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Posudek o hodnocení vlivů na životní prostředí

Posudek EIA k záměru „D0 515 zkapacitnění“ byl zpracován na základě smlouvy o zpracování posudku
číslo 200088 uzavřené mezi zpracovatelem posudku na straně jedné a Českou republikou – Ministerstvem
životního prostředí na straně druhé.

Posudek dokumentace je zpracován v souladu s platnými legislativními požadavky dikci § 9 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném
znění, v rozsahu jeho příloh č. 5 a č. 6.

Zpracovatel posudku neshledal nezbytným využít ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001
Sb., a nedoporučil příslušnému úřadu vrácení dokumentace oznamovateli k přepracování nebo doplnění.

Posudek je zpracován ve 3 vyhotoveních.
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Prohlášení zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku prohlašuje, že je držitelem Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku,
udělené rozhodnutím Ministerstva životního prostředí České republiky po dohodě s Ministerstvem
zdravotnictví podle § 19 zákona EIA, pod č.j.: 27817/4654/OPVŽP/02 ze dne 25.9.2002. Autorizace byla
prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního prostředí České republiky pod č.j.: 6834/ENV/17 ze dne
28.2.2017, s platností na dobu 5 let.
Zpracovatel posudku dále prohlašuje, že na zpracování tohoto posudku se podílely pouze další osoby
výslovně uvedené v seznamu spolupracujících osob.
Zpracovatel posudku dále prohlašuje, že se nepodílel na zpracování oznámení ani dokumentace,
která je předmětem tohoto posudku.
Posudek dokumentace je zpracován s přihlédnutím ke všem stanoviskům a vyjádřením dotčených
správních orgánů, územních samosprávných celků, veřejnosti a k závěrům zjišťovacího řízení.
Zpracovatel posudku neshledal nezbytným využít ustanovení § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb.,
a nedoporučil příslušnému úřadu (MŽP ČR) vrátit dokumentaci oznamovateli dokumentaci k přepracování
nebo doplnění.
Posudek je zpracován ve 3 vyhotoveních.

V Praze dne 20.7.2020

RNDr. Oldřich Vacek, CSc.
zpracovatel posudku
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I. Základní údaje
I.1. Název záměru
Posuzovaný záměr je předložen pod názvem:
„D0 515 zkapacitnění“
Posuzovaným záměrem je zvýšení kapacity Pražského okruhu (dálnice D0) v úseku mezi MÚK Slivenec (včetně)
a MÚK Třebonice (mimo). Zkapacitnění představuje přidání jednoho jízdního pruhu pro každý směr jízdy,
příslušné úpravy mimoúrovňových křižovatek, mostních objektů, odvodnění apod. Záměr je zpracován
a předkládán v jedné variantě.
V souladu s přílohou č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je
v předložené dokumentaci záměr řazen do kategorie I – bod 47 – Dálnice I. a II. třídy.
Příslušným úřadem, který zajišťuje proceduru posuzování, je ministerstvo životního prostředí - dle §21 písm.
c) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je zkapacitnění stávající čtyřpruhové dálnice D0 na šestipruhové uspořádání ve stávající trase.
Hodnocený úsek začíná těsně před MÚK Slivenec (km 15,7) a končí před MÚK Třebonice (km 22,5). Celková
délka cca 6,8 km.
V rámci daného záměru jsou plánovány rekonstrukce 3 mostních objektů, demolice a nahrazení 5 mostních
objektů a dotčeny budou 4 mimoúrovňové křižovatky.
Součástí realizace záměru jsou vegetační úpravy v souladu s charakterem zeleně v území.

I.3. Umístění záměru
Posuzovaný úsek dálnice D0 stavba 515 se nachází na jihozápadním okraji hlavního města Prahy a zasahuje
i část území Středočeského kraje.
Kraj (NUTS)
Hlavní město Praha

Středočeský

Obec (ZÚJ)/MČ
Praha - Slivenec

Katastrální území
Slivenec
Holině
Řeporyje
Třebonice
Ořech
Zbuzany
Jinočany
Chrášťany u Prahy

Praha - Řeporyje
Praha 13
Ořech
Zbuzany
Jinočany
Chrášťany

I.4. Oznamovatel (obchodní firma)
Oznamovatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

Oprávněný zástupce:

Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
ředitel Závodu Praha ŘSD ČR
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I.5. IČ oznamovatele:

659 93 390

I.6. Sídlo oznamovatele: Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4
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II. Posouzení dokumentace
II. 1. Úplnost dokumentace
Posuzovaná dokumentace k záměru „D0 515 Zkapacitnění“ je rozdělena na textovou část čítající 228 stran,
výkresovou část čítající 7 výkresů a 13 grafických příloh (seznam viz dále) vázaných ve třech částech. Textová
a výkresová část i grafické přílohy svou strukturou zcela odpovídají příloze č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon EIA).
Výkresy vázány samostatně:
1.
Situace širších vztahů
2.
Přehledná situace
3.
Příroda a krajina
4.
Půda a lesy
5.
Geologie a voda
6.
Archeologie a památky
7.
Místa hlavních střetů
Grafické přílohy:
Příloha 1
Vyjádření k platnosti dopravně inženýrských podkladů pro záměr SOKP 515, zkapacitnění, Technická správa
komunikace hl. m. Prahy, a. s., září 2019
Dopravně inženýrské podklady, SOKP 515 zkapacitnění, D8lnice D5 – K Barrandovu, Současný stav
a střednědobý výhled, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., září 2018
Příloha 2
Vyjádření k platnosti dopravně inženýrských podkladů pro záměr D0 515, zkapacitnění MÚK Třebonice – MÚK
Slivenec“, IPR hl. m. Prahy, září 2019
Dopravně inženýrské podklady pro akci SOKP 515 zkapacitnění MÚK Třebonice (dálnice D5) – MÚK Slivenec
(K Barrandovu), Dlouhodobý výhled, IPR hl. m. Prahy, říjen 2018
Příloha 3
Rozptylová studie, D0 515 zkapacitnění, ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., listopad 2019
Příloha 4
Akustická studie, D0 515 zkapacitnění, ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o., říjen 2019
D0 515 vyhodnocení akustické studie. Protokol o zkoušce č. 1805031VP, EKOLA group, spol. s. r. o., květen
2018
D0 PHS Jinočany – Akustický návrh PHS na D0 v lokalitě Jinočany, Protokol o zkoušce č, 1905032VP, Ekola
group, spol. s r. o., září 2019
PHS Slivenec – Měření hluku z dopravy v obci Slivenec po realizaci PHS podél větve SO131 MÚK Slivenec.
Protokol o autorizovaném měření hluku č. 45G2DV06_2019, Jurtin, P. - AMETRIS, červen 2019
Příloha 5
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, D0 515 zkapacitnění, ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o., listopad
2019
Příloha 6
Dendrologický průzkum, D0 515 zkapacitnění, ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o., říjen 2019
Příloha 7
Biologický průzkum, D0 515 zkapacitnění, Mgr. Ondřej Volf, říjen 2019
Příloha 8
Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny (podle § 67 odst. 1 ZOPK), D0 515
zkapacitnění, Mgr. Ondřej Volf, říjen 2019
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Příloha 9
Migrační studie, D0 515 zkapacitnění, Mgr. Roman Tuček, 5íjen 2019
Příloha 10
Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz, D0 515 zkapacitnění, ATEM - Ateliér ekologických modelů, s. r. o., září 2019
Příloha 11
Posouzení vlivu stavby na povrchové a podzemní vody v souladu se Směrnicí o vodách (2000/60/ES), D0 515
zkapacitnění, INSET s. r. o., listopad 2018
Příloha 12
Denní a týdenní variace dopravy na vybraných profilech dálnice D0 stavba 515 (AF-CITYPLAN s. r. o., 2013)
Archiv detekovaných dopravních kolon na dálnici D0 – okolí exitu 19 (MÚK Ořech) za období 24.7. - 13.11.2019
Příloha 13
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. K ovlivnění soustavy Natura 2000
(Magistrát hlavního města Prahy a Městský úřad Černošice)
Stanovisko zpracovatele posudku:
Textová část posuzované Dokumentace EIA je důsledně členěna v souladu s přílohou č. 4 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.
Nad rámec struktury dokumentace EIA stanovené přílohou č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí v platném znění je do textu posuzované Dokumentace EIA zahrnuta kapitola Úvod
v rozsahu 41 stran, která stručně popisuje posuzovaný záměr, dosavadní genezi jeho posuzování a vypořádává
připomínky a požadavky vzešlé z procesu zjišťovacího řízení.
Formální náležitosti předložené dokumentace byly posuzovány ve vztahu ke struktuře a požadavkům
stanovených přílohou č. 4 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve zněním platném,
tj. ve znění zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Dokumentace po formální
stránce splňuje všechny náležitosti dokumentace pro posuzování vlivů záměru na životní prostředí.
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II. 2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení
Část A – Údaje o oznamovateli
Údaje uvedené v předložené dokumentaci jsou v rozsahu stanoveném přílohou č. 4, zákona EIA.

Část B – Údaje o záměru
Členění části B je provedeno v souladu se strukturou stanovenou přílohou č. 4 k zákonu č.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, a obsahuje všechny stanovené náležitosti.

B.I. Základní údaje
Kapitola „B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1“ stručně představuje charakter záměru
a zařazuje ho do kategorie v souladu s přílohou č. 1 zákona EIA.
Kapitola „B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru“ uvádí délku posuzovaného záměru 6,8 km a stručně shrnuje výčet
zasažených objektů. Dále se odkazuje na tabulkový výčet v následujících kapitolách (tab. B.6. str. 57 a tab. B.8.
str. 59) , které dotčené objekty přesně specifikují.
Kapitola „B.I.3. - Umístění záměru“ uvádí umístění záměru v hierarchii kraj, obec, katastrální území. Záměr je
umístěn na území dvou krajů, sedmi obcí a zasahuje do osmi katastrálních území. Popis umístění záměru je
vhodně doplněn výřezem z katastrální mapy (výkres 1) a ortofotosnímky (výkresy 2) s vyznačením trasy
záměru a jednotlivých posuzovaných úseků a území obcí.
Kapitola „B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry“ poukazuje na současnou dopravní
zatíženost studovaného úseku dálnice D0. Cílem záměru je zkvalitnění a snížení dopravního zatížení na
komunikacích nižších tříd na území okolních obcí.
Nejvýznamnější dopravní záměr uvedený v dokumentu, u kterého nelze zcela vyloučit kumulativní vliv je
Radlická radiála - projekt navazujícího úseku od Rozvadovské spojky na Zlíchov. Z hlediska vlivů výstavby nelze
dále zcela vyloučit kumulativní vlivy s těmito plánovanými záměry: Logistické centrum Chrášťany (kód záměru:
STC2185), Skladové centrum Chrášťany (kód záměru: STC2242), rozšíření Metropole Zličín (kód záměru:
PHA1083) a Západní město – pokračující rozvoj bytové a administrativní výstavby v okolí ulice Jeremiášova.
Podrobnostmi kumulativních vlivů záměru jak ve fázi stavby, tak provozu jsou dále zahrnuty do podkladových
dopravních modelů (dokumentovány v příloze 1 a 2).
Kapitola „B.I.5 Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant s uvedením
hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí“ uvádí důvody
dopravního zatížení dálnice D0 stavba 515 (v současnosti vedena v kategorii D26,5/100). Tato část Pražského
okruhu je kromě tranzitní dopravy ve směru dálnic D1 – D5 značně využívána i ve směru z centra od Jižní
spojky, Městského okruhu přes ulici K Barrandovu směrem k dálnici D5, D6, resp. na D7, Letiště Václava Havla
Praha a zpět. Po dokončení a zprovoznění staveb 512, 513 a 514 v jihozápadní části dálnice D0 v roce 2010
došlo v hodnoceném úseku k nárůstu intenzit dopravy. Z tohoto důvodu je stávající stav dálnice D0 stavba 515
trvale nevyhovující a stávající šířkové uspořádání dálnice neumožňuje zajistit požadovaný stupeň úrovně
kvality dopravy. Tvorba kolon jako reakce na jakoukoli mimořádnou situaci i v běžných dopravních špičkách je
dále dokumentována v příloze 12. Nevyhovující stav současné dálnice D0 a návrh na její zkapacitnění je
podložen studií (AF-CITYPLAN s. r. o., 2013), ve které bylo provedeno vyhodnocení vývoje intenzit dopravy na
dálnici D0 a kapacitní posouzení mimoúrovňových křižovatek. Výsledky uvedené studie jsou shrnuty v kapitole
B.III.5.
Dalším důvodem nutnosti zkapacitnění uvedeného úseku dálnice D0 stavba 515 je její zařazení do hlavní sítě
TEN-T - v souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích zákonem č. 268/2015 Sb.
(s účinností od 13. 11. 2015).
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Kapitola také stručně shrnuje stav schválení záměru v ÚP jednotlivých dotčených k.ú. a odkazuje se na přílohu
3, kde jsou uvedena vyjádření příslušných úřadů územního plánování (Magistrát hlavního města Prahy
a Městský úřad Černošice).
V přehledu navržených variant jsou uvedeny technické studie PRAGOPROJEKT, a. s. (2014), která navrhuje tři
varianty řešení a studie proveditelnosti zvýšení kapacity zprovozněním odstaveného pruhu jako třetího
jízdního pásu HELIKA, a. s., (2015). Na jejich základě je pak vybrána varianta a zpracována výsledná technická
studie zkapacitnění (PRAGOPROJEKT, a. s., 2016). Výsledně je tedy posuzovaný záměr zkapacitnění dálnice D0
stavba 515 předkládán a posuzován v jedné variantě směrového a výškového vedení, a to v souladu
s technickou studií (PRAGOPROJEKT, a. s., 2016).
Kapitola „B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací
nezbytných pro realizace záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci
včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími
parametry“ přehledně shrnuje technické řešení záměru. Uvedený výčet na str. 55 – 56 podává přehled
nejkomplikovanějších nutných úprav zemního tělesa. Technický návrh zkapacitnění stávající čtyřpruhové
dálnice počítá s rozšířením jízdních pásů na vnější strany, poloha osy včetně parametrů směrových oblouků
a přechodnic i výškové uspořádání zůstanou zachovány. Přesná lokace a podoba přidaných jízdních pruhů je
specifikována v textu. Šířkové uspořádání stávajícího stavu i dálnice D0 po zkapacitnění jsou přehledně
uvedeny v doložených tabulkách. Stejně tak je tabulkového formátu využito pro specifikaci napojení záměru
na okolní silniční síť. Vzhledem k tomu, že záměr je vymezen koridorem stávající trasy dálnice D0 včetně křížení
a mimoúrovňových křižovatek, bez směrových a výškových změn, nejsou v souvislosti s rozšířením tělesa
dálnice vyvolány významné nároky na úpravy nebo přeložky komunikací. Uvedeny jsou konkrétní mostní
objekty a nadjezdy, jejichž technický stav neumožňuje převedení rozšířeného tělesa komunikace. Přesný výčet
objektů, stávající rozpětí, navrhované rozpětí i návrh řešení jsou opět uváděny přehledně v tabulce.
Technologie provedení stavby počítá s nutností demoličních prací, které představují hlavní dopravní omezení.
Celková doba výstavby se předpokládá cca 3 roky, výstavba jednotlivých nadjezdů bude trvat cca 1 rok. Po
celou dobu realizace záměru je počítáno s nutností logického rozfázování jednotlivých demoličních
a stavebních prací tak, aby zůstala zachována propustnost příslušného úseku dálnice D0. Pro nutné
krátkodobé úplné uzavírky je plánována náhradní objízdná trasa. Součástí plánovaných prací je i odstranění
stávajících protihlukových stěn (přechodné využití mobilních PHS během realizace záměru) a výstavba nových
PHS v rozsahu dle akustické studie. Kapitola dále přehledně shrnuje 6 fází (0 – 5, str. 61) realizace záměru.
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.
Kapitola „B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení“ přesný termín neuvádí,
neboť v současné době není určen. Předběžně se předpokládá zprovoznění záměru k roku 2027.
Kapitola „B.I.8. Výčet dotčených územních a samosprávních celků“ je dostačujícím způsobem a přehledně
zanesen v tabulce.
V kapitole „B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou tato
rozhodnutí vydávat“ je uveden požadovaný výčet.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část dokumentace „B.I. – Základní údaje“ je zpracována v rozsahu stanoveném pro část dokumentace
B.I. přílohou č.4 Zákona EIA. Uvedená část dokumentace rovněž po obsahové stránce splňuje požadavky
kladené na dokumentaci pro posuzování vlivů záměru na dotčené životní prostředí a je dostatečným
podkladem pro formulování závazného stanoviska příslušným úřadem.
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Realizace záměru si vyžádá zábory ploch pro výstavbu rozšíření dálnice D0 a zábory ploch souvisejících
s úpravou mostních objektů a mimoúrovňových křižovatek. Výměry jsou převzaty z technické studie
PRAGOPROJEKT, a. s., 2016. Předložená dokumentace počítá s celkovým záborem 230648 m2, z toho připadá
33947 m2 na ZPF (15% z celkového záboru) a 1124 m2 na PUPFL (0,5% z celkového záboru). V první třídě
ochrany se nachází 19366 m2 ZPF (57% ze zabrané zemědělské půdy). Dokumentace počítá i s dočasnými
zábory půdy, které nejsou plánovány na déle než 1 rok a jsou lokalizovány mimo ZPF. Před realizací záměru je
počítáno se skrývkou kulturních vrstev půdy v mocnosti cca 20 – 40 cm. Celkový objem skrývky kulturních
vrstev půdy bude upřesněn, ale počítá se s vyrovnanou bilancí zemních prací.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zábor zemědělských a lesních půd je nevyhnutelným důsledkem při realizaci pozemních liniových
staveb a zábory ZPF a PUPFL představují významný, ale prakticky nevyhnutelný negativní dopad na životní
prostředí. Kapitola „B.II.2 Půda“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní
prostředí. Bez připomínek.

B.II.2. Voda
V období výstavby je počítáno s dovozem pitné vody cisternou v odhadovaném množství 80 – 120 l/den/os.
Množství technologické vody není v současném stupni dokumentace specifikováno, ale nepředpokládá se
množství významné z hlediska životního prostředí. V období provozu nejsou na komunikaci kladeny žádné
nároky na spotřebu pitné vody.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „B.II.2 Voda“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní
prostředí. Bez připomínek.

B.II.3. Ostatní přírodní zdroje
Kapitola konstatuje, že v současné fázi dokumentace, není možné spotřebu surovin kvalifikovaně odhadnout.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „B.II.3 Ostatní přírodní zdroje (surovinové zdroje)“ je zpracována vzhledem k charakteru
záměru dostatečném rozsahu. Bez připomínek.

B.II.4. Energetické zdroje
Kapitola konstatuje, že v současné fázi dokumentace, není možné spotřebu energií kvalifikovaně odhadnout,
ale očekává se malá, resp. srovnatelná se současným stavem.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „B.II.4 Energetické zdroje“ je zpracována vzhledem k charakteru záměru v dostatečném
rozsahu. Bez připomínek.
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B.II.5. Biologická rozmanitosti
Dokumentace konstatuje, že realizace záměru se dotkne ekosystémů v trase dálnice. Záměr je veden zejména
přes doprovodnou zeleň stávající dálnice D0, dále po intenzivně využívané zemědělské půdě a v malé míře
zasahuje okraje ploch lesního charakteru. Očekává se zásah do běžných ekosystémů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Záměr přímo ovlivní převážně ekosystémy, které jsou již dlouhodobě vystaveny negativním účinkům
dálnice D0 (hluk, emise, působení posypových solí, světelné znečištění, kolize živočichů s projíždějícími
vozidly…). Pravděpodobnost nových negativních vlivů na stávající biodiverzitu je velmi nízká. Změny lze
očekávat pouze ve změně intenzity působení stávajících, již známých negativních vlivů. Kapitola „B.II.5
Biologická rozmanitost“ je zpracována v dostatečném rozsahu.

B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B.II.6.1. Změny dopravní zátěže
Rostoucí intenzita dopravy je dokládána výpočty dopravního zatížení pro roky 2017 (stávající stav), 2027 (fáze
výstavby, bez a s Radlickou radiálou, se zkapacitněním a bez zkapacitnění) a 2050 (s Radlickou radiálou, se
zkapacitněním a bez zkapacitnění). Zdrojem jsou dopravně inženýrské podklady zpracované Technickou
správou komunikací hl. m. Prahy a dopravně-inženýrské podklady zpracované IPR hl. m. Prahy. Doloženy jako
samostatné přílohy 1 a 2. Výpočty zahrnují i fázi výstavby, podkladové studie zahrnují též variantu
s vypuštěním exitu 23A (MÚK Chrášťany), s kterou s přihlédnutím k žádosti Ministerstva životního prostřední
není dále pracováno. Z modelů je patrné, že vlivem záměru lze očekávat zvýšení intenzit dopravy na dálnici
a navazujících komunikacích a naopak pokles dopravního zatížení v ostatní uliční síti města a na silnicích
procházejících obcemi přilehlé části Středočeského kraje. Popisované informace jsou vhodně doplněny
o grafické přílohy a tabulkové shrnutí.

B.II.6.2 Zásahy do dopravní infrastruktury
Kapitola tabulkovou formou (tab. B.6. – B.8.) shrnuje nutné zásahy do infrastruktury. Jedná se zejména
o rekonstrukce mimoúrovňových křižovatek, rekonstrukce a demolice mostních objektů a úprava souvisejících
komunikací.

B.II.6.3. Zásahy do ostatní infrastruktury
Vzhledem k liniovému charakteru záměru a jeho délkou je počítáno s nutností zásahů do sítí technické
infrastruktury. Veškeré přeložky a křížení jsou opět přehledně shrnuty v tabulce (B.20.) - jedná se zejména
o přeložky plynovodu VTL, křížení přiváděcího vodovodu DN600, portály liniového řízení dopravy, informační
portály, SOS hlásky a stávající kamery a s tímto vybavením související elektroinstalace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „B.II.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu“ je zpracována dostačujícím způsobem. Bez
dalšího komentáře a připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku k části B.II. dokumentace:
Část dokumentace „B.II. Údaje o vstupech“ je zpracována v rozsahu stanoveném pro část
dokumentace B.II. přílohou č. 4 Zákona EIA. Citovaná příloha Zákona EIA požaduje posoudit zejména půdy
(například druh, třída ochrany, velikost záboru), vody (například zdroj vody, spotřeba), ostatní energetické
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zdroje (například surovinové zdroje), energetické zdroje (například druh, zdroj, spotřeba), biologickou
rozmanitost a nároky na dopravní infrastrukturu a jinou infrastrukturu (například potřeba souvisejících
staveb).
Dokumentace EIA hodnotí v části B.II. v kapitole „B.II.1. Půda“ vlivy na půdu a konstatuje, že výměry
trvalých i dočasných záborů budou upřesněny v dalším stupni přípravy projektu. Realizace všech záměrů
obdobného charakteru má vždy významné nároky na zábor půd řazených do ZPF a PUPFL. Realizací záměru
se předpokládá trvalý zábor 33947 m2 zemědělských půd a 1124 m2 PUPFL. Zábor půd náležících do PUPFL je
významně nižší, než půd náležících do ZPF. Z pozemků dotčených záborem bude sejmuta ornice a zúrodnitelné
půdní horizonty v mocnosti cca 20–40 cm. Celkový objem skrývky bude upřesněn v další fázi přípravy. Přebytek
půdy se očekává minimální, skrytá ornice bude využita k ohumusování částí tělesa dálnice a rekultivaci ploch
dočasného záboru.
Jak je patrné z kapitoly „B.II.1 Půda“ záměr je umístěn především do zemědělských kultur s obecně
velmi nízkou biodiverzitou. U cennějších biotopů bude docházet pouze k jejich lokálnímu ovlivnění.
Realizace záměru nebude mít významné nároky na pitnou a technologickou vodu v době realizace
záměru i jeho provozu. Dokumentace EIA v kapitole „B.II.2 Voda“ uvádí, že pitná voda bude na stavbu záměru
dovážena v objemu přibližně 80-120 l/den/osoba. Jedná se tedy celkově o malé množství vody. Technologická
voda bude dovážena v cisternách dle potřeby a bude používána při výrobě betonových směsí, skrápění
tuhnoucích betonů, mytí vozidel vyjíždějících ze staveniště a čištění příjezdových a odjezdových tras. Množství
vody a její zdroj nebyly v současném stupni projektové přípravy dosud určeny. Vzhledem k rozsahu stavby se
nebude jednat o množství významné z hlediska životního prostředí. Potřeba vody v období provozu bude dle
dokumentace celkově nevýznamná.
Nároky na ostatní přírodní zdroje, energetické zdroje a biologickou rozmanitost jsou nastíněny
v kapitolách „B.II.3. - 5.“. Realizace záměru představuje technologicky i konstrukčně dobře známou a prakticky
opakovaně prověřenou aktivitu, kde nelze očekávat využívání zcela nových přírodních zdrojů. Spotřebu surovin
a energií nelze v současné době na základě dostupných podkladů kvalifikovaně odhadnout. Předpokládané
dotčení ekosystému záměrem nepovede ke snížení biodiverzity v lokálním ani globálním měřítku.
Kapitola „B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu“ se detailně zabývá dopravním zatížením
posuzované komunikační sítě v současném stavu (2017), fázi výstavby (2027), rok 2027 dále pak bez
zprovoznění Radlické radiály a bez zkapacitnění D0 515, bez zprovoznění Radlické radiály a se zkapacitněním
D0 515, s provozem Radlické radiály, s provozem radlické radiály a se zkapacitněním D0 515 a rok 2050 s
provozem radlické Radiály a s provozem Radlické radiály a se zkapacitněním D0 515. Kapitola „B.II.6.2 Nároky
na ostatní infrastrukturu“ uvádí, že realizace záměru si vyžádá mimo jiné i rekonstrukci mimoúrovňových
křižovatek, rekonstrukci, demolici a výstavbu mostních objektů a úpravu souvisejících komunikací. Zmíněna je
i nutnost práce s protihlukovými stěnami. Vzhledem k liniovému charakteru a délce hodnoceného úseku
kapitola „B.II.6.3 Zásahy do ostatní infrastruktury” počítá se zásahy do elektrického vedení, plynovodů,
vodovodů a další technické infrastruktury. Dotčena tak bude řada ochranných pásem inženýrských sítí, např.
ochranné pásmo vodovodů, elektrického vedení, vysokotlakého a střednětlakého plynovodu.
Uvedená část dokumentace po formální i obsahové stránce splňuje požadavky kladené na
dokumentaci pro posuzování vlivů záměru na dotčené životní prostředí a je dostatečným podkladem pro
formulování závazného stanoviska příslušného úřadu.
Z hlediska části dokumentace „B.II. Údaje o vstupech“ lze konstatovat, že údaje uvedené v této části
dokumentace jsou plně dostačující k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. V průběhu realizace záměru
bude nezbytné některé údaje upřesnit.
Kapitola B.II. je z hlediska posuzování vlivů záměru na životní prostředí zpracována v dostatečném
rozsahu.
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B.III. Údaje o vstupech
B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží
B.III.1.1. Znečištění ovzduší
Kapitola se věnuje specificky problematice znečistění ovzduší jak ve fázi výstavby, tak provozu. Jako
nejvýznamnější činnost při výstavbě záměru z hlediska vlivu na ovzduší lze považovat zemní práce, při kterých
bude použito velké množství těžké strojní techniky a současně dojde k přepravě největšího objemu zeminy.
Na staveništi, včetně staveništní dopravy, je počítáno s uvolněním částic 41,3 PM10 kg/den a 24,6 kg/ den
oxidu dusíku. Po spuštění provozu záměru se počítá se soustředěním emisí z automobilové dopravy na dálnici
D0 a jejich redukci na území okolních obcí. Stejně tak zlepšení plynulosti dopravy může znamenat pokles
zejména špičkových množství emisí na dálnici. Jako hlavní znečišťující látky během provozu jsou posuzovány
oxidy dusíku, benzen, částice PM10 a částice PM2,5. V krátkodobém výhledu (rok 2027) je patrný nárůst všech
ukazatelů na hodnoceném úseku D0 515 a jejich mírný pokles na okolních komunikací. Model hodnotící
dlouhodobý výhled (rok 2050) potvrzuje stejný trend.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „B.III.1.1. Znečištění ovzduší“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu
záměru na životní prostředí. Bez dalšího komentáře a připomínek.

B.III.1.2. Znečištění vody
V době výstavby je počítáno s lokálním znečištěním vodních toků vnášením nerozpuštěných látek ve velmi
malém množství. Úniku pohonných a provozních kapalin bude zabráněno pravidelnou kontrolou a manipulací
se stavební technikou na vodohospodářsky zabezpečených plochách. Stejně tak deponie zeminy, ornice ze
skrývek a stavebního materiálu budou situovány tak, aby bylo vyloučeno riziko jejich snášení do vodních toků.
V období provozu způsobují znečištění jednak látky uvolňující se z povrchu vozovky, provozní kapaliny a
pohonné hmoty. Kapitola předkládá, že dle MD ČR (2008) jsou odpadní vody znečištěny zejména chloridovými
ionty (NaCl, CaCl2 a jejich směsi). Po rozšíření D0 515 je počítáno s nárůstem použitých posypových solí ze
148,8 t na 218,2 t.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „B.III.1.2 Znečištění vody“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru
na životní prostředí. Bez dalšího komentáře a připomínek.

B.III.1.3. Znečištění půdy a půdního podloží
V době výstavby je hrozbou kontaminace půd únikem ropných látek a olejů, která je eliminována dodržováním
bezpečnostních opatření. V době provozu může docházet ke kontaminaci půd emisemi výfukových plynů,
obrušováním pneumatik a brzdových destiček a zimní údržbou. Speciální kategorií možné kontaminace půd
jsou havarijní úniky provozních nebo přepravovaných kapalin.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „B.III.1.3. Znečištění půdy a půdního prostředí“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro
posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Bez dalšího komentáře a připomínek.

B.III.2. Odpadní vody
Během výstavby je počítáno se vznikem 80 – 120 l/os/den splaškové vody, které budou odváděny do
kanalizace nebo odváženy na ČOV, a 50 – 70 l/vozidlo odpadních vod z oplachu automobilů a stavebních strojů.
Z oplachové vody budou odstraněny nerozpuštěné a případné ropné látky a následně bude zasakována. Za
provozu bude nutné nakládat s dešťovou vodou. Ta je v současnosti odváděna povrchově dešťovou kanalizací
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do Ořešského a Jinočanského potoka. V souvislosti s výstavbou současného úseku D0 515 byla na těchto tocích
vybudována retenční nádrž Ořech resp. usazovací nádrže DUN 1 – DUN3. Přesná poloha ochranných opatření
je doložena přehledným výkresem 5 a výčtem. Přes tato ochranná opatření prochází ale pouze dešťová voda
ze stoky A do Jinočanského potoka, ostatní nejsou v současnosti upravovány. Pro provoz zkapacitněné dálnice
D0 515 bude nutné upravit a zkapacitnit odvodňovací systém pro dešťové vody. Řešení dešťové kanalizace je
předkládáno v technické studii PRAGOPROJEKT, a. s., 2016, který bude v dalších stupních projektového řízen
aktualizován. Dokumentace uvádí přehled obecných zásad a předpokladů pro řešení systému odvodu
dešťových vod, který bude v dalších úrovních projektu precizován. Pracuje se s odhadem nárůstu celkového
množství o 24,3 m3/rok. Dále kapitola uvádí možnosti doplnění dešťových usazovacích nádrží a výpočet jejich
kapacity.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „B.III.2 Odpadní vody“ je celkově zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu
záměru na životní prostředí. Bez dalšího komentáře a připomínek.

B.III.3. Odpady
Kapitola uvádí, že množství odpadu vzniklé během stavby záměru ani demolic, není v současné době známo.
V době výstavby se předpokládá vznik odpadu charakteristický pro stavební činnost (skupina 17, odpad
z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů (skupina 08), odpadní obaly (skupina 15) a odpady
podobné komunálnímu odpadu (skupina 20), dle zákona č. 185/2001, Sb. zákon o odpadech). Bilance
množství výkopové zeminy a zeminy v násypech se předpokládá přibližně vyrovnaná. V průběhu stavby budou
odpady skladovány na plochách staveniště na místech k tomu určených. Většinu odpadů vznikajících při stavbě
komunikace je možné recyklovat. Přesnější specifikace odpadů, jejichž vznik se při realizaci záměru
předpokládá, je přehledně uvedena v tabulce. Charakter odpadů a nakládání s nimi bude blíže určeno v
dalších fázích projektu.
Při provozu a údržbě budou vznikat odpady zejména při údržbě komunikace a doprovodné zeleně, při
opravách silnic, případně v důsledku havárie nebo neukázněnosti řidičů. Průměrné množství vzniklého
odpadu z provozu 1 km dálnice za rok je uváděno v tabulce, text rovněž specifikuje, jak bude s jednotlivými
druhy odpadu nakládáno.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „B.III.3 Odpady“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní
prostředí a navržení závazného stanoviska. Bez dalšího komentáře a připomínek.

B.III.4. Ostatní emise a rezidua
B.III.4.1. Hluk
Z hlediska vlivů na akustickou situaci lze jako významné činnosti ve fázi výstavby označit zemní práce, výstavbu
mostů a pokládku vozovky. Hladina ak. výkonu předpokládaných stavebních strojů se pohybuje od
100 – 110 LwA (dB). V období provozu záměru bude zdrojem hluku provoz motorových vozidel. Velikost
hlukového zatížení bude ovlivněna intenzitou a skladbou vozového parku, technickými parametry komunikace,
okolím komunikace a konkrétními technickými opatřeními.

B.III.4.2. Záření
Posuzovaná dálnice nebude zdrojem elektromagnetického záření.
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B.III.4.3. Světelné znečištění
Rozsah osvětlení zůstane zachován. Lze tedy předpokládat, že vlivem zkapacitnění stávající dálnice D0 nedojde
ke zvýšení světelného znečištění na území okolních obcí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „B.III.4. Ostatní emise a rezidua“ je zpracována, zejména s odkazem na Akustickou studii, která je
nedílnou součástí posuzované dokumentace. Kapitola v této části dokumentace nehodnotí předpokládané
riziko zatížení okolí vibracemi, které také lze v souvislosti s realizací a provozem záměru předpokládat. Možnost
negativního ovlivnění vibracemi je však v dostatečném rozsahu vyhodnoceno dále v textu dokumentace.
Kapitola je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Dále bez
dalšího komentáře a připomínek.

B.III.5. Doplňující údaje
Intenzity dopravy
Kapitola podrobně ilustruje zpracované údaje o dopravním zatížení na posuzovaném úseku dálnice D0 515.
Ve vztahu k dokumentaci EIA je významné, že závěry o nezbytnosti zkapacitnění dálnice D0 na základě vztahu
intenzity dopravy a kapacity komunikace byly učiněny na základě dat ŘSD ČR (tzn. nižších hodnot), naopak
pro hodnocení dopadů provozu na dálnici D0 na životní prostředí a obyvatele byla použita data TSK Praha
(vyšší hodnoty). V obou případech tak byl zvolen postup „na straně bezpečnosti“, tj. tak, aby nedošlo ani k
nadhodnocení potřebnosti záměru, ani k podhodnocení jeho dopadů. Dle studie AF-CITYPLAN s. r. o., 2013
dosahuje posuzovaný úsek D0 stavba 515 z hlediska kvality dopravy kritický stav. Poukazuje i na vysokou
nehodovost dle „Statistické zobrazení nehodovosti v silničním provozu ve vybraném správním území v mapě“,
kterou zpracovalo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. na základě údajů Ředitelství služby dopravní Policie
ČR.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „B.III.5 Doplňující údaje“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru
na životní prostředí. Bez zásadních připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku k části B.III. dokumentace:
Část dokumentace „B.III. Údaje o vstupech“ je zpracována v rozsahu stanoveném pro část
dokumentace B.III. přílohou č. 4 Zákona EIA. Citovaná příloha Zákona EIA požaduje zejména posoudit
znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží, tedy například uvést přehled zdrojů znečišťování, druh
a množství emitovaných znečisťujících látek, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek, popsat
odpadní vody například uvedením přehledu zdrojů odpadních vod, jejich množství a míst jejich vypouštění,
popsat vypouštěné znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost. Uvést vznikající odpady, přehled zdrojů odpadů,
jejich kategorizaci a popsat způsoby nakládání s odpady. Součástí části B.III. dokumentace má rovněž být popis
ostatních emisí a reziduí, jako jsou například hluk a vibrace, záření, zápach, případně jiné výstupy včetně
přehledu jejich zdrojů, množství emisí a způsobů jejich omezení. Kapitola „B.III. Údaje o vstupech“ má dále
obsahovat doplňující údaje zahrnující například informace o významných terénních úpravách a zásazích do
krajiny.
Bodové zdroje znečištění ovzduší nejsou ve fázi výstavby záměru ani jeho provozu uvažovány. Jako
liniový zdroj znečištění ovzduší lze uvažovat provoz nákladní techniky při zemních pracích a při přemisťování
stavebního materiálu, respektive jeho odvozu na stanovené skládky. Ve fázi provozu bude liniovým zdrojem
znečištění ovzduší vlastní provoz na dálnici D0 515 Dočasným plošným zdrojem emisí prašnosti bude
především vlastní staveniště záměru ve fázi realizace. Omezení emisí v době realizace záměru bude zajištěno
v dikci zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a navazujících právních předpisů.
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Hodnocení vlivu záměru na ovzduší vychází z výsledků podrobné rozptylové studie D0 515 zkapacitnění
- Rozptylová studie, kterou vypracovala společnost ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o. v listopadu 2019
pod vedením autorizované osoby Mgr. Roberta Poláka, držitele osvědčení MŽP o autorizace ke zpracování
rozptylových studií č.j. 2733/780/10/KS. Jako významné polutanty byly vyhodnoceny NO2, PM10, PM2,5, benzen
a benzo[a]pyren. Uvedená rozptylová studie je nedílnou přílohou č. 3 posuzované Dokumentace EIA.
Rozptylová studie pro fázi výstavby konstatuje, že ve všech výpočetních bodech v okolí záměru dojde během
výstavby ke snížení příspěvků automobilové dopravy u všech hodnocených látek. Nejvyšší pokles koncentrací
byl vypočten v lokalitě Řeporyje. Vyhodnocené příspěvky k imisní zátěži u všech hodnocených polutantů lze
vzhledem k časové omezenosti výstavby hodnotit jako akceptovatelné při respektování navržených doporučení
pro omezování emisí. Z výpočtů rozptylové studie pro fázi provozu vyplývá, že dojde ke změně prostorového
rozložení produkce emisí. Realizace záměru povede u obytné zástavby, v jejímž okolí vede současná trasa
silnice D0 515, ke snížení imisních příspěvků hodnocených polutantů.
Dokumentace EIA nepředpokládá ve fázi výstavby záměru znečištění vod. Znečištění vod Dokumentace
EIA připouští pouze v případě vzniku havarijního stavu (havarijní únik nebezpečných látek). Pro případ
havarijního úniku nebezpečných látek bude pro období výstavby vypracován Plán opatření pro případ havárie
„havarijní plán“ dle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 450/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. V období provozu je předpokládáno znečištění vod vlivem solení vozovek v zimním období,
polutanty obsaženými ve výfukových plynech, případně únikem provozních kapalin v případě dopravních
nehod.
Kontaminace půd a půdního prostředí je ve fázi výstavby a provozu záměru uvažována pouze v případě
havárií nebo zajišťování provozuschopnosti dálnice. Dokumentace EIA uvažuje tři pravděpodobně možné
scénáře, jejichž důsledkem může být kontaminace půd či půdního podloží. Jedná se o únik nebezpečných látek
ze stavebních strojů v době výstavby záměru z důvodu havárie, zimní údržba komunikace a emise škodlivin
například výfukovými plyny (nevyhnutelný negativní provozní aspekt), a havárie s únikem provozních kapalin
nebo nákladu v době provozu (havárie).
Vliv solení při zimní údržbě a působení těžkých kovů emitovaných projíždějícími vozidly ve fázi provozu
komunikace se projevuje na velmi malou vzdálenost, zpravidla do 5 až 10 m od okraje vozovky. Projevy
kontaminace jsou závislé na vlastnostech půdy, propustnosti podloží, svažitosti a také na intenzitě a úhrnu
dešťových srážek. Množství emisí solí do půd a vodního prostředí je závislé na způsobu aplikace solí, intenzitě
dopravy, složení vozového parku a řadě dalších parametrů.
Ve fázi realizace záměru předložená Dokumentace EIA předpokládá vznik odpadních vod splaškových
(v množství 80–120 l/os/den) a vod z oplachu vozidel (50–70 l/vozidlo). Splaškové odpadní vody budou
zachycovány a odváděny do kanalizace nebo odváženy na ČOV. Vody z oplachu vozidel budou zachycovány,
vedeny přes nádrže zachycující nerozpuštěné látky a přes odlučovače ropných látek a následně zasakovány.
Ve fázi provozu úseku D0 515 není předpokládán vznik splaškových vod.
Dle uvedené dokumentace se po zkapacitnění dálnice předpokládá, že budou pro odvodnění
přednostně využity stávající stoky a zařízení. Nutné bude zvýšení kapacity odvodňovacího systému. Návrh
řešení se odkazuje na hydrotechnickou studii, která je součástí technické studie PRAGOPROJEKT, a.s., 2016.
Předpokládá se, že výsledný projekt bude aktualizován v dalších stupních přípravy. Studie pracuje s doplněním
dešťové retenční nádrže mezi stávající DUN1 a vyústěním do recipientu nebo přímo na Jinočanském potoce
(cca km 20,3 vpravo).
Dokumentace uvádí přehled předpokládaných druhů odpadů, které budou, či mohou vznikat v etapě
realizace záměru, nebo v době jeho povozu. Odpady jsou zařazeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a prováděcí vyhláškou č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

13

Posudek dokumentace EIA záměru „D0 515 zkapacitnění“

Dokumentace EIA uvádí, že v souvislosti s posuzovaným záměrem výstavby dálnice D0 515 lze
očekávat zdroje hluku jak ve fázi výstavby, tak i provozu. Údaje pro zpracování části kapitoly posuzované
Dokumentace EIA jsou čerpány z akustických studií a měření hluku, které jsou předkládány v příloze 4. Kapitola
definuje zdroje hluku ve fázi výstavby. Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a
dopravní obsluha stavby záměru. Jedná se tedy o stacionární a liniové zdroje hluku. Ve fázi provozu záměru
bude zdrojem hluku vlastní provoz na dálnici D0 515, který bude liniovým zdrojem hluku. Bodové zdroje hluku
nejsou uvažovány. Ze závěrů Akustické studie vyplývá, že na fasádách nejbližších chráněných budov lze
očekávat při výstavbě v průběhu zemních prací nevyšší hodnoty do 56,6 dB, při betonáži do 63,4 dB a při
pokládce vozovky do 57,4 dB. Hygienický limit 65 dB nebude v průběhu těchto činností překročen při
dodržování základních zásad pro snížení akustických dopadů v průběhu stavebních prací. Akustické příspěvky
z provozu záměru jsou v příloze detailně rozpracovány. Ze závěrů dokumentace vyplývá, že po realizaci
protihlukových opatření budou u stávající chráněné zástavby určené k bydlení hygienické limity zajištěny.
Kapitola „B.III. Údaje o výstupech“ formálně rovněž hodnotí radioaktivní záření a světelné znečištění.
Dokumentace EIA konstatuje, že posuzovaný záměr nebude zdrojem uvedených druhů výstupů.
Celkově je část dokumentace „B.III. Údaje o výstupech“ je zpracována v dostatečném rozsahu
a odpovídá požadavkům na zpracování dokumentace pro posuzování vlivů záměru na dotčené životní
prostředí. Drobné připomínky jsou komentovány v textu.

Kapitola B.III. je z hlediska požadavků posuzování vlivů záměrů na životní prostředí zpracována
v dostatečném rozsahu.

Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.I.1. Struktura a ráz krajiny
Hodnocení bylo vypracováno v souladu s Metodickým postupem posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti
nebo změny využívání území na krajinný ráz (Vorel et al., 2004). Kapitola v úvodu charakterizuje dotčené
území jako jednu krajinnou oblast a specifikuje její charakter dle územně analytických podkladů hl. m. Prahy
a Středočeského kraje (zde hodnoceno jako krajina kulturní s průměrnou krajinářskou hodnotou). Podrobné
hodnocení je zahrnuto v příloze 10. Pro krajinu jsou definovány dominantní, hlavní i doprovodné znaky a je
celkově podloženo, že dotčená krajina představuje krajinu bez výrazných pozitivních nebo negativních prvků.
V krajině existují pozitivní prvky pouze v omezeném množství, jedná se o nevýraznou krajinu okraje
velkoměsta s výraznými liniemi komunikací. Lze ji tedy zařadit do kategorie základní ochrany krajinného rázu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Hodnocení vlivů záměru je provedeno pomocí standardních metodik používaných na území České
republiky. Kapitola „C.1.1 Struktura a ráz krajiny“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu
záměru na životní prostředí. Bez dalšího komentáře a připomínek.

C.I.2. Geomorfologické poměry
Kapitola shrnuje zařazení řešené lokality z hlediska geomorfologie a konstatuje, že se morfologicky jedné
o území málo členité, místy výrazně poznamenané antropogenní činností.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „C.1.2 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry“ je zpracována
v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Bez dalšího komentáře a připomínek.
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C.I.3. Flóra, zvláště chráněné druhy rostlin
Biologický průzkum je zařazen jako příloha 7 (autoři MGR. Ondřej Volf, Mgr. Eva Volfová Mgr. Zdeněk
Papoušek, Mgr. Helena Jahelková). Pro potřeby průzkumu bylo území vhodně rozděleno na charakteristická
území (A – F), ve kterých byl v 8 termínech v letech 2018 – 2019 proveden vlastní terénní průzkum zaměřený
na výskyt biotopů, hodnocení vegetace v dotčeném území, soupis rostlin i živočichů a výskyt chráněných
a vzácných druhů. Průzkum dokumentuje přeměněná stanoviště na náspech a zářezech, na zpevněných
plochách nebo v intenzivně zemědělsky využívané krajině a na ně vázané charakteristické druhy. Nebyl
zaznamenán žádný zvláště chráněný druh rostliny dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Byl zjištěn 1 druh rostliny,
který je zařazen na Červený seznam ohrožených druhů ČR.
Dendrologický průzkum (příloha 6) zpracovala firma ATEM – ateliér ekologických modelů, s.r.o., odpovědný
zhotovitel Ing. Lucie Věra Válová. Podkladem pro zhotovení posudku byly nálezové databáze ochrany přírody
(AOPK, 2019) a vrstva mapování biotopů včetně jejich aktualizací (AOPK, 2018) a podrobný terénní průzkum.
Vlastní dendrologický průzkum dotčeného území mapuje běžné dřeviny původních výsadeb, které jsou již
zarostlé náletovými dřevinami. Pokud jsou v jednotlivých úsecích perspektivní jedinci, nebo jedinci s obvodem
kmene nad 80 cm ve výčetní výšce, je tato skutečnost uvedena.
Výstavba záměru zasáhne celoměstský systém zeleně vymezeného v Územním plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „C. I. 3. Flóra, zvláště chráněné druhy rostlin“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro
posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Bez dalšího komentáře a připomínek.

C.I.4. Fauna, zvláště chráněné druhy živočichů
Detaily biologického průzkumu jsou shrnuty v příloze 7. Vlastní kapitola zaznamenává přítomnost zvláště
chráněných druhů dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. a druhy zařazené na Červený seznam ohrožených druhů
ČR v přehledných tabulkách zvlášť pro bezobratlé, obojživelníky a plazi, ptáci a savci. Z kriticky ohrožených se
v lokalitě dle průzkumu nachází skokan skřehotavý, strnad luční a netopýr velký.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „C. I. 4. Fauna, zvláště chráněné druhy živočichů“ je zpracována v dostatečném rozsahu pro
posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Bez dalšího komentáře a připomínek.

C.I.5. Zvláště chráněná území přírody
Posuzovaná trasa dálnice D0 stavba 515 nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště
chráněného území, která jsou definována zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.

C.I.6. Natura 2000
Posuzovaná trasa dálnice D0 stavba 515 nezasahuje do žádné evropsky významné lokality ani do ptačí oblasti.

C.I.7. Památné stromy
Neočekává se vliv záměru na žádný památný strom.
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C.I.8. Přírodní parky
Záměr se dotkne přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, jehož hranice vede podél stávající dálnice D0
stavba 515, a to v km 17,8 – 18,0.

C.I.9. Významné krajinné prvky
Posuzovanou trasou dálnice D0 stavba 515 není dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek (VKP).
Posuzovaná trasa bude dále přetínat několik vodních toků a jejich nivy. V okolí trasy záměru se nachází jeden
rybník, dvě retenční nádrže a jedna vodní plocha v lomu.

C.I.10. Územní systém ekologické stability krajiny
Kapitola tabelárně vyjmenovává přehled skladebných prvků ÚSES, které záměr přímo protíná i prvky v širším
okolí záměru. Problematika je přehledně zobrazena v příloze 3.

C.I.11. Lesy
Posuzovaná trasa záměru zasahuje okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa (v km 18,1 – 18,3 a km 20,1
– 20,2), jak je patrné z výkresu 4. V km 20,1 – 20,2 se zábor dotýká přímo porostů dřevin na těchto pozemcích.

C.I.12. Ložiska nerostů
Dle registru České geologické služby – Geofondu se na trase řešeného úseku dálnice D0 (a jejím ochranném
pásmu) nenachází žádné chráněné ložiskové území nerostných surovin. V blízkosti záměru probíhá těžba
keramických jílů ložiska Zadní Kopanina – Zmrzlík společnosti LB MINERALS, s. r. o. Cca 400 m severně od
záměru se nacházejí vápencové lomy Požár 1 a (těžba ukončena ve 30. letech) a Požár 2 (ložisko Řeporyje) v současnosti probíhá těžba vápence pod vedením společnosti KAMENOLOMY ČR s. r. o. Cca v km 21 se pod
tělesem stávající dálnice D0 nachází poddolované území. Těžba železné rudy zde byla ukončena již v první
polovině 60. let 20. století.

C.I.13. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Celá trasa dálnice D0 stavba 515 je vedena územím potenciálních archeologických nalezišť ve smyslu
ustanovení § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Dále posuzovaný záměr
prochází několik území prokázaných archeologických nalezišť. Přehled archeologických lokalit, ať již přímo
dotčených či v bezprostřední blízkosti záměru, je tabelárně vyjmenován a přehledně zakreslen ve výkresu 6.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nutné dotčené území považovat za území s archeologickými
nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (§ 22, odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění) a při realizaci záměru postupovat dle příslušných
ustanovení citovaného zákona.

C.I.14. Území hustě zalidněná
V koridoru trasy dálnice D0 stavba 515 se nenachází rozsáhlá hustě zalidněná území.

C.I.15. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Posuzovaný záměr zkapacitnění dálnice D0 stavba 515 by měl přinést odlehčení zvýšené hlukové a imisní
zátěže zastavěným územím městských částí Prahy a obcí v okolí stávající dálnice D0.

C.I.16. Staré ekologické zátěže
Kapitola uvádí místo kontaminace horninového prostředí, povrchových a podzemních vod ve vzdálenosti cca
900 m od tělesa dálnice D0 v ulici K Betonárně. Kontaminace zeminy, Jinočanského a Dalejského potoka
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polychlorovanými bifenyly byla dle dokumentace úspěšně sanována. Výčtem jsou dále uváděna další místa
potenciální kontaminace, která jsou evidována jako staré ekologické zátěže a nacházejí se v blízkosti záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část dokumentace „C.I. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“ je zpracována
v dostatečném rozsahu a odpovídá požadavkům na zpracování dokumentace pro posuzování vlivů záměru na
dotčené životní prostředí.

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a
popis složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny
C.II.1.Ovzduší
Pro vyhodnocení dodržení imisních limitů v území bylo v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, provedeno vyhodnocení imisní zátěže na základě pětiletých průměrů publikovaných ČHMÚ. Nejbližší
využité stanice – Praha 5 – Stodůlky, Praha 5 – Řeporyje. Sledované znečišťující látky PM10 aPM2,5 a těžké kovy
As, Cd, Ni, Pb jsou sledovány za období 2014 – 2018. Naměřené hodnoty suspendovaných částic frakce PM10
ani PM2,5 nepřekračují v současnosti imisní limity. Nicméně je nutné přihlédnout k lokalizaci posuzovaných
stanic, které jsou klasifikovány jako pozaďové. V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných
částic PM10 a PM2,5 a 24hodinových koncentrací částic PM10 nelze, vzhledem k hodnotám pozaďových
koncentrací, zcela vyloučit riziko překračování imisního limitu v bezprostředním okolí dálnice. U koncentrace
těžkých kovů lze očekávat splnění limitů. Současný stav kvality ovzduší v zájmovém území je dále posouzen na
základě pětiletých průměrů koncentrací znečišťujících látek, které jsou ČHMÚ uváděny pro čtverce 1x1 km.
Trasa dálnice prochází 11 čtverci. Z uvedených výsledků je patrné, že jsou překračovány pouze limity pro
Benzo[a]pyren, k němuž se pouze přihlíží (viz § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.), imisní limit je překročen
nejvýše o 70 %.

C.II.2. Povrchové a podzemní vody
C.II.2.1. Podzemní vody
Jižní část zájmového území spadá do rajónu 6240 Svrchní silur a devon Barrandienu, severní část přísluší
rajónu 6250 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Celkový stav uvedených útvarů je
hodnocen jako nevyhovující zejména z důvodu kontaminace vod chemickými látkami. Posouzení hladiny
podzemních vod bylo provedeno terénním průzkumem u 7 vytipovaných objektů podzemních vod (obecní
studny a 1 hydrogeologický monitorovací vrty). Podrobný rozbor je zpracován v samostatné příloze 11,
lokalizace posuzovaných objektů podzemních vod je doložena výkresem 5. Posuzovanou trasou dálnice D0
nebudou dotčena ochranná pásma vodních zdrojů ani chráněné oblasti přirozené akumulace vod dle zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách. Část posuzované trasy dálnice, která zasahuje území obcí Ořech, Zbuzany
a Chrášťany, leží ve zranitelné oblasti dle nařízení vlády č. 235/2016 Sb.

C.II.2.2. Povrchové vody
Z hydrologického hlediska se zájmová oblast nachází v povodí Vltavy, převážná část pak spadá do dílčího
povodí Dolní Vltava, malá část spadá do povodí Berounky. Oba dotčené útvary povrchových vod jsou
hodnoceny jako nevyhovující s ohledem na nedosažení dobrého chemického stavu a poškozený stav
ekologický.
Území, jímž prochází posuzovaná dálnice D0, dále náleží do hydrologických povodí 4. řádu – povodí
Radotínského potoka (1-11-05-0490), Mlýnského potoka (1-11-05-0480), Jinočanského potoka (1-12-01-0090)
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a Dalejského potoka (1-12-01-0080 a 1-12-01-0100). Posuzovaná trasa dálnice D0 stavba 515 kříží Ořešský
potok v km 19,1, Mirešický potok v km 19,9 a Jinočanský potok v km 20,3. Situace přehledně dokreslena
výkresem 5. Oba zmíněné toky jsou výrazně ovlivněny lidskou činností. Dle měření Odboru ochrany prostředí
Magistrátu hl. m. Prahy na Dalejském potoce jsou stanoveny průměrné hodnoty ukazatelů dle „ČSN 75 7221
– Kvalita vod – Klasifikace kvality povrchových vod“. Ukazatele se pohybují v I. - IV. třídě kvality vody. Záměr
neleží v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Záměr protíná záplavová území pro
průtok Q100, která jsou vymezena v územně analytických podkladech hl. m. Prahy pro drobné vodní toky. Jedná
se o záplavové území Ořešského, Mirešického a Jinočanského potoka.
V bezprostřední blízkosti posuzované dálnice D0 515 se nachází retenční nádrž na Dalejském potoce na území
obce Chrášťany. Další vodní plochy v širším okolí jsou zaneseny ve výkresu 5 a stručně charakterizovány
v tabulce. Znovu jsou zde zmíněny i dešťové usazovací nádrže DUN 1 – 3.

C.II.3. Geologické poměry
V úvodní části je stručně a výstižně shrnut geologický vývoj záměrem dotčeného území. Zájmová oblast náleží
do Barrandienu s charakteristickou strukturou. Dokumentace uvádí, že většina území je pokryta humózní
vrstvou, což dokládá převážně zemědělské využití zájmové oblasti. Jelikož stavba prochází až na výjimky mimo
intravilán dotčených obcí, lze navážky očekávat jen při křížení se staršími liniovými stavbami nebo v blízkosti
průmyslových areálů. Dále je výčtem uveden přehled geologických poměrů v trase dálnice D0, který odpovídá
obecné charakteristice Barrandienu uvedené v úvodu kapitoly.

C.II.4. Půda
Výkresy 4 přehledně ukazují polohu záměru v kontextu ploch ZPF a PUPFL. Znovu jsou zde stručně nastíněny
plochy záboru a jejich rozdělení do tříd ochrany půdního fondu (uváděno již dříve v kap. B.II.1.). V trase záměru
jsou zastoupeny zejména kvalitní půdy v I. třídě ochrany. Zejména se jedná o černozemě a hnědozemě, půdy
hlubokého profilu, bezskeletovité.

C.II.5. Přírodní zdroje
Posuzovaná trasa dálnice D0 stavba 515 neprochází žádným zdrojem nerostných surovin.

C.II.6. Biologická rozmanitosti
Úvod kapitoly znovu shrnuje, že dotčené pozemky procházejí urbanizovaným územím se silně přeměněnými
stanovišti bez přírodovědně cenných lokalit. Výkres 3 upřesňuje polohu dvou přírodních biotopů v těsné
blízkosti záměru D0. Tyto jsou dále v textu stručně charakterizovány. Z hlediska biodiverzity jsou zdůrazněny
podmáčené a dočasně zamokřené plochy, xerotermní stanoviště s menším zastoupením sukcesních dřevin,
případně přechodné plochy, na kterých se mohou uplatňovat přírodní procesy.
Kapitola dále stručně opakuje informace o zvláště chráněných druzích uvedené dříve (kapitola C.I.3. a C.I.4.).

C.II.7. Klima a rozptylové podmínky
Klima území dotčeného záměrem je hodnoceno standardním postupem dle Quitta (1971). Klimatické
charakteristiky jsou uvedeny tabelární formou. Dále je oblast charakterizována podobou formou na základě
Atlasu podnebí Česka z roku 2007. V porovnání s jinými regiony České republiky jde o teplejší oblast
s průměrnými srážkovými úhrny, menším počtem dnů se sněhovou pokrývkou a průměrnou rychlostí větru.
Záměr pracuje s predikcí zvýšení průměrné teploty vzduchu a změnou distribucí srážek v rámci roku dle
modelu ALADIN 25 (Birklen et al., 2015). Ty mají globální charakter s příčinami mimo mikroměřítko
hodnoceného záměru. Vzhledem k charakteru území lze očekávat náchylnost území k vlivu vyšších teplot, i
těch extrémních. Nárůst teplot v území je možné očekávat lehce vyšší, než bude celorepublikový průměr.
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Rozptylové podmínky jsou posouzeny dle větrných růžic charakteristických pro danou oblast, které byly
zpracovány ČHMÚ z průměrných hodnot za období 2007 – 2016. Charakteristiky jsou podrobně slovně
popsány i shrnuty v tabulkách a podloženy konkrétními větrnými růžicemi. Kapitola dokládá, že
v posuzovaném území jsou nejčastějšími směry nabíhajícího proudění západojihozápad a jihozápad. Výskyt
bezvětří a nízkých rychlostí větru naznačuje průměrné prostředí pro rozptyl znečišťujících látek.

C.II.8. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Kapitola charakterizuje typ osídlení v řešené oblasti. Jedná se o lokalitu na rozhraní hlavního města Prahy
a Středočeského kraje, kde jsou typické vesnice procházející změnou v satelitní sídla velkoměsta. Dále jsou
vyjmenovány zasažené městské části hl. m. Prahy. V tabulkách jsou shrnuty charakteristiky jednotlivých
sídelních útvarů – počet obyvatel a průměrný věk. Kromě obce Ořech je průměrný věk obyvatel pod
celorepublikovým průměrem.
Záměr bude mít vliv na obyvatelstvo v blízkém i širším okolí. Pro posouzení hodnocení imisní i hlukové zátěže
byly reprezentativně vybrány charakteristické body (přehledně uvedeny na obrázcích C.3. a C.4.) a následně
provedeno vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví (příloha 5). Celkový počet dotčených obyvatel se dle
provedené analýzy pohybuje na úrovni cca 1 650 obyvatel v okolí dálnice D0 a dalších cca 14 tisíc obyvatel v
širším ovlivněném území.

C.II.9. Hmotný majetek a kulturní dědictví
Posuzovaný záměr není v kolizi s žádnou památkovou rezervací, v těsném okolí výstavby se nenachází žádná
kulturní památka. Umístění kulturních památek v širších okolí je zaneseno ve výkresu 6, jejich výčet je uveden
v tabulce. Dále text uvádí seznam objektů určených k bydlení do 200 od trasy D0 stavby 515.

C.II.10. Hluk
Hodnocení současné akustické situace v zájmové lokalitě je převzato z atlasu životního prostředí Prahy.
Uvedeny jsou hodnoty pro denní dobu v místě vlastní dálnice 75 – 85 dB, v úrovni nejbližší zástavby okolních
částí Prahy 65 – 70 dB, pro noční dobu v místě vlastní dálnice 70 – 80 dB, v úrovni nejbližší zástavby okolních
částí Prahy 55 – 60 dB, v nejexponovanějších částech až 65 dB. Tyto podklady byly konfrontovány s terénním
měřením – kontinuální měření hluku ze silniční dopravy po dobu 24 hodin. Výsledky jsou hodnoceny slovně
i tabelární formou, odkazují se na podrobnou studii v příloze 4. Kapitola poukazuje na nutnost očekávat
zvýšenou hladinu hluku z dopravy, a to zejména v nočních hodinách. Na překročení hygienických limitů pro
hluk reaguje studie plánováním doplnění mobilních protihlukových stěn ještě před zkapacitněním dálnice D0.
Rozsah stávající a navrhované protihlukové ochrany je přehledně zpracován na ortofotosnímku – obr. C.5.
a charakterizován v následující tabulce.

Část dokumentace „C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny
v dotčeném území a popis složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny“ je
zpracována v dostatečném rozsahu a odpovídá požadavkům na zpracování dokumentace pro
posuzování vlivů záměru na dotčené životní prostředí.

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
Kapitola stručně a výstižně shrnuje charakter dotčeného území a znovu poukazuje na jeho silné antropogenní
ovlivnění. Jako nejvýraznější faktor ovlivňující kvalitu životního prostředí v souvislosti s realizací záměru je
hodnoceno znečištění ovzduší a hluk. Oba faktory jsou detailně posouzeny. Lze očekávat zvýšení hladiny hluku
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s čímž záměr pracuje formou instalací protihlukových stěn. V případě nárůstu dopravy na nezkapacitněné D0
je možné předpokládat rozmělnění dopravního zatížení na okolní silniční síť, která prochází ve větší míře
obytnou zástavbou. Takovýto vývoj situace může znamenat nárůst zatížení obyvatelstva hlukem a znečištěním
ovzduší a zvýšení rizika dopravních nehod.
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Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných vlivů záměru
na životní prostředí a veřejné zdraví
D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, nepřímých,
sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých,
trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence
záměru, použitých technologií a látek, emisi znečišťujících látek a nakládaní s odpady, kumulace
záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry se zohledněním požadavků jiných právních
předpisů na ochranu životního prostředí
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Dokumentace vyhodnocuje jako hlavní faktory ovlivňující obyvatelstvo a veřejné zdraví v záměrem dotčeném
území hluk a znečištění ovzduší. Vyhodnocení těchto vlivů záměru na veřejné zdraví je předmětem
samostatného posouzení, které je uvedeno v příloze 5. Podkladem pro hodnocení je zpracovaná rozptylová
a hluková studie (uvedena v příloze 3 resp. 4). Použitá metodika nezahrnuje počty obyvatel v případně nově
vzniklé zástavbě, neboť jejich distribuci v území v daných časových horizontech nelze na základě dostupných
dat určit.
Znečistění ovzduší
Vlivem uvedení záměru do provozu byl obecně vypočten nárůst imisní zátěže v blízkosti posuzovaného úseku
dálnice D0, kde se nacházejí spíše solitérní objekty. Oproti tomu pokles imisní zátěže byl vypočten podél
některých kapacitních komunikací, vedoucích častěji souvislou zástavbou. Celkově tak poměrně výrazně
převažuje počet obyvatel v oblastech s poklesem imisní zátěže oproti počtu obyvatel v pásmech nárůstu imisní
zátěže.
Příspěvky imisní zátěže NO2 nedosahují limitních hodnot ani v nejzatíženější obytné zástavbě v oblasti Zbuzan.
V případě benzenu se dle uvedených výpočtů změny ve zdravotním riziku v reálné situaci rozpoznatelně
neprojeví.
Hodnoty průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM10 se dle podkladů ČHMÚ ve sledovaném
území pohybují v rozmezí 24,1 – 24,8 µg.m-3, u částic PM2,5 pak v rozmezí 17,3 – 18,1 µg.m-3. Směrné hodnoty
WHO jsou stanoveny nižší 20 µg.m-3 pro PM10 a 10 µg.m-3 pro PM2,5. V případech obou frakcí je tedy nutné
očekávat zdravotní riziko v zájmovém území. Podrobněji jsou zdravotní rizika spojená s imisní zátěží těchto
částic uvedena v tabulce. V ní je doloženo, že celkově po realizaci záměru převažuje snížení zdravotního rizika.
Navíc projekt dále pracuje s umístěním vegetačních pásů s protiprašnou funkcí, které mají za úkol zvýšenou
prašnost ze zkapacitnění kompenzovat.
Výchozí hladina benzo[a]pyrenu se pohybuje na úrovni 0,9 – 2,0 ng.m-3, což jsou hodnoty nad hranicí
přijatelného rizika typické pro celé území Prahy a okolí. Vlivem zkapacitnění dojde ještě k nárůstu zdravotního
rizika zejména v nejzatíženější oblasti Zbuzan. Vzhledem k počtu zasažených obyvatel, se vypočtené změny ve
zdravotním riziku v reálné situaci rozpoznatelně neprojeví, přesto jsou v podkladové rozptylové studii (příloha
3) navržena opatření ke snížení imisních příspěvků.
Dokumentace v závěru dokládá, že vlivem provozu záměru lze očekávat snížení celkové míry zdravotního rizika
z expozice obyvatel znečištěnému ovzduší, přičemž ani v oblastech s nejvyšším nárůstem imisní zátěže není
třeba očekávat jakkoliv významné zvýšení výskytu zdravotních účinků.
Ve fázi výstavby bude zdrojem znečištění ovzduší samotný prostor staveniště i vyvolaná automobilová
doprava. Dle provedených výpočtů není očekáváno v žádném výpočtovém bodě zvýšení rizika odpovídající
1 případu a více. Přesto podkladová studie navrhuje celou řadu opatření ke snížení případných negativních
vlivů.
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Vlivy hluku na zdraví obyvatel
V souladu s platnými metodikami jsou uvažovány pouze vlivy chronické expozice hluku , tj. jen vliv provozu
záměru. Použité výpočetní modely vycházejí z metodických doporučení WHO a odborných studií. Podkladem
uváděných výsledků je akustická studie (příloha 4). Hodnoceny jsou počty obtěžovaných obyvatel, počty
obyvatel rušených při spánku a výskyty případů infarktu myokardu pro rok 2027 (bez Radlické radiály
a s Radlickou radiálou) a rok 2050. Z provedeného hodnocení vyplývá, že v okolní obytné zástavbě je možné
ve výchozích stavech počty obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel v jednotlivých výpočetních stavech
očekávat v řádu několika tisíců. Realizace záměru pak dle výsledků nepředstavuje nárůst zdravotního rizika ve
smyslu ohrožení zdraví dotčené populace a celkově dojde ke snížení jak kardiovaskulárního rizika, tak
obtěžování a rušení při spánku.
Výše uvedené závěry platí i pro případné synergické efekty znečištění ovzduší a hluku na zdraví obyvatel.
Socioekonomické vlivy
Dokumentace hodnotí socioekonomické vlivy posuzovaného záměru z hlediska zvýšení bezpečnosti provozu,
zkvalitnění dopravního napojení v širší oblasti a odlehčení komunikací nižších tříd v okolí záměru. Negativem
může být pokles tržeb stávajících podniků na stávajících komunikacích, které slouží jako současná náhrada
přetíženého úseku D0.
Vlivy na nehodovost
Vlivem realizace záměru se očekává snížení nehodovosti a je očekáván i vliv na faktory pohody a kvality života
pro obyvatele v zástavbě podél úseků s poklesem intenzit automobilové dopravy.

Kapitola „D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví (obyvatelstvo), včetně sociálně ekonomických vlivů“ je
zpracována v dostatečném rozsahu a dostačuje k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Při
dodrženi upřesněných opatřeni a za předpokladu pokračovaní provozu dle platné legislativy, je
posuzovaný záměr z hlediska vlivů na obyvatelstvo přijatelný.
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
D.I.2.1. Vlivy na kvalitu ovzduší
Vlivy v období výstavby
Modelování vlivů realizace záměru na kvalitu ovzduší bylo provedeno pro etapu průběhu zemních prací,
posuzované parametry - nárůst průměrných denních koncentrací suspendovaných prachových částic PM10
a maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého. Modelové výpočty byly provedeny pro výpočtové
body, reprezentující obytnou zástavbu v okolí záměru. Hodnoty imisního pozadí pro hodnocené body byly
převzaty z dat dle ČHMÚ. Z modelu vyplývá, že není nutné očekávat překročení imisních limitů pro hodinové
koncentrace NO2, přesto vzhledem k odhadům pozaďových koncentrací je doporučeno dodržet minimální
emisní parametry nákladních vozidel EURO V a stavebních strojů Stage IV. Nejvyšší příspěvek stavební činnosti
dle výpočtových modelů k 24hodinovým koncentracím suspendovaných částic PM10 činí 7,3 µg.m-3. V místech
rizika překročení limitu jsou v souladu s příslušným metodickým pokynem MŽP navržena ochranná opatření,
platná pro celou stavbu. Samostatné posouzení příspěvků ze staveništní dopravy je dle výsledků studie možno
považovat za zanedbatelné. V průběhu výstavby záměru se též pracuje s přesunem dopravy na okolní
komunikace. Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že změny v zatížení komunikací se projeví nárůstem
imisních příspěvků NO2 a PM10 v obytné zástavbě nejvýše o 0,07 µg.m-3, u částic PM2,5 maximálně o 0,03 µg.m3
, u benzenu o 0,002 µg.m-3 a u benzo[a]pyrenu o 0,004 ng.m-3. Jedná se o prakticky nerozpoznatelné změny.
Vlivy v období provozu
Modelování vlivů záměru ve fázi provozu na kvalitu ovzduší bylo v souladu s dopravně inženýrskými podklady
provedeno pro výhledový stav po realizaci záměru (rok 2027 – variantně pro stav bez Radlické radiály
a s Radlickou radiálou) a pro dlouhodobý výhled (rok 2050, resp. 2040+). V dokumentaci jsou podrobně
hodnoceny výsledky po zkapacitnění D0 stavba 515 pro stav roku 2027 bez Radlické radiály, který představuje
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nejméně příznivou výpočetní variantu. Z výsledků je zřejmé, že maximální hodinové koncentrace NO2, ani
průměrné roční koncentrace benzenu nepřekročí imisní limity. Pro průměrné roční koncentrace a 24hodinové
koncentrace suspendované částice PM10 nelze překročení limitů vyloučit, resp. je překročení ve třech
lokalitách výpočtem doloženo. V tomto případě návrh pracuje s opatřeními ke snížení imisních příspěvků
dálnice D0 k imisní zátěži PM10. Pro průměrné roční koncentrace suspendované částice PM2,5 nelze zcela
vyloučit překračování imisního limitu, bude se však jednat pouze o lokální výskyt v těsné blízkosti hodnocené
dálnice. Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu jsou překračovány na většině zájmového území již ve
výchozím stavu, realizace záměru je výrazně neovlivní. Modelové výsledky pro rok 2027 s Radlickou radiálou
a pro rok 2050 jsou přehledně uvedeny v tabulce.
Dále kapitola nabízí obsáhlé shrnutí všech výše uvedených výsledků a zdůrazňuje, že ačkoli z § 11 odst. 1
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší nevyplývá pro daný záměr nutnost zpracovat kompenzační
opatření, jsou přesto v návrhu zpracována.

D.I.2.2. Vlivy na klima
Dokumentace zhodnocuje vlivy na klima ve čtyřech následujících bodech.
První část se věnuje posouzení záměru z hlediska souladu se strategickými dokumenty v oblasti klimatu.
Z pohledu mitigační strategie, která je na území ČR reprezentována Politikou ochrany klimatu, je možné
konstatovat, že vzhledem k rozsahu záměru je jeho vliv na produkci skleníkových plynů neutrální. Záměr je
posouzen i z hlediska adaptačních strategií. Zde je tabelárně hodnocen vztah záměru k Národnímu akčnímu
plánu. I zde je ve většině bodů vztah záměru neutrální, nanejvýš mírný. Jediný prokazatelně pozitivní vztah je
definován k bodu 3.8.3.1. část druhá – Zvýšení spolehlivosti dopravního sektoru.
Porovnání vlivů záměru na produkci emisí skleníkových plynů je prováděno pomocí metodiky Evropské
investiční banky „The carbon footprint of projects financed by the Bank“. Metodikou stanovené emisní faktory
CO2 ekvivalentu jsou opraveny dle studie Karel et al., 2016 a je přidán výpočet pro lehké nákladní automobily
s benzinovým pohonem, které v původní metodice nejsou zahrnuty. Vstupním údajem pro emisní výpočet
jsou počty vozidel na komunikacích za 24 hodin. Porovnání emisní bilance CO2 ekvivalentu je přehledně v
tabulce i textu. Výsledek prokazuje, že vlivem realizace záměru dojde k nárůstu nejvýše o 1 % bilancovaných
emisí. Navíc ve výpočtovém modelu není zohledněn předpokládaný snižující se vývoj emisních faktorů
vozového parku.
Větší vliv záměru je předpokládán na úrovni lokálních klimatických jevů – větší rozsah zpevněných ploch,
ovlivnění odtokových poměrů, realizace vegetačních úprav. Vyhodnocení vlivů záměru vychází z doporučení
Ministerstva dopravy (MD) pro zpracování žádosti o podporu z Operačního programu Doprava, část F.8.
Výsledky jsou uvedeny přehledně v tabulce a shrnuty textem. Je doloženo, že vlivy na klimatický systém lze
obecně hodnotit jako mírné.
Poslední část kapitoly se věnuje zranitelnosti záměru vůči dopadům změny klimatu. Metodika je použita
shodná s předešlou kapitolou. Ve výsledku jsou rizika pro záměr, spojená se změnou klimatu, hodnocena
převážně jako střední. Jedná se zejména o častější výskyt teplotních a srážkových extrémů a nárůst četnosti
i síly poryvů větru, které mohou být v zemědělské ploše spojeny se vznosem prachu. Jako závažnější pro
vlastní konstrukci silnice byly hodnoceny škody vlivem změn teplot, kterým je nutno předejít použitím
vhodných stavebních materiálů. Vlivy větru a prašnosti mohou být značně sníženy vegetačním doprovodem,
který není v současné fázi dokumentace podrobněji definován. V dalších stupních dokumentace je také nutné
prověřit dostatečnou kapacitu dešťové kanalizace, dešťových usazovacích nádrží a retenčních nádrží, které
budou schopny pokrýt případné zvýšené výskyty srážkových extrémů.
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Kapitola „D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima“ je zpracována v dostatečném rozsahu a dostačuje
k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Posuzovaný záměr je z hlediska jeho vlivů na
ovzduší a klima přijatelný.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Podrobně jsou vlivy na akustickou situaci doloženy v akustické studii (příloha 4). Kapitola shrnuje její výsledky
ve dvou částech – vlivy v období výstavby a vlivy v období provozu.
Vlivy v období výstavby
Dokumentace předpokládá nejvýraznější hlukovou emisi při realizace záměru z použití těžké techniky. Práce
budou probíhat v několika etapách zejména v denní době, pouze u demolic nadjezdů se očekává noční
uzavírka a noční práce. Z modelových výpočtů vyplývá, že hygienický limit 45 dB nebude při dodržování
základních zásad pro snížení akustických dopadů v průběhu stavebních prací překročen. V dané fázi zpracování
záměru není znám dodavatel stavebních prací ani přesný plán organizace výstavby, jedná se tedy o předběžné
výsledky. U objízdných tras v době výstavby je plánováno snížení nejvyšší povolené rychlosti a instalace
protihlukových stěn. K navýšení hlukové zátěže tak nedojde. Ve větší vzdálenosti vlivem přesunu dopravy již
limity překročeny budou – jedná se o objekty podél ulice Plzeňská v Chrášťanech, podél ulice Smíchovská
v Řeporyjích, podél ulice Vrchlického v Košířích a objekty podél ulice Strakonická na Zbraslavi. Dokumentace
v této lokalitě počítá s řešením v dalším stupni přípravy.
Vliv v období provozu
Tato část kapitoly vyčerpávajícím způsobem komentuje výsledná data ze zpracované akustické studie.
Konstatuje, že v bezprostřední blízkosti realizace záměru by byl bez dodatečných protihlukových opatření
hygienický limit překročen. Rozsah navržených opatření je specifikován v kapitole D.IV. tak, aby byly
navrhované hygienické limity u stávajících objektů pro bydlení zajištěny.
V širším okolí dálnice D0 515 prokazují modelové výpočty převážně snížení hlukové zátěže. U výpočtových
bodů, kde byl hygienický limit překročen, se jedná o místa již v současné době hlukově nadlimitně zatížená.
I u nich ale dojde realizací záměru ke snížení hluku. Výpočtové body prokazující nárůst hlukového zatížení
nedosahují nadlimitních hodnot. Na třech výpočtových bodech je překročení hygienického limitu pro
zprovoznění záměru v nejistotě měření (2 dB), která se odečítá od výsledků měření prováděného pro účely
ochrany veřejného zdraví podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění. V těchto místech (u jižní
okrajové zástavby Slivence, úsek dálnice D0 516 mezi MÚK Třebonice a MÚK Řepy, na území Lochkova
v blízkosti tunelu Lochkov) je jako opatření navrženo měření hluku a instalace, resp. navýšení protihlukových
opatření. Na konci kapitoly je nad rámec požadovaných údajů nabídnut i přehled kumulativního vlivu zdrojů
hluku pro zájmové území.
Vlivy na další fyzikální a biologické charakteristiky nejsou v souvislosti s realizací záměru relevantní.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Posouzení je předmětem samostatné studie – příloha 11.

D.I.4.1. Vlivy na podzemní vody
Vliv zkapacitněné dálnice D0 stavba 515 na útvary podzemních vod jako celek se nepředpokládá. Kapitola
přesto vyčerpávajícím způsobem nastiňuje hypotetické možnosti ovlivnění podzemních vod. Posuzovanou
dálnicí nebudou dotčeny chráněné oblasti přirozené akumulace vod, vodní zdroje ani jejich ochranná pásma.
V okolí posuzované trasy dálnice D0 bylo hodnoceno 7 objektů podzemních vod, pouze 1 se nachází ve
vzdálenosti cca 25 m od stávající protihlukové stěny. Během výstavby záměru může tak dojít k ovlivnění
objektu. Dokumentace počítá s řešením pro nastálé situace. Na základě dostupných údajů se předpokládá
minimální vliv rozšíření dálnice na režim podzemních vod. V zájmovém území se nacházejí nepřístupné
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objekty podzemních vod v oblasti zahrádkářské kolonie (Praha – Řeporyje). Dokumentace počítá
s upřesněním jejich situace v dalším stupni přípravy.
Rozšíření dálnice bude mít minimální vliv na kvalitu podzemních vod. Před realizací je doporučeno míru
a rozsah současného znečištění ověřit chemickým rozborem, zejména v místě bývalé obalovny živičných směsí
(ulice K Betonárně) a ve dnových sedimentech Jinočanského potoka (stará ekologická zátěž).
Při zakládání nových mostních objektů v oblastech výskytu ordovických břidlic je doporučeno ověřit agresivitu
vody na železobetonové konstrukce (lze očekávat zvýšenou síranovou agresivitu).
Závěr kapitoly konstatuje, že ani část dotčeného území ležící ve vymezené zranitelné oblasti (dle § 33 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách. Zranitelná oblast v daném území je vyhlášena nařízením vlády č. 262/2012 Sb. ve
znění nařízení vlády č. 235/2016 Sb.) nebude realizací záměru významně ovlivněna.

D.I.4.2. Vlivy na povrchové vody
Ani vliv zkapacitněné dálnice D0 stavba 515 na útvary povrchových vod se jako celek nepředpokládá.
Posuzovaná dálnice ovlivní vodoteče ve své blízkosti zvýšením průtoku, s ohledem na rozšíření zpevněné části
povrchu, a ovlivněním kvality vody splachem z komunikace. V rámci návrhu rekonstrukce odvodňovacího
systému musí být doplněny dešťové usazovací nádrže na všechny odtoky do recipientů. Všechna místa odtoku
do recipientů, včetně stávajících, musí být dále vybavena bezpečnostními prvky umožňujícími zachycení a
následnou likvidaci případných úniků škodlivých látek. Stavba nutně musí počítat s navýšením kapacity
odvodu srážek i s ohledem na změny klimatu v souladu se strategiemi ČR. Kapitola detailně popisuje nutné
parametry všech prvků dešťové kanalizace včetně retenčních nádrží.
Dokumentace počítá se zvýšením absolutního množství chloridu sodného. Jeho koncentrace v dešťových
vodách se ale nezvýší, s ohledem na přiměřeně větší zachycení dešťové vody ze zpevněných ploch. Odvody
do Orešského potoka již v současnosti probíhají přes retenční nádrž, situace se tak nezmění. Před vyústěním
odpadních vod do Jinočanského potoka bude instalována retenční nádrž, výstupní koncentrace ovlivňující
Jinočanský potok tak bude nižší. Pro vyústění stávající stoky X (km 16,0) bude situace ještě upřesněna.
Posuzovaný záměr přetíná Ořešská, Mirešický a Jinočanský potok – jejich překonání bude vyřešeno
prodloužením stávajících propustků a rekonstrukcí stávajícího mostu. Žádné další ovlivnění se neočekává.
Střet záměru s retenční nádrží na Dalejském potoce bude detailně řešit další stupeň přípravy. Dokumentace
pracuje s přírodě bližší rekonstrukcí nádrže.

D.I.5. Vlivy na půdu
Celkový trvalý zábor půd bude činit cca 23 ha, přičemž 15 % z této výměry tvoří ZPF a 0,5 % PUPFL. Zábor ZPF
se bude týkat zejména půdy v I. třídě ochrany, která představuje 57 % z celkové plochy záboru ZPF, půdy ve IV.
třídě ochrany, která tvoří 25 % z celkové plochy záboru ZPF. Dle dokumentace bude skrytá ornice důsledně
využita při realizace záměru, či nabídnuta k využití na jiných plochách. Záměr bude realizován na půdách
neohrožených vodní erozí. Větrná eroze bude minimalizována vhodnými opatřeními během stavby. Aby
nedošlo k utužení půd, bude pojezd těžké techniky na dočasných záborech zemědělské půdy omezen na
minimum. V době provozu se očekává chemické zatížení srovnatelné se současným stavem. Šíření
kontaminantů bude účinně omezeno výsadbou doprovodné vegetace.

D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje
Vzhledem k rozsahu záměru budou vlivy na geologické prostředí minimální. Rozšíření dálnice neovlivní žádné
evidované ložisko nerostných surovin ani zdrojů hodnotných vod. Poddolované území v prostoru bývalého
dobývacího prostoru Nučice již v současnosti zasahuje pod těleso dálnice, negativní vlivy z rozšíření
komunikace se nepředpokládají. Pro místa potenciální kontaminace (viz dříve) nacházející se v blízkosti
záměru je doporučeno provést rozbory zeminy ještě před zahájením stavebních prací.
Proveden geologický průzkum.
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D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost
D.I.7.1. Vlivy na fauna
Přímé vlivy na faunu
Dokumentace vychází z hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny je detailně
provedeno v příloze 8 posuzované dokumentace. Podrobně je tabulkově shrnut vliv na zvláště chráněné druhy.
Záměr ovlivní druhy změnou biotopu, fragmentací prostředí i přímou mortalitou. Přesto je celkově hodnocen
vliv jako malý až minimální či mírně negativní. Pro zmírnění vlivů záměru na zvláště chráněné druhy živočichů
jsou navržena technicko-organizační opatření jako časový harmonogram výstavby, biologický dozor při
výstavbě, instalace dočasných přenosných bariér pro zabránění vniku živočichů na místa stavby atd. Biologický
dozor bude určen po dohodě s orgánem ochrany přírody.
Realizace záměru vyžaduje udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle
§ 56 zákona 114/1992 Sb.
Vliv na migraci živočichů
Jako podklad pro dokumentaci byla zpracována migrační studie (příloha 9). Dokumentace potvrzuje
mimořádný význam stávající dálnice D0 stavby 515 na snížení prostupnosti krajiny. Záměr se nachází v již
fragmentované krajině, v blízkosti aglomerace, která je pro migraci živočichů, zejména pak velkých savců
nevýznamná.
S touto situací pracuje technická studie PRAGOPROJEKT, a. s., 2016, jejíž součástí je ekodukt propojující dosud
téměř zcela oddělená území Přírodní parku Prokopské a Dalejské údolí se zemědělskou krajinou na
jihozápadním okraji Prahy, případně s CHKO Český kras. Vzhledem k jeho problematickému vyústění do
v současnosti frekventované komunikace K Austisu je dle autorů reálnější místo zprovoznění této ekologické
pasti zpracování jako součást nadjezdu (km 18,020) pouze zelený pás, který bude sloužit k propojení biotopů
v místě vymezení nefunkčního nadregionálního biokoridoru N4/8. Dalšími opatřeními navrženými
v dokumentaci jsou migrační objekty v lokalizaci km 19,995 – parametry dostačující pro kategorii zvířat C i B,
problematická je přítomnost železniční tratě a blízkost lidského osídlení. Pro průchod zvířat kategorie C bude
upraven propustek km 20,264. Ochranu obojživelníků v křížení s Jinočanským potokem zajistí navržené bariéry.
Realizované protihlukové stěny budou řešeny dle technických podmínek TP 104, aby nedocházelo k nárazům
ptáků. Instalace bariér pro netopýry je doporučena v oblasti kde dálnice D0 515 míjí retenční nádrž na
Dalejském potoce.

D.I.7.2. Vlivy na flóru
Úvod kapitoly znovu shrnuje stav vegetace a charakter stanovišť v záměrem dotčeném území. Poukazuje na
silné ovlivnění stanovišť člověkem a nulový výskyt chráněných druhů rostlin. Dále jsou opět shrnuty výsledky
provedeného dendrologického průzkumu se závěrem, že jsou zde přítomny dřeviny o průměru nad 80 cm ve
výčetní výšce a jedná se o druhy původní výsadby a náletové dřeviny. Část dřevin (v dobrém zdravotním stavu
a rozvolněné keřové skupiny) jsou hodnoceny jako perspektivní a dokumentace navrhuje jejich hodnocení a
zvážení možnosti jejich zachování.
Dále je v kapitole textem i tabelárně zhodnocen rozsah kácení mimolesních dřevin a zhodnocení rozsahu
dotčení lesních porostů. V případě dotčení PUPFL se jedná o plochy v rozsahu 4 resp. 8 m, prakticky bez
porostu. Uvedena je potřeba kompenzační výsadby a její rámcová podoba. Vlastní projekt vegetačních úprav
bude řešen v dalším stupni přípravy.
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Dle předložené dokumentace lze souhlasit se závěry, že vlivy záměru na flóru budou málo
významné a akceptovatelné při dodržování opatření, která byla navržena ke snížení negativních
vlivů výstavby a realizace záměru.
D.I.7.3. Vlivy na lesy
Kapitola rozšiřuje informace, které byly již zahrnuty tabelárně do kapitoly předchozí. Vzhledem k lokalizaci
záměru lze považovat vliv na lesní porosty za málo významný a akceptovatelný.

D.I.7.4. Vlivy na biologickou rozmanitost a ekosystémy
Kapitola tabelárně shrnuje přehled vlivů na parametry biologické rozmanitosti – diverzitu druhů, diverzitu
ekosystémů, reprodukční kapacitu ekosystémů, funkční vazby ekosystémů, rozmanitost předmětů ochrany
ZCHÚ, zábor stanovišť, šíření nepůvodních druhů. Vyhodnocení je provedeno v souladu se Strategií ochrany
biologické rozmanitosti České republiky 2016 – 2025, hodnoceny jsou priorita 2 – Dlouhodobě prosperující
biodiverzita a ochrana přírodních procesů, priorita 3 – Šetrné využívání přírodních zdrojů. Podrobně
a přehledně tabelárně zpracováno. Posuzovaný záměr není v rozporu s dílčími cíli Strategie ochrany biologické
rozmanitosti ČR. U všech dílčích cílů nebyl identifikován rozpor nebo znemožnění jeho dosažení. Soulad se
Strategií ČR je dán zejména faktem, že se jedná o rozšíření stávající dálnice, která prochází urbanizovaným
územím. Záměr nezasahuje do ploch přírodovědně cenných ani do cenných stanovišť se specifickými
podmínkami.

D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
D.I.8.1. Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Studie hodnocení vlivů na krajinný ráz je uvedena v příloze 10.
Z hlediska měřítka krajiny nepředstavuje rozšíření dálnice o jeden jízdní pruh na každé straně ani tomu
odpovídající rozšíření mostních konstrukcí zásadní změny. Navýšení protihlukových bariér ze 3 až 4 na 4 až
6 m naproti tomu představuje zásadní pohledovou bariéru, která částečně sníží měřítko rozhledu v krajině.
Dopravní tah je v krajině víceméně zakomponován, ale rozšíření dálnice a zvýšení protihlukových stěn mění
velikost a intenzitu pohledového působení. Dálnice v současné podobě představuje v krajině ohnisko pohledu,
přestože je díky terénním nerovnostem částečně kryta. Pohledově exponované jsou zejména šikmé plochy
náspů, boční strany mostů, mimoúrovňové křižovatky a protihlukové stěny. Jejím rozšířením se tato situace
zásadně nemění.
Dále je v textu tabelárně provedena identifikace a klasifikace krajinného rázu a určení míry vlivu
posuzovaného záměru na tyto znaky. Realizace záměru dle hodnocení nepředstavuje žádný zásah do většiny
identifikovaných znaků, pouze znak zvlněné krajiny s kratšími pohledovými horizonty může být záměrem
mírně zasáhnut.
Záměr se také dotkne hrany přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. Vzhledem k terénní modelaci v dané
oblasti, malé ploše ovlivněné záměrem a plánem nahrazení stávající doprovodné zeleně komunikace tak, aby
celkový ráz komunikace v území nebyl významně změněn, neměla by změna šířky komunikace být v dálkových
pohledech na krajinu patrná.
Dokumentace se zaměřuje na vliv dvou zásadních prvků, které záměr představuje. Jednak se jedná o rozšíření
dálnice, druhým prvkem je instalace protihlukových opatření. Jako konfliktní z hlediska krajinného rázu jsou
zejména lokality, kde budou nově vybudovány nebo navýšeny protihlukové stěny a tyto stěny budou
dosahovat výšky 4 – 5, výjimečně až 6 m. Tyto nejexponovanější plochy jsou v textu vyjmenovány a stručně
charakterizovány.
V celém rozsahu zpracované kapitoly rezonuje nutnost precizní práce se zelení. Při realizace záměru je
nezbytné využit nových výsadeb tak, aby roztříštila dlouhé tělesa dálnice a protihlukových stěn do kratších
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pohledových celků. Vhodné využití vegetačních prvků pomůže i k zakomponování plošně významných prvků
– mimoúrovňových křižovatek. Při dodržení těchto zásad nepředstavuje zkapacitnění dálnice zásadní změnu
kontrastů v asociaci ani měřítku území.

D.I.8.2. Vlivy na chráněná území přírody
U záměru se nepředpokládá vliv na žádná chráněná území přírody.

D.I.8.3. Vlivy na územní systém ekologické stability
Vlivy na ÚSES byly hodnoceny v rámci zpracování vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
(příloha 8). Již v současnosti protíná těleso dálnice biokoridory N4/8 (Evropská – Zmrzlík), resp. K177 (Údolí
Vltavy – K56). V místě křížení s nadregionálním biokoridorem bude vybudován nový mostní objekt (km 18,02),
jehož součástí bude zelený pás šířky 10 m a biokoridor se tak částečně propojí. Zasaženo bude i nefunkční
lokální biocentrum L2/218, které je již v současnosti rozděleno na dvě části frekventovanou ulicí k Austisu.
Rozšíření dálnice zasáhne téměř polovinu jeho severní části. Dokumentace proto vzhledem k nefunkčnosti
daného biocentra a problematice výše zmíněných biokoridorů, navrhuje změnu projektu ÚSES s perspektivou
realizace funkčního biocentra v budoucnu. Vliv na lokální biocentrum L2/217 je možné považovat za
bezvýznamný. Zásah do nefunkčního nadregionální biokoridoru N4/8 neohrozí jeho minimální šířku 40 m. Do
lokálního biocentra L2/197 zasáhne rozšíření dálnice částečně zpevněnou plochou, z hlediska ÚSES by byla
ideální změna vymezení biocentra tak, aby splňovalo minimální nároky na výměru a zároveň neobsahovalo
území, které nemůže sloužit pro přírodní ekosystémy.
Dále jsou dotčeny interakční prvky (I6/309 a I6/308), jejichž potenciální funkce však nebude vlivem záměru
omezena.
Vlivy záměru na prvky ÚSES (dle § 1 vyhlášky č. 395/1992 Sb.) je možné hodnotit jako akceptovatelné.
Podmínkou realizace záměru je v dotčených lokalitách zajistit úpravu vymezení ÚSES (biocenter a biokoridorů)
v územních plánech příslušných obcí tak, aby ani po rozšíření dálnice nebyla snížena perspektiva budoucího
vytvoření funkčního systému.
Střety posuzovaného záměru se skladebnými prvky ÚSES je možno hodnotit jako okrajové a technicky
řešitelné.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických
aspektů
Již v současném rozsahu dálnice D0 není možné zajistit plnění hygienických limitů pro hluk ze silniční dopravy
u objektů v MČ Praha 13 – Drahelčická 75 a Drahelčická 74. Oba objekty budou dle informací investora ŘSD
ČR odkoupeny a nebudou již plnit obytnou funkci bez ohledu na realizaci zkapacitnění D0 515.
Další nejbližší obytné objekty jsou ve vzdálenosti cca 80 – 200 m od posuzované trasy dálnice D0 515 a je tedy
vyloučeno jejich negativní ovlivnění realizací záměru. Posuzovaná trasa dálnice D0 stavba 515 není v přímém
střetu s žádnou nemovitou kulturní památkou zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek a nedotýká
se ani žádné jiné významné kulturní hodnoty. Trasa D0 515 prochází územím, kde je několik archeologických
nalezišť. Před výstavbou je tedy nutné provést záchranný archeologický průzkum a během výstavby umožnit
v případě archeologického nálezu jeho odborný průzkum.
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Kapitola „D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti“ je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení
vlivů záměru na životní prostředí a dostačuje k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných
nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich
plynoucích
V období výstavby představuje riziko sesuv půdy při provádění výkopových prací, dále úniky ropných látek ze
staveních mechanismů a nákladních automobilů. Minimalizace rizik bude zajištěna obvyklými postupy
předloženými dodavatelem stavby v zásadách organizace výstavby (ZOV). Pokud by k úniku ropných látek
došlo, bude dodavatel stavby postupovat podle havarijního řádu, který bude součástí ZOV. Minimalizace rizik
požáru na staveništi bude zajištěno dodržováním standardních požárních předpisů. Riziko dopravních nehod
v průběhu výstavby záměru bude minimalizováno dopravně organizačními opatřeními.
Riziko dopravních nehod při provozu na zkapacitněné dálnici D0 515 bude udrženo na nízké úrovni řádnou
údržbou vozovky, zejména v zimním období. Zásadní je nutnost aktualizace havarijního řádu, se kterým musí
být seznámeny všechny dotčené organizace a obce. Pokud se vyskytne na zkapacitněné dálnici úsek častých
nehod, bude nutné provést změnu dopravního značení nebo omezení rychlosti, apod. Konkrétní řešení
zkapacitnění kanalizačního systému a instalace ochranných prvků, které zamezí případné kontaminaci
povrchových i podzemních vod a půdního prostředí, budou řešeny v dalším stupni přípravy. Lze předpokládat,
že realizací těchto opatření se sníží riziko úniku škodlivých látek.
Standardním způsobem bude postupováno při krátkodobé neprůjezdnosti dálnice D0 (způsobené např.
nehodou).

D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti
a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost
přeshraničních vlivů
Kapitola hodnotí vlivy záměru v důsledku změn v dopravním zatížení komunikační sítě, v důsledku přímých
zásahů do ploch podél stávající dálnice D0 a na ostatní vlivy.
Nejvýznamnější vliv u hodnoceného záměru bude mít zvýšení intenzity dopravy a s tím spojené imisní
a hlukové zátěže v okolí záměru. Simultánně dojde k poklesu zátěže na okolních komunikací nižších tříd.
Případová studie byla provedena pro rozsáhlé území 128 km2. Charakteristiky imisní a hlukové zátěže jsou
znovu komplexně a srozumitelně shrnuty. Z provedené kvantifikace vyplynulo, že za předpokladu realizace
navržených opatření (zejména protihlukové ochrany) není v žádné části území očekáván nárůst zdravotního
rizika na úroveň indikující ohrožení zdraví dotčené populace, a to ani při zohlednění kumulativních
a synergických vlivů působících faktorů. Celkově v rámci širšího území pak převažuje snížení zdravotních rizik
obyvatelstva vlivem realizace záměru.
Významnost vlivů, vyplývajících z přímých zásahů do ploch podél stávající dálnice D0, je limitována jejím
plošným rozsahem. Přehledně jsou shrnuty všechny zásahy do chráněných prvků přírody a krajiny, vlivy na
chráněné druhy živočichů i rostlin, biodiverzitu, ZPF, vlivy na povrchové a podzemní vody, přírodní zdroje
a horninové prostředí i kulturní dědictví.
Jako ostatní vlivy jsou posouzeny vlivy na krajinný ráz a migraci živočichů.
Synergické efekty vlivů jsou relevantní zejména v případě vlivů na obyvatele - např. společné působení různých
látek, případně znečištění ovzduší a hluku. Z provedeného hodnocení vyplynulo, že závěr hodnocení vlivů na
zdraví obyvatel, podle něhož záměr nepředstavuje nárůst zdravotního rizika ve smyslu ohrožení zdraví dotčené
populace a celkově dojde ke snížení zdravotního rizika, je platný i při uvažování kumulativních a synergických
vlivů.
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V souhrnu lze tak za nejvýznamnější negativní vlivy záměru považovat nárůst imisní a hlukové zátěže v okolí
dálnice a navazujících komunikací, potenciální zasažení jedinců zvláště chráněných druhů živočichů,
potenciální zasažení vodního zdroje a vlivy protihlukových stěn na krajinný ráz. V případě dodržení
dokumentací navrhovaných opatření je možné veškeré negativní vlivy eliminovat, minimalizovat či
vykompenzovat.
Pozitivní potenciál záměru je v odlehčení dopravní zátěže stávající komunikační sítě, procházející obytnou
zástavbou, možnost zlepšení současných aspektů dálnice D0 při jejím zkapacitnění – rozšíření vegetačních
doprovodů a jejich umístění zlepšující migrační prostupnost krajiny, zlepšit stav odvodňovacích objektů,
upravit retenční nádrž směrem k přírodě bližšímu stavu, v rámci přestavby nadjezdů zlepšit podmínky pro
cyklistickou a pěší dopravu apod.
Rozsah a umístění záměru vylučuje možnost vlivů přesahující státní hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část dokumentace „D – Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných vlivů záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví“ je v části D. III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I
a II z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na
možnost přeshraničních vlivů zpracována v rozsahu stanoveném přílohou č. 4 Zákona EIA. Citovaná příloha
Zákona EIA požaduje v dokumentaci EIA uvést komplexní charakteristiku vlivů záměru podle části D bodů I a II
z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost
přeshraničních vlivů. Kapitola stručně hodnotí vlivy posuzovaného záměru na jednotlivé složky životního
prostředí.
Dokumentace EIA konstatuje, že záměr nemá přeshraniční vliv.
Kapitola „D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti
a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů“ je
zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Dále bez připomínek.
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D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení
a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných
negativních vlivů na životní prostředí, které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně
opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
Kapitoly v této sekci (D.IV.1. - D.IV.3.3.) podrobně specifikují dokumentací navrhovaná opatření pro fázi
přípravu projektu, jeho výstavbu i provoz. Podrobně jsou probrána opatření k ochraně obyvatel, půdy
ekosystému, flóry a fauny, ke snížení bariérového efektu komunikace, k ochraně podzemní a povrchových vod,
ke zmírnění dopadů změny klimatu, ochraně krajinné rázu. Všechny uvedené body jsou v souladu
s doloženými podkladovými materiály a výsledky modelových analýz uvedených v hodnocené dokumentaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jednotlivá navržená opatření jsou zpracovatelem posudku zhodnocena v kapitole IV. Posouzení navržených
opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.

D.IV.4. Předpokládané účinky navrhovaných opatření
Formulovaná opatření mají za úkol zajistit minimalizaci či eliminaci vlivů výstavby a provozu komunikace na
veřejné zdraví a jednotlivé složky životního prostředí, případně budou tyto vlivy redukovány navrženými
opatřeními do té míry, že je vlivy záměru při realizaci opatření možné hodnotit jako přijatelné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Předpokládané účinky opatření byly zpracovatelem posudku použity jako základ pro odvodnění navržených
podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro
zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
Kapitola uvádí přehled použitých metod k hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví.
Pro vyhodnocení vlivů na kvalitu ovzduší byl použit model ATEM verze 2015, který je v legislativě uveden jako
jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Model umožňuje komplexně
hodnotit imisní zatížení dle výsledků imisních hodnot: průměrné roční koncentrace, maximální krátkodobé
koncentrace, dobu překročení imisních limitů, podíly jednotlivých skupin zdrojů, příspěvky k celkové
koncentraci, směry proudění.
Emise jednotlivých vybraných znečišťujících látek byly odvozeny v aktualizovaném programu MEFA 13. Kromě
primární prašnosti byla hodnocena i emise částic zvířených projíždějícími automobily.
Hlukový model byl zpracován v prostředí programu Hluk+ verze 13.02. Profi. Program je kompatibilní
s „Metodickým návodem pro měření a hodnocení hluku v mimo-pracovním prostředí“ (Věstník MZ ČR, částka
11/2017 ze dne 18. 10. 2017). Program zahrnuje metodický materiál „Výpočet hluku z automobilové dopravy
– Manuál 2018“, autorizovaný ŘSD ČR, který byl schválen Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne
5. 2. 2019, zn. 90/2019-910-UPR/3 a zohledňuje „Metodické usměrnění pro zajištění jednotného postupu
orgánů ochrany veřejného zdraví a zdravotních ústavů při posuzováni, resp. realizaci výpočtů hluku z
automobilové dopravy“, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR (č. j. MZDR 39345/2019-1/OVZ) dne
20. 9. 2019. Model zohledňuje podélný profil hodnocených komunikací, včetně zářezů, násypů, estakád
a jejich vliv na šíření zvukových vln.
Vlivy na obyvatelstvo byly hodnoceny podle základních metodických postupů hodnocení zdravotních rizik
(Health Risk Assessment) vypracovaných americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA)
a s využitím Autorizačního návodu k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve venkovním
ovzduší AN 17/15 a Autorizačního návodu k hodnocení zdravotního rizika hluku v mimopracovním prostředí
AN 15/04 verze 4, které zpracoval Statní zdravotní ústav.

D.VI. Charakteristika všech obtíží, které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních
nejistot z nich plynoucích
Kapitola věcně shrnuje neznalosti a neurčitosti. Největším prvkem nejistoty je vlastní stupeň přípravy záměru,
není známa přesná potřeba ani skladba materiálu, není provedeno přesné zaměření trasy ani stavebních
dvorů, není přesně definovaná organizace práce ani technologie výstavby, není zpracován projekt vegetačních
úprav. V podkladových materiálech bylo využito stávajících informací o imisním pozadí (ne výhled 2027). Další
neurčitosti vyplývají z použitých vstupních hodnot do predikčních modelů. Uvedené nepřesnosti a neznalosti
nebyly překážkou pro dostatečně přesnou identifikaci vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
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Část E - Porovnání variant řešení záměru
Záměr je předložen z hlediska vedení trasy i technického řešení jako jednovariantní.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Předložení jednovariantního řešení záměru je v souladu s dikcí Zákona EIA.

Část F – Závěr
Závěr je zpracován jasně a srozumitelně. Posouzení vlivů na životní prostředí provedené v rámci dokumentace
EIA dovoluje učinit závěr, že uvedený záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatele přijatelný. V
rámci dokumentace EIA byla navržena opatření pro eliminaci a minimalizaci negativních vlivů záměru do
takové míry, že při jejich dodržení a zapracování do dalších stupňů přípravy záměru bude realizace záměru
akceptovatelná.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část F „Závěr“ je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí.
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Část G - Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Všeobecně srozumitelné shrnutí závěrů dokumentace netechnického charakteru je zpracováno jasným,
obecně srozumitelným a vyčerpávajícím způsobem, který stručně popisuje vlastní záměr, jeho vliv na
obyvatelstvo a veřejné zdraví – zejména hluk a znečištění ovzduší, vliv na povrchové a podzemní vody, půdu,
přírodní zdroje a staré ekologické zátěže, faunu, flóru, biologickou rozmanitost, krajinu a její ekologické,
funkce , hmotný majetek a kulturní dědictví, architektonické a archeologické památky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru“ je zpracována
v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Bez připomínek a komentáře.

Část H – Přílohy
Část H dokumentace obsahuje 7 mapových a 13 samostatných textových příloh, jejichž seznam a stručný popis
je uveden v kapitole II. 1. Úplnost dokumentace tohoto posudku.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Příloha č. 4 Zákona EIA požaduje jako povinné přílohy dokumentace:



Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
 Referenční seznam použitých zdrojů
 Datum zpracování dokumentace
 Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se podílely na
zpracování dokumentace
 Podpis zpracovatele dokumentace
Posuzovaná Dokumentace EIA uvedené přílohy obsahuje. Další přílohy jsou nepovinné a jejich výčet je
uveden v části posudku II.1 Úplnost dokumentace.
Kapitola „H – Přílohy splňuje požadavky na dokumentaci EIA stanovené přílohou č. 4 Zákona EIA.

Celkové stanovisko zpracovatele posudku k dokumentaci
Zpracovatel posudku považuje předloženou Dokumentaci EIA za zpracovanou dostatečném rozsahu
pro posouzení vlivů záměru „D0 - zkapacitnění“. Dokumentace je vypracována ve struktuře a obsahu
stanoveném přílohou č. 4 Zákona EIA. Zpracovatel posudku nemá k dokumentaci zásadních připomínek.
Připomínky, zpravidla formálního charakteru, jsou uvedeny, nebo komentovány přímo u posuzovaných částí
dokumentace a nemají vliv na formulaci návrhu souhlasného stanoviska a návrhu podmínek souhlasného
stanoviska, jakož i na celkový závěr posudku.
Dokumentace je zpracována dostatečném rozsahu i detailu pro formulaci návrhu závazného
souhlasného stanoviska.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěrem autorů Dokumentace EIA, a při respektování
navrhovaných opatření doporučuje záměr „D0 - zkapacitnění“ k realizaci.
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II.3.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

Posuzovaný záměr je předložen v jedné variantě směrové i technického řešení. Předložení záměru v jedné
variantě je v souladu s požadavky Zákona EIA.

II.4.

Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice

Vzhledem k technickému a technologickému charakteru posuzovaného záměru, dále vzhledem jeho
kapacitním parametrům, údajům o vlivech záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, shromážděných
a doložených v předložené Dokumentaci EIA, a lokalizaci záměru na území České republiky, lze konstatovat, že
z hlediska posuzování vlivů záměrů v dikci Zákona EIA nemá posuzovaný záměr vlivy na životní prostředí
přesahující státní hranice.
Posuzovaný záměr nemá vlivy na životní prostředí přesahující státní hranice.
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III.

POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ
POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Záměr „D0 515 zkapacitnění“ představuje rozšíření stávající dálnice D0, uvedené do provozu již v roce 1983,
které bude realizováno v její stávající ose. Samotná dálnice D0 neprochází obytným územím nebo plochami
určenými k obytné funkci, ale v některých polohách se jim přibližuje. Vzhledem ke skutečnosti, že technický
návrh zkapacitnění stávající čtyřpruhové dálnice počítá s rozšířením jízdních pásů na vnější strany, zůstane
poloha osy dálnice včetně parametrů směrových oblouků a přechodnic zachována.
Návrh odvodnění vozovek je řešen pomocí dešťové kanalizace, která odvádí srážkové vody z dešťové
kanalizace přes sedimentační nádrže (dešťové usazovací nádrže) a retenční nádrže do příslušných recipientů.
Rozšiřování silnic představují ověřené, dobře známé a dlouhodobě ověřené procesy, které zahrnují rovněž
moderní postupy omezování vlivů staveb na životní prostředí a zdraví obyvatel, které jsou zakotveny v národní
legislativě nebo mezinárodně uznávaných standardech.
Z hlediska zpracovatele posudku Dokumentace EIA je v předložené dokumentaci řešení realizace záměru
popsáno na velmi vysoké úrovni a vysokém detailu. Technické řešení záměru odpovídá současným moderním
postupům a metodám, a řešení zahrnuje všechny současné požadavky na silniční dopravní stavby z hlediska
vyloučení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a to jak ve fázi realizace, tak i ve fázi provozu.
Rozšířením tělesa dálnice D0 na 3 + 3 jízdní pruhy budou dotčeny stávající nadjezdy a dálniční mosty. Na dálnici
D0 stavba 515 se nachází celkem 8 mostních objektů, které neumožňují svým dispozičním řešením převést
rozšířené těleso komunikace. U dálničních mostů nevyhovuje jejich šířka, u nadjezdů nevyhovují polohy
vnitřních podpěr.
Vzhledem k dopravnímu zatížení stávající dálnice D0 stavba 515 je třeba v průběhu provádění demoličních
a stavebních prací zajistit maximální propustnost tohoto úseku a touto dopravou minimálně zatěžovat jeho
okolí. Současně je nutné zajistit po dobu zimního období plnou provozuschopnost obou jízdních pásů bez
dopravních omezení.
Součástí záměru jsou rovněž vegetační úpravy s maximálním využitím autochtonních, stanovištně vhodných
druhů dřevin a keřů. Vegetační úpravy mají za cíl usnadnit zapojení záměru do krajiny a kompenzovat
provozem záměru emitované škodliviny, zejména adsorbovat benzo(a)pyren a suspendované tuhé polétavé
látky.
Technické řešení záměru odpovídá dosaženému stupni poznání z hlediska znečišťování životního prostředí.
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IV.

POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH MONITOROVÁNÍ

Do následujícího seznamu jsou zahrnuty návrhy podmínek a opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, které:


jsou obsaženy v kapitole D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření
k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví



jsou požadovány v rámci vyjádření zaslaných k dokumentaci dotčenými správními úřady a dotčenými
územními samosprávnými celky, a byly akceptovány zpracovatelem posudku



jsou navrženy zpracovatelem posudku

Do seznamu opatření nejsou zařazena opatření a podmínky, které v souladu s metodickým sdělením MŽP č. j.
18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015, jejichž povinnost plnění vyplývá z platné národní legislativy a jejichž plnění
je ze zákona vymahatelné.
V souladu s ustanovením §5 odst. 4 Zákona EIA, který stanovuje, že posuzování záměru zahrnuje i návrh
opatření k předcházení možným významným negativním vlivům na životní prostředí provedením záměru, k
vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci těchto vlivů, popřípadě ke zvýšení příznivých vlivů na životní
prostředí provedením záměru, a to včetně vyhodnocení předpokládaných účinků navrhovaných opatření,
a dále návrh opatření k monitorování možných významných negativních vlivů na životní prostředí, nevyplývajíli z požadavků jiných právních předpisů, nebyla do podmínek závazného stanoviska zařazena opatření, která
vyplývají z ustanovení příslušných zákonů.
V případě, že podmínka obdobného významu vyplývá z více výše uvedených zdrojů, jsou podmínky sloučeny
a jejich text je upraven tak, aby byly splněny podmínky všech vyjádření.

I. Podmínky pro fázi projektových příprav
Podmínky k ochraně obyvatel
 S ohledem na technickou proveditelnost budou vytipována místa podél záměru, kde by bylo
možné umístit mobilní protihlukové stěny na dobu výstavby záměru.


Na základě plánu organizace výstavby bude v dalším stupni přípravy zpracována podrobná
akustická studie a navržena opatření pro splnění hygienických limitů.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními. Zpracovatel posudku vzhledem
k návaznosti podmínek je sloučil do jedné podmínky a přeformuloval tak, aby odpovídaly
požadavkům kladeným na podmínky souhlasného závazného stanoviska. Není možné efektivně
vybrat vhodné lokality pro instalaci mobilních protihlukových stěn bez vypracování detailní hlukové
studie. Text sloučené podmínky je následující:
1: Investor na základě vypracovaného plánu organizace výstavby zajistí zpracování detailní
akustické studie, která navrhne opatření k zajištění splnění hygienických limitů hluku ze
staveniště po dobu výstavby. S ohledem na technickou proveditelnost stanoví místa podél trasy
záměru, kde bude možné po dobu výstavby instalovat mobilní protihlukové stěny.
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Odůvodnění podmínky 1: Podmínka má za cíl omezit obtěžování obyvatel okolní obytné zástavby
hlukem v době realizace záměru včasnou instalací protihlukových opatření, včetně mobilních
protihlukových stěn, které budou instalovány pouze v době realizace záměru. Návrh
protihlukových opatření investor projedná s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví
(KHS).



Bude prověřeno hlukové zatížení podél tras staveništní dopravy. V případě navýšení hlučnosti
v bodech, kde je již hygienický limit překročen, budou přijata opatření ke snížení hlučnosti nebo
projednáno časově omezené povolení.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními. Podmínka byla formulačně upravena do
následujícího znění:
2: Investor hlukovou studií prověří akustickou situaci podél tras staveništní dopravy. V případě
předpokladu navýšení hlučnosti v bodech, kde je již hygienický limit překročen, nebo v bodech,
kde je předpoklad překročení limitu hygienického budou navržena opatření ke snížení hlučnosti
nebo projednáno časově omezené povolení.
Odůvodnění podmínky 2: Podmínka má za cíl omezit odtěžování obyvatel, žijících v obytných
územích přilehlých k předpokládaným trasám staveništní dopravy, hlukem nad přípustnou míru.



Budou navrženy protihlukové stěny podél rozšířené dálnice tak, aby v chráněném venkovním
prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb byly po rozšíření dálnice splněny stanovené
hygienické limity. Protihluková ochrana vymezená v rámci hlukové studie v dokumentaci EIA
bude v dalším stupni přípravy upřesněna na základě zpřesněného návrhu stavby.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními. Podmínka byla upravena tak, aby splnila
požadavky vznesené v doručených vyjádřeních k předložené dokumentaci EIA. Text upravené
podmínky je následující:
3: Investor zajistí vypracování návrhu protihlukových stěn podél rozšířené dálnice D0 5150 tak, aby
v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb byly po rozšíření
dálnice splněny platné hygienické limity hluku emitované dopravou na pozemních komunikacích.
Protihluková opatření vymezená v rámci hlukové studie v dokumentaci EIA v dalším stupni
projektové přípravy upřesnění na základě zpřesněného návrhu stavby. Návrh protihlukových
stěn zakreslený do reálné situace předloží k posouzení IPR Praha a projedná s příslušným
orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS).
Odůvodnění podmínky 3: Podmínka má za cíl zajistit vybudování takových protihlukových opatření,
která budou zárukou bezpečného splnění hygienických limitů pro hluk emitovaný z dopravy na
komunikacích v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb
v okolí rozšířené dálnice D0 515 po jejím uvedení do provozu.



Projekt vegetačních úprav rozšířeného tělesa dálnice bude zohledňovat požadavky na ochranu
obyvatel – budou navrženy a vysazeny vegetační bariéry u nejbližší zástavby a další výsadby ke

38

Posudek dokumentace EIA záměru „D0 515 zkapacitnění“

kompenzaci emisí benzo[a]pyrenu. Parametry vegetačních bariér budou navrženy jako
maximální možné s ohledem na bezpečnost provozu na dálnici. Rozsah a provedení výsadeb
bude odsouhlasen orgánem ochrany ovzduší.


Ve vazbě na opatření ke kompenzaci emisí benzo[a]pyrenu bude s příslušnými orgány okolních
městských částí a obcí projednána možnost poskytnutí pozemků pro výsadbu dřevin
a návazného převzetí těchto dřevin do správy po uplynutí povýsadbové péče.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními. Navržená opatření mají přímý vztah
k dalším opatřením uvedeným v části „Podmínky k ochraně ekosystémů, flóry a fauny“. Z důvodu
zajištění přehlednosti podmínek a usnadnění kontroly jejich naplňování, byly podmínky sloučeny do
jedné komplexní podmínky v části „Podmínky k ochraně ekosystémů, flóry a fauny“. Viz znění
podmínky 9.


Realizace záměru bude koordinována s realizací plánované stavby Radlické radiály tak, aby
nedocházelo ke kumulativnímu vlivu dopravních uzavírek, spojených s oběma stavbami.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními. Zpracovatel podmínku formulačně zpřesnil
a rozšířil i na další dopravní stavby, které by mohly být realizovány souběžně s realizací záměru. Text
podmínky je následující:
4: Investor záměru zajistí koordinaci výstavby záměru D0 515 zkapacitnění s realizací plánované
stavby Radlické radiály, případně dalších dopravních staveb realizovaných souběžně
s posuzovaným záměrem tak, aby nedocházelo ke kumulativnímu vlivu dopravních uzavírek,
vyvolaných dopravními stavbami v okolí záměru.
Zdůvodnění podmínky 4: Souběžně realizované dopravní stavby mohou mít z důvodu uzavírek
komunikací a řešení objízdných tras za následek nepřiměřené zatížení okolí těchto staveb.
Vzájemnou koordinací dopravních staveb v okolí záměru lze dosáhnout významného zmírnění
negativních vlivů a míru obtěžování místního obyvatelstva.



Realizace záměru bude koordinována s realizací plánovaného obchvatu obce Ořech, a to
zejména v místě mimoúrovňové křižovatky Ořech. V tomto místě bude v rámci rozšíření D0 515
provedena úprava větví MÚK Ořech a postaven nový nadjezd dálnice a v rámci obchvatu obce
Ořech bude realizována okružní křižovatka, která bude napojena na větev MÚK Ořech a nadjezd
dálnice.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními. Znění podmínky bylo přeformulováno
následovně:
5: Oznamovatel záměru zajistí koordinaci realizace záměru D0 515 zkapacitnění s realizací
plánovaného obchvatu obce Ořech – silnice III. třídy, a to v místě mimoúrovňové křižovatky
Ořech. V tomto místě provede v rámci rozšíření D0 515 úpravu větví MÚK Ořech a realizaci
nového nadjezdu na dálnici D0 včetně okružní křižovatky, která je součástí obchvatu obce Ořech.
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Odůvodnění podmínky 5: Podmínka č. 5 zajišťuje racionální napojení sjezdu z dálnice D0 na obchvat
obce Ořech, čímž bude dosaženo odvedení tranzitní dopravy směřující na dálnici D0 mimo
zastavěné území obce.



Návrh rekonstrukce a přestavby mostních objektů (nadjezdů), které jsou součástí záměru, bude
řešen s ohledem na zlepšení podmínek pro cyklistickou a pěší dopravu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními. Text návrhu podmínky je však neurčitý
až vágní. Z podmínky musí být patrný rozsah požadovaných popatření. Každá stavba dálničního
typu představuje významnou komunikační bariéru v území. K zajištění zvýšení propustnosti dálnice
pro obyvatele území musí všechny mostní konstrukce přes D0 umožňovat bezpečné převedení pěších
a cyklistů, a to minimálně na úrovni standardů kvality cyklotras na území hlavního města Prahy.
6: Investor záměru zajistí na všech rekonstrukcích a přestavbách mostních objektů (nadjezdů), které
jsou součástí posuzovaného záměru D0 515 zkapacitnění navržení a vybudování bezpečných
cyklostezek minimálně na úrovni standardů kvality cyklotras na území hlavního města Prahy.
Odůvodnění podmínky 6: Každá komunikace dálničního typu představuje zásadní bariéru pro volný
pohyb obyvatelstva, je proto nezbytné, všude tam kde je to možné, umožnit překonání tělesa
dálnice pěším a cyklistům. Podmínka č. 6 zajišťuje vytvoření bezpečných přechodů pro uživatele
krajiny přes těleso dálnice po všech mostních objektech (nadjezdech).



Bude prověřen střet záměru s okolními budovami a objekty a navrženo odpovídající řešení.
Jedná se zejména o zahrádkářskou osadu (km 18,4 – 18,6 vpravo), objekt VÝTAHY KUBÍK
a prodejní centrum BIKERS CROWN (km 18,9 – 19,2 vlevo) a komunikaci Mirešická s účelovým
areálem Stavebnin ISO Praha, s. r. o. (km 20,7 – 21,8 vpravo).

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženými opatřeními. Podmínka byla upravena tak, aby splňovala
požadavky na podmínky souhlasného závazného stanoviska.
7: Investor záměru zajistí do vydání stavebního povolení prověření střetů záměru s okolními
budovami a objekty a navrhne odpovídající řešení. Jedná se zejména o zahrádkářskou osadu
(km 18,4 – 18,6 vpravo), objekt VÝTAHY KUBÍK a prodejní centrum BIKERS CROWN (km 18,9 –
19,2 vlevo) a komunikaci Mirešická s účelovým areálem Stavebnin ISO Praha, s. r. o. (km 20,7 –
21,8 vpravo).
Odůvodnění podmínky 7: Podmínka č. 7 má za cíl zajistit přiměřenou ochranu oprávněných zájmů
vlastníků záměrem dotčených objektů.

Podmínky k ochraně půdy
 Pro ověření půdních poměrů v trase rozšířené dálnice bude před zahájením výstavby proveden
pedologický průzkum.
Stanovisko zpracovatele posudku:
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Podmínka není zahrnuta do podmínek návrhu souhlasného stanoviska. Zákon č. 334/1992 Sb.,
o ochraně zemědělského půdního fondu v § 9 odst. 6 písm. g) výslovně ukládá žadateli o vynětí půdy
ze ZPF doložit k žádosti výsledky pedologického průzkumu, v písm. j) zákres hranic BPEJ s vyznačením
tříd ochrany a v písmenu e) předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev a návrh jejich hospodárného
využití. Bez uvedených podkladů nemůže být řízení o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy
zahájeno. Podmínka je povinnost vyplývající ze zákona.

Podmínky k ochraně ekosystémů, flóry a fauny
 Pro ochranu obojživelníků budou podél Jinočanského potoka navrženy a instalovány trvalé
bariéry, navádějící k propustku v km 20,264 a zamezující přístupu obojživelníků na těleso
dálnice. Bariéry budou instalovány v min. délce 100 m po obou stranách od potoka, a to ze
západní i východní strany tělesa dálnice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Podmínka se de facto opakuje (viz navržená podmínka v části opaření v době výstavby dokumentace
EIA str. 205). Pokud budou ve stejném úseku dálnice D0 5150 instalovány dočasné bariéry proti
proniknutí obojživelníků do prostoru staveniště a následně budovány bariéry trvalé, je výhodnější
vybudovat již v době realizace záměru trvalé bariéry k usměrnění migrace obojživelníků mimo těleso
dálnice. Z uvedeného důvodu byly obě podmínky sloučeny a znění podmínky upraveno tak, aby
odpovídalo požadavkům kladeným na podmínky závazného souhlasného stanoviska následovně:
8. Investor zajistí před zahájením prací instalaci trvalých bariér podél Jinočanského potoka pro
ochranu obojživelníků za účelem jejich navedení k propustku v km 20,264 a zamezení pronikání
obojživelníků do prostoru staveniště. Bariéry budou instalovány v min. délce 100 m po obou
stranách od potoka, a to ze západní i východní strany tělesa dálnice. Délka bariér je stanovena jako
minimální, na základě reálné situace v době výstavby může biologický dozor stavby stanovit délku
větší. V případě nemožnosti instalace trvalých bariér z důvodu použité technologie stavby mohou
být dočasně použity přenosné bariéry, které budou, jakmile to technologie stavby umožní,
nahrazeny trvalými bariérami.
Odůvodnění podmínky 8: Podmínka č. 8 je stanovena k ochraně obojživelníků a dalších drobných
živočichů migrujících podél Jinočanského potoka.



Projekt vegetačních úprav rozšířeného tělesa dálnice bude zpracován v souladu s charakterem
zeleně v území.



Projekt vegetačních úprav rozšířeného tělesa dálnice bude zohledňovat požadavky na náhradní
výsadby dřevin na tělese dálnice, které budou navrženy přednostně v místech nejbližší obytné
zástavby, zasažení nefunkčních prvků územního systému ekologické stability a dotčení
přírodního parku.



Projekt vegetačních úprav rozšířeného tělesa dálnice bude řešen ve spolupráci s krajinářským
architektem a autorizovaným projektantem územního systému ekologické stability (ÚSES).



Bude navržena úprava vymezení nefunkčních prvků ÚSES tak, aby nedocházelo k územním
střetům se záměrem. Návrh bude řešen ve spolupráci s autorizovaným projektantem ÚSES.
Změna vymezení ÚSES bude zahrnuta ve změně územních plánů dotčených obcí, provedení
změn je nutné pro realizaci záměru.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Z důvodu zajištění přesnější formulace
a možnosti sloučení s dalšími podmínkami, byly podmínky sloučeny do jedné komplexní podmínky. Text
sloučené podmínky je následující:
9. Investor zajistí vypracování komplexního projektu vegetačních úprav rozšířeného tělesa dálnice, ve
kterém budou provedeny konkrétní návrhy jednotlivých vegetačních bariér, vegetačních pásů,
výsadby v souladu s navrženými kompenzačními opatřeními a stanovenými požadavky na
náhradní výsadby dřevin a prvky ÚSES. V projektu musí být podpořeny původní přírodní biotopy.
Projekt musí zahrnovat rovněž plochy náhradních výsadeb na plochách určených příslušnými
orgány ochrany přírody. Projekt musí zohledňovat požadavky na ochranu obyvatel – důraz musí
být kladen na výsadby vegetačních bariér u nejbližší zástavby a další výsadby ke kompenzaci emisí
benzo[a]pyrenu.
Parametry vegetačních bariér budou navrženy jako maximální možné s ohledem na bezpečnost
provozu na dálnici. Komplexní projekt vegetačních úprav rozšířeného tělesa dálnice bude
zpracován v souladu s charakterem zeleně v území. Pro výsadby budou použity výhradně
autochtonní stanovištně vhodné dřeviny (stromy i keře). Komplexní projekt vegetačních úprav
rozšířeného tělesa dálnice musí zohledňovat požadavky na ochranu krajinného rázu. Podél všech
protihlukových stěn, které budou realizovány podél rozšířené dálnice, navrhne a realizuje souvislé
pásy zeleně. Vysazení dostatečně hustých, horizontálně i vertikálně diverzifikovaných porostů
navrhne a realizuje především podél protihlukových stěn v místech výraznějšího přiblížení záměru
k obytné zástavbě. V místech, kde nebude výsadba dřevin podél stěn možná z technických či
provozních důvodů, zajistí ozelenění protihlukových stěn pomocí popínavých rostlin nebo vegetační
úpravou protihlukových stěn. Komplexní projekt vegetačních úprav musí klást důraz na zakrytí
mostních objektů a mimoúrovňových křižovatek, které jsou součástí záměru. Projekt vegetačních
úprav rozšířeného tělesa dálnice bude řešen ve spolupráci s krajinářským architektem
a autorizovaným projektantem územního systému ekologické stability (ÚSES). Komplexní projekt
vegetačních úprav rozšířeného tělesa dálnice bude projednán s IPR Praha, a odsouhlasen místně
příslušným orgánem ochrany ovzduší a příslušným orgánem ochrany přírody.
Odůvodnění podmínky 9: Podmínka č. 9 má za cíl vypracování komplexního projektu vegetačních
úprav, který zajistí provázanost jednotlivých výsadeb, jejich maximální účinnost a maximální
možné zakrytí posuzovaného úseku dálnice D0 515 místně původní vegetací. Uvedená opatření
zajistí významné zvýšení biodiverzity v okolí dálnice.

Podmínky ke snížení bariérového efektu komunikace
 V projektu bude upraven propustek v km 20,264, který převádí Jinočanský potok, aby
umožňoval průchod živočichů kategorie C (liška), tzn. budou navrženy suché okraje po stranách
vodoteče.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Podmínka byla formulačně upravena
následovně:
10: Investor zajistí úpravu propustku v km 20,264 úseku D0 515, který převádí Jinočanský potok pod
dálnicí tak, aby umožňoval průchod živočichů kategorie C (liška), tzn. že součástí propustku budou
suché okraje po obou stranách vodoteče v souladu s metodikami AOPK a TP180.
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Odůvodnění podmínky 10: Podmínka č. 10 je stanovena k umožnění migrace malých živočichů přes
těleso rozšířené dálnice. Propustek v km 20,264 km je jedním z nejvýznamnějších migračních
objektů v posuzovaném úseku dálnice D0 5151, který umožňuje převedení obojživelníků a malých
obratlovců do velikostní kategorie C (liška) přes dálnici D0. Z uvedeného důvodu je nutno propustku
věnovat odpovídající pozornost.



Pro ochranu netopýrů budou navrženy a instalovány bariéry v úseku, kde dálnice míjí retenční
nádrž na Dalejském potoce na území obce Chrášťany.



Konstrukce protihlukových stěn bude navržena / upravena tak, aby nedocházelo k nárazům
ptáků do těchto stěn, a to dle technických podmínek TP 104 – Protihlukové clony pozemních
komunikací (MD ČR, 2016).

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Podmínky byly sloučeny a formulačně
upraveny následovně:
11: Investor navrhne opatření k ochraně netopýrů a ptáků, které, po schválení příslušným odborem
ochrany přírody, instaluje. Opatření k ochraně netopýrů (bariéry pro ochranu netopýrů) instaluje
zejména v úseku kde dálnice míjí retenční nádrž na Dalejském potoce na území obce Chrášťany.
Konstrukce protihlukových stěn investor navrhne v souladu s technickými podmínkami TP – 104
„Protihlukové clony pozemních komunikací (MD ČR, 2016)“, tak aby nedocházelo k nárazům ptáků
do těchto stěn. Instalace musí být provedena do zahájení zkušebního provozu úseku dálnice D0 515.
Odůvodnění podmínky 11: Podmínka č. 11 je stanovena k ochraně ptáků před jejich nárazy do
protihlukových stěn a populace netopýrů zjištěná v prostoru retenční nádrže na Dalajském potoce.



Součástí nového nadjezdu v km 18,02 je návrh ekoduktu, který je s ohledem na problematické
navazující okolí nadjezdu doporučeno nerealizovat tak, aby sloužil k migraci živočichů. Místo
ekoduktu je jako součást nadjezdu doporučeno navrhnout a realizovat zelený pás šířky 10 m,
který bude sloužit k propojení biotopů v místě vymezení nefunkčního nadregionálního
biokoridoru N4/8.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Podmínka byla formulačně upravena
následovně:
12: Investor v následujících stupních projektového řízené navrhne a v rámci záměru realizuje jako
součást nového nadjezdu v km 18,020 zelený pás o minimální šířce 10 m, který umožní propojení
biotopů v místě nefunkčního nadregionálního biokoridoru N4/8.
Odůvodnění podmínky 12: Podmínka č. 12 je stanovena k umožnění migrace malých živočichů přes
těleso rozšířené dálnice. Součástí nového nadjezdu v km 18,02 je návrh ekoduktu, který je
s ohledem na problematické navazující okolí nadjezdu doporučeno nerealizovat tak, aby sloužil
k migraci živočichů. Migrační studie, která je součástí dokumentace EIA konstatuje, že ekodukt
vyúsťuje přímo do v současnosti frekventované komunikace K Austisu a vytváří zřejmou
ekologickou past. Vybudování zeleného pásu umožní propojení biotopů v místě nefunkčního
nadregionálního biokoridoru N4/8.

43

Posudek dokumentace EIA záměru „D0 515 zkapacitnění“

Podmínky k ochraně podzemních a povrchových vod
 Bude proveden geologický průzkum, bude zpracována pasportizace zdrojů podzemních vod
a bude prověřen vliv na režim (kvantitu a proudění) a vliv na kvalitu podzemních vod
v zahrádkářské osadě na území městské části Praha – Řeporyje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Podmínka byla formulačně upravena
následovně:
13: Investor záměru zajistí v dalších stupních projektového řízení geologický a hydrogeologický
průzkum záměrem dotčeného území a provede pasportizaci vodních zaměřenou na kvalitu a režim
podzemních vod před zahájením realizace záměru. Průzkum zaměří především na kvalitu a režim
podzemních vod v zahrádkářské osadě a v dotčeném území MČ Praha – Řeporyje. Součástí
hydrogeologického průzkumu bude návrh monitoringu podzemních vod před zahájením realizace,
v průběhu realizace a po ukončení realizace (v období provozu) záměru. Návrh monitoringu
projedná s místně příslušnými vodoprávními úřady (územní rozsah geologického průzkumu, rozsah
chemické analýzy, minimálně obsah Cl- v podzemní vodě, a četnost režimního měření podzemních
vod – minimálně měření výšky hladiny podzemních vod ve studnách). Realizaci monitoringu zahájí
a ukončí v souladu se schváleným plánem monitoringu.
Odůvodnění podmínky 13: Podmínka č. 13 je stanovena z důvodu ochrany zdrojů podzemní vody
a ověření reálného vlivu záměru na kvalitu podzemních vod a jejich režim.



Dešťové vody budou do recipientů odváděny přes dešťové usazovací nádrže. Možnost jejich
umístění bude prověřena v dalším stupni přípravy. Úprava kanalizačního systému bude
zahrnovat návrh bezpečnostních prvků, které umožní zachycení a následnou likvidaci
případných úniků škodlivých látek a dále návrh prodloužení stávajících propustků pod tělesem
dálnice a pod navazujícími větvemi mimoúrovňových křižovatek.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Podmínka byla formulačně upravena
následovně:
14: Všechny dešťové vody odváděné ze zpevněných ploch posuzovaného úseku dálnice D0 515 musí
být vypouštěny do přírodních recipientů přes DUN. Investor v následujících stupních projektového
řízení prověří umístění nových DUN. Investor provede úpravu kanalizačního systému tak, aby
zahrnoval dostatek bezpečnostních prvků, které umožní zachycení a následnou likvidaci případných
úniků látek škodlivých životnímu prostředí. Návrh musí zajistit prodloužení všech stávajících
propustků pod tělesem dálnice a pod hlavními větvemi mimoúrovňových křižovatek, tj. všechny
stávající propustky v posuzovaném úseku D0 515 zůstanou zachovány.
Odůvodnění podmínky 14: Podmínka č. 14 zajišťuje, že všechny dešťové vody odváděné ze zpevněných
ploch úseku D0 515, které mohou být kontaminovány látkami potenciálně nebezpečnými životnímu
prostředí, zejména vodním biotopům, budou odváděny přes DUN, kde dojde k zachycení
nebezpečných plovoucích látek a sedimentaci pevných částic na kterých mohou být sorbovány další
nebezpečné či toxické prvky a sloučeniny. Kontaminovány jsou především dešťové vody, které se
dostanou do kontaktu s povrchem vozovek, na kterých se mohou kontaminovat úkapy pohonných
hmot, lubrikantů, obrusů pneumatik, kovů a dalších látek. Proto je v podmínce výslovně uvedeno
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„dešťové vody ze zpevněných ploch“. Dešťové vody z nezpevněných povrchů (svahů tělesa dálnice)
mohou být odváděny přímo do přírodních recipientů nebo do retenčních nádrží a vypouštěny řízeně.



Bude prověřen návrh odvodňovacího systému rozšířené dálnice se zohledněním předpokladu
nárůstu četnosti a intenzity srážkových jevů ve vazbě na probíhající změnu klimatu. V případě,
že bude identifikován nevyhovující stav, bude navrženo zvýšení kapacity prvků odvodňovacího
systému, včetně doplnění dalších retenčních nádrží na jednotlivých recipientech.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Podmínka byla formulačně upravena
následovně:
15: V dalších stupních projektového řízení investor záměru prověří návrh odvodňovacího systému
rozšířené dálnice se zohledněním předpokladu nárůstu četnosti a intenzity srážkových jevů ve
vazbě na probíhající změnu klimatu. V případě identifikace nevyhovujícího stav, navrhne zvýšení
kapacity prvků odvodňovacího systému, včetně doplnění dalších retenčních nádrží na jednotlivých
recipientech tak, aby byl v projektech respektován vývoj klimatu včetně extrémních srážek a bylo
tak výrazně zmírněno riziko bleskových povodní a umožněno zasakování dešťových vod.
Odůvodnění podmínky 15: Podmínka č. 15 je navržena k omezení negativních vlivů dálnice vyvolaných
rychlým odvodem dešťových vod z intenzivních srážkových jevů do přírodních recipientů. Podmínka
má současně přispět k zadržování vody v krajině.



Pokud budou navrženy nové retenční nádrže, je doporučeno projektovat je jako nádrže se
stálým nadržením a s nezpevněnými břehy o malém sklonu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Podmínka byla formulačně upravena
následovně:
16: Nově navržené retenční nádrže budou přednostně projektovány a realizovány jako nádrže se
stálým nadržením s nezpevněnými břehy o mírném sklonu. V případě nutnosti realizace retenčních
nádrží jiného než přírodního charakteru, je investor povinen tuto skutečnost projednat s místně
příslušným orgánem ochrany přírody a vodoprávním úřadem. Vegetační úpravy okolí retenčních
nádrží budou součástí komplexního projektu vegetačních úprav.
Odůvodnění podmínky 16: Podmínka č. 16 zajišťuje, že nově navržené retenční nádrže budou
přírodního charakteru, budou vytvářet příznivé biotopy pro vodní a vlhkomilné organismy.
Současně budou přispívat k zadržování vody v krajině. Vegetační úpravy musí být řešeny v rámci
komplexního projektu vegetačních úprav okolí úseku dálnice D0 515, čímž je zajištěno použití
stanovištně vhodných autochtonních dřevin, zapojení retenčních nádrží do krajinného rázu nebo
do systému ÚSES. Případná realizace retenčních jiným než přírodě blízkým, řešením musí být
odsouhlasena příslušným vodoprávním úřadem a příslušným orgánem ochrany přírody.



Bude prověřena situace ohledně nejasného vyústění stávající stoky X (km 16,0), která odvádí
dešťové vody ze stávající dálnice v úseku km 16,00 – 16,65 a pokud to bude možné, bude i tento
odtok realizován přes dešťovou usazovací nádrž.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Podmínka byla formulačně upravena
následovně:
17: Investor záměru prověří situace ohledně nejasného vyústění stávající stoky X (km 16,0), která
odvádí dešťové vody ze stávající dálnice v úseku km 16,00 – 16,65 a zajistí realizaci odtoku vody
přes dešťovou usazovací nádrž, viz podmínka 14.
Odůvodnění podmínky 17: Z hlediska ochrany vodních biotopů je nezbytné zajistit odvod potenciálně
kontaminovaných vod přes DUN. V podmínce 14 je stanoveno, že všechny dešťové vody ze
zpevněných ploch dálnice musí být odvedeny přes DUN. Realizace DUN by nebyla nutná v případě,
že by stoka X odváděla dešťové vody pouze z nezpevněných povrchů dálnice.



Bude prověřen střet záměru s retenční nádrží (km 22,5) na Dalejském potoce na území obce
Chrášťany a navrženy úpravy nádrže nebo bude vymezen prostor pro vybudování nové retenční
nádrže. Pokud dojde k úpravám nádrže, měly by směřovat k rekonstrukci nádrže k přírodě
bližšímu stavu (nezpevněné břehy, břehová společenstva apod.). Při dotčení nádrže bude
respektován výskyt zvláště chráněných druhů v jejím okolí.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Část podmínky týkající se respektování
ZCHD v okolí retenční nádrže byla vypuštěna, protože se jedná o povinnost přímo vyplývající ze
zákona a splnění je zákonem vymahatelné (§ 48 až 50 a § 56 ZOPK). Podmínka byla formulačně
upravena následovně:
18: Investor prověří střet záměru s retenční nádrží (km 22,5) na Dalejském potoce na území obce
Chrášťany a navrhne úpravy nádrže nebo vymezí prostor pro vybudování nové retenční nádrže.
Pokud navrhne úpravy nádrže, musí úpravy směřovat k rekonstrukci nádrže k přírodě bližšímu stavu
v souladu se zněním podmínky č. 16.
Odůvodnění podmínky 18: Podmínka č. 18 byla stanovena k zajištění vyřešení střetu záměru s retenční
nádrží v km 22,5 záměru s cílem zlepšit současný stav nádrže. V případě rekonstrukce nádrže bude
investor postupovat dle podmínky č 16, tj. zabezpečí směřování úprav k přírodnímu charakteru
nádrže.

Podmínky ke zmírnění dopadů změny klimatu
 Pokud budou navrženy nové retenční nádrže, budou projektovány s dostatečnou kapacitou i se
zohledněním budoucího nárůstu výskytu a intenzity extrémních srážek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Podmínka byla zapracována do podmínky
č. 15.



Ve vazbě na opatření k ochraně krajinného rázu – výsadba souvislých pásů dřevin – bude volbou
vhodné druhové skladby stromů zajištěno, aby tyto pásy plnily též funkce větrolamu, ochrany
proti přenosu prachu ze zemědělských ploch a alespoň částečného zastínění komunikace.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Podmínka byla zapracována do podmínky
č. 9.



Budou použity stavební materiály odolné proti vysokým teplotám, jakož i proti mrazu a proti
opakovaným změnám teploty vzduchu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Podmínka zapracována do podmínek
návrhu souhlasného stanoviska po formulační úpravě zpracovatelem posudku tak, aby odpovídala
požadavkům kladeným na podmínky závazného souhlasného stanoviska.
19: Investor bude v dalších stupních projektových prací přednostně navrhovat stavební a konstrukční
materiály odolné vysokým a nízkým teplotám a rychlým změnám teplot.
Odůvodnění podmínky 19: Podmínka č. 19 je navržena s ohledem na probíhající klimatickou změnu.
Volba stavebních hmot a konstrukčních materiálů odolných podmínkám klimatické změny zajistí
prodloužení životnosti stavby a omezení nutných oprav, které by měly negativní vliv na intenzitu
dopravy.



Budou navržena technická zařízení nebo organizační opatření pro minimalizaci vzniku
dopravních kongescí.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Primárním cílem záměru je zvýšení
průjezdnosti tranzitní dopravy. V případě omezení průjezdnosti nutně dojde ke kongescím, které
budou mít za následek nežádoucí přenesení tranzitní dopravy do objízdných tras.
20: Investor záměru již v době navazujících projektových prací navrhne technická řešení nebo
dopravně organizační opatření, která povedou k minimalizaci dopravních kongescí.
Odůvodnění podmínky 20: Podmínka č. 20 je navržena k předcházení dopravních kongescí, které mají
za následek nežádoucí odklon tranzitní dopravy do objízdných tras.

Podmínky k ochraně krajinného rázu
 Projekt vegetačních úprav rozšířeného tělesa dálnice bude zohledňovat požadavky na ochranu
krajinného rázu – podél všech protihlukových stěn, které budou realizovány podél rozšířené
dálnice, budou navrženy a vysazeny souvislé pásy zeleně. Vysazení dostatečně hustých,
horizontálně i vertikálně diverzifikovaných porostů bude navrženo a provedeno podél
protihlukových stěn v místech výraznějšího přiblížení k zástavbě (na území městské části Praha
– Řeporyje a obcí Ořech, Zbuzany a Jinočany). V místech, kde nebude výsadba dřevin podél stěn
možná z technických či provozních důvodů, budou stěny ozeleněny pomocí popínavých rostlin.


Okolí mostních objektů a mimoúrovňových křižovatek, které jsou součástí záměru, bude skryto
založením plošných prvků zeleně.

Stanovisko zpracovatele posudku:
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Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Navržené podmínky mají velmi těsnou
vazbu na komplexní projekt vegetačních úprav okolí trasy záměru, který je podmínkou č. 9. Obsah
navržených podmínek byl proto zapracován do podmínky č. 9.



Konstrukce protihlukových stěn budou navrženy tak, aby se střídaly různé barvy, tvary, členění
povrchu a další pohledové charakteristiky.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Barevné řešení jednotlivých stavebních
objektů záměru jednoznačně přispěje k začlenění záměru do krajiny, a rovněž může významně
přispět i ke kompenzaci klimatické změny. Je obecně známo, že barva konstrukcí ovlivňuje absorpci
tepla ze slunečního záření a tím i teplotu těchto staveb. Členité povrchy lépe pohlcují či rozptylují
zvukové vlny, což může pozitivně ovlivnit akustickou situaci v okolí záměru.
21: Investor záměru v dalších projektových fázích navrhne vhodnou barevnost, členění a tvary
protihlukových stěn tak, aby konstrukce bylo možné lépe začlenit do krajiny, případně ozelenit
popínavou vegetací. Při návrhu protihlukových stěn investor zajistí těsnou spolupráci
s krajinářským architektem viz podmínka č. 9.
Odůvodnění podmínky 21: Podmínka č. 21 je stanovena k usnadnění zapojení tělesa dálnice do okolní
krajiny, usnadnění kultivace popínavých rostlin a rozptylování či pohlcování zvukových vln.

II. Podmínky navržené pro fázi výstavby
Podmínky a opatření k ochraně obyvatel
 Po dobu výstavby záměru bude v maximální možné míře zachován provoz na stávající dálnici
D0 515 v režimu 2 + 2.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Do podmínky byla zapracována povinnost
investora promítnout podmínku do plánu organizace výstavby. Text podmínky je následující:
22: Po dobu výstavby záměru bude v maximální možné míře zachován provoz na stávající dálnici
D0 515 v režimu 2 + 2. Investor záměru zajistí zapracování podmínky do plánu organizace výstavby.
Odůvodnění podmínky 22: Podmínka č. 22 je stanovena z důvodu zajištění stálého průjezdu tranzitních
vozidel úsekem dálnice D0 515, což omezí tendence řidičů vyhledávat objízdné trasy přes obytné
zóny.



V průběhu výstavby budou použity nesilniční pojízdné stroje splňující minimálně hodnoty
emisních limitů na úrovni stage IV a nákladní automobily splňující minimálně emisní limit
EURO V.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Podmínka zajistí snížení emisí ze stavebních
strojů a nákladních automobilů. Podmínka byla rozšířena o popis způsobu jejího zajištění a zní
následovně:
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23: Investor záměru zapracuje podmínku jako povinný parametr do podmínek výběrového řízení na
dodavatele stavby, dále do ji zapracuje do smluvního vztahu s dodavatelem stavby včetně
stanovení penalizace za nedodržení podmínky.
Odůvodnění podmínky 23: Podmínka č. 23 zajistí snížení emisí ze stavebních strojů a nákladních
automobilů. Plnění podmínky musí být zajištěno především ze strany dodavatele stavby, proto
podmínka obsahuje povinnost zapracovat požadavek plnění emisních limitů stage IV a EURO V do
podmínek výběrového řízení na dodavatele stavby a dále do smluvních vztahů mezi investorem
a dodavatelem stavby včetně penalizace za nedodržení podmínky.



V průběhu výstavby budou při nakládce a vykládce materiálu minimalizovány pádové výšky.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Podmínka zajišťuje snížení hlukové zátěže
a emisí TZL v době výstavby záměru na okolní prostředí.
24: Investor zapracuje do plánu organizace výstavby podmínku, že při nakládce a vykládce materiálů
budou minimalizovány pádové výšky.
Odůvodnění podmínky 24: Podmínka č. 24 zajišťuje snížení hlukové zátěže a emisí TZL v době výstavby
záměru.



Zemní práce budou prováděny postupně v závislosti na postupu výstavby komunikace, nebude
odkrýván celý povrch najednou, plochy rozšiřované komunikace budou zhutněny.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Podmínka zajišťuje snížení prašnosti
a omezuje riziko eroze ploch bez vegetačního krytu.
25: Zemní práce budou prováděny postupně v závislosti na postupu výstavby komunikace, nebude
odkrýván celý povrch najednou, plochy rozšiřované komunikace budou zhutněny. Investor záměru
zajistí zapracování podmínky do plánu organizace výstavby.
Odůvodnění podmínky 25: Podmínka č. 25 je stanovena snížení emisí TZL a půdní eroze v době
výstavby záměru.



V průběhu celé výstavby bude prováděno důsledné čištění a oplach aut před výjezdem na
veřejné komunikace, bude instalován čistící systém nebo zavedeny postupy čištění vozidel.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Podmínka zajišťuje snížení prašnosti.
26: Po celou dobu realizace záměru bude prováděno důsledné čištění vozidel před jejich výjezdem ze
staveniště. Čištění vozidel na výjezdech ze stavby bude zajištěno instalací čistícího systému nebo
zavedenými postupy čištění vozidel. Investor záměru zajistí zapracování podmínky do plánu
organizace výstavby a provádění pravidelných kontrol.
Odůvodnění podmínky 26: Podmínka č. 26 je stanovena ke snížení produkce emisí TZL v době výstavby
záměru.
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Plochy určené k následným vegetačním úpravám budou osázeny co nejdříve po dokončení
stavebních prací.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Podmínka zajišťuje snížení prašnosti z ploch
nepokrytých vegetací, rychlé zapojování záměru do krajiny a odrůstání rostlin (zvyšování objemu
zelené hmoty a listové plochy – zvýšení účinnosti adsorpce TZL a BaP).
27: Investor záměru zajistí průběžnou realizaci komplexního plánu vegetačních úprav co nejdříve po
ukončení stavebních prací na jednotlivých úsecích stavby. Podmínku zapracuje do plánu organizace
výstavby.
Odůvodnění podmínky 27: Podmínka č. 27 je stanovena k rychlému a průběžnému zapojení záměru
do krajiny, omezení prašnosti z odkrytých ploch a snížení rizika vodní eroze.



V době déletrvajícího sucha nebo při větrném počasí budou odkryté suché plochy zvlhčovány
(skrápěny).

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí.
28: Investor záměru zapracuje do plánu organizace výstavby povinnost pro dodavatele stavby v době
déletrvajícího sucha nebo při větrném počasí zajistit zvlhčování (skrápění) odkrytých suchých ploch.
Odůvodnění podmínky 28: Podmínka č. 28 je stanovena ke snížení produkce emisí TZL v době výstavby
záměru.



Nákladní automobily, které budou odvážet a dovážet surovinu s frakcí menší než 4 mm, budou
zaplachtovány.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí.
29: Investor zapracuje do plánu organizace výstavby povinnost pro dodavatele stavby zajistit
zaplachtování nákladních automobilů, které budou dovážet nebo odvážet surovinu s frakcí menší
než 4 mm.
Odůvodnění podmínky 29: Podmínka č. 29 je stanovena ke snížení produkce emisí TZL v době výstavby
záměru.



Volnoběhy nákladních automobilů a strojů budou redukovány na minimum.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí.
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30: Investor záměru zapracuje do plánu organizace výstavby povinnost pro dodavatele stavby zajistit
omezení činnosti motorů nákladních automobilů (na volnoběh) a hlučných stavebních strojů na
minimum.
Odůvodnění podmínky 30: Podmínka č. 30 je stanovena ke snížení produkce emisí škodlivých látek ze
spalovacích motorů a hluku ze stavebních strojů na minimum.



Bude kontrolován technický stav strojní techniky a podmínky na staveništi (technický stav
hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření) před zahájením
jednotlivých etap stavebních prací.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí. Připravenost prostředků před zahájením
jednotlivých etap prací umožňuje v případě vzniku nepříznivé nebo i havarijní situace rychlou
adekvátní reakci k zabránění škod na životním a přírodním prostředí.
31: Investor záměru zapracuje do smluvních podmínek s dodavatelem stavby a do plánu organizace
výroby povinnost kontroly technického stavu strojní techniky a podmínek na staveništi (technický
stav hrazení, povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření) před zahájením
jednotlivých etap stavebních prací. O provedení kontroly musí být učiněn zápis do stavebního
deníku.
Odůvodnění podmínky 31: Podmínka č. 31 zajišťuje havarijní připravenost dodavatele stavby
z hlediska možných vlivů záměru na životní a přírodní prostředí.



Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, bude
maximálně omezen chod hlučných strojů naprázdno.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí, ale musí konstatovat, že podmínka je
víceméně duplicitní s podmínkou č. 32, proto byly podmínky sloučeny a podmínka je zapracována
do podmínky č. 31.



Staveniště bude organizováno tak, aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování hlučných
stavebních technologií v jedné části staveniště.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Vhodná organizace staveniště přispěje ke
snížení emisí hluku do okolí záměru.
32: Investor záměru zapracuje do plánu organizace výstavby povinnost organizovat staveniště tak,
aby nedocházelo ke zbytečnému shlukování hlučných stavebních technologií v jedné části
staveniště.
Odůvodnění podmínky 33: Podmínka č. 32 je stanovena ke snížení emisí hluku ze stavenišť záměru do
okolí v době jeho realizace na minimum.
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Demoliční práce budou omezeny na dobu mezi 8 – 18 hod., rovněž ostatní zvláště hlučné práce
v průběhu celé výstavby budou prováděny zejména mimo ranní a večerní hodiny, víkendy
a svátky. Výjimku budou tvořit práce na definovaných dílčích stavbách (mostní objekty), které
budou probíhat v noční dobu, což bude řešeno výjimkou dle § 31 odst. 1 zákona 258/2000 Sb.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí.
33: Investor zajistí omezení provádění demoličních prací na dobu mezi 8 – 18 hod., rovněž ostatní
zvláště hlučné práce v průběhu celé výstavby budou prováděny zejména mimo ranní a večerní
hodiny, víkendy a svátky. Výjimku budou tvořit práce na definovaných dílčích stavbách (mostní
objekty), které budou probíhat v noční dobu a o víkendech, což bude řešeno výjimkou dle § 31 odst.
1 zákona 258/2000 Sb.
Odůvodnění podmínky 33: Podmínka č. 33 je stanovena k omezení emisí stavebního hluku o okolí
posuzovaného záměru. Výjimka je povolena pouze u demolic mostních objektů, které bude nutno
provádět za podmínky úplné uzávěry úseku dálnice. Z důvodu omezení zatížení objízdných tras,
bude pravděpodobně nutné provést demolice o víkendech a v nočních hodinách.



V místech výraznějšího přiblížení k zástavbě (na území městských částí Praha – Řeporyje a Praha
13 a na území obcí Ořech, Zbuzany a Jinočany) budou uplatněna následující dodatečná opatření:


Budou minimalizováno nebo zcela vyloučeno volné deponování jemnozrnného materiálu
(cement, vápno, bentonit, písek s frakcí do 4 mm) na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný
materiál bude shromažďován v boxech, jednotlivé materiály budou ohrazeny a bude
zamezeno vyfoukání jemných částic do okolí (v prostoru zařízení staveniště).



Budou zakryty deponie materiálu o zrnitosti menší než 8 mm nebo budou při větrném
počasí a v době sucha skrápěny.



Budou minimalizovány pojezdy nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště,
nejvíce pojížděné úseky na staveništi budou zpevněny.



Bude prováděno pravidelné čištění zpevněných pojízdných ploch, a to nejméně 1× denně.
Čištění staveništních ploch a komunikací bude prováděno zásadně za mokra.



Rychlost vozidel na staveništi bude omezena na 20 km.h-1. Značení omezující rychlost
bude umístěno u vjezdu na staveniště.



Při rozrušování konstrukcí a řezání vozovky a při broušení či frézování povrchu komunikace
bude používáno skrápění nebo odsávání. Při odsávání budou používány vaky na prach.



V místech největšího přiblížení staveniště k obytné zástavbě (zejm. ul. U Trati na území
obce Zbuzany) bude po dobu provádění zemních prací vybudována bariéra s protiprašnou
funkcí (např. tkaninové clony).



K zajištění kontrolovatelnosti realizace protiprašných opatření bude minimálně jednou
denně zaznamenávány do stavebního deníku klimatické podmínky, zejména údaje
o rychlosti větru a teplotě.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženými podmínkami souhlasí.
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34: V místech výraznějšího přiblížení k zástavbě (na území městských částí Praha – Řeporyje a Praha
13 a na území obcí Ořech, Zbuzany a Jinočany) investor záměru zajistí, že budou uplatněna
následující dodatečná opatření, která zapracuje do plánu organizace výstavby:


Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnných materiálů (cement,
vápno, bentonit, písek s frakcí do 4 mm) na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál
musí být shromažďován v boxech, jednotlivé materiály musí být ohrazeny a musí být
zamezeno vyfoukání jemných částic do okolí (v prostoru zařízení staveniště).



deponie materiálu o zrnitosti menší než 8 mm musí být zakryta nebo musí být při větrném
počasí a v době sucha skrápěny.



pojezdy nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště musí být minimalizovány,
nejvíce pojížděné úseky na staveništi musí být zpevněny.



Musí být prováděno pravidelné čištění zpevněných pojízdných ploch, a to nejméně 1×
denně. Čištění staveništních ploch a komunikací musí být prováděno výhradně za mokra.



Maximální rychlost vozidel na staveništi bude omezena na 20 km.h-1. Značení omezující
rychlost bude umístěno u vjezdu na staveniště.



Rozrušování konstrukcí, řezání vozovky, broušení či frézování povrchu komunikace může
být prováděny pouze s použitím skrápění nebo odsávání. Při odsávání musí být použity
vaky na prach.



V místech největšího přiblížení staveniště k obytné zástavbě (zejm. ul. U Trati na území obce
Zbuzany) musí být po dobu provádění zemních prací vybudována bariéra s protiprašnou
funkcí (např. tkaninové clony).



Investor zajistí, že budou minimálně jednou denně zaznamenávány do stavebního deníku
klimatické podmínky, zejména údaje o rychlosti větru a teplotě.

Odůvodnění podmínky 34: Podmínka č 34 má za cíl maximálně omezit negativní vlivy záměru na
obyvatele nejvíce přilehlých obytných zón.

Podmínky a opatření k ochraně půdy


Riziko kontaminace půdy bude minimalizováno pravidelnou údržbou strojů a dodržováním
bezpečnostních opatření při manipulaci s látkami nebezpečnými vodám. V době, kdy budou
stroje odstaveny, budou pod nimi umístěny vany, které zachytí případný únik těchto látek.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí.
35: Investor zapracuje do plánu organizace výstavby povinnost pravidelné údržby strojů a dodržování
bezpečnostních opatření při manipulaci s látkami nebezpečnými vodám. V době odstavení strojů,
budou stroje přednostně odstaveny na zpevněných plochách a budou pod nimi umístěny vany pro
zachycení případných úniků provozních kapalin.
Odůvodnění podmínky 35: Podmínka č. 35 je stanovena pro zabránění případných úniků provozních
kapalin do půd, povrchových a podzemních vod.



Dočasné zábory půdy budou omezeny na nejnutnější minimum.
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Pohyb vozidel a strojů po zemědělské půdě v rámci dočasných záborů bude omezen na nejnižší
možnou míru.

Zpracovatel posudku s navrženými podmínka souhlasí.
36: Investor záměru v následujících stupních projektového řízení zajistí minimalizaci dočasných záborů
ZPF. Do plánu organizace výstavby zapracuje podmínku zajištění minimálního pohybu vozidel
a stavebních strojů.
Odůvodnění podmínky 36: Podmínka č. 36 je stanovena ke zvýšení ochrany ZPF, zejména omezení
rizika utužování zemědělských půd pojezdy těžké stavební mechanizace a nákladních automobilů.



Bude provedena skrývka ornice, která bude využita dle požadavku orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu.

Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Nicméně musí konstatovat, že plnění
uvedené podmínky vyplývá ze zákona a je zákonem vymahatelné. Dle § 6 písm. e). Podmínka proto
není do podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska zahrnuta



Zvýšená pozornost bude věnována svahům násypů a zářezů, aby byla zajištěna prevence vzniku
erozních rýh. V případě nutnosti bude zabezpečena stabilita svahů zářezů a násypů rozšířeného
dálničního tělesa osázením vhodnou vegetací a technickými prostředky.

Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí.
37: Investor v následujících stupních projektového řízení prověří vlastnosti svahů násypů a zářezů
rozšířeného dálničního tělesa z hlediska prevence jejich vodní eroze nebo půdních sesuvů.
V případě identifikace rizika vývoje uvedených jevů navrhne vhodná opatření ke zvýšení stability
svahů jejich osázení vhodnou vegetací nebo návrhem technických prostředků.
Odůvodnění podmínky 37: Podmínka č. 37 je stanovena k ochraně půd na svazích náspů a zářezů
rozšířeného dálničního tělesa před vodní erozí a půdními sesuvy.

Podmínky a opatření k ochraně ekosystémů, flóry a fauny


Bude zajištěn biologický dozor stavby odborně způsobilou osobou určenou po dohodě
s orgánem ochrany přírody. Biologický dozor bude dohlížet na dodržování a realizaci navržených
zmírňujících opatření a případně určí další opatření, která zajistí minimalizaci rizik přímé
mortality terestrických živočichů v době výstavby záměru. Biologický dozor dále zajistí, že
nedojde ke znečištění vodních ploch, mokřadů, vodních toků v blízkosti záměru.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženým opatřením. Zpracovatel posudku však znění podmínky
doplnil a přeformuloval z následujících důvodů:
1. Biologický dozor stavby nemůže zajistit, tedy de facto být zodpovědný, za ochranu vodních ploch,
mokřadů a vodních toků před znečištění, to je jednoznačně odpovědností dodavatele stavby.
Biologický dozor však může pravidelnou a důslednou kontrolou staveniště upozornit na případné
nedostatky a včas stanovit nápravná opatření, včetně případného zastavení prací.
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2. Aby biologický dozor stavby mohl plně vykonávat jeho kontrolní činnost, musí být vybaven
odpovídajícími pravomocemi, jako je přístup na staveniště, právo zápisu do stavebního deníku,
stanovení nápravných opatření včetně oprávnění zastavit na nezbytně nutnou dobu práce na
stavbě.
3. Biologický dozor stavby musí mít odpovídající vysokoškolské vzdělání.
Upravená podmínka zní následovně:
38. Investor zajistí biologický dozor stavby odborně způsobilou osobou s vysokoškolským vzděláním
přírodovědného směru, který bude odsouhlasen příslušnými orgány ochrany přírody. Biologický
dozor bude dohlížet na dodržování všech zákonných pravidel ochrany životního prostředí a přírody,
realizaci navržených zmírňujících opatření a případně určí další opatření, která zajistí
minimalizaci vlivů záměru na životní prostředí v době jeho výstavby. Investor stavby zajistí,
promítnutí pravomocí biologického dozoru stavby do plánu organizace výstavby, a to včetně jeho
práva neomezeného přístupu na staveniště, zápisu do stavebního deníku a zastavení prací na
nezbytně nutnou dobu.
Odůvodnění podmínky 38: Podmínka č. 38 je stanovena k zajištění biologického dozoru. Biologický
dozor stavby musí být odborně způsobilá a na investorovy stavby nezávislá osoba, proto je
v podmínce stanoveno, že musí být ustanoven po odsouhlasení příslušnými orgány ochrany
přírody a disponovat vysokoškolským vzděláním přírodovědného směru, ideálně se zaměřením
na ochranu životního a přírodního prostředí. K zajištění odpovídajícího respektu a účinnosti
výkonu biologického dozoru musí být biologický dozor stavby vybaven příslušnými pravomocemi,
proto bylo v podmínce stanoveno umožnění neomezeného přístupu na staveniště, práva zápisu
do stavebního deníku a případného zastavení práce v případě nutnosti bezodkladného zabránění
škodám na životním a přírodním prostředí.



Pro ochranu obojživelníků budou podél Jinočanského potoka instalovány dočasné přenosné
bariéry, navádějící k propustku v km 20,264 a zamezující přístupu obojživelníků do prostoru,
kde budou probíhat stavební práce. Bariéry budou instalovány v min. délce 100 m po obou
stranách od potoka, a to ze západní i východní strany tělesa dálnice.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženým opatřením. Vzhledem k stejné podmínce stanovené již výše
(podmínka 8) zpracovatel podmínky sloučil. Podmínka je zapracována do podmínky č. 8.



Zásahy do keřové a stromové vegetace budou provedeny mimo hlavní vegetační sezónu, tj. od
října do 15. března.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženým opatřením. Podmínku dále zpřesnil a formulačně upravil
následovně:
39: Investor stavby zajistí kácení dřevin v období vegetačního klidu dřevin (tj. 1. 10. až 31. 3.). Další
nezbytného a zcela výjimečného kácení jednotlivých dřevin či malých skupin dřevin může být
realizováno ve vegetačním období pouze po odsouhlasení a stanovení podmínek biologickým
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dozorem stavby. V hnízdním období (1. 4. až 31. 7.) může být jednotlivé kácení prováděno po
předchozím ohledání předmětných dřevin a jejich okolí biologickým dozorem stavby před
samotným kácením. Kácení jednotlivých dřevin či malých skupin dřevin musí být biologickým
dozorem stavby zaznamenáno ve stavebním deníku.
Odůvodnění podmínky 39: Podmínka č. 39 je stanovena s ohledem na zajištění kácení dřevin primárně
v období vegetačního klidu, neboť platná legislativní úprava (§5 vyhlášky č, 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení) nestanovuje povinnost kácení dřevin v období
vegetačního, ani přesně nestanovuje období vegetačního klidu, které definuje jako období
přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny, které jsou závislé na konkrétních
klimatických podmínkách, může biologický dozor stavby počátek a konec vegetačního období
zpřesnit. Snahou ochrany přírody je maximálně omezit plošné kácení dřevin. K umožnění
minimalizace plošného kácení je stanovena podmínka, povolení kácení jednotlivých dřevin či jejich
malých skupin i ve vegetačním období, což dodavateli stavby umožní ponechat nepokácené
„sporné“ dřeviny na okraji záboru staveniště a pokácet je pouze v případě skutečné nutnosti.



Dřeviny, které budou ponechány v okolí záměru, budou chráněny v souladu se standardem
AOPK ČR „SPPK A01 002: 2017 – Ochrana dřevin při stavební činnosti“ a normou „ČSN 83 9061
– Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při
stavebních pracích“.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s navrženým opatřením. Podmínku formulačně upravil, aby odpovídalo
požadavkům kladeným na znění podmínek závazného souhlasného stanoviska následovně:
40. Investor stavby zajistí ochranu dřevin v okolí záměru v souladu se standardem AOPK ČR „SPPK
A01 002: 2017 – Ochrana dřevin při stavební činnosti“ a normou „ČSN 83 9061 – Technologie
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.
Konkrétní způsob a rozsah ochrany dřevin určí biologický dozor stavby.
Odůvodnění podmínky 40: Podmínka č. 40 je stanovena s ohledem na zajištění ochrany stromů před
mechanickým poškozením kořenů, kmenů a větví dřevin ponechaných na staveništi nebo v těsném
sousedství staveniště.



Při průchodu porosty dřevin budou minimalizovány zásahy mimo trasu rozšířené dálnice
a veškerá zázemí stavby (především dočasná) budou zřizována mimo ně. Mimo trasu rozšířené
dálnice bude minimalizováno ukládání materiálů, výkopové činnosti, navážky, umisťování
zařízení, pojezdy stavebních mechanismů a nákladních vozidel. Mimo trasu rozšířené dálnice
bude dále minimalizováno riziko poškození kořenového systému a nadzemní části stromů.

Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Podmínka byla formulačně upravena, aby
text odpovídal požadavkům kladeným na znění podmínek závazného souhlasného stanoviska, a to
následovně:
41: Investor záměru zajistí minimalizaci zásahů do porostů dřevin mimo trasu tělesa rozšířené dálnice
D0 a veškerá zázemí stavby (především dočasná) budou zřizována mimo porosty dřevin. Mimo
trasu rozšířené dálnice bude minimalizováno ukládání materiálů, výkopové činnosti, navážky,
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umisťování zařízení, pojezdy stavebních mechanismů a nákladních vozidel. Mimo trasu rozšířené
dálnice bude dále minimalizováno riziko poškození kořenového systému a nadzemních částí dřevin.
Odůvodnění podmínky 41: Podmínka č. 41 je stanovena k zajištění minimalizace zásahů do porostů
dřevin a k minimalizaci poškození dřevin rostoucích mimo les.



Zásahy záměru do porostů dřevin budou kompenzovány náhradní výsadbou autochtonních
druhů keřů a stromů.

Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí, ale musí konstatovat, že uvedená podmínka
je již zahrnuta v podmínce č. 9, a v navrženém znění nemůže být zapracována do návrhu podmínek
souhlasného stanoviska, neboť náhradní výsadby dřevin mimo ochranné pásmo silnice může
stanovit pouze příslušný orgán ochrany přírody (§ 9 odst. 1 ZOPK). Z uvedeného důvodu podmínka
není zahrnuta do podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska.



V místech vymezení nefunkčních prvků územního systému ekologické stability, přírodního
parku a pozemků určených k plnění funkcí lesa nebudou umisťovány deponie zemin
a stavebních materiálů a zařízení staveniště.

Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Podmínka byla formulačně upravena, aby
text odpovídal požadavkům kladeným na znění podmínek závazného souhlasného stanoviska, a to
následovně:
42: Investor záměru zapracuje do plánu organizace výstavby zákaz umisťování deponií zemin, skládek
stavebních materiálů a zařízení stavenišť do míst vymezení nefunkčních prvků územního systému
ekologické stability, přírodního parku a pozemků určených k plnění funkcí lesa.
Odůvodnění podmínky 42: Podmínka č. 42 je stanovena k zajištění minimalizace zásahů do přírodních
stanovišť v okolí posuzovaného záměru.

Podmínky a opatření k ochraně podzemních a povrchových vod


Před zahájením výstavby a během výstavby záměru bude monitorováno množství a kvalita vody
v současných zdrojích podzemní vody v okolí záměru, v případě negativního ovlivnění budou
zajištěna odpovídající kompenzační opatření.

Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí, ale musí konstatovat, že je duplicitní.
Podmínka je zapracována do podmínky č. 13 a proto není v uvedeném znění zařazena do podmínek
návrhu souhlasného stanoviska.



Rozsah a míra současného znečištění podzemních vod bude ověřena chemickým rozborem
vzorků podzemní vody ještě před zahájením výstavby.

Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí, ale musí konstatovat, že je duplicitní.
Podmínka je zapracována do podmínky č. 13 a proto není v uvedeném znění zařazena do podmínek
návrhu souhlasného stanoviska.
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V místě bývalé obalovny živičných směsí v ulici K Betonárně na území městské části Praha –
Řeporyje bude ověřeno množství polychlorovaných bifenylů v podzemní vodě v okolí obalovny
a ve dnových sedimentech Jinočanského potoka, kde byla v minulosti zjištěna stará ekologická
zátěž.

Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí, nicméně musí konstatovat, že uvedená
podmínka musí být zahrnuta do podmínek pro fázi projektových příprav, ověření starých zátěží musí
být provedeno ve fázi projektu, aby bylo možné včas připravit opatření k případnému zásahu do
kontaminovaných lokalit. Podmínka byla proto formulačně upravena a v podmínkách návrhu
závazného souhlasného stanoviska zahrnuta do podmínek pro fázi projektových příprav.
43: V následujících stupních projektových příprav investor záměru prověří v místě bývalé obalovny
živičných směsí v ulici K Betonárně na území městské části Praha – Řeporyje potenciální
kontaminaci podzemních vod polychlorovanými bifenyly (PCB) a dále kontaminaci PCB dnových
sedimentů Jinočanského potoka, kde byla v minulosti zjištěna stará ekologická zátěž. V případě
prokázání kontaminace navrhne opatření k omezení šíření kontaminace do okolí, které projedná
s místně příslušným orgánem ochrany přírody.
Odůvodnění podmínky 43: Podmínka č. 43 je navržena z důvodu zabránění šíření potenciální
kontaminace do okolí starých zátěží z důvodu realizace posuzovaného záměru.



V průběhu výstavby bude eliminována kontaminace vodních toků chemikáliemi a ropnými
látkami.

Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí, ale podmínku do návrhu závazného
stanoviska nezapracoval, neboť do podmínek návrhu závazného stanoviska byla zapracována řada
podmínek, která má za cíl snížit rizika úniku nebezpečných látek do vodních toků, a současně se
jedná o obecnou povinnost ze zákona (§ 17 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb.).



Deponie zemin a stavebních materiálů a zařízení staveniště nebudou umisťovány
v bezprostřední blízkosti vodních toků.

Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Podmínka byla formulačně upravena, aby
text odpovídal požadavkům kladeným na znění podmínek závazného souhlasného stanoviska, a to
následovně:
44: Investor záměru zapracuje do plánu organizace výstavby zákaz umisťovat deponie zemin, skládky
stavebních materiálů a zařízení stavenišť do bezprostřední blízkosti vodních toků.
Odůvodnění podmínky 44: Podmínka č. 44 je stanovena za účelem ochrany povrchových vod a vodních
ekosystémů.

III. Opatření v době provozu
Opatření k ochraně obyvatel
 Bude prověřeno plnění hygienických limitů měřením u obytné zástavby podél navazujících
úseků dálnice (stavby 514 a 516). V případě, že nebude hygienický limit splněn, budou navýšeny
stávající protihlukové stěny podél dálnice D0 stavba 514 mezi MÚK Slivenec a MÚK Lochkov
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a podél dálnice D0 stavba 516 mezi MÚK Třebonice a MÚK Řepy a dále bude případně doplněna
protihluková stěna podél dálnice D0 stavba 514 v blízkosti tunelu Lochkov.
Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Podmínka byla formulačně upravena, aby
text odpovídal požadavkům kladeným na znění podmínek závazného souhlasného stanoviska, a to
následovně:
45: Investor záměru prověří po uvedení záměru do zkušebního provozu plnění hygienických limitů
hluku z dopravy měřením u obytné zástavby podél navazujících úseků dálnice (stavby 514 a 516).
V případě, že nebude hygienický limit splněn, budou navýšeny stávající protihlukové stěny podél
dálnice D0 stavba 514 mezi MÚK Slivenec a MÚK Lochkov a podél dálnice D0 stavba 516 mezi MÚK
Třebonice a MÚK Řepy a dále bude případně doplněna protihluková stěna podél dálnice D0 stavba
514 v blízkosti tunelu Lochkov. Kontrolní měřící body budou navrženy po dohodě se zástupci místní
samosprávy (dotčených obcí a MČ). V případě, že limity nebudou dodrženy, bude kontrolní měření
opakováno po doplnění protihlukových opatření.
Odůvodnění podmínky 45: Podmínka 45 je stanovena k ochraně obyvatel k záměru přilehlých
obytných zón před emisemi hluku z provozu na pozemních komunikacích.

Opatření k ochraně ekosystémů, flóry a fauny
 Bude zajištěna péče o vysazenou zeleň a její dosadba v případě poškození do té doby, dokud
nebude zajištěn její samovolný růst. Uhynulí jedinci budou nahrazeni v nejbližším vhodném
termínu.
Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Podmínka byla formulačně upravena, aby
text odpovídal požadavkům kladeným na znění podmínek závazného souhlasného stanoviska, a to
následovně:
46: Investor záměru zajistí povinnost řádné péče o vysazenou zeleň (včetně ploch výsadby náhradní
zeleně) do plánu údržby dálnice. Do plánu údržby dálnice bude zejména zapracována povinnost
pravidelné kontroly stavu zeleně (1x za rok), stanovení intervalu údržby a náhrada odumřelých
dřevin v nejbližším možném termínu (z hlediska vegetačního období).
Odůvodnění podmínky 46: Podmínka 46 je stanovena k zajištění řádné péče o vysazené dřeviny.



Bude prováděna kontrola ploch, na nichž byl odstraněn vegetační kryt a v případě výskytu
invazních druhů rostlin bude zajištěna jejich bezodkladná likvidace.

Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Podmínka byla formulačně upravena, aby
text odpovídal požadavkům kladeným na znění podmínek závazného souhlasného stanoviska, a to
následovně:
47: Investor záměru prověří zajistí v rámci kontrol stavu zeleně (viz podmínka 47) pravidelnou ploch,
na nichž byl odstraněn vegetační kryt a v případě výskytu invazních druhů rostlin zajistí jejich
bezodkladnou likvidaci.
Odůvodnění podmínky 47: Podmínka č. 47 je stanovena k zabránění šíření invazivních druhů rostlin.

Opatření k ochraně podzemních a povrchových vod

59

Posudek dokumentace EIA záměru „D0 515 zkapacitnění“



Bude pravidelně kontrolována propustnost kanalizačního systému dálnice a prováděna údržba
retenčních a dešťových usazovacích nádrží, které jsou součástí dešťové kanalizace dálnice
D0 515.

Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Podmínka byla formulačně upravena, aby
text odpovídal požadavkům kladeným na znění podmínek závazného souhlasného stanoviska, a to
následovně:
48: Investor záměru zapracuje do plánu údržby dálnice pravidelnou kontrolu propustnosti
kanalizačního systému dálnice a prováděna údržba retenčních a dešťových usazovacích nádrží,
které jsou součástí dešťové kanalizace dálnice D0 515.
Odůvodnění podmínky 48: Podmínka č. 48 je stanovena k zajištění ochrany povrchových vod před
úniky škodlivých látek ze zpevněných ploch dálnice.



Bude zajištěn monitoring stavu domovních a obecních studní v okolí záměru, v případě
negativního ovlivnění budou zajištěna odpovídající kompenzační opatření.

Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Podmínka byla již zapracována do podmínky
č. 13. Povinnost kompenzace škod je povinností ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník a zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.



Pro zmenšení zátěže okolí solením bude preferováno zabezpečovat zimní údržbu moderní
technologií „skrápěného solení“, která umožňuje minimalizovat úlet zrn posypového materiálu
mimo vozovku.

Zpracovatel posudku s navrženou podmínkou souhlasí. Podmínka byla formulačně upravena, aby
text odpovídal požadavkům kladeným na znění podmínek závazného souhlasného stanoviska, a to
následovně:
49: Investor záměru zapracuje do plánu údržby dálnice povinnost preferovat zabezpečovat zimní
údržbu moderní technologií „skrápěného solení“.
Odůvodnění podmínky 49: Podmínka č. 49 je stanovena ke snížení zátěže životního prostředí, zejména
půd, povrchových a podzemních vod chloridy ze zimní údržby dálnice. Technologie „skrápěného
solení“ umožňuje aplikovat nižší dávky solí a současně minimalizuje úlet zrn posypového materiálu
mimo ošetřované vozovky.

IV. Podmínky pro fázi ukončení provozu záměru
Nejsou stanoveny.
V. Podmínky kompenzační
Nejsou stanoveny
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V.

VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
Přehled doručených vyjádření

1. MŽP ČR, Odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, vyjádření pod č.j. MZP/2020/780/761 ze
dne 23.3.2020, vyřizuje Ing. Alena Rybníčková, podpis Bc. Kurt Bělič, ředitel odboru ochrany ovzduší.
2. MŽP ČR, Odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, vyjádření vnitřním sdělením ze dne 17.3.2020,
podpis Ivana Bederková.
3. MŽP ČR, Odbor odpadů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, vyjádření vnitřním sdělením ze dne 6.4.2020,
podpis Eva Kajanová.
4. MŽP ČR, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, vyjádření pod č.j.
MZP/2020/610/629 ze dne 13.3.2020, vyřizuje Mgr. Pavla Klabanová, podpis Ing. Linda Stuchlíková,
ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny.
5. MŽP ČR, Oddělení ochrany krajiny a lesa, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, vyjádření vnitřním sdělením ze
dne 10.3.2020, podpis Ing. Pavel Chotěbor, vedoucí oddělení ochrany krajiny a lesa
6. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 –
Bubeneč, vyjádření pod č.j. ČIŽP/41/2020/3702 ze dne 26.3.2020, vyřizuje Demková, podpis Ing. Václav
Beroušek, ředitel ČIŽP OI Praha.
7. Středočeský kraj, Náměstek hejtmanky pro životní prostředí a zemědělství, vyjádření pod č.j.
049444/2020/KUSK ze dne 30.3.2020, podpis Ing. Miloš Petera.
8. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5,
vyjádření pod č.j. 040156/2020/KUSK ze dne 3.4.2020, vyřizuje Anna Preiszlerová, podpis Ing. Josef
Křečka, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, v zastoupení Ing. Hana Švingrová,
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí.
9. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2, vyjádření
pod č.j. KHSSC 12575/2020 ze dne 9.3.2020, podpis Mgr. Eva Kremeníková, vedoucí oddělení hygieny
obecné a komunální.
10. Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, vyjádření ze dne 14.4.2020, č.j. MHMP
535089/2020, podpis Ing. Petr Hluboček, náměstek primátora pro oblast životního prostředí,
infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti.
11. Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, Mariánské nám. 2/2,
110 01 Praha 1, vyjádření pod č.j. MHMP 496089/2020 ze dne 2.4.2020, vyřizuje Ing. Tomáš Novotný,
podpis RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru ochrany prostředí.
12. Městská část Praha – Slivenec, starostka městské části, k Lochkovu6/2, 154 00 Praha 5 – Slivenec,
vyjádření ze dne 6.4.2020, podpis Mgr. Jana Plamínková, starostka MČ Praha-Slivenec.
13. Městská část Praha-Řeporyje, starosta městské části, Nad Náměstím 84, 154 00 Praha – Řeporyje,
vyjádření ze dne 9.4.2020 pod č.j. MČ P-ŘPRJ 00817/2020, vyřizuje Lucie Seguin, podpis Pavel Novotný,
starosta Městské části Praha-Řeporyje.
14. Městská část Praha 13, starosta městské části, Sluneční nám. 2580/13, vyjádření ze dne 30.3.2020 pod
Zn: 182/star/2020, podpis Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13.
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15. Obec Ořech, Baarovo náměstí 20, 252 00 Ořech, vyjádření pod č.j. 335/2020/Pa ze dne 7.4.2020, podpis
Ing. Jiří Pavlín, starosta obce.
16. Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice, vyjádření pod č.j.
MUCE 23470/2020 OŽP/L/Vys ze dne 7.4.2020, vyřizuje Ing. Radek Vyskočil, podpis JUDr. Markéta Fialová,
vedoucí odboru životního prostředí.

Vypořádání doručených vyjádření
1. MŽP ČR, Odbor ochrany ovzduší, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, vyjádření pod č.j. MZP/2020/780/761 ze
dne 23.3.2020, vyřizuje Ing. Alena Rybníčková, podpis Bc. Kurt Bělič, ředitel odboru ochrany ovzduší.
Obsah vyjádření:
Odbor ochrany ovzduší považuje posuzovaný záměr, za dodržení navržených opatření, za akceptovatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku s odůvodněním vyjádření odboru ochrany ovzduší souhlasí, doporučená opatření
uvedená v kapitole D.IV. posuzované dokumentace zapracoval do návrhu podmínek souhlasného stanoviska.

2. MŽP ČR, Odbor ochrany vod, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, vyjádření vnitřním sdělením ze dne 17.3.2020,
podpis Ivana Bederková.
Obsah vyjádření:
Bez připomínek
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bere na vědomí a dále bez komentáře.
3. MŽP ČR, Odbor odpadů, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, vyjádření vnitřním sdělením ze dne 6.4.2020,
podpis Eva Kajanová.
Obsah vyjádření:
Bez připomínek
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bere na vědomí a dále bez komentáře.
4. MŽP ČR, Odbor obecné ochrany přírody a krajiny, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, vyjádření pod č.j.
MZP/2020/610/629 ze dne 13.3.2020, vyřizuje Mgr. Pavla Klabanová, podpis Ing. Linda Stuchlíková,
ředitelka odboru obecné ochrany přírody a krajiny.
Obsah vyjádření:
Neuplatňuje žádné připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bere na vědomí a dále bez komentáře.
5. MŽP ČR, Oddělení ochrany krajiny a lesa, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, vyjádření vnitřním sdělením ze
dne 10.3.2020, podpis Ing. Pavel Chotěbor, vedoucí oddělení ochrany krajiny a lesa
Obsah vyjádření:
Bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
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Bere na vědomí a dále bez komentáře.
6. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 –
Bubeneč, vyjádření pod č.j. ČIŽP/41/2020/3702 ze dne 26.3.2020, vyřizuje Demková, podpis Ing. Václav
Beroušek, ředitel ČIŽP OI Praha.
Obsah vyjádření:
Nemá k předložené dokumentaci vlivů na životní prostředí připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jedná se o souhrnné stanovisko oddělení ochrany ovzduší, oddělení ochrany vod, oddělení odpadového
hospodářství a oddělení ochrany přírody. Rovněž dílčí stanoviska jednotlivých oddělení jsou bez připomínek.
7. Středočeský kraj, Náměstek hejtmanky pro životní prostředí a zemědělství, vyjádření pod č.j.
049444/2020/KUSK ze dne 30.3.2020, podpis Ing. Miloš Petera.
Obsah vyjádření:
Souhlasí s dokumentací k záměru „D0 515 zkapacitnění“ bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bere na vědomí a dále bez komentáře.
8. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha
5, vyjádření pod č.j. 040156/2020/KUSK ze dne 3.4.2020, vyřizuje Anna Preiszlerová, podpis Ing. Josef
Křečka, Ph.D., vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, v zastoupení Ing. Hana Švingrová, vedoucí
oddělení posuzování vlivů na životní prostředí.
Obsah vyjádření:
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství sděluje:
Z hlediska zákona č. 212/2012 Sb., o ochraně ovzduší konstatuje, že Pražský okruh je jednou z klíčových staveb
dopravní infrastruktury, která by měla po kompletním dokončení přispět ke zlepšení kvality ovzduší na území
hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Rozsáhlé stavební práce spojené s výstavbou dopravní
infrastruktury mohou být zdrojem prašnosti. Realizací některých opatření, která jsou uvedena v Metodice pro
stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10 a v Programu
zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02, povede ke snížení prašnosti v místě provádění stavby, a
tím dojde ke snížení vlivu záměru na kvalitu ovzduší v dotčené lokalitě.
Obsahem vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu je upozornění,
že před vydáním územního rozhodnutí je nutné získat souhlas k trvalému vynětí půd ze ZPF od příslušného
orgánu ochrany ZPF.
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyjádření konstatuje, že zůstává v platnosti
stanovisko ze dne 12.11.2018 k č.j. 144212/2018/KUSK.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Obsah vyjádření z hlediska zákona č. 212/2012 Sb., o ochraně ovzduší zpracovatel posudku zapracoval do
podmínek návrhu souhlasného stanoviska ve formě povinnosti zapracovat adekvátní opatření k ochraně
ovzduší uvedená v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02 v opatření BD3 Omezení
prašnosti ze stavební činnosti do zásad organizace výstavby (ZOV) ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb.
Obsahem vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu je povinností
vyplývající z uvedeného zákona, a proto není zapracováno do návrhu podmínek souhlasného stanoviska.

63

Posudek dokumentace EIA záměru „D0 515 zkapacitnění“

Stanovisko z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ze dne 12.11.2018 k č.j.
144212/2018/KUSK bylo vypořádáno ve zjišťovacím řízení a je přílohou č. 10 Závěru zjišťovacího řízení.
Z důvodů výskytu ZCHD upozorňuje na povinnosti vyplývající z ustanovení § 50 a § 56 zákona č. 114/1992 Sb.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o povinnosti přímo vyplývající ze zákona, není stanovisko promítnuto do
podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska.
9. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2, vyjádření
pod č.j. KHSSC 12575/2020 ze dne 9.3.2020, podpis Mgr. Eva Kremeníková, vedoucí oddělení hygieny
obecné a komunální.
Obsah vyjádření:
KHS STC souhlasí s dokumentací EIA „D0 515 zkapacitnění“ za následujících podmínek:
1. Předložit aktualizovanou akustickou studii pro stupeň DÚR
2. V rámci zkušebního provozu provést kontrolní měření hluku pro ověření závěrů akustické studie a účinnosti
navržených protihlukových opatření. Měřící místa a podmínky měření zvolit po dohodě s KHS. V úsecích, kde
by měřením hluku bylo prokázáno překročení platných hygienických limitů, musí být provedena dodatečná
protihluková opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel navržené podmínky zapracoval do podmínek návrhu souhlasného stanoviska. S ohledem na
obdobné podmínky obsažené v dalších obdržených vyjádřeních, byly podmínky upraveny tak, aby vyhovovaly
všem návrhům.
10. Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1, vyjádření ze dne 14.4.2020, č.j. MHMP
535089/2020, podpis Ing. Petr Hluboček, náměstek primátora pro oblast životního prostředí,
infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti.
Obsah vyjádření:
K dokumentaci EIA má hlavní město Praha následující požadavky, připomínky a doporučení:
1. Pražský okruh je zatříděn jako dálnice D0, přesto je HMP považován za významně specifickou komunikaci,
jejíž podstatná část prochází urbanizovaným územím na okraji Prahy, kde je třeba přihlížet ke specifickým
potřebám hlavního města Prahy. Předmětná komunikace bude i po zkapacitnění nadále využívána pro
některé vnitroměstské dopravní vztahy.
2. HMP zastává názor, že investiční prostředky je třeba prioritně směřovat na dokončení chybějících úseků
Pražského okruhu (SOKP), neboť v situaci, kdy na předmětné stavbě 515 dochází ke kongescím, kterými je
zkapacitnění této stavby též odůvodňováno, by při dokončeném SOKP existovala alternativní cesta.
3. HMP kladně hodnotí skutečnost, že dokumentace již počítá se zachováním MUK Chrášťany.
4. Požaduje převzít všechna opatření uvedená v kap. D. IV. jako podmínky případného souhlasného stanoviska.
5. HMP připomíná důležitost a význam návrhu vhodných šířkových parametrů rekonstruovaných i nových
mostních objektů, pozemních komunikací křižujících mimoúrovňově SOKP a stavbou dotčených na ně
navazujících úseků komunikací. Ty je třeba řešit tak, aby mimo jiné podstatně zlepšily podmínky pro
cyklistickou a pěší dopravu.
6. HMP považuje za nepodmínečně nutné, aby krajinářské úpravy okolí stavby přispěly k eliminaci negativních
vlivů na vybrané druhy zjištěných živočichů a aby přispěly k pohledovému začlenění stavby do krajiny.
7. HMP požaduje od podmínek souhlasného stanoviska zapracovat požadavek na rekonstrukci retenční nádrže
na Dalajském potoce (km 22,5) směrem k přírodě bližšímu stavu tak jak je naznačeno v dokumentaci EIA,
avšak s konkrétní a ověřitelnou preferencí opatření ve prospěch ZCHD organismů popsaných
v dokumentaci. Výsadby je třeba diverzifikovat podle biologických nároků jednotlivých druhů.
8. HMP požaduje se v rámci posudku vypořádat vlivy záměru na soumračníka rodu Pyrgus. Biologický průzkum
označuje motýla za vzácného a ohroženého, ale kapitola hodnocení vlivů zásahu v příloze č. 8 se však
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možnými vlivy na jeho populaci nezabývá. V případě identifikování negativních vlivů je nutné doplnit
opatření pro jejich minimalizaci nebo kompenzaci.
9. MHP vytýká chybějící kvantifikaci kácených dřevin v předložené dokumentaci EIA. Rozsah kácení musí být
co nejdříve specifikován a podle něj stanovena příslušná kompenzační opatření – náhradní výsadby
v potřebném rozsahu a zajištěním péče po několik let po výsadbě.
10. MHP požaduje specifikovat případná protihluková opatření, která přicházejí v úvahu, zejména pro Slivenec
a Lochkov a opakovaně žádá o předložení k posouzení zákresy zvýšených stěn (nad 4 m) do reálné situace
IPR Praha a konzultovat jejich konkrétní zpracování.
11. MHP upozorňuje, že ve vztahu ke klimatu:
a) v kapitole D.I.2.2. kromě jiného chybí vyhodnocení plnění adaptačních opatření mimo sektor dopravy,
například upřednostnění realizace propustných povrchů na nových zpevněných plochách mimo vlastní
plochy komunikací.
b) V dokumentaci EIA nejsou vůbec vyhodnoceny emise CO2 způsobené výstavbou, popřípadě také
přípravou záměru.
12. MHP požaduje, aby součástí stanoviska byla podmínka zpracování projektu vegetačních úprav, včetně
souběžného nadregionálního biokoridoru ÚSES K117 (Údolí Vltavy – K56). Požaduje projekt zpracovat co
nejdříve a v potřebné kvalitě se zapojením krajinářského architekta a projektanta ÚSES. Požaduje
konzultaci projektu s IPR Praha, jako s hlavním koncepčním pracovištěm HMP v oblasti územního
plánování a rozvoje města. Dále upozorňuje, že závěry zjišťovacího řízení výslovně uvádějí, že dotčená část
v rámci ÚSES má být zpracována formou autorizovaného projektu ÚSES, což z předložené dokumentace
EIA nevyplývá.
13. MHP požaduje konkrétně specifikovat, v souladu s dokumentací, jak budou minimalizovány úplné uzavírky
dálnice D0, a prověřit takové organizace práce, aby byl minimalizován zásah uzavírek do dopravní špičky.
14. Z hlediska ochrany povrchových vod a související adaptace na změny klimatu MHP požaduje:
a) aby zasakování srážkových vod bylo využíváno v nejvyšší technicky možné míře a bylo řešeno co nejdříve.
b) V dalším stupni přípravy bude prověřen a případně upraven předpoklad na využití stávajících retenčních
nádrží i návrh nově doplněné retenční nádrže, zejména s ohledem na předpoklad nárůstu frekvence a
intenzity extrémních srážkových jevů ve vzdálenějším výhledu.
c) V dalším stupni přípravy má být rovněž navržen kapacitnější kanalizační systém a prověřen návrh
odvodnění zahrnující kapacity dešťové kanalizace, DUN, retenčních nádrží ve vazbě na předpoklady
zvýšení srážkových extrémů. V případě identifikace negativního stavu, bude navrženo zvýšení kapacity
jednotlivých prvků odvodňovacího systému, včetně doplnění retenčních nádrží na jednotlivých
recipientech. Uvedený předpoklad však není věcně ničím zdůvodněn, protože modely vývoje klimatu,
včetně vývoje srážkových extrémů jsou již k dispozici.
d) V případě retenčních nádrží podmiňovací formulace „měly by být“ vzbuzuje obavy a pochybnosti o jejich
skutečném provedení. HMP požaduje zapracovat do podmínek návrhu souhlasného stanoviska
podmínku, aby břehy retenčních nádrží byly provedeny s nezpevněnými břehy.
e) HMP považuje tvrzení, že celkové vypouštění iontů Na+ a Cl- do Ořešského potoka se jen mírně zvýší za
zavádějící, jestliže metodickým výpočtem bylo zjištěno, že množství posypových solí bude oproti
stávajícímu stavu o 47% vyšší.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad 1: Zpracovatel posudku bere na vědomí bez dalšího komentáře.
Ad 2: Zpracovatel posudku souhlasí s názorem, že prioritním cílem je dokončení chybějících úseků SOKP, tedy
dálnice D0. Zdůvodnění potřeby záměru je v předložené dokumentaci EIA dostatečně zdůvodněno
v kapitole B.III.5 a B.I.5. Při hodnocení potřeby je nutno vycházet ze skutečnosti, že posuzovaný úsek
D0 515 představuje v současné době nejzatíženější část D0. Směřování investic do ostatních úseků D0 by

65

Posudek dokumentace EIA záměru „D0 515 zkapacitnění“

bylo účelné, pokud by vytvoření alternativní trasy bylo reálné v blízkém časovém horizontu. Největší
zpoždění výstavby dálnice D0 však mají úseky D0 518 Ruzyně – Suchdol, D0 519 Suchdol – Březiněves a
D0 520 Březiněves – Satalice, které alternativní trasu tvoří. V případě uvedených staveb nebyl dosud
ukončen proces EIA, a předpokládaný termín zahájení výstavby v roce 2025 (www.okruhprahy.cz) není jistý.
Naopak před zahájením výstavby je úsek D0 511 Běchovice – dálnice D1. Dokončení úseku D0 511
společně s ostatními dokončenými úseky D0 vytvoří souvislý dálniční tah, který propojí dálnice D7, D6, D5,
D4, D1, D11, D10 a částečně i D8. Propojení dálnic významně přispěje ke zklidnění dopravy v Praze.
Alternativní cesta, kterou představují úseky D0 518, D0 519 a D0 520, bude realizována až ve vzdálenějším
časovém horizontu. Zkapacitnění úseku D0 515 proto představuje účelné řešení.
Ad 3: Zpracovatel posudku bere na vědomí.
Ad 4: Opatření navržená v kapitole D.IV. dokumentace EIA byla převzata do návrhu podmínek souhlasného
stanoviska.
Ad 5: Návrh byl zapracován do podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska v následujícím znění: „V
dalších stupních projektových prací investor zajistí navržení a projednání hodných šířkových parametrů
rekonstruovaných i nových mostních objektů, pozemních komunikací křižujících mimoúrovňově SOKP a
stavbou dotčených na ně přímo navazujících úseků komunikací tak, aby umožňovaly bezpečnou pěší a
cyklistikou dopravu.“
Ad 6: Požadavek je dostatečném rozsahu zapracován do návrhu opatření k omezení negativních vlivů záměru
na životní prostředí uvedených v kapitole D.IV. předložené dokumentace EIA. V dokumentaci EIA obsažená
opatření byla transponována do podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska.
Ad 7: Návrh opatření byl upraven následovně: Investor prověří střet záměru s retenční nádrží (km 22,5) na
Dalejském potoce v katastrálním území obce Chrášťany nebo vymezí prostor pro vybudování nové retenční
nádrže. Úpravy stávající nádrže nebo návrh nádrže nové musí v maximální možné míře směřovat k přírodě
blízkému stavu (nezpevněné břehy, břehová společenstva, litorální zóna atd.) za současného respektování
stanovištních podmínek ZCHD vyskytujících se v jejich okolí. Návrh úprav bude projednán s místně
příslušným orgánem ochrany přírody.
Ad 8: Soumračník podobný (Pyrgus armoricanus) zjištěný biologickým průzkumem v úseku označeném D2
není ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zvláště chráněným druhem. Z uvedeného důvodu se
kapitola hodnocení vlivů zásahu v příloze č. 8 dokumentace EIA možnými vlivy na jeho populaci nezabývá.
Uvedený druh je uveden pouze v Červeném seznamu s označením EN (endangered), což je překládáno
jako ohrožený, ale za ZCHD jsou považovány pouze druhy uvedené v přílohách výše citované vyhlášky.
Ad 9: Ochrana dřevin rostoucích mimo les je upravena zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění, kde § 8, odst. 6 citovaného zákona stanovuje, že kácení dřevin pro účely stavebního
záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve
společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů
na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko
vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení
přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává
stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením
vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a
stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Současně odst. 1, § 8 citovaného zákona
stanovuje, že povolení ke kácení lze vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a
estetického významu dřevin. Zákon rovněž v § 9, odst. 1 upravuje potřebnou dobu péče o náhradní výsadby,
kterou může orgán ochrany přírody uložit po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však na dobu pěti let.
Z uvedeného vyplývá, že povolení kácení a stanovení náhradních výsadeb je výhradně v kompetenci
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orgánu ochrany přírody příslušného k povolení kácení. Povolení kácení dřevin včetně jejich specifikace je
nezbytným podkladem pro vydání územního povolení.
Ad 10: Požadavek byl zapracován do podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska následovně:
Investor zajistí návrh protihlukových stěn podél rozšířené dálnice tak, aby v chráněném venkovním
prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb byly po rozšíření dálnice splněny platné hygienické
limity. Protihluková ochrana vymezená v rámci hlukové studie v dokumentaci EIA bude v dalším stupni
přípravy upřesněna na základě zpřesněného návrhu stavby. Návrh protihlukových stěn zakreslený do
reálné situace bude předložen k posouzení IPR Praha.
Ad 11: Vyhodnocení adaptačních opatření mimo sektor dopravy považuje zpracovatel posudku za nadbytečné.
Zpevněné plochy mimo vlastní komunikace nejsou uvažovány. Emise CO2 v průběhu výstavby, či dokonce
v době přípravy, záměru jsou zcela zanedbatelné v porovnání se stávajícím či budoucím provozem dálnice.
Zpracovatelé dokumentace EIA zcela správně použily k hodnocení emisí z výstavby prachové částice a oxid
dusičitý jako hlavní emise.
Ad 12: Podmínka je součástí návrhu opatření uvedených v kapitole D.IV. dokumentace EIA, které byly
transponovány do podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska. Požadavek zpracování
vegetačních úprav souběžného nadregionálního biokoridoru ÚSES K117 (Údolí Vltavy – K56) je
neakceptovatelný. Investor může zajistit zpracování projektu vegetačních úprav pouze na pozemcích v jeho
vlastnictví, nebo v dikci § 9, odst. 2, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na pozemcích,
jiných vlastníků, na kterých byla určena náhradní výsadba dřevin. Účast autorizované osoby pro zpracování
projektu ÚSES a krajinářského architekta je v podmínkách návrhu závazného souhlasného stanoviska
stanovena.
Ad 13: Závazné souhlasné stanovisko EIA je dle § 9a, odst. 3, zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních, v tomto případě vydání
rozhodnutí o umístnění stavby (územního rozhodnutí). Z uvedeného lze vyvodit, že dokumentace EIA je
zpracována v detailu ostatních podkladů pro vydání územního rozhodnutí, tedy na úrovni dokumentace
pro územní rozhodnutí (DÚR). Specifikace způsobu řešení uzavírek bude reálně možná až v době
zpracování zásad organizace výstavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Podmínka
minimalizace uzavírek je do podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska transponována.
Ad 14: Požadavek upřednostňování zásaku srážkových vod byl zahrnut do podmínek návrhu závazného
souhlasného stanoviska následovně: Dešťové vody nekontaminované chloridy a jinými nebezpečnými
látkami musí být přednostně likvidovány zásakem (rigoly, suché poldry atd.). Upřesnění technického řešení
ochrany podzemních a povrchových vod je zcela na místě. Vágní formulace byly v podmínkách návrhu
závazného souhlasného stanoviska odstraněny.
Tvrzení týkající se mírného navýšení chloridových iontů v Ořešském potoce je správné. Spotřeba posypové
soli se skutečně zvýší z průměrných 148,8 t/rok v současné době na 218,2 t/rok po uvedení záměru do
provozu. Koncentrace NaCl v odváděných srážkových vodách bude přibližně stejná, protože se úměrně
zvětšení plochy dálnice se zvýší rovněž množství odváděných srážkových vod. Kontaminace povrchových
vod chloridy je vyjadřována jako průměrná roční koncentrace chloridů ve vodě recipientu, a ta je závislá
na množství vneseného NaCl a vodnatosti toku. V zájmovém území jsou dostupné hydrologické informace
pouze pro Dalajský potok. Předpokládejme tedy (čistě teoreticky), že veškeré srážkové vody
z posuzovaného úseku jsou svedeny do Dalajského potoka (což není pravda). Průměrný roční průtok
Dalajského potoka je Q1 = 0,8 m3/s. Ročně tedy profilem proteče 25 228 800 m3 vody. V současné době by
tedy bylo do toku odváděno 148,8 t posypové soli. Současný průměrný roční příspěvek soli z celého úseku
515 dálnice D0 by byl 5,8 mg/l vody. Pokud by jsme odvedli do Dalajského potoka předpokládané množství
218.2 tuny posypových solí, vzrostl by roční příspěvek na 8,6 mg posypové soli/ l vody. Navýšení příspěvku
by tedy činilo 2,8 mg soli/l vody. Za předpokladu znalosti množství zasolených vod (nebo množství
posypové vody) odváděných do Ořešského potoka a znalosti jeho průtoku Q1 je možné relativně přesně
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zjistit příspěvek chloridů z dálnice k jejich koncentraci ve vodním toku Ořešského potoka. Z uvedeného
pohledu lze navýšení chloridů v Ořešském potoce hodnotit jako mírné.
11. Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, Mariánské nám. 2/2,
110 01 Praha 1, vyjádření pod č.j. MHMP 496089/2020 ze dne 2.4.2020, vyřizuje Ing. Tomáš Novotný,
podpis RNDr. Štěpán Kyjovský, ředitel odboru ochrany prostředí.
Obsah vyjádření:
Souborné vyjádření odboru ochrany prostředí MHMP zahrnuje vyjádření z hlediska ochrany ZPF, z hlediska
lesů a lesního hospodářství, z hlediska nakládání s odpady, z hlediska ochrany ovzduší, z hlediska ochrany
krajiny a přírody, z hlediska myslivosti a z hlediska ochrany vod. Obsah dílčích vyjádření je následující:
1. Z hlediska ochrany ZPF bez připomínek
2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství konstatuje, že dojde k trvalému záboru cca 1 124 m2 PUPFL. Dočasné
zábory nebyly specifikovány. Uvedenou výši záboru považuje za přijatelnou. V následujících stupních
požaduje zahrnout dočasné zábory PUPFL a upřesnit kompenzace za dotčené lesní porosty.
3. Z hlediska nakládání s odpady upozorňuje na povinnost nakládat se zeminami a jinými přírodními materiály,
které nebudou použity v místě stavby jako s odpady, tedy původce odpadu je povinen je předat oprávněné
osobě podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o dopadech, a dále upozorňuje, že nabyla účinnosti
vyhláška č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo
přestává být odpadem. Z hlediska nakládání s odpady nemá dalších připomínek.
4. Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje, že z navržených opatření na omezení negativního vlivu provozu a
výstavby dálnice D0 na kvalitu ovzduší vyplývá, že navrhovaný záměr je v souladu s koncepčním
dokumentem „Program zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01“. Dále konstatuje, že
posuzovaný záměr je z hlediska ochrany ovzduší významnou stavbou, která přispěje k plynulosti dopravy
na dálnici D0 a k částečnému odlehčení přilehlých komunikací, procházejících převážně oblastmi s hustou
obytnou zástavbou. Orgán ochrany ovzduší OCP MHMP pokládá za důležité, aby během výstavby a provozu
byla důsledně aplikována všechna navržená opatření pro zmírnění negativních vlivů na ovzduší, zejména
vypracovat projekt vegetačních úprav, ve kterém bude proveden konkrétní návrh jednotlivých vegetačních
bariér, vegetačních pásů a další výsadby v souladu s navrženými kompenzačními opatřeními. Orgán
ochrany ovzduší OCP MHMP nemá k dokumentaci žádné zásadní připomínky.
5. Z hlediska ochrany přírody – bez připomínek
6. Z hlediska myslivosti – bez připomínek
7. Z hlediska ochrany vod -nemá připomínek, projednání v následujících stupních projektové přípravy
nepožaduje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad 1: Zpracovatel posudku bere na vědomí, dále bez komentáře.
Ad 2: Postup odnětí nebo omezení PUPFL stanovují §§ 15 a 16 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
některých zákonů (lesní zákon) a § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo
omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa. Požádat o odnětí půd, nebo
jejich dočasné mezení je povinností ze zákona. Z uvedeného důvodu nebyl požadavek zahrnutí dočasných
záborů do dalších stupňů projektové dokumentace zapracován do podmínek návrhu souhlasného
stanoviska.
Ad 3: Zpracovatel posudku bere na vědomí, dále bez komentáře.
Ad 4: V dokumentaci navržené připomínky jsou zapracovány do návrhu podmínek závazného souhlasného
stanoviska.
Ad 5: Zpracovatel posudku bere na vědomí, dále bez komentáře.
Ad 6: Zpracovatel posudku bere na vědomí, dále bez komentáře.
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Ad 7: Zpracovatel posudku bere na vědomí, dále bez komentáře.
12. Městská část Praha – Slivenec, starostka městské části, k Lochkovu6/2, 154 00 Praha 5 – Slivenec,
vyjádření ze dne 6.4.2020, podpis Mgr. Jana Plamínková, starostka MČ Praha-Slivenec.
Obsah vyjádření:
1. Vyjádření uvádí, že na základě zkušeností města a jeho obyvatel s dosavadním provozem posuzovaného
úseku dálnice požaduje v souladu s ustanovením § 1 odst. 3 zákona EIA co nejpodrobnější informace a co
nejdetailnější a komplexní posouzení přepokládaných vlivů tohoto záměru (D0 515) na životní prostředí.
2. Městská část Praha Slivenec nesouhlasí s vypořádáním ZZŘ a tvrdí, že požadavky nebyly splněny, zejména:
a) Ochrana ovzduší – konstatuje, že formulace „bude (investorem) s orgány MČ a obcí projednána možnost
poskytnutí pozemků pro výsadbu dřevin“ je zcela nedostatečná. Požaduje aby ŘSD aktivně vykupovalo
pozemky nejen pro vlastní výstavbu rozšířeného tělesa dálnice, ale i pro protihlukové zdi, zvýšené náspy
i pro výsadbu dřevin.
b) DUN by měly být v maximální míře budovány jako přírodní nádrže, které by co nejlépe zapadly do
krajiny. Kde to půjde, mělo by se realizovat zasakování (je ale potřeba prověřit, že v zimním období
nebude zasolená voda v půdě škodit). Zadržení vody v krajině je ale prvořadým úkolem dnešní doby
v rámci adaptace země na klimatickou změnu.
c) Z hlediska prostupnosti okruhu jakožto krajinné bariéry považuje navržená opatření za nedostatečná.
Pozitivně vnímá vybudování ekoduktu u mostu v km 19,995 a úpravu propustku Jinočanského potoka.
Dále, nad rámec navrženého požaduje výstavbu ekoduktu u lokálního biokoridoru 308 (cca km 17,000)
a ekoduktu nebo alespoň lávky pro pěší a cyklisty severně od MÚK Slivenec (cca km 16,200). Potřebu
vybudování ekoduktu nebo lávky v km 16,200 zdůvodňuje existencí historické cesty, kde MČ dosud
vlastní pozemky, na kterých by mohla vybudovat pěší a cyklistickou stezku, která by občanům velmi
výrazně zkrátila cestu do oblasti Za okruhem, kde vzniká Volnočasový areál za okruhem v současné
době přístupný pouze přes jižní ekodukt v oblasti Habeše.
d) MČ Praha – Slivenec absolutně nesouhlasí s postupem, kdy se neudělají dostatečná protihluková
opatření dopředu a budou se dělat jen v případě, že by měření hluku ukázalo neplnění limitů.
e) MČ Praha – Slivenec požaduje vybudování lávky (nebo lépe ekoduktu) v místě, kde byla tradiční cesta
v 80. letech přerušena. MČ Praha – Slivenec vlastní pozemek parc. č. 1798/124, který je součástí dálnice
D0 a proto požaduje její obnovení (původní cesty).
3. MČ Praha – Slivenec k vypořádání připomínek obdržených v rámci zjišťovacího řízení:
a) Vypořádání připomínek MHP - není pravda, že by alternativní řešení muselo vést přes Český Kras a údolí
Berounky. Variantně jsou možná i mnohá další řešení, která nejsou představena.
b) Vypořádání připomínek MČ Praha – Slivenec: z dokumentace EIA je zřejmé, že MČ bude rozšířením
dálnice D0 zasažena nejhůře ze všech obcí a městských částí. Slivenec bude zasažen zvýšenou dopravou,
zhoršena bude kvalita ovzduší, celé území bude zasaženo benzo(a)pyrenem, výrazně se zhorší situace
u částic PM2,5 a PM10, dramaticky se zhorší situace u oxidu dusičitého. Tuto značnou újmu občanům
bude vykompenzovat přímými i nepřímými opatřeními. Mezi přímá opatření patří výsadba zelených
pásů. Požaduje, aby ŘSD ČR aktivně vykupovala pozemky, na kterých bude možné zelené pásy realizovat.
Dále je třeba budovat protihlukové stěny či zaklopení dálnice. Mezi nepřímá opatření patří zlepšení
propustnosti krajiny výstavbou ekoduktů a lávek. Dle MČ Slivenec se podle výsledků akustické studie
zdá, že se vůbec nepočítá což je pro MČ absolutně nepřijatelné. Požaduje dobudovat protihlukové stěny
u části okruhu 514. V úseku 515 požaduje postavit protihlukové stěny vysoké cca 8 m. Dle akustické
studie je na území Slivence již nyní hygienický limit překročen. Limit je údajně dodržen, ale jen po
započtení když se započte korekce o nejistotu měření. Dále se akustická studie vůbec nezabývá ulicí
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K Lochkovu, ač se zabývá i vlivem na výrazně vzdálenější lokality jako je Lochkov, Zbraslav či Praha 16.
MČ požaduje podrobné doplnění, jak rozšíření D0 515 ovlivní vlastní provoz ve Slivenci.
c) MČ Praha – Slivenec nesouhlasí s tvrzením, že hodnocený úsek nevede v žádné části tak hlubokým
zářezem, aby ho nebylo možné překrýt. MČ Praha – Slivenec uvádí, že zaklopením by se výrazně snížil
vliv dálnice na okolí.
d) V dokumentaci není vůbec vypořádána připomínka nárůstu dopravy, resp. ukazuje se, že obavy MČ
z nárůstu dopravy, znečištění a hluku byly v plné míře oprávněné.
e) MČ vznáší otázku, proč se uvažuje s výsadbou zelených pásů a ve Slivenci ne, když Slivenec bude daleko
více postižen negativními vlivy.
f) MČ považuje za nutné aktivně vykupovat pozemky pro výsadbu zelených pásů. Nelze budovat zelené
pásy pouze tam, kde někdo poskytne pozemek.
4. MČ Praha – Slivenec považuje v dokumentaci EIA za nedostatečně vyhodnocené kumulativní a
synergické vlivy se všemi již provozovanými a plánovanými záměry v kapitole B.I.4. Charakter záměru a
možnost kumulace s jinými záměry. Týká se to především problematické stránky nárůstu hlukové zátěže
a znečištění ovzduší. Vyjádření se odvolává na ustanovení § 1 odst. 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) a na ustálenou soudní judikaturu, např. rozsudek NSS ze dne 21.6.2012 č.j. 1
Ao 7/2011- 547, ze kterých vyplývá, že posouzení kumulativních a synergických vlivů určitého záměru
musí být provedeno jak ve vztahu k jiným plánovaným záměrům, tak ale též ve vztahu k záměrům již
realizovaným.
5. MČ Praha – Slivenec vytýká dokumentaci EIA absenci nulové varianty. Tvrdí, že SOKP by měl skutečně
sloužit pro účelnou distribuci zdrojové a cílové dopravy v metropolitní oblasti, ale nikoliv jako součást
sítě TEN-T. Síť TEN-T má vést oblastmi s malou hustotou obyvatel, což Praha rozhodně není. Dle MČ je
skutečnost, že Praha je křižovatkou osmi dálnic skutečný evropský unikát.
6. Vliv záměru na hlukové zatížení – MČ Praha – Slivenec považuje za nejpotřebnější vybudování
dostatečně vysokých protihlukových stěn s minimální výškou 8 m. Dále požaduje i využití středové
protihlukové zdi a na vhodných místech zakrýt SOKP tubusem se zelení na jeho povrchu. Kromě
protihlukových stěn požaduje realizaci zeleného pásu v rozsahu minimálně dle územního plánu. Vliv
hluku dále požaduje snížit aplikací tichého asfaltu a omezením rychlosti na 80 km/hod.
7. Vliv záměru na znečištění ovzduší – MČ Praha – Slivenec konstatuje, vysoké zatížení území MČ
benzo(a)pyrenem, NO2, PM10 a PMě.5. Dále opakuje, že úsek D0 515 je využíván pro dálkovou
nákladní dopravu, což MČ považuje za nepřijatelné a za optimální řešení považuje vedení dálkové
dopravy jinou cestou. MČ Praha – Slivenec požaduje navrhnout kompenzační opatření ke snížení imisí
znečišťujících látek do ovzduší.
8. Další připomínky MČ Praha – Slivenec
a) MČ hodnotí šířku plánovaného ekoduktu v Km 19,995 jako velmi úzkou, ale považuje realizaci
ekoduktu za pozitivní změnu.
b) Je třeba brát ohled na výskyt ZCHD živočichů a propojit rozdělené populace křečka.
c) MČ zásadně nesouhlasí s terénními úpravami pouze svahů rozšířené dálnice, požaduje vykoupení
okolních pozemků a vybudování zemních valů, které působí přirozeněji.
d) Výstavbou dojde k plošnému záboru přírodních stanovišť, biotopů rostlin a živočichů v místě stavby,
a to v délce několika km. Lze očekávat zvýšení vnosu živin, což povede k ochuzení struktury a
druhového složení společenstva. Naruší se i vodní režim v okolí dálnice.
e) V tabulce na str. 52 přílohy Hodnocení podle § 67 ZOPK chybí vliv na populaci krasce Coraebus elatus.
To že druh v tabulce uveden není snižuje věrohodnost celého hodnocení.
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III. a IV. MČ Praha – Slivenec konstatuje, že dokumentace obsahuje velké množství nejasných a
nepodložených tvrzení a že nebyly adekvátně zpracovány požadavky ZZŘ. Požaduje, aby bylo ze
strany příslušného orgánu posuzování vlivů na životní prostředí nařízeno přepracování dokumentace,
protože dokumentace neobsahuje náležitosti na základě zákona EIA. Proto požaduje ve smyslu § 8
odst. 2 zákona EIA vrátit dokumentaci jejímu zpracovateli k přepracování.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad 1: Požadavek Městské části Praha – Slivenec je v předložené dokumentaci EIA splněn. Citovaný § 1 odst. 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) stanovuje: „Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je
získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních
předpisů, a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.“ Předložená dokumentace je vypracována
v rozsahu a detailu stanoveném přílohou č. 4 výše citovaného zákona, a je objektivním odborným
podkladem vypracovaným týmem odborně způsobilých osob v dostatečném rozsahu pro vydání
závazného stanoviska EIA.
Ad 2a: Požadavek ZZŘ z hlediska ochrany ovzduší byl splněn. Požadavkem ZZŘ bylo zpracovat rozptylovou
studii a vyhodnotit vliv výstavby a provozu D0 na kvalitu ovzduší v zájmovém území. Do studie zahrnout i
stavební mechanizace a vyvolané nákladní dopravy. Při provádění stavebních činnosti uplatnit opatření na
omezení prašnosti a navrhnout kompenzační opatření. Součástí předložené dokumentace EIA je rozptylová
studie, která hodnotí současnou úroveň znečištění ovzduší, predikuje úroveň znečištění ovzduší ve
výhledovém roce 2027 a v roce 2050, vyhodnocuje imise vyvolané stavebními pracemi, staveništní
dopravou, dalšími stavebními procesy na staveništi a změny dopravního zatížení komunikační sítě
v důsledku stavebních prací. V neposlední řadě navrhuje opatření pro omezení vlivů provozu záměru a
stavebních prací na kvalitu ovzduší. Jednou z významných možností omezení negativních vlivů provozu
záměru je výsadba vegetace v okolí rozšiřovaného úseku dálnice D0. Z důvodu možnosti provádět náhradní
výsadby i mimo silniční ochranné pásmo, zejména z důvodu omezování emisí benzo(a)pyrenu, byla
v dokumentaci EIA stanovena oznamovateli (ŘSD ČR) povinnost projednat s příslušnými orgány obcí a
městských částí možnost poskytnutí pozemků pro výsadbu dřevin a návazného převzetí těchto dřevin do
správy po uplynutí povýsadbové péče. ŘSD ČR je oprávněno vykupovat pozemky pouze ve vymezeném
ochranném silničním pásu, který je v případě dálnice stanoven § 30 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, na 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice anebo od osy větve její
křižovatky s jinou pozemní komunikací, a není oprávněn k aktivnímu vykupování pozemků mimo silniční
ochranné pásmo. ŘSD ČR může dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, provádět
náhradní výsadby na pozemcích jiného vlastníka, pokud mu to orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí
uloží a vlastník dotčených pozemků s tím souhlasí. Naopak jsou to obce, kterým zákon ukládá povinnost
vést přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadby (zákon č. 114/1992 Sb., § 9 odst.2 věta druhá).
Námitku lze vnímat jako pokus městské části přenášet její povinnost na investora.
Ad 2b: Požadavek ZZŘ z hlediska ochrany vod byl splněn. Požadavkem ZZŘ bylo stanovit celkové množství
odváděných dešťových vod po dokončení záměru, stanovit retenční kapacitu vodohospodářských opatření
tak, aby nedocházelo k nepříznivým vlivům na stávající odtokové poměry v území, rozdělit dálniční úseky
dle možností odvedení či zásaku dešťové vody na úseky, vymezit prázdný retenční prostor pro vybudování
retenční nádrže pro snížení odtoku dešťových vod ze silnice do Ořešského potoka. Předpokládané množství
odváděných dešťových vod bylo odhadnuto na 93 867 m3*rok-1. Retenční kapacita plánované retenční
nádrže byla provedena dle ČSN 75 6261 – Dešťové nádrže a stanovena na 2 277 m3. Předběžný návrh
uvažuje odvádění dešťových vod přes další 4 DUN a jednu novou retenční nádrž na Jinočanském potoce,
tj. podmínka rozdělení odvodu srážkových vod z tělesa dálnice do dílčích úseků je splněna. Zadržení vody
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v krajině je rozhodně prvořadým úkolem dnešní doby, ale rozhodně ne za cenu kontaminace zdrojů
podzemních vod chloridy ze zimní údržby komunikací. Zasolené vody ze zimní údržby komunikací je
optimální co nejrychleji odvést do velkých recipientů, naopak relativně čisté vody teplých období roku
maximálně zasakovat. Upřednostnění přírodního charakteru retenčních nádrží je legitimní požadavek a je
zapracován do podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska.
Ad 2c: Součástí dokumentace EIA je příloha č. 9 – Rámcová migrační studie, která vyhodnocuje migrační
potenciál posuzovaného úseku dálnice D0 515 z hlediska migrace volně žijících živočichů. Uvedená studie
konstatuje, že stavba je pouze rozšířením stávající dálniční komunikace s mimořádně významným vlivem
na průchodnost krajiny, který v dotčeném území již působí a posuzované rozšíření tento vliv nezhorší,
naopak realizací úprav stávajících stavebních objektů dojde alespoň k částečnému zlepšení migrační
prostupnosti. Studie vyhodnocuje migrační potenciál (MP) navržených ekoduktů v km 19,995 (D0-205) a
v km 18,025 (D0-203). Migrační potenciál ekoduktu v km 18,025 hodnotí jako nízký až podprůměrný, který
je dále snižován silnicí K Austinu, která bude z hlediska předpokládané intenzity dopravy v roce 2027
(10 800 vozidel/den) tvořit významnou migrační bariéru.
Ad 2d: Na str. 12 dokumentace EIA je uvedeno, že zpracována hluková studie, ve které je posouzen současný
stav, střednědobý stav (výhledový rok 2027) a dlouhodobý stav (výhledový rok 2050). Součástí hlukové
studie je návrh protihlukových opatření. Protihluková studie konstatuje, že splnění hygienických limitů
hladin hluku v okolní zástavbě je možné i bez použití nízkohlučného asfaltu a bez omezení nejvyšší
povolené rychlosti (za předpokladu realizace všech navržených protihlukových opatření). Z uvedeného
tedy vyplývá, že budou provedena všechna navržená protihluková opatření před uvedením záměru do
zkušebního provozu. Kontrolní měření je prováděno k ověření reálné účinnosti navržených protihlukových
opatření. Do podmínek návrhu souhlasného stanoviska je zapracována povinnost oznamovatele stanovit
body kontrolního měření ve spolupráci s místně příslušnými veřejnými správami, tedy městskými částmi a
obcemi.
Ad 2e: Jak je uvedeno ve vyjádření k bodu 2c, budování dalších mostních objektů přes dálnici D0 v úseku 515
je kontraproduktivní. Obnovení původní cesty ze strany oznamovatele by bylo možné pouze ve
vymezeném silničním ochranném pásmu.
Ad 3a: Dokumentace EIA posuzuje vlivy konkrétního záměru na životní prostředí. Pouze tam, kde je to
prokazatelně účelné a technicky a ekonomicky přijatelné, hledá se optimální řešení záměru z více variant
(§7 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb.). Posouzení záměru v jedné variantě není v rozporu se zákonem.
Ad 3b: Výkupy pozemků ŘSD ČR jsou vypořádány v ad 2a. Budování dalších ekoduktů a lávek je vypořádáno
v ad 2c. Protihluková opatření a jejich parametry (protihlukové stěny, protihlukové valy, výška stěn) budou
navrženy budovány na základě výsledků a doporučení Akustické studie a aktualizované akustické studie
pro stupeň DÚR. Ověření vhodnosti a účinnosti protihlukových opatření bude ověřeno na základě
reálného měření hluku po uvedení záměru do zkušebního provozu. Výška protihlukových stěn tedy bude
stanovena v následujících stupních projektového řízení. Dokumentace EIA se primárně nezabývá úsekem
D0 514 nicméně v kapitole C.II.10. dokumentace EIA je uvedeno, že investor ŘSD ČR plánuje
v krátkodobém výhledu (v letech 2020 – 2022) doplnění protihlukové ochrany na úsecích D0 516 a D0 514,
které navazují na posuzovaný záměr D0 515.
V Akustické studii je oblast ulice K Lochkovu vyhodnocena společně s oblastí Lochkova. Akustická studie
na straně 50 uvádí, že na území Lochkova dojde k nárůstu hlukové zátěže na místních komunikacích, tak i
v blízkosti trasy D0 514. U zástavby podél místních komunikací lze zaznamenat lokální vyšší nárůst pro
posuzovaný horizont k roku 2027 bez Radlické radiály, a to do 1,7 dB v denní a do 1,1 dB v noční dobu. V
ostatních posuzovaných stavech byl vypočten nárůst do 0,5 dB v denní a do 0,4 dB v noční dobu. Ani
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v jednom z posuzovaných stavů však nedojde podél místních komunikací vlivem zprovoznění záměru k
překročení limitních hodnot. Podél zástavby u samotné D0 514 bude nárůst hlukové zátěže minimální (do
0,2 dB v denní i noční dobu), v jednom bodě je však dle výsledků modelových výpočtů již v současném
stavu hygienický limit v noční dobu překročen. Velikost překročení hygienického limitu se pohybuje v
nejistotě měření (2 dB), která se odečítá od výsledků měření prováděného pro účely ochrany veřejného
zdraví podle §32a zákona č. 258/2000 Sb. Na jaře 2020 bude v lokalitě Za Ovčínem 183, Lochkov (VB 148)
provedeno ověřovací měření hluku, které prokáže/vyvrátí nadlimitní hodnoty v území způsobené
provozem na D0. V případě, že nebude hygienický limit dodržen, budou doplněna protihluková opatření
podél stavby D0 514 v blízkosti tunelu Lochkov.
Ad 3c: Vypořádání na str. 22 dokumentace EIA netvrdí, že dálnice nevede tak hlubokým zářezem, aby ho
nebylo možné překrýt. Dokumentace tvrdí, že dálnice nevede tak hlubokým zářezem, aby ho bylo možné
překrýt obdobným způsobem jako v případě Spořilovské spojky. A dále uvádí aby bylo možné dálnici
v úseku D0 515 překrýt by bylo nutno dálnici zahloubit, a to je zcela mimo reálné možnosti řešení (s
ohledem na extrémní finanční náročnost, ale i nutnost uzavření dálnice na dlouhou dobu, rozsah zemních
prací atd.). Zakrytí dálnice je za daných podmínek nerealizovatelné.
Ad 3d: Vypořádání odkazuje na kapitolu B.II.6.1 Změny dopravní zátěže. Z kapitoly je patrné, že realizace
záměru přinese významné zklidnění dopravy v celé jihozápadní části Prahy. Logicky musí v některých
částech přinést i zhoršení situace, ale toto zhoršení je na základě vypracovaných studií (Akustická studie a
Rozptylová studie) a za předpokladu realizace jimi navržených opatření vyhodnoceno jako akceptovatelné.
Ad 3e: Dokumentace EIA uvažuje s výsadbou doprovodné zeleně v celém úseku dálnice D0 515. Do
podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska je zapracována podmínka: Investor zajistí
vypracování komplexního projektu vegetačních úprav rozšířeného tělesa dálnice, ve kterém budou
provedeny konkrétní návrhy jednotlivých vegetačních bariér, vegetačních pásů, výsadby v souladu
s navrženými kompenzačními opatřeními a stanovenými požadavky na náhradní výsadby dřevin a prvky
ÚSES. Projekt musí zohledňovat požadavky na ochranu obyvatel – důraz musí být kladen na výsadby
vegetačních bariér u nejbližší zástavby a další výsadby ke kompenzaci emisí benzo[a]pyrenu. Parametry
vegetačních bariér budou navrženy jako maximální možné s ohledem na bezpečnost provozu na dálnici.
Komplexní projekt vegetačních úprav rozšířeného tělesa dálnice bude zpracován v souladu s charakterem
zeleně v území. Pro výsadby budou použity výhradně autochtonní stanovištně vhodné dřeviny (stromy i
keře). Projekt vegetačních úprav rozšířeného tělesa dálnice bude řešen ve spolupráci s krajinářským
architektem a autorizovaným projektantem územního systému ekologické stability (ÚSES). Komplexní
projekt vegetačních úprav rozšířeného tělesa dálnice bude projednán s IPR Praha a odsouhlasen
příslušným orgánem ochrany ovzduší a příslušným orgánem ochrany přírody.
Ad 3f: Zpracovatel posudku souhlasí s názorem, že je nutno aktivně vykupovat pozemky pro výsadbu zelených
pásů. Vykupování pozemků v ochranném silničním pásmu je na straně investora, který tak aktivně činí.
Vyhledávání vhodných pozemků je v kompetenci jednotlivých obcí viz část vyjádření Ad 2a.
Ad 4: V kapitole B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry posuzované dokumentace EIA
je uveden obsáhlý seznam záměrů posuzovaných v širokém okolí úseku 515 dálnice D0. V Akustické a
Rozptylové studii jsou vyhodnoceny vlivy záměru na hlukovou a imisní situaci v současné době a ve
výhledových stavech let 2027 s Radlickou radiálou, 2027 bez Radlické radiály a výhledový stav v roce 2050.
Do hodnocení jsou zahrnuty předpokládané realizace dopravních staveb v Praze a jejím širším okolí.
Uvedené podklady nejlépe (z hlediska současného vědeckého poznání a prognózování vývoje) odráží
kumulativní a synergické vlivy záměrů. Vyjádření MČ Praha – Slivenec cituje § 1 odst. 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). Citovaný odstavec uvádí: „Účelem posuzování vlivů na životní prostředí je získat
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objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů,
a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.“ Zpracovatel posudku musí konstatovat, že posuzovaná
dokumentace EIA dikci odstavce plně naplňuje. MČ Praha – Slivenec se dále odvolává na ustálenou
judikaturu a cituje z rozsudku NSS ze dne 21.6.2012 č.j. 1 Ao 7/2011- 547. Plný text rozsudku zní: „Nejvyšší
správní soud uzavírá, že úkolem odpůrce bylo nejen kumulativní a synergické vlivy identifikovat, ale též
vyhodnotit (popsat možné konkrétní dopady na konkrétní složky životního prostředí, zvážit, zda neexistuje
jiné lepší řešení, a zohlednit hodnocení těchto vlivů při výběru varianty záměru) a v případě jejich
akceptace stanovit pro realizaci záměrů konkrétní podmínky (kompenzační opatření), které by kumulativní
a synergické vlivy minimalizovaly, a dále stanovit pravidla jejich sledování. Právě zásady územního rozvoje
jsou ideální platformou pro zvážení a zohlednění kumulativních a synergických vlivů plánovaných záměrů,
neboť v této fázi územního plánování je ještě dobře možné od kumulace záměrů upustit, pozměnit je nebo
navrhnout vhodná kompenzační opatření. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (konkrétně část
SEA s přílohou HIA a část NATURA) tedy neodpovídá požadavkům bodu 5 přílohy stavebního
zákona.“ Z uvedeného jednoznačně vyplývá, že uvedený rozsudek se vůbec netýká procesu EIA, nýbrž
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a hodnocení vlivů záměrů
na udržitelný rozvoj území.
Ad 5: Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) výslovně nestanovuje povinnost vypracovávat dokumentaci
EIA ve variantách. Dokumentace EIA posuzuje vlivy konkrétního záměru na životní prostředí. Pouze tam,
kde je to prokazatelně účelné a technicky a ekonomicky přijatelné, hledá se optimální řešení záměru z více
variant (§7 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb.). Posouzení záměru v jedné variantě není v rozporu se zákonem.
Vyjádření MČ Praha – Slivenec uvádí, že síť TEN-T má vést oblastmi s malou hustotou obyvatel. K tvrzení
MČ je třeba uvést, že cílem Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech
Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě je posílení hospodářské soudržnosti mezi jednotlivými
evropskými zeměmi a regiony a zlepšení účinnosti dopravy. Mezi primární cíle patří propojení městských
uzlů (hlavních měst a aglomerací nad 1 milion obyvatel. Není možné propojit hlavní města a velké městské
aglomerace bez vstupu do hustě obydlených území. Požadavky na dopravní infrastrukturu stanovuje článek
18 citované směrnice, podmínka vedení sítě TEN-T oblastmi s nízkou hustotou obyvatel zde uvedena není.
Počet dálnic směřujících do Prahy není výsledkem libovůle posledních generací, nýbrž odkazem na
historický význam Prahy v evropském kontextu. Všechny dálnice sledují historické zemské silnice a dávné
obchodní cesty. Pokud by neexistovaly tyto historické komunikace, nebyla by Praha stověžatá.
Ad 6: Uvedené požadavky MČ Praha – Slivenec týkající se omezení hlučnosti a výsadby zeleně jsou vypořádány
v předchozích bodech. Z hlediska použití tichého asfaltu a omezení rychlosti na 80 km/hod dokumentace
EIA konstatuje, že splnění hygienických limitů hluku z dopravy na rozšířené dálnici D0 v úseku 515 lze
dosáhnout i bez aplikace tichého asfaltu a omezení rychlosti projíždějících vozidel. Použití tichého asfaltu
není možné ani z hlediska technologického, neboť dálnice bude rozšiřována pouze o jeden jízdní pruh
v každém směru a stávající dálnice je cementobetonové konstrukce. Zásahy do stávajících jízdních pruhů
z důvodu výměny povrchu vozovky by výstavbu záměru a s tím spojená omezení v dopravě významně
prodloužily.
Ad 7: Připomínky MČ Praha – Slivenec ke znečištění ovzduší jsou vypořádány v předchozích odstavcích.
K znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem je nutno podotknout, že doprava je významným producentem
benzo(a)pyrenu, ale nikoliv nejvýznamnějším, což je patrné i z mapy průměrných ročních koncentrací
benzo(a)pyrenu na území HMP. Opatření ke snížení imisního zatížení území byla navržena v Rozptylové
studii a dokumentaci EIA a zapracována do podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska.
Ad 8a: Zpracovatel posudku bere na vědomí a dále bez komentáře
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Ad 8b: Dokumentace EIA zohledňuje ZCHD živočichů v dostatečném rozsahu. Navrhovaný ekodukt a
propustek na Jinonickém potoce umožňuje migraci i populaci křečka.
Ad 8c: Investor není oprávněn k výkupu pozemků mimo ochranné silniční pásmo.
Ad 8d: Plošný zábor se bude týkat především záboru stanovišť v přímém kontaktu s tělesem stávající dálnice
D0, které byly silně destruovány v době její výstavby. Jedná se tedy především o ruderální stanoviště,
využívaná jako náhradní stanoviště rostlinných a živočišných druhů, již v současné době silně ovlivněná
inputy dusíku a dalších živin. Rozšířením dálnice dojde pouze k posunutí těchto stanovišť. V rámci rozšíření
dálnice bude dále zpracován komplexní projekt vegetačních úprav, který sám o sobě výrazně zvýší
biologickou diverzitu okolí dálnice.
Ad 8d: Z hlediska průzkumu je důležité zjištění přítomnosti ZCHD. V navazujících řízeních bude oznamovatel
povinen pořádat o výjimku ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů ve smyslu § 56 ZOPK,
kde budou podmínky ochrany detailně řešeny.
Ad III. a IV: Zpracovatel posudku považuje předloženou dokumentaci EIA zpracovanou ve více než
dostatečném rozsahu pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí a vydání závazného souhlasného
stanoviska. Řadu požadavků MČ Praha – Slivenec požaduje za čistě účelových s cílem vytváření obstrukcí
za účelem dosažení oddálení realizace posuzovaného záměru a oddálení dokončení celého SOKP, bez
ohledu na obyvatele městských částí Prahy skutečně nadmíru obtěžovaných tranzitní dopravou.
13. Městská část Praha-Řeporyje, starosta městské části, Nad Náměstím 84, 154 00 Praha - Řeporyje,
vyjádření ze dne 9.4.2020 pod č.j. MČ P-ŘPRJ 00817/2020, vyřizuje Lucie Seguin, podpis Pavel Novotný,
starosta Městské části Praha-Řeporyje.
Obsah vyjádření:
1. Vyjádření stručně rekapituluje posuzovaný záměr.
2. MČ Praha – Řeporyje považuje v dokumentaci za nedostatečně doložené kumulativní a synergické vlivy.
Vyjádření konstatuje, že již v současné době dochází v tomto úseku k vysoké koncentraci dopravy
projíždějící Prahou, kumuluje se zde tranzitní doprava na celoevropské úrovni, což je umocněno
neexistencí severní a východní větve SOKP. MČ požaduje akustickou studii s aktuálními daty v dopravní
špičce a v situaci, kdy nedochází k zácpám, včetně modelových situací a možných scénářů do roku 2050.
MČ Praha-Řeporyje žádá o podrobné posouzení kumulativních a synergických vlivů a jejich
zdokumentování modelovými výpočty, simulacemi a předpokládanými scénáři. MČ Praha-Řeporyje
nesouhlasí s hypotézou, že zkapacitněním DO 515 dojde ke snížení intenzity dopravy na komunikacích
nižších tříd na území okolních obcí a městských částí. Jelikož zde nevede žádná obchvatová trasa D0, je
doprava po těchto komunikacích nižších tříd tvořena místní obslužnou dopravou a tranzitní dopravou
směřující k D0. Pokud by se zvýšila kapacita D0, zvýšila by se i intenzita této tranzitní dopravy směřující
na D0 v přilehlých obcích a městských částech.
3. Kompenzační a mitigační opatření ve vztahu ke zkapacitnění úseku D0 515 požadovaná MČ PrahaŘeporyje:
a) MČ Praha-Řeporyje požaduje vybudování protihlukových valů nebo stěn o minimální výšce 8 m a
vysázení pásu lesního porostu po celé délce trasy s minimální šířkou 10 m.
b) MČ Praha-Řeporyje požaduje dokončení Jinočanské spojky před realizací záměru D0 515
zkapacitnění.
c) MČ Praha-Řeporyje by uvítala výraznou podporu hromadné dopravy a individuální dopravy nezávislé
na fosilních palivech, přičemž klíčové je zlepšení spolupráce mezi Středočeským krajem a HMP.
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d) MČ Praha-Řeporyje deklaruje, že D0 je primárně okruh kolem HMP sloužící obslužnosti HMP a
přilehlých obcí Středočeského kraje. Svou koncepcí rozhodně nemůže suplovat tranzitní osu pro
kamionovou dopravu v celoevropském systému. Z toho důvodu MČ požaduje za zásadní vypracování
studie/projektu velkého obchvatu Prahy dále od hlavního města mimo zástavbu.
e) MČ Praha-Řeporyje považuje rovněž za nezbytné dobudování severní a východní větve SOKP ještě
před realizací záměru D0 515 zkapacitnění. Teprve potom bude možné skutečně posoudit
nezbytnost tohoto záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad 1: Bere na vědomí a dále bez komentáře.
Ad 2: V kapitole B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry posuzované dokumentace EIA
je uveden obsáhlý seznam záměrů posuzovaných v širokém okolí úseku 515 dálnice D0. V Akustické a
Rozptylové studii jsou vyhodnoceny vlivy záměru na hlukovou a imisní situaci v současné době a ve
výhledových stavech let 2027 s Radlickou radiálou, 2027 bez Radlické radiály a výhledový stav v roce 2050.
Do hodnocení jsou zahrnuty předpokládané realizace dopravních staveb v Praze a jejím širším okolí.
Uvedené podklady nejlépe (z hlediska současného vědeckého poznání a prognózování vývoje) odráží
kumulativní a synergické vlivy současných i předpokládaných budoucích záměrů. Podkladem pro Hlukovou
studii, která je přílohou dokumentace EIA, je reálné měření hlukové situace realizované ve dnech 4., 11., a
19. dubna 2018 v celkem 10 měřících bodech. Měření probíhalo na každém stanovišti po dobu 24 hodin.
Vyhodnocení měření je uvedeno v dokumentu „D0 515 vyhodnocení akustické situace – Vyhodnocení
akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb dle naměřených dat uvedených v protokolu č.
1805031VP“. Protokoly měření jsou uvedeny v dokumentu „Protokol o zkoušce č. 1805031VP“. Oba
dokumenty vypracovala společnost Ekola Group, spol. s r.o., pod číslem zakázky 17.0760-02 v roce 2018.
Vzhledem k době měření bylo zajištěno, že byly měřením pokryty jak dopravní špičky, tak i období
relativního dopravního klidu. Požadavek MČ Praha-Řeporyje je splněn již v předložené dokumentaci EIA.
V dalších stupních projektového řízení bude vypracována další detailní hluková studie, jako podklad pro
vydání stavebního povolení. Po uvedení záměru do zkušebního provozu bude provedeno ve vybraných
bodech měření hluku ze záměru. Do podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska je zapracována
podmínka, která stanovuje povinnost investora vybrat kontrolní měřící body ve spolupráci se zástupci
místních samospráv. V případě nesplnění hygienických limitů hluku z dopravy má investor povinnost
doplnit protihluková opatření tak, aby byly limity hluku ve venkovním chráněném prostředí naplněny.
Nesouhlas s hypotézou snížení intenzit dopravy v přilehlých MČ a obcích: hypotéza uvedená
v dokumentaci EIA vychází z předpokladu, že v případě kongescí na stávajícím úseku dálnice budou řidiči
tranzitních vozidel vyhledávat objízdné trasy přes přilehlé městské části a obce, což přirozeně navýší
intenzitu dopravy v těchto obcích. Za předpokladu plynulého provozu na D0, tranzitní řidiči odbočovat
z trasy nebudou, což je předpoklad správný. Zvýšení intenzity dopravy vyvolané místní obslužnou dopravou
je skutečně možné, protože i místní obyvatelé budou vyhledávat ne nejkratší, nýbrž nejrychlejší trasy mezi
místem zaměstnání a bydlištěm. Tuto dopravu, však nelze označovat jako tranzitní, protože je realizována
obyvateli a firmami sídlícími v blízkém okolí.
Ad 3a: Vybudování protihlukových opatření, která zajistí splnění hygienických limitů hluku produkovaných ze
silniční dopravy na úseku dálnice D0 515 je jednou ze zásadních podmínek návrhu závazného souhlasného
stanoviska. Výška valů a protihlukových stěn není rozhodujícím kritériem. Splnění uvedené podmínky
vychází i ze zákona. Rovněž vysázení vegetačního doprovodu v maximálně možném rozsahu na úseku
dálnice D0 515 je zapracováno do podmínek návrhu závazného stanoviska. Požadavek MČ Praha-Řeporyje
je splněn.
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Ad 3b) Zpracovatel posudku bere požadavek na vědomí, ale musí konstatovat, že do podmínek návrhu
souhlasného závazného stanoviska lze zapracovat pouze podmínky, které investor může splnit nebo
ovlivnit. Dokončení Jinočanské spojky před realizací záměru D0 515 zkapacitnění oznamovatel ovlivnit není
schopen.
Ad c) Zpracovatel posudku bere požadavek na vědomí, ale musí konstatovat, že do podmínek návrhu
souhlasného závazného stanoviska lze zapracovat pouze podmínky, které investor může splnit nebo
ovlivnit. Řešení hromadné dopravy a individuální dopravy nezávislé na fosilních palivech, zlepšení
spolupráce mezi Středočeským krajem a HMP není v kompetenci oznamovatele.
Ad d) Zpracovatel posudku bere požadavek na vědomí. Předmětem dokumentace EIA však není posuzovat,
jak deklaruje SOKP MČ Praha-Řeporyje, či jiné subjekty. V Územním plánu hlavního města Prahy – 6.
Koncepce dopravní infrastruktury je uvedeno, že „Pražský okruh (Silniční okruh kolem Prahy – SOKP)
převede vůči Praze tranzitní dopravu na její okraj, rozvede vnější zdrojovou a cílovou dopravu po obvodě
města, umožní realizaci velké části vnitroměstských dopravních vztahů mezi okrajovými částmi Prahy a
přispěje k řešení kritické situace na stávající komunikační síti hlavního města přetížené vnitroměstskou i
tranzitní automobilovou dopravou.“ Z hlediska Územního plánu hlavního města Prahy se posuzovaný
záměr v souladu s jeho využitím.
Ad e) Zpracovatel posudku bere požadavek na vědomí. Rovněž jako v předchozích vyjádřeních musí
konstatovat, že požadavek není v kompetenci oznamovatele.
14. Městská část Praha 13, starosta městské části, Sluneční nám. 2580/13, vyjádření ze dne 30.3.2020 pod
Zn: 182/star/2020, podpis Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13.
Obsah vyjádření:
1. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemá připomínek za předpokladu postupu s uvedenými
podmínkami.
2. Z hlediska odpadového hospodářství - Rozsah informací o odpadech odpovídá charakteru záměru.
3. Z hlediska ochrany ovzduší - rekapituluje vlivy na ovzduší obsažené v rozptylové studii.
4. Z hlediska ochrany ZPF – konstatuje, že není příslušným úřadem dle § 15 písm. m, zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
5. Vyjádření odboru dopravy – odbor dopravy považuje vypořádání požadavků MČ Praha 13 za
nedostatečně vypořádané, například vedení objízdné trasy ulicí Bucharovou. Některé požadavky jsou
totožné s požadavky MČ Praha – Řeporyje, obce Chrášťany a Jinočany. MČ požaduje vyhodnocení
zpracovat v souladu se všemi uvedenými podmínkami, protože bez jejich splnění MČ Praha 13 se
záměrem zásadně nesouhlasí. Současně upozorňuje na zajištění koordinace rekonstrukcí pozemních
komunikací v Třebonicích, kde stavebníkem je hlavní město Praha.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad 1: Podmínky vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., a oznamovatel je musí plnit. Podmínka ochrany dřevin ve
znění „Dřeviny v dosahu stavby, které budou ponechány, chránit v souladu se standardem AOPK ČR „SPPK
A01 002: 2017 – Ochrana dřevin při stavební činnosti“ a normou „ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních
úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“ byla zapracována
do podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska.
Ad 2: Bez dalšího komentáře. Vyčíslení množství produkovaných odpadů bude provedeno v následujících
stupních projektového řízení.
Ad 3: Bez dalšího komentáře.
Ad 4: Bez dalšího komentáře.
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Ad 5: Zpracovatel posudku konstatuje, že připomínky MČ Praha 13 ke zjišťovacímu řízená byly vypořádány
v rozsahu odpovídajícím dokumentaci EIA a to včetně vedení objížďky ulicí Bucharova. Vypořádání
v dokumentaci EIA uvádí, že pro objízdnou trasu v době výstavby záměru není možné využít jinou ulici než
Bucharovu. Dále uvádí, že úplná uzavírka stávající dálnice D0 stavba 515 se předpokládá pouze ve velmi
krátkých intervalech. Úplné uzavírky budou jednorázové po dobu 14 – 16 hodin. Uzavírky budou primárně
noční a zasáhnou tak vždy nejvýše do jedné dopravní špičky. Pokud bude zvolen vhodný termín demolice
mostů, je krátkodobá objížďka Bucharovou ulicí akceptovatelná. Detailní řešení objízdných tras není
předmětem posuzování EIA a bude řešeno v následujících stupních projektové dokumentace, neboť ve
smyslu § 1 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí v platném znění
(dále jen „Zákon EIA“ je účelem posuzování vlivů záměrů na životní prostředí získat objektivní odborný
podklad pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních právních předpisů, a přispět tak
k udržitelnému rozvoji společnosti. Tímto odborným podkladem je závazné stanovisko vydané dle § 9a
Zákona EIA, rozhodnutím je v posuzovaném případě návazné řízení, kterým je ve smyslu § 3 písm. a) odst.
1 Zákona EIA územní řízení. Územní řízení probíhá v dikci §§ 84 až 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním
řízení a stavebním řádu (stavební zákon), kde je stanovena povinnost předložit dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí (§ 86 odst. 2 písm. d) jejíž rozsah je stanoven, vhledem k charakteru záměru, dle § 1
odst. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb přílohou č. 2 této vyhlášky. Z obsahu přílohy č. 2
citované vyhlášky vyplývá, že řešení objížděk není součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí.
Objízdné trasy, ale rovněž například pěší trasy, cyklotrasy, použité vegetační prvky, biotechnická opatření
a další detailní řešení záměru jsou součástí dokumentace pro stavební řízení ve smyslu §§ 108 až 114
zákona č. č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon) v rozsahu stanoveném
přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, kde je uvedená problematika detailně
řešena. Vydáním územního rozhodnutí dle § 92 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním řízení a
stavebním řádu (stavební zákon) příslušný stavební úřad schvaluje navržený záměr, vymezí pozemky pro
jeho realizaci, případně stanoví podmínky pro dělení nebo scelování pozemků, a stanoví podmínky pro
využití a ochranu území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu
stavby; vyžaduje-li to posouzení veřejných zájmů při provádění stavby, při kontrolních prohlídkách stavby
nebo při vydávání kolaudačního souhlasu, může uložit zpracování dokumentace pro provádění stavby.
Z výše uvedeného vyplývá, že požadované detaily musí být řešeny až v dalších stupních projektové
dokumentace, kterými budou dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby.
Pro omezení vyvolaných objížděk a negativních vlivů stavby na okolní zástavbu je s souboru podmínek
návrhu závazného stanoviska stanovena podmínka zachování provozu v režimu 2 + 2 na stávajícím úseku
dálnice D0. Do podmínek návrhu souhlasného stanoviska byla dále zapracována podmínka, stanovující
povinnost omezit maximální dobu souvislého uzavření dálnice na 24 hodin, a úplná uzavírka dálnice D0
úsek 515 může být provedena pouze v sobotu, z důvodu vyhnutí se dopravním špičkám v pracovních
dnech a víkendovým špičkám v pátek a neděli odpoledne.
Požadavky jsou totožné s požadavky MČ Praha – Řeporyje, obce Chrášťany a Jinočany jsou vypořádány u
příslušných vyjádřené (obce Chrášťany a Jinočany se k dokumentaci EIA nevyjádřily).
Koordinace realizace (stavby) záměru s rekonstrukcí pozemních komunikací v Třebonicích bude řešena (jak
je vysvětleno výše) v následujících stupních projektové dokumentace.
15. Obec Ořech, Baarovo náměstí 20, 252 00 Ořech, vyjádření pod č.j. 335/2020/Pa ze dne 7.4.2020, podpis
Ing. Jiří Pavlín, starosta obce.
Obsah vyjádření:
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1. Obec Ořech upozorňuje, že ve Výkresu místa hlavních střetů – střední část, není vyznačena stavba
„Vodovodní přivaděč Řeporyje – Ořech“, který je umístěn v chráničkách pod D0.
2. Obec Ořech nesouhlasí se svislými protihlukovými stěnami, zvláště pokud jsou umístěny pouze na jedné
straně D0. Instalace jednostranného umístění protihlukových stěn vede k vyššímu hlukovému zatížení
obce z důvodu odrazu zvuku od stěn.
3. Obec Ořech požaduje se podílet na výběru referenčních bodů pro měření hluku a emisí.
4. Obec Ořech požaduje koordinaci s napojením sjezdu z D0 na budoucí kruhovou křižovatku Obchvat obce
Ořech – silnice III. třídy.
5. Obec Ořech požaduje řešit případný výkup pozemků nebo jejich částí před zahájením výstavby.
6. Obec Ořech požaduje po dokončení stavby a jejího zprovoznění provést kontrolní měření hluku na obec.
7. Požadujeme v úsecích vedoucích kolem zastavěných částí obcí snížení nejvyšší povolené rychlosti na 80
km/hod.
8. Obec požaduje příspěvek na případnou výsadbu zeleně kolem obce.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad 1: Zpracovatel posudku bere na vědomí. Výkres 07b – Místa hlavních střetů řeší střety záměru z hlediska
vlivů na životní prostředí. Střet se stavbou vodovodního přivaděče představuje stávající střet
s infrastrukturou, který nemá vliv na životní prostředí.
Ad 2: Protihlukové stěny jsou nezbytnou součástí protihlukové ochrany chráněného venkovního prostoru
staveb. V případě jednostranné instalace mohou stěny působit jako reflektor (odražeč) zvukových vln
v opačném směru a zvyšovat tak hlukové zatížení. Ve výkresech č. 09, 10, 13, 14, 17 a 18 Hlukové studie,
která je přílohou posuzované dokumentace EIA, jsou zakreslena protihluková opatření spočívající
v navýšení stávající protihlukové stěny a návrhu dvou nových protihlukových stěn ve směru k obci Ořech.
Účinnost navržených protihlukových opatření bude ověřena ve fázi zkušebního provozu dálnice a pokud
budou opatření nedostatečná, bude zajištěno jejich doplnění tak, aby byly splněny příslušné hygienické
předpisy.
Ad 3: Požadavek je zapracován do podmínek návrhu souhlasného stanoviska.
Ad 4: Požadavek je zapracován do podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska.
Ad 5: Z hlediska § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním řízení a stavebním řádu (stavební zákon) musí být
žadatel vlastníkem pozemků, nebo žádost o stavební povolení musí obsahovat souhlas k provedení
stavebního záměru podle § 184a, tedy souhlas majitele. Z uvedeného lze dovozovat, že oznamovatel (ŘSD
ČR) se bude snažit vykoupit záměrem dotčené pozemky.
Ad 6: Požadavek je zapracován do podmínek souhlasného stanoviska.
Ad 7: Požadavek nelze zapracovat do podmínek souhlasného stanoviska, protože oznamovatel není oprávněn
ani schopen požadavek naplnit. Rozšíření dálnice D0 515 konstruováno na návrhovou 100 km/hod.
Omezení rychlosti na nižší rychlost je dopravně organizačním opatřením, které může být zavedeno po
ověření hlučnosti měřením po uvedení silnice do provozu.
Ad 8: Požadavek nelze zapracovat do podmínek souhlasného stanoviska. Oznamovatel (Ředitelství silnic
a dálnic ČR) je státní příspěvkovou organizací zřízená Ministerstvem dopravy ČR, která hospodaří podle
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), které mu neumožňují poskytovat příspěvky nebo dary. V uvedeném případě je výhodnější ze
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strany obce zajistit pozemky, které nemusí být ve vlastnictví obce vhodné pro výsadbu dřevin (vlastník
pozemků musí s výsadbou dřevin souhlasit). Pokud příslušný orgán ochrany přírody nařídí přiměřenou
náhradní výsadbu za pokácené dřeviny (§ 9 odst. 1 ZOPK), pak výsadba dřevin může být provedena i na
pozemcích, které nejsou v majetku oznamovatele (§ 9 odst. 1 ZOPK) a orgán ochrany přírody může
oznamovateli současně uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu (§ 9 odst. 1 ZOPK).
16. Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice, vyjádření pod č.j.
MUCE 23470/2020 OŽP/L/Vys ze dne 7.4.2020, vyřizuje Ing. Radek Vyskočil, podpis JUDr. Markéta Fialová,
vedoucí odboru životního prostředí.
Obsah vyjádření:
1. Vodoprávní úřad – nemá k předloženému hodnocení vlivů na životní prostředí připomínky.
2. Odbor ochrany přírody požaduje:
2a) V rámci dokumentace pro územní řízení řešit stav, resp. obnovu stávajících odvodňovacích příkopů
a retenčních nádrží a jejich doplnění o usazovací objekty tak, aby většina vody byla po co nejdelší
dobu, nutnou pro usazení většiny částic představujících znečištěním, zadržena.
2b) Prověřit možnost zvýšení čistící kapacity usazovacích nádrží včetně režimu likvidace
kontaminovaného bahna, aby se do povrchových vod, tedy Dalejského, Jinočanského a Ořešského
potoka dostalo co nejméně kontaminantů, které ohrožují společenstvo těchto vod.
2c) Zapracovat doporučení ze specializovaných studií, které jsou přílohami dokumentace EIA do
dokumentace stavby. Zjištěné přírodní biotopy, především vrbové křoviny hlinitých a písečných
náplavů zachovat a zahrnout do ÚSES.
2d) V případě hodnocení střetů ÚSES navrhnout kompenzace za zábor ploch ÚSES. V tomto směru
zaměřit pozornost na přírodní biotopy u retenční nádrže u Chrášťan a Jinonického potoka.
2e) V rámci začlenění stavby do krajiny a harmonizace krajinného měřítka doplnit rozptýlenou zeleň
v krajině (mez s keři a stromy, remízky, břehové porosty, vegetační doprovod cest) ve smyslu
doporučení závěrů studie „Vyhodnocení vlivu záměru na krajinný ráz“.
3. Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství – nemá k předloženému hodnocení vlivů na
životní prostředí připomínky.
4. Orgán ochrany ovzduší - nemá k předloženému hodnocení vlivů na životní prostředí připomínky.
5. Orgán ochrany ZPF – konstatuje, že není dotčeným správním úřadem, kterým je ze zákona Krajský úřad
Středočeského kraje.
6. Orgán státní správy lesů – není záměrem dotčen.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad 1: Zpracovatel posudku bere na vědomí a dále bez komentáře.
Ad 2a: Požadavek je zapracován do podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska.
Ad 2b: Požadavek je zapracován do podmínek souhlasného stanoviska, nakládání s kontaminovanými kaly
zachycenými v DUN musí být nakládáno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech.
Ad 2c: Požadavek je zapracován do podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska.
Ad 2d: Požadavek je zapracován do podmínek návrhu závazného souhlasného stanoviska.
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Ad 2e: Oznamovatel není oprávněn vykupovat pozemky mimo ochranné silniční pásmo. Zákon mu však
stanovuje povinnost provést náhradní výsadby za pokácené dřeviny, což oznamovateli umožňuje zakládání
i rozptýlené krajinné zeleně i na pozemcích, které nejsou v jeho vlastnictví. Z důvodu možnosti provádět
náhradní výsadby i mimo silniční ochranné pásmo, zejména z důvodu omezování emisí benzo(a)pyrenu,
byla v dokumentaci EIA stanovena oznamovateli (ŘSD ČR) povinnost projednat s příslušnými orgány obcí a
městských částí možnost poskytnutí pozemků pro výsadbu dřevin a návazného převzetí těchto dřevin do
správy po uplynutí povýsadbové péče, protože oznamovatel může dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, provádět náhradní výsadby na pozemcích jiného vlastníka, pokud mu to orgán
ochrany přírody ve svém rozhodnutí uloží a vlastník dotčených pozemků s tím souhlasí. Obcím zákon
ukládá povinnost vést přehled pozemků vhodných pro náhradní výsadby (zákon č. 114/1992 Sb., § 9 odst.2
věta druhá). Z uvedeného vyplývá, že je na straně obcí být připravené oznamovateli nabídnout vhodné
pozemky k náhradním výsadbám dřevin, které budou plnit funkci zachytávání emisí z dopravy, ale
současně budou mít i krajinotvornou funkci.
Ad 3: Zpracovatel posudku bere na vědomí a dále bez komentáře.
Ad 4: Zpracovatel posudku bere na vědomí a dále bez komentáře.
Ad 5: Zpracovatel posudku bere na vědomí a dále bez komentáře.
Ad 6: Zpracovatel posudku bere na vědomí a dále bez komentáře.
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VI.

CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Posuzovaná Dokumentace EIA hodnotí vlivy záměru rozšíření stávající dálnice D0 provedené v kategorii
R26,5/100 na kategorii D 34/100. Zkapacitnění tedy představuje rozšíření současné dálnice o jeden jízdní pruh
v každém směru na celkovou šířku 34 m s návrhovou rychlostí 100 km/hod. Celkové délka úprav je cca 6,8 km.
Záměr prochází jihozápadním okrajem hlavního města Prahy a zasahuje i část Středočeského kraje
v katastrálních územích obcí Ořech, Zbuzany, Jinočany a Chrášťany u Prahy. Součástí záměru jsou příslušné
úpravy mimoúrovňových křižovatek, mostních objektů, odvodnění apod.
Zdůvodnění potřeby záměru
Silniční okruh kolem Prahy propojuje na rozhraní hlavního města Prahy a Středočeského kraje jednotlivé
mezinárodní a republikové trasy. Stávající dálnice D0 stavba 515 je v současnosti v kategorii D 26,5/100
a provoz veden v uspořádání 2 + 2 jízdní pruhy. Úsek dálnice D0 515 je v současnosti jedním z nejzatíženějších
úseků SOKP, který kromě tranzitní dopravy mezi dálnicemi D1 a D5 je značně využíván i ve směru z centra
Prahy od Jižní spojky, Městského okruhu přes ulici K Barrandovu směrem k dálnici D5, D6, resp. na D7, na
Letiště Václava Havla Praha a zpět. Po dokončení a zprovoznění staveb 512, 513 a 514 dálnice D0 v jihozápadní
části SOKP v roce 2010 došlo v hodnoceném úseku k dalšímu nárůstu intenzit dopravy. Stávající šířkové
uspořádání dálnice neumožňuje zajistit požadovaný stupeň úrovně kvality dopravy. Nevyhovující kapacita
stávající dálnice způsobuje, že část automobilové dopravy se přesouvá na komunikace nižších tříd na území
okolních obcí.
Vlivy na ovzduší
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Z provedených modelových výpočtů pro všechny výhledové stavy a porovnání s pětiletými průměry
koncentrací znečišťujících látek vyplývá, že ve výchozím stavu (bez vlivu záměru) lze očekávat plnění imisních
limitů pro krátkodobé i roční koncentrace oxidu dusičitého a roční koncentrace benzenu. Velmi lokálně,
v nejbližším okolí nejvýznamnějších komunikací může docházet k překračování imisního limitu pro roční
koncentrace částic PM10 a PM2,5, v pásmu okolo nejvýznamnějších komunikací pak i možné překročení limitu
pro denní koncentrace částic PM10. Na většině zájmového území pak lze očekávat překročení imisního limitu
pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu.
Z modelových výpočtů vyplývá, že imisní limity pro průměrné roční i hodinové koncentrace oxidu dusičitého
a průměrné roční koncentrace benzenu budou v celém zájmovém území splněny i s vlivem zkapacitnění
hodnocené dálnice. V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM10 i PM2,5 nelze
zcela vyloučit překračování imisního limitu, ale to jen v těsné blízkosti hodnocené dálnice a vždy na lokalitách
bez obytné zástavby. Výpočet je na straně bezpečnosti, neboť je třeba připomenout skutečnost, že v pětiletých
průměrech koncentrací je již zahrnut příspěvek stávající dopravy na hodnoceném úseku dálnice. V případě
24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 je v současnosti dle ČHMÚ imisní limit v okolí dálnice
D0 splněn, modelové výpočty však ukazují na riziko překračování limitu v blízkosti dálnice, přičemž toto
překročení zasahuje i obytnou zástavbu. V lokalitách s rizikem překročení limitu je navržena výsadba vegetační
bariéry s takovou účinností aby bylo zajištěno snížení imisních příspěvků dálnice minimálně v rozsahu
odpovídajícím nárůstu imisních příspěvků v důsledku zkapacitnění dálnice. Koncentrace benzo[a]pyrenu lze
očekávat v nadlimitních hodnotách na většině zájmového území již ve výchozích stavech. Realizace záměru
však tuto situaci prakticky neovlivní, neboť automobilová doprava je zcela minoritním zdrojem
benzo[a]pyrenu. V rámci rozptylové studie byl proveden předběžný výpočet potřebného množství stromů pro
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celkovou kompenzaci nárůstu emisí benzo[a]pyrenu. Přesná kvantifikace bude provedena v rámci projektu
vegetačních úprav v další etapě přípravy záměru.
Vyhodnocení vlivu stavební činnosti na kvalitu ovzduší bylo provedeno pro modelové hodnoty nárůstu
průměrných denních koncentrací suspendovaných prachových částic PM10 a maximálních hodinových
koncentrací oxidu dusičitého. Nejvyšší vypočtený příspěvek stavební činnosti k 24hodinovým koncentracím
suspendovaných částic PM10 činí 7,3 µg.m- 3. V záměrem dotčeném území bylo identifikováno několik lokalit,
v nichž existuje potenciální riziko překračování imisního limitu již ve výchozím stavu a další zvýšení imisní
zátěže je nežádoucí. Jedná se o lokality (s jednou výjimkou), v nichž je limit dle podkladů ČHMÚ splněn,
modelové výpočty však ukazují na riziko překračování limitu v blízkosti dálnice. V těchto lokalitách byla
navržena opatření, při jejichž dodržení lze důvodně předpokládat, že stavební práce nebudou mít vliv na
nárůst četnosti překračování 24hodinového imisního limitu PM10. Rovněž bylo provedeno samostatné
posouzení imisních příspěvků ze staveništní dopravy. Z hodnocení je patrné, že imisní příspěvky budou
dosahovat jen minimálních hodnot, u krátkodobých koncentrací oxidu dusičitého nepřekročí 0,2 µg.m -3,
u 24hodinvých koncentrací prachových částic PM10 pak 0,07 µg.m-3. Vliv staveništní dopravy na imisní zatížení
území je možné považovat za zanedbatelný.
V rámci posouzení vlivů fáze výstavby na imisní zatížení území byla též posuzována skutečnost, že v průběhu
výstavby bude provoz na dálnici D0 omezen, čímž se sníží atraktivita této trasy a může dojít k přesunu části
dopravy na jiné komunikace. Z modelových výpočtů vyplývá, že změny v zatížení ostatních komunikací se
projeví nárůstem imisních příspěvků NO2 a PM10 v obytné zástavbě nejvýše o 0,07 µg.m-3, u částic PM2,5
maximálně o 0,03 µg.m-3, u benzenu o 0,002 µg.m-3 a u benzo[a]pyrenu o 0,004 ng.m-3. Ve vztahu k úrovním
imisní zátěže i k imisním limitům se jedná o mírné, prakticky nerozpoznatelné změny.
Vlivy znečištění ovzduší na veřejné zdraví
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
V souladu s autorizačním návodem SZÚ k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve
venkovním ovzduší byly sledovány imisní hodnoty pro oxid dusičitý, benzen, suspendované částice frakce PM10
a PM2,5 a benzo[a]pyren. Vlivem uvedení záměru do provozu byl obecně vypočten nárůst imisní zátěže
v blízkosti posuzovaného úseku dálnice D0 s nízkým počtem trvale žijících obyvatel, a pokles imisní zátěže
podél některých kapacitních komunikací, vedoucích častěji souvislou zástavbou, kde se počet obyvatel
pohybuje v řádu desítek až stovek. Celkově proto výrazně převažuje počet obyvatel v oblastech s poklesem
imisní zátěže oproti počtu obyvatel v pásmech nárůstu imisní zátěže. Expozice osob oxidu dusičitému je
spojována zejména s respiračními onemocněními. V řešené oblasti nebyla dosažena směrná pro akutní
(200 µg.m-3) ani chronickou (40 µg.m-3) expozici v žádném výpočtovém stavu. Zdravotní riziko z expozice NO2
lze celém území považovat za nízké. Hodnoty průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM10
se dle podkladů ČHMÚ v oblasti hodnoceného záměru pohybují v rozmezí 24,1 – 24,8 µg.m-3, u částic PM2,5
pak v rozmezí 17,3 – 18,1 µg.m-3. V porovnání se směrnými hodnotami WHO, které jsou stanoveny ve výši 20
µg.m-3 pro PM10 a 10 µg.m-3 pro PM2,5.je zřejmé, že již na úrovni imisního pozadí je nutno očekávat v celém
zájmovém území výskyt zvýšeného zdravotního rizika pro obě frakce suspendovaných částic. V důsledku
převedení části dopravy mimo obytnou zástavbu na D0 však celkově převáží snížení zdravotních rizik.
Koncentrace benzenu lze v zájmovém území očekávat ve všech výchozích stavech v hodnotách nejvýše do 1,4
µg.m-3. Uvedená úroveň imisní zátěže benzenem odpovídá míře karcinogenního rizika 8,4 × 10-6, jedná se tedy
o hodnoty na hranici přijatelné míry rizika. Nejvyšší nárůst imisní zátěže benzenem v obytné zástavbě byl
vypočten o 0,004 µg.m-3. Vzhledem k počtu zasažených obyvatel, lze konstatovat, že vypočtené změny ve
zdravotním riziku se v reálné situaci rozpoznatelně neprojeví. Výchozí hodnoty benzo[a]pyrenu se pohybují
na úrovni 0,9 – 2,0 ng.m-3, což odpovídá hodnotám 7,8 – 17,4 × 10-5. Tyto hodnoty jsou již nad hranicí
přijatelného rizika a ve většině zástavby i nad hranicí imisního limitu 1 ng.m-3. Jedná se však o situaci typickou
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pro celé území Prahy a okolí a doprava není majoritním zdrojem benzo[a]pyrenu. Vlivem zkapacitnění dálnice
byl vypočten nejvyšší nárůst imisní zátěže benzo[a]pyrenem v prostoru obytné zástavby do 0,015 ng.m-3.
Uvedené změně koncentrací odpovídá změna karcinogenního rizika na úrovni nejvýše 1,305 × 10-6, tj. jeden
případ na téměř 770 tisíc obyvatel. Vzhledem k počtu reálně zasažených obyvatel se vypočtené změny ve
zdravotním riziku v reálné situaci rozpoznatelně neprojeví. Dokumentace EIA konstatuje, že vlivem provozu
záměru dojde ke snížení celkové míry zdravotního rizika z expozice obyvatel znečištění ovzduší, přičemž ani
v oblastech s nejvyšším nárůstem imisní zátěže není třeba očekávat jakkoliv významné zvýšení výskytu
zdravotních účinků. Imisní příspěvky budou kompenzovány vegetačními úpravami okolí posuzovaného
záměru.
V době realizace záměru je nutno v nejbližší obytné zástavbě očekávat vliv na obyvatele. Zdrojem znečištění
ovzduší bude jak samotný prostor staveniště, tak i realizací záměru vyvolaná automobilová doprava.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že s nejvyšší pravděpodobností není třeba v žádném výpočtovém bodě
očekávat zvýšení počtu případů s výskytem dýchacích obtíží mezi dotčenou populací.

Vlivy na hlukovou situaci
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Modelové výpočty provedené pro širší okolí dálnice D0 515 prokazují po uvedení záměru do provozu převážně
snížení hlukové zátěže. U výpočtových bodů, kde byl hygienický limit překročen, se jedná o místa již v současné
době hlukově nadlimitně zatížená. Po realizaci záměru dojde i v těchto bodech ke snížení hluku. Výpočtové
body prokazující nárůst hlukového zatížení nedosahují nadlimitních hodnot. Na třech výpočtových bodech je
překročení hygienického limitu pro zprovoznění záměru v nejistotě měření (2 dB), která se odečítá od výsledků
měření prováděného pro účely ochrany veřejného zdraví podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění.
V těchto lokalitách je jako opatření navrženo měření hluku a instalace, resp. navýšení protihlukových opatření.
V období výstavby dokumentace EIA předpokládá nejvýraznější hlukovou zátěž při realizace záměru za použití
těžké techniky. Práce budou probíhat v několika etapách zejména v denní době, pouze u demolic nadjezdů se
předpokládá noční uzavírka a noční práce. Z modelových výpočtů vyplývá, že hygienický limit nebude, při
dodržování základních zásad pro snížení akustických dopadů v průběhu stavebních prací, překročen.

Vlivy na zdravotní rizika – hluk
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že v okolní obytné zástavbě je možné ve výchozích stavech počty
obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel v jednotlivých výpočetních stavech očekávat v řádu několika
tisíců. Vlivem zkapacitnění dálnice bylo vypočteno celkové snížení počtu obtěžovaných a při spánku rušených
obyvatel v řádu desítek případů a snížení rizika výskytu infarktu myokardu v řádu setin nového případu.
Ani v obytné zástavbě, nejvíce dotčené nárůstem hlukové zátěže, není třeba očekávat zvýšení
kardiovaskulárního rizika významného ve smyslu ohrožení zdraví, v některých výpočtových bodech však může
dojít k nárůstu počtu obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel.

Vlivy na klima
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
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Z pohledu mitigační strategie reprezentované Politikou ochrany klimatu, je možné konstatovat, že vzhledem
k rozsahu záměru je jeho vliv na produkci skleníkových plynů neutrální. Vliv záměru na klima je předpokládán
na lokální úrovni především z důvodu zvětšení rozsahu zpevněných, urychlení odtoku dešťových vod, realizace
vegetačních úprav. Uvedené vlivy na klima na lokální úrovni jsou vyhodnoceny jako mírné.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Negativní vliv rozšířené dálnice D0 stavba 515 na útvary podzemních a povrchových vod jako celek není
nepředpokládán. Rozšíření dálnice bude mít minimální vliv na kvalitu podzemních vod. Před realizací je
doporučeno kvalitu podzemních vod v záměrem dotčeném území ověřit.
Zkapacitněním dálnice dojde k rozšíření zpevněné části povrchu a tím ke zvýšení rychlosti odtoku dešťových
vod. Voda bude, stejně jako ze stávající dálnice, svedena příslušných recipientů přes DUN a případně retenční
nádrže. Nejvýznamnější znečišťující látkou v dešťových vodách odtékajících z povrchu komunikací je chlorid
sodný. Za účelem snížení celkového množství aplikovaného chloridu sodného je doporučeno aplikovat chlorid
sodný skrápěním.

Vlivy na půdy
Vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ na půdu je přijatelný.
Celkový trvalý zábor půd bude činit cca 23 ha, přičemž 15 % z této výměry tvoří ZPF a 0,5 % PUPFL. Zábor ZPF
činí v součtu cca 3,4 ha, z nichž je 1,9 ha půd řazeno do I. třídy ochrany, 0,3 ha do II. třídy ochrany, 0,3 ha do
III. třídy ochrany a 0,9 ha do IV. třídy ochrany. Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa činí 0,11 ha,
z nichž pouze 0,02 ha představuje lesní porost. Skrytá ornice důsledně využita při realizace záměru, či
nabídnuta k využití na jiných plochách.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Vzhledem k rozsahu záměru a existenci stávající dálnice D0, budou vlivy na geologické prostředí minimální.
Rozšíření dálnice neovlivní žádné evidované ložisko nerostných surovin ani zdrojů hodnotných vod.
Poddolované území v prostoru bývalého dobývacího prostoru Nučice již v současnosti zasahuje pod těleso
dálnice, negativní vlivy z rozšíření komunikace se nepředpokládají.

Vlivy na biologickou rozmanitost
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
V záměrem dotčeném území bylo zaznamenáno 30 zvláště chráněných druhů živočichů, z toho 3 druhy
kriticky ohrožené a 11 druhů silně ohrožených. Vliv záměru na populace živočichů je celkově hodnocen jako
mírný. Realizace záměru proto bude vyžadovat udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb. Zvláště chráněné druhy rostlin zjištěny nebyly. Při realizaci
záměru bude nezbytné odstranit dřeviny a keřové porosty na svazích stávající dálnice a v prostoru rozšíření
dálnice. Odstraněné dřeviny budou kompenzovány v rámci vegetačních úprav záměru a náhradních výsadeb.
Celkově lze vlivy záměru na flóru hodnotit jako málo významné a akceptovatelné při dodržování opatření,
která byla navržena ke snížení negativních vlivů výstavby a realizace záměru.
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Posuzovaný záměr není v rozporu s dílčími cíli Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR.
Vlivy na migraci živočichů
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Stávající dálnice D0 stavba 515 má mimořádně významný vliv na průchodnost krajiny. Tento vliv zde již
v současnosti působí a posuzované rozšíření tento vliv nezhorší, naopak díky realizaci úprav stávajících
mostních objektů dojde k alespoň částečnému zlepšení migrační prostupnosti pro volně žijící živočichy.
Vlivy na VKP
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Posuzovanou trasou dálnice D0 stavba 515 není dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek (VKP) ve
smyslu § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Posuzovaná trasa bude dále přetínat několik
vodních toků a jejich nivy, v okolí trasy záměru se nachází jeden rybník, dvě retenční nádrže a jedna vodní
plocha v lomu a záměr se dotkne lesů. Uvedené plochy jsou VKP ze zákona ve smyslu § 3 odst. b) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody. Vliv záměru je na VKP omezený, v některý případech bude vliv pozitivní.
Vlivy na ZCHÚ a soustavu NATURA
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Záměrem nebudou dotčená žádná zvláště chráněná území podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Záměr nemá vliv na EVL a ptačí oblasti.

Vlivy na krajinný ráz
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Z hlediska měřítka krajiny nepředstavuje rozšíření dálnice o jeden jízdní pruh na každé straně ani tomu
odpovídající rozšíření mostních konstrukcí zásadní změny. Významnou změnou je navýšení protihlukových
stěn na výšku až 6 m, které představuje zásadní pohledovou bariéru, která sníží měřítko rozhledu v krajině.
Záměr bude představovat nejvýše mírný zásah do pozitivních prvků krajiny, který lze kompenzovat vhodnou
výsadbou dřevin a keřů.

Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky, architektonické a archeologické aspekty
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
V těsné blízkosti záměru se nacházejí dva objekty, u kterých je vyloučeno zajistit plnění hygienických limitů
pro hluk ze silniční dopravy. Objekty budou vykoupeny a nadále nebudou plnit obytnou funkci.
Posuzovaná trasa dálnice D0 stavba 515 není v přímém střetu s žádnou nemovitou kulturní památkou
zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek a nedotýká se ani žádné jiné významné kulturní hodnoty.
Trasa D0 515 prochází územím s výskytem archeologických nalezišť, při realizaci záměru tedy může docházet
k nálezům archeologických památek.
Vlivy na odpady
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
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Posuzovaný záměr ve fázi realizace i vlastního provozu není spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska
celkového množství i z hlediska druhů odpadů mohly významně ohrozit životní prostředí.

Přeshraniční vlivy
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví shromážděných v rámci procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., je zřejmé, že
problematika přeshraničních vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí je v případě posuzovaného záměru
„D0 515 zkapacitnění“ bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví
překračující hranice České republiky.
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VII.

NÁVRH STANOVISKA

I. Povinné údaje

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(dále jen „závazné stanovisko“)
podle § 9a odst. 1 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“)
Název záměru:

„D0 515 zkapacitnění“

Kapacita (rozsah) záměru:

Zkapacitnění stávající čtyřpruhové dálnice D0 v úseku 515 na
šestipruhové uspořádání v kategorii 34/100, tj. na šířku 34,0 m
v návrhové rychlosti 100 km.h-1 ve stávající trase. Posuzovaný
úsek dálnice D0 tvoří jihozápadní část SOKP. Úsek začíná těsně
před MÚK Slivenec (km 15,7) a končí před MÚK Třebonice (km
22,5). Délka úseku dálnice D0 je cca 6,8 km.
Součástí záměru jsou přestavby a rekonstrukce mostních
objektů, z nichž 3 budou rekonstruovány a 5 bude demolováno
a nahrazeno novými mostními objekty. V souvislosti s
rozšířením dálnice budou dotčeny 4 mimoúrovňové křižovatky,
které budou rekonstruovány. Směrové a výškové vedení dálnice
D0 se realizací záměru nezmění. Součástí záměru jsou vegetační
úpravy tělesa dálnice v souladu s charakterem zeleně v území.
bod 47 – „Dálnice I. a II. třídy“

Zařazení záměru
dle přílohy č. 1 k zákonu

kraj: Hlavní město Praha

Umístění záměru:

katastrální území: Slivenec, Holyně, Řeporyje, Třebonice

obec (MČ): Praha 13, Praha – Slivenec, Praha - Řeporyje

kraj: Středočeský
obec: Ořech, Zbuzany, Jinočany, Chrášťany
katastrální území: Ořech, Zbuzany, Jinočany, Chrášťany u Prahy

Obchodní firma oznamovatele:
IČ oznamovatele:
Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
65993390
Na Pankráci 546/56, 140 00 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

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k záměru

„D0 515 zkapacitnění“
Ministerstvo životního prostředí na základě § 9a odst. 1 zákona
stanoví

následující podmínky pro navazující řízení:
Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě
podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzace negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
Podmínky pro fázi přípravy
1: Investor na základě vypracovaného plánu organizace výstavby zajistí zpracování detailní akustické studie,
která navrhne opatření k zajištění splnění hygienických limitů hluku ze staveniště po dobu výstavby.
S ohledem na technickou proveditelnost stanoví místa podél trasy záměru, kde bude možné po dobu
výstavby instalovat mobilní protihlukové stěny.
2: Investor hlukovou studií prověří akustickou situaci podél tras staveništní dopravy. V případě předpokladu
navýšení hlučnosti v bodech, kde je již hygienický limit překročen, nebo v bodech, kde je předpoklad
překročení limitu hygienického budou navržena opatření ke snížení hlučnosti nebo projednáno časově
omezené povolení.
3: Investor zajistí vypracování návrhu protihlukových stěn podél rozšířené dálnice D0 5150 tak, aby
v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb byly po rozšíření dálnice
splněny platné hygienické limity hluku emitované dopravou na pozemních komunikacích. Protihluková
opatření vymezená v rámci hlukové studie v dokumentaci EIA v dalším stupni projektové přípravy
upřesnění na základě zpřesněného návrhu stavby. Návrh protihlukových stěn zakreslený do reálné situace
předloží k posouzení IPR Praha a projedná s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (KHS).
4: Investor záměru zajistí koordinaci výstavby záměru D0 515 zkapacitnění s realizací plánované stavby
Radlické radiály, případně dalších dopravních staveb realizovaných souběžně s posuzovaným záměrem tak,
aby nedocházelo ke kumulativnímu vlivu dopravních uzavírek, vyvolaných dopravními stavbami v okolí
záměru.
5. Investor záměru zajistí koordinaci realizace záměru D0 515 zkapacitnění s realizací plánovaného obchvatu
obce Ořech – silnice III. třídy, a to v místě mimoúrovňové křižovatky Ořech. V tomto místě provede v rámci
rozšíření D0 515 úpravu větví MÚK Ořech a realizaci nového nadjezdu na dálnici D0 včetně okružní
křižovatky, která je součástí obchvatu obce Ořech.

89

Posudek dokumentace EIA záměru „D0 515 zkapacitnění“

6: Investor záměru zajistí na všech rekonstrukcích a přestavbách mostních objektů (nadjezdů), které jsou
součástí posuzovaného záměru D0 515 zkapacitnění navržení a vybudování bezpečných cyklostezek
minimálně na úrovni standardů kvality cyklotras na území hlavního města Prahy.
7: Investor záměru zajistí do vydání stavebního povolení prověření střetů záměru s okolními budovami a
objekty a navrhne odpovídající řešení. Jedná se zejména o zahrádkářskou osadu (km 18,4 – 18,6 vpravo),
objekt VÝTAHY KUBÍK a prodejní centrum BIKERS CROWN (km 18,9 – 19,2 vlevo) a komunikaci Mirešická s
účelovým areálem Stavebnin ISO Praha, s. r. o. (km 20,7 – 21,8 vpravo).
8. Investor zajistí před zahájením prací instalaci trvalých bariér podél Jinočanského potoka pro ochranu
obojživelníků za účelem jejich navedení k propustku v km 20,264 a zamezení pronikání obojživelníků do
prostoru staveniště. Bariéry budou instalovány v min. délce 100 m po obou stranách od potoka, a to ze
západní i východní strany tělesa dálnice. Délka bariér je stanovena jako minimální, na základě reálné
situace v době výstavby může biologický dozor stavby stanovit délku větší. V případě nemožnosti instalace
trvalých bariér z důvodu použité technologie stavby mohou být dočasně použity přenosné bariéry, které
budou, jakmile to technologie stavby umožní, nahrazeny trvalými bariérami.
9. Investor zajistí vypracování komplexního projektu vegetačních úprav rozšířeného tělesa dálnice, ve kterém
budou provedeny konkrétní návrhy jednotlivých vegetačních bariér, vegetačních pásů, výsadby v souladu
s navrženými kompenzačními opatřeními a stanovenými požadavky na náhradní výsadby dřevin a prvky
ÚSES. V projektu musí být podpořeny původní přírodní biotopy. Projekt musí zahrnovat rovněž plochy
náhradních výsadeb na plochách určených příslušnými orgány ochrany přírody. Projekt musí zohledňovat
požadavky na ochranu obyvatel – důraz musí být kladen na výsadby vegetačních bariér u nejbližší zástavby
a další výsadby ke kompenzaci emisí benzo[a]pyrenu.
Parametry vegetačních bariér budou navrženy jako maximální možné s ohledem na bezpečnost provozu
na dálnici. Komplexní projekt vegetačních úprav rozšířeného tělesa dálnice bude zpracován v souladu
s charakterem zeleně v území. Pro výsadby budou použity výhradně autochtonní stanovištně vhodné
dřeviny (stromy i keře). Komplexní projekt vegetačních úprav rozšířeného tělesa dálnice musí zohledňovat
požadavky na ochranu krajinného rázu. Podél všech protihlukových stěn, které budou realizovány podél
rozšířené dálnice, navrhne a realizuje souvislé pásy zeleně. Vysazení dostatečně hustých, horizontálně
i vertikálně diverzifikovaných porostů navrhne a realizuje především podél protihlukových stěn v místech
výraznějšího přiblížení záměru k obytné zástavbě. V místech, kde nebude výsadba dřevin podél stěn možná
z technických či provozních důvodů, zajistí ozelenění protihlukových stěn pomocí popínavých rostlin nebo
vegetační úpravou protihlukových stěn. Komplexní projekt vegetačních úprav musí klást důraz na zakrytí
mostních objektů a mimoúrovňových křižovatek, které jsou součástí záměru. Projekt vegetačních úprav
rozšířeného tělesa dálnice bude řešen ve spolupráci s krajinářským architektem a autorizovaným
projektantem územního systému ekologické stability (ÚSES). Komplexní projekt vegetačních úprav
rozšířeného tělesa dálnice bude projednán s IPR Praha, a odsouhlasen místně příslušným orgánem
ochrany ovzduší a příslušným orgánem ochrany přírody.
10: Investor zajistí úpravu propustku v km 20,264 úseku D0 515, který převádí Jinočanský potok pod dálnicí
tak, aby umožňoval průchod živočichů kategorie C (liška), tzn. že součástí propustku budou suché okraje
po obou stranách vodoteče v souladu s metodikami AOPK a TP180.
11: Investor navrhne opatření k ochraně netopýrů a ptáků, které, po schválení příslušným odborem ochrany
přírody, instaluje. Opatření k ochraně netopýrů (bariéry pro ochranu netopýrů) instaluje zejména v úseku
kde dálnice míjí retenční nádrž na Dalejském potoce na území obce Chrášťany. Konstrukce protihlukových
stěn investor navrhne v souladu s technickými podmínkami TP – 104 „Protihlukové clony pozemních
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komunikací (MD ČR, 2016)“, tak aby nedocházelo k nárazům ptáků do těchto stěn. Instalace musí být
provedena do zahájení zkušebního provozu úseku dálnice D0 515.
12: Investor v následujících stupních projektového řízené navrhne a v rámci záměru realizuje jako součást
nového nadjezdu v km 18,020 zelený pás o minimální šířce 10 m, který umožní propojení biotopů v místě
nefunkčního nadregionálního biokoridoru N4/8.
13: Investor záměru zajistí v dalších stupních projektového řízení geologický a hydrogeologický průzkum
záměrem dotčeného území a provede pasportizaci vodních zaměřenou na kvalitu a režim podzemních vod
před zahájením realizace záměru. Průzkum zaměří především na kvalitu a režim podzemních vod
v zahrádkářské osadě a v dotčeném území MČ Praha – Řeporyje. Součástí hydrogeologického průzkumu
bude návrh monitoringu podzemních vod před zahájením realizace, v průběhu realizace a po ukončení
realizace (v období provozu) záměru. Návrh monitoringu projedná s místně příslušnými vodoprávními
úřady (územní rozsah geologického průzkumu, rozsah chemické analýzy, minimálně obsah Cl- v podzemní
vodě, a četnost režimního měření podzemních vod – minimálně měření výšky hladiny podzemních vod ve
studnách). Realizaci monitoringu zahájí a ukončí v souladu se schváleným plánem monitoringu.
14: Všechny dešťové vody odváděné ze zpevněných ploch posuzovaného úseku dálnice D0 515 musí být
vypouštěny do přírodních recipientů přes DUN. Investor v následujících stupních projektového řízení
prověří umístění nových DUN. Investor provede úpravu kanalizačního systému tak, aby zahrnoval dostatek
bezpečnostních prvků, které umožní zachycení a následnou likvidaci případných úniků látek škodlivých
životnímu prostředí. Návrh musí zajistit prodloužení všech stávajících propustků pod tělesem dálnice a pod
hlavními větvemi mimoúrovňových křižovatek, tj. všechny stávající propustky v posuzovaném úseku
D0 515 zůstanou zachovány.
15: V dalších stupních projektového řízení investor záměru prověří návrh odvodňovacího systému rozšířené
dálnice se zohledněním předpokladu nárůstu četnosti a intenzity srážkových jevů ve vazbě na probíhající
změnu klimatu. V případě identifikace nevyhovujícího stav, navrhne zvýšení kapacity prvků odvodňovacího
systému, včetně doplnění dalších retenčních nádrží na jednotlivých recipientech tak, aby byl v projektech
respektován vývoj klimatu včetně extrémních srážek a bylo tak výrazně zmírněno riziko bleskových povodní
a umožněno zasakování dešťových vod.
16: Nově navržené retenční nádrže budou přednostně projektovány a realizovány jako nádrže se stálým
nadržením s nezpevněnými břehy o mírném sklonu. V případě nutnosti realizace retenčních nádrží jiného
než přírodního charakteru, je investor povinen tuto skutečnost projednat s místně příslušným orgánem
ochrany přírody a vodoprávním úřadem. Vegetační úpravy okolí retenčních nádrží budou součástí
komplexního projektu vegetačních úprav.
17: Investor záměru prověří situace ohledně nejasného vyústění stávající stoky X (km 16,0), která odvádí
dešťové vody ze stávající dálnice v úseku km 16,00 – 16,65 a zajistí realizaci odtoku vody přes dešťovou
usazovací nádrž, viz podmínka 14.
18: Investor prověří střet záměru s retenční nádrží (km 22,5) na Dalejském potoce na území obce Chrášťany
a navrhne úpravy nádrže nebo vymezí prostor pro vybudování nové retenční nádrže. Pokud navrhne
úpravy nádrže, musí úpravy směřovat k rekonstrukci nádrže k přírodě bližšímu stavu v souladu se zněním
podmínky č. 16.
19: Investor bude v dalších stupních projektových prací přednostně navrhovat stavební a konstrukční
materiály odolné vysokým a nízkým teplotám a rychlým změnám teplot.
20: Investor záměru již v době navazujících projektových prací navrhne technická řešení nebo dopravně
organizační opatření, která povedou k minimalizaci dopravních kongescí.
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21: Investor záměru v dalších projektových fázích navrhne vhodnou barevnost, členění a tvary protihlukových
stěn tak, aby konstrukce bylo možné lépe začlenit do krajiny, případně ozelenit popínavou vegetací. Při
návrhu protihlukových stěn investor zajistí těsnou spolupráci s krajinářským architektem viz podmínka č. 9.

Podmínky pro fázi výstavby
22: Po dobu výstavby záměru bude v maximální možné míře zachován provoz na stávající dálnici D0 515
v režimu 2 + 2. Investor záměru zajistí zapracování podmínky do plánu organizace výstavby.
23: Investor záměru zapracuje podmínku jako povinný parametr do podmínek výběrového řízení na
dodavatele stavby, dále do ji zapracuje do smluvního vztahu s dodavatelem stavby včetně stanovení
penalizace za nedodržení podmínky.
24: Investor zapracuje do plánu organizace výstavby podmínku, že při nakládce a vykládce materiálů budou
minimalizovány pádové výšky.
25: Zemní práce budou prováděny postupně v závislosti na postupu výstavby komunikace, nebude odkrýván
celý povrch najednou, plochy rozšiřované komunikace budou zhutněny. Investor záměru zajistí zapracování
podmínky do plánu organizace výstavby.
26: Po celou dobu realizace záměru bude prováděno důsledné čištění vozidel před jejich výjezdem ze
staveniště. Čištění vozidel na výjezdech ze stavby bude zajištěno instalací čistícího systému nebo
zavedenými postupy čištění vozidel. Investor záměru zajistí zapracování podmínky do plánu organizace
výstavby a provádění pravidelných kontrol.
27: Investor záměru zajistí průběžnou realizaci komplexního plánu vegetačních úprav co nejdříve po ukončení
stavebních prací na jednotlivých úsecích stavby. Podmínku zapracuje do plánu organizace výstavby.
28: Investor záměru zapracuje do plánu organizace výstavby povinnost pro dodavatele stavby v době
déletrvajícího sucha nebo při větrném počasí zajistit zvlhčování (skrápění) odkrytých suchých ploch.
29: Investor zapracuje do plánu organizace výstavby povinnost pro dodavatele stavby zajistit zaplachtování
nákladních automobilů, které budou dovážet nebo odvážet surovinu s frakcí menší než 4 mm.
30: Investor záměru zapracuje do plánu organizace výstavby povinnost pro dodavatele stavby zajistit omezení
činnosti motorů nákladních automobilů (na volnoběh) a hlučných stavebních strojů na minimum.
31: Investor záměru zapracuje do smluvních podmínek s dodavatelem stavby a do plánu organizace výroby
povinnost kontroly technického stavu strojní techniky a podmínek na staveništi (technický stav hrazení,
povětrnostní podmínky, dostupnost protiprašných opatření) před zahájením jednotlivých etap stavebních
prací. O provedení kontroly musí být učiněn zápis do stavebního deníku.
32: Investor záměru zapracuje do plánu organizace výstavby povinnost organizovat staveniště tak, aby
nedocházelo ke zbytečnému shlukování hlučných stavebních technologií v jedné části staveniště.
33: Investor zajistí omezení provádění demoličních prací na dobu mezi 8 – 18 hod., rovněž ostatní zvláště
hlučné práce v průběhu celé výstavby budou prováděny zejména mimo ranní a večerní hodiny, víkendy a
svátky. Výjimku budou tvořit práce na definovaných dílčích stavbách (mostní objekty), které budou
probíhat v noční dobu a o víkendech, což bude řešeno výjimkou dle § 31 odst. 1 zákona 258/2000 Sb.
34: V místech výraznějšího přiblížení k zástavbě (na území městských částí Praha – Řeporyje a Praha 13 a na
území obcí Ořech, Zbuzany a Jinočany) investor záměru zajistí, že budou uplatněna následující dodatečná
opatření, která zapracuje do plánu organizace výstavby:
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Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnných materiálů (cement, vápno,
bentonit, písek s frakcí do 4 mm) na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál musí být
shromažďován v boxech, jednotlivé materiály musí být ohrazeny a musí být zamezeno vyfoukání
jemných částic do okolí (v prostoru zařízení staveniště).



deponie materiálu o zrnitosti menší než 8 mm musí být zakryta nebo musí být při větrném počasí
a v době sucha skrápěny.



pojezdy nákladních vozidel po nezpevněné ploše staveniště musí být minimalizovány, nejvíce
pojížděné úseky na staveništi musí být zpevněny.



Musí být prováděno pravidelné čištění zpevněných pojízdných ploch, a to nejméně 1× denně. Čištění
staveništních ploch a komunikací musí být prováděno výhradně za mokra.



Maximální rychlost vozidel na staveništi bude omezena na 20 km.h-1. Značení omezující rychlost
bude umístěno u vjezdu na staveniště.



Rozrušování konstrukcí, řezání vozovky, broušení či frézování povrchu komunikace může být
prováděny pouze s použitím skrápění nebo odsávání. Při odsávání musí být použity vaky na prach.



V místech největšího přiblížení staveniště k obytné zástavbě (zejm. ul. U Trati na území obce Zbuzany)
musí být po dobu provádění zemních prací vybudována bariéra s protiprašnou funkcí (např.
tkaninové clony).



Investor zajistí, že budou minimálně jednou denně zaznamenávány do stavebního deníku klimatické
podmínky, zejména údaje o rychlosti větru a teplotě.

35: Investor zapracuje do plánu organizace výstavby povinnost pravidelné údržby strojů a dodržování
bezpečnostních opatření při manipulaci s látkami nebezpečnými vodám. V době odstavení strojů, budou
stroje přednostně odstaveny na zpevněných plochách a budou pod nimi umístěny vany pro zachycení
případných úniků provozních kapalin.
36: Investor záměru v následujících stupních projektového řízení zajistí minimalizaci dočasných záborů ZPF.
Do plánu organizace výstavby zapracuje podmínku zajištění minimálního pohybu vozidel a stavebních
strojů.
37: Investor v následujících stupních projektového řízení prověří vlastnosti svahů násypů a zářezů rozšířeného
dálničního tělesa z hlediska prevence jejich vodní eroze nebo půdních sesuvů. V případě identifikace rizika
vývoje uvedených jevů navrhne vhodná opatření ke zvýšení stability svahů jejich osázení vhodnou vegetací
nebo návrhem technických prostředků.
38. Investor zajistí biologický dozor stavby odborně způsobilou osobou s vysokoškolským vzděláním
přírodovědného směru, který bude odsouhlasen příslušnými orgány ochrany přírody. Biologický dozor
bude dohlížet na dodržování všech zákonných pravidel ochrany životního prostředí a přírody, realizaci
navržených zmírňujících opatření a případně určí další opatření, která zajistí minimalizaci vlivů záměru na
životní prostředí v době jeho výstavby. Investor stavby zajistí, promítnutí pravomocí biologického dozoru
stavby do plánu organizace výstavby, a to včetně jeho práva neomezeného přístupu na staveniště, zápisu
do stavebního deníku a zastavení prací na nezbytně nutnou dobu.
39: Investor stavby zajistí kácení dřevin v období vegetačního klidu dřevin (tj. 1. 10. až 31. 3.). Další nezbytného
a zcela výjimečného kácení jednotlivých dřevin či malých skupin dřevin může být realizováno ve
vegetačním období pouze po odsouhlasení a stanovení podmínek biologickým dozorem stavby. V hnízdním
období (1. 4. až 31. 7.) může být jednotlivé kácení prováděno po předchozím ohledání předmětných dřevin
a jejich okolí biologickým dozorem stavby před samotným kácením. Kácení jednotlivých dřevin či malých
skupin dřevin musí být biologickým dozorem stavby zaznamenáno ve stavebním deníku.
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40. Investor stavby zajistí ochranu dřevin v okolí záměru v souladu se standardem AOPK ČR „SPPK A01 002:
2017 – Ochrana dřevin při stavební činnosti“ a normou „ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav
v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. Konkrétní způsob a rozsah
ochrany dřevin určí biologický dozor stavby.
41: Investor záměru zajistí minimalizaci zásahů do porostů dřevin mimo trasu tělesa rozšířené dálnice D0
a veškerá zázemí stavby (především dočasná) budou zřizována mimo porosty dřevin. Mimo trasu rozšířené
dálnice bude minimalizováno ukládání materiálů, výkopové činnosti, navážky, umisťování zařízení, pojezdy
stavebních mechanismů a nákladních vozidel. Mimo trasu rozšířené dálnice bude dále minimalizováno
riziko poškození kořenového systému a nadzemních částí dřevin.
42: Investor záměru zapracuje do plánu organizace výstavby zákaz umisťování deponií zemin, skládek
stavebních materiálů a zařízení stavenišť do míst vymezení nefunkčních prvků územního systému
ekologické stability, přírodního parku a pozemků určených k plnění funkcí lesa.
43: V následujících stupních projektových příprav investor záměru prověří v místě bývalé obalovny živičných
směsí v ulici K Betonárně na území městské části Praha – Řeporyje potenciální kontaminaci podzemních
vod polychlorovanými bifenyly (PCB) a dále kontaminaci PCB dnových sedimentů Jinočanského potoka,
kde byla v minulosti zjištěna stará ekologická zátěž. V případě prokázání kontaminace navrhne opatření
k omezení šíření kontaminace do okolí, které projedná s místně příslušným orgánem ochrany přírody.
44: Investor záměru zapracuje do plánu organizace výstavby zákaz umisťovat deponie zemin, skládky
stavebních materiálů a zařízení stavenišť do bezprostřední blízkosti vodních toků.

Podmínky pro fázi provozu
45: Investor záměru prověří po uvedení záměru do zkušebního provozu plnění hygienických limitů hluku
z dopravy měřením u obytné zástavby podél navazujících úseků dálnice (stavby 514 a 516). V případě, že
nebude hygienický limit splněn, budou navýšeny stávající protihlukové stěny podél dálnice D0 stavba 514
mezi MÚK Slivenec a MÚK Lochkov a podél dálnice D0 stavba 516 mezi MÚK Třebonice a MÚK Řepy a dále
bude případně doplněna protihluková stěna podél dálnice D0 stavba 514 v blízkosti tunelu Lochkov.
Kontrolní měřící body budou navrženy po dohodě se zástupci místní samosprávy (dotčených obcí a MČ).
V případě, že limity nebudou dodrženy, bude kontrolní měření opakováno po doplnění protihlukových
opatření.
46: Investor záměru zajistí povinnost řádné péče o vysazenou zeleň (včetně ploch výsadby náhradní zeleně)
do plánu údržby dálnice. Do plánu údržby dálnice bude zejména zapracována povinnost pravidelné
kontroly stavu zeleně (1x za rok), stanovení intervalu údržby a náhrada odumřelých dřevin v nejbližším
možném termínu (z hlediska vegetačního období).
47: Investor záměru prověří zajistí v rámci kontrol stavu zeleně (viz podmínka 47) pravidelnou ploch, na nichž
byl odstraněn vegetační kryt a v případě výskytu invazních druhů rostlin zajistí jejich bezodkladnou likvidaci.
48: Investor záměru zapracuje do plánu údržby dálnice pravidelnou kontrolu propustnosti kanalizačního
systému dálnice a prováděna údržba retenčních a dešťových usazovacích nádrží, které jsou součástí
dešťové kanalizace dálnice D0 515.
49: Investor záměru zapracuje do plánu údržby dálnice povinnost preferovat zabezpečovat zimní údržbu
moderní technologií „skrápěného solení“.

Podmínky pro fázi ukončení provozu záměru
Nejsou stanoveny.
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Podmínky kompenzační
Nejsou stanoveny.

Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí
Podmínky pro zajištění monitoringu vlivů záměru na životní prostředí jsou obsaženy v podmínce č. 13.

II. Odůvodnění
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených podmínek:
Ministerstvo životního prostředí (dále také „MŽP“) vycházelo při formulování závazného stanoviska z
následujících podkladů:
Dokumentace EIA dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., záměru „D0 515 zkapacitnění“, kterou
zpracoval Mgr. Radek Jareš, Sdružení „ATEM-SATRA“, ATEM – Atelier ekologických modelů, s.r.o., držitel
autorizace dle § 19 a § 24 zákona č. 100/2001 Sb. (rozhodnutí o udělení autorizace č.j. 112632/ENV/10,
poslední rozhodnutí o prodloužení autorizace č. j. 38212/ENV/15 s platností do 18. 1. 2021), v lednu 2020
(dále jen „dokumentace EIA“).
Vyjádření k dokumentaci záměru „D0 515 zkapacitnění“
Posudek s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., „D0 515 zkapacitnění“, který
vypracoval RNDr. Oldřich Vacek, CSc., autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace a posudku podle
zákona č. 100/2001 Sb. (osvědčení č. j.: 7269/1089/OPVŽP/02, s posledním prodloužením autorizace na
5 let pod č. j.: 6834/ENV/17), v červenci 2020 (dále jen „posudek“).
Předmětem posuzovaného záměru rozšíření stávající dálnice D0 v úseku 515 provedené v kategorii
R26,5/100 na kategorii D 34/100. Zkapacitnění představuje rozšíření současné dálnice o jeden jízdní pruh
v každém směru na celkovou šířku 34 m s návrhovou rychlostí 100 km/hod. Celkové délka úprav, které
zahrnují rovněž příslušné úpravy mimoúrovňových křižovatek, mostních objektů, odvodnění, dešťových
usazovacích nádrží a revitalizace stávajících a realizace nových retenčních nádrží, je cca 6,8 km. Záměr
prochází jihozápadním okrajem hlavního města Prahy a zasahuje část Středočeského kraje v katastrálních
územích obcí Ořech, Zbuzany, Jinočany a Chrášťany u Prahy.
Silniční okruh kolem Prahy, který je v současnosti označován jako dálnice D0 je zařazen do mezinárodní
hlavní sítě TEN-T, která zajišťuje multimodální propojení všech evropských regionů na úrovni NUTS 2.
Silniční okruh kolem Prahy propojuje na rozhraní hlavního města Prahy a Středočeského kraje jednotlivé
mezinárodní a republikové silniční trasy. Stávající dálnice D0 je v úseku 515 je provedena v kategorii
D 26,5/100 a provoz veden v uspořádání 2 + 2 jízdní pruhy. Úsek dálnice D0 515 je v současnosti jedním
z nejzatíženějších úseků SOKP, který kromě převádění tranzitní dopravy mezi dálnicemi D1 a D5 značně
využíván i ve směru z centra Prahy od Jižní spojky, Městského okruhu přes ulici K Barrandovu směrem k
dálnici D5, D6, resp. na D7, na Letiště Václava Havla Praha a zpět. Po dokončení a zprovoznění staveb 512,
513 a 514 dálnice D0 v jihozápadní části SOKP v roce 2010 došlo v hodnoceném úseku k dalšímu nárůstu
intenzit dopravy. Stávající šířkové uspořádání dálnice neumožňuje zajistit požadovaný stupeň úrovně
kvality dopravy. Nevyhovující kapacita stávající dálnice způsobuje, že část automobilové dopravy se
přesouvá na komunikace nižších tříd na území okolních obcí. Realizace záměru zlepší dopravní
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propustnost úseku 515 dálnice D0 a tím sníží zatížení přilehlých městských částí Prahy a obcí, zejména
v době dopravních kongescí. Posuzovaný úsek naváže na D0 517 Řepy – Ruzyně který je již proveden
v kategorii 34/120.
Dne DD.MM. RRRR obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence oznámení EIA a dne DD. MM. RRRR byl proces EIA převeden na Ministerstvo
životního prostředí, odbor výkonu státní správy I (dále také „příslušný úřad“).
Dne 31.10.2018 oznámilo MŽP dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům zahájení
zjišťovacího řízení. Dne DD.MM.2018 byla informace o oznámení vyvěšena na úřední desce
Středočeského kraje a dne DD.MM.2018 na úřední desce Hlavního města Prahy, tzn., že za den zveřejnění
se dle § 16 odst. 2 zákona považuje 8.11.2018.
Dne DD.MM.2018 byla na úřední desce Středočeského kraje a dne DD.MM.2018 na úřední desce Hlavního
města Prahy vyvěšena informace o zahájení zjišťovacího řízení. Za den zveřejnění zahájení zjišťovacího
řízení je tedy považováno ve smyslu § 16 odst. 2 zákona datum DD. MM. 2020. Informace o zveřejnění
závěrů zjišťovacího řízení byla zveřejněna na úřední desce Středočeského kraje a dne DD.MM.2019 a na
úřední desce Hlavního města Prahy dne DD.MM.2019, za den zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení je tedy
považováno ve smyslu § 16 odst. 2 zákona datum 27. 3. 2019.
Dne DD.MM.RRRR byla MŽP předložená dokumentace EIA, dne DD.MM. 2020 byla na úřední desce
Středočeského kraje a dne DD. MM. 2020 na úřední desce hlavního města Prahy byla zveřejněna
informace o dokumentaci, tzn., že za den zveřejnění dokumentace se dle § 16 odst. 2 zákona považuje 11.
3. 2020.
V předložené dokumentaci je záměr z hlediska vedení trasy a technického řešení posuzován v jedné
variantě.
Předložená dokumentace EIA byla posouzena v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 100/2001 Sb., v
rozsahu stanoveném přílohou č. 5 citovaného zákona. Zpracovatel posudku konstatoval, že předložená
dokumentace EIA je vypracována v souladu s požadavky stanovenými § 8 zákona č. 100/2001 Sb., a v
rozsahu přílohy č. 4 citovaného zákona.
Dokumentace EIA posuzuje záměr „D0 515 zkapacitnění“ ze všech zákonem stanovených aspektů, a to jak
ve fázi výstavby, tak i ve fázi jejího provozu.
Dokumentace EIA posuzuje vlivy záměru na obyvatelstvo, na ovzduší a klima, na akustickou situaci, na
povrchové a podzemní vody, na zemědělský půdní fond a půdy určené k plnění funkcí lesa, na horninové
prostředí, na biologickou rozmanitost, na krajinu a krajinný ráz, a na hmotný majetek a kulturní památky.
Jako odborný podklad pro vypracování dokumentace byla zpracována řada dílčích odborných studií
zaměřených na detailní analýzu a hodnocení jednotlivých aspektů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví. Uvedené vlivy byly podrobně vyhodnoceny v samotné dokumentaci EIA nebo v samostatných
odborných studiích, které jsou nedílnou přílohou dokumentace EIA.
Dokumentace EIA rozděluje vlivy záměru na životní prostředí z hlediska mechanismu jejich působení do
tří skupin. První skupiny tvoří vlivy vyvolané v důsledku změn dopravního zatížení komunikační sítě
v důsledku zkapacitnění úseku D0 515. Tato skupina je považována z hlediska vlivů na životní prostředí za
nejvýznamnější. V důsledku zkapacitnění dojde k přesunu části dopravy na dálnici D0, tj. k nárůstu
dopravních intenzit na této komunikaci a na komunikacích navazujících, a naopak k poklesu zátěže na
některých komunikacích v širším okolí. Vliv zkapacitnění D0 na intenzity dopravy se projeví v rozsáhlém
území. Vlivy záměru na intenzity dopravy byly stanoveny na základě dopravně inženýrských podkladů pro
výhledový stav v roce 2027 po realizaci záměru ve variantě pro stav bez Radlické radiály a s Radlickou
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radiálou, a pro dlouhodobý výhled v roce 2050 (resp. 2040+). Dopravně inženýrské podklady vypracované
Technikou správou komunikací hl. m. Prahy a IPR Praha jsou nedílnou přílohou dokumentace EIA. Změny
dopravních intenzit se odrazí ve změnách imisní a hlukové zátěže dotčeného území a následně i v úrovni
zdravotních rizik obyvatelstva. Hodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci bylo
vyhodnoceno pomocí matematického modelování. Hodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší je
předmětem rozptylové studie (D0 515 zkapacitnění – Rozptylová studie, ATEM, listopad 2019), která je
přílohou dokumentace EIA. Z provedeného hodnocení vyplývá že, imisní limity pro průměrné roční i
hodinové koncentrace oxidu dusičitého a průměrné roční koncentrace benzenu budou v celém zájmovém
území splněny po realizaci záměru. U průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM10 i PM2,5
nelze v obytné zástavbě v těsné blízkosti dálnice D0 zcela vyloučit překračování imisního limitu. Limity
24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 jsou v současnosti v okolí dálnice D0 splněny,
modelové výpočty však ukazují na riziko překračování limitu v blízkosti dálnice, přičemž toto překročení
zasahuje i obytnou zástavbu. Jako opatření ke snížení imisních příspěvků je navržena výsadba vegetační
bariéry s účinností odpovídající minimálně imisnímu příspěvku dálnice po zkapacitnění. Koncentrace
benzo[a]pyrenu lze očekávat nadlimitní již ve výchozím stavu a realizace záměru tento stav nijak neovlivní
(dominantním zdrojem benzo[a]pyrenu je spalování pevných paliv v malých zdrojích).
Z výsledků modelových výpočtů pro období výstavby záměru vyplývá, že imisní limit pro hodinové
koncentrace NO2 bude u nejbližší obytné zástavby dodržen. V některých lokalitách však existuje, s
ohledem na nejistoty výpočtu, riziko přiblížení se k limitní hodnotě. V těchto případech jsou navržena
opatření ke splnění imisního limitu, a to s dostatečnou rezervou. Rovněž v případě 24hodinových
koncentrace PM10 bylo identifikováno několik oblastí, v nichž existuje potenciální riziko překračování
imisního limitu již ve výchozím stavu a další nárůst imisní zátěže je nežádoucí. Proto byla navržena
opatření, při jejichž dodržení lze předpokládat, že stavební práce nebudou mít vliv na nárůst četnosti
překračování limitu 24hodinových koncentrace PM10. Navržená opatření jsou platná pro celou stavbu.
Vlivy záměru na hlukovou situaci hodnotí akustická studie (D0 515 zkapacitnění – Akustická studie, ATEM,
říjen 2019). Ze závěrů studie vyplývá, že v současném stavu lze zaznamenat překročení hygienických limitů
u zástavby podél dálnice D0 515 a lokálně u zástavby podél průtahů obcí. Ve výhledu, po zprovoznění
navrhovaného záměru, je v dotčeném území podél zkapacitněného úseku D0 515 vyhodnocen vliv
provozu záměru v posuzovaných stavech (rok 2027 a rok 2050) na stávající obytné zástavby. Výpočtem
bylo prokázáno, že hluk z provozu záměru bude plnit stanovené hygienické limity. Pro zajištění
hygienických limitů byla navržena podél záměru realizace protihlukové ochrany ve formě protihlukových
stěn. Celkem se předpokládá instalace 363 m nových stěn a dalších 1,68 km stávajících protihlukových
stěn bude navýšeno. Po realizaci záměru lze očekávat změny hlukové zátěže podél vlastní dálnice D0, tak
v širším okolí záměru. Nikde, kde je překročena hranice hygienického limitu, nedojde k dalšímu navyšování
hlukové zátěže a zároveň nedojde vlivem zprovoznění záměru k překročení hygienických limitů. Výjimku
představuje zástavba podél sousedních úseků Pražského okruhu. V dotčených bodech je navrženo měření
hluku a případné doplnění protihlukové ochrany. Ve akustické studii bylo rovněž provedeno vyhodnocení
vlivů hluku ze stavební činnosti v době realizace záměru. Z výsledků vyplývá, že je možné zajistit splnění
hygienického limitu u nejbližší chráněné zástavby v případě dodržování základních opatření pro redukci
hlučnosti v prostoru stavby, které jsou zapracovány do podmínek závazného souhlasného stanoviska.
Hodnocení vlivu posuzovaného záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví je předmětem samostatného
posouzení (D0 515 zkapacitnění, ATEM, listopad 2019), které je nedílnou přílohou dokumentace EIA.
Hodnocení bylo provedeno pro obyvatele potenciálně dotčené realizací záměru, a to na základě údajů
o změnách imisní a hlukové zátěže ve vybraných bodech, reprezentujících obytnou zástavbu v širším okolí
posuzovaného úseku dálnice D0 515. Dokumentace hodnotí vlivy záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví
ve fázi provozu a ve fázi výstavby.
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V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid dusičitý,
benzen, suspendované částice PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyren. Z uvedených znečišťujících látek je ve
výpočtové oblasti nutno očekávat již ve výchozích stavech zvýšené riziko z expozice částicím PM10, PM2,5
a benzo[a]pyrenu. Koncentrace benzenu se budou pohybovat na hranici přijatelné míry rizika a průměrné
roční i hodinové koncentrace NO2 pod hranicí směrné hodnoty WHO.
Vlivem realizace navrženého záměru je možno očekávat celkově převažující snížení zdravotního rizika. V
části obytné zástavby (zejména v okolí dálnice D0) dojde k nárůstu rizika, u žádné ze sledovaných imisních
charakteristik však nebylo zaznamenáno významné zvýšení zdravotního rizika ve smyslu ohrožení zdraví,
a to ani v části zástavby nejvíce dotčené nárůstem imisní zátěže. Z kvantifikace zdravotního rizika
spojeného se zvýšenými koncentracemi jednotlivých látek v ovzduší se ukazuje, že se jedná o hodnoty
nevýznamné ve smyslu ohrožení zdraví dotčené populace, které budou v praxi nepostřehnutelné.
V lokalitách dotčených významnějším zvýšením imisní zátěže suspendovaných částic a benzo[a]pyrenu
byla navržena opatření ke snížení imisních příspěvků z provozu na dálnici D0.
Z provedeného hodnocení vlivu hlukové zátěže na obyvatelstvo a veřejné zdraví vyplývá, že v okolní
obytné zástavbě je možné ve výchozích stavech počty obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel
v jednotlivých stavech očekávat v řádu několika tisíců. Vlivem zkapacitnění bylo zaznamenáno celkové
snížení počtu obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel, a to v řádu desítek případů a snížení rizika
výskytu infarktu myokardu v řádu setin nového případu. Ani v nárůstem hlukové zátěže nejvíce dotčené
obytné zástavbě není třeba očekávat zvýšení kardiovaskulárního rizika významného ve smyslu ohrožení
zdraví, v některých výpočtových bodech však může dojít k nárůstu počtu obtěžovaných a při spánku
rušených obyvatel.
Celkově lze konstatovat, že záměr nepředstavuje nárůst zdravotního rizika ve smyslu ohrožení zdraví
dotčené populace a celkově dojde ke snížení jak kardiovaskulárního rizika, tak obtěžování a rušení při
spánku.
Druhou skupinu tvoří vlivy záměru vyvolané v důsledku přímých zásahů do ploch podél stávající dálnice
D0 515. Významnost těchto vlivů je limitována charakterem a plošným rozsahem záměru. Plochu přímých
vlivů záměru lze vyjádřit šířkou v řádu jednotek metrů na každé straně stávající dálnice D0 a v délce cca
6,8 km. Zkapacitněním úseku D0 515 dojde k záboru zemědělských půd a PUPFL v rozsahu odpovídajícím
prostorovému dosahu záměru (řádově jednotky metrů od stávající dálnice). Zábor ZPF činí v součtu cca
3,4 ha, z nichž je 1,9 ha půd řazeno do I. třídy ochrany, 0,3 ha do II. třídy ochrany, 0,3 ha do III. třídy
ochrany a 0,9 ha do IV. třídy ochrany. Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa činí 0,11 ha, z nichž
pouze 0,02 ha představuje lesní porost. Záměrem budou dotčeny VKP ze zákona (§3 odst. 1 písm. b ZOPK),
zejména lesní porost o ploše cca 200 m2 a retenční nádrž na Dalejském potoce při stávající dálnici
a posuzovaný úsek dálnice D0 515 překračuje tři drobné vodní toky. Do územního systému ekologické
stability zasahuje záměr jen okrajově, a to výhradně do jeho nefunkčních prvků. Záměrem bude zasažen
vegetační doprovod stávající dálnice, jedná se o běžné druhy dřevin, tvořené původními výsadbami
a nálety, které budou odstraněny a kompenzovány náhradní výsadbou autochtonních, stanovištně
vhodných druhů stromů a keřů.
V záměrem dotčeném území bylo zaznamenáno 30 zvláště chráněných druhů živočichů, z toho 3 druhy
kriticky ohrožené a 11 druhů silně ohrožených. Vliv záměru na populace živočichů je celkově hodnocen
jako mírný. Realizace záměru proto bude vyžadovat udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb. Zvláště chráněné druhy rostlin zjištěny nebyly.
Záměrem nebude dotčeno žádné zvláště chráněné území, evropsky významná lokalita, ptačí oblast, ani
žádný registrovaný významný krajinný prvek. Vliv záměru na povrchové a podzemní vody bude minimální.
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Do třetí skupiny jsou zařazeny všechny ostatní vlivy vyvolané realizací a provozem záměru, jedná se
především o vliv záměru na krajinný ráz a migraci volně žijících živočichů.
Jako pozitivní vlivy záměru lze označit odvedení části dopravy ze stávající komunikační sítě, procházející
obytnou zástavbou, se souvisejícími efekty ve smyslu snížení akustické zátěže, znečištění ovzduší a s tím
spojených vlivů na zdraví, snížení dopravní nehodovosti (zejména střetů s ostatními účastníky provozu na
komunikacích) a zlepšení migrační prostupnosti území. Další pozitivní vlivy se pak odvíjejí ze skutečnosti,
že stavební zásah do stávajícího úseku dálnice D0 umožňuje zlepšit další její aspekty, které by jinak zůstaly
beze změny, tj. rozšířit a doplnit vegetační doprovod dálnice, zlepšit stav odvodňovacích objektů, upravit
retenční nádrž směrem k přírodě bližšímu stavu a v rámci přestavby nadjezdů zlepšit podmínky
prostupnosti území pro cyklistickou a pěší dopravu.
K dokumentaci EIA bylo doručeno celkem 16 vyjádření, z nichž bylo 6 vyjádření samostatných územních
celků a 10 dotčených orgánů. Zástupci veřejnosti (občané a zapsané spolky) se k dokumentaci nevyjádřili.
Zpravidla se jedná o vyjádření souhlasná. Jeden územní samostatný celek výslovně požaduje vrácení
dokumentace k dopracování, neboť považuje dokumentaci za nedostatečně zpracovanou, neobjektivní
a nedůvěryhodnou. Dva samostatné požadují další podrobná posouzení případně realizaci staveb
(dokončení SOKP, Jinočanská spojka…).
Příslušný úřad v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., nenařídil veřejné projednání, neboť neobdržel
žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci.
Dne DD.MM.2020 byl na příslušný úřad předložen posudek. Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěry
dokumentace v tom smyslu, že posuzovaný záměr je z hlediska ochrany životního prostředí
akceptovatelný při splnění podmínek navrženého souhlasného závazného stanoviska. Zpracovatel
posudku doporučuje Ministerstvu životního prostředí vydat kladné stanovisko ve smyslu zákona
č. 100/2001 Sb., k záměru „D0 515 zkapacitnění“ a to za podmínek specifikovaných v návrhu závazného
stanoviska, který je součástí posudku.
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 „D0 515 zkapacitnění“ k výrazným negativním změnám, které by nebylo možné
eliminovat vhodně navrženými opatřeními a které by bránily realizaci stavby. S tímto hodnocením se
ztotožnil rovněž zpracovatel posudku a po vyhodnocení dokumentace EIA a na základě obdržených
vyjádření doporučuje záměr při respektování podmínek uvedených v návrhu závazného souhlasného
stanoviska realizovat. Specifikace vlivů na jednotlivé složky životního prostředí jsou podrobněji popsány
v následující části „Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich významnosti“ tohoto závazného stanoviska.
Na základě výše uvedené dokumentace EIA a vyjádření uplatněných k dokumentaci 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.

Odůvodnění stanovených podmínek:
Do podmínek navržených v posudku ani 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 a jsou stanoveny za účelem eliminace
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vlivů na konkrétní složky životního prostředí. Do podmínek tohoto závazného stanoviska byly zahrnuty
podmínky, které zákonnou povinnost zpřesňují a specifikují.
Do podmínek tohoto závazného stanoviska byly zahrnuty podmínky, které byly navrženy zpracovatelem
posudku v rámci konečného návrhu závazného stanoviska dle § 9 odst.10 zákona EIA.
Podmínky závazného stanoviska vycházejí z charakteru předmětného záměru a z vlastností prostředí, do
kterého je umístěn. V podmínkách je kladen důraz na přípravu záměru a jeho vlastní realizaci.
I. Podmínky pro fázi přípravy záměru
Podmínka č. 1: Podmínka má za cíl omezit obtěžování obyvatel okolní obytné zástavby hlukem v době

realizace záměru včasnou instalací protihlukových opatření, včetně mobilních
protihlukových stěn, které budou instalovány pouze v době realizace záměru. Návrh
protihlukových opatření investor projedná s příslušným orgánem ochrany veřejného
zdraví (KHS).
Podmínka č. 2: Podmínka má za cíl omezit odtěžování obyvatel, žijících v obytných územích přilehlých

k předpokládaným trasám staveništní dopravy, hlukem nad přípustnou míru.
Podmínka č. 3: Podmínka má za cíl zajistit vybudování takových protihlukových opatření, která budou

zárukou bezpečného splnění hygienických limitů pro hluk emitovaný z dopravy na
komunikacích v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru
staveb v okolí rozšířené dálnice D0 515 po jejím uvedení do provozu.
Podmínka č. 4: Souběžně realizované dopravní stavby mohou mít z důvodu uzavírek komunikací a řešení
objízdných tras za následek nepřiměřené zatížení okolí těchto staveb. Vzájemnou koordinací
dopravních staveb v okolí záměru lze dosáhnout významného zmírnění negativních vlivů a míru
obtěžování místního obyvatelstva.
Podmínka č. 5: Uložení podmínky zajišťuje racionální napojení sjezdu z dálnice D0 na obchvat obce

Ořech, čímž bude dosaženo odvedení tranzitní dopravy směřující na dálnici D0 mimo
zastavěné území obce.
Podmínka č. 6: Každá komunikace dálničního typu představuje zásadní bariéru pro volný pohyb

obyvatelstva, je proto nezbytné, všude tam kde je to možné, umožnit překonání tělesa
dálnice pěším a cyklistům. Podmínka č. 6 zajišťuje vytvoření bezpečných přechodů pro
uživatele krajiny přes těleso dálnice po všech mostních objektech (nadjezdech).
Podmínka č. 7: Cílem podmínky je zajistit přiměřenou ochranu oprávněných zájmů vlastníků záměrem
dotčených objektů v zahrádkářské osadě (km 18,4 – 18,6 vpravo), objektu VÝTAHY KUBÍK
a prodejního centra BIKERS CROWN (km 18,9 – 19,2 vlevo) a komunikace Mirešická s účelovým
areálem Stavebnin ISO Praha, s. r. o. (km 20,7 – 21,8 vpravo).
Podmínka č. 8: Podmínka zajišťuje ochranu obojživelníků a dalších drobných živočichů migrujících kolem
Jinočanského potoka před jejich průnikem na staveniště a do prostoru tělesa dálnice D0 515
v místě propustku v km 20,264.
Podmínka č. 9: Podmínka má za cíl vypracování komplexního projektu vegetačních úprav, který zajistí

provázanost jednotlivých výsadeb, jejich maximální účinnost při maximálně možném
zakrytí posuzovaného úseku dálnice D0 515 místně původní vegetací. Uvedená opatření
zajistí významné zvýšení biodiverzity v okolí dálnice. Podmínka současně stanovuje
účast krajinného architekta a autorizovaného projektanta ÚSES na řešení komplexního
projektu vegetačních úprav.
Podmínka č. 10: Podmínka je stanovena k umožnění migrace malých živočichů přes těleso rozšířené

dálnice. Propustek v km 20,264 km je jedním z nejvýznamnějších migračních objektů
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v posuzovaném úseku dálnice D0 5151, který umožňuje převedení obojživelníků
a malých obratlovců do velikostní kategorie C (liška) přes dálnici D0. Z uvedeného
důvodu je nutno propustku věnovat odpovídající pozornost. Podmínka přímo navazuje
na podmínku č. 8.
Podmínka č. 11: Podmínka je stanovena k ochraně ptáků před jejich nárazy do protihlukových stěn

a populace netopýrů zjištěná v prostoru retenční nádrže na Dalajském potoce
Podmínka č. 12: Podmínka je stanovena k umožnění migrace malých živočichů přes těleso rozšířené

dálnice. Součástí nového nadjezdu v km 18,02 je návrh ekoduktu, který je s ohledem na
problematické navazující okolí nadjezdu doporučeno nerealizovat tak, aby sloužil
k migraci živočichů. Migrační studie, která je součástí dokumentace EIA konstatuje, že
ekodukt vyúsťuje přímo do v současnosti frekventované komunikace K Austisu a vytváří
zřejmou ekologickou past. Vybudování zeleného pásu umožní propojení biotopů v místě
nefunkčního nadregionálního biokoridoru N4/8.
Podmínka č. 13: Stanovení podmínky zajišťuje ochranu zdrojů podzemní vody v území dotčeném

záměrem a ověření reálného vlivu záměru na kvalitu podzemních vod a jejich režim.
Podmínka současně ukládá vytvoření odborně zpracovaného plánu monitoringu
podzemních vod pro období přípravy záměru, realizace záměru a vlastní provoz záměru.
Podmínka ukládá po schválení monitoringu příslušným vodoprávním úřadem zahájit
monitoring.
Podmínka č. 14: Podmínka zajišťuje, že všechny dešťové vody odváděné ze zpevněných ploch úseku D0 515,
které mohou být kontaminovány látkami potenciálně nebezpečnými životnímu prostředí,
zejména vodním biotopům, budou odváděny přes DUN, kde dojde k zachycení nebezpečných
plovoucích látek a sedimentaci pevných částic na kterých mohou být sorbovány další
nebezpečné či toxické prvky a sloučeniny. Kontaminovány jsou především dešťové vody, které
se dostanou do kontaktu s povrchem vozovek, na kterých se mohou kontaminovat úkapy
pohonných hmot, lubrikantů, obrusů pneumatik, kovů a dalších látek. Proto je v podmínce
výslovně uvedeno „dešťové vody ze zpevněných ploch“. Dešťové vody z nezpevněných povrchů
(svahů tělesa dálnice) mohou být odváděny přímo do přírodních recipientů nebo do retenčních
nádrží a vypouštěny řízeně. Podmínka dále ukládá zachování všech stávajících propustků na
úseku dálnice D0 515, z důvodu zachování stávajícího vodního režimu v okolí nového tělesa
dálnice.
Podmínka č. 15: Rozšíření posuzovaného úseku dálnice D0 515 o dva jízdní pruhy bude mít za následek
zvětšení rozsahu zpevněných ploch, z nichž bude dešťová voda bez retence přímo odváděna do
recipientů. Podmínka je navržena k omezení negativních vlivů dálnice vyvolaných rychlým
odvodem dešťových vod z intenzivních srážkových jevů do přírodních recipientů. Podmínka má
současně přispět k zadržování vody v krajině.
Podmínka č. 16: Důležitou podmínkou je zapojení rozšířeného tělesa dálnice do krajiny a vytvoření podmínek
pro zvyšování biodiverzity záměrem dotčeného území. Podmínka zajišťuje, že nově navržené
retenční nádrže budou přírodního charakteru, budou vytvářet příznivé biotopy pro vodní
a vlhkomilné organismy. Současně budou přispívat k zadržování vody v krajině. Vegetační
úpravy musí být řešeny v rámci komplexního projektu vegetačních úprav okolí úseku dálnice
D0 515, čímž je zajištěno použití stanovištně vhodných autochtonních dřevin, zapojení
retenčních nádrží do krajinného rázu nebo do systému ÚSES. Případná realizace retenčních
nádrží jiným, než přírodě blízkým, řešením musí být odsouhlasena příslušným vodoprávním
úřadem a příslušným orgánem ochrany přírody.
Podmínka č. 17: Z hlediska ochrany vodních biotopů přírodních recipientů srážkových vod ze zpevněných částí
tělesa dálnice je nezbytné zajistit odvod potenciálně kontaminovaných vod přes DUN.
V podmínce 14 je stanoveno, že všechny dešťové vody ze zpevněných ploch dálnice musí být
odvedeny přes DUN. Proto podmínka stanovuje zajistit vyústění přes DUN. Realizace DUN by
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nebyla nutná v případě, že by bylo prokázáno, že stoka X odvádí dešťové vody pouze
z nezpevněných povrchů dálnice.
Podmínka č. 18: Podmínka č. 18 byla stanovena k zajištění vyřešení střetu záměru s retenční nádrží v km 22,5
záměru s cílem zlepšit současný stav nádrže. V případě rekonstrukce nádrže bude investor
postupovat dle podmínky č 16, tj. zabezpečí směřování úprav k přírodnímu charakteru nádrže.
Podmínka č. 19: Podmínka je navržena s ohledem na probíhající klimatickou změnu a stanovuje investorovi
záměru povinnost volit stavební hmoty a konstrukční materiály odolné podmínkám globální
klimatické změny, které zajistí prodloužení životnosti stavby a omezení nutných oprav, které by
měly negativní vliv na intenzitu dopravy.
Podmínka č. 20: Dopravní kongesce mají za následek tvorbu bypassů tranzitní dopravy, jejichž důsledkem je
nepřiměřené zatěžování životního prostředí v jejich okolí (hluk, znečištění ovzduší,
bezpečnostní dopravní rizika…). Podmínka je navržena k předcházení dopravních kongescí,
které mají za následek nežádoucí odklon tranzitní dopravy do objízdných tras, vhodným
opatřením je například instalace dopravních systémů regulujících rychlost dopravy na
příjezdových tranzitních trasách.
Podmínka č. 21: Podmínka je stanovena k usnadnění zapojení tělesa dálnice do okolní krajiny, zejména
vytvářením technických podmínek pro usnadnění kultivace popínavých rostlin z důvodu
nedostatku prostoru pro použití dřevin, a pokrytí protihlukových stěn popínavými rostlinami
k zajištění zvýšení účinnosti rozptylu či pohlcování zvukových vln.
II. Podmínky pro fázi výstavby záměru
Podmínka č. 22: Podmínka je stanovena z důvodu zajištění stálého průjezdu tranzitních vozidel úsekem dálnice
D0 515 bez nutnosti zřizování objízdných tras, což omezí tendence zejména řidičů tranzitní
dopravy vyhledávat objízdné trasy přes obytné zóny.
Podmínka č. 23: Stanovená podmínka zajistí snížení emisí ze stavebních strojů a nákladních automobilů. Plnění
podmínky musí být zajištěno především ze strany dodavatele stavby, proto podmínka obsahuje
povinnost zapracovat požadavek plnění emisních limitů stage IV a EURO V do podmínek
výběrového řízení na dodavatele stavby a dále do smluvních vztahů mezi investorem
a dodavatelem stavby včetně penalizace za nedodržení podmínky.
Podmínka č. 24: : Podmínka zajišťuje snížení hlukové zátěže a emisí TZL v době výstavby záměru. Minimalizace
pádových výšek sníží produkci hluku ze stavební činnost a současně dojde i ke snížení úletů
jemných prachových frakcí.
Podmínka č. 25: Sejmutím rozsáhlých ploch vegetačních vrstev z půd může za nepříznivých klimatických
podmínek (sucho, větrno) vyvolat větrnou erozi odkrytých půd s následkem zvýšených emisí
TZL. Naopak případné přívalové deště mohou na odkrytých plochách způsobit půdní erozi
spojenou s odnosem půdních částic do přírodních vodních recipientů. Podmínka je stanovena
snížení emisí TZL a omezení eroze půdy v době výstavby záměru.
Podmínka č. 26: Významným zdrojem emisí TZL jsou dopravou resuspendované prachové částice z vozovek
znečištěnými výjezdy nedostatečně neočištěných nákladních vozidel ze staveniště. Podmínka je
stanovena k zajištění řádného očištění nákladních vozidel před výjezdem ze staveniště na
komunikace a tím ke snížení produkce emisí TZL v době výstavby záměru.
Podmínka č. 27: Podmínka je stanovena k rychlému a průběžnému zapojení záměru do krajiny, omezení
prašnosti z odkrytých ploch a snížení rizika vodní eroze.
Podmínka č. 28: Odkryté plochy jsou za nepříznivých klimatických podmínek (sucho, větrno) zdrojem emisí
TZL. Účinných opatřením ke snížení prašnosti je skrápění odkrytých nezpevněných ploch.
Podmínka je stanovena ke snížení produkce emisí TZL v době výstavby záměru.

102

Posudek dokumentace EIA záměru „D0 515 zkapacitnění“

Podmínka č. 29: Transport sypkých stavebních materiálů bez patřičného zakrytí vede k jeho úletům a je
zdrojem emisí TZL. Podmínka č. 29 je stanovena ke snížení produkce emisí TZL v době výstavby
záměru.
Podmínka č. 30: Chod motorů nákladních automobilů a stavebních strojů na volnoběh bezdůvodně zvyšuje
příspěvek škodlivých emisí do atmosféry a současně je zdrojem hluku. Podmínka stanovena ke
snížení produkce emisí škodlivých látek ze spalovacích motorů a hluku ze stavebních strojů na
minimum.
Podmínka č. 31: Důležitým předpokladem k zabránění kontaminace půdy, podzemních povrchových vod
a omezování znečišťování ovzduší je výborný technický stav vozového a strojního parku,
dostupnost prostředků k omezování negativních vlivů, sanačních prostředků a znalost jejich
použití. Podmínka zajišťuje havarijní připravenost dodavatele stavby z hlediska možných vlivů
záměru na životní a přírodní prostředí.
Podmínka č. 32: Z hlediska omezení hluku je zabránění kumulaci hlučných procesů do jednoho místa stavby.
Podmínka je stanovena ke snížení emisí hluku ze stavenišť záměru do okolí v době jeho realizace
na minimum.
Podmínka č. 33: Podmínka je stanovena k omezení emisí stavebního hluku o okolí posuzovaného

záměru. Výjimka je povolena pouze u demolic mostních objektů, které bude nutno
provádět za podmínky úplné uzávěry úseku dálnice. Z důvodu omezení zatížení
objízdných tras, bude pravděpodobně nutné provést demolice o víkendech mimo
dopravní špičky a v nočních hodinách.
Podmínka č. 34: Podmínka je stanovena k zajištění maximálního omezení působení negativních vlivů záměru
na obyvatele obytných zón nejvíce přilehlých k záměru v době jeho realizace.
Podmínka č. 35: Podmínka je stanovena pro zabránění případných úniků provozních kapalin do půd,
povrchových a podzemních vod úkapy z odstavených vozidel.
Podmínka č. 36: : Podmínka je stanovena ke zvýšení ochrany ZPF, zejména omezení rizika utužování
zemědělských půd nadbytečnými pojezdy těžké stavební mechanizace a nákladních automobilů.
Podmínka č. 37: Podmínka je stanovena k ochraně půd na svazích náspů a zářezů rozšířeného dálničního tělesa
před vodní erozí a půdními sesuvy.
Podmínka č. 38: Podmínka je stanovena k zajištění biologického dozoru. Biologický dozor stavby musí být
odborně způsobilá a na investorovy stavby nezávislá osoba, proto je v podmínce stanoveno, že
musí být ustanoven po odsouhlasení příslušnými orgány ochrany přírody a disponovat
vysokoškolským vzděláním přírodovědného směru, ideálně se zaměřením na ochranu životního
a přírodního prostředí. K zajištění odpovídajícího respektu a účinnosti výkonu biologického
dozoru musí být biologický dozor stavby vybaven příslušnými pravomocemi, proto bylo
v podmínce stanoveno umožnění neomezeného přístupu na staveniště, práva zápisu do
stavebního deníku a případného zastavení práce v případě nutnosti bezodkladného zabránění
škodám na životním a přírodním prostředí.
Podmínka č. 39: Podmínka č. 39 je stanovena s ohledem na zajištění kácení dřevin primárně v období
vegetačního klidu, neboť platná legislativní úprava (§5 vyhlášky č, 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení) nestanovuje povinnost kácení dřevin v období vegetačního,
ani přesně nestanovuje období vegetačního klidu, které definuje jako období přirozeného
útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny, které jsou závislé na konkrétních
klimatických podmínkách, může biologický dozor stavby počátek a konec vegetačního období
zpřesnit. Snahou ochrany přírody je maximálně omezit plošné kácení dřevin. K umožnění
minimalizace plošného kácení je stanovena podmínka, povolení kácení jednotlivých dřevin či
jejich malých skupin i ve vegetačním období, což dodavateli stavby umožní ponechat
nepokácené „sporné“ dřeviny na okraji záboru staveniště a pokácet je pouze v případě
skutečné nutnosti.
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Podmínka č. 40: Podmínka je stanovena s ohledem na zajištění ochrany stromů před mechanickým
poškozením kořenů, kmenů a větví dřevin ponechaných na staveništi nebo v jeho těsném
sousedství pojezdy nákladních automobilů, činností stavebních strojů a prováděním výkopů,
náspů a jiných terénních úprav.
Podmínka č. 41: Podmínka je stanovena k zajištění minimalizace zásahů do porostů dřevin a k minimalizaci
poškození dřevin rostoucích mimo les.
Podmínka č. 42: Podmínka je stanovena k zajištění minimalizace zásahů do přírodních stanovišť v okolí
posuzovaného záměru.
Podmínka č. 43: Posuzovaný záměr prochází lokalitou s potenciální starou zátěží tvořenou lokalitou bývalé
obalovny živičných směsí a dnových sedimentů Jinonického potoka. Podmínka je navržena
z důvodu zabránění šíření potenciální kontaminace do okolí starých zátěží z důvodu realizace
posuzovaného záměru.
Podmínka č. 44: Ukládání zemin a vytváření deponií stavebních materiálů v rozlivových zónách občasných
vodních toků a stálých vodních toků vytváří potencionální riziko jejich zasažení a odplavení
v případě vzniku přívalové vlny v době přívalových dešťů a jejich odplavení do vodních toků.
Podmínka je stanovena za účelem ochrany povrchových vod a vodních ekosystémů.

III. Podmínky pro fázi provozu záměru
Podmínka č. 45: Protihluková opatření jsou navržena na základě modelového výpočtu, proto je nezbytné
ověřit účinnost realizovaných protihlukových opatření za podmínek reálného provozu záměru
v době uvedení záměru do zkušebního provozu, a případě neplnění stanovených limitů
protihluková opatření doplnit. Podmínka 45 je stanovena k ochraně obyvatel k záměru
přilehlých obytných zón před emisemi hluku z provozu na pozemních komunikacích.
Podmínka č. 46: Trvalé kompenzační působení dřevin k snižování koncentrací PaB v ovzduší je zabezpečeno
pouze za předpokladu trvale vitální doprovodné zeleně. Podmínka je stanovena k zajištění
řádné péče o vysazené dřeviny a pravidelné doplňování dřevin odumřelých.
Podmínka č. 47: Plochy s odstraněným půdním krytem jsou často vhodným stanovištěm pro růst nepůvodních
invazivních druhů dřevin, ze kterých se dál nekontrolovatelně šíří do okolí. Podmínka je
stanovena k zabránění šíření nepůvodních invazivních druhů rostlin.
Podmínka č. 48: Podmínka je stanovena k zajištění ochrany povrchových vod před úniky a splachy škodlivých
látek ze zpevněných ploch dálnice.
Podmínka č. 49: Podmínka je stanovena ke snížení zátěže životního prostředí, zejména půd, povrchových
a podzemních vod chloridy ze zimní údržby dálnice. Technologie „skrápěného solení“ umožňuje
aplikovat nižší dávky solí a současně minimalizuje úlet zrn posypového materiálu mimo
ošetřované vozovky.
IV. Podmínky pro fázi ukončení provozu záměru
Nejsou stanoveny. Ukončení provozu záměru není uvažováno.
V. Podmínky kompenzační
Nejsou stanoveny.
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2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti
a významnosti
Posuzovaná Dokumentace EIA hodnotí vlivy záměru rozšíření stávající dálnice D0 provedené v kategorii
R26,5/100 na kategorii D 34/100. Zkapacitnění tedy představuje rozšíření současné dálnice o jeden jízdní pruh
v každém směru na celkovou šířku 34 m s návrhovou rychlostí 100 km/hod. Celkové délka úprav je cca 6,8 km.
Záměr prochází jihozápadním okrajem hlavního města Prahy a zasahuje i část Středočeského kraje
v katastrálních územích obcí Ořech, Zbuzany, Jinočany a Chrášťany u Prahy. Součástí záměru jsou příslušné
úpravy mimoúrovňových křižovatek, rekonstrukce a výstavby mostních objektů, realizace protihlukových
opatření, odvodnění, výstavba dešťových usazovacích nádrží, revitalizace stávajících či realizace nových
retenčních nádrží.
Vlivy na ovzduší
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Z provedených modelových výpočtů pro všechny výhledové stavy a porovnání s pětiletými průměry
koncentrací znečišťujících látek vyplývá, že ve výchozím stavu (bez vlivu záměru) lze očekávat plnění imisních
limitů pro krátkodobé i roční koncentrace oxidu dusičitého a roční koncentrace benzenu. Velmi lokálně,
v nejbližším okolí nejvýznamnějších komunikací může docházet k překračování imisního limitu pro roční
koncentrace částic PM10 a PM2,5, v pásmu okolo nejvýznamnějších komunikací pak i možné překročení limitu
pro denní koncentrace částic PM10. Na většině zájmového území pak lze očekávat překročení imisního limitu
pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu.
Z modelových výpočtů vyplývá, že imisní limity pro průměrné roční i hodinové koncentrace oxidu dusičitého
a průměrné roční koncentrace benzenu budou v celém zájmovém území splněny i s vlivem zkapacitnění
hodnocené dálnice. V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM10 i PM2,5 nelze
zcela vyloučit překračování imisního limitu, ale to jen v těsné blízkosti hodnocené dálnice a vždy na lokalitách
bez obytné zástavby. Výpočet je na straně bezpečnosti, neboť je třeba připomenout skutečnost, že v pětiletých
průměrech koncentrací je již zahrnut příspěvek stávající dopravy na hodnoceném úseku dálnice. V případě
24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM10 je v současnosti dle ČHMÚ imisní limit v okolí dálnice
D0 splněn, modelové výpočty však ukazují na riziko překračování limitu v blízkosti dálnice, přičemž toto
překročení zasahuje i obytnou zástavbu. V lokalitách s rizikem překročení limitu je navržena výsadba vegetační
bariéry s takovou účinností aby bylo zajištěno snížení imisních příspěvků dálnice minimálně v rozsahu
odpovídajícím nárůstu imisních příspěvků v důsledku zkapacitnění dálnice. Koncentrace benzo[a]pyrenu lze
očekávat v nadlimitních hodnotách na většině zájmového území již ve výchozích stavech. Realizace záměru
však tuto situaci prakticky neovlivní, neboť automobilová doprava je zcela minoritním zdrojem
benzo[a]pyrenu. V rámci rozptylové studie byl proveden předběžný výpočet potřebného množství stromů pro
celkovou kompenzaci nárůstu emisí benzo[a]pyrenu. Přesná kvantifikace bude provedena v rámci projektu
vegetačních úprav v další etapě přípravy záměru.
Vyhodnocení vlivu stavební činnosti na kvalitu ovzduší bylo provedeno pro modelové hodnoty nárůstu
průměrných denních koncentrací suspendovaných prachových částic PM10 a maximálních hodinových
koncentrací oxidu dusičitého. Nejvyšší vypočtený příspěvek stavební činnosti k 24hodinovým koncentracím
suspendovaných částic PM10 činí 7,3 µg.m- 3. V záměrem dotčeném území bylo identifikováno několik lokalit,
v nichž existuje potenciální riziko překračování imisního limitu již ve výchozím stavu a další zvýšení imisní
zátěže je nežádoucí. Jedná se o lokality (s jednou výjimkou), v nichž je limit dle podkladů ČHMÚ splněn,
modelové výpočty však ukazují na riziko překračování limitu v blízkosti dálnice. V těchto lokalitách byla
navržena opatření, při jejichž dodržení lze důvodně předpokládat, že stavební práce nebudou mít vliv na
nárůst četnosti překračování 24hodinového imisního limitu PM10. Rovněž bylo provedeno samostatné
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posouzení imisních příspěvků ze staveništní dopravy. Z hodnocení je patrné, že imisní příspěvky budou
dosahovat jen minimálních hodnot, u krátkodobých koncentrací oxidu dusičitého nepřekročí 0,2 µg.m -3,
u 24hodinvých koncentrací prachových částic PM10 pak 0,07 µg.m-3. Vliv staveništní dopravy na imisní zatížení
území je možné považovat za zanedbatelný.
V rámci posouzení vlivů fáze výstavby na imisní zatížení území byla též posuzována skutečnost, že v průběhu
výstavby bude provoz na dálnici D0 omezen, čímž se sníží atraktivita této trasy a může dojít k přesunu části
dopravy na jiné komunikace. Z modelových výpočtů vyplývá, že změny v zatížení ostatních komunikací se
projeví nárůstem imisních příspěvků NO2 a PM10 v obytné zástavbě nejvýše o 0,07 µg.m-3, u částic PM2,5
maximálně o 0,03 µg.m-3, u benzenu o 0,002 µg.m-3 a u benzo[a]pyrenu o 0,004 ng.m-3. Ve vztahu k úrovním
imisní zátěže i k imisním limitům se jedná o mírné, prakticky nerozpoznatelné změny.
Stanovisko zpracovatele posudku
Příspěvky záměru „D0 515 zkapacitnění“ k imisní situaci lze označit za malé a málo významné.
Vlivy znečištění ovzduší na veřejné zdraví
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
V souladu s autorizačním návodem SZÚ k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám ve
venkovním ovzduší byly sledovány imisní hodnoty pro oxid dusičitý, benzen, suspendované částice frakce PM10
a PM2,5 a benzo[a]pyren. Vlivem uvedení záměru do provozu byl obecně vypočten nárůst imisní zátěže
v blízkosti posuzovaného úseku dálnice D0 s nízkým počtem trvale žijících obyvatel, a pokles imisní zátěže
podél některých kapacitních komunikací, vedoucích častěji souvislou zástavbou, kde se počet obyvatel
pohybuje v řádu desítek až stovek. Celkově proto výrazně převažuje počet obyvatel v oblastech s poklesem
imisní zátěže oproti počtu obyvatel v pásmech nárůstu imisní zátěže. Expozice osob oxidu dusičitému je
spojována zejména s respiračními onemocněními. V řešené oblasti nebyla dosažena směrná pro akutní
(200 µg.m-3) ani chronickou (40 µg.m-3) expozici v žádném výpočtovém stavu. Zdravotní riziko z expozice NO2
lze celém území považovat za nízké. Hodnoty průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM10
se dle podkladů ČHMÚ v oblasti hodnoceného záměru pohybují v rozmezí 24,1 – 24,8 µg.m-3, u částic PM2,5
pak v rozmezí 17,3 – 18,1 µg.m-3. V porovnání se směrnými hodnotami WHO, které jsou stanoveny ve výši 20
µg.m-3 pro PM10 a 10 µg.m-3 pro PM2,5.je zřejmé, že již na úrovni imisního pozadí je nutno očekávat v celém
zájmovém území výskyt zvýšeného zdravotního rizika pro obě frakce suspendovaných částic. V důsledku
převedení části dopravy mimo obytnou zástavbu na D0 však celkově převáží snížení zdravotních rizik.
Koncentrace benzenu lze v zájmovém území očekávat ve všech výchozích stavech v hodnotách nejvýše do 1,4
µg.m-3. Uvedená úroveň imisní zátěže benzenem odpovídá míře karcinogenního rizika 8,4 × 10-6, jedná se tedy
o hodnoty na hranici přijatelné míry rizika. Nejvyšší nárůst imisní zátěže benzenem v obytné zástavbě byl
vypočten o 0,004 µg.m-3. Vzhledem k počtu zasažených obyvatel, lze konstatovat, že vypočtené změny ve
zdravotním riziku se v reálné situaci rozpoznatelně neprojeví. Výchozí hodnoty benzo[a]pyrenu se pohybují
na úrovni 0,9 – 2,0 ng.m-3, což odpovídá hodnotám 7,8 – 17,4 × 10-5. Tyto hodnoty jsou již nad hranicí
přijatelného rizika a ve většině zástavby i nad hranicí imisního limitu 1 ng.m-3. Jedná se však o situaci typickou
pro celé území Prahy a okolí a doprava není majoritním zdrojem benzo[a]pyrenu. Vlivem zkapacitnění dálnice
byl vypočten nejvyšší nárůst imisní zátěže benzo[a]pyrenem v prostoru obytné zástavby do 0,015 ng.m-3.
Uvedené změně koncentrací odpovídá změna karcinogenního rizika na úrovni nejvýše 1,305 × 10 -6, tj. jeden
případ na téměř 770 tisíc obyvatel. Vzhledem k počtu reálně zasažených obyvatel se vypočtené změny ve
zdravotním riziku v reálné situaci rozpoznatelně neprojeví. Dokumentace EIA konstatuje, že vlivem provozu
záměru dojde ke snížení celkové míry zdravotního rizika z expozice obyvatel znečištění ovzduší, přičemž ani
v oblastech s nejvyšším nárůstem imisní zátěže není třeba očekávat jakkoliv významné zvýšení výskytu
zdravotních účinků. Imisní příspěvky budou kompenzovány vegetačními úpravami okolí posuzovaného
záměru.
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V době realizace záměru je nutno v nejbližší obytné zástavbě očekávat vliv na obyvatele. Zdrojem znečištění
ovzduší bude jak samotný prostor staveniště, tak i realizací záměru vyvolaná automobilová doprava.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že s nejvyšší pravděpodobností není třeba v žádném výpočtovém bodě
očekávat zvýšení počtu případů s výskytem dýchacích obtíží mezi dotčenou populací.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ na zdravotní rizika působená změnou imisní situace je malý
a akceptovatelný.

Vlivy na hlukovou situaci
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Modelové výpočty provedené pro širší okolí dálnice D0 515 prokazují po uvedení záměru do provozu převážně
snížení hlukové zátěže. U výpočtových bodů, kde byl hygienický limit překročen, se jedná o místa již v současné
době hlukově nadlimitně zatížená. Po realizaci záměru dojde i v těchto bodech ke snížení hluku. Výpočtové
body prokazující nárůst hlukového zatížení nedosahují nadlimitních hodnot. Na třech výpočtových bodech je
překročení hygienického limitu pro zprovoznění záměru v nejistotě měření (2 dB), která se odečítá od výsledků
měření prováděného pro účely ochrany veřejného zdraví podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění.
V těchto lokalitách je jako opatření navrženo měření hluku a instalace, resp. navýšení protihlukových opatření.
V období výstavby dokumentace EIA předpokládá nejvýraznější hlukovou zátěž při realizace záměru za použití
těžké techniky. Práce budou probíhat v několika etapách zejména v denní době, pouze u demolic nadjezdů se
předpokládá noční uzavírka a noční práce. Z modelových výpočtů vyplývá, že hygienický limit nebude, při
dodržování základních zásad pro snížení akustických dopadů v průběhu stavebních prací, překročen.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ na změnou akustické situace je malý a akceptovatelný.

Vlivy na zdravotní rizika – hluk
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že v okolní obytné zástavbě je možné ve výchozích stavech počty
obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel v jednotlivých výpočetních stavech očekávat v řádu několika
tisíců. Vlivem zkapacitnění dálnice bylo vypočteno celkové snížení počtu obtěžovaných a při spánku rušených
obyvatel v řádu desítek případů a snížení rizika výskytu infarktu myokardu v řádu setin nového případu.
Ani v obytné zástavbě, nejvíce dotčené nárůstem hlukové zátěže, není třeba očekávat zvýšení
kardiovaskulárního rizika významného ve smyslu ohrožení zdraví, v některých výpočtových bodech však může
dojít k nárůstu počtu obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ na zdravotní rizika působená změnou akustické situace je malý
a akceptovatelný.

Vlivy na klima
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
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Z pohledu mitigační strategie reprezentované Politikou ochrany klimatu, je možné konstatovat, že vzhledem
k rozsahu záměru je jeho vliv na produkci skleníkových plynů neutrální. Vliv záměru na klima je předpokládán
na lokální úrovni především z důvodu zvětšení rozsahu zpevněných, urychlení odtoku dešťových vod, realizace
vegetačních úprav. Uvedené vlivy na klima na lokální úrovni jsou vyhodnoceny jako mírné.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ na klima je malý a akceptovatelný.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Negativní vliv rozšířené dálnice D0 stavba 515 na útvary podzemních a povrchových vod jako celek není
nepředpokládán. Rozšíření dálnice bude mít minimální vliv na kvalitu podzemních vod. Před realizací je
doporučeno kvalitu podzemních vod v záměrem dotčeném území ověřit.
Zkapacitněním dálnice dojde k rozšíření zpevněné části povrchu a tím ke zvýšení rychlosti odtoku dešťových
vod. Voda bude, stejně jako ze stávající dálnice, svedena příslušných recipientů přes DUN a případně retenční
nádrže. Nejvýznamnější znečišťující látkou v dešťových vodách odtékajících z povrchu komunikací je chlorid
sodný. Za účelem snížení celkového množství aplikovaného chloridu sodného je doporučeno aplikovat chlorid
sodný skrápěním.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ na povrchové a podzemní vody je malý a akceptovatelný.
Vlivy na půdy
Vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ na půdu je přijatelný.
Celkový trvalý zábor půd bude činit cca 23 ha, přičemž 15 % z této výměry tvoří ZPF a 0,5 % PUPFL. Zábor ZPF
činí v součtu cca 3,4 ha, z nichž je 1,9 ha půd řazeno do I. třídy ochrany, 0,3 ha do II. třídy ochrany, 0,3 ha do
III. třídy ochrany a 0,9 ha do IV. třídy ochrany. Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa činí 0,11 ha,
z nichž pouze 0,02 ha představuje lesní porost. Skrytá ornice důsledně využita při realizace záměru, či
nabídnuta k využití na jiných plochách.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vliv záměru na půdy je významný, nevratný, ale z hlediska charakteru záměru a veřejného zájmu nutný a proto
akceptovatelný.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Vzhledem k rozsahu záměru a existenci stávající dálnice D0, budou vlivy na geologické prostředí minimální.
Rozšíření dálnice neovlivní žádné evidované ložisko nerostných surovin ani zdrojů hodnotných vod.
Poddolované území v prostoru bývalého dobývacího prostoru Nučice již v současnosti zasahuje pod těleso
dálnice, negativní vlivy z rozšíření komunikace se nepředpokládají.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ na horninové prostředí je nevýznamný.
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Vlivy na biologickou rozmanitost
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
V záměrem dotčeném území bylo zaznamenáno 30 zvláště chráněných druhů živočichů, z toho 3 druhy
kriticky ohrožené a 11 druhů silně ohrožených. Vliv záměru na populace živočichů je celkově hodnocen jako
mírný. Realizace záměru proto bude vyžadovat udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb. Zvláště chráněné druhy rostlin zjištěny nebyly. Při realizaci
záměru bude nezbytné odstranit dřeviny a keřové porosty na svazích stávající dálnice a v prostoru rozšíření
dálnice. Odstraněné dřeviny budou kompenzovány v rámci vegetačních úprav záměru a náhradních výsadeb.
Celkově lze vlivy záměru na flóru hodnotit jako málo významné a akceptovatelné při dodržování opatření,
která byla navržena ke snížení negativních vlivů výstavby a realizace záměru. Posuzovaný záměr není v rozporu
s dílčími cíli Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ na biologickou rozmanitost je málo významný až mírný, akceptovatelný.

Vlivy na migraci živočichů
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Stávající dálnice D0 stavba 515 má mimořádně významný vliv na průchodnost krajiny. Tento vliv zde již
v současnosti působí a posuzované rozšíření tento vliv nezhorší, naopak díky realizaci úprav stávajících
mostních objektů dojde k alespoň částečnému zlepšení migrační prostupnosti pro volně žijící živočichy.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ na migraci živočichů je neutrální až mírně pozitivní.
Vlivy na VKP
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Posuzovanou trasou dálnice D0 stavba 515 není dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek (VKP) ve
smyslu § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Posuzovaná trasa bude dále přetínat několik
vodních toků a jejich nivy, v okolí trasy záměru se nachází jeden rybník, dvě retenční nádrže a jedna vodní
plocha v lomu a záměr se dotkne lesů. Uvedené plochy jsou VKP ze zákona ve smyslu § 3 odst. b) zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody. Vliv záměru je na VKP omezený, v některý případech bude vliv pozitivní.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ na významné krajinné prvky je mírný až mírně pozitivní.
Vlivy na ZCHÚ a soustavu NATURA
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Záměrem nebudou dotčená žádná zvláště chráněná území podle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Záměr nemá vliv na EVL a ptačí oblasti.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ ZCHÚ a soustavu NATURA je neutrální.
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Vlivy na krajinný ráz
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Z hlediska měřítka krajiny nepředstavuje rozšíření dálnice o jeden jízdní pruh na každé straně ani tomu
odpovídající rozšíření mostních konstrukcí zásadní změny. Významnou změnou je navýšení protihlukových
stěn na výšku až 6 m, které představuje zásadní pohledovou bariéru, která sníží měřítko rozhledu v krajině.
Záměr bude představovat nejvýše mírný zásah do pozitivních prvků krajiny, který lze kompenzovat vhodnou
výsadbou dřevin a keřů.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ na krajinný ráz je malý a akceptovatelný.

Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky, architektonické a archeologické aspekty
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
V těsné blízkosti záměru se nacházejí dva objekty, u kterých je vyloučeno zajistit plnění hygienických limitů
pro hluk ze silniční dopravy. Objekty budou vykoupeny a nadále nebudou plnit obytnou funkci.
Posuzovaná trasa dálnice D0 stavba 515 není v přímém střetu s žádnou nemovitou kulturní památkou
zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek a nedotýká se ani žádné jiné významné kulturní hodnoty.
Trasa D0 515 prochází územím s výskytem archeologických nalezišť, při realizaci záměru tedy může docházet
k nálezům archeologických památek.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ na hmotný majetek, kulturní památky, architektonické a archeologické
aspekty je mírný a akceptovatelný.
Vlivy na odpady
Významný negativní vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ lze vyloučit.
Posuzovaný záměr ve fázi realizace i vlastního provozu není spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska
celkového množství i z hlediska druhů odpadů mohly významně ohrozit životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku
Vliv záměru „D0 515 zkapacitnění“ odpady z hlediska jejich produkce je malý a akceptovatelný.
Přeshraniční vlivy
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví shromážděných v rámci procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., je zřejmé, že
problematika přeshraničních vlivů na veřejné zdraví a životní prostředí je v případě posuzovaného záměru
bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví překračující hranice
České republiky.
Stanovisko zpracovatele posudku
Záměr „D0 515 zkapacitnění nemá přeshraniční vlivy.
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3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde
o znečišťování životního prostředí
Záměr „D0 515 zkapacitnění“ představuje rozšíření stávající dálnice D0, uvedené do provozu již v roce 1983,
které bude realizováno v její stávající ose. Samotná dálnice D0 neprochází obytným územím nebo plochami
určenými k obytné funkci, ale v některých polohách se jim přibližuje. Vzhledem ke skutečnosti, že technický
návrh zkapacitnění stávající čtyřpruhové dálnice počítá s rozšířením jízdních pásů na vnější strany, zůstane
poloha osy dálnice včetně parametrů směrových oblouků a přechodnic zachována.
Návrh odvodnění vozovek je řešen pomocí dešťové kanalizace, která odvádí srážkové vody z dešťové
kanalizace přes sedimentační nádrže (dešťové usazovací nádrže) a retenční nádrže do příslušných recipientů.
Rozšiřování silnic představují ověřené, dobře známé a dlouhodobě ověřené procesy, které zahrnují rovněž
moderní postupy omezování vlivů staveb na životní prostředí a zdraví obyvatel, které jsou zakotveny v národní
legislativě nebo mezinárodně uznávaných standardech.
Z hlediska zpracovatele posudku Dokumentace EIA je v předložené dokumentaci řešení realizace záměru
popsáno na velmi vysoké úrovni a vysokém detailu. Technické řešení záměru odpovídá současným moderním
postupům a metodám, a řešení zahrnuje všechny současné požadavky na silniční dopravní stavby z hlediska
vyloučení negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a to jak ve fázi realizace, tak i ve fázi provozu.
Rozšířením tělesa dálnice D0 na 3 + 3 jízdní pruhy budou dotčeny stávající nadjezdy a dálniční mosty. Na dálnici
D0 stavba 515 se nachází celkem 8 mostních objektů, které neumožňují svým dispozičním řešením převést
rozšířené těleso komunikace. U dálničních mostů nevyhovuje jejich šířka, u nadjezdů nevyhovují polohy
vnitřních podpěr.
Vzhledem k dopravnímu zatížení stávající dálnice D0 stavba 515 je třeba v průběhu provádění demoličních
a stavebních prací zajistit maximální propustnost tohoto úseku a touto dopravou minimálně zatěžovat jeho
okolí. Současně je nutné zajistit po dobu zimního období plnou provozuschopnost obou jízdních pásů bez
dopravních omezení.
Součástí záměru jsou rovněž vegetační úpravy s maximálním využitím autochtonních, stanovištně vhodných
druhů dřevin a keřů. Vegetační úpravy mají za cíl usnadnit zapojení záměru do krajiny a kompenzovat
provozem záměru emitované škodliviny, zejména adsorbovat benzo(a)pyren a suspendované tuhé polétavé
látky.
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci procesu EIA nebylo předloženo variantní řešení. Záměr je řešen v jedné variantně, která sleduje
směrové a výškové řešení stávající dálnice D0 ve stavebním úseku 515
5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K dokumentaci EIA bylo doručeno celkem 16 vyjádření, z nichž bylo 6 vyjádření samostatných územních celků
a 10 dotčených orgánů. Zástupci veřejnosti (občané a zapsané spolky) se k dokumentaci nevyjádřili. Zpravidla
se jedná o vyjádření souhlasná. Jeden územní samostatný celek výslovně požaduje vrácení dokumentace
k dopracování, neboť považuje dokumentaci za nedostatečně zpracovanou, neobjektivní a nedůvěryhodnou.
Dva samostatné požadují další podrobná posouzení případně realizaci staveb (dokončení SOKP, Jinočanská
spojka…).
Všechny požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly detailně vypořádány v posudku v kapitole
„V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci“. Posudek je zveřejněn v Informačním systému EIA
na
internetových
stránkách
CENIA,
česká
informační
agentura
životního
prostředí
(https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), pod kódem záměru OV1219 v části Posudek.
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Relevantní požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vzaty do úvahy při formulování podmínek
návrhu tohoto závazného stanoviska.

6. Okruh dotčených územních samosprávných celků
Hlavní město Praha
Městská část Praha Slivenec
Městská část Praha Řeporyje
Městská část Praha 13
Středočeský kraj
Obec Ořech
Obec Zbuzany
Obec Jinočany
Obec Chrášťany

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 7 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost
oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 zákona.

Poučení
Proti tomuto závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání přípustné. V souladu
s ustanovením § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je
toto závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému
v navazujícím řízení, které bylo podmíněno tímto závazným stanoviskem.

Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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