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Prohlášení 

 

 

Posudek o vlivech záměru „D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na 

šestipruhové uspořádání“ na životní prostředí jsem zpracoval jako držitel osvědčení odborné 

způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí č.j.: 13237/2567/OPVI/04 vydaného 

dne 23. 4. 2004 Ministerstvem životního prostředí v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví 

podle § 19 odst. 10 § 21 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., prodlouženého rozhodnutím č.j.: 70675/ENV/13 

ze dne 31. 10. 2013. 

 

Zpracovatel posudku dále prohlašuje, že na zpracování posudku o vlivech záměru „D11, 

stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání“ na životní 

prostředí se nepodílely další osoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 16. listopadu 2016       Ing. Pavel Varga 
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ÚVOD 

Předkládaný posudek je posudkem podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí, v platném znění (dále je „zákon EIA“)  k záměru „D11, stavba 1101, km 0,0 

- exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání“. Oznamovatelem záměru je 

Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se o úpravu cca 8 km dlouhého, již dlouhodobě 

provozovaného úseku dálnice D11, který je situován na východním okraji Prahy a má značný 

dopravní význam. 

Záměr zahrnuje 3 základní skupiny činností: 

a) Rozšíření komunikace – zahrnuje změnu uspořádání stavby 2 + 2 jízdní pruhy na 3+3 

jízdní pruhy. Rozšíření je realizováno na úkor středního dělícího pásu.  

b) Realizace protihlukových opatření – vybudování nových nebo navýšení stávajících 

protihlukových stěn, výměna stávajícího povrchu vozovky na tzv. „tichý asfalt“. 

c) Modernizace odvodňovacího zařízení s osazením havarijních prvků (retenční  

a sedimentační nádrže, lapoly atd.). 

Posudek byl zpracován na základě pověření Ministerstva životního prostředí, jakožto 

příslušného úřadu ve smyslu § 21 zákona EIA. Zpracovatelem posudku je jako osoba 

oprávněná podle § 19 zákona Ing. Pavel Varga (osvědčení odborné způsobilosti č.j. 

13237/2567/OPVI/04, prodloužení autorizace č. j. 70675/ENV/13). 

Posudek byl zpracován podle osnovy uvedené v příloze č. 5 a návrh stanoviska podle přílohy 

č. 6 zákona EIA. 
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PŘÍSLUŠNÝM ÚŘADEM BYLA PŘEDÁNA ZPRACOVATELI 

POSUDKU NÁSLEDUJÍCÍ VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI: 

1. Vyjádření Středočeského kraje, náměstka hejtmana pro oblast životního prostředí  

a zemědělství 

(č.j.: 125899/2016/KUSK ze dne 22. 8. 2016) 

2. Vyjádření Města Praha, radní hl. m. Prahy 

 (č.j. MHMP 1537363/2016 ze dne 14.9.2016) 

3. Vyjádření Městské části Praha 20, Rady městské části Praha 20 

(Výpis z usnesení Rady městské části Praha 20 konané dne 29. 8. 2016, usnesení 

č. RMC/64/1/0376/16) 

4. Vyjádření Obce Šestajovice  

(č.j.: 1768/2016 ze dne 15. 8. 2016) 

5. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí  

a zemědělství 

(č.j.: 109843/2016/KUSK ze dne 22..8. 2016) 

6. Vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí 

(č.j.: MHMP 1457691/2016/EIA ze dne 25. 8. 2016) 

7. Vyjádření Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odboru životního 

prostředí 

(č.j.: 100/45100/2016/EIA ze dne 15. 8. 2016) 

8. Vyjádření MŽP odboru ochrany vod 

(č.j.: 49548/ENV/16, 2172/740/16 ze dne 9. 8. 2016) 

9. Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší 

(č.j.: 49548/ENV/16, 1931/780/16 ze dne 26. 8. 2016) 

10. Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik – závod Dolní Vltava 

(č.j.: 42747/2016-263 ze dne 12. 8. 2016) 

11. Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Praha 

(č.j.: ČIŽP/41/IPP/1500335.002/16/PVZ ze dne 23. 8. 2016) 

Mimo rámec náležitostí posudku podle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. jsou kopie 

obdržených vyjádření obsaženy v příloze tohoto posudku. 
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VÝCHOZÍ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ POSUDKU 

Podklady pro zpracování posudku byly zejména: 

 EKOLA group, spol. s r.o.: Oznámení záměru „D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, 

modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání“, červenec 2014, 

 EKOLA group, spol. s r.o.: Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí 

„D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové 

uspořádání“, červenec 2016, 

 Výše uvedená vyjádření dotčených správních úřadů a územně samosprávných celků 

k dokumentaci, včetně závěru zjišťovacího řízení č.j. 7527/ENV/15 ze dne 13. 4. 

2015. 

 Místní šetření v místě posuzovaného záměru včetně prohlídky širšího okolí. 

 Diskuse se zástupcem oznamovatele. 

 Platná legislativa, normy, metodiky a ostatní předpisy vztahující se k posuzovanému 

záměru. 

 Mapové a jiné podklady. 
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I.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název záměru 

D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání 

 

Kapacita (rozsah) záměru 

Předmětem záměru je modernizace stávajícího provozovaného úseku dálnice D11 

(stavby 1101). Předmětný úsek začíná za sjezdem z mimoúrovňové křižovatky (dále 

jen „MÚK“) Olomoucká (exit Praha – Horní Počernice), která je součástí Silničního 

okruhu kolem Prahy (SOKP 510), v km 0,000 a končí cca v km 8,000 u MÚK Jirny 

(exit 8 Jirny). Záměr zahrnuje 3 základní skupiny činností: 

a) Rozšíření komunikace – zahrnuje změnu uspořádání stavby 2 + 2 jízdní pruhy na 

3+3 jízdní pruhy. Rozšíření je realizováno na úkor středního dělícího pásu. 

Současná šířka jednoho jízdního pásu je 10,75 m a šířka středního dělícího pásu je 

11,50 m. Navrhovaná šířka jízdního pásu je 14,50 m a šířka středního dělícího 

pásu je 4,00 m. Rozšíření jízdních pásů směrem do středního dělícího pásu tedy 

bude 3,75 m. V místě vyřazování a zařazování z a do průběžných pruhů (u MÚK 

Jirny) dojde k rozšíření jízdního pásu o přídatný pruh šířky 3,50 m, a to na úkor 

zpevněné krajnice, která bude zúžena na 0,25 m. 

b) Realizace protihlukových opatření – vybudování nových nebo navýšení stávajících 

protihlukových stěn, výměna stávajícího povrchu vozovky na tzv. „tichý asfalt“. 

c) Modernizace odvodňovacího zařízení s osazením havarijních prvků (retenční  

a sedimentační nádrže, lapoly atd.). 

 

Umístění záměru 

 

kraj: Hlavní město Praha 

obec: Praha – Horní Počernice 

k. ú.: Horní Počernice 

 

kraj: Středočeský 

obec: Šestajovice, Jirny 

k. ú.: Šestajovice u Prahy, Jirny 

 

Obchodní firma oznamovatele 

  

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

IČO oznamovatele 

 

65993390 

 

Sídlo (bydliště) oznamovatele 

 

Na Pankráci 546/56 

145 05 Praha 4 
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II.  POSOUZENÍ DOKUMENTACE 

II.1. ÚPLNOST DOKUMENTACE 

V této části je úplnost dokumentace hodnocena po stránce formální, tj. porovnáním s osnovou 

uvedenou v příloze č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném změní a z dalších formálních 

hledisek. Posouzení vlastního obsahu dokumentace je zhodnoceno v kap. II.2. Předkládaná 

dokumentace obsahuje 6 samostatných příloh: 

Příloha č. 1 Zpracování dopravních podkladů pro záměr D11, stavba 1101, km 0,00 – Jirny 

– modernizace na šestipruhové uspořádání (AF-CITYPLAN s.r.o., únor 2016)  

Příloha č. 2  Akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., červen 2016) 

Příloha č. 3 Rozptylová studie (ECO-ENVI-CONSULT, červen 2016) 

Příloha č. 4 Hodnocení zdravotních rizik (Hluk: EKOLA group, spol. s. r.o., červen 2016; 

Ovzduší: Ing. Jitka Růžičková, červen 2016) 

Příloha č. 5 Posouzení nutnosti uložení kompenzačních opatření (ATEM – Ateliér 

ekologických modelů, s.r.o., červen 2016) 

Příloha č. 6 Výkresová část 

1. Přehledná situace 

2. Příčný řez – porovnání stávajícího a navrhovaného stavu 

3. Schéma šířkového uspořádání - porovnání stávajícího a navrhovaného 

stavu 

4. Vizualizace návrhu protihlukových opatření 

Srovnání požadované struktury dokumentace podle přílohy č. 4 zákona s předkládanou 

strukturou dokumentace je uvedeno v následující tabulce. Šedivě jsou podbarveny kapitoly, 

kde dochází k dílčím odlišnostem (ať již v názvu kapitoly nebo číslování). 

Tabulka 1 Srovnání požadované a předkládané struktury dokumentace 
 

Požadovaná struktura 

dokumentace dle přílohy č. 4 

zákona č. 100/2001 Sb. 

 Předkládaná struktura 

dokumentace "D11, stavba 

1101, km 0,0 - exit Jirny " 

Úplnost 

dokumentace 

část Název část název Ano/ne 

   Úvod --- 

A  Údaje o oznamovateli A  Údaje o oznamovateli ano 

A.1 Obchodní firma A.I. Oznamovatel ano 

A.2 IČ A.II IČO ano 

A.3 Sídlo (bydliště) A.III. Sídlo ano 

A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon 

oprávněného zástupce oznamovatele 

AIV. Jméno, příjmení, sídlo a telefon 

oprávněného zástupce oznamovatele 

ano 

B Údaje o záměru B Údaje o záměru ano 

B.I Základní údaje B.I Základní údaje ano 

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle 

přílohy č. 1 

B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle 

přílohy č. 1 

ano 

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru ano 

B.I.3 Umístění záměru  B.I.3 Umístění záměru  ano 

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s 

jinými záměry 

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s 

jinými záměry 

ano 
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B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho 

umístění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů pro jejich 

výběr, resp. odmítnutí 

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho 

umístění, včetně přehledu zvažovaných 

variant a hlavních důvodů pro jejich 

výběr, resp. Odmítnutí 

ano 

B.I.6 Popis technického a technologického 

řešení záměru 

B.I.6 Popis technického a technologického 

řešení záměru 

ano 

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace 

záměru a jeho dokončení 

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace 

záměru a jeho dokončení 

ano 

B.I.8 Výčet dotčených územně 

samosprávných celků 

B.I.8 Výčet dotčených územně 

samosprávných celků 

ano 

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 

9a odst. 3 a správních úřadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 

9a odst. 3 a správních úřadů, které 

budou tato rozhodnutí vydávat 

ano 

B.II Údaje o vstupech B.II Údaje o vstupech ano 

B.II.1 Půda B.II.1 Půda ano 

B.II.2 Voda B.II.2 Voda ano 

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje ano 

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou 

infrastrukturu 

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou 

infrastrukturu 

ano 

B.III Údaje o výstupech B.III Údaje o výstupech ano 

B.III.1 Ovzduší B.III.1 Ovzduší ano 

B.III.2 Odpadní vody B.III.2 Odpadní vody ano 

B.III.3 Odpady B.III.3 Odpady ano 

B.III.4 Ostatní  B.III.4 Ostatní  ano 

B.III.5 Doplňující údaje B.III.5 Doplňující údaje ano 

C Údaje o stavu životního prostředí v 

dotčeném území 

C Údaje o stavu životního prostředí v 

dotčeném území 

ano 

C.1 Výčet nejzávažnějších 

environmentálních charakteristik 

dotčeného území 

C.I. Charakteristika stavu složek životního 

prostředí v dotčeném území, které budou 

pravděpodobně významně ovlivněny 

ano 

C.2 Charakteristika současného stavu 

životního prostředí v dotčeném území 

C.II.  Charakteristika stavu složek životního 

prostředí, které budou pravděpodobně 

významně ovlivněny 

ano 

C.3 Celkové zhodnocení kvality životního 

prostředí v dotčeném území z hlediska 

jeho únosného zatížení 

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního 

prostředí v dotčeném území z hlediska 

jeho únosného zatížení 

ano 

D Komplexní charakteristika a 

hodnocení vlivů záměru na veřejné 

zdraví a životní prostředí 

D Komplexní charakteristika a 

hodnocení vlivů záměru na veřejné 

zdraví a životní prostředí 

ano 

D.I Charakteristika předpokládaných vlivů 

záměru na obyvatelstvo a ŽP a 

hodnocení jejich velikosti a 

významnosti 

D.I Charakteristika předpokládaných vlivů 

záměru na obyvatelstvo a ŽP a 

hodnocení jejich velikosti a významnosti 

ano 

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně 

ekonomických vlivů 

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně 

ekonomických vlivů 

ano 

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima ano 

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další 

fyzikální a biologické charakteristiky 

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další 

fyzikální a biologické charakteristiky 

ano 

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody ano 

D.I.5 Vlivy na půdu D.I.5 Vlivy na půdu ano 

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní 

Zdroje 

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní 

zdroje 

ano 

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy ano 

D.I.8 Vlivy na krajinu D.I.8 Vlivy na krajinu ano 

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní 

památky 

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní 

Památky 

 

 

ano 
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D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru 

na ŽP z hlediska jejich velikosti a 

významnosti a možnosti přeshraničních 

vlivů 

D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru 

na ŽP z hlediska jejich velikosti a 

významnosti a možnosti přeshraničních 

vlivů 

ano 

D.III Charakteristika environmentálních rizik 

při možných haváriích a nestandardních 

stavech 

D.III Charakteristika environmentálních rizik 

při možných haváriích a nestandardních 

stavech 

ano 

D.IV Charakteristika opatření k prevenci, 

vyloučení a snížení všech významných 

nepříznivých vlivů na životní prostředí a 

popis kompenzací, pokud jsou vzhledem 

k záměru možné 

D.IV Charakteristika opatření k prevenci, 

vyloučení a snížení všech významných 

nepříznivých vlivů na životní prostředí a 

popis kompenzací, pokud jsou vzhledem 

k záměru možné 

ano 

D.V Charakteristika použitých metod 

prognózování a výchozích předpokladů 

při hodnocení vlivů 

D.V Charakteristika použitých metod 

prognózování a výchozích předpokladů 

při hodnocení vlivů 

ano 

D.VI Charakteristika všech obtíží 

(technických nedostatků nebo 

nedostatků ve znalostech), které se 

vyskytly při zpracování dokumentace 

D.VI Charakteristika všech obtíží 

(technických nedostatků nebo 

nedostatků ve znalostech), které se 

vyskytly při zpracování dokumentace 

ano 

E Porovnání variant řešení záměru E Porovnání variant řešení záměru ano 

F Závěr F Závěr ano 

G Všeobecně srozumitelné shrnutí 

netechnického charakteru 

G Všeobecně srozumitelné shrnutí 

netechnického charakteru 

ano 

H Přílohy 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu 

k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace (ke skutečnostem jiným a 

novým vzhledem k oznámení) a dále 

například přílohy mapové, obrazové a 

grafické 

H Přílohy 

- Vyjádření příslušného stavebního 

úřadu z hlediska územně plánovací 

dokumentace 

- Žádost o zapracování – obec 

Šestajovice 

- Vypořádání připomínek vznesených 

v rámci zjišťovacího řízení 

- Fotodokumentace 

ano 

 Stanovisko orgánu ochrany přírody, 

pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 

zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona 

č. 218/2004 Sb. 

 - Stanovisko MHMP OOP dle § 45i 

odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., 

v platném znění 

 

ano 

   Literatura --- 

   Legislativa --- 

 Datum zpracování dokumentace 

Jméno, přímení, bydliště a telefon 

zpracovatele dokumentace a osob, které 

se podílely na zpracování dokumentace 

Podpis zpracovatele dokumentace 

 Datum zpracování dokumentace 

Jméno, přímení, bydliště a telefon 

zpracovatele dokumentace a osob, které 

se podílely na zpracování dokumentace 

Podpis zpracovatele dokumentace 

ano 

 

Dokumentace je zpracována podle osnovy přílohy č. 4 zákona EIA. Z tabulky vyplývá, že 

dokumentace obsahuje všechny předepsané kapitoly, pouze názvy nebo číslování některých 

kapitol jsou pozměněné (v části A nebo C), jedná se však o změny dílčí, které nemají vliv na 

celkový obsah a význam kapitoly. V dalších částech posudku nebudou již tyto formální věci 

komentovány. 

Z hlediska celkové přehlednosti dokumentace 

Dokumentaci by zpřehlednilo více mapových podkladů v rámci některých kapitol (např. ke 

kap. B.I., C.I., C.II. atd.). V dokumentaci chybí základní přehledná problémová mapa  

v měřítku 1 : 10 000, která by prezentovala všechny zájmové prvky ze všech složek životního 
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prostředí (zvláště chráněná území, ÚSES, VKP, vodní toky aj.) a dále všechna přijatá 

ochranná opatření. V dokumentaci jsou některé údaje uváděné v jiných kapitolách, než jak 

požaduje platná osnova zákona (např. hodnocení vlivů je uváděno již v kap. C atd.). 

Závěry zjišťovacího řízení 

Na posuzovaný záměr bylo v první fázi zpracováno firmou EKOLA group, spol. s r.o. 

oznámení podle § 6 zákona EIA. Následně proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona, které 

ukončilo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí, jako 

příslušný orgán ve smyslu § 21 zákona, s následujícím závěrem: 

a) Záměr bude dále posuzován podle zákona. Je nutné dopracovat dokumentaci dle 

přílohy č. 4 zákona, především s důrazem na následující oblasti: 

1. Detailně vyhodnotit akustickou situaci na základě provedení 24hodinového 

měření hluku v těchto lokalitách: Jirny, Šestajovice u Prahy a Horní Počernice. Na 

základě výsledků uvedeného měření provést návrh protihlukových opatření. 

2. Z hlediska emisí a hluku prověřit: 

-  stávající stav vzhledem ke stavu před 1. 1. 2001 a k výhledovému stavu v roce 

2020; 

-  souběžný vliv záměru zveřejněného v roce 2010 Ministerstvem životního 

prostředí v Informačním systému EIA pod kódem MZP246 „MÚK Beranka na  

D11 a komunikační spojka“. 

3. Rozptylovou studii doplnit o výpočty emisí z automobilové dopravy pro celou 

dynamickou skladbu vozového parku, tj. o emisní kategorie EURO 0 až EURO 6. 

4. Provést podrobné hodnocení vlivů na akustickou situaci a znečištění ovzduší ve 

fázi výstavby. 

5. Zpracovat autorizované hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví. 

6. Navrhnout a konkretizovat modernizaci stávající dešťové kanalizační sítě  

a opatření k zamezení kontaminace vody a půdy. 

b) V dokumentaci je třeba zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na 

doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních  

k oznámení záměru.  

Vypořádání připomínek obdržených v rámci zjišťovacího řízení je v dokumentaci uvedeno  

v kapitole H. Přílohy. Komentovány jsou připomínky připomínky dotčených územně 

samosprávných celků a dotčených správních úřadů.   

Lze konstatovat, že dokumentace byla zpracována s důrazem na závěry zjišťovacího řízení  

a jednotlivá vyjádření byla v rámci dokumentace vypořádána. Dílčí připomínky jsou 

komentovány v kapitolách posudku II.2 a v kap. V. 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Dokumentace je zpracována v souladu s požadavky osnovy přílohy č. 4 zákona EIA. Nebyly 

shledány nedostatky proti požadavkům zákona, které by vyžadovaly doplnění nebo 

přepracování z důvodu neúplnosti dokumentace. 
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II.2 SPRÁVNOST ÚDAJŮ UVEDENÝCH V DOKUMENTACI VČETNĚ 

POUŽITÝCH METOD HODNOCENÍ 

V této kapitole je uvedeno zhodnocení správnosti dokumentace na základě rozboru 

zpracovatele posudku s využitím připomínek obsažených ve vyjádřeních dotčených územně 

samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti. Hodnocení správnosti je 

formálně členěno podle osnovy použité v dokumentaci. Pro přehlednost je uvedený zkrácený 

obsah kapitoly dokumentace a následně je zpracování kapitoly vyhodnoceno zpracovatelem 

posudku. 

 

ČÁST  A  - ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 

Podle přílohy č. 4 zákona EIA jsou požadovány následující údaje: obchodní firma, IČ, sídlo 

(bydliště), jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele. 

Formální nedostatek, chybí bydliště zástupce oznamovatele. V příloze č. 4 zákona je sice 

tento požadavek uveden, avšak vzhledem k tomu, že dotyčný zastupuje organizaci, uvedena je 

adresa a telefon organizace. Bydliště zástupce oznamovatele je jeho soukromou záležitostí. 

 

ČÁST  B  - ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 

 

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Kromě příslušných identifikačních údajů týkajících se záměru je uveden charakter záměru  

a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry, zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, 

popis technického a technologického řešení záměru, předpokládaný termín zahájení realizace 

záměru a jeho dokončení, výčty dotčených územně samosprávných celků a navazujících 

rozhodnutí. Všechny výše uvedené skutečnosti detailně popsané v dokumentaci považuje 

zpracovatel posudku za dostačující k možnosti posoudit vlivy záměru na životní prostředí.  

 

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH 

B.II.1. Půda 

Kapitola neuvádí zábory půdy s tím, že výstavba bude probíhat převážně v tělese stávající 

komunikace. Překročení záboru mimo pozemky investora lze očekávat např. v souvislosti 

s realizací vodohospodářských objektů (retenční či sedimentační nádrže) či realizace 

protihlukových stěn. 

Zde by bylo vhodné formálně vyčíslit, jaký zábor vyvolá současný posuzovaný záměr (tento 

zábor bude minimální, výstavba bude probíhat v tělese stávající komunikace) a jaký zábor 

půdy vyvolal již zprovozněný úsek stavby D11. Zpracování podrobného záborového 

elaborátu je jako podmínka do dalších stupňů projektové dokumentace zařazeno do návrhu 

stanoviska. 
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B.II.2. Voda 

Kapitola uvádí požadované údaje. Bilance odběru a spotřeby vody budou vyčísleny v dalším 

stupni projektové dokumentace. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Pro daný stupeň projektové dokumentace je výčet surovinových zdrojů dostatečný. Upřesnění 

množství a přesné určení zdrojů surovin bude provedeno v dalším stupni projektové přípravy. 

B.II.4. Nároky na dopravní infrastrukturu a zázemí 

V kapitole je uveden popis stávající komunikační sítě, která navazuje nebo přímo souvisí 

s předmětným úsekem dálnice D11 Praha – Jirny, a přehled ochranných pásem. Veškeré 

možné přeložky inženýrských sítí, příp. zásahy do ochranných pásem těchto sítí budou 

upřesněny v navazujícím stupni projektové dokumentace. 

V této kapitole bývají často uváděny číselné údaje o použitých intenzitách dopravy.  

V dokumentaci je na tyto údaje uveden odkaz do přílohy č. 1. K této kapitole nemám 

připomínky. 

 

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH 

B.III.1. Ovzduší 

Zdroje znečištění ovzduší jsou v kapitole rozděleny podle fází výstavby a provozu. Ve fázi 

provozu se dále dělí na bodové, plošné a liniové zdroje znečištění.  

Z důvodu velkého rozsahu tabulek je uveden pouze odkaz na kap 3.3 rozptylové studie 

(samostatná příloha č. 3), kde jsou uvedeny emise z hodnocené komunikace pro jednotlivé 

znečišťující látky (NO2, PM10, PM2,5, CO, benzen, benzo(a)pyren) a pro jednotlivé výhledové 

stavy. 

Kapitola vychází ze samostatné přílohy č. 3 Rozptylová studie a je zpracována dostatečně. 

Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. 

 

B.III.2. Odpadní vody 

Kapitola popisuje stávající stav odvodnění zájmového úseku, a to včetně výpočtu odvodnění. 

Odpadní vody jsou rozděleny na splaškové vody, dešťové vody/podzemní vody 

a technologické odpadní vody. Nemám ke kapitole připomínky. 

 

B.III.3. Odpady 

Pro fázi výstavby i provozu jsou uvedeny předpokládané hlavní druhy odpadů, ty jsou nejprve 

slovně popsány, včetně vzniku a způsobu nakládání, a potom shrnuty v přehledné tabulce. 
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Je uvedeno, že celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska 

celkového množství i z hlediska druhů odpadů neměly ohrozit životní prostředí. 

Kapitola obsahuje potřebné údaje. V dalších fázích projektové přípravy bude nezbytné 

upřesnit a doplnit údaje k odpadům, zejména přesně stanovit druhy vznikajících odpadů, 

množství, způsob nakládání atd. 

 

B.III.4. Ostatní  

B.III.4.1 Hluk 

Kapitola obecně popisuje zdroje hluku v období výstavby a v období provozu. Zdroje jsou 

rozděleny na liniové a stacionární s odkazem na přílohu č. 2 dokumentace. Kapitola je 

zpracována dostatečně, nemám připomínky. 

B.III.4.2 Vibrace 

V kapitole jsou stručně popsány možné zdroje vibrací jak ve fázi výstavby, tak ve fázi 

provozu dané stavby. Kapitola je zpracována dostatečně. 

B.III.4.3 Záření radioaktivní, elektromagnetické 

Tato kapitola uvádí radonový index zájmového území s tím, že stavba nebude zdrojem 

radioaktivního ani elektromagnetického záření. Bez připomínek. 

B.III.4.4 Seismicita 

V kapitole je zařazení zájmového území podle mapy seismických oblastí ČR se závěrem, že 

záměru nebezpečí poškození staveb silnějšími seizmickými otřesy nehrozí. Bez připomínek. 

B.III.4.5 Zápach 

Kapitola uvádí, že záměr nebude zdrojem obtěžujícího zápachu. Záměr nebude obsahovat 

žádné potenciální zdroje zápachu. Bez připomínek. 

 

B.III.5. Doplňující údaje 

V této kapitole jsou zmíněny zemní práce a problematika krajinného rázu. K této kapitole 

nemám připomínky.  

 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí považuje zpracovatel posudku údaje 

obsažené v části A a B dokumentace za dostatečné. Kapitola je zpracována standardně, 

dílčí připomínky k jednotlivým kapitolám neovlivní celkový výsledek hodnocení. 
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ČÁST  C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM 

ÚZEMÍ 

 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Mezi nejzávažnější environmentální charakteristiky dotčeného území posuzovaného záměru 

byly zpracovatelem dokumentace zařazeny (i) akustická zátěž, (ii) znečištění ovzduší. 

Tyto oblasti jsou pak v dalších podkapitolách (C.I.1-C.I.2) podrobně popsány. 

C.I.1 Počáteční akustická situace 

Kapitola přebírá údaje z akustické studie uvedené v příloze 2 dokumentace. Jsou zde uvedeny 

výsledky kontrolního měření hluku z dopravy, které bylo provedeno ve dnech 6 - 7. 10. 2016. 

v době od 15:00 do 15:00.  Byly vybrány celkem čtyři měřící body, jejichž umístění je 

popsáno i zobrazeno na obrázku. Naměřené hodnoty pak byly kontrolně srovnány 

s hodnotami vypočtenými pomocí modelu.  

Tento postup je standardní. Ověřený výpočtový model zaručuje zejména u stávajících 

komunikací dostatečnou přesnost předložených výsledků výpočtů. Bez připomínek. 

Hluková zátěž patří k hlavním negativním vlivům silniční dopravy na zdraví obyvatel. Proto 

je jí věnována značná pozornost i v rámci této dokumentace. Komentář k této problematice je 

uveden v dalších částech posudku, v hodnocení kapitoly dokumentace D.I.3. 

C.I.2 Ovzduší 

V kapitole jsou popsány klimatické a rozptylové podmínky (včetně celkové podoby větrných 

růžic) a především údaje o kvalitě ovzduší, vyplývající ze zpracované rozptylové studie (viz 

příloha č. 3). Jsou zde uvedeny průměrné roční i maximální denní koncentrace vybraných 

znečišťujících látek, které jsou porovnávány s imisními limity. Rovněž jsou uvedeny hodnoty 

pětiletých průměrů let 2010-2014 hodnocených znečišťujících látek. 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje, je zpracována dostatečně podrobně, nemám 

připomínky. 

 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Kapitola C.I obsahuje výčet charakteristik, které zpracovatel dokumentace považuje za 

nejzávažnější. V kapitole C.I považuji za vhodné dále uvést, např. ve formě tabulky, jasný 

a přehledný výskyt environmentálně závažných charakteristik týkajících se všech 

posuzovaných složek životního prostředí včetně např. ÚSES, zvláště chráněných území, 

přírodních parků, VKP, území historického, kulturního nebo archeologického významu, 

území hustě zalidněných, území zatěžovaných nad míru únosného zatížení, starých 

ekologických zátěží, extrémních poměrů v dotčeném území, jak je tomu předepsáno 

i v osnově č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. Některé z těchto charakteristik se v zájmovém území 

vyskytují. 
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C.II  CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽP V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ 

BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY 

 

C.II.1 Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území 

Kapitola uvádí, že se v zájmovém území nevyskytují žádné skládky ani jiné staré ekologické 

zátěže. Bez připomínek. 

 

C.II.2 Charakter městské části/krajinný ráz 

Ke kapitole nemám připomínky. 

 

C.II.3 Území hustě obydlená, obyvatelstvo 

V kapitole jsou velmi stručně uvedeny dotčené obce a městské části s rozlohou a počtem 

obyvatel. Uvedené údaje lze považovat za dostatečné. 

 

C.II.4 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry 

Kapitola je zpracována dostatečně podrobně.  

 

C.II.5 Horninové prostředí a přírodní zdroje 

V kapitole je uveden výskyt chráněných ložiskových území, dobývacích prostorů, sesuvných 

území a poddolovaných území. Bez připomínek.   

 

C.II.6 Půda 

Kapitola neuvádí půdní typy, údaje o BPEJ ani třídách ochrany s tím, že zábor nevyvolá zábor 

pozemků ZPF ani PUPFL. Bez připomínek.  

 

C.II.7 Voda 

Kapitola je rozdělena na podzemní a povrchové vody.  

Řešeným územím v okolí posuzovaného záměru protéká několik vodotečí s vymezeným 

záplavovým územím (Jirenský a Svépravický potok). V části podzemní vody kapitola 

obsahuje popis CHOPAV a OPVZ. Hydrogeologické poměry patří do kapitoly C.II.4. 

 

C.II.8 Kulturní památky a hmotný majetek 

Je zde uveden výčet kulturních památek v městské části Horní Počernice, obci Šestajovice  

a obci Jirny. Žádná z uvedených kulturních památek nebude posuzovanou stavbou dotčena. 

K této kapitole nemám připomínky. 
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C.II.9 Flóra 

V kapitole je provedeno zařazení území dle biogeografického a fytogeografického členění. 

Dále jsou prezentovány základní výstupy z orientačního botanického průzkumu provedeného 

ve středním dělícím pásu s tím, že výskyt zvláště chráněných druhů rostlin se nepředpokládá. 

Kapitola obsahuje požadované údaje a nemám k ní připomínky. 

 

C.II.10 Fauna 

V kapitole je uvedeno zařazení území dle biogeografického členění a dále pak popis aktuální 

fauny zájmového území (střední dělící pás) s tím, s tím, že výskyt zvláště chráněných druhů 

živočichů se zde nepředpokládá.  Bez připomínek.   

 

C.II.11 Územní systém ekologické stability (ÚSES) 

Posuzovaný záměr se dostává do střetu s několika prvky územního systému ekologické 

stability. Tyto prvky jsou v textu popsány, vždy je uveden konflikt prvku s trasou s tím, že 

nebudou záměrem ovlivněny. Bylo by vhodné doplnit situaci s místěním ÚSES. 

Kapitola obsahuje požadované údaje, je zpracována přehledně, text by bylo vhodné doplnit 

přehlednou mapkou. Jen dílčí připomínka, hodnocení vlivu realizace záměru patří obsahově 

do kapitoly D.I.9. 

 

C.II.12 Významné krajinné prvky (VKP) 

Posuzovaný záměr se dostává do střetu s několika významnými krajinnými prvky „ze zákona“ 

(Svépravnický a Jirenský potok). Kapitola obsahuje požadované údaje, jen dílčí připomínka, 

hodnocení vlivu realizace záměru patří obsahově do kapitoly D.I.4. 

 

C.II.13 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy 

V kapitole jsou popsána zvláště chráněná území vyskytující se v širším zájmovém území 

(Přírodní památka Xaverovský háj a přírodní rezervace Klánovický les).  

Na území dotčeném stavbou se nachází přírodní park Klánovice – Čihadla. Do tohoto parku 

zasahuje stávající dálnice D11 v oblasti Horních Počernic. Bylo by vhodné doplnit mapku 

s umístěním přírodního parku, hodnocení vlivu realizace záměru patří obsahově do kapitoly 

D.I.7. Jinak nemám ke kapitole připomínky. 

 

C.II.14 NATURA 2000 

V kapitole je uvedena evropsky významná lokalita vyskytující se v zájmovém území (EVL 

Blatov a Xaverovský háj). Dále kapitola uvádí, že dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy 

(Odboru životního prostředí) ze dne 17. 6. 2014 (č. j. S-MHMP-0812226/2014/1/OZP/VI)  
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a vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje (Odboru životního prostředí a zemědělství) 

ze dne 11.6.2014 (č.j. 083564/2014/KUSK) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na 

evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. K této kapitole nemám připomínky. 

 

C.II.15 Území historického a archeologického významu  

V kapitole je zpracována historie území podle jednotlivých katastrálních území, uvedena jsou  

území s archeologickými nálezy (UAN). Informace obsažené v této kapitole považuji za 

dostatečné. 

 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Zpracovatel posudku konstatuje, že kapitola C.II. Charakteristika stavu složek životního 

prostředí v dotčeném území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny je dle jeho 

názoru zpracována standardně a liteře zákona vyhovujícím způsobem, dílčí připomínky  

k jednotlivým kapitolám neovlivní celkový výsledek hodnocení. 

 

C.III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ 

 

Kapitola shrnuje závěry z předchozích kapitol dokumentace EIA (hluk, ovzduší, staré 

ekologické zátěže, fauna a flóra, Natura 2000, přírodní parky, zvláště chráněná území, 

památné stromy. 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Zpracovatel posudku konstatuje, že kapitola C.III. Celkové zhodnocení kvality životního 

prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení je dle jeho názoru 

zpracována standardně a liteře zákona vyhovujícím způsobem. K této kapitole zpracovatel 

posudku nemá připomínky. 
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ČÁST  D  - KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ 

ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO  A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

 

D.I.  CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA 

OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ JEJICH 

VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI 

 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

D.I.1.1 Sociální a ekonomické vlivy 

Ke kapitole nemám připomínky. 

 

D.I.2 Vlivy na zdraví obyvatel 

Podrobné posouzení zdravotních rizik ve spojitosti s výstavbou a provozem je rozděleno na 

dvě části: (1) Hodnocení zdravotních rizik hluku, (2) Hodnocení zdravotních rizik - ovzduší. 

Obě části vycházejí se samostatné přílohy č. 4 k dokumentaci "Hodnocení zdravotních rizik". 

Tu vypracovala RNDr. Libuše Bartošová, EKOLA group, spol. s. r.o. (hluk) a Ing. Jitka 

Růžičková (ovzduší), držitelé osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na 

veřejné zdraví MZd. Jedním z podkladů pro tuto studii jsou opět samostatně vypracované 

přílohy: (1) Příloha č. 2 – Akustické posouzení, (2) Příloha č. 3 – Rozptylová studie. 

Dokumentace hodnotí vlivy zdravotních rizik hluku a ovzduší tak, že při dodržení doporučení 

uvedených v odborných studiích nedojde ke zvýšení rizika pro lidské zdraví. 

Hodnocení vlivů záměru na zdraví obyvatel z hlediska vlivu hluku a ovzduší je zpracováno 

podrobně a k obsahové stránce nemám připomínky. 

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Kapitola je zpracována na základě vypracované rozptylové studie, která tvoří samostatnou 

přílohu č. 3. Jsou zde uvedeny imisní limity jednotlivých znečišťujících látek, hodnocené 

polutanty (oxid dusičitý, oxid uhelnatý, suspendované částice frakcí PM10 a PM2,5, benzen  

a benzo(a)pyren), výpočtové body a výpočtový program a vyhodnocení pro fáze výstavby  

i provozu.  

Výpočet imisní zátěže byl hodnocen variantně, a to pro stávající stav a výhledové roky 2020  

a 2030. Ve výhledovém roce 2020 bylo řešeno šest variant a ve výhledovém roce 2030 byly 

řešeny varianty dvě. Příspěvky k imisní zátěži ve zvolené výpočtové oblasti byly hodnoceny 

pro současný stav - čtyřpruhové uspořádání a pro jednotlivé varianty stavu okolní 

komunikační sítě v obou výhledových stavech, vždy nejprve se záměrem a následně bez 

záměru. Přehled uvažovaných variant vycházel z požadavku Hygienické stanice hl. m. Prahy 

uplatněného ve vyjádření č. j. HSHMP 59147/2014 ze dne 20. 1. 2014 ke zjišťovacímu řízení. 
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Ze závěrů kapitoly vyplývá, že  realizace záměru nebude, i přes očekávaný nárůst dopravy 

díky jejímu plynulejšímu pohybu, znamenat prokazatelnější změnu v příspěvcích k imisní 

zátěži.  

Příspěvky záměru u hodnocených polutantů nepřekračují imisní limity. Zároveň není 

dosaženo úrovně 1 % limitu roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu, nejsou tedy 

z pohledu zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění vyžadována kompenzační opatření. 

Podrobné posouzení nutnosti uložení kompenzačních opatření je provedeno v příloze 5 

dokumentace. Závěrem této studie je konstatování, že vzhledem k poklesu množství emisí 

benzo(a)pyrenu vlivem záměru ve všech hodnocených variantách není třeba kompenzační 

opatření navrhovat.  

K této kapitole nemám připomínky. 

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Tato kapitola vychází ze samostatné přílohy č. 2 Akustické posouzení, která byla zpracována 

pro podrobné vyhodnocení hluku. V kapitole je popsán vliv navrhovaného záměru na 

akustickou situaci v okolí komunikace. Prezentovány jsou hygienické limity, použitý 

software, přesnost výpočtu, výpočtové body včetně zobrazení na mapkách, a vyhodnocení pro 

fáze výstavby i provozu. 

Ze závěru kapitoly vyplývá následující:  

 Hygienický limit hluku ze stavební činnosti 65 dB pro dobu 7:00–21:00 h je dodržen 

ve všech kontrolních výpočtových bodech ve všech etapách výstavby. 

 Z porovnání emisní charakteristiky komunikací v širším řešeném území s realizací 

záměru a se stavem bez realizace záměru vyplývá, že v případě realizace záměru 

nedochází na okolní komunikační síti ke zhoršení akustické situace, případně lze 

očekávat mírné zlepšení.   

 Pro nejbližší chráněnou zástavbu staveb v okolí dálnice D11, konkrétně pro k. ú. Horní 

Počernice, Klánovice, Šestajovice u Prahy a Jirny, bylo provedeno vyhodnocení vlivu 

záměru na akustickou situaci pomocí výpočtových bodů.  

 Ve všech kontrolních výpočtových bodech, kromě bodu V8, je v akustických stavech 

po realizaci záměru s návrhem protihlukových opatření (Varianta 2, 4, 6, 8) 

hygienický limit pro hluk z provozu dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy 

a místních komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB (den/noc) výpočtově splněn. 

 V případě kontrolního výpočtového bodu V8 je ve výšce 6 m nad terénem hygienický 

limit 60/50 dB (den/noc) splněn, ve výšce 10 m nad terénem lze očekávat překročení 

hygienického limitu 60/50 dB (den/noc). Při porovnání stavu se záměrem a bez 

záměru je však zřejmé, že vlivem realizace nízkohlučného povrchu na dálnici D11 

dochází u tohoto výpočtového bodu ve stavu se záměrem k významnému poklesu 

LAeq,T. Protihluková ochrana tohoto objektu je možná řešit pomocí navýšení plného 

oplocení o 4,5 m v délce 110 m. 
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 Na základě výpočtu z provozu silniční dopravy na předmětném úseku dálnice D11 

byla navržena protihluková opatření, která byla zahrnuta do výpočtu výhledových 

stavů s modernizací předmětného úseku dálnice D11. V katastrálních územích Horní 

Počernice a Jirny je počítáno s umístěním nových, případně navýšením stávajících 

protihlukových stěn. V Horních Počernicích je navíc navržena realizace 

nízkohlučného tzv. tichého asfaltu, a to v části úseku od sjezdu z Pražského okruhu až 

ke křížení s ulicí Ve Žlíbku v celkové délce cca 2,13 km.  

K této kapitole nemám připomínky. 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

V kapitole je hodnocen vliv jak pro fázi výstavby, tak pro fázi provozu. Fáze provozu je 

rozdělena v hodnocení do částí: (i) ovlivnění jakosti a množství vod, (ii) ovlivnění 

hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod  

Z kapitoly vyplývá následující: 

 Posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani není 

v přímém střetu s ochranným pásmem zdrojů povrchových či podzemních vod.  

 Záměr ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění leží v záplavovém 

území Svépravického potoka (v jeho aktivní zóně) a v záplavovém území Jirenského 

potoka (mimo jeho aktivní zónu). Vzhledem k tomu, že se v případě navrhované 

komunikace jedná o nezbytnou stavbu dopravní infrastruktury, je takový záměr v 

aktivní zóně záplavového území přípustný. Záměr neleží v žádné kategorii zátopových 

území dle platného územního plánu hl. m. Prahy. 

 Voda ze stavební jámy bude odčerpávána do kanalizace po usazení kalů 

v sedimentačních jímkách. Kaly budou následně odváženy na skládku k tomu účelu 

určenou. 

 V případě hladiny podzemní vody zasahující do zemního tělesa v levé části trasy, tedy 

v jízdním směru na Prahu v km cca 0,500 - 1,100, je doporučeno vybudovat nebo 

rekonstruovat opatření pro trvalé snížení hladiny podzemní vody - hloubkových drénů 

při patě svahu zářezu. 

 V úseku rampy k R1 až do km cca 0,490, tedy k propustku vodoteče byla zastižena 

podzemní voda v hloubce od 0,7 do 1,0 m pod terénem, a proto je doporučeno obnovit 

nebo vybudovat opatření pro trvalé snížení hladiny podzemní vody. 

 Návrh dálničního odvodňovacího zařízení v době výstavby úseku D11-1101 byl 

proveden s kapacitou na budoucí šestipruhové uspořádání. V rámci plánovaného 

záměru bude provedena rekonstrukce a modernizace dálniční kanalizace. Detailní 

návrh technických objektů týkající se nakládání s vodami bude řešen v dalším stupni 

projektové dokumentace. 

 Realizací záměru dojde k nárůstu zpevněných ploch a k navýšení odtoku srážkových 

vod z dotčeného území. Vzhledem k tomu, že na výtoku z kanalizace dojde  

k soustředění většího množství vody oproti současnému stavu, budou v dalším stupni 
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projektových příprav dimenzovány objekty pro regulaci odtoku vod do jednotlivých 

recipientů. 

K této kapitole nemám připomínky. 

 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Kapitola postihuje základní vlivy záměru na půdu: trvalé a dočasné zábory půdy, znečištění 

půdy, změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy. 

Zábory půd jsou nejvážnějším (kvantitativním) negativním faktorem v důsledku liniových 

staveb. Dokumentace uvádí, že vlivem záměru budou vznikat minimální zábory, neboť stavba 

bude probíhat převážně v tělese stávající komunikace. Nevýznamné zábory ZPF mohou 

vzniknout vlivem realizace technických objektů souvisejících s nakládání s vodami (např. 

retenční či sedimentační nádrže) či doplňujících protihlukových opatření.  

Celkově dokumentace hodnotí vliv záměru na půdu následovně: Z hlediska problematiky půd 

nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí 

v daném území. 

Zpracovatel posudku s těmito závěry souhlasí, nemám ke kapitole další připomínky. 

 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Dokumentace hodnotí, že posuzovaným záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných 

surovin ani dobývací prostory. Nedojde ani k vyvolání sesuvných pohybů. V zájmovém 

území se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. A dále, že 

zásah záměru do horninového prostředí z hlediska životního prostředí jako nevýznamný. 

Vzhledem k tomu, že záměr nenarušuje žádné kategorie ochrany horninového prostředí  

a přírodních zdrojů, je možné s tímto závěrem souhlasit. Bez dalších připomínek. 

 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Z dokumentace vyplývá, že záměr bude realizován na pozemcích, které vylučují výskyt 

hodnotnějších ekosystémů. Zájmové území nelze považovat za prostředí přírodě blízké. 

Z toho důvodu není považován vliv na ekosystémy za významný. Výskyt zvláště chráněných 

druhů rostlin ani živočichů ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění se 

neočekává. Záměrem nebudou negativně ovlivněny prvky ÚSES, VKP ani ZCHÚ dle zákona 

č. 114/1992 Sb., v platném znění. Záměr nebude mít významný vliv na evropsky významné 

lokality ani ptačí oblasti. K této kapitole nemám připomínky. 

 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

Kapitola velmi stručně hodnotí vlivy záměru na krajinný ráz. Při hodnocení byla vzata 

v úvahu čtyři hlediska (Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz, Vznik nové 

charakteristiky území, Narušení stávajícího poměru krajinných složek, Narušení vizuálních 

vjemů). Celkově je hodnoceno, že záměr nepředstavuje zásah do zákonných kritérií dle § 12 



Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání 

 

 

Ing. Pavel Varga, Osečná 23 

a do znaků jednotlivých charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny. Záměr je z hlediska 

ochrany krajinného rázu akceptovatelný.  

Z hlediska vlivu na krajinný ráz považuji za důležité zejména celkové začlenění všech 

navržených protihlukových opatření. V dalším stupni projektové dokumentace bude důležité 

věnovat pozornost místům, kde se stavba výrazně přibližuje k okrajovým částem obytné 

zástavby (Horní Počernice, Jirny) a kde prochází přírodním parkem Klánovice-Čihadla (Horní 

Počernice). V těchto místech doporučuji zaměřit se na vegetační úpravy podél komunikace, 

aby došlo k vizuálnímu odclonění trasy od obytné zástavby. 

3D vizualizace navržených protihlukových stěn je součástí přílohy 6 dokumentace. 

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní ani archeologické památky. Dotčeny budou 

stávající inženýrské sítě. 

Tato kapitola obsahuje požadované údaje. Je nutné připomenout, že zájmové území lze 

označit na základě zákonů jako území s archeologickými nálezy. Proto je nutné při přípravě 

stavby respektovat povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a zákona o státní památkové 

péči č. 20/1987 Sb. a jeho novely č. 242/1992 Sb. Těmto zákonům podléhá i veškerá stavební 

činnost. Již před započetím prací je nutné kontaktovat odborníky archeologické památkové 

péče. 

 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Zpracovatel posudku konstatuje, že kapitola D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů 

záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti je dle 

jeho názoru zpracována standardně a liteře zákona vyhovujícím způsobem. 

Dílčí připomínky k jednotlivým kapitolám neovlivní celkový výsledek hodnocení. 
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D.II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI  

A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ 

V této části dokumentace je pouze uvedeno, že hodnocené vlivy záměru na životní prostředí 

a obyvatelstvo mají lokální charakter, jak z hlediska zasaženého území, tak i populace. 

Realizací záměru nedojde k  negativní změně poměrů v území, které by výrazně ovlivnily 

míru jeho zatížení. Přeshraniční vlivy se nepředpokládají. 

Hodnocení zpracovatele posudku 

S uvedeným hodnocením v této části dokumentace se lze vzhledem k lokalizaci a charakteru 

záměru v zásadě ztotožnit.  

Za předpokladu realizace navržených podmínek k ochraně životního prostředí, 

lze konstatovat, že životní prostředí jako celek nebude ovlivněno nad únosnou míru. 

 

D.III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH 

HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH 

Bez připomínek, kapitola obsahuje požadované údaje. 

Hodnocení zpracovatele posudku: 

K hodnocení environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 

uvedenému v dokumentaci nemá zpracovatel posudku připomínky. 

 

D.IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K  PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ 

VŠECH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JSOU VZHLEDEM 

K ZÁMĚRU MOŽNÉ 

V této kapitole dokumentace jsou vyjmenována pouze opatření, která přímo vzešla z průběhu 

procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Jedná se o opatření k prevenci, vyloučení 

a snížení všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a kompenzace. 

Opatření navrhovaná v dokumentaci jsou rozdělena do dvou fází: 

(1) Fáze projekčních příprav – uvádí 6 jednotlivých doporučení, která se týkají 

problematiky hluku a ochrany vod. 

(2) Fáze provozu – uvádí 4 nutná opatření, která se týkají případného úniku ropných látek 

a realizace protihlukových stěn.  

Hodnocení zpracovatele posudku 

Návrh opatření k prevenci, eliminaci, minimalizaci respektive kompenzaci negativních 

vlivů jako výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí se odráží v předloženém 

návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 
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Je samozřejmou povinností investora a všech subjektů, které se budou podílet na přípravě 

a realizaci záměru, dodržovat všechny zákony ČR. Proto nejsou v návrhu opatření 

vypisovány všechny povinnosti, které vyplývají z obecných i složkových environmentálních 

zákonů, ale zdůrazněny jsou ty, které jsou ve vztahu k záměru zvlášť důležité. 

Návrh opatření uvedený v dokumentaci představuje dostatečný základ pro zpracování 

návrhu stanoviska. V návrhu stanoviska jsou všechna doporučení respektována, doplněna 

jsou opatření vyplývajícími z vyjádření doručených k dokumentaci EIA. Výsledná opatření 

jsou doplněna i opatřeními zpracovatele posudku. 

 

D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ  

A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ 

V rámci zpracování jednotlivých studií byly zvoleny doporučované platné metody a postupy, 

které jsou zde zrekapitulovány. 

Použité metody hodnocení jsou podle mého názoru adekvátní velikosti a charakteru 

posuzovaného záměru. Dokumentace je zpracována v souladu s platnými legislativními 

předpisy. V rámci jednotlivých složek byly použity moderní a legislativně platné výpočtové 

modely (ovzduší, hluk, hodnocení zdravotních rizik aj.). Veškeré podklady pro dokumentaci 

byly zpracovány odborníky na danou problematiku s autorizací. 

Hodnocení ostatních složek životního prostředí nevychází z konkrétních metodik. Zpracovatel 

dokumentace vychází ze známých skutečností, archivních dat, dostupných mapových 

podkladů, terénního šetření.  

Hodnocení zpracovatele posudku 

Přístupy při zpracování dokumentace jsou podle názoru zpracovatele posudku adekvátní 

charakteru posuzovaného záměru a zájmové lokality. 

 

D.VI. CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ 

NEBO NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ S VYSKYTLY PŘI 

ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 

V dokumentaci je uveden soupis nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 

zpracování dokumentace.  

Hodnocení zpracovatele posudku 

K této části dokumentace zpracovatel posudku konstatuje, že uvedené nedostatky 

ve znalostech jsou akceptovatelné, neboť konkrétní řešení bude provedeno v rámci další 

přípravy záměru a s ohledem na požadavky k ochraně životního prostředí rezultující 

z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

ČÁST  E  - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Kapitola E v dokumentaci je určena k vzájemnému porovnávání variant záměru. Je uvedeno, 

že vlastní záměr byl oznamovatelem předložen invariantně. Tuto skutečnost lze u záměru typu 

rekonstrukce komunikace akceptovat. Ale i v tomto případě je třeba porovnávat uvedený 

záměr s nulovou variantou. 
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Hodnoceny byly modelové stavy pro stávající stav a výpočtové roky 2020 a 2030, a to 

s realizací a bez realizace záměru. Dokumentace uvádí, že realizace záměru nebude 

představovat významné zhoršení životního prostředí. U jednotlivých složek životního 

prostředí nedojde v důsledku výstavby a provozu záměru k výrazným negativním změnám. 

Pozitivně lze hodnotit zlepšení akustické i imisní situace z automobilové dopravy u okolních 

komunikací (stávající alternativní trasy k předmětnému úseku D11) a navrhovanou 

modernizaci stávajícího povrchu vozovky vč. realizace „tichého povrchu“ v části úseku od 

sjezdu z Pražského okruhu až ke křížení s ulicí Ve Žlíbku (k. ú. Horních Počernic) v celkové 

délce cca 2,13 km i rozšíření stávajících protihlukových stěn podél řešeného úseku stavby 

1101 dálnice D11. Vlivem rozšíření na šestipruhové uspořádání dojde ke zvýšení plynulosti 

dopravy, což bude mít pozitivní vliv na imisní situaci v daném území. 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Zpracovatel posudku s porovnáním variant uvedeným v dokumentaci souhlasí a nemá 

k němu připomínky. 

 

ČÁST  F – ZÁVĚR  

Tato kapitola znova rekapituluje jednotlivé závěry z hlediska jednotlivých kapitol vlivů 

záměru na životní prostředí a obyvatelstvo. Závěr je shodný jako u předcházející části E: 

Posuzovaný záměr "D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na 

šestipruhové uspořádání" lze doporučit k realizaci. 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Závěr dokumentace odpovídá zjištěním v rámci provedeného hodnocení vlivů na životní 

prostředí. Lze se s ním ztotožnit při respektování opatření k ochraně životního prostředí 

rezultujících z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Opatření k ochraně životního prostředí upravená a doplněná zpracovatelem 

posudku jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Ministerstvo 

životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. 

 

ČÁST  G  - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 

CHARAKTERU 

Je uvedeno shrnutí příslušných částí dokumentace. 

Hodnocení zpracovatele posudku 

Cílem kapitoly G je, jak říká již název, představit všeobecně srozumitelné shrnutí záměru 

netechnických způsobem. Kapitola je tedy určena pro širokou veřejnost, která nemůže znát 

odbornou terminologii jednotlivých profesí, které se na zpracování dokumentace podílejí. 

Měla by tedy záměr vysvětlovat jednoduše se zaměřením na podstatné skutečnosti.  

K této části dokumentace nejsou jiné připomínky, než uvedené v předchozích kapitolách 

posudku, shrnutí netechnického charakteru je podle názoru zpracovatele posudku 

s ohledem na charakter záměru a jeho lokalizaci dostačující a odpovídá hodnocení 

uvedenému v ostatních částech dokumentace. 
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II.3 POŘADÍ VARIANT Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Oznamovatel předložil v rámci dokumentace invariantní řešení záměru, což lze u záměru 

typu rekonstrukce a zkapacitnění na stávajícím silničním tělese akceptovat. 

Za předpokladu realizace navržených podmínek k ochraně životního prostředí 

lze konstatovat, že životní prostředí jako celek nebude realizací záměru „D11, stavba 1101, 

km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání“ ovlivněno nad 

únosnou míru a záměr je tedy v navrhované variantě akceptovatelný. 

 

II.4. HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 

prostředí v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, 

že předložený záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ 

POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

Technické řešení záměru zpracovala společnost PRAGOPROJEKT, a.s. Základní 

parametry technického řešení jsou uvedeny v dokumentaci v kapitole B.I.6 Stručný popis 

technického a technologického řešení záměru. 

Předložený záměr řeší zkapacitnění a rekonstrukci již dlouhodobě provozovaného úseku 

dálnice D11. Možnosti aplikace moderních postupů vychází z konkrétního přehledu 

činností. Činnosti realizované v záměru lez rozdělit do tří skupin: 

a) Rozšíření komunikace – zahrnuje změnu uspořádání stavby 2 + 2 jízdní pruhy na 3+3 

jízdní pruhy. Rozšíření je realizováno na úkor středního dělícího pásu.  

b) Realizace protihlukových opatření – vybudování nových nebo navýšení stávajících 

protihlukových stěn, výměna stávajícího povrchu vozovky na tzv. „tichý asfalt“. 

c) Modernizace odvodňovacího zařízení s osazením havarijních prvků (retenční  

a sedimentační nádrže, lapoly atd.). 

Všechny stavební práce budou probíhat podle příslušných technických norem s využitím 

moderní stavební techniky. Z hlediska vlivů na životní prostředí je možné ve vazbě na 

aplikaci techniky a opatření na dosaženém stupni poznání uvést tyto skutečnosti: 

 aplikace tzv. tichých asfaltů – jedná se o nový moderní způsob snížení hlukové emise 

při pojezdu aut. Tato technologie byla zařazena do protihlukových opatření. 

Podmínkou pro její účinnost bude nejen správná technologická aplikace, ale  

i průběžná kontrola a údržba. Součástí musí být i kontrolní akustická měření 

k ověření předpokládané účinnosti. 

 problematika materiálů pro protihlukové stěny – toto téma není uzavřeno a bude 

třeba ho dořešit v rámci aktualizace hlukové studie v rámci dokumentace pro 

územní rozhodnutí. Volba vhodných materiálů je obtížná, protože se zde střetává 

více faktorů: akustická účinnost, hořlavost, váha z hlediska zatížení mostních 

konstrukcí, průhlednost, ochrana proti nárazům ptáků, pořizovací cena aj. V 

současné době se vyrábí celá řada materiálů a jejich vhodnou volbou pro jednotlivé 

úseky je možné značně zefektivnit protihluková opatření a současně minimalizovat 

vliv na ostatní složky životního prostředí. 

Je možné konstatovat, že navržené technické řešení je na standardní úrovni a odpovídá 

požadavkům na aplikaci současných poznatků vědy a techniky. Navržená opatření a způsob 

provozování záměru zmírňují a kompenzují negativní vlivy záměru na životní prostředí. 

Opatření jsou zahrnuta do návrhu stanoviska. 
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 

VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 

NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na 

životní prostředí jsou popsána v kap. D.IV. Návrhy opatření se zaměřují na konkrétní 

problémové okruhy. Návrh opatření jako výsledek procesu posuzování vlivů na životní 

prostředí se odráží v předloženém návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 

Návrh opatření uvedený v dokumentaci představuje dostatečný základ pro zpracování 

návrhu stanoviska. V návrhu stanoviska jsou všechna doporučení respektována, doplněna 

jsou opatření vyplývajícími z vyjádření doručených k dokumentaci EIA. Výsledná opatření 

jsou doplněna i opatřeními zpracovatele posudku. 

Je samozřejmou povinností investora a všech subjektů, které se budou podílet na přípravě 

a realizaci záměru, dodržovat všechny zákony ČR. Proto nejsou v návrhu opatření 

vypisovány všechny povinnosti, které vyplývají z obecných i složkových environmentálních 

zákonů, ale zdůrazněny jsou ty, které jsou ve vztahu k záměru zvlášť důležité. 

Výsledný seznam navržených opatření je uveden v kap. VII. Návrh stanoviska. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ 

K DOKUMENTACI 

Zde je uveden přehled a stručný obsah vyjádření účastníků procesu EIA a komentář 

zpracovatele posudku k těmto vyjádřením. Vypořádána byla všechna vyjádření, která 

zpracovatel posudku obdržel z Ministerstva životního prostředí. Nejdříve jsou uvedena 

vyjádření dotčených územních samosprávných celků, následují vyjádření dotčených 

správních úřadů.  

Mimo rámec náležitostí posudku podle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. jsou kopie 

obdržených vyjádření obsaženy v příloze tohoto posudku. 

1. Vyjádření Středočeského kraje, náměstka hejtmana pro oblast životního prostředí  

a zemědělství 

 (č.j.: 125899/2016/KUSK ze dne 22. 8. 2016) 

2. Vyjádření Města Praha, radní hl. m. Prahy 

 (č.j. MHMP 1537363/2016 ze dne 14.9.2016) 

3. Vyjádření Městské části Praha 20, Rady městské části Praha 20 

(Výpis z usnesení Rady městské části Praha 20 konané dne 29. 8. 2016, usnesení 

č. RMC/64/1/0376/16) 

4. Vyjádření Obce Šestajovice  

(č.j.: 1768/2016 ze dne 15. 8. 2016) 

5. Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí  

a zemědělství 

(č.j.: 109843/2016/KUSK ze dne 22..8. 2016) 

6. Vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí 

(č.j.: MHMP 1457691/2016/EIA ze dne 25. 8. 2016) 

7. Vyjádření Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odboru životního 

prostředí 

(č.j.: 100/45100/2016/EIA ze dne 15. 8. 2016) 

8. Vyjádření MŽP odboru ochrany vod 

(č.j.: 49548/ENV/16, 2172/740/16 ze dne 9. 8. 2016) 

9. Vyjádření MŽP odboru ochrany ovzduší 

(č.j.: 49548/ENV/16, 1931/780/16 ze dne 26. 8. 2016) 

10. Vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik – závod Dolní Vltava 

(č.j.: 42747/2016-263 ze dne 12. 8. 2016) 

11. Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Praha 

(č.j.: ČIŽP/41/IPP/1500335.002/16/PVZ ze dne 23. 8. 2016) 
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Tabulka 2 Vypořádání vyjádření došlých k dokumentaci 

č. Autor 

vyjádření 

Obsah připomínky Stanovisko zpracovatele posudku 

1. Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí 

 Ochrana 

vod 

Souhlasíme s předloženou dokumentací. 

Předpokládá se, že v dalším stupni projednávání 

budou vodohospodářské požadavky na likvidaci 

především srážkových vod propracovány detailně, 

především bude třeba klást důraz na projednávání 

nejen se správci kanalizací, ale především se 

správci vodních toků, do kterých jsou byť i 

stávající dešťové kanalizace, zavedeny. Též 

doporučujeme, aby recipientem pro vody čerpané 

za účelem snižování hladiny podzemních vod 

nebyla jednotná kanalizace, ale vody povrchové, 

opět se stanoveným režimem nakládání s těmito 

vodami. 

Připomínka je respektována v návrhu 

stanoviska v kap. VII.  posudku. 

Další 

složkové 

zákony 

Bez připomínek. - 

2. Hlavní město Praha, radní hl. m. Prahy 

 Obecně 

Voda 

Ovzduší 

Hluk 

Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví lze se záměrem v předložené podobě 

souhlasit. Pro případnou další přípravu máme 

následující dílčí připomínky: 

1) Stavbu je třeba nadále koordinovat se stavbou 

na zkapacitnění východní části Pražského okruhu 

(Silničního okruhu kolem Prahy). 

2) Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových 

poměrů mj. proto, že se zčásti nachází v aktivní 

zóně Svépravického potoka. Proto také v dalším 

stupni projektové dokumentace požadujeme 

předložení detailního návrhu technického řešení 

kanalizace a objektů na kanalizaci (dešťové 

usazovací nádrže, retenční nádrže apod.). 

3) Vzhledem k tomu, že v předmětné oblasti jsou 

už v současné době překračovány imisní limity pro 

roční koncentrace benzo[a]pyrenu a reálně hrozí 

další zvýšení koncentrací, důrazně doporučujeme 

rozšířit navrženou výsadbu dřevin. 

4) Od km 0 k MÚK Beranka požadujeme položit 

tzv. tichý asfalt a omezit rychlost na nejvýš 100 

km/h. 

5) Doporučujeme doplnit, popř. vyměnit 

protihlukové stěny podle požadavků MČ Praha 20. 

Všechny uvedené připomínky požadujeme 

promítnout do podmínek případného souhlasného 

stanoviska EIA. 

Ad bod 1 Podmínka je respektována 

v návrhu stanoviska v kap. VII. Posudku 

Ad bod 2 Podmínka je respektována 

v návrhu stanoviska v kap. VII. Posudku 

Ad. Bod 3 Připomínka je respektována 

v návrhu stanoviska v kap. VII. posudku. 

Ad bod 4-5. Viz vypořádání připomínek MĆ 

Praha 20. 

3. Středočeský kraj, náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství 

 Obecně Bez připomínek. 

 

 

- 
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č. Autor 

vyjádření 

Obsah připomínky Stanovisko zpracovatele posudku 

4. Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 

 Ochrana 

vod 

Bez připomínek. Nepožadujeme další hodnocení. 

Pouze upozorňujeme, že 25.1.2016 nabylo 

účinnost opatření obecné povahy, kterým bylo 

v souladu s platnou legislativou změněno ochranné 

pásmo vodních zdrojů Jirny - Horoušany. V 

současné době se navrhovaná stavba v tomto 

ochranném pásmu nenachází.  

Bez komentáře. 

Další 

složkové 

zákony 

Bez připomínek. Bez komentáře. 

5. Povodí Vltavy, státní podnik – závod Dolní Vltava 

 Ochrana 

vod 

K zahájení řízení o posouzení vlivů na životní 

prostředí nemáme zvláštních připomínek. 

Technické připomínky budou řešeny v rámci 

stavebního řízení. Jedná se především o navržení 

objektů na ochranu povrchových a podzemních 

vod. 

Po předčištění srážkových vod z plochy dálnice 

budou navrženy dostatečně kapacitní a účinná 

předčistící zařízení (odlučovače lehkých kapalin). 

Na základě hydrotechnických výpočtů budou 

navržena dostatečně kapacitní retenční a 

sedimentační nádrže. Zásahy do pozemků, na 

kterých se nacházejí vodní toky, budou projednány 

s příslušnými správci vodních toků. 

Připomínka je respektována v návrhu 

stanoviska v kap. VII.  posudku. 

Upozorňujeme, že převážná část vodních toků se 

nachází ve správním území Povodí Labe, státní 

podnik a dokumentace „EIA“ by měla být 

předložena i této organizaci. 

Tato připomínka je určena pro příslušný 

úřad MŽP, proto zpracovateli posudku 

nepřísluší ji řešit. 

6. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší 

 Ochrana 

ovzduší 

Podle ust. § 11 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší, v platném znění je kompenzační 

opatření ukládáno tam, kde by "vlivem umístění 

pozemní komunikace (...) došlo k překročení 

imisního limitu". Cílem je primárně regulovat 

umisťování zcela nových staveb pozemních 

komunikací jako celku. Na specifické případy 

změn dopravních staveb (např. zkapacitnění 

dálnice výstavbou nových pruhů) je však třeba 

nahlížet tak, že podmínka pro uplatnění 

kompenzačních opatření "nárůst úrovně znečištění 

o více než jedno procento " ve smyslu § 27 odst. 1 

vyhlášky č. 415/2012 Sb., v platném znění, by 

měla být posuzována pouze z příspěvku stavby, o 

níž je aktuálně vedeno povolovací řízení bez 

synergického efektu se stavbou stávající. V 

opačném případě by investor musel na svůj náklad 

a ke své tíži kompenzovat i vliv stavby již 

povolené a provozované. 

Vlivem rozšíření dálnice na šestipruhové 

uspořádání dojde dle výsledků rozptylové studie ke 

zvýšení plynulosti dopravy, což bude mít pozitivní 

vliv na imisní situaci v dané oblasti. Z výsledků 

Připomínka je respektována v návrhu 

stanoviska v kap. VII.  posudku. 
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č. Autor 

vyjádření 

Obsah připomínky Stanovisko zpracovatele posudku 

porovnání výhledové varianty „stav bez záměru“ - 

čtyřpruhové uspořádání a výhledové varianty „stav 

se záměrem“ – šestipruhové uspořádání vyplývá, 

že příznivěji vychází realizovat rozšíření dálnice na 

šestipruhové uspořádání, jelikož dojde u všech 

hodnocených látek k mírnému snížení příspěvků z 

dopravy u nejbližší obytné zástavby (např. u 

ročních koncentrací benzo(a)pyrenu dojde ke 

snížení příspěvku ve výši téměř jednoho procenta z 

imisního limitu ). 

Pro informaci uvádíme, že byl vydán Program 

zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - 

CZ02 dostupný na internetových stránkách: 

http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvality_ovzdusi

_stredni_cechy_2016, kde je mimo jiné uvedeno 

opatření AB17 Omezení prašnosti výsadbou 

liniové zeleně a opatření BD3 Omezování 

prašnosti ze stavební činnosti. Z tohoto důvodu 

požadujeme maximálně předcházet vzniku emisí 

ve fázi stavby a dále pečlivě vyhodnotit možnost 

výsadby izolační zeleně a následně ji realizovat. 

7. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod 

 Ochrana 

vod 

Ke zveřejněné dokumentaci vlivů záměru na 

životní prostředí neuplatňujeme připomínky a 

akceptujeme navržená opatření, která budou v další 

fázi přípravy realizace, vlastní realizaci a 

následném provozu záměru realizována. Pokud by 

došlo záměrem k dalšímu omezení průtočnosti v 

aktivní zóně záplavového území Svépravického 

potoka, doporučujeme navrhnout v rámci záměru 

kompenzační opatření. 

Připomínka je respektována v návrhu 

stanoviska v kap. VII.  posudku. 

8. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

 Ochrana 

vod 

Upozorňuje, že pokud bude znečištění srážkových 

vod z pozemní komunikace závadnými látkami 

řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky č. 

104/1997, kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., 

nebude se jednat o odpadní vody a ve stavebním 

povolení, lze tak stanovit podmínky provozu 

zařízení. Pokud znečištění srážkových vod nebude 

řešeno technickými opatřeními, bude třeba povolit 

odlučovač jako součást stavby hlavní anebo lze 

vydat samostatné stavební povolení k vodnímu dílu 

a stanovit podmínky provozu zařízení. Při 

výrazném znečištění srážkových vod se bude 

jednat o odpadní vody a bude třeba vydat stavební 

povolení včetně odpovídajícího povolení k 

nakládání s vodami. Pokud se bude jednat o 

vypouštění odpadních vod do vod povrchových, je 

kompetentní KUSK. 

Jedná se o obecně platné povinnosti 

vyplývající z platné legislativy, které beze 

zpracovatel posudku na vědomí. 

Ostatní 

složkové 

zákony 

Bez připomínek. 

 

 

 

- 
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č. Autor 

vyjádření 

Obsah připomínky Stanovisko zpracovatele posudku 

9. Městská část Praha 20, Rada městské části Praha 20 

 Hluk, 

Ovzduší 

Rada MČ Praha 20  

požaduje: 

1. tzv. tichý asfalt po celém úseku dálnice 

v katastru obce Horní Počernice od km 0 po 

MÚK Beranka. Z důvodu zachování jeho 

funkčnosti požaduje uvést do podmínek 

provozního řádu jeho pravidelnou údržbu, 

kontrolu a obnovu. 

2. Vytvoření protihlukových stěn v úseku 

obytné zástavby ul. Šanovská čp. 1603/28 

(ve vzdálenosti cca 30 m od rodinného 

domu) a Božanovská 2450/96 (ve 

vzdálenosti cca 25 m od rodinného domu) od 

záměru a totéž na protilehlé straně 

komunikace. Tento požadavek je v souladu 

s platným územním plánem a plánovaným 

rozvojem dané lokality. 

3. V jihozápadní části dálnice nahradit původně 

MČ Praha 20 navrhovaný protihlukový val 

lomenými protihlukovými stěnami. Tento 

požadavek vychází z posouzení 

prostorových možností výstavby valu. 

4. Z důvodu místních znalostí výměnu všech 

stávajících protihlukových stěn za nové 4 m 

výška lomené. 

5. Upravit rychlost v úseku podél Horních 

Počernic tak, aby nepřesáhla 100 km/hod. 

6. Zajistit maximální možnou výsadbu zeleně 

v úsecích, které jsou k tomu vhodné. 

Souhlasí: 

s navrženým umístěním protihlukových stěn v PD 

označených jako PHS1 – nová – u křížení s ul. Do 

Svépravic, výška 3 m, délka 160 m; PHS2 – nová a 

navýšení stávající – u křížení s ul. K Hrázi, výška 4 

m, délka 230 m; PHS3 – nová – u křížení s ul. Na 

Svěcence, výška 3-5 m, délka 95 m; PHS4 – nová 

a navýšení stávající – u křížení s ul. Božanovská, 

výška 5-7 m, délka 160 m a PHS5 – nová – u 

křížení s ul. Božanovská, výška 6-5 m, délka 175 

m. 

Ad. bod 1.-5. byl dostatečně vypořádán 

v dokumentaci EIA, a to následovně: 

Předložené akustické posouzení, které tvoří 

samostatnou přílohu č. 2 dokumentace EIA, 

se zabývá detailním posouzením akustické 

situace ve venkovním chráněném prostoru 

staveb chráněných objektů v k. ú. Horní 

Počernice. 

Jsou navržena opatření v podobě 

protihlukových clon (navýšení stávajících 

protihlukových clon, návrh nových 

protihlukových clon), a v podobě instalace 

nízkohlučného, tzv. tichého povrchu (úsek 

dálnice D11 od sjezdu z Pražského okruhu 

(km 0,0) až ke křížení s ulicí Ve Žlíbku, a to 

v délce cca 2 130 m). Návrh PHO je v 

předloženém akustickém posouzení proveden 

pro stávající rozsah zástavby (viz kap. 

7.2.2).  

K návrhu dalších forem protihlukových 

opatření (např. zmíněných lomených stěn, 

snížení rychlosti na komunikaci) není třeba 

přistupovat. Protihluková opatření navržená 

v akustickém posouzení, které tvoří přílohu 

č. 2 dokumentace EIA, jsou dostatečná. 

Ve venkovním chráněném prostoru staveb 

všech chráněných objektů v k. ú. Horní 

Počernice, kromě objektu k bydlení č. p. 

1603, je po realizaci záměru a navržených 

protihlukových opatření hygienický limit pro 

hluk z provozu dopravy na dálnicích, 

silnicích I. a II. třídy a místních 

komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB 

(den/noc) výpočtově splněn. 

(Pozn.: V případě stavby č. p. 1603 

(Šanovská) je ve výšce 6 m nad terénem 

hygienický limit 60/50 dB (den/noc) splněn, 

ve výšce 10 m nad terénem lze očekávat 

překročení hygienického limitu 60/50 dB 

(den/noc). Při porovnání stavu se záměrem a 

bez záměru je však zřejmé, že vlivem 

realizace nízkohlučného povrchu na dálnici 

D11 dochází u této stavby ve stavu se 

záměrem k významnému poklesu LAeq,T. 

Vzhledem k prostorovým možnostem v okolí 

dotčené stavby lze zajistit ochranu ve vyšším 

NP navýšením části plného oplocení objektu 

nejblíže dálnici o 4,5 m v délce 110 m.) 

Zpracovatel posudku doplňuje, že v případě 

objektu k bydlení č.p. 2450/96 (Božanovská) 

je hygienický limit 60/50 dB (den/noc) 

splněn, a to ve všech variantách a není třeba 

přistoupit k návrhu dalších protihlukových 

opatření. 
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č. Autor 

vyjádření 

Obsah připomínky Stanovisko zpracovatele posudku 

Ad. Bod 6 Připomínka je respektována 

v návrhu stanoviska v kap. VII. posudku. 

 

10. Obec Šestajovice 

 Hluk Obec nesouhlasí, neboť nebyl zohledněn 

požadavek obce na vybudování protihlukové stěny 

podél D11 ve směru k obci Šestajovice, v k.ú. 

Šestajovice u Prahy, dle platného ÚP obce 

Šestajovice. Obec nadále trvá na zapracování 

požadované protihlukové stěny do tohoto projektu. 

Nesouhlas obce byl dostatečně vypořádán 

v dokumentaci EIA, a to následovně: 

V katastrálním území Šestajovice u Prahy 

nebylo třeba přistoupit k návrhu 

protihlukových opatření. Vypočtené hodnoty 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v 

kontrolních výpočtových bodech umístěných 

u chráněné zástavby v daném k. ú. splňují 

hygienický limit pro hluk z provozu dopravy 

na dálnicích, silnicích I. a II. třídy 

a místních komunikacích I. a II. třídy 60/50 

dB (den/noc). 

11. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha 

 Ochrana 

vod 

V dokumentaci chybí zhodnocení vlivů na životní 

prostředí odvodu podzemní vody ve fázi výstavby, 

dále chybí zhodnocení vlivu na životní prostředí 

odvodu dešťových vod ze stavební jámy ve fázi 

výstavby – do jaké kanalizace bude tato voda 

čerpána, v případě, že se počítá, že tyto vody 

budou čerpány do kanalizace odpadních vod, jaký 

vliv toto bude mít na funkci ČOV a zda bylo 

čerpání těchto vod do kanalizace odpadních vod 

projednáno s provozovatelem této kanalizace. 

Tyto informace požadujeme do dokumentace 

doplnit. 

Detailní zhodnocení vlivů na životní 

prostředí odvodu podzemní vody a odvodu 

dešťových vod  ze stavební jámy není v této 

fázi projektové přípravy možné doložit,  

návrh detailního technického řešení nebyl 

doposud zpracován. 

Jakost čerpaných vod bude před 

vypouštěním kontrolována průběžným 

monitoringem na staveništi. 

Přesné množství čerpaných vod ve fázi 

výstavby není známo. Bude upřesněno v 

dalším stupni projektové dokumentace. 

Připomínky ČIŽP jsou nicméně 

respektovány v návrhu stanoviska v kap. 

VII. posudku. 

 Ostatní 

složkové 

zákony 

Bez připomínek Bez komentáře 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI 

ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Hodnocení celkové akceptovatelnosti záměru musí vycházet především z posouzení 

koncepce záměru z hlediska ochrany životního prostředí, dále z hlediska jednotlivých složek 

životního prostředí a v neposlední řadě z pohledu kombinace jednotlivých vlivů. Podle 

tohoto schématu je členěna i tato kapitola. 

VI.1 POSOUZENÍ KONCEPCE ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ 

Předmětem záměru je zkapacitnění a rekonstrukce stávajícího provozovaného úseku D11, 

stavba 1101 (km 0,0 – exit Jirny). Záměr zahrnuje 3 základní skupiny činností, kde u každé 

lze komentovat její potenciální dopad na životní prostředí: 

a) Rozšíření komunikace – zahrnuje změnu uspořádání stavby 2 + 2 jízdní pruhy na 3+3 

jízdní pruhy. Rozšíření je realizováno na úkor středního dělícího pásu.  

Zkapacitnění komunikace obecně přispívá ke snížení pravděpodobnosti dopravních 

kongescí a snižuje tím i negativní vlivy na životní prostředí, které z kongescí vyplývají, 

tj. zvýšené emise, zvýšená expozice obyvatel a řidičů imisím, psychická zátěž účastníků 

dopravního provozu.  

b) Realizace protihlukových opatření – vybudování nových nebo navýšení stávajících 

protihlukových stěn, výměna stávajícího povrchu vozovky na tzv. „tichý asfalt“. 

Činnost je přímo zaměřena na ochranu životního prostředí a obyvatel. V návrhu 

stanoviska je uvedeno, že v dalším projektovém stupni musí být tato opatření 

optimalizována tak, aby byly splněny hygienické limity. 

c) Modernizace odvodňovacího zařízení s osazením havarijních prvků (retenční 

a sedimentační nádrže, lapoly atd.). 

Činnost je přímo zaměřena na ochranu životního prostředí. Rekonstrukce 

vodohospodářských systémů stavby je po cca 30 letech provozu nutná. 

Lze tedy konstatovat, že k hodnocení byl předložen záměr, jehož cílem je zlepšení dopravní 

situace a stavu životního prostředí na hodnoceném úseku D11.  

 

VI.2 AKCEPTOVATELNOST VLIVU NA JEDNOTLIVÉ SLOŽKY ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ 

(a) Vlivy na obyvatelstvo 

Dokumentace prokázala, že v souvislosti s realizací záměru nedojde při dodržení 

navržených opatření ke zvýšení rizika pro lidské zdraví. Zajištění splnění hygienických 

limitů je podmínkou stavby. Celkově má stavba pozitivní vliv nejen na obyvatele v blízkém 
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okolí, ale i na řidiče využívající dopravní síť celé širší oblasti (zlepšení průjezdnosti, zvýšení 

plynulosti dopravy, snížení stresové zátěže aj.). 

(b) Vlivy na ovzduší a klima 

Vlivem zkapacitnění hodnoceného úseku dojde k přerozdělení dopravního výkonu a tím i ke 

změnám v imisní situaci. V okolí posuzovaného úseku D11 dojde k mírnému nárůstu imisní 

zátěže a na jiných místech dopravní sítě naopak k jejich poklesu. Z celkového hlediska 

nebude mít realizace záměru významný negativní vliv na kvalitu ovzduší. 

(c) Vlivy na hlukovou situaci 

Realizací záměru nedojde ke zhoršení hlukové situace v okolí hodnoceného úseku D11, 

případně lze očekávat mírné zlepšení. Hodnocení úsek je v provozu již cca 30 let 

a protihluková opatření je třeba přizpůsobit novým podmínkám. 

(d) Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Předmětem záměru je rekonstrukce a revitalizace vodohospodářských částí staveb, což 

přispěje k ochraně povrchových vod.  

(e) Vlivy na půdu 

Protože se s budoucím rozšířením počítalo již při realizaci dnešní stavby, byly zde 

ponechány dostatečné rezervy a rozšíření komunikace se bude odehrávat na úkor středního 

dělícího pásu a krajnice. Proto zábory půdy budou pouze minimální a budou omezeny na 

výstavbu protihlukových stěn a technických objektů na ochranu vod. Z toho důvodu je vliv 

na půdu minimální.  

(f) Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Posuzovaným záměrem nebudou dotčena: výhradní a nevýhradní ložiska nerostných 

surovin, dobývací těžené ani netěžené prostory, chráněná ložisková území ani ložiska 

prognózní, poddolovaná území, sesuvná území. Při výstavbě a běžném provozu nebude 

docházet k velkým zásahům do horninových struktur ani k významné kontaminaci 

horninového prostředí. 

(g)Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Vzhledem k tomu, že zkapacitnění komunikace se odehrává na stávajícím silničním tělese, 

je vliv na biotu způsobený destrukcí biotopů minimální. Řešit je třeba ochranu ptáků před 

nárazy na protihlukových stěnách, kde je doporučeno preferovat zásadně neprůhledné 

stěny. Pokud by ze závažných důvodů byly stěny transparentní, je třeba je vybavit vhodnými 

optickými výstražnými doplňky. Rovněž je třeba dořešit místa křížení komunikací s prvky 

ÚSES a zajistit, aby navržená řešení umožňovala dostatečnou migraci živočichů v kategorii 

středních a malých savců, plazů a obojživelníků. Samozřejmostí je minimalizace zásahu do 

přírodních prvků v rámci výstavby. Při respektování těchto opatření bude vliv na živé složky 

přírody nevýznamný. 
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(h) Vlivy na krajinu, krajinný ráz 

Záměr řeší zkapacitnění stávající silnice v rámci současného silničního tělesa a nezakládá 

tak novou stavbu do krajiny.  

V dalším stupni projektové dokumentace bude důležité věnovat pozornost místům, kde se 

stavba výrazně přibližuje k okrajovým částem obytné zástavby (Horní Počernice, Jirny) 

a kde prochází přírodním parkem Klánovice-Čihadla (Horní Počernice).  

Předmětem řešení musí být především protihlukové stěny. Řešeno by mělo být jejich 

materiálové a barevné provedení a dále vegetační úpravy z vnější strany (od komunikace), 

které mohou výrazně přispět k začlenění těchto prvků do krajiny. 

Krajinotvorným prvkem jsou i vegetační úpravy na vlastním silničním tělese. 

Při respektování těchto opatření bude vliv na krajinný ráz přijatelný. 

(i) Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky. Nebude dotčen žádný soukromý 

hmotný majetek, pouze stávající inženýrské sítě a jiná technická zařízení současné stavby. 

 

Závěrem zpracovatel posudku konstatuje, že na základě doložených údajů a při 

respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušnému úřadu lze učinit závěr, 

že negativní vlivy nepřesáhnou míru stanovenou zákony a dalšími předpisy. Záměr je 

z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný. Při respektování navržených 

doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní prostředí lze vyslovit souhlas 

s realizací předloženého záměru. 

Posuzovaný záměr " D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na 

šestipruhové uspořádání " lze z hlediska dopadů na životní prostředí a zdraví obyvatel 

akceptovat. 

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 

prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí lze 

konstatovat, že se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí. 
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VII. NÁVRH  STANOVISKA 

 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 10 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65 

 

         V Praze dne xxx 

         Č. j.: xxx  

         Vyřizuje: xxx 

         Tel:xxx  

 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ 

PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

(dále jen „závazné stanovisko“) 

podle § 9a odst. 1 až 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), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

Výroková část 

Název záměru 

D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání  

 

Kapacita (rozsah) záměru 

Modernizace bude spočívat v dostavbě dálnice na šestipruhové uspořádání s využitím rezervy 

ve středním dělícím pásu stávající komunikace. Předmětný úsek začíná za sjezdem  

z mimoúrovňové křižovatky (dále jen „MÚK“) Olomoucká (exit Praha – Horní Počernice), 

která je součástí Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP 510), v km 0,000 a končí cca v km 

8,000 u MÚK Jirny (exit 8 Jirny). Dálnice D11 je v současné době čtyřpruhová se širokým 

dělícím pásem, který vytváří rezervu pro realizaci šestipruhového uspořádání. Současná šířka 

jednoho jízdního pásu je 10,75 m a šířka středního dělícího pásu je 11,50 m. Navrhovaná 

šířka jízdního pásu je 14,50 m a šířka středního dělícího pásu je 4,00 m. Rozšíření jízdních 

pásů směrem do středního dělícího pásu tedy bude 3,75 m. V místě vyřazování a zařazování  

z a do průběžných pruhů (u MÚK Jirny) dojde k rozšíření jízdního pásu o přídatný pruh šířky 

3,50 m, a to na úkor zpevněné krajnice, která bude zúžena na 0,25 m. V rámci záměru dojde  

k realizaci nového „tichého“ povrchu vozovky a rekonstrukci a modernizaci odvodňovacího 

zařízení s osazením havarijních prvků. 
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Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu 

Před nabytím účinnosti zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon  

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony (dále jen „zákon č. 39/2015 Sb.“): 

 I/9.3 (Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic) 

po nabytí účinnosti zákona č. 39/2015 Sb.:  

 I/9.3 (Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic) 

 

Umístění záměru 

kraj: Hlavní město Praha 

obec: Praha – Horní Počernice 

k. ú.: Horní Počernice 

 

kraj: Středočeský 

obec: Šestajovice, Jirny 

k. ú.: Šestajovice u Prahy, Jirny 

 

Obchodní firma oznamovatele 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

IČ oznamovatele 

65993390 

 

Sídlo (bydliště) oznamovatele 

Na Pankráci 546/56 

145 05 Praha 4 
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Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona  

za použití § 9a odst. 1 a přílohy č. 6 k zákonu 

vydává 

 

S O U H L A S N É    Z Á V A Z N É    S T A N O V I S K O 

 

k záměru 

 

„D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na 

šestipruhové uspořádání“ 

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 písm. c) zákona 

stanoví 

následující podmínky pro navazující řízení:  

Podmínky pro fázi přípravy 

1. V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat pro etapu výstavby podrobné zásady 

organizace výstavby (ZOV), a to především s ohledem na minimalizaci vlivu staveništní 

dopravy a strojního nasazení na chráněnou obytnou zástavbu. Zároveň bude podrobné 

ZOV zohledňovat opatření pro eliminaci možnosti ohrožení a kontaminace podzemních 

a povrchových vod. 

2. V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat pro etapu výstavby podrobné zásady 

organizace výstavby (ZOV), podrobně rozpracovat opatření k omezování prašnosti ze 

stavební činnosti. Maximálně předcházet vzniku emisí ve fázi stavby a dále pečlivě 

vyhodnotit možnost výsadby izolační liniové zeleně a následně ji realizovat. 

3. V dalším stupni projektové dokumentace stanovit na základě podrobných 

hydrotechnických výpočtů množství vod odtékajících z plochy hodnoceného záměru ve 

výhledovém stavu a upřesnit množství vod odváděných do jednotlivých recipientů. 

4. V dalším stupni projektové dokumentace detailně řešit způsob odvádění dešťových vod 

z ploch záměru. Na současném systému odvodnění navrhnout technické objekty ke 

zmírnění vlivu na životní prostředí. Jako hlavní prvky navrhnout stavítka v šachtách, 

retenční úseky stok, retenční a sedimentační nádrže s regulovanými odtoky dešťových 

vod. Pro předčištění dešťových vod, které mohou být kontaminovány ropnými látkami, 

navrhnout dostatečně kapacitní předčisticí zařízení (lapoly). 

5. V dalším stupni projektové dokumentace provést detailní návrh dimenzování kanalizace 

a technických objektů na ochranu vod (retenční a sedimentační nádrže, lapoly atd.). 
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6. V případě hladiny podzemní vody zasahující do zemního tělesa v levé části trasy, tedy v 

jízdním směru na Prahu v km cca 0,500 - 1,100, vybudovat nebo rekonstruovat opatření 

pro trvalé snížení hladiny podzemní vody - hloubkových drénů při patě svahu zářezu. 

7. Obnovit nebo vybudovat opatření pro trvalé snížení hladiny podzemní vody v úseku 

rampy k R1 až do km cca 0,490, tedy k propustku vodoteče, kde byla zastižena podzemní 

voda v hloubce od 0,7 do 1,0 m pod terénem.  

8. V dalším stupni projektové dokumentace navrhnout, aby recipientem pro vody čerpané za 

účelem snižování hladiny podzemních vod nebyla jednotná kanalizace, ale vody 

povrchové, se stanoveným režimem nakládání s těmito vodami. 

9. V případě, že by záměrem došlo k dalšímu omezení průtočnosti v aktivní zóně 

záplavového území Svépravického potoka, navrhnout v rámci přípravy záměru 

kompenzační opatření. 

10. V dalších stupních projektové dokumentace upřesnit materiál a barvu navržených 

protihlukových stěn mimo jiné i s ohledem na krajinný ráz. 

11. V dalším stupni projektové dokumentace prověřit technickou proveditelnost umístění 

navrhovaných protihlukových stěn, včetně prověření možnosti realizovatelnosti plného 

oplocení objektu č. p. 1603 (Šanovská). 

12. V dalším stupni projektové dokumentace řešit ochranu ptáků před nárazy na 

protihlukových stěnách. Je doporučeno preferovat zásadně neprůhledné stěny. Pokud by 

ze závažných důvodů byly stěny transparentní, je třeba je vybavit vhodnými optickými 

výstražnými doplňky. Rovněž je třeba dořešit místa křížení komunikací s prvky ÚSES a 

zajistit, aby navržená řešení umožňovala dostatečnou migraci živočichů v kategorii 

středních a malých savců, plazů a obojživelníků. Samozřejmostí je minimalizace zásahu 

do přírodních prvků v rámci výstavby. 

13. V dalším stupni projektové dokumentace věnovat zvýšenou pozornost místům, kde se 

stavba výrazně přibližuje k okrajovým částem obytné zástavby (Horní Počernice, Jirny) 

a kde prochází přírodním parkem Klánovice-Čihadla (Horní Počernice). Předmětem 

řešení musí být především protihlukové stěny. Řešeno bude jejich materiálové a barevné 

provedení a dále vegetační úpravy z vnější strany (od komunikace), které mohou výrazně 

přispět k začlenění těchto prvků do krajiny. 

14. Přípravu stavby modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání i nadále koordinovat se 

stavbou na zkapacitnění východní části Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem 

Prahy). 
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Podmínky pro fázi výstavby 

15. V k. ú. Horní Počernice a Jirny realizovat nové nebo navýšit stávající protihlukové stěny. 

Celkem bude vybudováno nebo navýšeno devět protihlukových stěn. Přesné umístění 

jednotlivých navržených protihlukových stěn je znázorněno v Akustickém posouzení 

v kap. 7.2. Návrh protihlukových opatření, které je součástí přílohy č. 2 dokumentace 

EIA. Popis navržených protihlukových stěn je uveden níže. 

Popis navrhovaných protihlukových stěn v Horních Počernicích 

Označení Délka (m) Výška nad terénem (m) Poznámka 

PHS 1 160 3,0 Nová 

PHS 2 230 4,0 navýšená, nová 

PHS 3 

15 5,0 

Nová 10 4,0 

70 3,0 

PHS 4 

55 5,0 

navýšená, nová 50 6,0 

55 7,0 

PHS 5 
100 6,0 

Nová 
75 5,0 

Popis navrhovaných protihlukových stěn v Jirnech 

Označení Délka (m) Výška nad terénem (m) Poznámka 

PHS 6 260 4,0 Navýšená 

PHS 7 80 5,0 Nová 

PHS 8 130 5,0 Nová 

PHS 9 110 3,0 Nová 

16. V úseku D11 od sjezdu u Pražského okruhu až ke křížení s ulicí Ve Žlíbku (k. ú. Horní 

Počernice) realizovat v délce cca 2,13 km nízkohlučný, tzv. tichý povrch vozovky, který 

bude mít pozitivní vliv na snížení hluku z automobilového provozu na dané komunikaci. 

17. Z důvodu ochrany jakosti povrchových vod vybavit objekty na kanalizaci zařízením 

na zachycení sedimentů a ropných látek. 

18. V případě odčerpávání vody ze stavebních jam do kanalizace čerpanou vodu nejprve 

odsadit v sedimentačních jímkách, čerpanou vodu do kanalizace vypouštět až po usazení 

kalů. Usazené kaly následně likvidovat v souladu s platnou legislativou v oblasti 

odpadového hospodářství. 

19. Jako kompenzaci za nárůst zpevněných ploch v souvislosti se záměrem realizovat nové 

výsadby dřevin. 
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Podmínky pro fázi provozu 

20. Z důvodu zachování funkčnosti nízkohlučného, tzv. tichého povrchu vozovky 

realizovaného v úseku D11 od sjezdu u Pražského okruhu až ke křížení s ulicí Ve Žlíbku 

(k. ú. Horní Počernice) v délce cca 2,13 km je nezbytné provádět jeho pravidelnou 

údržbu, kontrolu a obnovu. 

 

Odůvodnění 

Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených 

podmínek: 

Předmětem posuzovaného záměru je úprava cca 8 km dlouhého, již dlouhodobě 

provozovaného úseku dálnice D11, který je situován na východním okraji Prahy a má značný 

dopravní význam. 

Záměr zahrnuje 3 základní skupiny činností: 

a) Rozšíření komunikace – zahrnuje změnu uspořádání stavby 2 + 2 jízdní pruhy na 3+3 

jízdní pruhy. Rozšíření je realizováno na úkor středního dělícího pásu.  

b) Realizace protihlukových opatření – vybudování nových nebo navýšení stávajících 

protihlukových stěn, výměna stávajícího povrchu vozovky na tzv. „tichý asfalt“. 

c) Modernizace odvodňovacího zařízení s osazením havarijních prvků (retenční  

a sedimentační nádrže, lapoly atd.). 

Dne 4. 12. 2014 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní 

prostředí a integrované prevence (dále jen „MŽP“) oznámení záměru zpracované dle přílohy 

č. 3 k zákonu (EKOLA group, spol. s r.o., Ing. Libor Ládyš) a následně byl dne 13. 4. 2015 

vydán závěr zjišťovacího řízení, v němž byly stanoveny oblasti, na které je třeba se zaměřit 

při zpracování dokumentace. 

K posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byla dne 7.7.2016 MŽP 

předložena dokumentace vlivů záměru „D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace 

dálnice na šestipruhové uspořádání“ na životní prostředí  zpracovaná Ing. Libor Ládyšem  

v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu (dále jen „dokumentace“), a to v jedné variantě.  

V dokumentaci a v jejích přílohách bylo provedeno podrobné vyhodnocení vlivů záměru na 

jednotlivé složky životního prostředí. Dokumentace posuzuje záměr ze všech aspektů jak  

v etapě výstavby, tak v etapě provozu na rozšířeném a modernizovaném úseku dálnice. 

Značná pozornost je v dokumentaci věnována především vlivům na hlukovou situaci  

a ovzduší. 

V rámci dokumentace byla zpracována rozptylová studie (RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Ing. 

Martin Šára, Ing. Jana Bajerová, ECO-ENVI-CONSULT) a akustické posouzení (Ing. Vít 

Rejha, Ing. Daniel Puš, EKOLA group, spol. s r.o.). V dokumentaci jsou posouzeny vlivy na 

veřejné zdraví (ovzduší – Ing. Jitka Růžičková; hluk - RNDr. Libuše Bartošová hluk,  

EKOLA group, spol. s r.o. ). 
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Ze závěrů dokumentace lze shrnout následující. Z provedených vyhodnocení a posouzení 

vyplývá, že realizace záměru nebude představovat významné zhoršení životního prostředí.  

U jednotlivých složek životního prostředí nedojde v důsledku výstavby a provozu záměru  

k výrazným negativním změnám. Pozitivně lze hodnotit zlepšení akustické i imisní situace  

z automobilové dopravy u okolních komunikací (stávající alternativní trasy k předmětnému 

úseku D11) a navrhovanou modernizaci stávajícího povrchu vozovky vč. realizace „tichého 

povrchu“ v části úseku od sjezdu z Pražského okruhu až ke křížení s ulicí Ve Žlíbku (k. ú. 

Horních Počernic) v celkové délce cca 2,13 km i rozšíření stávajících protihlukových stěn 

podél řešeného úseku stavby 1101 dálnice D11. Vlivem rozšíření na šestipruhové uspořádání 

dojde ke zvýšení plynulosti dopravy, což bude mít pozitivní vliv na imisní situaci v daném 

území. 

K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 11 vyjádření (4 vyjádření dotčených 

územních samosprávných celků, 7 vyjádření dotčených správních úřadů). Některá vyjádření 

obsahovala v různé míře upozornění, upřesnění či doporučení doplnění některých informací 

a aspektů v dokumentaci a dále uvedení podmínek, které je třeba dodržet za předpokladu 

realizace záměru. Připomínky obsažené v obdržených vyjádřeních se týkaly především 

problematiky hluku, ovzduší a  ochrany vod. Nesouhlasné vyjádření k záměru podala Obec 

Šestajovice z důvodu nesouhlasu s rozsahem navržených protihlukových stěn. Veškerá 

obdržená vyjádření jsou komentována v části V. posudku o vlivech záměru na životní 

prostředí (Ing. Pavel Varga), (dále jen „posudek“).  

Dne xxx byl na MŽP předložen posudek dle přílohy č. 5 k zákonu. Zpracovatel posudku se 

ztotožnil se závěry dokumentace, tedy že posuzovaný záměr byl posouzen ze všech 

podstatných hledisek a že při splnění navržených doporučení v návrhu stanoviska 

zpracovaného v rámci posudku pro eliminaci respektive snížení negativních vlivů na 

jednotlivé složky životního prostředí lze považovat záměr z hlediska vlivů na životní prostředí 

za možný. Zpracovatel posudku tedy navrhuje v posudku vydat souhlasné závazné stanovisko 

se xxx podmínkami.  

V rámci dokumentace byly nejvýznamnější vlivy záměru očekávány v oblasti vlivů na 

akustickou situaci. Opatřeními navrženými v dokumentaci lze tyto vlivy minimalizovat 

v souladu s platnou legislativou. S tímto vyhodnocením se ztotožnil též zpracovatel posudku. 

Konkrétní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou podrobněji popsány 

v následující části „Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní 

prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti“ tohoto závazného stanoviska. Vzhledem 

k charakteru záměru lze za nejvýznamnější vlivy záměru považovat vlivy na hlukovou situaci. 

Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit jako méně významné. Na základě 

výše uvedeného, dokumentace, posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim 

uplatněným, se příslušný úřad ztotožnil se závěry posudku a dospěl k závěru, že negativní 

vlivy posuzovaného záměru nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy a že 

předmětný záměr lze při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, 

a tedy vydat souhlasné závazné stanovisko. 
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Odůvodnění stanovených podmínek: 

V posudku je v návrhu stanoviska uvedeno 20 podmínek. Do podmínek závazného stanoviska 

nebyly zahrnuty podmínky, které bez dalšího pouze upozorňují na povinnosti stanovené 

právními předpisy, nebo ukládají povinnost, která je zakotvená v charakteru záměru, naopak 

byly zahrnuty některé další podmínky, které vyplynuly z hodnocení vlivů záměru na životní 

prostředí v rámci dokumentace s jsou stanoveny za účelem eliminace vlivů na konkrétní 

složky životního prostředí. 

Podmínky č. 1 a 2 jsou stanoveny s ohledem na nutnost zpracovat podrobné zásady 

organizace výstavby, v rámci, kterých bude podrobně rozpracováno řešení minimalizace vlivu 

staveništní dopravy a strojního nasazení na chráněnou obytnou zástavbu, eliminace možnosti 

ohrožení a kontaminace podzemních a povrchových vod a opatření k omezování prašnosti ze 

stavební činnosti. Podmínka č. 1 byla navržena v dokumentaci a zpracovatel posudku ji do 

návrhu stanoviska převzal. Podmínka č. 2 vychází ze zásad Programu zlepšování kvality 

ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 (dostupný na internetových stránkách 

http://www.mzp.cz/cz/zlepsovani_kvality_ovzdusi_stredni_cechy_2016), kde je mimo jiné 

uvedeno opatření AB17 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně a opatření BD3 

Omezování prašnosti ze stavební činnosti. 

Podmínky č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18 jsou stanoveny z hlediska nutné ochrany vod 

a povrchových vodotečí. Podmínky č. 3, 6, 7, 17, 18 byly navrženy v dokumentaci 

a zpracovatel posudku je do návrhu stanoviska převzal. Podmínka č. 4 vychází z dokumentace 

a z vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik – závod Dolní Vltava. Podmínka č. 5 vychází 

z dokumentace a z vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí 

k dokumentaci. Podmínka č. 8 vychází z vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, odboru 

ochrany prostředí k dokumentaci. Podmínka č. 9 vychází z vyjádření Ministerstva životního 

prostředí, odboru ochrany vod. 

Podmínky č. 11, 15 a 16 jsou stanoveny na základě navržených protihlukových opatření  

z hlukové studie ke snížení hlukové zátěže. Podmínky č. 15 a 16 byly navrženy v hlukové 

studii a v dokumentaci a zpracovatel posudku je do návrhu stanoviska převzal. Podmínka 

č. 11 vychází z dokumentace a z vyjádření Městské části Praha 20. 

Podmínky č. 10, 12 a 13 jsou navrženy z hlediska zapojení navržené stavby (především 

protihlukových stěn) do krajiny a dále z důvodu ochrany fauny. Podmínka č. 10 byla navržena 

v dokumentaci a zpracovatel posudku ji do návrhu stanoviska převzal. Podmínky č. 12 a 13 

zařadil do návrhu stanoviska zpracovatel posudku. 

Podmínku č. 14 požadující přípravu stavby modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání i 

nadále koordinovat se stavbou na zkapacitnění východní části Pražského okruhu (Silničního 

okruhu kolem Prahy) do návrhu stanoviska zpracovatel posudku zařadil na základě 

požadavku Hlavního města Prahy, radní hl. m. Prahy. 

Podmínka č. 19 je navržena z důvodu vhodné kompenzace za nárůst zpevněných ploch 

v souvislosti se záměrem a vychází z dokumentace s tím, že zpracovatel posudku ji do návrhu 

stanoviska převzal. 
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Podmínka č. 20 požadující provádět pravidelnou údržbu, kontrolu a obnovu nízkohlučného, 

tzv. tichého povrchu vozovky vychází z požadavku Městské části Praha 20. 

Všechny ostatní připomínky a požadavky dotčených územních samosprávných celků  

a dotčených správních úřadů obdržené v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

(případně i podmínky navržené v rámci návrhu stanoviska v posudku), které vyplývají ze 

zákonných požadavků, do podmínek tohoto závazného stanoviska zahrnuty nebyly, neboť 

povinnost splnit takovéto požadavky ukládá oznamovateli platné právní předpisy. Veškeré 

další připomínky byly v rámci procesu EIA vypořádány, případně jsou vypořádány v tomto 

závazném stanovisku.  

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu 

akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Z hlediska tohoto aspektu nebyl 

nalezen natolik významný faktor, který by bránil předmětnému záměru při akceptování 

podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy  

a samosprávy a zpracovatelem posudku. Navržené podmínky závazného stanoviska vycházejí 

z charakteru předmětného záměru a vlastností prostředí, do kterého je umístěn. Důraz je 

kladen především na fázi přípravy a realizace záměru. 

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 

jejich velikosti a významnosti: 

Vlivy na obyvatelstvo 

Podrobné posouzení zdravotních rizik ve spojitosti s realizací posuzovaného záměru 

modernizace předmětného úseku dálnice D11 je provedeno ve studiích vlivů na zdraví 

obyvatel, které jsou součástí přílohy č. 4 dokumentace. Na základě provedeného vyhodnocení 

zdravotních rizik je v dokumentaci konstatován závěr, že v souvislosti s realizací záměru 

nedojde při dodržení doporučení uvedených v odborných studiích (Akustické posouzení a 

Rozptylová studie) ke zvýšení rizika pro lidské zdraví. 

Zpracovatel posudku se závěry uvedenými v dokumentaci souhlasí a konstatuje, že 

v souvislosti s realizací záměru nedojde při dodržení navržených opatření ke zvýšení rizika 

pro lidské zdraví. Zajištění splnění hygienických limitů je podmínkou stavby. Celkově má 

stavba pozitivní vliv nejen na obyvatele v blízkém okolí, ale  

i na řidiče využívající dopravní síť celé širší oblasti (zlepšení průjezdnosti, zvýšení plynulosti 

dopravy, snížení stresové zátěže aj.). 

Vlivy na ovzduší a klima 

Hodnocení vlivů na ovzduší bylo provedeno na základě vypracované Rozptylové studie, která 

tvoří samostatnou přílohu č. 3 dokumentace. 

Dokumentace uvádí, že ve fázi výstavby záměru lze očekávat ve vztahu k ročnímu 

aritmetickému průměru NO2 u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány příspěvky k imisní 

zátěži maximálně do4,92 g.m
-3

, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 4,45 g.m
-3

. Ve 

vztahu k hodinovému aritmetickému průměru u bodů ve výpočtové síti budou dosahovány 

příspěvky k imisní zátěži maximálně do 16,68 µg.m
-3

, u bodů mimo výpočtovou síť 

maximálně do 
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14,44 µg.m
-3

. Příspěvek posuzovaného záměru k aritmetickému 8 h průměru   oxidu 

uhelnatého se bude pohybovat do 386 g.m
-3

 ve výpočtové síti a do 185 g.m
-3

 u bodů mimo 

výpočtovou síť. Příspěvek posuzovaného záměru se z hlediska ročního aritmetického průměru 

PM10 bude pohybovat do 17,58 g.m
-3

 ve výpočtové síti a do 17,16 g.m
-3

 u bodů mimo 

výpočtovou síť. Příspěvek k 24 hodinovému aritmetickému průměru frakce PM10 se bude 

pohybovat do 38,45 g.m
- 3

 ve výpočtové síti a do 6,34 g.m
-3

 u bodů mimo výpočtovou síť. 

Příspěvek k ročnímu aritmetickému průměru frakce PM2,5 u bodů ve výpočtové síti budou 

dosahovány příspěvky k imisní zátěži maximálně do 10,50  g.m
-3

, u bodů mimo výpočtovou 

síť maximálně do 0,51 g.m
-3

. Příspěvky k imisní zátěži benzenu se pohybují u bodů ve 

výpočtové síti maximálně do 0,0054 g.m
-3

, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 

0,0032 g.m
-3

. Ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru budou imisní příspěvky 

benzo(a)pyrenu u bodů ve výpočtové síti dosahovat k imisní zátěži maximálně do 0,0100  

ng.m
-3

, u bodů mimo výpočtovou síť maximálně do 0,0060 ng.m
-3

. 

V rozptylové studii bylo dále provedeno posouzení příspěvků k imisní zátěži ve stávajícím 

stavu, ve výhledovém stavu – roce 2020 a roce 2030. Výpočet imisní zátěže byl řešen pro 

výhledové stavy variantně. Ve výhledovém roce 2020 bylo řešeno šest variant a ve 

výhledovém roce 2030 byly řešeny varianty dvě. Hodnoceny byly příspěvky k imisní zátěži 

ve zvolené výpočtové oblasti pro stávající stav a ve výhledových horizontech, ve kterých bylo 

vždy provedeno srovnání stavu se záměrem (šestipruhové uspořádání – viz Varianta 2, 4, 6, 

a 8) a bez záměru (čtyřpruhové uspořádání – viz Varianta 1, 3, 5, a 7). Přehled uvažovaných 

variant vycházel z požadavku Hygienické stanice hl. m. Prahy uplatněného ve vyjádření 

č. j. HSHMP 59147/2014 ze dne 20. 1. 2014 ke zjišťovacímu řízení daného záměru a je 

uveden v kapitolách výše. 

Z vyhodnocení stávající kvality ovzduší provedeného na základě pětiletých průměrů 

koncentrací znečišťujících látek (2010-2014) publikovaných ČHMÚ lze v zájmovém území 

očekávat překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. Tento 

stav je však charakteristický na naprosté většině území Prahy. U ostatních polutantů 

překročení imisního limitu nebylo zaznamenáno. 

Dle platné legislativy ochrany ovzduší je umožněno umísťování zdrojů znečišťování ovzduší 

i do území, kde dochází k překračování imisních limitů znečišťujících látek za situace, 

kdy příspěvky z provozu zdrojů k ročním koncentracím znečišťující látky nedosahují úrovně 

1% limitu roční průměrné koncentrace. Z výsledků výpočtu rozptylové studie vyplývá, 

že příspěvky záměru k imisní zátěži benzo(a)pyrenu se pohybují pod 1% úrovně imisního 

limitu roční průměrné koncentrace.  

Příspěvky záměru nedosahují úrovně 1 % limitu roční průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu, 

nejsou proto z pohledu zákona č. 201/2012 Sb., v platném znění vyžadována kompenzační 

opatření. Podrobné posouzení nutnosti uložení kompenzačních opatření, jehož závěrem bylo 

konstatování, že vzhledem k poklesu množství emisí benzo(a)pyrenu vlivem záměru ve všech 

hodnocených variantách není třeba kompenzační opatření navrhovat, bylo provedeno firmou 

ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o. (příloha č. 5 dokumentace EIA).  

Dle výsledků rozptylové studie lze konstatovat, že navrhované řešení spočívající v dostavbě 

ze současného čtyřpruhového uspořádání na šestipruhové uspořádání s využitím rezervy ve 



Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání 

 

 

Ing. Pavel Varga, Osečná 49 

středním dělícím pásu této komunikace, bude i přes očekávaný nárůst dopravy díky jejímu 

plynulejšímu pohybu nebude znamenat prokazatelnější změnu v příspěvcích k imisní zátěži 

v porovnání stávajícího čtyřpruhu oproti navrhovanému šestipruhu. 

Zpracovatel posudku s hodnocením vlivů na ovzduší a klima uvedeným v dokumentaci 

souhlasí a dále konstatuje, že vlivem zkapacitnění hodnoceného úseku dojde k přerozdělení 

dopravního výkonu a tím i ke změnám v imisní situaci. V okolí posuzovaného úseku D11 

dojde k mírnému nárůstu imisní zátěže a na jiných místech dopravní sítě naopak k jejich 

poklesu. Z celkového hlediska nebude mít realizace záměru významný negativní vliv na 

kvalitu ovzduší. Vlivem rozšíření na šestipruhové uspořádání dojde ke zvýšení plynulosti 

dopravy, což bude mít pozitivní vliv na imisní situaci v daném území. 

Vlivy na hlukovou situaci 

Pro předkládaný záměr bylo zpracováno Akustické posouzení, které tvoří přílohu č. 2 

dokumentace. Předmětem Akustického posouzení bylo vyhodnocení vlivu navrženého 

záměru na akustickou situaci u nejbližší chráněné zástavby a vyhodnocení hluku ze stavební 

činnosti při výstavbě posuzovaného záměru. 

Dokumentace uvádí, že hygienický limit hluku ze stavební činnosti 65 dB pro dobu 7:00–

21:00 h je dodržen ve všech kontrolních výpočtových bodech ve všech etapách výstavby. 

Z porovnání emisní charakteristiky komunikací v širším řešeném území s realizací záměru 

a se stavem bez realizace záměru vyplývá, že v případě realizace záměru nedochází na okolní 

komunikační síti ke zhoršení akustické situace, případně lze očekávat mírné zlepšení.   

Pro nejbližší chráněnou zástavbu staveb v okolí dálnice D11, konkrétně pro k. ú. Horní 

Počernice, Klánovice, Šestajovice u Prahy a Jirny, bylo provedeno vyhodnocení vlivu záměru 

na akustickou situaci pomocí výpočtových bodů. 

Ve všech kontrolních výpočtových bodech, kromě bodu V8, je v akustických stavech po 

realizaci záměru s návrhem protihlukových opatření (Varianta 2, 4, 6, 8) hygienický limit pro 

hluk z provozu dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. 

třídy 60/50 dB (den/noc) výpočtově splněn. 

V případě kontrolního výpočtového bodu V8 je ve výšce 6 m nad terénem hygienický limit 

60/50 dB (den/noc) splněn, ve výšce 10 m nad terénem lze očekávat překročení hygienického 

limitu 60/50 dB (den/noc). Při porovnání stavu se záměrem a bez záměru je však zřejmé, že 

vlivem realizace nízkohlučného povrchu na dálnici D11 dochází u tohoto výpočtového bodu 

ve stavu se záměrem k významnému poklesu LAeq,T. Protihluková ochrana tohoto objektu je 

možná řešit pomocí navýšení plného oplocení o 4,5 m v délce 110 m. 

Na základě výpočtu z provozu silniční dopravy na předmětném úseku dálnice D11 byla 

navržena protihluková opatření, která byla zahrnuta do výpočtu výhledových stavů 

s modernizací předmětného úseku dálnice D11. V katastrálních územích Horní Počernice 

a Jirny je počítáno s umístěním nových, případně navýšením stávajících protihlukových stěn. 

V Horních Počernicích je navíc navržena realizace nízkohlučného tzv. tichého asfaltu, 

a to v části úseku od sjezdu z Pražského okruhu až ke křížení s ulicí Ve Žlíbku v celkové 

délce cca 2,13 km.  
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Zpracovatel posudku s hodnocením vlivů na hlukovou situaci uvedeným v dokumentaci 

souhlasí a dále konstatuje, že realizací záměru nedojde ke zhoršení hlukové situace v okolí 

hodnoceného úseku D11, případně lze očekávat mírné zlepšení. Hodnocení úsek je v provozu 

již cca 30 let a protihluková opatření je třeba přizpůsobit novým podmínkám. Pozitivně lze 

hodnotit navrhovanou modernizaci stávajícího povrchu vozovky vč. realizace „tichého 

povrchu“ v části úseku od sjezdu z Pražského okruhu až ke křížení s ulicí Ve Žlíbku (k. ú. 

Horních Počernic) v celkové délce cca 2,13 km i rozšíření stávajících protihlukových stěn 

podél řešeného úseku stavby 1101 dálnice D11. 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Dokumentace uvádí, že posuzovaná lokalita se nenalézá v chráněné oblasti přirozené 

akumulace vod ani není v přímém střetu s ochranným pásmem zdrojů povrchových či 

podzemních vod. 

Záměr ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění leží v záplavovém území 

Svépravického potoka (v jeho aktivní zóně) a v záplavovém území Jirenského potoka (mimo 

jeho aktivní zónu). Vzhledem k tomu, že se v případě navrhované komunikace jedná 

o nezbytnou stavbu dopravní infrastruktury, je takový záměr v aktivní zóně záplavového 

území přípustný. Záměr neleží v žádné kategorii zátopových území dle platného územního 

plánu hl. m. Prahy. 

Předpokládá se, že voda ve fázi výstavby bude na stavbu dovážena v cisternách. V určité 

kapacitě může být voda odebírána ze stávajících vodovodních řadů probíhající v místě stavby. 

Smlouvu o odběru staveništní vody si zajistí před začátkem realizace zhotovitel stavby. Vznik 

splaškových vod ve fázi výstavby tak lze očekávat v prostoru staveniště v objektech 

sociálního zázemí. 

Voda ze stavební jámy bude odčerpávána do kanalizace po usazení kalů v sedimentačních 

jímkách. Kaly budou následně odváženy na skládku k tomu účelu určenou. 

V případě hladiny podzemní vody zasahující do zemního tělesa v levé části trasy, tedy 

v jízdním směru na Prahu v km cca 0,500 - 1,100, je doporučeno vybudovat nebo 

rekonstruovat opatření pro trvalé snížení hladiny podzemní vody - hloubkových drénů při patě 

svahu zářezu. 

V úseku rampy k R1 až do km cca 0,490, tedy k propustku vodoteče byla zastižena podzemní 

voda v hloubce od 0,7 do 1,0 m pod terénem, a proto je doporučeno obnovit nebo vybudovat 

opatření pro trvalé snížení hladiny podzemní vody. 

Návrh dálničního odvodňovacího zařízení v době výstavby úseku D11-1101 byl proveden 

s kapacitou na budoucí šestipruhové uspořádání. V rámci plánovaného záměru bude 

provedena rekonstrukce a modernizace dálniční kanalizace. Detailní návrh technických 

objektů týkající se nakládání s vodami bude řešen v dalším stupni projektové dokumentace. 

V souvislosti s rozšířením dálnice D11 ze stávajícího čtyřpruhového uspořádání na 

šestipruhové uspořádání dojde k nárůstu zpevněných ploch a k navýšení odtoku srážkových 

vod z dotčeného území. Vzhledem k tomu, že na výtoku z kanalizace dojde k soustředění 
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většího množství vody oproti současnému stavu, budou v dalším stupni projektových příprav 

řešeny dimenzovány objekty pro regulaci odtoku vod do jednotlivých recipientů. 

Plánovaný záměr nebude mít ve fázi provozu nároky na pitnou a splaškovou vodu. 

Zpracovatel posudku s hodnocením vlivů na povrchové a podzemní vody uvedeným 

v dokumentaci souhlasí a dále konstatuje, že předmětem záměru je rekonstrukce a revitalizace 

vodohospodářských částí staveb, což přispěje k ochraně povrchových vod.  

Vlivy na půdu 

Dokumentace uvádí, že v zájmovém území se nevyskytuje zemědělská (ZPF) ani lesní půda 

(PUPFL). 

Rozšíření dálnice D11 do středního dělícího pásu zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny 

jako ostatní plocha se způsobem využití jako dálnice. Výstavba bude probíhat převážně 

v tělese stávající komunikace. 

Zpracovatel posudku s hodnocením vlivů na půdu uvedeným v dokumentaci souhlasí a dále 

konstatuje, že vzhledem k situaci, kdy se s budoucím rozšířením počítalo již při realizaci 

dnešní stavby, byly zde ponechány dostatečné rezervy a rozšíření komunikace se bude 

odehrávat na úkor středního dělícího pásu a krajnice. Proto zábory půdy budou pouze 

minimální a budou omezeny na výstavbu protihlukových stěn a technických objektů na 

ochranu vod. Z toho důvodu je vliv na půdu minimální. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Dokumentace uvádí, že posuzovaným záměrem nebudou dotčena: výhradní a nevýhradní 

ložiska nerostných surovin, dobývací těžené ani netěžené prostory, chráněná ložisková území 

ani ložiska prognózní, poddolovaná území, sesuvná území. Při výstavbě a běžném provozu 

nebude docházet k velkým zásahům do horninových struktur ani k významné kontaminaci 

horninového prostředí. Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí. Vliv lze 

označit za lokální a z hlediska ovlivnění životního prostředí nevýznamný. 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na horninové 

a přírodní zdroje. 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Dokumentace uvádí, žezkapacitnění komunikace se odehrává na stávajícím silničním tělese, 

vzhledem k tomu je vliv na biotu způsobený destrukcí biotopů minimální. Řešit je třeba 

ochranu ptáků před nárazy na protihlukových stěnách, kde je doporučeno preferovat zásadně 

neprůhledné stěny. Pokud by ze závažných důvodů byly stěny transparentní, je třeba je 

vybavit vhodnými optickými výstražnými doplňky. Rovněž je třeba dořešit místa křížení 

komunikací s prvky ÚSES a zajistit, aby navržená řešení umožňovala dostatečnou migraci 

živočichů v kategorii středních a malých savců, plazů a obojživelníků. Samozřejmostí je 

minimalizace zásahu do přírodních prvků v rámci výstavby. Při respektování těchto opatření 

bude vliv na živé složky přírody nevýznamný. 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na faunu, flóru 

a ekosystémy. 



Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání 

 

 

Ing. Pavel Varga, Osečná 52 

Vlivy na krajinu, krajinný ráz 

Dokumentace uvádí, že záměr řeší zkapacitnění stávající silnice v rámci současného 

silničního tělesa a nezakládá tak novou stavbu do krajiny.  

V dalším stupni projektové dokumentace bude důležité věnovat pozornost místům, kde se 

stavba výrazně přibližuje k okrajovým částem obytné zástavby (Horní Počernice, Jirny) a kde 

prochází přírodním parkem Klánovice-Čihadla (Horní Počernice).  

Předmětem řešení musí být především protihlukové stěny. Řešeno by mělo být jejich 

materiálové a barevné provedení a dále vegetační úpravy z vnější strany (od komunikace), 

které mohou výrazně přispět k začlenění těchto prvků do krajiny. 

Krajinotvorným prvkem jsou i vegetační úpravy na vlastním silničním tělese. Při respektování 

těchto opatření bude vliv na krajinný ráz přijatelný. 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na krajinu a krajinný 

ráz. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Doumentace uvádí, že záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky. Nebude dotčen 

žádný soukromý hmotný majetek, pouze stávající inženýrské sítě a jiná technická zařízení 

současné stavby. 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů hmotný majetek 

a kulturní památky. 
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Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde 

o znečišťování životního prostředí: 

Předmětem záměru je zkapacitnění a rekonstrukce stávajícího provozovaného úseku D11, 

stavba 1101 (km 0,0 – exit Jirny). Záměr zahrnuje 3 základní skupiny činností, kde u každé 

lze komentovat její potenciální dopad na životní prostředí: 

a) Rozšíření komunikace – zahrnuje změnu uspořádání stavby 2 + 2 jízdní pruhy na 3+3 

jízdní pruhy. Rozšíření je realizováno na úkor středního dělícího pásu.  

Zkapacitnění komunikace obecně přispívá ke snížení pravděpodobnosti dopravních 

kongescí a snižuje tím i negativní vlivy na životní prostředí, které z kongescí vyplývají, tj. 

zvýšené emise, zvýšená expozice obyvatel a řidičů imisím, psychická zátěž účastníků 

dopravního provozu.  

b) Realizace protihlukových opatření – vybudování nových nebo navýšení stávajících 

protihlukových stěn, výměna stávajícího povrchu vozovky na tzv. „tichý asfalt“. 

Činnost je přímo zaměřena na ochranu životního prostředí a obyvatel. V návrhu 

stanoviska je uvedeno, že v dalším projektovém stupni musí být tato opatření 

optimalizována tak, aby byly splněny hygienické limity. 

c) Modernizace odvodňovacího zařízení s osazením havarijních prvků (retenční  

a sedimentační nádrže, lapoly atd.). 

Činnost je přímo zaměřena na ochranu životního prostředí. Rekonstrukce 

vodohospodářských systémů stavby je po cca 30 letech provozu nutná. 

Lze tedy konstatovat, že k hodnocení byl předložen záměr, jehož cílem je zlepšení dopravní 

situace a stavu životního prostředí na hodnoceném úseku D11.  

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 

Níže uvedená opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů uváděná v dokumentaci EIA jsou přímou součástí vlastního záměru, s jejich plněním se 

v další fázi projektových příprav, fázi výstavby i provozu záměru přímo počítá. 

Nad rámec konkrétních opatření jsou dále v textu uvedeny i některé zákonné povinnosti, 

jejichž plnění zmínily příslušné DOSS ve svých vyjádřeních k oznámení záměru. 

Fáze projekčních příprav 

 V dalším stupni projektové dokumentace budou upřesněny pozemky dotčené trvalým a 

dočasným záborem v souvislosti s posuzovanou stavbou. 

 V dalším stupni projektové dokumentace budou upřesněny možné přeložky inženýrských 

sítí, eventuálně zásahy do ochranných pásem těchto sítí. 
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Opatření pro ochranu vod: 

 Bude vypracován havarijní plán podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Náležitosti havarijního plánu budou 

v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., v platném znění. 

 Případné křížení či souběh s melioračním zařízením bude v dalších stupních projektové 

dokumentace projednáno se správcem a s vlastníkem díla a bude dodržena platná ČSN o 

prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. 

 Zásahy do pozemků, kde se nacházejí vodní toky a do záplavových území budou předem 

projednány s příslušnými správci toků a příslušným vodoprávním úřadem dle § 17 odst. 1 

písm. a) a c) vodního zákona. Žádost bude podána ve smyslu vyhlášky č. 432/2001 Sb., 

v platném znění. Předloženy budou detaily jednotlivých zásahů. 

 Řešení odvodnění záměru bude projednáno s dotčenými správci vodních toků. 

Opatření na ochranu archeologických památek: 

 V dostatečném předstihu před zahájením výstavby bude uzavřena smlouva s oprávněnou 

archeologickou organizací. Ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., ve znění zákona 

č. 242/1992 Sb. bude následně proveden základní výzkum odbornou archeologickou 

organizací. Písemné potvrzení o provedení výzkumu bude součástí kolaudačního 

rozhodnutí. 

 Termín výstavby bude sdělen příslušnému orgánu památkové péče nejpozději v průběhu 

stavebního řízení. 

Fáze výstavby 

 Obyvatelé dotčených obytných objektů budou předem seznámeni s harmonogramem 

výstavby. Současně bude ustanovena kontaktní osoba, na kterou se budou občané moci 

obrátit. 

 Veškeré stávající inženýrské sítě budou vytyčeny před zahájením stavebních prací. 

Inženýrské sítě budou předepsaným způsobem ochráněny před poškozením. Stavební 

práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po 

předchozím souhlasu správce sítě a podle jeho podmínek. 

 Nově vysazované dřeviny nebudou umístěny na inženýrských sítích, ani v jejich 

ochranných pásmech. 

Opatření pro ochranu vod: 

 Na staveništi nebude prováděna údržba stavebních strojů, mechanizmů a dopravních 

prostředků s výjimkou běžné denní údržby. Doplňování pohonných hmot bude prováděno 

na zpevněném povrchu z cisterny (u větších stavebních strojů a mechanizmů) za použití 

mobilní nádoby na záchyt ropných úkapů. 

 Bude věnována zvýšená pozornost technickému stavu dopravních a stavebních 

mechanismů z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru budou realizovány 

jejich periodické kontroly tak, aby bylo zabráněno případným úkapům ze stavebních 
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mechanizmů a splachům, které by mohly ohrozit jakost povrchových s podzemních vod, 

zvláště v km 0,500 až 1,100 směrem na Prahu, kde budou výkopy realizovány pod úrovní 

hladiny podzemní vody. 

 Stroje a mechanismy používané v blízkosti vodních toků budou zajištěny proti úniku 

ropných produktů do povrchových nebo podzemních vod. 

 Trubní a ostatní materiál potřebný při výstavbě bude stavebník ukládat na vyhrazených 

deponiích, které nebudou zřizovány v blízkosti vodních toků ani v inundačních a 

záplavových územích. 

 V souvislosti s plánovaným záměrem budou realizována taková opatření, aby nedošlo ke 

zmenšení průtočných profilů vodních toků. Případné napadávky budou z koryt vodních 

toků neprodleně odstraněny. 

 Před výjezdem vozidel ze staveniště budou vozidla řádně očištěna na čisticí ploše. 

 V prostoru stavby nebudou skladovány pohonné hmoty a maziva. Nutná manipulace 

s nimi bude omezena na minimum. 

 Na staveništi budou zajištěny vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních 

havarijních úniků ropných látek z dopravních prostředků. 

 V případě úniku ropných látek budou neprodleně zahájeny sanační práce 

a s kontaminovanou zeminou a vodou bude zacházeno podle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, a souvisejících prováděcích předpisů. 

 Veškeré dešťové odpadní vody odcházející ze záměru budou splňovat podmínky 

předepsané zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění. 

 V aktivní zóně záplavového území Svépravického potoka nebude skladován odplavitelný 

materiál či předměty, a nebude zacházeno se závadnými látkami, které by mohly 

představovat riziko pro povrchové nebo podzemní vody. Dále zde nebude zřizováno 

oplocení ani jiné podobné překážky. 

Opatření na ochranu ovzduší: 

 Při plánování stavby bude preferováno používání moderních stavebních mechanismů se 

sníženou emisí znečišťujících látek do ovzduší. 

 V případě dlouhotrvajícího sucha a vyššímu větru budou omezeny stavební práce, 

případně zamezeno šíření prachových částic do okolí clonami po obvodu staveniště. 

 V průběhu celé výstavby bude prováděn důsledný oplach aut před výjezdem na 

komunikace, pravidelně budou čištěny povrchy příjezdových a odjezdových tras 

v blízkosti staveniště. 

 Pojezd nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště bude minimalizován, případně 

budou nejvíce pojížděné úseky na staveništi zpevněny. 

 Pokud nebudou v činnosti motory, budou vypnuty.  

 Za nepříznivých rozptylových podmínek (mlha, inverze) bude omezen souběh činností 

těžké strojní mechanizace na polovinu pracovní doby. 
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 Automobily, které budou odvážet surovinu s frakcí menší než 4 mm, budou 

zaplachtovány. 

 V době déletrvajícího sucha bude zajištěno pravidelné skrápění stavenišť, přesypová místa 

na staveništi (nakládka materiálu na vozidla) budou vybavena mobilním skrápěcím nebo 

mlžícím zařízením, které bude spouštěno v době déletrvajícího sucha. 

Opatření na ochranu před hlukem: 

 Limitní pracovní doba pro provádění hlučných operací od 7 do 21 h nebude překročena. 

 Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v řádném 

technickém stavu. 

 Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, zároveň 

budou používány zvukově izolačních krytů příslušného stroje. 

 Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě budou vypínat 

motor. 

Nakládání s odpady: 

 Odpady vzniklé při realizaci stavby budou tříděny na jednotlivé druhy a odváženy 

odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění. 

Opatření na ochranu archeologických památek: 

 Všechny zemní práce budou ohlášeny příslušnému orgánu památkové péče tři týdny před 

jejich realizací.  

Fáze provozu  

Opatření na ochranu vod: 

 Zvýšený důraz bude kladen především na způsob údržby komunikace v zimních 

obdobích, tj. účelné využívání posypových materiálů (co nejefektivnější eliminace 

rozpuštěných posypových solí v zimním období) a údržbu sjízdnosti. 

 Veškeré dešťové odpadní vody odcházející ze záměru budou splňovat podmínky 

předepsané zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění. 

Nakládání s odpady: 

 Odstranění, popř. recyklace odpadů, které budou vznikat ve fázi provozu stavby, bude 

probíhat v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s 

odpady. 

Opatření pro adaptaci na klimatické změny: 

 Budou provozována zařízení k zajištění regulovaného odtoku dešťových vod z území a ke 

zmírnění negativních dopadů na povrchové a podzemní vody.  

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí: 

Záměr je řešen v jedné variantě popsané a hodnocené v dokumentaci.  
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Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí: 

 Dne 4.12.2014 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na 

životní prostředí a integrované prevence (dále jen „MŽP“) oznámení záměru 

zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu (Ing. Libor Ládyš, 7/2014; osvědčení odborné 

způsobilosti č. j. 3772/603/OPV/93 ze dne 8. 6. 1993; prodloužení autorizace č. j. 

3032/ENV/11 ze dne 4. 2. 2011 a č. j. 70572/ENV/15 ze dne 4. 11. 2015).  

 Dopisem ze dne 15. 12. 2014 rozeslalo MŽP oznámení záměru dotčeným územním 

samosprávným celkům (dále jen „DÚSC“) a dotčeným správním úřadům (dále jen 

„DSÚ“) ke zveřejnění a k vyjádření.  

 Dne 13. 4. 2015 byl vydán závěr zjišťovacího řízení, v němž byly stanoveny oblasti, na 

které je třeba se zaměřit při zpracování dokumentace.  

 Dne 7.7.2016 byla na MŽP předložena dokumentace s náležitostmi dle přílohy č. 4 

zákona zpracovaná Ing. Liborem Ládyšem., držitelem autorizace dle § 19 zákona 

č. 100/2001 Sb. (osvědčení č.j. 3772/603/OPV/93 ze dne 8. 6. 1993; prodloužení 

autorizace č. j. 3032/ENV/11 ze dne 4. 2. 2011 a č. j. 70572/ENV/15 ze dne 4. 11. 

2015).  

Závěry dokumentace (Ing. Libor Ládyš, červenec 2016) 

Dle dokumentace posuzovaný záměr významně neovlivní živočichy a rostliny, 

ekosystémy, půdu, vodu, ovzduší, klima, krajinu, hmotný majetek ani kulturní památky. 

Za nejvýznamnější vlivy záměru lze považovat vlivy na akustickou situaci. Pro případ 

realizace navrhovaného záměru byla v příslušné kapitole formulována odpovídající 

doporučení pro eliminaci, resp. snížení negativních vlivů na jednotlivé složky životního 

prostředí, za kterých lze považovat záměr z hlediska vlivů na životní prostředí za 

možný.  

 Dne 20. 7. 2016 MŽP rozeslalo dokumentaci DÚSC  DSÚ ke zveřejnění a k vyjádření. 

Dne xxx byla zveřejněna informace o dokumentaci na úřední desce Hlavního města 

Praha a dne xxx na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje.  

 K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 11 vyjádření  

(4 vyjádření dotčených územních samosprávných celků, 7 vyjádření dotčených 

správních úřadů). Některá vyjádření obsahovala v různé míře upozornění, upřesnění či 

doporučení doplnění některých informací a aspektů v dokumentaci a dále uvedení 

podmínek, které je třeba dodržet za předpokladu realizace záměru. Připomínky 

obsažené v obdržených vyjádřeních se týkaly především problematiky hluku, ovzduší  

a  ochrany vod. Nesouhlasné vyjádření k záměru podala Obec Šestajovice z důvodu 

nesouhlasu s rozsahem navržených protihlukových stěn. Všechny požadavky  

a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány v kapitole V. posudku a vzaty 

do úvahy při formulování podmínek návrhu závazného stanoviska. 
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 Dopisem ze dne 26. 8. 2016 byl zpracováním posudku pověřen Ing. Pavel Varga. držitel 

autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. (osvědčení č.j. 13237/2567/OPVI/04 

s prodloužením autorizace rozhodnutím č.j. 70675/ENV/13).  

 Dne 19. 9. 2016 byly zpracovateli posudku doručeny zbývající podklady pro zpracování 

posudku (kopie vyjádření k dokumentaci Středočeského kraje, Městské části Praha 20 

a Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí). 

 Dne xxx obdrželo MŽP zpracovaný posudek.  

Závěry zpracovatele posudku (Ing. Pavel Varga, listopad 2016): 

Zpracovatel posudku uvádí, že dokumentace odpovídá požadavkům zákona v rozsahu 

akceptovatelném zpracovatelem posudku. Zpracovatel posudku navrhuje příslušnému 

úřadu vydat souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 

prostředí pro realizaci záměru, a to za respektování stanovených podmínek stanoviska. 

 Dne xxx byl posudek rozeslán DÚSC, DSÚ ke zveřejnění a k vyjádření. Informace 

o posudku byla zveřejněna dne xxx na úřední desce Středočeského kraje a dne xxx na 

úřední desce Hlavního města Prahy.  

 K posudku bylo obdrženo celkem xxx vyjádření (xxx vyjádření dotčených územních 

samosprávných celků, xxx vyjádření dotčených správních úřadů). Vyjádření k posudku 

byla předána zpracovateli posudku k vypořádání. Vypořádání jednotlivých vyjádření 

k posudku je uvedeno v závěru odůvodnění tohoto závazného stanoviska. 

 Dne xxx rozeslalo MŽP pozvánku na veřejné projednání DÚSC a DSÚ ke zveřejnění. 

Informace o pozvánce na veřejné projednání byla zveřejněna dne  

xxx na úřední desce Středočeského kraje a dne xxx na úřední desce Hlavního města 

Prahy. 

 Dne xxx se konalo veřejné projednání dokumentace a posudku. 

 

Závěry veřejného projednání: 

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve  stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 

Vypořádání vyjádření k dokumentaci:  

Příslušný úřad obdržel vyjádření od následujících subjektů: 

- Středočeský kraj, náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství 

- Hlavní město Praha, radní hl. m. Prahy 

- Městská část Praha 20, Rada městské části Praha 20 

- Vyjádření Obec Šestajovice 

- Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství 

- Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí 

- Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí 

- MŽP, odbor ochrany vod 
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- MŽP, odbor ochrany ovzduší 

- Povodí Vltavy, státní podnik – závod Dolní Vltava 

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha 

Připomínky ve vyjádřeních se týkaly především problematiky hluku, ovzduší a ochrany vod 

a obecných připomínek vyplývajících z platné legislativy. Nesouhlasné vyjádření k záměru 

podala Obec Šestajovice z důvodu nesouhlasu s rozsahem navržených protihlukových 

opatření. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány v části V. 

posudku. Posudek je zveřejněn v Informačním systému EIA na internetových stránkách 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), a na 

stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru 

MZP452 v části Posudek.  

Vypořádání vyjádření k posudku:  

Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. 

g) zákona.  

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na 

žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 zákona. 

Poučení 

Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu 

s ustanovením § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je toto závazné stanovisko 

přezkoumatelné na základě odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím 

řízení, které bylo podmíněno tímto závazným stanoviskem. 

 

 

 

 

Mgr. Evžen DOLEŽAL v. r. 

ředitel odboru 

posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence 

(otisk úředního razítka) 

 

 

 

 

 

http://www.cenia.cz/eia


Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání 

 

 

Ing. Pavel Varga, Osečná 60 

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona neprodleně zveřejní 

závazné stanovisko na úředních deskách. Doba zveřejnění je podle § 16 odst. 4 zákona 

nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné 

celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (xxx), popř. písemně 

příslušný úřad o dni vyvěšení závazného stanoviska na úřední desce, a to v nejkratším 

možném termínu. 

Do závazného stanoviska lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových 

stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), 

a na stránkách Ministerstva životního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru 

MZP452. 

Současně s tímto stanoviskem je zaslán i zápis z veřejného projednání  xxx ze dne xxx. 

 

Obdrží: 

oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel 

oznámení a dokumentace, zpracovatel posudku 

http://www.cenia.cz/eia


Posudek k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání 

 

 

Ing. Pavel Varga, Osečná 61 

PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

 Vyjádření k  dokumentaci obdržená ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů (tato vyjádření jsou k tomuto posudku přiložena mimo rámec 

náležitostí posudku uvedených v příloze č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů) 
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Čj. 125899/2OI6JKUSK

Vyjádření Středočeského kraje v samostatné působnosti podle zákona Č. 100/2001 Sb., k záměru „011,

stavba 1101, km 0,0 — exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání“

Středočeský kraj v samostatné pisobnosti jako úzenrně samosprávný celek projednal dokumentaci k záměru

podle * 8 zákona Č.l00/2001 Sb., o posuzováni vlivů na životní prostředi výše uvedeného záměru a ve smyslu

8 odst. 3) téhož zákona vydává toto vyjádření:

Středočeský kraj souhlasí s dokumentací k záměru „Dl I, stavba 1101, km 0,0 — exitJirny, modernizace dálnice

na šestipruhové uspořádání“ bez připomínek.

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 65

100 10 PRAhA 10
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MIZPPeeUGHZD MESTO PRAHA

RNDr hna Plirninkova M.LTERTVO

‘i t} ‚‘ Radiu hlavflího rnéta Pr 1iVOTNIHO PR,$TŘEDí
P J..

1 -OB- 2U16 ľČllcŮ V Praze dneĺ‘Í. září 2016
Č*př1 Č. j.: MHMP 1537363/2016

Vážený pane magistře,

zasíláme Vám vyjádřeni hlavního města Prahy jako územního samosprávného celku podle
zákona Č. 100/2001 Sb. kdokumentací záměru MZP452 Dil, stavba 1101, km 0,0 — exit
Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádáni.

Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze se záměrem v předložené podobě
souhlasit. Pro připadnou další připravu máme následující dílčí připomínky:

1) Stavbu je třeba nadále koordinovat se stavbou na zkapacitněni východnf části
Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy).

2) Stavbou nesmí dojit ke zhoršení odtokových poměrů mj. proto, že se zčásti nachází
v aktivní zóně Svépravického potoka. Proto také v dalším stupni projektové
dokumentace požadujeme předložení detailního návrhu technického řešení kanalizace a
objektů na kanalizaci (dešťové usazovací nádrže, retenční nádrže apod.).

3) Vzhledem k tornu, že v předmětné oblasti jsou už v současné době překračovány imisní
limity pro roční koncentrace benzo[a]pyrenu a reálně hrozí další zvýšeni koncentrací,
důrazně doporučujeme rozšířit navrženou výsadbu dřevin.

4) Od km O k MÚK Beranka požadujeme položit tzv. tichý asfalt a omezit rychlost na nejvýš
100 km/h.

5) Doporučujeme doplnit, popř. vyměnit protihlukové stěny podle požadavků MČ Praha 20.

Všechny uvedené připomínky požadujeme promítnout do podmínek případného
souhlasného stanoviska ElA.

S pozdravem L I ( ( C

RNDr. Jana Plamínková
radní hl. m. Prahy

Vážený pan
Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
10000 Praha 10

Marinse narn 2, 11001 r3raha I

t 236 302 123

eniaiI ina pIamnkov.praha.u, www praha eu



Městská část Praha 20

Rada městské částí Praha 20

USNESENÍ

64. schůze

Číslo RMC/64/110376/16
ze dne 29.08.2016

Stanovisko k dokumentací ElA ve věci “Dil, stavba 1101, km 0,0 - exit
3irny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání“ - (2.01)

Rada městské Části Praha 20

1. bere na vědomí

dokumentaci EM ve věci „Dli, stavba 1101, km 0,0 — exit Jimy, modernizace dálnice na
šestipruhové uspořádání“ a požaduje:

1. tzv. tichý asfalt po celém úseku dálnice v katastru obce Horni Počernice od km O po MÚK
Beranka. Z důvodu zachováni Jeho funkčnosti požaduje uvézt do podmínek provozního řádu
Jeho pravidelnou údržbu, kontrolu a obnovu.

2 vytvoření protihlukových stěn v úseku obytné zástavby ul. Šanovská Čp. 1603/28 (ve
vzdálenosti cca 30 m od rodinného domu) a Božanovská 2450/96 (ve vzdálenosti cca 25 m
Od rodinného domu) od záměru a totéž na protilehlé straně komunikace. Tento požadavek je
v souladu s platným územním plánem a plánovaným rozvojem dané lokalIty.

3. v jihozápadní Části dálnice nahradit původně Mč Praha 20 navrhovaný protIhlukový
val lomenými protihlukovými stěnami, Tento požadavek vychází z posouzení prostorových
možnosti výstavby valu.

4. z důvodu místních znalostí výměnu všech stávajících protihlukových stěn za nové 4 m výška
lomené.

5. upravit rychlost v úseku podél Horních Počernic tak, aby nepřesáhla 100 km/hod.

6. zajistit maximální možnou výsadbu zeleně v úsecích, které jsou k tornu vhodné.

2. souhlasí

s navrženým umístěním nových protihlukových stěn v PD označených Jako PHS1 — nová — u
křížení s ul. Do Svépravic, výška 3 rn, délka 160 m; PHS2 — nová a navýšení stávající — u
křížení s ul. K Hrázi, výška 4 rn, délka 230 m; PHS3 — nová — u kříženi s ul. Na Svěcence,
výška 3-5 rn, délka 95 m; PHS4 nová a navýšení stávající — u křížení s ul. Božanovská, výška
5-7 rn, délka 160 m a PHS5 — nová — u křížení s ul. Božanovská, výška 6-5 rn, délka 175 m.



3. ukládá

sdělit stanovisko Rady žadateli (MŽPČR)

3.1 Zodpovídá: Odbor žlvotnrho prostředí a dopravy Termín: 31.08.2016

Usnesení - SchvMeno (Pro: 5, Protl: 0, Zdržel se: 0)

Hana Moravcová t J P‘
-.

Mgr. Eva Březinová
Starostka Místostarosta

zpracoval: Věra Bldlová, Vedoucí Odboru žlvotnlho prostředí a dopravy
předkládá: Hana Moravcová, Starostka
bod Jednání: BJ/0501/2016

Podle ovětovsci knihy ŮMČ Praha 20-Horni PoČernice
pot.. vidimace 000VfWg
tato úplná kopl. obsehtlcI 2 strany
souhlas! doslovná s pedIožencu leUnou, z niž bIa potlzene,
a talo fl slina Je prvopisem obsaht4lclm 2 strany.
Listina, z niž Je vidimovaná usune pořizene, neobsahuje vidltelný
zejišťoveci prvek, jenž Je součásti obsahu právnlho významu táto latiny

‚ ‘‚ i

V Praze 9-Homich Počemicich dne 29,8.2016 Vdlm ptovedVe

Osvobozeno ód spr. poplatku LočkovŮ
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Obec Šestajovice

‘ ‘

Husova 60,25092 Šestajovice, tel; 261961479, tiX: 281962253

V Šestajovícfch dne: 15.6.2016
Vyřizuje: Jitka Jarkovskd Ministerstvo životního prostředí
Čj.; 1768/2016 Mgr. Evžen Doležal
VÚ dopis: 47169/INV/16 Vršovická 65

100 10 Praha 10

Stanovisko k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí

Obec Šestajovice nesouhfasf s posuzovanou dokumentací vlivů záměru „Dl 1,
stavba 1101, km 0,0 — exit Jírny, modernizace dálnice ria Šestistupňové
uspořádání“ na životní prostředí, neboť nebyL zohledněn požadavek obce
šestajovice na vybudováni protihlukové stěny podél Dl 1 ve směru k obci
Šestajovice, v k.ú. Šestajovice u Prahy, dle platného ÚP obce Šestajovice.

Zastupitelé obce Šestajovice na svém zasedání dne 4.8.2016 schválili toto
stanovisko a obec Šestajovice tedy nadáte trvá na zapracováni požadované
protihlukové stěny do tohoto projektu.

S pozdravem

t‘ Y
Roman Hrdlic
starosta

ľil: 281961479 Ičo; 240 851 BANKOVNf SPOJENI: KD
Ft,: 2$1962253 Č.úiu: 34232010190



Lrai řad Středočeského kraje J

Praha: 22.8.2016
Ministerstvo zivotniho

Číslo Jednacf: 10984312016/KUSK prostředí
Spisová značka: SZ 109854/2016/KUSK Odbor EJAI IPPC

Vyřizuje: Anna Preiszlerová L 981

Značka: OŽP/Pr

Vylúdření k dokumentaci záměru 99D111 stavba 11019 km 090 — exit Jirny

modernizace dálnice na šestipruhové uspořádánf“ dle zákona Č. 100/2001 Sb.4 o

posuzová,it ‘livřj tin žlvot,i( prosiřcdL. ve zněni ozdČjšCch přecllsů

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředl a zemědělství, jako dotčený orgán k

dokumentaci záměru ve smyslu 8 odst. 3 zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzováni vlivů na životní

prostředí a o změně někteiých souviscjíclch zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní

prostředí), sděluje následující stanovisko:

Z hlediska zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve

začití pozdějšfch předpisů upozorňuje, pokud bude znečištění srážkových vod z pozemní

komunikace závadnými látkami řešeno technickými opatřeními podle vyhlášky Č. 1041t997,

kterou se provádí zákon Č. 1311997 Sb., nebude se jednat o odpadnf vody a ve stavebnfm

povoleni, lze tak stanovit podmínky provozu zařízení. Pokud znečištěni srážkových vod nebude

řešeno technickými opatřeními, bude třeba povolit odlučovač jako součást stavby hlavnf anebo

lze vydat samostatné stavební povoleni k vodnímu dílu a stanovit podmínky provozu zařízení.

Při výrazném znečištění srážkových vod se bude jednat o odpadni vody a bude třeba vydat

stavebnf povotenf včetně odpovídajfcího povolení k nakládání s vodami. Pokud se budejednat o

vypouštění odpadních vod do vod povrchových, je kompetentní KUSK.

Z hlediska ostatních složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje dotčeným

orgánem nebo nemá připomínky.

Ing. Josef Keřkn, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a

zemědělství

vz. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzováni vlivů

na životní prostředí

Zborovská 11 15021 Praha S el,: 257280981 fax: 257280170 prieiszlerova@kr-s.cz wwvv.kr-stredoccsky.cz



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor ochrany prostředf

I
Ministerstvo životnlho prostředí

odbor posuzování vlivů na životní

prostředí a integrované prevence

Vršovická 65

100 10 Praha 10 - Vršovice

I

Váš dopis Zn. č. j. Vyřizuje I linka Datum

47169/ENVI16 MHMP 1457691flO16íEIÁ Ing. Pistorová / 4219 25.08.2016

Sp. m. Počet listů / příloh
S-MHMP 1321437/2016 OCP 2/0

Věc: Vyjádřeni odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného

orgánu státní správy dle 8 odst. 2, odst. 3 a odst. 6 zákona Č. 100/2001 Sb.,

o posuzováni vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisej 1clch zákonů

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném zněn[ (dále jen zákon),

k dokumentaci připravovaného záměru

Dli, stavba 1101, km 0,0 — exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řfzenf dle zákona

ke shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánů:

L Z hlediska ochrany zemědělského půdnthofondu:

Ing. Lubor Smejtek, tel.: 236 004 235, e-mail: lubor.smejtek@praha.eu

Bez připomínek.

2. Z htediska lesů a lesntho hospodářsvf:

Bc. Ondřej Herink, tel.: 236 004 426, e-mail: ondrej.herink®praha.eu

Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

3. Z hlediska naktddónts odpady:
Ing. Peter Bačinský, tel. 236 004 228, e-mail: peter.bacinsky@praha.eu

Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech nemáme žádné připomínky.

4. Zhtediska ochrany ovzdstšt:

Ing. Tomáš Novák, tel.: 236 004 357, e-mail: tomas.novakpraha.eu

Předmětem předložené dokumentace je modernizace dálnice D 11 V úseku mezi exitem I (Praha

— Horni Počernice) a exitem 8 (Jimy) v délce 8,3 km. Modernizace dálnice bude spočívat

v úpravě předmětného úseku ze Čtyřpruhového na šestipruhové uspořádáni. Zvýšení počtu

jízdních pruhů bude provedeno s využitím prostorové rezervy ve středním dělIcIm pásu

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha I
tel.: 236001111, Kontaktní centrum: 12444
e-mail: posta@praha.eu



a ve stávající zpevněné krajnicí. Zkapacitněním posuzovaného úseku dálnice dojde ke zlepšení

plynulosti dopravy, v současné době je kapacita obou jízdních směrů již vyčerpána. Realizace

stavby je odhadována na 18 měsíců, zprovoznění záměru je předpokládáno v roce 2020.

Stávající kvalita ovzduší v předmětném území podél sledovaného úseku dálnice

je charakterizována na základě map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentraci

sledovaných škodlivin (průměr let 2010—2014), publikovaných Českým hydrometeorologickým

ústavem. Z údajů těchto map je patrné, že v úsecích podél dálnice dosahuji průměrné roční

koncentrace oxidu dusičitého (NO2) hodnot v rozmezí 13,2 — 31 ‚8cg/m3, polétavého prachu

frakce PM10 v úrovni 24,3 — 26,2jigim3, benzenu v úrovni 1,2 — 1,6 tg/m3 a benzo(a)pyrenu

(BaP) v rozmezí 0,93 — 1,43 ng/m3. U 24hodinových imisních koncentrací PM10 je 36. nejvyšší

hodnota v rozpětí 42,1 — 47,7 tg/m3.

V rámci modelových výpočtů ATEM - aktualizace 2014 byly v uvedeném území vyhodnoceny

maximální hodinové koncentrace NO2 v rozpětí 99 - 170 Jg/m3.

Z uvedených údajů je patrné, že koncentrace majoritnfch znečišťujících látek v zájmovém území

jsou hluboko pod imisními limity. K překračování imisního limitu dochází pouze u průměrné

roční koncentrace BaF.

Vliv provozu a výstavby navrhovaného záměru na kvalitu ovzduší byl zjišťován modelovými

výpočty rozptylové studie. Modelové výpočty byly provedeny v síti bodů a ve zvolených

referenčnfch bodech chráněné obytné zástavby. Příspěvky imisnfch koncentrací sledovaných

látek byly zjišťovány variantně pro jednotlivé výhledové stavy v letech 2020 a 2030. Pro rok

2020 byly vypočítány 3 dvojice variant a pro rok 2030 byla vypočítána J dvojice variant.

V každé dvojici byl zjišťován výhledový stav bez záměru a výhtedový stav s navrhovaným

záměrem. Zjištěné hodnoty příspěvků imisních koncentrací jednotlivých škodlivin byly v každé

dvojici následně vzájemně porovnány. Jednotlivé dvojice variant se vzájemně odtišují úrovní

předpokládaně realizace navazujících úseků SOKP.

Z provedených modelových výpočtů vyplývá, že ve všech variantách dochází vlivem

přlslušného objemu automobilové dopravy ke vzniku příspěvků imisních koncentraci

sledovaných škodlivin (u příspěvků ročních imisních koncentrací desetiny až jednotky tg/m3,

u B(a)P desetiny ng/rn3). Ze vzájemného porovnání imisních příspěvků v každé dvojici variant

vyplývá, že u stavu s navrhovaným záměrem (rozšíření vozovky na 6 pruhů) dochází vždy

k mírnému snížení všech příspěvků imisních koncentrací sledovaných znečišťujících látek.

Lze tudíž konstatovat, že zvýšení intenzity automobilové dopravy na šestipruhové vozovce

je kompenzováno jejl plynulostí a nižším množstvím generovaných emisí.

Součástí předložené dokumentace je také posouzení nutnosti uloženi kompenzačních opatření,

vypracované společností ATEM s.r.o. V předloženém posouzení je provedeno porovnáni ročních

množstvf B(a)P vyprodukovaných v jednotlivých variantách ve stavu bez a s provedením

navrhovaného záměru. Z provedeného posouzení vyplývá, že v žádné variantě s provedeným

záměrem není třeba očekávat nárůst emisf Bfa)P. Závěrem zpracovatel předloženého posouzení

konstatuje, že vzhledem kpoklcsu množstvf B(a)P vlivem záměru ve všech hodnocených

variantách není třeba navrhovat kompenzační opatření.

MHř4P 1457691/2016fB1A 2



Pro zmírnění negativních vlivů provozu posuzovaného dálničního úseku OCP M}IMP navrhuje

aplikovat opatření ke sníženi vlivu silniční dopravy na kvalitu ovzduší, uvedená v části E.3.I.

Programu zlepšování kvality ovzduší pro aglomeraci Praha — CZO1 — opatření AB17 (tab. 68).

Jedná se především o výsadbu izolačnf liniové zeleně formou vegetačních pásů u komunikace.
Provedené hodnocení vlívu provozu navrhovaného záměru na kvalitu ovzduší považuje orgán
ochrany ovzdušf za dostatečné a nemá k němu zásadní připomínky. Návrh rozšfřenf sledovaného
úseku dálnice D 11 na šestipruhové uspořádáni o uvedených parametrech je z hlediska ochrany
ovzduší přijatelný.

S. Z l,tediska ochranypřírody a krajiny:

Ing. Lubor Smejtek, tet.: 236 004 235, e-mail: lubor.smejtek@praha.eu
Bez připomínek.

6. Z hlediska nzysfli‘ostl:

Bc. Ondřej Herink, tel.: 236 004 426, e-mail: ondrej.herink@praha.eu
Bez připomínek.

7. Z hlediska ochrany vod:
Ing. Fidranská, tel.: 236 004 259, e-mail:jitka.ftdranska@praha.eu

Souhlasíme s předloženou dokumentaci z června 2015 Ing. Libora Ládiše, odborně způsobilé

osoby pro vypracování Dokumentace BIA.

Předpokládá se, že v dalším stupni projednávání budou vodohospodářské požadavky na likvidaci

především srážkových vod propracovány detailně, předevšfm bude třeba klást důraz na

projednávání nejen se správci kanalizací, ale především se správci vodních toků, do kterých jsou

byť I stávající dešťové kanalizace, zavedeny. Též doporučujeme, aby recipientem pro vody

čerpané za účelem snižováni hladiny podzemních vod nebyla jednotná kanalizace, aJe vody

povrchové, opět se stanoveným režimem nakládáni s těmito vodami.

Z pohledu námi chráněných zájmů nemáme další zásadní připomínky.

Toto vyjádření je vydáváno dle 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

v z. Ing. Marie Beranová

Ing. Jana Cibulková

vedoucf oddělení posuzování

vlivů na životní prostředí

Odbor ochrany prostředí

- otisk úředního razítka —

- podepsáno elektronicky -

MIIMP 1457691/2016/ElA 3



MIZPPeeUH®OU

Městský úřad Brandýs ňad Labem-Stará Boleslav
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘED(

Pracoviště Praha
Orebltská 677/18, 130 00 Praha 3

Č. Jedn.: 100/45100/2016/ElA 246.7 A/S

Vyřizuje: Ing. Andrea Čadilová
21621469

andtea.cadiova@brandysko.cz živ‘í‘i ŘED
P

K vašemu Č.J. 47169/ENVJ16 II. 1r i
•1 ‚ J l‘gihl,

Ministerstvo životního prostředí
‚..‘

q‘6 1t)
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a

Integrované prevence
Vršovická 65
100 10 PRAHA 10

Praha 15.08.2016

Komplexní vyjádření k zaslané dokumentaclvllvů záměru na životní prostředí „Dif- stavba

1101, km 0,0- exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádánf“

Identifikační údaje:

Název akce: „Dil- stavba 1101, km 0,0- exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové

uspořádánf“

Mí5to: k.ú. Jirny
Oznamovatel: ľSD ČR, Na Pankráci 545/56, Praha 4

Zpracovatel dokumentace: EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, Praha 10

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, Jako dotčený

správní úřad v řízení dle zákona č. lOOjZOOi Sb., o posuzování vlivů na žlvotnr prostředí a o

změně některých souvisejících zákonů (dále Jen „zákon o posuzování vlivů na životní

prostředí“) Vám předává toto vyjádření k předložené dokumentaci zaslané zdejšímu

odboru dne 20.07.2016, doručené zdejšímu odboru dne 28.07.2016:

vodoprávní úřad příslušný podle 104 a 106 zák. Č. 254/2001 Sb., ve zněni pozdějších

předpisů, vodnl zákon:
Bez připomínek. Nepožadujeme daiŠr hodnocení.

Pouze upozorňujeme, že 25. 1. 2016 nabylo účinnost opatření obecné povahy, kterým bylo

v souladu s platnou legislativou změněno ochranné pásmo vodních zdrojů Jirny — Haroušany.

V současné době se navrhovaná stavba v tomto ochranném pásmu nenachází.



orgán ochrany ZPF a 55L příslušný podle ust. 15 zák. ČNR Č. 334/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a dle ust. 48 zák. Č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplněni
některých zákonči:

) ZPF — Bez připomínek,
) 0551 —Bez připomínek.

Nepožadujeme další doplnění dokumentace.

orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle ust. 5 65 zák. Č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny;
Bez připomfnek.

orgán odpadového hospodářství příslušný podle ust. 79 odst. 5 pfsm. c) zákona
Č. 185/200 1 Sb., o odpadech;
Bez připomínek.

orgán ochtany ovzduší příslušný podle S 11 odst. 3 zák. č. 201/2012 Sb. o ochraně oizduší:
Bez připomínek.

Upozornění: toto vy]édřenf nenahrazuje vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy,
není rozhodnutím ve smyslu správního řízení a nelze se vůči němu odvolat.

Ůstslďý ‘řd ‘.‘m
Statá Boleslav ——-

cdbo žlvoLnihc ptoifi(
pracovI Pr‘.ha (

Or4?7Ii. 1)O Paia3 ‘4
Ing. Vlastislav Horáček
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:
adresát + podklady
OŽP, zde

2



MINISTERSFVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ lIIII1HIII 111111
ředitel odboru ochrany vod MZPJRHXI61 KS

49548/ENVJI 6
2172/740/16

(odpověď pod stejným Čj.)
4676/770/1 B

• ti i • Vyřizuje: Josef Reidinger
flILtflI sueienl Datum: 9.8.2016

Adresát: Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a
íntegrované prevence

Utvar: 710 - Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence

DY1, stavba 1101, km 0,0-eXitJirny, modernizace dálnice na šestipruhové
uspořádáni« - rozesláni a zveřejněni dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Vážený pane řediteli,

ke zveřejněné dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí neuplatňujeme
připomínky a akceptujeme navržená opatření, která budou v další fázi přfpravy
realizace, vlastní realizaci a následném provozu záměru realizována. Pokud by
došlo záměrem I< dalšímu omezení průtočnosti v aktivní zóně záplavového ůzemí
Svépravického potoka, doporučujeme navrhnout v rámci záměru kompenzační
opatřeni.

S pozdravem

Ing. Josef Nistler

VytlštČno Z AIS: 26.08.2016 15:21:05 1/1



MINISTERSTVO ŽIVOTNIHO PROSTŘEDÍ liLi lW1Hl!llIIflhI IlIU U IlIlhIU Ulili!
ředitel odboru ochrany ovzdušr MZPAKHXSHOQ4

495481ENV/7 6
1931/780/16

(odpověd‘ pod stejným Čj.)
4678/710/16

.‚ • ‘ ‚.i i ‘ Vyřizuje: Alena Kacerovská
nILrnI Sueiefll Datum: 26.8.2016

Adresát: Mgr. Evžen Doležal
ředitel odboru posuzováni vlivů na životní prostředí a

‚ integrované prevence
Utvar: 710 - Odbor posuzováni vlivů na životní prostředí a

integrované prevence

‚Dli, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové
uspořádání“ - rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí

Vážený pane řediteli,

k předložené dokumentaci o vlivech záměru D11, stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny,
modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání“ na životní prostředí uvádím z
hlediska ochrany ovzduší následující.

Předmětem záměru je realizovat modernizaci úseku Dli - 1101, Praha Jirny (km 0,0
- 8,3) dostavboi. ze současného čtyřpruhového uspořádáni na šestipruhové
uspořádáni s využitím rezervy ve středním děllcfm pásu dané komunikace Daný
úsek dálnice začíná za sjezdem z MÚK Olomoucká (exit 1 Praha - Horní Počernice)
a končí v MUK Jirny (exit 8 Jirny).

K záměru byla zpracována rozptylová studíe, ve které byly hodnoceny imisní
příspěvky pro částice PMYO a PM2,5, N02, CO, benzen a benzo(a)pyren. V
dotčeném území je dle map pětiletých průměrů za roky 2010-2014 překračován
imisní limit pro roční koncentrace benzo(a)pyrenu ve výši 7,4 ng/m3 (Imisní limhjel
nglm3). U ostatních sledovaných znečišťujících látek nedochází k překračování
Imisních limitů.

Podle ust. 11 odst. 5 zákona Č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění
Je kompenzační opatření ukládáno tam, kde by “vlivem umístěni pozemní
komunikace f...) došlo k překročeni imisního limitu“. Cílem je primárně regulovat
umisťování zcela nových staveb pozemních komunikaci jako celku . Na specifické
případy změn dopravních staveb (např. zkapacitněnf dálnice výstavbou nových
pruhů) je však třeba nahlížet tak, že podmínka pro uplatněnf kompenzačních
opatření “nárüst úrovně znečIštění o více než jedno procento “ve smyslu 27 odst.
Y vyhlášky č. 415/2012 Sb. v platném zněni, by měla být posuzována pouze z
příspěvku stavby, o níž je aktuálně vedeno povolovací řízení bez synergického efektu
se stavbou stávající. V opačném případě by investor musel na svůj náklad a ke své
tíži kompenzovat i vliv stavby již povolené a provozované.

Vytištěno z AIS: 26.08.2018 15:18:49 1/2



Vlivem rozšířeni dálnice na Šestipruhové uspořádání dojde dle výsledků rozptylové
studie ke zvýšení plynulosti dopravy, což bude mít pozitívní vliv na Imisní situaci v
dané oblasti. Z výsledků porovnání výhledové varianty „stav bez záměru« -

čtyřpruhové uspořádání a výhledové varianty „stav se záměrem« - šestípruhové
uspořádáni vyplývá, že příznivěji vychází realizovat rozšířeni dálnice na šestipruhové
uspořádání, jelikož dojde u všech hodnocených látek k mírnému snížení příspěvků z
dopravy u nejbližší obytné zástavby (např. u ročních koncentrací benzo(a)pyrenu
dojde ke snížení příspěvku ve výši téměř jednoho procenta z imisního limitu).

Pro Informaci uvádíme, že byl vydán Program zlepšování kvality ovzduší zóna
Střední Čechy - CZO2 dostupný na internetových stránkách:
http :1/www. mzp.czlcz/zlepsovanl_kvality_ovzdusi_stredni_cechy....2016, kde je mimo
jiné uvedeno opatření AB17 Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně a opatření
BD3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti. Z tohoto důvodu požadujeme
maximálně předcházet vzniku emisí ve fázi stavby a dále pečlivě vyhodnotit možnost
výsadby izolační zeleně a následněji realizovat.

S pozdravem

Bc. Kurt Dědič

Vytištěno z AIS: 26.08.2016 15:18:49 212
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Povodl Vltavy, státnl podnik ..ÝJp
závod DolnÍ Vltava ‘

15021 Praha 5 Mgr. Evžen Doležal

TEL s7o99 Vršovická 65
FA)(: 757 313 5 I I O 1 O Praha 10

EANKOVNt SPOJENL
8OMERN) DANK.. PRAHA 6

3I532O51O1OO

H
vÁŠ oois ZNAČKYI ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘZWEI LINKA DATUM

) 42747/2016-253 Ing. Soňa Haková/226 12.8.2016
sona.haskova@pvl.a

P r a h a 9 C M.č.20) — Horní Počernice, Šestajovlce, 3imy, č.h,p. 1-12-01-0330-0-00,1-04-07-

0570-O-OO „Dli, stavba 1101, km 0,0 — exit .Jirny — modernizace dálnice na šestiproudové
uspořádání, dokumentace vlivů na životní prostředí - vyjádření správce povodí

Dopisem č.j. 471691ENV/16 ze dne 20.7.2016 doručeným dne 8.8.2016 jste nám předložili

k vyjádření dokumentaci BIA dle přílohy Č. 4 k zákonu Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životnf prostředí, ve znění pozdějších předpisů — záměr „Dil, stavba 1101, km 0,0 — exit Jimy,

modernizace dálnice na šestipruhové uspořádáni“, v Praze 9 — Horních Poěemiefch, obcích
Šestajovice a Jimy ve Středočeském kraji.
Začátek úseku, ve kterém je navržena modernizace dálnice Dli je navržen v km 0,000 dálnice Dl I
za sjezdem z MUK Olomoucká (exit Horní Počernice), konec ůseku se nachází cca v km 8,320
dálnice D 11 v prostoru MÚK Jimy (exit R Jimy).

Zhotovitel : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4
Projektant: EKOLA Group. spol. s r.o., Mistrovská 4, Praha 10

Na základě ustanovení 54 odst. 4 zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

(vodní zákon), ve znění pozdějšfeh předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství Č. 432/2001 Sb., o

dokladech žádosti o rozhodnutf nebo vyjádřeni a o náležitosteeh povoleni, souhlasů a vyjádření

vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako

příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolnf Vltavy Vám k předloženému záměru sdělujeme:

K zahájeni řízení o posouzení vlivů na životní prostředí nemáme zvláštních připomínek. Technické

připomínky k výše uvedenému záměru budou řešeny v rámci stavebního řízeni, Jedná se především

o navržení objektů na ochranu povrchových a podzemnfch vod.
Pro předčištění srážkových vod z plochy dálnice budou navrženy dostatečně kapacitní a účinná

předč[stfcf zařízeni (odlučovače lehkých kapalin). Na základě hydrotechnických výpočtů budou

navržena dostatečně kapachnf retenční a sedimentační nádrže. Zásahy do pozemků, na kterých se

nacházejí vodnf toky, budou projednány s příslušnými správci vodních toků.

mm.

Povadl Vltavy, st*InI podnik - zápisy obchodnim reJstřiku: Městský soud v Pr;ze odd II A, vložka 43594

oidiodní Suna Povoc5 Vltavy. stdlnI podlc IČO: 70806053

Sidlo: Haledova 8. 15024 PrahO DiČ: CVOSSOSS3
Straĺ, I (aIk.m 2)



Upozorňujeme, že převážná Část vodních toků se nachází ve správním ůzemf Povodí Labe, státní
podnik a dokumentace „ElA« by měla být předložena i této organizaci.

/‚‘—c.,, ‚% -- ‚

‘-?Ing. Markéta Komárková
vedoucí provozního střediska

Vltava — vodní cesta

Povodí Vltavy,
Na vědomi: spis

r.i,ifl
20

Sralick 3. 15021 I‘raha 5

PoodI Vltevy, etátní podnik - zápIs v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl A. violka 494

Obdiadnl lWma Povadl Vltavy, aIlnt padnlk jčo 70055053
Sc: HOldlOvI 0, 150 24 PtWi O IC: CZ7085SOZS

Slran 2 tcdlk 2)



ČESKÁ INSPEKCE r
2IVOTNÍHO PROSTREDt

Ministerstvo životního prostředí
Oblae tni Inspektorát Praha

Sekretariát ředitele Inspektorátu Vršovická 65
Wolkerova 40í11, 16000 Praha 6- Bubeneč
tel.: 233 066 101 tax: 233 068 103 100 10 Praha 10 - Vrsovice
e-mail: publlcphclzp.cz, wvw.c$zp,cz
10 datové achránky: 4dkdzty
IČO: 416 g3205.

Váš dopis značky I ze dne Čisio Jednací Vyřizuje J linka Mleto a datum

47] 69/EN WJ6, ze dne 20. 7.2016 ČIŽP/4!/1PP/]500335,002/16/PVZ Zehnha/6109 Praha, 23,8.20)6

Věc: Zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí záměru „Dil, rta‘bu 1101, km 0,0 —

exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořáddnt“ podle zákona
Č. 100/200J Sb. Oznamovatelem je Reditetstvt silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546,

14000 Praha, ICO: 65993 390. Záměr spadá do kategorie I bod 9.3 „Novostavby,

rozšiřování apřeložky dálnic a rychlostních silnCc“ podle zákona Č. 100/2001 Sb. Kód
záměruje MZP452,

Dopisem uvedené značky byl požádán obtastnf inspektorát Praha ČIŽP o yyjádřenf
k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředf. K ni sdělujeme následujfcí:

Oddělení odpadového hospodářství: ‘

Z hlediska zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
a účinném zněnf, nemáme k předkládané dokumentaci zásadní připomfnky.

Vyřizuje: Ing. Radechovská

Oddčlenf ochrany ovzdušl:

Z htediska platné legislativy o ochraně ovzduší nemáme k předložené dokumentaci připomfnky.

Vyřizuje: T. Soušek
‚

Oddělení ochrany vod:

Z hlediska zákona Č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném a účinném zněni, máme k předložené

dokumentaci tyto připomínky: V dokumentaci chybf zhodnocení vlivu na životní prostředf

odvodu podzemní vody ve fázi výstavby, dále chybí zhodnocení vlivu na životní prostředl

odvodu dešťových vod ze stavební jámy ve fázi výstavby — do jaké kanalizace bude tato voda

Černána, v případě, že se počítá, že tyto vody budou Čerpány do kanalizace odpadních vod, jaký
vliv toto bude mít na funkci Čov a zda bylo čerpání těchto vod do kanatizace odpadních vod
projednáno s provozovatelem této kanalizace.

Vyřizuje: Berková



Závěr:

ČIŽP 01 Praha má k předložené dokumentaci zásadní přlpomlnky ze strany oddělenI
ochrany vod, proto požadujeme tyto informace do dokumentace doplniL

Ing. RoYin Náse
Ing. íobin Náse

záztupcc ředitele Čiž 01 Praha
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