přenesení problematiky přetížené místní sítě v celé oblasti orientace dopravy na
křižovatku Chodov a Jižní Město, přičemž tato křižovatka představuje hlavní spojnici Jižního Města s
centrem, navíc zde má být vedena tramvajová trať. Kapacita a bezpečnost křižovatky je na hranici
únosnosti a jakákoliv přestavba je z hlediska územně plánovacího, pozemkového i technického
provedení nereálná.
Výše uvedená studie byla již v minulosti odmítnuta dopravními institucemi a samosprávou, nejnověji
též vyjádřeními ÚRM a TSK. Z tohoto důvodu se zpracovatel dokumentace EIA touto variantou
dopravní obsluhy území dále nezabýval. Autor posudku pokládá výše uvedené informace za dostatečně
pádný argument, proč byla navržená varianta z posouzení EIA vyloučena a s těmito důvody se
ztotožňuje.
Zpracovatel posudku skutečnost, že k uvedené studii Preininger nebylo vydáno kladné stanovisko
ÚRM, nepovažuje za jediný důvod pro odmítnutí této studie a považuje tuto skutečnost pouze za další
hledisko odborných institucí. Ve stanovisku Útvaru rozvoje hl. m. Prahy ze dne 13. 8. 2010 (č. j.
8116/10) je mimo jiné dokumentováno, že Studie dopravní obsluhy JV segmentu Prahy“ (Ing. arch.
Preininger, 2004) se značně liší od schválených územně plánovacích dokumentací a že k této studii
URM nevydal kladné stanovisko.
Uvedená studie je navíc již značně neaktuální, neboť byla zpracována v roce 2004.
Dokumentace neposuzuje vliv dopravy ze ZKZP a dalších pravděpodobných staveb v zájmovém
území.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku se proto odkazuje na své komentáře
v této problematice v předcházejících vyjádřeních.
Ve stručnosti lze konstatovat, že dokumentace EIA řádně hodnotí vliv dopravy ze ZKZP i ostatních
staveb.
Je otázkou, proč je vůbec dokumentace zpracovávána v předstihu před zahájením realizace záměru
EXIT 4.
Komentář zpracovatele posudku:
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Zpracovatel posudku neshledal žádné důvody, proč by nemohla být stavba EXIT 4 a Vestecká spojka
projektově připravována de facto paralelně.
Je nutné upozornit, že se navíc předpokládá současné, či s mírným posunem zprovoznění obou výše
zmíněných záměrů (viz podmínka Návrhu stanoviska).
Pan Šuráň požaduje prověření, zda rozdělením záměrů na část křižovatky EXIT 4 včetně ZKZP a
Vesteckou spojku v úseku není účelové a neslouží pouze k prosazení a realizaci pouze částečného
záměru (např. EXIT 4 a ZKZP), aniž by pak byla Vestecká spojka v úseku ZKZP – silnice II/603
realizována.
Komentář zpracovatele posudku:
Každý ze zmíněných záměrů má rozdílného oznamovatele, z tohoto důvodu bylo potřeba přistoupit i
k formálnímu oddělení obou staveb. Z hlediska procesu EIA však byly pro oba záměry zpracovány
jednotné vstupní podklady - dopravně-inženýrské podklady.
Obavu z možného prosazení a realizace pouze částečného záměru (např. EXIT 4 a ZKZP) je možné
vyloučit, neboť v návrhu stanoviska je jasně pro obě stavby (EXIT 4 i Vestecká spojka) definována
podmínka současného zprovoznění obou staveb, resp. výstavby koordinace výstavby obou staveb.
Navíc pro EXIT 4 je investorem ŘSD ČR a tento investor nemůže stavět MÚK bez návaznosti na další
komunikační síť.

66. Bc. Petra Svobodová
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
Autorka vyjádření nesouhlasí s vybudováním komunikace o velikosti dálnice. Obává se, že Vestecká
spojka připraví podmínky pro podnikatelský záměr vlastníků tamějších pozemků např. pro rozlehlou
obchodní zónu. Obává se, že po výstavbě Vestecké spojky nepůjde zabránit výstavbě obchodní zóny.
Následkem toho bude nárůst dopravní zátěže, a to nejen na Vestecké spojce, nýbrž i na okolních
komunikacích, které k tomu nejsou vhodné a již dnes jsou nedostačující.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere nesouhlas s připravovanou stavbou na vědomí. Podotýká, že Vestecká
spojka není v žádném případě projektována jako komunikace dálničního charakteru. Jedná se
o dvoupruhovou komunikaci kategorie S 9,5/70.
Výstavba zmíněné obchodní zóny musí v budoucnu projít samostatným procesem EIA, na jehož
základě budou detailně posouzeny vlivy navržené zóny na životní prostředí a obyvatelstvo.
Obyvatelstvo bude mít zákonnou možnost se k danému záměru v rámci procesu EIA vyjádřit.
Bude nutné vystavit další komunikace dálničního rázu, a to v trase původně navrhované tzv. JVK.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 1 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Se vznikem dálnice se několikanásobně zvýší dopravní zatížení. Zvýší se hluk. Zvýší se emise. Budou
překročeny hygienické limity. Vysoká hladina hluku má negativní dopad na spánek, psychické zdraví
a celkovou hodnotu života. Hladina nebezpečných látek v ovzduší má vliv na dýchací ústrojí, může
způsobovat astmatické potíže, a jiné závažné onemocnění (např. rakovinu).
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Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují na vypořádání
předcházejících připomínek obdržených k dokumentaci EIA.
Záměr bude mít i negativní vliv na přírodu a životní prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Předložená dokumentace EIA neprokázala, že by navržená stavba Vestecké spojky měla významný
negativní vliv na přírodu a životní prostředí. Z dokumentace EIA vyplynulo, že při realizaci
navržených opatření k minimalizaci, kompenzaci či eliminaci nepříznivých vlivů stavby na životní
prostředí je vliv záměru na jednotlivé složky životního prostředí akceptovatelný.
Nezbytnou podmínkou realizace stavby je však dodržení všech navržených opatření (viz Návrh
stanoviska v kapitole VII. posudku).

67. Pan Václav Vondra, paní Veronika Klásková
vyjádření ze dne 5. 3. 2012
Autoři vyjádření nesouhlasí s výstavbou plánované spojky v trase JVK.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere výše uvedený nesouhlas s předloženou stavbou na vědomí.

68. Paní Irena Vostatková
Výše uvedená stavba vysoce zatíží životní prostředí okolních obcí a navíc neřeší dopravní situaci
v obci Vestec a v okolních obcích.
Komentář zpracovatele posudku:
Vliv záměru na dopravní situaci v okolních obcích je patrný z rozdílových kartogramů intenzit dopravy
(příloha č. 3.1 a 3.2 dopravně-inženýrských podkladů). Z kartogramů vyplývá, že pokles intenzit
dopravy v souvislosti s realizací Vestecké spojky na stávajících komunikacích je možné očekávat např.
na ul. Vestecká v obci Vestec, na komunikaci K Šeberovu v Hrnčířích, na komunikaci K Hrnčířům
v Šeberově.
Předložená dokumentace EIA neprokázala, že by v souvislosti s navrženou stavbou Vestecká spojka
hrozila zmíněná vysoká zátěž životního prostředí v okolních obcích.
Vliv záměru na jednotlivé složky životního prostředí je akceptovatelný. Nezbytnou podmínkou
realizace stavby je však dodržení všech navržených opatření k minimalizaci, kompenzaci či eliminaci
nepříznivých vlivů stavby na životní prostředí.
Dokumentace neposuzuje vliv dopravy plynoucí z Vestecké spojky jako spojnice dálnic a zavedení
dopravy z plánované dálnice D3 včetně dopravy kamionové z jižních Čech do Prahy.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 4 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
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Navržená Vestecká spojka vytváří souběžnou dálniční spojnici vůči Silničnímu okruhu kolem Prahy
(JVD).
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku.
Funkce Vestecké spojky je dostatečně komentována v dokumentaci EIA. Autor posudku nemá
k uvedenému popisu připomínky. Podotýká, že Vestecká spojka má primárně sloužit pro obsluhu
přilehlého území (nikoliv pro tranzitní dopravu, pro kterou je plánován a budován Silniční okruh
kolem Prahy). Dopravní funkce obou komunikací jsou odlišné.
Navržený úsek je jen jednou etapou Vestecké spojky. Dokumentace neřeší stavbu jako celek.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 1 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Dokumentace neposuzuje vliv dopravy v případě pokračování Vestecké spojky kolem Milíčovského
lesa Křeslic a Petrovic v trase původního dálničního okruhu JVK a vliv připojení kontejnerového
překladiště METRANS u Petrovic. V případě vzniku komerčních a administrativních zón by došlo
k takovému nárůstu dopravy v ulicích v Jižním Městě, Petrovicích a Křeslicích, že by situace vynutila
pokračování komunikace typu JVK kolem Milíčovského lesa.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 1 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Dokumentace neposuzuje dostatečně vliv dopravy z plánované komerční zóny v Průhonicích,
navrhovaných administrativních zón v Újezdě, navrženého hypermarketu TESCO v Šeberově a vůbec
neuvažuje dopravu z dalších možných staveb. Je více než pravděpodobné, že všechny volné pozemky
kolem Vestecké spojky i jejího pokračování směrem na severovýchod od dálnice D1 budou zastavěny
komerčními stavbami, sklady, administrativními komplexy.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 3 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Dokumentace neposuzuje další varianty dopravního řešení.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 7 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Dokumentace neposuzuje Vesteckou spojku jako čtyřproudovou, což není v logické návaznosti na již
postavenou část Vestecké spojky, která je čtyřproudá a v Újezdě je taktéž navrhovaná čtyřproudá
komunikace. Pravděpodobně bude provedena změna v průběhu provedení stavby na čtyřproudovou, a
tím se využije plánovaná územní rezerva.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 8 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Dokumentace neposuzuje dostatečně vliv stavby na chráněná území v jejím okolí.
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Komentář zpracovatele posudku:
Vlivy záměru na výše zmíněná chráněná přírodní území se řádně zabývá hned několik kapitol
dokumentace EIA. Jedná se např. o kapitolu C.I.1. Zvláště chráněná území, přírodní parky a
významné krajinné prvky, kapitolu C.II.6. Krajina, kapitolu D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní
vody a kapitolu D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy.
Dokumentace EIA tak postihuje a hodnotí všechny předpokládané vlivy záměru na tato území. Autor
posudku v této souvislosti odkazuje na návrh stanoviska, který je součástí kapitoly VI. posudku.
Součástí návrhu stanoviska je řada opatření na ochranu výše uvedených přírodních území.

69. VZOR 2 doplnění VZORU 1 (dodatečné připomínky k dokumentu ze dne 20. 2. 2012)
Jiří Jirouš, Lucie Jiroušová, Štěpánka Kremlová, Eliška Kremlová, Michaela Kremlová, Jiří
Kremla, Jitka Suchardová, Aleš Sucharda, Ing. Renáta Voláková, Ing. Zdeněk Janata, Ing.
Tomáš Horka
Bod č. 11 doplňují autoři vyjádření o fakt, že hluková studie pro Pražský okruh je podhodnocena,
založena na nesprávném předpokladu dodržování povolených rychlostí automobilů. Proto je třeba
zdůraznit započtení chyby nejistoty výpočtu. Nezahrnutí správné nejistoty výpočtu nyní způsobuje, že
reálné hlukové zatížení např. Jesenice i dalších obcí je dnes takové, že dochází k opakovaným
stížnostem na hluk a kritiku funkčnosti a nedostatečnosti navržených valů. Reálná skutečnost bohužel
ukazuje na formální chyby akustických studií, a proto je nutné vycházet ze současných negativních
zkušeností potvrzující nedostatky hlukových studií.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se nemůže kompetentně vyjádřit ke zmíněné akustické studii zpracované pro
Pražský okruh, neboť tuto studii nemá k dispozici a ani to není jeho úkolem. Dále se proto vyjadřuje
pouze k připomínkám týkajícím se nyní projednávané a posuzované Vestecké spojky.
K připomínce týkající se zahrnutí „správné“ nejistoty výpočtů dodává následující:
V rámci akustické studie byla stanovena celková nejistota výpočtů ± 2,0 dB. Jedná se o běžně
udávanou nejistotu výpočtu, která je dána především přesností vstupních dat a kvalitou zpracování
výpočtového modelu v použitém akustickém softwaru.
Proces EIA pracuje na základě vstupních údajů a přesnosti odpovídající stupni projektové
dokumentace a stupni EIA. Je tedy třeba si uvědomit, že v procesu EIA by se mělo především prokázat,
zda může, či nemůže dojít k možnému ovlivnění a pokud ano, tak zda to je technicky řešitelné, či
nikoliv. Proces EIA není stupeň projektové dokumentace pro optimalizovaný finální návrh např.
protihlukové clony. To, že snížení celkového hluku lze docílit, a to především hluku z ostatní dopravy
nezávislé na posuzovaném záměru, bylo touto studií prokázáno. V dalším stupni projektové přípravy
bude možné zpřesnit akustické výpočty a teprve potom bude mít smysl analyzovat i dopad nepřesnosti
těchto výpočtů např. na navrhovaná protihluková opatření.
Dokumentace je vyjádřením považována za nedůvěryhodnou, jelikož je zvažován pro D3 jen rok
2030. Uvažovat D3 jen pro rok 2030 je zavádějící, protože existuje oddělená studie EIA pro D3
samostatně, kde jsou uváděné roky pro západní variantu, tedy s napojením na Pražský okruh u
Jesenice v blízké budoucnosti (rok zahájení 2013, dokončení stavby 2017). Toto považuje autor
vyjádření za úmyslné matení veřejnosti, aby nebezpečí provozu z D3 podhodnotila ve svých
připomínkách s tím, že jich se tento problém vůbec nedotkne. Požaduje, aby studie vycházela ze

- EKOLA group, spol. s r. o. -

277

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

skutečných a reálných informací dostupných veřejnosti. Dokumentace EIA tedy provoz z D3 reálně
nezhodnotila.
Komentář zpracovatele posudku:
Přístup ke zpracování dopravně-inženýrských podkladů, resp. k náplni jednotlivých hodnocených
variant považuje autor posudku za správný. Při posouzení stavu v roce 2014 byly uvažovány pouze
stavby, u kterých je s nejvyšší pravděpodobností reálné, že budou v tomto roce skutečně zprovozněny
(např. městský okruh v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka, Vysočanská radiála mezi Pražským okruhem
a Kbelskou).
Výhledové výpočty pro rok 2030 pak byly provedeny pro cílový stav komunikační sítě na území hl. m.
Prahy a jeho regionu (tj. i včetně D3).
Prezentované roky 2014 a 2030 je nutno brát jako modelové. Zpracovatel posudku považuje výše
uvedený přístup za správný, je podchycena jak varianta krátce po uvedení stavby do provozu, tak i
vzdálenější časový horizont, který reprezentuje „maximální náplň území“.
Byl zjištěn výskyt kriticky a silně ohrožených druhů. Přírodní hodnota území, které bude zasaženo
navrhovanou Vesteckou spojkou, je podhodnocena.
Komentář zpracovatele posudku:
Autor posudku neshledal v rámci hodnocení vlivů záměru na přírodu či dotčenou faunu žádné zásadní
nedostatky, zpracovatel dokumentace EIA přírodní hodnotu území nikterak nepodhodnocuje.
Předložené hodnocení je zpracováno z pohledu zpracovatelů posudku objektivně.
V oblasti zasažené Vesteckou spojkou dojde k výraznému poklesu cen nemovitostí.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Snížení ceny nemovitostí nacházejících se v blízkosti
navrhovaného záměru však není zcela předmětem procesu EIA.
Autor posudku pouze obecně konstatuje, že nově navržená obslužná komunikace může cenu
nemovitostí v daném území i zvýšit, neboť bude zajištěna kvalitní dopravní obsluha území.
Autoři vyjádření požadují vysvětlit ekonomický vliv a efektivnost záměru se zodpovědným
porovnáním škod na životním prostředí.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autor posudku podotýká, že posouzení ekonomické
efektivity stavby však nespadá svým charakterem do procesu EIA.
Probíhající proces EIA se zabývá vyhodnocením vlivu stavby na životní prostředí. Jeho součástí je mj.
identifikace vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí včetně případného návrhu opatření
k minimalizaci, kompenzaci či eliminaci identifikovaných nepříznivých vlivů.
Na základě výše uvedeného požadují autoři vyjádření, aby dokumentace vlivů záměru „Vestecká
spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603“ byla opětovně vrácena
k přepracování.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku neshledal v předložené dokumentaci EIA žádné závažné nedostatky či chybějící
údaje, které by vyžadovaly opětovné vrácení dokumentace EIA k přepracování.
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V rámci návrhu stanoviska, který je součástí předloženého posudku, je specifikována celá řada
podmínek pro další stupně projektových příprav, fázi výstavby i provozu záměru. Jedná se o podstatně
širší návrh opatření, než je součástí dokumentace EIA.

70. VZOR 3
Ing. Ivan Smutný a Ing. Ivana Smutná, Dalibor Petrů, Jana Petrů, RNDr. Martin Tancer, Ph.D.,
Lukáš Valda, Marek Postler, Tomáš Hlaváček, Petra Nováková, Ing. Patrik Eckert, Petr
Slánský, Jindřich Severa a Zdena Severová, Jan Loskot, David Fialka, Eva Mančalová, p.
Michal, Ing. Helena Zavadilová, Ladislava Vilímková, Jiří Borč
Vestecká spojka by vytvářela souběžnou dálniční spojnici vůči Silničnímu okruhu kolem Prahy.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku.
Funkce Vestecké spojky je dostatečně komentována v dokumentaci EIA. Autor posudku nemá
k uvedenému popisu připomínky. Podotýká, že Vestecká spojka má primárně sloužit pro obsluhu
přilehlého území (nikoliv pro tranzitní dopravu, pro kterou je plánován a budován Silniční okruh
kolem Prahy). Dopravní funkce obou komunikací jsou odlišné.
Dokumentace stavbu neposuzuje jako celek, ale jen jednu její etapu - Vesteckou spojku.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 1 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Dokumentace neposuzuje dostatečně vliv dopravy z plánované komerční zóny Průhonice a
plánovaného TESCO Šeberov.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 3 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Dokumentace neposuzuje kromě Vestecké spojky jinou variantu dopravního řešení.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 7 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Není posouzena Vestecká spojka ve čtyřpruhovém provedení, přestože čtyři pruhy jsou navrženy jako
územní rezerva.
Komentář zpracovatele posudku:
Jedná se o opakovaně vznesenou připomínku. Autoři posudku se proto odkazují např. na svůj
komentář k bodu č. 8 vyjádření VZOR 1 ze dne 20. 2. 2012.
Neposuzuje dostatečně vliv záměru na chráněná území (Milíčovský les a rybníky, Hrnčířské louky,
Průhonický park).
Komentář zpracovatele posudku:
Vlivy záměru na výše zmíněná chráněná přírodní území se řádně zabývá hned několik kapitol
dokumentace EIA. Jedná se např. o kapitolu C.I.1. Zvláště chráněná území, přírodní parky a
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významné krajinné prvky, kapitolu C.II.6. Krajina, kapitolu D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní
vody a kapitolu D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy.
Dokumentace EIA tak postihuje a hodnotí všechny předpokládané vlivy záměru na tato území. Autor
posudku v této souvislosti odkazuje na návrh stanoviska, který je součástí kapitoly VI. posudku.
Součástí návrhu stanoviska je řada opatření na ochranu výše uvedených přírodních území.

71. Ministerstvo zdravotnictví ČR
(č. j. 13886/2012/OVZ-1.2.2012) ze dne 18. 4. 2012
Ministerstvo zdravotnictví ČR s předloženou dokumentace EIA záměru „Vestecká spojka v úseku
ZKZP – silnice II/603“ souhlasí.
Komentář zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku bere souhlas Ministerstva zdravotnictví ČR s dokumentace EIA na vědomí.
Dále bez komentáře.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

1.

Dokumentace je zpracována po formální stránce správně podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb. ve znění pozdějších předpisů.

2.

Plánovaný záměr je v dokumentaci popsán pro účely tohoto posuzování v dostatečném rozsahu.

3.

Vlastní dokumentace je zpracována standardní formou, je doplněna grafickými přílohami.

4.

Dokumentace je logicky koncipovaným materiálem, jehož snahou bylo podchytit nejen vliv
samotné stavby, ale především vliv v širším kontextu území v návaznosti na další aktivity (EXIT
4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice). Určité nedostatky byly spojené
především s vyhodnocením znečištění ovzduší a akustické situace.

5.

Z hlediska úplnosti informací obsažených v jednotlivých kapitolách lze konstatovat, že podstatné
informace jsou v dokumentaci obsaženy, případně je možné je doplnit v dalším stupni přípravy
záměru (požadavky na toto doplnění jsou včleněny do návrhu stanoviska), další připomínky mají
doplňující charakter.

6.

Popis životního prostředí pravděpodobně ovlivněného navrhovaným záměrem je proveden
dostatečně.

7.

Zvolené metody hodnocení a výchozí předpoklady odpovídají stupni projektové přípravy a
nevymykají se obvyklým postupům v procesu EIA, jsou standardní a vhodně zvolené k účelům
posuzování.

8.

Srovnání stavu s realizací záměru se stavem bez realizovaného záměru lze považovat za vhodné a
správné. Je řádně vyhodnocen jak stávající stav, tak i hodnocené výhledové roky 2014 a 2030.

9.

Posudek má dílčí metodické připomínky především k hlukové a rozptylové studii, ochraně vod.

10. Připomínky uvedené ve vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy se nejčastěji
týkaly vlivů záměru na řešení dopravy, vlivu na akustickou situaci a znečištění ovzduší.
11. Připomínky uvedené ve vyjádření veřejnosti a iniciativ se nejčastěji týkaly vlivů záměru na
dopravu, chybějícího variantního řešení záměru, údajnému rozdělení záměru (tzv. metody
salámování), možného prodloužení Vestecké spojky na v minulosti plánovanou JVK variantu,
vlivu na akustickou situaci a znečištění ovzduší, vlivu na povrchové a podzemní vody.
12. Všechny oprávněné požadavky uvedené v obdržených vyjádřeních k dokumentaci EIA jsou
zahrnuty v návrhu stanoviska.
Závěr hodnocení:
V pořadí již druhou doplněnou dokumentaci lze po odborné i grafické stránce označit jako
dokumentaci na dobré úrovni a pro účely hodnocení předloženého záměru z hlediska vlivu na
životní prostředí a obyvatele jako dostačující a vyhovující.
Na základě posouzení dokumentace, ověření situace v terénu, studia dostupných podkladů,
literatury a konzultací s odborníky a za předpokladu dodržení navržených opatření k prevenci
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vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně
povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí uvedených v návrhu
stanoviska, lze realizaci posuzovaného záměru akceptovat a je možné vydat souhlasné
stanovisko k posuzovanému záměru, avšak při dodržení veškerých podmínek uvedených dále
v návrhu stanoviska příslušného orgánu.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
Stanovisko k posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů:

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
1. Název záměru
Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice
II/603
2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603“ je stavbou
dopravní infrastruktury. Realizace posuzovaného záměru v délce cca 4,57 km spolu s realizací
navazující stavby „EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční zóny Průhonice“ propojí dálnici
D1 se silnicí II/603 a prostřednictvím Vesteckého přivaděče také s jižní částí Silničního okruhu kolem
Prahy (SOKP, stavba 513).
3. Umístění záměru
Kraj

Obec

Katastr

Hlavní město Praha

Praha-Šeberov

Šeberov

Středočeský

Průhonice

Hole u Průhonic

Středočeský

Jesenice

Zdiměřice u Prahy

Středočeský

Vestec

Vestec u Prahy

4. Obchodní firma oznamovatele
Středočeský kraj
5. IČ oznamovatele
70891095
6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1. Dokumentace
Zpracovatel:

IKP CONSULTING ENGINEERS s. r. o.
Mgr. Michael Pondělíček
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(osvědčení odborné způsobilosti č. j. 2826/316/OPVŽP/94 ze dne 31. 4. 1994,
potvrzení o autorizaci podle § 19 zák. č. 100/2001 Sb. č. j. 4532/OPVŽP/02 ze
dne 18. 9. 2002)
KPZ, Plzeňská 70, Beroun
Datum zpracování:

březen 2008

Pozn.: Oznamovatel využil zákonné možnosti, dané ust. § 6 odst. 5 platného znění zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí, tedy pro záměr, odpovídající dikci ust. § 4 odst. 1 písm. a) cit. zákona předložit rovnou
Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí. Zjišťovací řízení tedy neproběhlo.

2. Doplněná dokumentace
Zpracovatel:

EIA SERVIS s.r.o.
U Malše 20, 370 01 České Budějovice
RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc. (osvědčení č. j. 2721/4692/OEP/92/93 ze dne
11. 2. 1993, prodloužení autorizace č. j. 108951/ENV/10 ze dne 11. 1. 2011)

Datum zpracování:

prosinec 2011

3. Posudek
Zpracovatel:

EKOLA group, spol. s r. o.
Mistrovská 4, 108 00 Praha 10
Ing. Libor Ládyš (osvědčení odborné způsobilosti č. j. 3772/603/OPV/93,
vydané MŽP ČR dne 8. 6. 1993, prodloužení autorizace č. j. 3032/ENV/11 ze
dne 4. 2. 2011)

Datum zpracování:

srpen 2012

4. Veřejné projednání
Datum:
Místo konání:

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Závěry zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku považuje doplněnou dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí
(EIA SERVIS s.r.o., prosinec 2011) za akceptovatelnou. Po vyhodnocení dokumentace a připomínek
k ní obdržených doporučuje zpracovatel posudku příslušnému orgánu vydat souhlasné stanovisko pro
realizaci záměru za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.
Závěry veřejného projednání:
…
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6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
•

Středočeský kraj

•

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha

•

Ministerstvo životního prostředí, ředitelka odboru ochrany vod

•

Městská část Praha 11, starosta

•

Městská část Praha-Újezd

•

Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí

•

Obec Jesenice

•

Obec Průhonice

•

Hlavní město Praha

•

Městská část Praha-Křeslice

•

Městská část Praha-Šeberov

•

Obec Vestec

•

Magistrát hl. m. Prahy, OOP

•

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší

•

VZOR 1 – Tomáš Brabenec, Kateřina Benešová, Jana Vaníčková, Václav Kříž, Mgr. Kamila
Kudlvasrová, Milan Jíša, Jana Jíšová, Jan Baše, Ing. Karel Ctibor, Daniel Pospíšil, Karel
Polánecký, Olga Kotlebová, Vlastimil Trnka, Tomáš Novák, Hana Beránková, Ing. Antonín
Klátil, Jaroslava Barešová, Lenka Ocmanová, Daniela Winklerová, Ing. Marie Jelínková,
Andrea Hilmarová, Ing. Jiří Černý, Ing. Eva Olivová, Ing. Zdeňka Malá, Mgr. Jana Bašeová,
Ing. Jan Baše, Ing. Zuzana Hrdličková, Ing. Arch. Petra Malá, Ing. Jana Kadeřábková, Ing.
Vítězslav Jeřábek, CSc., Jiřina Rubešová, Jana Horne, Hana Řeháčková, JUDr. Ing. Jan
Zrzavecký, Ph.D., JUDr. Eva Herdová, Mgr. Jan Kapitán, Ing. Jiří Kapitán, Ing. Jiří Kapitán
ml., Jiří Chudoba, Ing. Markéta Zálešáková, Milan Lukáš, Božena Lukášová, Pavlína
Kuželová, Mgr. Bohumil Auersperger, Ing. Radim Folwarczny, Štěpánka Kremlová, Eliška
Kremlová, Michaela Kremlová, Jiří Kremla, Aleš Sucharda, Jitka Suchardová, Ing. Renáta
Voláková, Ing. Zdeněk Janata, Ing. Tomáš Horka, Michaela Plívová, Šárka Auerspergerová,
Mgr. Roman Valeš, Tereza Jiroušová, Marcela Davidová, Michal David, Ivo Hofman, Ing.
Mojmír Zálešák, Ing. Markéta Zálešáková, Ing. MgA. Jiří Konečný, Ing. Ivo Križko, Jitka
Josková, Vlastimil Adam, Marie Dvořáková, Adolf Dvořák, Ing. Marie Adamová, Ing.
Vladimír Adam, Ing. Viktor Horák, Ing. Iveta Horáková, Gabriela Králová, Pavel Císař, Libor
Benák, Ing. arch. Kateřina Konečná, Lucie Jiroušová, Jiří Jirouš, Mgr. Iveta Matulíková, Ing.
Josef Srnka a Mgr. Libuše Srnková, Vladimír a Alena Sochovi, Ing. Vladimír Valeš, Doc.
MUDr. Marie Valešová, CSc., MUDr. Gabriela Achiemere

•

Občanské sdružení STOP Vestecké spojce

•

Občanské sdružení Vestecká zvonička

•

Environmentální vzdělávací centrum Vysočina, o. s.

•

Občanské sdružení Aliance Jihovýchod (petice ze dne 27. 2. 2012; níže jsou i podepsaní
„petiční výbor v Šeberově“, „petiční výbor v Újezdu u Průhonic“, a Ing. Jana Kadeřábková (i
u vzoru 1) a Ing. Vladimír Karlík) petice Újezd-1039 podpisů, petice Šeberov-1179 podpisů

•

Anonymní vyjádření

•

Manželé Kožlovi
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•

Ing. Rudolf Mládek

•

Paní Irena Parisová st., paní Irena Parisová ml., pan Matyáš Stano

•

Elefant – Praha s. r. o. – Ing. Václav Šedivý

•

Pan Martin Tomaides

•

Paní Vacková

•

Pan František Vrňata

•

Ing. Ladislav Zvonař

•

Bc. Dominik Aubrecht

•

Pan Roman Bartoš

•

Paní Květa Bašová

•

Pan Miroslav Burkoň

•

MUDr. Petr Bušek, Ph.D.

•

MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.

•

Ing. Jitka Čermáková

•

Paní Zdenka Cílková, paní Stanislava Šoušová, paní Renata Scholzová, Dipl. Ing. Klaus
Scholze, paní Claudia Scholzová, pan Oliver Scholze

•

Paní Marta Drahokoupilová, pan Ladislav Drahokoupil

•

Ing. Petr Faltys

•

Ing. Jiří Francek, Ing. Hana Francková, Ing. Lukáš Francek, Mgr. Lenka Francková

•

Pan Václav Hartman

•

Paní Jana Hartmanová

•

Paní Leona Hartmanová

•

Pan Jan Havel, paní Alena Havlová, Ing. Jan Havel, paní Ilona Drobíková

•

Husníkovi a Kotalovi

•

Pan Otakar Janata

•

Pan Pavel Kopecký

•

Mgr. Rostislav Koubek

•

MUDr. Barbora Křížová

•

Paní M. Kvasničková

•

Lehnerovi, Jindovi a Fryčerovi

•

Paní Alina Mirakjan

•

Paní Jana Mitlöhnerová

•

Pan Alexander Nash
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•

RNDr. Alena Machová, MBA

•

Pan Tomáš Nechvátal

•

Pan Jindřich Novák

•

Ing. Petr Pospíšil, CSc.

•

PhDr. Luděk Příhoda

•

RNDr. Zdeňka Procházková

•

Pan Karel Říha, paní Anna Říhová, pan Jakub Říha

•

Paní Jana Rysová s rodinou

•

Pan Jiří Šára ml.

•

Ing. Jiří Šára a Ing. Liana Šárová

•

Pan Bohuslav Stehno

•

Ing. Jiří Šuráň, MBA

•

Bc. Petra Svobodová

•

Pan Václav Vondra, paní Veronika Klásková

•

Paní Irena Vostatková

•

VZOR 2 - Jiří Jirouš, Lucie Jiroušová, Štěpánka Kremlová, Eliška Kremlová, Michaela
Kremlová, Jiří Kremla, Jitka Suchardová, Aleš Sucharda, Ing. Renáta Voláková, Ing. Zdeněk
Janata, Ing. Tomáš Horka

•

VZOR 3 – Ing. Ivan Smutný a Ing. Ivana Smutná, pan Dalibor Petrů, paní Jana Petrů, RNDr.
Martin Tancer, Ph.D., pan Lukáš Valda, pan Marek Postler, pan Tomáš Hlaváček, paní Petra
Nováková, Ing. Patrik Eckert, pan Petr Slánský, pan Jindřich Severa a paní Zdena Severová,
pan Jan Loskot, pan David Fialka, paní Eva Mančalová, pan Michal, Ing. Helena Zavadilová,
paní Ladislava Vilímková, pan Jiří Borč

•

Ministerstvo zdravotnictví ČR

III. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti
Charakteristika vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo z hlediska jejich velikosti
a významnosti je zaměřená především na popis a vyhodnocení dominantních vlivů způsobených
realizací a provozem záměru. Jedná se především o vliv na obyvatelstvo, ovzduší, akustickou situaci,
vliv na podzemní a povrchové vody, půdu, faunu a flóru, krajinný ráz a odpadové hospodářství. Vliv
záměru na ostatní složky životního prostředí je zanedbatelný až nulový.
Vliv na znečištění ovzduší
Určité negativní vlivy na ovzduší je nutné očekávat během výstavby záměru, konkrétně během fáze
zemních prací, kdy bude docházet k největší manipulaci se zeminou a kdy bude současně v chodu
velký počet stavební techniky s velkým výkonem motoru.
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Imisní limity pro průměrné roční koncentrace NO2, tuhých znečišťujících látek a benzen nebudou
překračovány. Při suchém a větrném počasí může v těsné blízkosti zdrojů znečišťování ovzduší dojít
v případě, kdy nebudou uplatněna opatření ke snížení prašnosti, k překročení imisních limitů pro
maximální denní koncentrace tuhých znečišťujících látek frakce PM10.
Případné negativní vlivy budou ovšem působit po omezenou dobu a je možné je eliminovat technickoorganizačními opatřeními.
Vzhledem ke stávajícím imisním hodnotám pozadí v zájmovém území lze konstatovat, že ve fázi
provozu záměru nedojde k významnému zhoršení současné kvality ovzduší. K překračování imisních
limitů NO2, PM10 a benzenu nebude docházet.
Vliv na akustickou situaci
Určité vlivy na akustickou situaci je nutné očekávat během výstavby záměru. Tyto vlivy budou ovšem
působit po omezenou dobu a je možné je do určité míry eliminovat technicko-organizačními
opatřeními.
Vlastní provoz záměru nezpůsobí překročení hygienických limitů daných NV č. 272/2011 Sb.,
v platném znění. Avšak za předpokladu vybudování veškerých protihlukových opatření, která jsou
uvedena jako podmínky souhlasného stanoviska, a která budou dále rozpracována v dalších stupních
projektové dokumentace.
Vliv na obyvatelstvo
Nejvýznamnějšími vlivy na obyvatelstvo z výstavby a provozu komunikací, tedy i posuzovaného
záměru, jsou znečišťování ovzduší a hluk z dopravy. Významnost těchto negativních vlivů je dána
zejména intenzitou dopravy na komunikaci a vzdáleností obytné zástavby od komunikace.
Určité vlivy na obyvatelstvo je nutné očekávat během výstavby záměru (zvýšené koncentrace NO2
a PM10, akustická zátěž, zvýšená intenzita obslužné staveništní dopravy). Tyto vlivy budou ovšem
působit po omezenou dobu a lze je vzhledem k dočasnosti stavby označit za akceptovatelné.
Provoz záměru nebude z hlediska expozice hlukem představovat zvýšení zdravotních rizik pro
obyvatele. Rozsah vlivu hluku z provozu na stávajících komunikacích v zájmovém území na
obyvatelstvo je v současnosti střední až velký, významnost lze také vyhodnotit jako střední až velkou.
Rozsah a významnost vlivu provozu posuzovaného záměru na obyvatelstvo lze po realizaci záměru
hodnotit jako střední až velkou.
Na základě provedeného posouzení vlivů na veřejné zdraví lze konstatovat, že vlivem provozu
posuzovaného záměru „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603“
dojde ke vzniku nového pásu znečištění ovzduší podél Vestecké spojky a v blízkosti nových
křižovatek. Tento pás ovšem nezasáhne vyššími hodnotami území s trvalým výskytem obyvatel.
Vliv na vody
Během výstavby záměru může být režim podzemních vod ovlivněn v úsecích, kde výkopové práce
v projektovaných zářezech zasáhnou pod úroveň hladiny podzemní vody. V oblasti dosahu drenážního
účinku zářezů může v závislosti na konkrétních hydrogeologických podmínkách dojít k ovlivnění
hladin a vydatností okolních jímacích objektů.
Krátkodobé ovlivnění kvality podzemních vod je možno rovněž očekávat v průběhu výstavby silnice
po odtěžení půdní vrstvy, zasakováním splachových vod ze staveniště a dlouhodobě především
v místech projektovaných zářezů a v místech soustřeďování splachových vod z komunikace. Je proto
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nezbytné dodržet veškerá navržená ochranná a kompenzační opatření, která jsou uvedena
v podmínkách návrhu stanoviska.
Na základě hydrogeologického posouzení záměru vyplynulo, že stavba může za určitých okolností
dílčím způsobem ovlivnit prameniště na východním okraji Hrnčíř dotující rybniční soustavu přírodní
památky Hrnčířské louky a může ovlivnit chráněný vodní zdroj na JV okraji Hrnčíř využívaný pro
zásobování pitnou vodou. Z tohoto důvodu je nutné v dalších stupních projektové dokumentace
provést podrobný hydrogeologický průzkum, na jehož základě budou specifikována detailní ochranná
opatření. Daný požadavek je uveden v podmínkách návrhu stanoviska.
V důsledku provozu záměru se neočekává, že by došlo k významnému ovlivnění povrchových či
podzemních vod; s výjimkou havárií či nestandardních stavů.
Vliv na půdu
Záměrem dojde k dočasnému i trvalému záboru ZPF (1 % I., 8,7 % II., 20,4 % III. a 62,3 % IV. třída
ochrany ZPF). Záborem bude dotčena převážně půda nižší bonity.
Dojde k dočasnému záboru pozemků určených k plnění funkce lesa v rozsahu 1,8 ha.
Negativním dopadem na půdu bude kontaminace spojená se zimní údržbou vozovky chloridy, čímž
dojde k zasolování půd v jejím okolí, které může způsobit změny fyzikálních a chemických vlastností
půdy. Pro omezení možného negativního vlivu bude nutné optimalizovat posypové dávky chloridů,
minimalizovat obsahu chloridů v posypových materiálech, příp. nahradit chloridy jinou účinnou látkou
a v odůvodněných případech vyloučit posypových solí ze zimní údržby. Dané podmínky jsou součástí
návrhu stanoviska.
Vliv na flóru, faunu, ekosystémy
Flóra
Záměr bude veden převážně územím s ornou půdou. Nedojde k zasažení floristicky cenných biotopů.
K dotčení zvláště chráněného druhu rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění nedojde.
Záměr bude křížit několik polních cest a silnic, obvykle doprovázených mezerovitým stromořadím
nebo skupinami křovin náletového původu. Dále bude dotčen břeh rybníka a dva malé potoky
v umělém korytě.
Realizace záměru si vyžádá kácení několika desítek stromů a keřů převážně náletového charakteru
s malou sadovnickou hodnotou.
Po vybudování záměru budou nezpevněné okolní plochy ozeleněny dle projektu sadových úprav.
Fauna
V místě posuzovaného záměru bylo zaznamenáno pět zvláště chráněných druhů živočichů dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění: ropucha obecná, ještěrka obecná, koroptev polní,
vlaštovka obecná a rorýs obecný.
Pro zajištění migrace živočichů bude součástí záměru několik mostních objektů. Mostní objekt v km
0,816 o šířce cca 100 m bude přes Vesteckou spojku převádět silnici II/0032, cyklostezku i regionální
biokoridor R4/42. Větší část přemostění bude zalesněna a umožní bezproblémovou migraci
terestrickým druhům obratlovců vyskytující se v zájmovém území. Další mostní objekty
s odpovídajícími parametry umožňující migraci zjištěných druhů živočichů se nacházejí v km 3,477 a
v km 3,690.
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Součástí návrhu stanoviska jsou rovněž opatření pro zajištění ochrany živočichů.
Ekosystémy
Posuzovaná silniční stavba bude zabírat převážně plochy nižších stupňů ekologické stability. V trase
záměru se však nachází i dvě místa se stupněm ekologické stability 3 nebo vyšším: regionální
biokoridor v km 0,816 (bude převeden přes Vesteckou spojku 100 m širokým mostním objektem) a
lokální biokoridor v km 3,690 a navazující retenční nádrž (budou přemostěny mostním objektem
o délce cca 127 m).
Po realizaci záměru lze předpokládat obnovení, zachování či v případě regionálního biokoridoru i
zvýšení stupně ekologické stability.
Vliv na prvky ÚSES, VKP, ZCHÚ, NATURA 2000, přírodní park, památné stromy
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území
dle zákona č. 114/1992 Sb. Posuzovaný záměr neleží ani na území žádného přírodního parku podle
téhož zákona. K dotčení památného stromu rovněž nedojde.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádné EVL dle směrnice Rady Evropských společenství
č. 92/43/EHS, o stanovištích ani neleží v žádné PO podle směrnice Rady Evropských společenství
č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků.
Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného registrovaného významného krajinného prvku, kříží dva
významné krajinné prvky ze zákona: les (v km 0,816; daný VKP bude po realizaci záměru opět
propojen na mostním objektu přes Vesteckou spojku), vodní tok a jeho niva (v km 3,690; bude
přemostěn čtyřpolovým mostním objektem o délce cca 127 m). Vodní tok ústí do retenční nádrže, jejíž
objem bude zvětšen. To lze považovat za dočasný negativní vliv. Po ukončení prací dojde přirozeným
způsobem poměrně rychle k návrhu do současného stavu.
Umístěním záměru dojde k dotčení regionálního biokoridoru R4/42. Zachování jeho funkčnosti je
řešeno mostním objektem, který je popsán výše v textu. Plánovaným protihlukovým valem dále dojde
k částečnému dotčení lokálního biocentra L2/425. Velikost zásahu do daného biocentra bude malá, a
to jak z hlediska velikosti zásahu, tak z hlediska jeho funkčnosti (protihlukový val bude osázen
vhodnými dřevinami). Vestecká spojka v km 3,686 protíná dále lokální biokoridor, který je navržen
podél meliorační strouhy, a jehož součástí je i stávající retenční nádrž. Funkce daného biokoridoru
bude zachována (viz výše uvedené opatření k VKP vodní tok a jeho niva).
K dotčení dalších prvků ÚSES nedojde.
Vliv na krajinu
Celkově nejsou z hlediska vlivu na krajinný ráz očekávány natolik negativní vlivy, aby z hlediska
vlivu na krajinný ráz byla realizace stavby nepřípustná. Ani při pohledu od Průhonického parku není
očekáván zásadní negativní vliv realizovaného záměru na krajinný ráz ve srovnání se současným
stavem.
Vliv na produkci odpadů
Při výstavbě záměru bude vznikat středně velké množství odpadu (výkopové zeminy); nepředpokládá
se, že by se s některým muselo nakládat jako s nebezpečným odpadem. Zemina bude beze zbytku při
výstavbě beze zbytku využita, navíc bude nutné další zeminu pro násypy dovézt (v úvahu přichází
navazující stavba mimoúrovňové křižovatky EXIT 4 D1, kde je naopak očekáván přebytek
výkopového materiálu).

- EKOLA group, spol. s r. o. -

290

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

Ve fázi provozu záměru budou produkovány odpady z běžného provozu dopravy. Bude se jednat
vesměs o odpady z případných oprav a udržovacích prací silničních staveb.
Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Projektovaná stavba není v kolizi nebo těsném kontaktu s chráněným ložiskovým územím a nenachází
se v žádném prognózním ložisku nebo v jeho bezprostřední blízkosti. V lokalitě nejsou evidována
žádná poddolovaná území nebo svahové deformace.
Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze z hlediska rozsahu hodnotit jako malé až
nulové, jeho významnost jako malou nebo žádnou.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Posuzovaný záměr není ve střetu s žádnou kulturní památkou, památkovou rezervací nebo zónou.
Záměr nepředstavuje riziko z hlediska zájmů památkové péče. Dle archivních údajů není posuzovaná
stavba ani ve střetu se známými archeologickými lokalitami.
Výstavbou záměru nedojde k demolici obytných nebo rekreačních objektů. Budou prováděny pouze
stavebně technické úpravy na připojení Vestecké spojky na stávající silniční síť, na navazující
technickou infrastrukturu, rozšíření retenční nádrže severně od Vestce a vybudování přemostění
Vestecké spojky v místě křížení s regionálním biokoridorem. Dané stavební úpravy nebudou mít
negativní vliv na dotčený hmotný majetek.
Vliv na funkční využití území
Realizace záměru si nevyžádá změnu územního plánu. Z hlediska územně plánovací dokumentace je
záměr v souladu s platným územním plánem.
2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno dostatečně, odpovídá především stupni
projektových příprav, nárokům na ochranu zdraví obyvatelstva a životní prostředí. Rozpracování
technického řešení záměru do většího detailu bude řešeno v následujících stupních projektové
dokumentace. To vyplývá i z řady připomínek, navržených zpracovatelem dokumentace a posudku,
která jsou uvedena v podmínkách návrhu stanoviska.
Technické řešení odpovídá i soudobým požadavkům na řešení obdobných projektů v zemích EU.
Vzhledem k tomu, že investor má četné zkušenosti s realizací obdobných záměrů, je již v samotném
projektu zřejmá návaznost na nejnovější technologická řešení a koncepce.
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob výstavby a provozu záměru lze technické
řešení záměru považovat za vhodné.
Nezbytným požadavkem zůstává zahrnutí technických opatření sloužících k ochraně životního
prostředí do projektu stavby. Tato opatření musí vycházet z dokumentace, z tohoto posudku a dále
z dalších poznatků v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů v průběhu přípravy území ke stavbě.
3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na
životní prostředí
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Vstupní informace a použité metody hodnocení předkládané dokumentace lze použít pro vyhodnocení
vlivů záměru na životní prostředí, případně je lze doplnit v navazujících fázích projektové přípravy.
Technické řešení spolu s navrženými doporučeními vyplývajícími z procesu posuzování vlivů na
životní prostředí respektují požadavky na omezení, respektive vyloučení řady negativních vlivů na
životní prostředí.
Dokumentace EIA předkládá soubor opatření, která by měla zaručit realizaci záměru bez výraznějšího
ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí.
Za zásadní opatření je třeba považovat požadavky z oblasti ochrany před hlukem, ochrany
povrchových i podzemních vod, ochrany půdy, nakládání s odpady, ochrany přírody a krajiny a
obecná stavebně-technická či bezpečnostní opatření.
Na základě obdržených vyjádření k dokumentaci EIA a v rámci zpracování posudku byl navržený
soubor opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na
životní prostředí dále doplněn, rozšířen, případně upraven. Úplný soupis navržených opatření je
uveden v kapitole 6 návrhu stanoviska.
4. Pořadí variant
Posuzovaný záměr je řešen v jedné variantě.
Z předložené dokumentace EIA vyplývá, že změna jednotlivých složek životního prostředí bude při
realizaci kompenzačních opatření (např. řešení protihlukové ochrany) akceptovatelná a nepřekročí
únosnou míru zatížení životního prostředí.
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
Vypořádání vyjádření k dokumentaci (12/2011):
V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad státní správy celkem 181 vyjádření. Jednalo se
o vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, vyjádření občanských iniciativ a sdružení a
veřejnosti.
Připomínky v obdržených vyjádřeních se týkaly především vlivu záměru na dopravní situaci,
akustickou situaci, znečištění ovzduší, přírodu a zdraví či majetek obyvatel a varianty řešení a
prodloužení Vestecké spojky na variantu JVK.
Na základě některých vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, iniciativ a veřejnosti
došlo v rámci zpracování posudku k doplnění řady opatření do návrhu stanoviska.
Vypořádání vyjádření k posudku:
…
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 23 odst. 11 písm. a) zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění, v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, na
základě dokumentace EIA, vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, občanských
sdružení, iniciativ a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků veřejného
projednání vydává podle § 10 odst. 3 téhož zákona

SOUHLASNÉ STANOVISKO
k záměru stavby

Vestecká spojka
v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603
v rozsahu posuzovaném v dokumentaci EIA, s tím, že budou v souladu s § 10 odst. 4 zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění v následujících správních řízeních a v podmínkách správních
rozhodnutí zahrnuty následující podmínky k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměrů na životní prostředí:
Podmínky souhlasného stanoviska:
Fáze projektových příprav
Stavebně-technická a organizační opatření
•

Dokumentace pro územní řízení musí respektovat podmínky uvedené ve stanovisku MŽP dle § 10
zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.

•

V případě dalšího rozvoje území v okolí Vestecké spojky a Exitu 4 a nových záměrů, které nebyly
zahrnuty do hodnocení Vestecké spojky a Exitu 4 a které budou připojeny přímo anebo nepřímo na
Vesteckou spojku, či Exit 4, je nutné takovýto záměr posoudit z hlediska jeho dopadů a to
především v okolí Exitu 4 a Vestecké spojky a to vždy ve spolupůsobení s dalšími záměry v době
posouzení známými.

•

Vestecká spojka (v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603) bude dále projektově
připravována a realizována pouze jako dvoupruhová komunikace, bez ponechání územní rezervy
pro čtyřpruh.

•

V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout konkrétní pravidla a technický způsob zákazu
vjezdu TNA nad 12 tun na Vesteckou spojku v úseku ZKZP – silnice II/603, včetně kontrolních
mechanismů.

•

Zajistit návaznost přípravy a realizace záměrů „EXIT 4 D1 a dopravní připojení Západní komerční
zóny Průhonice“ a „Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603“.
U obou záměrů je nezbytné časově a věcně koordinovat jejich zprovoznění tak, aby byly obě
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stavby uvedeny do provozu současně, případně s časovým posuvem tak, že EXIT 4 musí být
uveden do provozu dříve, než Vestecká spojka.“ Výstavba obou staveb musí být koordinována tak,
aby bylo možné využívat Exitu 4 jako vjezdu/výjezdu ze staveniště a přebytky zeminy z Exitu 4
bylo možno využít při stavbě Vestecké spojky.
•

V dalším stupni projektové dokumentace prověřit možnost úpravy křižovatky Vestecké spojky
s ulicí Vídeňskou (silnicí II/603) z hlediska příznivějšího prostorového a výškového uspořádání.

•

V dalším stupni projektové dokumentace detailně řešit návrh tras pro pěší a cyklisty tak, aby byl
minimalizován bariérový efekt komunikace v řešeném území.

•

V dalším stupni projektové dokumentace opětovně prověřit a optimalizovat niveletu Vestecké
spojky s cílem především minimalizovat násypová tělesa komunikace a související objekty a citlivě
tak začlenit předmětnou komunikaci do příměstské krajiny.

•

V předstihu před zahájením výstavby seznámit obyvatelstvo nejbližší obytné zástavby
s připravovanou stavbou, délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby.

•

Zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV). Do ZOV zahrnout následující:
a) Vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby nezasahovaly do cenných biotopů, významných
krajinných prvků a interakčních prvků ÚSES. Umístit je pokud možno v dostatečné vzdálenosti od
obytné zástavby.
b) Vymezit plochy pro deponie zemin a ornice tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu a
nezasahovaly do prvků ÚSES nebo významných krajinných prvků.
c) Stanovit množství potřebných surovin a materiálů pro výstavbu. Stanovit objem zemin a ornice
přemisťovaných během výstavby.
d) Stanovit přepravní trasy pro dopravu materiálu a surovin na staveniště. Stanovit přepravní trasy
pro přepravu zemin a ornice v rámci staveniště a na deponie.
e) Zpracovat časový plán realizace stavby. V časovém plánu stanovit časový harmonogram
jednotlivých stavebních prací, nasazení stavebních mechanismů a využívání přepravních tras.
f) Zpracovat návrh protierozních opatření pro období výstavby, např. zřízení sedimentačních jímek
v místech předpokládaného odtoku dešťových vod ze staveniště. Umístění sedimentačních jímek
konzultovat s vodohospodářským orgánem a s orgánem ochrany přírody, potřebné kapacity doložit
výpočtem.
g) Vody odtékající ze staveniště předčistit (např. odlučovači lehkých kapalin) tak, aby nedocházelo
ke znečišťování vody.
h) Zpracovat havarijní plán pro období výstavby, který bude obsahovat seznam opatření pro případ
úniku ropných látek na staveništi. Součástí havarijního plánu bude způsob informování orgánu
ochrany veřejného zdraví a orgánu ochrany životního prostředí, případně správců vodních toků.

Hluk
•

V rámci projektové přípravy počítat s použitím technologií výstavby podkladních a obrusných
vrstev snižujících emisní hlučnost povrchů.

•

V dalších stupních projektové dokumentace provést zpřesněnou hlukovou studii včetně
optimalizovaného návrhu protihlukových opatření. Hlukové studie provést i s využitím měření
reálného stavu akustické situace.
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•

V dalších fázích projektové dokumentace doporučujeme provést i pro přesnější modelování návrhu
PHO kontrolní měření 24hodinové ve vhodných klimatických podmínkách v souladu
s metodickými pokyny.

•

V dalším stupni projektové dokumentace stabilizovat a optimalizovat protihluková opatření na
maximální akustický efekt (tzn. optimalizovat i umístění PHO vůči zdroji hluku) tak, aby byly
v souvislosti s provozem stavby splněny s rezervou hygienické limity.

•

V dalším stupni projektové dokumentace prokázat územní rezervu pro případné doplnění PHO
v km 0,10-0,45 Vestecké spojky. V případě přebytku zeminy v rámci stavby anebo možnosti
využití těchto přebytků z jiných staveb v okolí bude v dalším stupni projektové dokumentace
zvážena možnost vybudování ochranného valu již v průběhu výstavby i jako případná kompenzační
opatření včetně jeho vhodného ozelenění.

•

V dokumentaci pro stavební povolení navrhnout takové stavební řešení protihlukových stěn, které
bude respektovat parametry neprůzvučnosti a pohltivosti uvažované v aktuální hlukové studii.

•

V dalším stupni projektové dokumentace provést na základě upřesněných vstupních podkladů
(ZOV, upřesnění dovozových/odvozových tras) pro nejbližší chráněný venkovní prostor staveb
výpočet vlivu hluku ze stavební činnosti a obslužné nákladní dopravy stavby pro jednotlivé
nejhlučnější fáze stavební činnosti. V případě zjištění překračování hygienických limitů přistoupit
k takovým opatřením, která zajistí splnění příslušných hygienických limitů, nebo snížení
akustického zatížení.

•

V dalším stupni PD bude nutné vyřešit ochranu objektů v okolí výpočtových KB9, KB11, KB12 a
KB 8UP a případně dalších vzešlých z detailního akustického modelování, u kterých lze
předpokládat případné ovlivnění provozem na Vestecké spojce.

•

Při výběru dodavatele stavby preferovat firmy, které zaručí použití moderních stavebních
mechanismů s co nejnižší hlučností.

•

V rámci projektové přípravy a následné realizace stavby zvážit použití technologií výstavby
podkladních a obrusných vrstev snižujících emisní hlučnost povrchů.

•

V dalších stupních projektové dokumentace zvážit požadavek ochranného valu podél komunikace
v km 2,0-3,2 jako určité možné kompenzační opatření, včetně vhodného ozelenění a prověřit jeho
technické a prostorové možnosti a využít případně tento pás k řešení uložení přebytečných zemin
buď z trasy Vestecké spojky, Exitu 4 nebo i z okolních staveb v rámci stavební činnosti v hl. m.
Praze a nejbližšího okolí.

Ovzduší
•

V dalším stupni projektové dokumentace, po upřesnění dovozových/odvozových tras, detailně
vyhodnotit emise z liniových zdrojů ve fázi výstavby záměru.

•

V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout rozšíření ochranné zeleně podél komunikace.

Zdraví obyvatel
•

Vzhledem k nutnosti snížit riziko pro zdraví obyvatel a maximálně zlepšit situaci v zájmové oblasti
zvážit možnosti zavedení dalších nápravných opatření, např. širší zapojení ochranné zeleně.
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Povrchové a podzemní vody
•

V dalším stupni projektové dokumentace (dokumentace pro územní řízení) provést podrobný
hydrogeologický průzkum zaměřený především na ovlivnění vodního zdroje farmy Drazdy a
prameniště bezejmenného toku na východním okraji Hrnčíř. V případě, že hydrogeologický
průzkum prokáže, že dojde k negativnímu ovlivnění vodního zdroje či prameniště, musí investor
zajistit adekvátní náhradu tohoto stávajícího vodního zdroje dle § 29 odst. (2) vodního zákona
č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. navrhnout konkrétní ochranná opatření tak,
aby ke znehodnocení vodního zdroje či prameniště nedošlo.
Hydrogeologický průzkum je doporučeno provést souběžně, příp. v přímé návaznosti na
inženýrsko-geologický průzkum.
V dalším stupni projektových příprav je třeba se zaměřit především na takové technické řešení,
které bude předcházet přítokům podzemních vod do zářezu tělesa komunikace (např. formou
izolace zářezu).

•

V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat návrh monitoringu podzemních vod především
s ohledem na přítomný vodní zdroj Drazdy. Do návrhu monitoringu zahrnout jak monitoring stavu
před výstavbou, tak i během výstavby Vestecké spojky a následného provozu Vestecké spojky.

•

V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout dešťové usazovací nádrže, resp. odlučovače
lehkých kapalin pro bezpečnou likvidaci dešťových vod znečištěných ropnými látkami.

•

V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout takové řešení, aby mohla co největší část
nekontaminovaných srážkových vod odváděných z komunikace odděleně zasakovat (např.
vsakovacími příkopy).

•

V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout konkrétní opatření (např. sedimentační jímky),
které zabrání ve fázi výstavby záměru odtoku znečištěných vod do vodoteče. Potřebné kapacity
sedimentačních jímek doložit výpočtem.

•

V dalším stupni projektové dokumentace musí být vypouštění dešťových odpadních vod (ze
sedimentačních jímek) do recipientu projednáno a schváleno příslušným správcem toku.

Půda, horninové prostředí, geologie
•

V dalším stupni projektových příprav upřesnit trvalé a dočasné zábory pozemků PUPFL související
se záměrem.

Fauna a flóra
•

Před zahájením výstavby provést v území plánované výstavby záměru doplňkový zoologický
průzkum zaměřený především na výskyt zvláště chráněných druhů. V případě, že by průzkum
prokázal výskyt dalších zvláště chráněných druhů, musí investor požádat o udělení výjimky ze
zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů v souladu s ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, resp. navrhnout příslušná kompenzační opatření (např. záchranný přenos).

•

V dalším stupni projektové dokumentace požádat o udělení výjimky ze zákazů u zvláště
chráněných druhů živočichů v souladu s ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.

•

V dalším stupni projektové dokumentace v rámci jednotlivých stavebních úseků minimalizovat
kácení dřevin, tj. navrhnout kácení pouze v nezbytně nutné míře.
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•

V dalším stupni projektové dokumentace požádat o povolení příslušného orgánu ochrany přírody
ke kácení dřevin rostoucích mimo les v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.

•

V dalším stupni projektové dokumentace (dokumentace pro územní řízení) doložit aktualizovaný
návrh sadových úprav (včetně výkresové části) se zaměřeními návrh zeleně s protiprašnou funkcí a
dendrologický průzkum kácených dřevin, včetně zhodnocení kácených dřevin a návrhu
odpovídající kompenzace např. i s využitím přebytků zemin z okolních staveb pro vytvoření
ochranných valů podél Vestecké spojky a jejich ozeleněním.

•

Při projektování (a následné realizaci) doprovodné zeleně dopravních staveb je nutno dodržet
Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (dále jen TKP), kapitola 13 –
vegetační úpravy, Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) a všechny předpisy uvedené
v TKP a ZTKP jako závazné. Konkrétně jde o požadavek, že zeleň nesmí zakrývat informační
tabule a dopravní značky, zasahovat do ochranných pásem sítí technického vybavení, zejména se
nesmí vysazovat nad drenážemi, odvodňovacím potrubím, kabely apod. Rovněž musí být
zachovány rozhledové poměry dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.

•

V dalším stupni projektové dokumentace detailně řešit návrh propustků a dalších zařízení tak, aby
byl minimalizován bariérový efekt komunikace pro živočichy v řešeném území.

•

V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout vhodná opatření k omezení možného střetu
ptáků s nově navrhovanými protihlukovými stěnami, tj. řešit použití takových materiálů, resp.
navrhnout taková opatření, která snižují riziko střetu ptáků s protihlukovými stěnami.

•

V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout rozšíření ochranné zeleně podél komunikace
v kombinaci s násypovými tělesy a jejich vhodného ozelenění jako součást kompenzačních
opatření.

Ekosystémy (včetně ÚSES, VKP a ZCHÚ) a krajina
•

V dalším stupni projektových příprav projednat návrh kompenzačních opatření souvisejících se
zásahem do dotčených prvků ÚSES s orgánem ochrany přírody.

•

V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout rozšíření ochranné zeleně podél komunikace.

•

V dalším stupni projektových příprav požádat příslušný orgán ochrany přírody o povolení k zásahu
do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

•

V dalším stupni projektových příprav upřesnit trvalé a dočasné zábory pozemků PUPFL související
se záměrem.

Odpady
•

V dalším stupni projektových příprav specifikovat druhy odpadů (kód, název, kategorie,
předpokládané množství), které vzniknou při ve fázi výstavby a provozu záměru a specifikovat
způsoby dalšího využití, popř. odstranění těchto odpadů prostřednictvím oprávněné osoby ve
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
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Ostatní
•

V dalším stupni projektových příprav provést výpočet návrhu osvětlení tak, aby výsledný příspěvek
stavby ke světelnému znečištění lokality byl minimalizován a aby nedocházelo ke zbytečnému
nasvícení okolních ploch. Při návrhu osvětlení je nutné dbát na to, aby nově zřizované osvětlení
bylo bodové, cílené a bez vedlejších světelných efektů na okolí.

•

V dalším stupni PD zvážit možnosti využití přebytků zemin ze stavby EXIT 4 a případně dalších
staveb v okolí na vybudování ochranných valů v okolí Vestecká spojky nad rámec navrhovaných
protihlukových valů a to především v místech, kde je Vestecká spojka vedena v okolí sídelních
útvarů a v jejich blízkosti.

•

V dalším stupni projektové dokumentace doložit výpočet ekonomické efektivnosti stavby metodou
HDM – 4.

Fáze výstavby
Stavebně-technická a organizační opatření
•

Při výstavbě postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby ZOV. Realizovat stavbu
s maximálním ohledem na okolí, zejména v úsecích křížení vodních toků, v místě křížení Vestecké
spojky s prvky ÚSES a v blízkosti stromů. Dočasné zábory půdy omezit na nezbytnou míru,
vyloučit zásahy do prostředí mimo plochy staveniště (trvalého a dočasného záboru) a přepravních
tras.

•

Zařízení staveniště umístit mimo cenné biotopy, významné krajinné prvky, prvky ÚSES a
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby. Zařízení staveniště vybavit tak, aby jejich provoz
odpovídal platným předpisům v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady, nakládání
s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku ropných látek).

•

Na vnějším ohrazení stavby uvést kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci občané sdělit
své oprávněné připomínky na postupy provádění stavby (případné stížnosti na hlučnost, prašnost
apod.).

•

K minimalizaci rizika vzniku havarijní situace zpracovat a dodržovat návrh preventivních a
kontrolních opatření proti úniku ropných látek na staveništi (pravidelná kontrola stavebních
mechanismů, nákladních automobilů a pravidelná vizuální kontrola staveniště).

•

Při plánování stavby a výběru dodavatele je nutné preferovat nasazení moderní techniky s nízkými
emisními parametry.

•

Stavební mechanismy a nákladní automobily udržovat v odpovídajícím technickém stavu.

•

Zajistit očistu stavebních mechanismů a nákladních automobilů před výjezdem ze staveniště na
silniční síť. Zajistit pravidelnou očistu vozovek příjezdových komunikací na staveniště. Při
přepravě sypkých materiálů používat k zakrytí nákladu plachty.

•

Výstavba v lokalitách s vyšším stupněm ekologické stability (např. křížené biokoridory) musí
probíhat pokud možno co nejšetrněji a s co nejmenším zásahem do těchto území.

•

Minimalizovat střety se stávajícími systémy odvodnění zemědělských pozemků. Přerušené
drenážní svody podchytit a převést novými melioračními hlavníky vedenými v souběhu
s dotčenými úseky silnice do míst vhodných k vyústění do recipientu.

•

Dopravu materiálů preferovat v trase Vestecké spojky ve směru od Exitu 4.
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Fázi výstavby Vestecké spojky koordinovat jak ve fázi přípravy, tak i vlastní realizace stavby se
záměrem EXIT 4 tak, aby dovoz případných zemin pro tvorbu násypových těles, resp. ochranných
a protihlukových valů bylo možné realizovat přímo po D1 a sjezdovými rameny Exitu 4 a následně
v ose stavby Vestecké spojky.

Hluk
•

Při realizaci stavby použít technologii výstavby podkladních a obrusných vrstev snižujících emisní
hlučnost povrchů.

•

Během stavebních prací zajistit splnění příslušných hlukových limitů. V případě překročení limitu
zajistit splnění limitu (např. úprava harmonogramu stavebních prací, instalace mobilních
protihlukových opatření).

•

Negativní vlivy v průběhu výstavby omezit:
1/ použitím stavebních mechanismů s co nejnižší hlučností (nakladače, rypadla, grejdry, sbíjecí
kladiva, kompresory atd.),
2/ hlučné stavební práce musí probíhat pouze v době mezi 7-21 hod,
3/ rozdělením hlučných činností po délce Vestecké spojky tak, aby neprobíhaly soustředěně na
jednom místě.

Ovzduší
•

Negativní vlivy v průběhu výstavby omezit např. pravidelným zkrápěním prašných ploch,
oplachem aut před výjezdem na komunikace, pravidelnou očistou povrchu příjezdových a
odjezdových tras staveništní dopravy, umístěním případné deponie výkopového materiálu
v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, optimalizací meziskládek sypkých a potenciálně
prašných materiálů v prostoru stavby, optimalizací dopravy z hlediska vytížení vozidel a
dopravních tras.

•

Případné deponie výkopového materiálu umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby.

•

Optimalizovat dobu meziskládek sypkých a potenciálně prašných materiálů v prostoru stavby.

•

V případě nevhodných klimatických podmínek (sucho, větrno) provádět zkrápění ploch.

•

Optimalizovat dopravu z hlediska vytížení vozidel a dopravních tras.

Povrchové a podzemní vody
•

Ve fázi výstavby zřídit v místech předpokládaného odtoku dešťových vod ze staveniště
sedimentační jímky, příp. jiné zařízení, které zabrání odtoku znečištěných vod do vodoteče.

•

Na základě výsledků podrobného hydrogeologického průzkumu realizovat případná opatření pro
minimalizaci vlivu výstavby Vestecké spojky na přítomné prameniště a zdroje podzemních vod.

•

Vody odtékající ze staveniště předčistit tak, aby nedocházelo ke znečišťování povrchových vod a
zanášení navazujících vodních toků nebo vodních ploch splaveninami (např. v sedimentačních
jímkách s dostatečnou dobou zdržení, odlučovacích lehkých kapalin).
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Půda, horninové prostředí, geologie
•

Při výkopových pracích provést příslušné rozbory, zda mohou být zeminy dále používány jako
inertní materiál, nebo zda s nimi musí být nakládáno jako s nebezpečným odpadem.

•

Půdní prostředí může být v havarijním případě kontaminováno úniky ropných produktů ze
stavebních či dopravních mechanismů. V tomto případě bude nutné kontaminovanou zeminu ihned
odtěžit a odvézt na zabezpečenou skládku.

•

Odděleně deponovat kulturní vrstvy půdy (ornici a podorniční vrstvy), jejich využití realizovat
v souladu se schváleným plánem.

•

Plochy dočasného záboru půdy a ostatní plochy dotčené v průběhu výstavby co nejdříve
rekultivovat do původního stavu, případně na trvalé travní porosty s porosty domácích dřevin
napojené na okolní plochy zeleně.

Fauna a flóra
•

Zajistit realizaci vegetačních úprav podle schváleného projektu.

•

Regionální biokoridor R4/42 mezi Rozkoší a Hrnčířemi bude znovu vysázen lesnickými
sazenicemi v druhové skladbě, jaká je v současné době a oplocen oplocenkou.

•

Po dohodě s obcí Vestec bude realizována na obecních pozemcích č. 603/5 a 720/6 výsadba
břehových porostů u Vestecké retenční nádrže.

•

Kácení dřevin provádět přednostně v období vegetačního klidu, vyloučit kácení v hnízdním období
ptáků (duben-srpen).

•

Zajistit odpovídající ochranu dřevin na plochách navazujících na plochy trvalého a dočasného
záboru, případně dřevin v blízkosti přepravních tras dle ČSN DIN 18 920.

•

Z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních a expanzivních druhů rostlin zajistit
v rámci provádění konečných terénních úprav důslednou rekultivaci všech ploch postižených
výstavbou.

•

Účinně ochránit dřeviny nacházející se v blízkosti staveniště a na staveništi před možným
poškozením různými technickými opatřeními (oplocení, bednění, apod.)

Ekosystémy (včetně ÚSES, VKP a ZCHÚ) a krajina
•

Terénní úpravy území v okolí stavby včetně protihlukových valů řešit přírodě blízkým způsobem.
Zemní valy by neměly mít po celé své délce konstantní průřez a stejnou výšku a měly by být
osázeny vegetací.

•

Rozprostření ornice na svahy násypu a zářezu, zatravnění a výsadbu dřevin provést dle projektu
sadových úprav v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahu násypu a
zářezu a zamezilo rozvoji nežádoucích druhů rostlin. Očekávaný přebytek ornice nabídnout
k zemědělskému nebo k jinému vhodnému využití v území.

Odpady
•

Odpady vzniklé při stavbě musí být předány k využití nebo odstranění pouze oprávněné osobě (dle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění).
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V maximální možné míře je třeba recyklovat odpady vznikající během výstavby.

Ostatní
•

V předstihu oznámit příslušnému orgánu památkové péče termín zahájení zemních prací, při
provádění zemních prací postupovat podle doporučení orgánu památkové péče.

•

V případě odkrytí archeologických nálezů je povinností investora tuto skutečnost oznámit a
umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

•

Zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem
ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanismů a
nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku
ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a
organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.

Fáze provozu
Stavebně-technická a organizační opatření
•

Zakázat vjezd TNA nad 12 tun na Vesteckou spojku v úseku od křižovatky se Západní komerční
zónou Průhonice po křižovatku se silnicí II/603 včetně provozování kontrolních mechanismů.

Hluk
•

Po uvedení stavby do zkušebního provozu (před kolaudací) realizovat akustická měření. Při výběru
měřicích míst je třeba zohlednit podněty obcí, resp. projednat výběr měřicích míst s dotčenými
obcemi. V případě, že by bylo prokázáno překročení hygienických limitů, je investor povinen
realizovat dodatečná protihluková opatření.

•

Zajistit v úseku Vestecké spojky kontrolu dodržování rychlostního limitu automatickým
poměrovým měřením rychlosti

Ovzduší
•

Z hlediska ochrany ovzduší, tj. ke snížení znečišťování ovzduší z provozu komunikace, plnit
následující požadavky:
a) Zajistit pravidelné čištění vozovky.
b) Po skončení zimního období zajistit očistu komunikace k odstranění zbytků posypových solí.
c) Zajistit údržbu vysázené izolační zeleně a dosadby v případě poškození nebo úhynu dřevin.

Povrchové a podzemní vody
•

Zajistit pravidelné kontroly funkčnosti odvodňovacích zařízení a zařízení k ochraně vod a
popřípadě bezodkladně zjednat nápravu. Pravidelně zajišťovat údržbu těchto zařízení.

Půda, horninové prostředí, geologie
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Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání
vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd, resp. vod.

Fauna a flóra
•

Odpovídajícím způsobem pečovat o vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince zajistit včasnou
dosadbu.

•

Zabezpečit následnou péči o nově založené lesní porosty až do stadia jejich zajištění ve smyslu
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.

Odpady
•

Omezovat vznik odpadů a vzniklé odpady přednostně nabízet k jejich využití, popřípadě odstranění
prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní
•

Při zimní údržbě optimalizovat množství posypových solí a způsob jejich aplikace. Používat
posypové soli s nízkým obsahem příměsí (těžkých kovů).

•

Komunikaci a veškerá související technická zařízení udržovat v řádném technickém stavu.

Datum vydání stanoviska:
Razítko příslušného úřadu:
Jméno příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

- EKOLA group, spol. s r. o. -

302

Vestecká spojka v úseku Západní komerční zóna Průhonice - silnice II/603

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

PODKLADOVÉ MATERIÁLY
Výchozí podklady
•

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí „Vestecká spojka v úseku Západní
komerční zóna Průhonice - silnice II/603“, EIA SERVIS s.r.o., prosinec 2011

•

Samostatné přílohy č. 1-15 dokumentace EIA (odborné studie a posouzení)

•

Písemná vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy, občanských sdružení a
fyzických osob k dokumentaci EIA

Platná legislativa a metodiky vztahující se k posuzovanému záměru
•

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

•

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování,
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

•

Vyhláška č. 26/1999 Sb. HMP, o obecně technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě
Praze

•

Vyhláška č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek, ve
znění pozdějších předpisů

•

Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů

•

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších přepisů

•

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

•

Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy. VÚVA Brno, 1991.

•

Novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy. Ing. J. Kozák, CSc., RNDr. M. Liberko,
Zpravodaj č. 3/1996, Ministerstvo životního prostředí ČR.
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PŘÍLOHY POSUDKU
Příloha č. 1
•

Dopis Ministerstva životního prostředí ze dne 24. 7. 2008 (č. j. 55337/ENV/08) ve věci
dopracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

•

Výtah z dopisu Ministerstva životního prostředí ze dne 24. 7. 2008 (č. j. 55337/ENV/08) ve věci
dopracování dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Příloha č. 2
•

Vestecká spojka - Revize požadavku na územní rezervu

Příloha č. 3
•

Fotodokumentace
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PŘÍLOHA Č. 1
A/ Dopis MŽP ze dne 24. 7. 2008 (č. j. 55337/ENV/08) ve věci dopracování dokumentace vlivů na
životní prostředí
B/ Výtah z dopisu MŽP ze dne 24. 7. 2008 (č. j. 55337/ENV/08) ve věci dopracování
dokumentace vlivů na životní prostředí
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B/ Výtah z dopisu MŽP ze dne 24. 7. 2008 (č. j. 55337/ENV/08) ve věci dopracování
dokumentace vlivů na životní prostředí

1.

Zpracovatel dokumentace na str. 65 konstatuje, že byla využita studie ÚDI hl. m. Prahy
„Aktualizace dopravně-inženýrských podkladů pro návrh Vestecké spojky“. Tato studie však
v rámci dokumentace EIA není doložena. Zpracovatel posudku se nemohl podrobněji seznámit
s dopravně-inženýrskými podklady (kartogramy intenzit dopravy, posouzení kapacit křižovatek,
atd.). Vzhledem k tomu, že dopravně-inženýrské podklady jsou základním vstupem pro
zpracování akustické a rozptylové studie a následně hodnocení zdravotních rizik, je třeba tyto
podklady do dokumentace EIA doplnit.

2.

Řada obyvatel i občanských iniciativ vyjadřuje obavy z toho, že záměr přivede do území
(především Šeberova) osobní a nákladní tranzitní dopravu a Vestecká spojka včetně navazujícího
EXITu 4 na D1 bude sloužit jako tranzitní komunikace. Z předložené dokumentace EIA však
jasně nevyplývá, jaký vliv bude mít realizace plánované Vestecké spojky včetně EXITu 4 a
napojení na tzv. Vestecký přivaděč na intenzity dopravy v zájmovém území. Proto je třeba
doplnit komplexní dopravní studii s variantně zpracovanými kartogramy intenzit dopravy pro širší
spádové území. Kartogramy intenzit dopravy by měly dokladovat, jaká bude výhledová situace ve
stavu bez realizace záměru a ve stavu s realizací záměru.

3.

V dopravní studii je třeba řádně posoudit vliv plánované komerční zóny (ZKZP) na dotčené
území (např. Průhonice), a to tak, aby hodnocení bylo na straně bezpečnosti. Je tedy třeba
uvažovat s maximální kapacitou ZKZP, která je plánována. Tato vstupní data je třeba doložit do
dopravní studie. Kartogramy je třeba zpracovat nejen pro výhledový rok, ale i pro horizont
předpokládaného uvedení stavby včetně ZKZP do provozu. Do dopravních zátěží je třeba
neopomenout zahrnout i plánovaný rozvoj bytové a komerční zástavby v prostoru mezi
Formanskou ulicí a dálnicí D1.

4.

Po vybudování Vestecké spojky a jejím napojení na EXIT 4 hrozí reálné nebezpečí, že bude
silnice dále protažena kolem Milíčovského lesa, a tak bude tzv. trasa JVK kompletní a vzniknou
tak kratší propojení dálnice D1 a D3. Tento předpoklad by bylo dobré v rámci dopracované
dokumentace také prověřit a zohlednit.

5.

Speciální pozornost je třeba věnovat volbě výhledového výpočtového roku. Hodnocený
výhledový a tedy i výpočtový rok 2030 se jeví příliš vzdálený, např. z hlediska predikce imisních
zátěží. Vhodnější pro posouzení je rok 2010, resp. výpočtový rok uvedení stavby do provozu.

6.

Snahou dokumentace by mělo být posouzení nejhorší možné varianty. Je třeba zohlednit stav, ve
kterém se ve vazbě k výhledovému rozvoji území (zprovoznění ZKZP, komerční zóny Čestlice
jih, Nupaky a rozvojového území obce Rozkoš) i rozvoji komunikační sítě širšího spádového
území předpokládá nejvyšší dopravní zátěž, tj. veškeré kumulativní vlivy.

7.

Dále je třeba upřesnit, zda je možné očekávat snížení dopravních kongescí v oblasti.

8.

Pro tvrzení, že Vestecká spojka je kapacitně vyhovující jako dvoupruh až do roku 2030, je třeba
doložit řádné podklady.
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Kapitola B.II.4 dokumentace EIA je z hlediska standardně uváděných údajů potřebných pro
posouzení vlivu stavby na životní prostředí a obyvatelstvo neúplná. Chybí informace o stávajících
a výhledových intenzitách dopravy v dotčeném území, včetně popisu stavu komunikační sítě, pro
které jsou intenzity dopravy řešeny.

10. Dokumentace EIA se zabývá pouze jednou variantou technického řešení záměru. Je však třeba
zvážit a posoudit i další případné varianty vedení Vestecké spojky.
11. Pro účely porovnání je třeba doplnit posouzení nulové varianty – tj. bez záměru.
12. Není posouzeno ani komentováno případné rozšíření Vestecké spojky na čtyřpruh (v rezervě) a
jeho vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo.
13. Požadavek na komplexní posouzení staveb, který zaznívá od občanů i občanských iniciativ, je
opodstatněný. Vzhledem k tomu, že Vestecká spojka a na ní navazující stavba EXITu 4 jsou
vzájemně propojené stavby, je třeba posoudit velikost a rozsah případných kumulací a
synergických vlivů – doporučujeme posoudit tyto stavby jako jeden celek, případně vždy převzít
výstupy z jedné stavby do druhé a naopak.
14. Záměr bude zcela jistě kumulován i se zprovozněním západní komerční zóny Průhonice. Je proto
třeba řádně zohlednit i vliv provozu ZKZP ve vazbě na výstavbu Vestecká spojky a EXITu 4.
15. Pro průkazné posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší je třeba doložit adekvátní posouzení
stávajícího stavu znečištění ovzduší (např. dle Modelové hodnocení koncentrací ovzduší na území
hl. m. Prahy zpracovaného společností ATEM pro rok 2006, z nejbližších měřicích stanic AIM) a
především výhledového znečištění ovzduší pro jednotlivé posuzované stavy (tj. stav se záměrem
(kompletní náplň území), stav bez záměru, samotný příspěvek záměru) včetně vyhodnocení
velikosti příspěvků záměru k celkové imisní zátěži území. Pro řádné posouzení výhledové imisní
zátěže je třeba vyhodnotit veškeré kumulativní vlivy stávajících i plánovaných záměrů a staveb,
které budou ovlivňovat dotčené zájmové území.
16. Znečištění ovzduší ve fázi výstavby nebylo hodnoceno vůbec, dokumentace nehodnotí nakládání
s výkopovou zeminou (především odvozové trasy).
17. V kapitole B.III dokumentace EIA nejsou vyhodnoceny
z posuzovaného záměru realizace řešené části Vestecké spojky.

emise

znečištění

ovzduší

18. V dokumentaci EIA chybí posouzení stávajícího stavu z hlediska znečištění ovzduší i posouzení
celkové výhledové imisní situace se záměrem.
19. V rámci rozptylové studie je tedy třeba doložit údaje o intenzitách dopravy pro jednotlivé
posuzované stavy tak, aby byly jasně definovány vstupy do výpočtu.
20. V kapitole 2.5 Emitované látky rozptylové studie (příloha č. 1 dokumentace EIA) je třeba emise
sledovaných polutantů NOX, PM10 a benzen uvést pro oba výhledové stavy, tj. stav se záměrem a
stav bez záměru.
21. Kapitola 2.7 Imisní charakteristiky lokality rozptylové studie se věnuje celkovému vyhodnocení
kvality ovzduší v zájmovém území. Ve studii je uvedeno, že odhad imisní zátěže zájmového
území je proveden: 1/ na základě údajů ze stávajících měřicích stanic, 2/ z modelových výpočtů
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kvality ovzduší, 3/ modelových polí koncentrací znečišťujících látek pro území Prahy pro rok
2010 (podle ATEM). Studie uvádí údaje o imisním pozadí v zájmovém území pro rok 2010 (dle
odhadu ATEM). Zpracovateli posudku není známo, z jakého zdroje autor uvedená data čerpal.
Pro území hlavního města Prahy je k dispozici Modelové hodnocení koncentrací ovzduší na
území hl. m. Prahy (ATEM, 2006). U dat ze stávajících měřicích stanic kvality ovzduší na území
hl. m. Prahy (sledován pouze polutant BaP) není uveden rok, pro který byla data pořízena.
Zpracovatel rozptylové studie v úvodu kapitoly 2.7 poukazuje na to, že imisní pozadí bylo
hodnoceno rovněž na základě modelových výpočtů kvality ovzduší. Jakékoliv výstupy z tohoto
hodnocení však nejsou uvedeny. Rozptylová studie, zejména z hlediska stávající problematické
imisní zátěže lokality, by měla mít tomu odpovídající vypovídací schopnost včetně mapových
podkladů rozložení příspěvků k imisní zátěži.
22. V kapitole 5.1 Referenční body rozptylové studie je uvedeno, že výpočet znečištění ovzduší byl
proveden celkem pro 1 050 bodů referenční sítě s krokem 100 m. Dále bylo vybráno 103
referenčních bodů podél stávající komunikační sítě a v zástavbě zájmového území. Vypracovaná
rozptylová studie ne zcela naplňuje zásady pro vypracování rozptylových studií. V dodaných
podkladech absentuje jakýkoliv mapový podklad z hlediska volby výpočtové sítě, bodů mimo
výpočtovou síť. Dále není uveden popis umístění vybraných 103 výpočtových bodů ani nejsou
uvedeny vypočtené koncentrace v těchto bodech mimo pravidelnou síť referenčních bodů.
23. V kapitole B.III dokumentace EIA nejsou vyhodnoceny emise hluku z posuzovaného záměru
realizace Vestecké spojky.
24. V dokumentaci EIA chybí posouzení stávajícího stavu ze zatížení území hlukem, tj. vyhodnocení
počáteční akustické situace.
25. V dokumentaci EIA je na str. 35 dokumentace uvedeno: „Míru rozsahu protihlukových opatření a
jejich oprávněnost na uvedené stavbě může potvrdit pouze hluková studie provedená za
zkušebního provozu s tím, že bude kalkulováno i pozadí ze stávající a očekávané automobilové
dopravy po dálnici D1 a dalších frekventovaných silnicích v okolí.“ S tímto tvrzením se není
možné ztotožnit. Rozsah konkrétních navrhovaných protihlukových opatření se standardně
specifikuje na základě akustických studií již ve stupni územního, případně stavebního řízení
stavby. Účinnost realizovaných protihlukových opatření se následně prověřuje měřením pro účely
vydání kolaudačního rozhodnutí stavby, resp. v době zkušebního provozu. Podíl pozadí je možné
také jednoduchým způsobem určit modelovým výpočtem.
26. Při návrhu protihlukových opatření nebylo uvažováno s nejistotou výpočtového modelu.
V souladu s obecnými požadavky hygienika je třeba při návrhu protihlukových opatření uvažovat
s danou nejistotou výpočtového modelu a protihluková opatření navrhovat s uvažováním dané
nepřesnosti výsledků modelových výpočtů.
27. Vzhledem k tomu, že jako podklad pro dokumentaci EIA byla zpracována hluková studie bez
měření stávajícího stavu a kontroly výpočtového modelu na stávající stav, lze velmi obtížně
zhodnotit výsledky studie. Doporučujeme provést akustickou studii spolu s měřením počáteční
akustické situace pro kontrolu výpočtových modelů. Vstupy pro akustickou studii budou po revizi
požadovaných dopravních intenzit. Šíře posuzovaného území musí respektovat případné
akustické ovlivnění území vlivem změny dopravních zatížení v okolí záměru. Dále doporučujeme
posoudit daný záměr v kumulaci s EXITem 4 a dalšími navazujícími komunikacemi, na kterých
by došlo k významným změnám akustické situace v souvislosti s těmito stavbami.
28. Akustickou studii je třeba doplnit odpovídajícími grafickými přílohami se znázorněním širšího
zájmového území a plošným zobrazením hlukových pásem.
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29. Akustickou studii je třeba doplnit o fázi výstavby včetně posouzení odvozových tras a návrhu
případných protihlukových opatření.
30. Pro řádné posouzení výhledové akustické zátěže je třeba vyhodnotit veškeré kumulativní vlivy
stávajících i plánovaných záměrů a staveb, které budou ovlivňovat dotčené zájmové území.
31. Pozornost je třeba věnovat konkrétnímu návrhu opatření na ochranu povrchových a podzemních
vod, především pak specifikovat opatření na ochranu chráněného zdroje na JV okraji Hrnčířských
luk.
32. V rámci dokumentace EIA je třeba důsledně zhodnotit vliv záměru na vesteckou retenční nádrž a
navrhnout případná opatření k minimalizaci negativních vlivů záměru na tuto stavbu (např. i
odklon trasy).
33. V předložené dokumentaci EIA nebylo doloženo řádné posouzení vlivu navrhovaných PHO na
krajinný ráz.
34. V rámci dokumentace EIA je třeba doložit návrh ozelenění a vyhodnocení zásahu do dřevin
rostoucích mimo les (včetně ocenění).
35. V mapových podkladech dokumentace EIA nejsou řádně zakresleny všechny dotčené prvky
ÚSES zájmového území.
36. V rámci zásahu do systému ÚSES je třeba posoudit vliv realizace protihlukového valu na
biocentrum L2/425.
37. Pro účely posouzení vlivu záměru na faunu je třeba doplnit ve vhodném období (jarní či letní
aspekt) komplexním zoologický průzkum se zaměřením na skupiny, kterým doposud nebyla
věnována pozornost (tj. bezobratlí, obojživelníci, plazi).
38. Pro účely posouzení vlivu záměru na faunu je třeba doplnit i posouzení průchodnosti komunikace
pro volně žijící živočichy.
39. V rámci dokumentace EIA je třeba detailněji posoudit vliv záměru (včetně kumulací s ostatními
záměry) na blízká zvláště chráněná území (především PP Milíčovský les a rybníky a přírodní park
Botič - Milíčov, PP Hrnčířské louky) a významné krajinné prvky definované ze zákona
č. 114/1992 Sb. v platném znění (les, vodní toky).
40. Ve spolupráci s dotčenými obcemi a městskými částmi hl. m. Prahy je třeba upřesnit údaje
o počtu obyvatel žijících v okolí EXITu 4.
41. I přesto, že se standardně v rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí neuvádějí
podrobnější informace ekonomického charakteru, doporučuje zpracovatel posudku vzhledem
k citlivosti celého záměru vyhodnotit jeho ekonomickou efektivnost.
42. Řada připomínek jednotlivých občanů i občanských iniciativ se týkala rovněž zdůvodnění, proč
byl záměr vyhlášen jako veřejně prospěšná stavba. I přesto, že tato připomínka příliš nesouvisí
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s posouzením vlivu stavby na životní prostředí, bylo by vhodné v této souvislosti objasnit
mechanismus zařazení staveb mezi veřejně prospěšné.
43. Formálním nedostatkem je chybějící vyjádření příslušného úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace a vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody k záměru z hlediska
možného ovlivnění systému NATURA 2000 v kapitole H.
44. Pro zpracování dokumentace EIA je třeba použít aktuální mapové podklady.
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PŘÍLOHA Č. 2
Vestecká spojka - Revize požadavku na územní rezervu

a/ Dopis společnosti EUROSPEKTRUM GROUP, a.s. ze dne 30. 1. 2012 (č. j. 84/12) ve věci revize
požadavku na územní rezervu Vestecké spojky

b/ Dopis Ministerstva dopravy ze dne 27. 2. 2012 (č. j. 70/2012-910-UPR/2)
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PŘÍLOHA Č. 3
Fotodokumentace
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Fotografie 1

Pohled z jižní hranice obytné zástavby Šeberova směrem k Hrnčířům

Fotografie 2

Pohled z jižní hranice obytné zástavby Šeberova směrem k VS a Průhonickému parku

Fotografie 3

Pohled z jižní hranice obytné zástavby Šeberova směrem k D1

Fotografie 4
Pohled cca 100 m od jižní hranice obytné zástavby Šeberova směrem k VS a
Průhonickému parku

Fotografie 5

Pohled cca 100 m od jižní hranice obytné zástavby Šeberova směrem k Hrnčířům

Fotografie 6

Pohled z polní cesty mezi Šeberovem a Rozkoší. Pohled směrem ze Šeberova do Rozkoše

Fotografie 7

Komunikace K Hrnčířům v úseku mezi Šeberovem a Hrnčířemi

Fotografie 8

Pohled z polní cesty mezi Šeberovem a Rozkoší. Pohled směrem z Rozkoše na Šeberov

Fotografie 9

Pohled z polní cesty mezi Šeberovem a Rozkoší. Pohled směrem k D1

Fotografie 10
parku

Pohled z polní cesty mezi Šeberovem a Rozkoší. Pohled směrem k VS a Průhonickému

Fotografie 11

Pohled z polní cesty mezi Šeberovem a Rozkoší. Pohled směrem k VS a Rozkoši

Fotografie 12
Šeberovu

Pohled z polní cesty mezi Šeberovem a Rozkoší. Pohled z Rozkoše směrem k VS a

Fotografie 13

Mladý lesní porost RBK R4/42

Fotografie 14

Mladý lesní porost RBK R4/42. Pohled z polní cesty mezi Šeberovem a Rozkoší

Fotografie 15
k Hrnčířům

Mladý lesní porost RBK R4/42. Pohled z polní cesty mezi Šeberovem a Rozkoší směrem

Fotografie 16

Pohled na trasu VS z polní cesty mezi Šeberovem a Rozkoší

Fotografie 17

Pohled ze severní hranice obytné zástavby Rozkoše směrem k VS a Šeberovu

Fotografie 18

Mladý lesní porost RBK R4/42 u Rozkoše

Fotografie 19

Mladý lesní porost RBK R4/42 u Rozkoše

Fotografie 20

Komunikace K Labeškám v úseku mezi Rozkoší a Hrnčířemi

Fotografie 21

Pohled z jižní hranice obytné zástavby Hrnčíř směrem k VS a Zdiměřicím

Fotografie 22

Komunikace mezi Hrnčířemi a Zdiměřicemi

Fotografie 23

Komunikace mezi Hrnčířemi a Zdiměřicemi

Fotografie 24

Pohled ze severní hranice zástavby Zdiměřic směrem k VS a Hrnčířům

Fotografie 25

Pohled ze severní hranice obytné zástavby Vestce směrem k VS a Hrnčířům

Fotografie 26

Pohled ze severní hranice obytné zástavby Vestce směrem k VS a Hrnčířům

Fotografie 27

Místo napojení VS na komunikaci Vídeňská

Fotografie 28

Detail místa napojení VS na komunikaci Vídeňská

Fotografie 29

Pohled z místa napojení VS na komunikaci Vídeňská směrem na trasu VS

Fotografie 30

PP Hrnčířské louky, louka u Hrnčířského rybníka

Fotografie 31

PP Hrnčířské louky, Hrnčířský rybník

Fotografie 32

PP Hrnčířské louky, louka u ulice Svépomocná v Hrnčířích

Fotografie 33

PP Hrnčířské louky, Sladkovský rybník

Fotografie 34

PP Hrnčířské louky, strouha propojující Hrnčířské a Šeberovské rybníky

Fotografie 35

PP Hrnčířské louky, rybník Jordánek

Fotografie 36

PP Hrnčířské louky, pohled na Hrnčířské louky ze Šeberova

Fotografie 37

PP Hrnčířské louky, rybník Brůdek

