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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY

ODBORŽIVOTNiHOPROSTØEDI

V Praze dne 17.6.2002
È.j. :MHMP-57002/2002/0ZPNI/E 1A/006-2Nac
Vyøizuje: Ing. Vaculová

podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedía o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí)
Identifikaèní údaje:

Název: ÈD DDC, Rekonstrukce mostu v km 183,652 trati Èeské Velenice

-

Prahahl.n.
Kapacita (rozsah) zámìru: Jedná se o železnièní most na trati Èeské Velenice Praha hl.n. Tra• je elektrifikována stejnosmìrnou trakcí o napìtí 3kV. Most
pøekraèuje pøes Otakarovu ulici, tramvajové tratì a oboustranné chodníky.Na
mostì je 6 pøímýchkolejí pražského zhlaví s pøíslušnými kolejovými spojeními.
Most byl postaven roku 1969 a vykazuje øadu závad, což vyžaduje provedení
rekonstrukèních prací.
Charakter zámìru:

Rekonstrukce železnièního mostu

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Zahájení:
Ukonèení:

kvìten 2002
listopad 2002

Oznamovatel:

Praha
Praha
Praha 10
Vršovice

Èeské dráhy, státní organizace
Stavební správa Praha
nábøežíL. Svobody 1222
110 15 Praha 1

Souhrnné vypoøádání pøipomínek:
Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:
. Hlavní mìsto Praha
. Mìstská èást Praha 10
. Ministerstvo zdravotnictví
. Odbor životního prostøedíMHMP
. Odbor výstavby MHMP
. Odbor dopravy MHMP
. Mìstská hygienická stanice Praha, poboèka pro Prahu 10
VyjádøeníÈIŽP 01 Praha nebylo pøíslušnémuorgánu v zákonné lhùtì dodáno
Žádné z vyjádøení dotèených správních úøadù a dotèených územnì
samosprávných celkù neobsahovalo požadavek podrobit zámìr dalšímu
posuzování podle zákona è.100/2001 Sb. Jednotlivá vyjádøení byla souhlasná a
obsahovala pøipomínkya podmínky k realizaci stavby.
Vyjádøení Ministerstva zdravotnictví je pouze formálního charakteru - požaduje
respektovat stanovisko místnì pøíslušného orgánu veøejného zdraví (hygienika
hl.m.Prahy).
Vyjádøení odboru životního prostøedí MHMP obsahuje pouze jednu pøipomínku
z hlediska ochrany ovzduší.
V dokumentaci pro další stupeò pøípravy stavby je nezbytnì nutné pøedložit
podrobnou specifikaci dopadù stavby na ovzduší, zejména pak kvantifikaci a
složení použitých nátìrových hmot a únikù TOL v nich obsažených do ovzduší.
Dále je požadováno splnìní navrhovaných opatøení na snížení vlivù stavby na
životní prostøedí, zejména:
. provádìní oèisty vozidel vyjíždìjící ze stavby
. stavební èinnost neprovádìt v dobì od 21 do 7 hodin
. zajistit èištìní vozovek v prùbìhu provádìní zemních prací
. minimalizovat prašnost stavebních ploch skrápìním
. pøi výbìrovém øízení na dodavatele stavby klást dùraz na minimalizování
negativních vlivù stavby na životní prostøedí a na celkovou délku stavby.

Vyjádøeníodboru výstavby MHMP, odboru dopravy MHMP jsou bez pøipomínek
Dvì pøipomínky z hlediska vlivù na životní prostøedí obsahovala vyjádøení
Hlavního mìsta Prahy. Pøipomínky v jednotlivých vyjádøeních se vztahovaly k
následujícím oblastem:

. Mìstská zeleò
V návaznosti na obì koncové èásti mostního objektu se nachází porosty stromù
a keøù. I když jsou pøevážnì náletového charakteru, je z hlediska pøirozeného
zapojení do navazujícího území nezbytná jejich ochrana.
Odkanalizování vodních tokù
Bìhem stavebních prací je nutné zabezpeèit nakládání s ropnými produkty.
Všechny odstavné plochy musí být zabezpeèeny tak, aby nemohlo dojít ke
kontaminaci podloží.

.

Jediná pøipomínkamìstské èásti Praha 10 se vztahuje k ochranì pùdy:
Aby nedošlo ke kontaminaci pùdy v okolí mostu, je tøeba zabránit úniku pohonných
hmot pøi pøípadné havárii stavebního mechanismu a pøípadném rozlití barev pøi
nátìrových pracích rekonstrukce mostu.
Pøíslušnýúøaddošel k závìru, že všechny výše uvedené pøipomínkyjsou øešitelné
v navazujících øízeních.
Závìr:
Zámìr ÈD DDC, Rekonstrukce mostu v km 183,652 trati èeské Velenice - Praha
hl.n. naplòuje dikci bodu 9.2. kategorie II pøílohy è. 1 zákona è.100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedí. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjiš•ovací øízení,jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován
podle citovaného zákona.
Na základì zjiš•ovacího øízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospìl
pøíslušnýorgán k závìru, že zámìr

ÈD DDC, rekonstrukce mostu v km 183,652trati èeské Velenice Praha hl.n.
nebude posuzován podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních
zohlednit výše uvedené pøipomínky.
Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní SpráV
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vyjádøení MÈ Praha 10
vyjádøení Ministerstva zdravotnictví
vyjádøení Mìstské hygienické stanice Praha, poboèka pro Prahu 10
vyjádøení odboru dopravy MHMP
vyjádøení odboru životního prostøedíMHMP
vyjádøeníodboru výstavby MHMP
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:;"""'~.-"-"HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

Váš dopis zn.

Dle rozdìlovníku

È.j.
MHMP-57002/0lP NI/E IA/OO6-

Vyøizuje/linka

Ing. Vaculová/4322

Datum
17.6.2002

3Nac
Vìc: Pøedání závìru ziiš•ovacího øízení podle § 7 zákona è.100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù(dálejen zákon)
Jako pøíslušný úøad Vám sdìlujeme, že bylo ukonèeno zjiš•ovací øízení podle § 7
zákona zámìru "ÈD DDC, Rekonstruce mostu v km 183,652 trati Èeské Velenice Praha hl.n." a byl vydán závìr zjiš•ovacího øízení s tím, že tento zámìr nebude dále
posuzován podle zákona.
1) Hlavnímu mìstu Praha Uako dotèenému územnímu samosprávnému celku)
zasíláme závìr zjiš•ovacího øízení.
2) Mìstské èásti Praha 10 Oako dotèenému územnímu samosprávnému celku)
zasíláme závìr zjiš•ovacího øízení a žádáme ve smyslu § 7 odst. 2 a § 16 odst. 3
zákona o:
Zveøejnìní závìru zjiš•ovacího øízení na úøední desce. Doba zveøejnìní je
nejménì 15 dnù.
Zaslání písemného vyrozumìní o dni vyvìšení na úøednídesce.
3) Dotèeným správním úøadùm (Ministerstvo zdravotnictví, Mìstský hygienik,
Èeská inspekce životního prostøedí) zasíláme závìr zjiš•ovacího øízení a žádáme ve
smyslu § 7 odst.2 a § 16 odst.3 a 4 zákona o:
- Zveøejnìní závìru zjiš•ovacího øízení na úøední desce. Doba zveøejnìní je
nejménì 15 dnù.
- Zaslání písemného vyrozumìní o dni vyvìšení na úøednídesce, a to ve lhùtì do
7 dnù od vyvìšení.
4) Dalším dotèeným správním úøadùm, které jsou souèástí MHMP, zasíláme
závìr zjiš•ovacího øízení.
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v z. ing. Jana Cibulková

Pøíloha: závìr zjiš•ovacího øízení

JUDr. Helena Dob i á i o v: á
Ma~~~l§Brut"'ran}'
odbor fivotnlho prostredl
Marl'Anské nám 2

Praha 1
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Rozdìlovník k è.j. MHMP-57002/0ZPNI/EIA/006-3Nac
Dotèené územní samosorávné celky:

Hl. m. Praha
k rukámprimátora
Mariánskénám.2
11000 Praha 1
Mìstská èást Praha 10
Ing. Karel Výrut, CSc., starosta
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Pøíslušné sorávní úøady:
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4

12801 Praha 2
Hl. m. Praha
Mìstský hygienik
Jasmínová 2905/3
106 00 Praha 10
ÈIŽP - Obl. insp. Praha
Dìlnická 12

170 04 Praha 7
Magistrát hl. m. Prahy
odbor dopravy
Øásnovka 8
11015 Praha 1
Magistrát hl. m. Prahy
odbor životního prostøedí
Øásnovka 8
11015 Praha 1
Magistrát hl. m. Prahy
odbor výstavby - vodo hospodáøskéoddìlení
Øásnovka 8
11015 Praha 1
Oznamovatel:
Èeské dráhy, státní organizace
nábøežíL. Svobody 1222
11015 Praha 1

Na vìdomí:
MŽP ÈR - OPVŽP
Ing. arch. Martin Øíhat øeditel odboru
Vršovická 65
100 10 Praha 10
MŽP ÈR - odbor výkonu státní správy
Podskalská 19

128 00 Praha 2

Stavební úøad MÈ Praha 10
Vršovická 68

101 38 Praha 10

MHMP-OÚR
Paøížská 26

11001 Praha 1
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HLAVNÍ MÌSTO PRAHA "".-;MAGISTRÁT HLAVNÍHO MÌST A PRAHY

SEKCE ÚTVAR ROZVOJE HL. M PRAHY
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odbor životního prostøedí MHMP

JUDr. Helena Dob i á š o v á
øeditelkaodboru
Mariánskénámìstí 2
11000 Praha1
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C.J.

V yøizuje/Odbor/Linka

Datum

SURM/5216/2002

RNDr. Caha/URB/44 7

5. èervna2002

na základì Vaší žádosti primátorovi hlavního mìsta Prahy Vám zasíláme
vyjádøeníhlavního mìsta Prahy k zámìru "ÈD, DDC Rekonstrukce mostu v km 183,652trati
CeskéVelenice - Praha hlavní nádraží", který byl zaøazenv kategorii II pøílohyè. 1 zákonaèíslo
100/2001Sb., o posuzovánívlivù na životní prostøedí,a pro který bylo zahájenozjiš•ovací øízení.
Vyjádøeníhlavního mìsta Prahy bylo odsouhlasenoRadou hlavního mìsta Prahy usnesenímèíslo
0829ze dne4. 6. 2002.

S pozdravem

a

/í

Ing. SVìtl~~;::~:~'-~~~~~

~~~~~~

øeditelka

Pøiloha 1: usneseniRHMP è. 0829 ajeho pøiloha
Sídlo: Mariánské nám.2, 11000 Praha1
Pracovištì: Hraïèanské nám. 8,11854 Praha
F,-mail: kr(ij)urm. mennet.cz

Tel.: +420-2-24481111
Tel.: +420-2-24308111
Fax: +420-2-24308 652

IÈO: 064581

Rozdìlovník:
1) adresát+ pøílohy
2) MHMP - SURM/KØ + pøílohy
3)
- SURM/VRB - AŽP
4)
- SURM/spisovna(podáníuloženonaVRB/ AŽP) + pøílohy

Sídlo: Mariánské nám.2, 11000 Praha1
Pracovíštì: Hraïèanské nám. 8, 118 54 Praha
E-mail: kr@urm.mepnet.cz

Tel.: +420-2-24481111
Tel.: +420-2-24308111
Fax: +420-2-24308 652

ItO: 064581

Hlavní mìsto Praha
RADA HLAVNíHOMÌSTA PRAHY

USNESEN
Rady hlavního mìsta Prahy
èíslo 0829
ze dne 4.6.2002
.Dosuzování vlivù na životní .Drostøedí.Dro Rekonstrukce mostu v km 183.652 trati Èeské
/I

Ve/enice - Praha hl.n. /I

Rada hlavního mìsta Prahy
schvaluje
vyjádøení hl.m.Prahy k zahájení zjiš•ovacího øízení dle zákona è. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedípro" Rekonstrukce mostu v km 183,652 trati Èeské
Velenice - Praha hl.n.", uvedené v pøílozeè. 1 tohoto usnesení
II

ukládá
1. vrchnímu øediteli sekce Útvar rozvoje hlavního mìsta Prahy
1. odeslat OZP MHMP vyjádøeníhl.m.Prahy dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 7. 6.2002

v. z. Ing. Petr Švec
primátor hl.m. Prahy

Ing. Jiøí Paroubek
námìstek primátora hl.m. Prahy

Pøedkladatel: radní Kováøík
Tisk:
1263
~ede:
vrchní øeditelsekce Útvar rozvoje hlavního mìsta Prahy
Na vìdomí:
odbory MHMP

Pøíloha È. 1 k usneseníRadv HMP È. 0829 ze dne 4.6.2002

Vyjádøeníhl. m. Prahy k "Oznámení" podle pøílohyÈ. 3 zákonu 100/2001Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí pro zámìr "ÈD, DOGRekonstrukce mostu v km
183,652trati Èeské Velenice - Praha hl. n.".
Z hlediska urbanistické koncepce hlavní mìsto Praha konstatuje, že pøedložený zámìr je
v souladu s platným územním plánem a navrženou funkèní plochou OZI - Doprava - Tratì
a zaøízeníželeznice.

Z dopravního
pøipomínky.

hlediska nemá hlavní mìsto Praha k pøedloženému oznámení zásadní

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny nemá hlavní mìsto Praha k pøedloženému oznámení
pøipomínky.
Z hlediska mìstské zelenì hlavní mìsto Praha upozoròuje, že v návaznosti na koncové
èásti mostního objektu se nachází oboustrannì porosty stromù a keøù. I když jsou
pøevážnì náletového charakteru, je z hlediska pøirozeného zapojení do navazujícího území
nezbytná jejich ochrana.

Z hlediska ochrany zemìdìlské
žádný negativní vliv.

pùdy je uvedený zámìr v souladu s ÚPn a neznamená

Z akustického hlediska netrvá hlavní mìsto Praha na hodnocení v režimu zákona
100/2001 Sb. Z pøedloženého "Oznámení" vyplývá, že po dobu výstavby ani za následného
provozu po realizaci nebude docházet v nejbližší trvale obydlené zástavbì k pøekraèování
hygienických limitù v denní ani v noèní dobì.

Z hlediska ochrany ovzduší se jedná o zámìr, který bude zdrojem emisí pouze po dobu
vlastní realizace, zdrojem zneèištìní bude vyvolaná nákladní automobilová doprava. Po
zprovoznìní mostu nebude kolejová doprava na elektrizované trati zdrojem exhalací.

Z hlediska
nakládání
s odpady nemá hlavní mìsto Praha k pøedloženému zámìru
výhrady, všechny vzniklé odpady z rekonstrukce mostu musí být zneškodòovány v souladu
se zákonem.

Z hlediska zásobování vodou nejsou k pøedloženému oznámení pøipomínky. Øešení není
v rozporu s koncepcí zásobování vodou. Spotøebu vody bude upøesnìna až v dalším stupni
projektové dokumentace.

Z hlediska odkanalizování vodních tokù je oznámení zpracováno na dostateèné úrovni.
Bìhem stavebních prací je nutno zabezpeèit nakládání s ropnými produkty. Všechny
odstavné plochy musí být zabezpeèeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podloží.

Z hlediska zásobování teplem nemá hlavní mìsto Praha k pøedložené dokumentaci
pøipomínky. V rámci stavby nedochází ke støetu s tepelnými sítìmi
soustavy
centralizovaného zásobování teplem Pražské teplárenské, a.s.

Z hlediska
zásobování
zemním plynem bez pøipomínek. Návrh není v rozporu se
schváleným Územním plánem hl. m. Prahy. Hlavní mìsto Praha upozoròuje, že v ulici
Otakarova a Perucká jsou vedeny distribuèní plynovodní sítì, které je nutno respektovat
v souladu se zákonem 458/2000 Sb. a stavbu projednat s provozovatelem PP a.s.

Z hlediska zásobování elektrickou energií
s platným Územním plánem hl. m. Prahy.

Z hlediska telekomunikací

bez pøipomínek. Návrh není v rozporu

bez pøipomínek. Návrh není v rozporu se schváleným

ÚPn hl.m

Prahy.

Z pøedloženého oznámení vyplývá, že zámìr nebude mít po zprovoznìní
významné
negativní dopady na životní prostøedí v území, nedojde ke zhoršení kvantifikovaných vlivù
na životní prostøedí. Hlavní mìsto Praha souhlasí se závìry zpracovatele
"Oznámení",
že pro uvedený zámìr, tak jak je pøedložen, není tøeba dalšího posouzení
podle
zákona è. 100/2001 Sb.
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V Praze dne 3.6.2002
È.j.: OŽP/39 KZS/2002

Stanovisko mìstské èásti Praha 10 k zámìru "ÈD, DDC Rekonstrukce mostu v km 183,
652 trati Èeské Velenice - Praha hl. nádraží" podle zákona è. 100/2001Sb. o posuzování
vlivù na životní prostøedí.
Na základì Vašehodopisu è.j. MHMP-57002/2002/0ZPNI/EIA/006-1Nac a ustanovení
§ 6 odst.4 zákona è. 100/2001 Sb. Vám zasílám stanovisko mìstské èásti Praha 10
k Oznámenío hodnocenívlivù na životní prostøedídle pøílohy 3 výše uvedenéhozákona
zámìru "ÈD, DDC Rekonstrukcemostuv km 183,652trati ÈeskéVelenice-Prahahl. nádraží"
podlejednotlivých oblastíživotníhoprostøedí.
Z hlediska ochrany pùdy:
Vzhledem k tomu, že lokálními zábory mimo železnièní tìleso, souvisejícími
s rekonstrukcí mostu (zaøízení staveništì, doèasný zábor pod mostem), není dotèen
zemìdìlský pùdní fond, nemámez hlediskaochranypùdy pøipomínky.
Aby nedošloke kontaminacipùdy v okolí mostu,je tøebazabránitúniku pohonnýchhmot
pøi pøípadnéhavárii stavebníhomechanizmua pøípadnémurozlití barev pøi nátìrových
pracíchrekonstrukcemostu.
Z hlediska ochrany ovzduší:
Stavba zhorší kvalitu ovzduší jen doèasnì a nepøílišvýznamnì. Pøi zvýšenéprašnosti
pøedpokládáme
kropení, jak je uvedeno v projektu. Ani z hlediska ochrany ovzduší proto
nemámepøipomínky.
Z hlediska odpadù:
Pokud budou splnìny podmínky pro nakládání s odpady, uvedené v jednotlivých
kapitolách, týkajících se odpadovéhohospodáøstvípøedloženézprávy ( tøídìní odpadù,
recyklace,rozbory vzorkù, likvidace odpadù atd.), nemámez hlediska odpadùpøipomínky.
Nakládánís odpadybudenavíc detailnì upøesnìnov rámci stavebníhoøízení.
Sídlo: Vršovická68, 101 38 Praha10
tel.: +420-2-67093111 fax: +420-2-72739587
IÈO:00063941
e-mail:podatelna@pl0.mepnet.cz

I

-2Z hlediska hluku:
Obytná zóna na území mìstské èásti Prahy 10 je dostateènì vzdálena od místa
rekonstrukce,takže by nemìlo dojít kjejí zátìži hlukem z provozu stavby. Hlukem pøi
rekonstrukcibudou ovlivnìny zamìstnanciÈD a faktory pohody u cestujících,ale tomu se
nelzevyhnouta proto nemámeani z hlediskahluku pøipomínky.
Z hlediska ochrany pøírody a zelenì:
Pokud bude pøi provádìní rekonstrukèních prací dodržována ÈSN DIN 18 920 Ochrana
stromù, porostù a ploch pro vegetaci pøi stavebních èinnostech, nemáme pøipomínek.
Z hlediska dopravy:
Z hlediska dopravy nemáme pøipomínky, vhledem k tomu, že pøíslušnou komunikaci pod
mostem spravuje Magistrát hl. m. Prahy.

Závìr:
Uvedená stavbaje v souladu s územním plánem nebo• se jedná o území pro tratì a
železnice. Jak je uvedeno ve zprávì, most vykazuje øadu závad a jeho rekonstrukceje
nezbytná.
Mìstská èást Prahy 10 po posouzeníjednotlivých oblastí životního prostøedí,jak je
uvedenovýše,souhlasís touto stavboubezpøipomínek.

S pozdravem
Ing. Antonín Weinert
zástupce starosty mìstské èásti Praha 1O

MIN ISTERSTV O ZDRAVOTNICTVÍ
12801Praha2. Palackéhonám.4
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Magistráthlavníhomìsta Prahy
odborživotního prostøedí
JUDr. HelenaDobiášová
Mariánskénám. 2
11001 Praha1

P..ieI~oh
~~~,.:u,
,,~I
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V Prazedne

Vyøizuje

:2i ..t:Wftl:

~vaèin'J:

Vìc: Posuzovánívlivù na životní prostøedí-podle zákona è. 100/2001Sb. - zahájení
zjiš•ovacíhoøízenízámìru zaøazeného
do kategorieII

Obdrželi jsme od Vás kopii oznámenípodle pøílohyè.3 k zákonu è. 100/2001Sb., o
posuzovánívlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù, zámìru
"ÈD, DDC Rekonstrukce mostu v km 183,652trati ÈeskéVelenice- Praha hl.n.".
K tomuto oznámenísdìlujeme, že požadujeme,aby v tomto pøípadì bylo z hlediska
znalosti místníchpomìrù pøi posuzovánístavbypodle zákonaè. 100/2001Sb. respektováno
stanoviskomístnì pøíslušného
orgánuochranyveøejnéhozdraví (mìstský hygienik v Praze).
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Vìc:
Velenice

"ÈD.
-

DDC

Praha

Rekonstrukce

hl,n,"

- SØ

IIloslu

v

km

..

~

183.652

trati

Na základì
2ádosti
Magistrátu
hl.m.Prahy,
odboru
pr~støed!,
Mariánské
námìst!
2, Praha
1 v zastoupen!
-

Ceské

dráhy,

státn!

organizace

/

se

s!dlem

nábøe2í

Èeské

2ivotního
investora

L. Svobody

1222, Praha 1 ze dne 22.5.2002
è.j.
2913
posoudil
zvláštní
orgán
hl.m.Prahy
- mìstský
hygienik
jako
dotèený
or-qán státní
spr-A,-,}' \.fp
smyslu
§ 77 odst.2
ve sI~ojení
s § 82 odst.3.
písmo i) zákona è.
258/2000
Sb. a § 126
odst.1
zákona
è. 50/19'76
Sb.,
v platném
znìn!,
pøedlo2ený
návr-h k dokumentaci
"ÈD, DDC Rekonstrukce
mostu
v km 183,652
trati
Èeské Velenice
Praha hl.n."
Po zjištìní
souladu
pøedlo2eného
návrhu
s po2adavky
pøedpisù
v oblasti
ochrany
veøejného
zdrav!
vyd~vá
mìstský
hygienik
loto
stanovisko:
S návrhem "ÈD, DDC Rekonstrukce
mostu v km 183,652
trati
Èeské
VelenicePraha hl.n."

souhlasl

Odlivodnìnf

Jedná
se
o rekonstrukci
železnièního
mostu
(žst.
Praha
- Vršovice
pøes
ulici
Otakarovu>,
který
je
souèástí
elektrifikované
trati.
Most
pøekraèuje
silnici
pøes Otakarovu
ulici.
tramvajové
tratì
a oboustranné
chodníky.
Rekonstrukce
bude
øešena
ve
dvou
etapách.
Provede
se
úprava
uložení
ložisek
na
stranì
Velenické
a obnova
zbývajících
podélných
dilataèních
spar.
Staveništì
bude využívat
stávající
objekty
a prostory
ÈD.
Sfdlo:JasmfnovA
2905/37,106
00 Praha 10, ~el:72653831
Pracoviš~ì:JasmfnovA
2905/37,
106 00 Praha 10
~el:72650160.Eax:72655282
E-mail :hygienapl0@zris.mepne~.cz

Eax:72655589

.

SouèástI
pøedlo2ených
podkladù
je akustická
studie,
2pracovaná
firmou
ECO-ENVI-CONSULT,
Sladkovského
111. 516
01 Jièln.
Závìrem
je
stanoveno,
2e
výstavba
ani
provoz
nebudou
pøedstavovat
pøekraèovánI
hygienických
limitù
jak pro etapu výstavby,
tak i pro
provoz
v dennl
a noènl
dobì.
Pro minimalizaci
negativních
vlivù
jsou
pro etapu
výstavby
2de
navr2ena
doporuèenI.
Pøi výbìrovém
ølzení
na dodavatele
stavby
stanovit
minimali2ovánI
vlivù
stavby
na 2ivotní
prostøedl
a na
celkovou
délku
stavby.
zohlednit
po2adavky
na poU2ívání
moderních
a progresivnlch
postupù
výstavby
(s
vyu2itím
ménì
hluèných
technologiI).
V dobì výstavby
její
správnou
organizací
minimalizovat
pohyb
mechanismù
a tì2ké
techniky
v blI2kosti
obytné
2ástavby
a hluèná
2aøIzení
stlnit
mobilními
akustickými
zástìnami.
V souladu
s platnou
legislativou
nebude povolena
stavební
èinnost
v dobì od 21.00 do 7.00 hodin.
Proto2e
pøedlo2ený
návrh není v rO2poru
s po2adavky
pøedpisù
v oblasti
ochrany
veøejného
zdraví.
je
mo2no
vyslovit
s pøedlo2enou
dokumentací
souhlas.

HLAVNÍ MESTOPRAHA
d ~Iáttní
olJlI ~

orgán hl~vnlho mìsta Prahy
MÌSTSKY HYGIENIK

Praha 10, Jasmínová2905/37

MUDr. Vladana
zástupce
mìstského

Ves»lá
hygienika

Vìc:

Zahájení zjiš•ovacího øízení zámìru "ÈD, DDC Rekonstrukce mostu v km
183,652trati ÈeskéVelenice- Praha hl.n." zaøazenéhov kategorii II pøílohy è. 1
zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejícíchzákonù.

K zahájenízjiš•ovacího øízenína výše uvedený zámìr nemámez vodohospodáøského
hlediska žádnépøipomínky.ZpracovánídokumentaceEIA nepovažujemez tohoto hlediska za
nutné.
Dokumentacisi ponecháváme.

Ing~t:~~fšil

vedoucívodohospodáøského
oddìlení
r\.1agistrát hl. m. Prahy
Odbor výstavby
Mariánské nám. 2
Praha 1
/4/

Rozdìlovník
1) MHMP VYS/O3-spis
2) MHMP VYS/O3-Šv

Ij}

HLA vN1 MÌSTO PRAHA
MAGISTRA T HLA VNtHO MÌST A PRAHY
ODBOR DOPRAVY

Adresát:

odbor životního prostøedí

Vyøizuje/linka: JiøíProcházka/3600
4324

è.j.:

MHMP 60080/2002/DOP-G4/Pz

Datum:

29.5.2002

-

Vìc:Rekonstrokce mostu v km 183,652trati ÈeskéVelenice Praha hlo.
K Vašemupodáníèj:

jako silniènísprávníúøadnaúz

~ 7002/2 2/0ZPM/EIAO06-INac ze dne 20.5.2002odbor dopravyMHMP
'

ID.

y, pøíslušný
podle§ 40,odst.5 písID.c), zák.è.13/1997Sb.,o

n

pozemníchkomunikacích( ve zn PQ ìjších pøedpisù), sdìluje, že z dopravníhohlediskanemák zámìru
výšeuvedenéakce ve vztahu k posuzovánívlivù na životní prostøedípodlepøílohyè. 1, zák.è.100/2001Sb.,
pøipomínkya požadavky.
Stanoviskoa souhlasnašehosilnièníhosprávníhoúøadubudenutný v pøípadìprovádìní rekonstrukcemostu
' h k munikacích.
k navrženýmdopravnímopatøenímve smysluvýše citovanéhozákonao poze

~

Ing.J

!

aglstrát hl. m. Prah~

øeditel odboru dopravy

Pokyny:
y k uložení

y navìdomí
y k vyøízení
y ke zpracování stanoviska
y ke zpracování návrhuodpovìdi

-

Mariánskénám. 2
Praha
1
Budek
/1161

y ke zpracovánímateriálu
y k pøepracování
y do programu
y jednání
Termín:

HLAVNi MÌSTO PRAHA
MAGISTRA T HLA VNiHO MÌST A PRAHY
ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf

OŽP MHMP
zde
Váš dopis zn.

Datum
3.6.2002

È.j.
MHM P-O57002/2002/006-1 /OZPNI

Vìc: Vyjádøení odboru životního prostøedí MHMP jako dotèeného orgánu státní
správy dle § 6 odst.3 a odst.4 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na
životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, k oznámení
pøipravovanéhozámìru

ÈD DDC, rekonstrukce mostu v km 183,652trati
Èeské Velenice Praha hl.n.

-

Odbor životního prostøedí Magistrátu hl.m. Prahy vydává pro úèely øízení dle zákona
è. 100/2001 Sb., ke shora uvedené akci stanoviska dotèených orgánù:

1. Z hlediska ochrany zemìdìlského
pùdního fondu :RN Dr. Holubová
Námi chránìné zájmy nejsou dotèeny. Stavba je v zastavìné èásti mìsta, na

pozemcích kde není ZPF.

2. Z hlediska lesù a lesního hospodáøství:RNDr.Holubová
Realizaceopravy mostu není v žádné souvislostis lesem ani s pozemkyurèenými
k plnìní funkce lesa.
3. Z hlediska nakládání s odpady: Ing. K.Kubáèková
Kapitola 8.111.3 Odpady je zpracována vyèerpávajícím zpùsobem z hlediska plnìní
ustanovení zákona è. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších
zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù. K pøedložené dokumentaci nemáme
zásadní pøipomínky.
4. Z hlediska ochrany ovzduší: 28.5.2002 Ing.T.Novák
Na rekonstruovaném mostì je položeno 6 kolejí pražského zhlaví žst. Vršovice.
Rekonstrukce mostu bude provádìna ve dvou etapách. Opravné práce se budou
týkat všech zaøízení mostu. Budou opravena ložiska mostu, chodníkové podlahy,
hydroizolace mostovky, obnovena protikorozní ochrana celého objektu a výmìna
železnièního svršku. Èást štìrku bude recyklována mimo vlastní prostor stavby,
kam bude pøepravován po železnici. Vìtšina potøebného materiálu bude zajištìna
po železnici. Provoz nákladních automobilù nebude vzhledem ke znaènému podílu

Sidlo: Mariánské námìsti 2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp@mag.mepnet.cz

tel.: +420-2-24 48 II II
fax: +420-2-22 31 35 05

- 2materiálu pøepravovaného po železnici velký a vùèi celkovému zatížení na
okolních komunikacích bude zanedbatelný.
V závìru pøedloženého oznámení zpracovatel navrhuje opatøení na snížení vlivù
stavby na kvalitu životního prostøedí, v oblasti èistoty ovzduší se jedná zejména o:
- provádìní oèisty vozidel vyjíždìjících ze stavby.
- pøi výbìrovém
øízení na dodavatele stavby klást dùraz na minimalizování
negativních vlivù stavby na životní prostøedí a na celkovou délku stavby.
- stavební èinnost neprovádìt v dobì od 21 do 7 hodin.
- v prùbìhu provádìní zemních prací bude nutné zajistit èištìní vozovek, prašnost
stavebních ploch minimalizovat skrápìním.
Vzhledem k charakteru stavby nepovažujeme za nutné pokraèovat dále v procesu
EIA. Je však nezbytnì nutné pøedložit v dokumentaci pro další stupeò pøípravy
stavby podrobnou specifikaci dopadù stavby na ovzduší, zejména pak kvantifikaci
a složení použitých nátìrových hmot a únikù TOL v nich obsažených do ovzduší.

5. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny: RNDr. Holubová
Rekonstrukce železnièního mostu pøes Botiè a Otakarovu ulici nezasáhne žádné
hodnotné èásti pøírody. Pøedložené oznámení je zpracováno v dostateèné
podrobnosti a odpovídajícím zpùsobem hodnotí dopady stavby na pøírodu.
Charakter stavby jako takový (opravy mostu v jeho nadzemní èásti) nemùže pøi
dodržení bezpeènostních pøedpisù ovlivnit biotu ani pøírodujako celek, stejnì tak
neovlivní krajinný ráz území. Ani manipulaèní plochy umístìné na pøilehlý chodník
neovlivní námi chránìné zájmy.
Upozoròujeme na ne zcela pøesnou formulaci zpracovatele, který uvádí "v
bezprostøedním okolí mostu se nenachází žádný prvek územního systému
ekologické stability krajiny". Botiè pøes který most pøechází je mimo pod
mostovkou lokálním biokoridorem L4/404, který je vymezen územním plánem.
Realizace rekonstrukce mostu jej ale neovlivní.
S ohledem na charakter stavby a její umístìní v zastavìné èásti obce nepovažuje1lJ&
za nutné pokraèovat v procesu EIA.
6. Z hlediska nakládání s chemickými látkami a pøípravky:
RNDr.Pavlíèková
K pøedloženédokumentaci nemáme námitky. V kapitole 8.11.3ostatní surovinové a
energetické zdroje jsou zmínìny hlavní zásady bezpeèného nakládání
s chemickými látkami dle zákona è. 157/1998 Sb., o chemických látkách a
chemických pøípravcích a o zmìnì nìkterých dalších zákonù ve znìní pozdìjších
zmìn. Nepovažujeme za nutné pokraèovat v procesu EIA.

Toto stanovisko není správním rozhodnutím dle zákona è.71/1967 Sb., o správním
øízení,a nelze se tudíž proti nìmu odvolat.
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Praha 1

Sídlo: Maríánské nán1ìstí 2, IlO 01 Praha I
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha I
E-mail: ozp@mag.mepnet.cz
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