HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí

Váš dopis zn

Vyøizuje/linka
Ing. Novotný/
4278

È.j.
MHM P-O80501/2002/0ZPNI/EIN
014-2/Nov

Datum
9.09.2002

podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedía o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlívù na životní
prostøedí)
Identifikaèní údaje:
Název: Rekonstrukce výhybek žst. Praha Masarykovo nádraží a trakèního
vedení
Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 9.2, kategorie II, pøíloha È. 1
Novostavby (zámìry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce,
modernizace železnièních tratí; novostavby
intermodálních zaøízení a pøekladiš•.

nebo

elektrizace nebo
rekonstrukce železnièních a

Kapacita (rozsah) zámìru:

Stavba je oznaèována jako 1. etapa pøestavby žst.
Praha Masarykovo nádraží. Zámìr poèítá s rekonstrukcí výhybek, kolejí a trakèního
vedení, dále zabezpeèovacího zaøízení a ostatních souvisejících zaøízení
železnièního provozu. V rámci stavby má být postaveno i nové ústøední stavìdlo
vèetnì pøístupové komunikace a zpevnìné plochy pro požární vozidla a vozidla
údržby. Rozsah staveništì je dán rozsahem úprav kolejí ÈD a pøeložek inženýrských
sítí. Ve smìru na Libeò sahá obvod staveništì až do železnièní stanice Praha Libeò
s ohledem na pokládku kabelu (km 407,7). Ze stejného dùvodu je rozsah staveništì
ve smìru na sever až do stanice Praha Bubny (km 412,1). V areálu stanice zasahuje
zámìr až po oblast nástupiš•. U mìstských komunikací je obvod staveništì dán
prostorem, ve kterém dochází k úpravám resp. pøeložkám inženýrských sítí.

Charakter zámìru: Jedná se o èásteènou rekonstrukci stávající železnièní stanice,
resp. 1. etapu této rekonstrukce. Stavba je umístìna do stávajícího drážního tìlesa a
drážních pozemkù.
Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrál ní území

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 Praha
Pracovištì: Øásnovka8, 110 15 PrahaI
E-mail: ozp@cityofprague.cz

Praha
Praha
Praha 1, Praha 3, Praha 7, Praha 8
Nové Mìsto, Žižkov, Karlín, Holešovice
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Zahájení:

2003

Ukonèení:

13 mìsícù od zahájení

Oznamovatel: Èeské dráhy, státní organizace
se sídlem nábø.L. Svobody 1222
110 15 Praha

Souhrnné vypoøádánípøipomínek:
Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:
. Hlavní mìsto Praha
. Mìstská èást Praha 3
. Mìstská èást Praha 7
. Mìstská èást Praha 8
. Ministerstvo zdravotnictví
. Zvláštní orgán hl. m. Prahy - mìstský hygienik
. Odbor životního prostøedíMHMP
. Odbor výstavby MHMP
. Chrástová Zuzana, Vlkova 21, Praha 3
Vyjádøení mìstské èásti Praha 1, ÈIŽP 01 Praha a odboru dopravy MHMP nebyla
pøíslušnémuorgánu v zákonné lhùtì doruèena.
Požadavek podrobit zámìr dalšímu posuzování podle zákona è. 100/2001 Sb
obsahovalo vyjádøenípaní Chrástové.
Jednotlivá vyjádøení obsahují následující pøipomínky a podmínky k realizaci stavby:

Hlavní mìsto Praha souhlasí, že pro uvedený zámìr tak, jak je pøedložen, není
tøebadalšího posouzení podle zákona è. 100/2001 Sb.
Mìstská èást Praha 3 nemá k pøedloženému zámìru z hlediska ochrany pøírody a
mìstské zelenì námitek.

Mìstská èást Praha 7 souhlasí se zámìrem s tím, že není nutné zámìr stavby
posoudit z hlediska zákona è. 100/2001 Sb.

Mìstská èást Praha 8 souhlasí se zámìrem, s obsahem a rozsahem oznámení dle
pøílohyè. 3 zákona o posuzování vlivu na životní prostøedí.
Ministerstvo
zdravotnictví požaduje, aby v tomto pøípadì bylo respektováno
stanovisko místnì pøíslušného orgánu ochrany veøejného zdraví (mìstský hygienik,
Praha).

Mìstský hygienik má k navrhovanému zámìru tyto pøipomínky:
. Z pøedloženého materiálu není zøejmé, zda se mìøící body nacházejí
v ochranném pásmu dráhy, nebo za jeho hranicí.
Sídlo: Mariánské námìstí 2, ]]0 O] Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, ]] O ] 5 Praha ]
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-2-3600 II 11
fax: +420-2-2231 35 05
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. Z uvedeného materiálu vyplývá, že po "Rekonstrukci výhybek žst. Praha
Masarykovo nádraží a trakèního vedení" dojde ke zvýšení hodnot již dnes
pøekroèenýchhladin hluku.
Mìstský hygienik tedy požaduje doplnìní pøedloženého materiálu o opatøení, která
zajistí nepøekroèení hladin hluku stanovených v naøízení vlády è. 502/2000 Sb., o
ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku a vibrací. V pøípadì, že tyto limity
nebude možno dodržet, navrhnout úèinná protihluková opatøení.
Odbor životniho
prostøedi MHMP k zámìru nemá námitek, pouze z hlediska
ochrany pøirody a krajiny požaduje v dalším stupni projektové dokumentace
zpracování studie vegetaèních úprav, která maximálnì využije uvolnìné plochy pro
vegetaci. Další posuzovaní v procesu EIA nevyžaduje.
Odbor výstavby MHMP k zahájení zjiš•ovacího øízení na uvedený zámìr nemá
z vodohospodáøského hlediska žádné pøipomínky. Zpracování dokumentace EIA
nepovažuje za nutné.
Paní Chrástová považuje demolici pùvodního kolejištì a drobných staveb za zásah
do krajinného rázu posuzovaného území. Požaduje tedy pøehodnocení demolièních
zásahù s cílem tyto èinnosti minimalizovat.
Pøíslušný orgán prostudoval obdržená vyjádøení a uplatnìné
pøipomínky. Po
konzultaci s orgánem ochrany veøejného zdraví (mìstský hygienik v Praze) došel
k závìru, že skuteènosti, které MìHS zmiòuje, jsou øešitelné v následných øízeních.
Námitky paní Chrástové jsou v kompetenci odboru památkové péèe MHMP. Ten ve
svém závazném stanovisku podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona è. 20/1987 Sb. o
státní památkové péèi ve znìní pozdìjších pøedpisù, které je souèástí oznámení,
rozhodl, že pøíprava prací podle dokumentace k územnímu øízení je pøípustná za
podmínky, že bude zachován historický objekt stavìdla è. 4 na styku obou vìtví
viaduktu.

Závìr:
Zámìr "Rekonstrukce výhybek žst. Praha Masarykovo nádraží a trakèního vedení"
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

"Rekonstrukce výhybek žst. Praha Masarykovo nádraží
a trakèního vedení"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních zohlednit výše
uvedené pøipomínky, zejména požadavky zvláštního orgánu hl. m. Prahy mìstského hygienika a odboru památkové péèe MHMP.
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 Praha
Pracovištì: Øásnovka8, 110 15 PrahaI
E-mail: ozp@cityo•prague.cz
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fax: +420-2-2231 35 05
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Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy, ani
pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

c=i-PJ:

JUDr. Helena Dob i á š o v á
øeditelka odboru

,vlaglstrat hl. m. Prah)'
odbor životnlho prostfedl
Mariánské nám 2
Praha 1
(61
Pøílohy: vyjádøení hlavního mìsta Prahy
vyjádøení MÈ Praha 3
vyjádøení MÈ Praha 7
vyjádøení MÈ Praha 8
vyjádøení Ministerstva zdravotnictví
vyjádøenízvláštního orgánu hl. m. Prahy - mìstského hygienika
vyjádøeníodboru životního prostøedíMHMP
vyjádøeníodboru výstavby MHMP
vyjádøeníZuzany Chrástové, Vlkova 21, Praha 3

-

Sídlo: Mariánské
námìstí 2, 110OI Praha
.
v
PracovIštì:Rásnovka8, 110 15 PrahaI
E-mail: ozp@cityo•prague.cz

tel.: +420-2-3600 I] 1]
fax: +420-2-2231 35 05
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VNÍ MÌSTO PRAHA

MAGISTRÁT ffi,A VNÍHO MÌSTA PRAHY

SEKCE ÚTVAR ROZVOJE HL. M PRAHY

,

r
odbor životního prostøedí MHMP

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

L

Datum
29.srpna
2002

Vyøizuje/Odbor/Linka
Ing. Re,'íková/URB/112

na základì Vašehodopisu ze dne 10. èervencetohoto roku Vám zasíláme
vyjádøeníhlavního mìsta Prahy k zámìru "Rekonstrukce výhybek žst. Praha Masarykovo
nádraží a trakèního vedení", který byl zaøazenv kategorii II pøílohyè. 1 zákonaèíslo 100/2001
Sb., o posuzovánívlivù na životní prostøedí,a pro který bylo zahájenozjiš•ovací øízení.Vyjádøení
hlavníhomìsta Prahybylo odsouhlasenoRadouhlavníhomìsta Prahyusnesenímèíslo 1321ze dne
27.8.2002.

Hlavni mi.to
Prah.
Magistrát hl.m. Prahy

S pozdravem

sekce Utv.r rozvoje
hl.vnlho
ml st. Prahy
Hrad6.nsk6
n'm. 8

Praha 1

151

Ing. SVì&
øeditelka SURM MHMP

Pøi/oha1: UsneseniRHMPè. 1321ajeho pøi/oha
Sídlo: Mariánské nám.2, 11000 PrahaI
Pracovištì: Hradèanské nám. 8, 11854 Praha
E-mail: kr@urm.mepnet.cz

Tel.: +420-2-2448 I I I I
Tel.: +420-2-24308111

Fax: +420-2-24308 652

IÈO: 064581

Rozdìlovník:
1) adresát+ pøílohy
2) l\,1HMP- SURMJKØ+ pøílohy
3)
SURM!URB- AŽP

-

4)

- SURM/spisovna
(podáníuloženonaVRB/AŽP)+ pøílohy

Hlavní mìsto Praha
RADA HLAVNíHO MÌSTA

PRAHY

USNESEN.
Rady hlavního mìsta Prahy

èíslo 1321
ze dne 27.8.2002

trakèní vedení"

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 výhybek žst. Praha Masarykovo
nádr. a trakèní vedení", uvedené v pøílozeè. 1 tohoto usnesení
II

ukládá
1. vrchnímu øeditelisekce Útvar rozvoje hlavního mìsta Prahv
1. postoupit alP MHMP vyjádøeníhl. m. Prahy dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 6. 9.2002

RNDr. Igor Nìmec
primátor hl.m. Prahy

Ing. Petr Švec
námìstek primátora hl.m. Prahy

Pøedkladatel:radní Kováøík

~
Provede:
Na vìdomí:

1819
vrchní øeditelsekce Útvar rozvoje hlavního mìsta Prahy
odbory MHMP

Pøíloha È. 1 k usnesení Radv HMP È. 1321 ze dne 27. 8.2002

Vyjádøeníhl. m. Prahy k "Oznámení" podle pøílohyè. 3 zákonu 100/2001Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedípro zámìr "Rekonstrukce výhybek žst. Praha
Masarykovo nádraží a trakèniho vedení".
Z hlediska urbanistické koncepce hlavní mìsto Praha konstatuje, že návrh øešení
výhybek vychází z plánované celkové redukce kolejištì Masarykova nádraží a respektuje
zámìr vybudování PraK. Tato redukce uvolní pozemky ÈD pro nové využití v rámci SMJ
(funkèní území smíšená mìstského jádra), což je v souladu s územním plánem hlavního
mìsta Prahy (ÚPn HMP). Hlavní mìsto Praha požaduje respektování závazných stanovisek
odboru územního rozhodování a odboru památkové péèe MHMP.

Z dopravního hlediska nemá hlavní mìsto Praha k pøedloženému oznámení zásadní
pøipomínky.Z legendy grafické pøílohy è. 5 jen není zøejmé, co znamená zelená èárkovaná
èára, která je souèástí výkresu. Upozoròuje, že stavbu je tøeba koordinovat s pøípravou
stavby rychlodráhy Praha - letištì Ruzynì.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny nemá k pøedloženému oznámení pøipomínky.Stavba
nezasahuje do žádných chránìných území pøírody ani do prvkù územního systému
ekologické stability (ÚSES).

Z hlediska mìstské zelenì bez pøipomínek.Uvedený zámìr není v rozporu s ÚPn
Z hlediska ochrany zemìdìlské
žádný negativní vliv.

pùdy je uvedený zámìr v souladu s ÚPn a neznamená

Z akustického hlediska netrváme na hlukovém hodnocení v režimu zákona 100/2001 Sb.

Z hlediska

ochrany

ovzduší bez pøipomínek.

Z hlediska nakládání s odpady hlavní mìsto Praha konstatuje, že dokumentace je
zpracována na dobré úrovni, uvádí všechny druhy odpadù, významné z hlediska vlivu
na životní prostøedí, které budou v souvislosti s rekonstrukcí vznikat a navrhuje jejich
recyklaci, opìtovné využití èi zneškodnìní v souladu se zákony a s trendem minimalizovat
objem odpadù ukládaných na skládky.

Z hlediska zásobování vodou nejsou k pøedloženému oznámení pøipomínky. Øešení není
v rozporu s koncepcí zásobování vodou.

Z hlediska odkanalizování vodních tokù je oznámenízpracováno na dostateènéúrovni.
Bìhem stavebních prací je nutno zabezpeèit nakládání s ropnými produkty. Všechny
odstavnéplochymusí být zabezpeèenytak, aby nemohlodojít ke kontaminacipodloží.
Z hlediska zásobováni teplem nemá hlavní mìsto Praha k pøedložené dokumentaci
pøipomínky.
Z hlediska zásobování zemním plynem bez pøipomínek. Hlavní mìsto Praha upozoròuje,
že pøípadné kolize s distribuèními plynárenskými zaøízeními musí projednat stavebník
s jejich majitelem v prùbìhu pøípravya realizace stavby.

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

bez pøipomínek. Návrh není v rozporu

Z hlediska telekomunikací
bez pøipomínek. Návrh není v rozporu se schváleným ÚPn hl.m
Prahy. Hlavní mìsto Praha z hlediska nadøazených telekomunikaèních sítí upozoròuje, že
trasa kabelového kanálu, který vede prostorem nádraží a propojuje kabelové komory KK
3047 v ul. Hybernská (køižovatka ul. Hybernská a Opletalova) a KK 3418 v ul. Na Florenci,
je nutno respektovat. Pøípadné kolize se sdìlovacími kabely ÈD a jejich pøeložky musí
projednat stavebník s jejich majitelem v prùbìhu pøípravy a realizace stavby.

Hlavní mìsto Praha souhlasí, že pro uvedený zámìr, tak jak je pøedložen, není tøeba

dalšího posouzení podle zákona è. 100/2001Sb.
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Hlavní mìsto Praha
Magistráthlavníhomìsta Prahy
Odborživotníhoprostøedí
JUDr. HelenaDobiášová
øeditelkaodboru
Mariánské
nám.2
11000 Praha1

V Praze, dne 7. srpna 2002
Èj.: 369/02/MS3

Vìc.:
Zahájení zjiš•ovacího øízenízámìru zaøazenéhov kategorii II, bodu 9.2, pøílohy è. 1,
zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejícíchzákonù (dálejen zákon)

K pøedloženému
zámìru rekonstrukcevýhybek železniènístanicePrahaMasarykovo
nádražía trakèníhovedenínemámez hlediskaochranypøírodya mìstské zelenì námitek.

S úctou

Elf! - /~
MHMPP01P22[)~

Mìstská èástPraha ,Úøadmìstskéèásti!
odbor životníhoprostøedíf DOŠLO
dne:
nábø.Kpt. Jaroše 1000
170 00 Praha 7
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L11000
vÁš DOPIS ZNAÈKY / ZE DNE
MHMP-80501/2002/0ŽPNI/EIAlO14-II

NOV

NAŠE ZNAÈKA
OŽP/IOOS/O2IPec

y
odborživotního prostøedí
odd. posuzovánívlivù na ŽP
Øásnovka8
Praha 1

VYØIZUJE/LINKA
Bc. Pecánek/4155

l

J

PRAHNDA TUM
30.7.2002

l.I.lUUJ..

VÌC: VyjádøeníMÈ Praha7 k zámìru zaøazeného
v kategoriiII, bodu 9.2, pøílohyè.l zákona
è.l 00/200I Sb., o posuzovánívlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù
V pøílozeVám zasílámusnesení RMÈ P7 è. 0782/02- R, z 30.07.2002,kterým se
vyjadøuje k zámìru "Rekonstrukcevýhybek žst. Praha Masarykovo nádraží a trakèního
vedení", který je zaøazenv kategorii II, bodu 9.2 pøíloh)' è.l zákona è.lOO/2001Sb., o
posuzovánívlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù.
Mìstská èást Praha 7 zajistila vyvìšení Informace ohlednì Oznámení zámìru
"Rekonstrukcevýhybek žst. Praha Masarykovonádraží a trakèního vedení" v termínu od
22.7.2002.

...

S pozdravem

I\T.~.~"'~~

Ing. HanaHorská
ved. OŽP ÚMÈ P7
Mìstská èást Praha 7
Úøad mìstské èásti
odbor životního prostøedí

Pøíloha: è.

IÈO
063754

usneseníRMÈ P7

BANKOVNÍ

SPOJENÍ

Èeskáspoøitelna
È. Ú. : 2000870339/0800

PRAHA

TELEFON
20141111

7. nábø. Kpt. Jaroše 100r

-,,-

FAX

I

MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 7

USNESENÍ RADY MÈ Praha 7 è. 0782/02-R, z 30.07.2002

na vyjádøeníMìstskéèástiPraha7 pro zjiš•ovacíøízeník zámìru - "Rekonstrukce výhybek žst.
Praha Masarykovo nádraží a trakèního vedení" , který je zaøazenv II. kategorii bodu 9.2,
pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001Sb., o posuzovánívlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých
souvisejícíchzákonù
Anotace: Materiál navrhujeRMÈ P7 stanoviskok zámìru " Rekonstrukcevýhybekžst. Praha
Masarykovonádražía trakèníhovedení", kterýje zaøazen
v II. kategorii bodu 9.2, pøílohy
è. I zákonaè. 100/2001Sb.,o posuzovánívlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých

souvisejících
zákonù

.

Rada MÈ Praha 7
po projednání

I.

bere

na vìdomí

pøedložený
materiál- Návrh na vyjádøeníMìstské èastiPraha7 pro zjiš•ovací øízeník zámìru"Rekonstrukcevýhybekžst. PrahaMasarykovonádražía trakèníhovedení", který je zaøazen
v II.
kategoriibodu 9.2, pøílohyè. 1 zákonaè. 100/2001Sb.,o posuzovánívlivù na životní prostøedía o
zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù
II.

souhlasí

sezámìrem"Rekonstrukcevýhybekžst. PrahaMasarykovonádražía trakèníhovedení", s tím, že
zámìr stavbynenínutnéposouditz hlediskazákona è. 100/2001Sb.o posuzovánívlivù na životní
prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù
ukládá
VED OŽP HorskáHana
Úkol:

Termín: 01.08.2002
zaslatvyjádøeníMÈ P7, uvedenév bodì II. souhlasítohotomateriálu odboruživotního
prostøedíMHMP, Øásnovka8, Praha1

.
r '
I

PhDr. Ivana Kuèerová
zástupkynìstarosty
Mìstské èástiPraha7

Ing. TomášDub
starosta
Mìstské èástiPraha7

E

RadaMìstské èástiPraha8 po projednání

bere na vìdomí

I

stanoviska
odborných
k zjiš•ovacímu
øízení
Masarykovo
zákona

è.

souvisejících
a rozsahem

II,

nádraží
100/2001

zákonù
oznámení

útvarù
zámìru

Mìstské
èásti Praha
8 k žádosti
o stanovisko
ÈD
DDC
"Rekonstrukce
výhybek
žst. Praha

a trakèního

vedení

o posuzování

Sb.,

(zákon
dle

pøílohy

o

- Oznámení
vlivù

posuzování
è. 3 cit.

zámìru

na životní
vlivù

zpracovaného

prostøedí

na

životní

dle ust.

a o zmìnì
prostøedí),

§

6

nìkterých
s obsahem

zákona",

schvaluje
text vyjádøení Mìstské èásti Praha 8 k zjiš•ovacímu øízení zámìru ÈD DDC
"Rekonstrukce výhybek žst. Praha Masarykovo nádraží a trakèního vedení Oznámenízámìru zpracovanéhodle ust. § 6 zákonaè. 100/2001Sb., o posuzování
vlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon
o posuzovánívli~'Ùna životní prostøedí),s obsahema rozsahemoznámenídle pøílohy
è. 3 cit. zákona",uvedenýY..Røíl~ tohotousnesení,

'7J:':'i.~J
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III

ukládá
I.

zajistit odeslánístanoviskaMìstské èásti Praha8 dle èásti II. tohoto usnesení
žadateli - øeditelceodboru životního prostøedíMagistrátu Hl. m. Prahy,
sesídlemna adrese:Øásnovka8, 110 15 Praha1, pí JUDr. Helenì Dobiášové.
Provede: vedoucíOAMÈ OKS ÚMÈ p. Ing. arch.JiøíSoukup
Termín: do 19.8.2002

/

Provede:
Na vìdomí:

vedoucíOAMÈ OKS ÚMÈ p. Ing. arch.Soukup

Pøedkladatel:

StarostaMÈ p. Nosek

strana2/4

Pøílohausneseníè. 428/82.RMÈ/2002
RadyMìstské èástiPraha8
ze dne 7. srpna2002

Mìstská èást Praha 8
se sídlemorgánùZenklova35, 18048 Praha8 - Libeò
MagistrátHl. m. Prahy
odborživotního prostøedí
øeditelkaodboru
pí JUDr. HelenaDobiášová
Øásnovka8
110 15PrahaI - StaréMìsto
V Praze 8 dne 7.8.2002
Èj.: OKS/2002/0136

Vìc:

Vyjádøení Mìstské èásti Praha 8 k zjiš•ovacímu øízení zámìru ÈD DDC
"Rekonstrukce výhybek žst. Praha Masarykovo nádraží a trakèního vedení Oznámenízámìru zpracovanéhodle ust. § 6 zákonaè. 100/2001Sb., o posuzování
vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon
o posuzovánívlivù na životní prostøedí),s obsahema rozsahemoznámenídle pøílohy
è. 3 cit. zákona"

Rada Mìstské èásti Praha 8 dne 7. srpna 2002 projednala žádost o stanovisko
k zjiš•ovacímu øízení zámìru ÈD DDC "Rekonstrukcevýhybek žst. Praha Masarykovo

nádražía trakèníhovedení - Oznámenízámìru zpracovaného
dle ust. § 6 zákona
è. 100/2001Sb., o posuzovánívlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù (zákon o posuzovánívlivù na životní prostøedí),s obsahema rozsahemoznámení
dle pøílohyè. 3 cit. zákona",podanouodboremživotního prostøedíMagistrátu Hl. m. Prahy
v èervenci2002.
Mìstská èástPraha8

souhlasí
se zámìrem ÈD DDC "Rekonstrukcevýhybek žst. PrahaMasarykovonádraží a trakèního
vedení", Oznámenízámìru zpracovanéhodle ust. § 6 zákonaè. 100/2001Sb., o posuzování
vlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù (zákon o posuzování

vlivù na životní prostøedí),
s obsahema rozsahemoznámenídle pøílohyx '3 cit. zákona,

/

pøedloženým
v rámci zjiš•ovacíhoøízení.

~~
~

Starosta

~

': èás ttt.rlaha8

\~
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co: DoQoruèenì

MHMP - OÚR, Paøížská
26, 11001 Praha1 - Josefov

Dále obdrží:
OV ÚMÈ Praha8
OŽP ÚMÈ Praha8
MO ÚMÈ Praha8
OD ÚMÈ Praha8
OKS ÚMÈ Praha8
OAMÈ OKS ÚMÈ Praha8
komiseRMÈ Praha8 pro územnírozvoj
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PRAHA

8

èásti
odbor kanceláøstarosty
oddìlení architektamìstskéèásti
ÚøadMìstské èásti Praha S, Zenklova 35, ISO 4S Praha S - Libeò, tel. 22 S05 111

Magj,5tr;jt HJ, m, Prahy
odbor životního prostøedí
JUDr. Helena Dobiášová,
øeditelkaodboru
Øásnovka8
11000 Praha 1

Èíslo jednací:
OKS/2002/0136

Vaše znaèka:

Vyøizuje / telefon:
Jarmila Franková/22

V Praze dne:
805 750

8. srpna 2002

Rada Mìstské èásti Praha 8 dne 7. srpna 2002 na své 82. schùzi projednala Vaši
žádost o stanovisko k zjiš•ovacímu øízení zámìru ÈD DDC "Rekonstrukce výhybek žst.
Praha Masarykovo nádraží a trakèního vedení - Oznámení zámìru zpracovaného dle
ust. § 6 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí),
s obsahem a rozsahem oznámení dle pøílohy è. 3 cit. zákona"a schválila vyjádøení Mìstské
èásti Praha 8 uvedené v pøíloze tohoto dopisu svým usnesenímè. 0428/82 . RMÈ/2OO2 .

S pozdravem

E/4-- a~
MINISTERSTVO ZDRA VOTNICTVI
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12801 Praha 2. Palackéhonám. 4
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Vaše ZD.

MHMPP01P2491

éJ'tfi!
PRAl

~

Naše ZD.

HEM-3212-15.7.02-21124

Magistráthlavníhomìsta Prahy
odborživotníhoprostøedí
JUDr. HelenaDobiášová
Mariánskénám.2
11001 Praha1

Vyøizuje

V Prazedne

Ing. Svaèina

19.7.2002

Vìc: Posuzovánívlivù na životní prostøedípodle zákona è. 100/2001 Sb.
zjiš•ovacíhoøízenízámìru zaøazeného
do kategorieII

-

zahájení

Obdrželijsme od Vás kopii oznámenípodle pøílohyè.3 k zákonu è. 100/2001Sb., o
posuzovánívlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù, zámìru
"Rekonstrukce výhybek žst. Praha Masarykovo nádraží a trakèního vedení".
K tomuto oznámenísdìlujeme, že požadujeme,aby v tomto pøípadìbylo z hlediska
znalosti místníchpomìrù pøi posuzovánístavbypodle zákonaè. 100/2001Sb. respektováno
stanoviskomístnì pøíslušného
orgánuochranyveøejnéhozdraví (mìstský hygienik v Praze).

/

f

I

RNDr.KarlaØí
lá
øeditelka odbo
hygieny a epide . logie

~

---

è.j.:
Vyøizuje:Ing.J.Kneld1

MHMPP01P1XV6

V Prazedne 30.7.2002
-~.~!1~!!.1~.:.~!~--

-

I Hlaynít,j, U~H~4
RI'«"~"'flj~ íl~ p98Ii.

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor životníhoprostøedí I DO$LO
d"'
Mariánskénámìstí2
11001 Praha1

~

~ .3U~::: 'nUl
~J~i~~

Idonllll."~f!1
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Vìc: stavba" Rekonstrukce!
-_.~~
stanowko.

.

liží a trakèní
vedení"Mj:llr"vo nádl

Na základì pøedloženéhomateriálu ke zjiš•ovacímu øízení zámìru zaøazeného
v kategoriin, bod 9.2., pøílohaè. 1 zákonaè. 100/2001Sb., o posuzovánívlivu na životní
prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù,který jsem obdržel 15.7.2002,vydává
mìstskýhygienikjakodotèenýorgánstátnízprávytoto stanovisko:
1. Z pøedloženého
materiálunení zøejmé,zda se mìøící body nacházejív ochranném
pásmudráhy,nebozajeho hranicí.
2. Z uvedenéhomateriáluvyplývá, že po "Rekonstrukcivýhybek žst. PrahaMasarykovo
nádraží. a trakèní vedení ", dojde ke zvýšení hodnot již dnes pøekroèenýchhladin
hluku. Tuto skuteènostmìstský hygieniknemùžepovolit.
V zbledemk výše uvedenýmnedostatkùm
je tøebadoplnit pøedloženýmateriálo opatøení,
která zajistí nepøekroèeníhladin hluku stanovenýchv nafizení vlády è. 502/2000 Sb., o
ochranì zdraví pøednepøíznivýmiúèinky hluku a vibrací. V pøípadì, že tyto limity nebude
možnododržet,navrhnoutúèinnáprotih1ukováopatøení.

Sídlo:Jasmínová2905/37,10600 Praha10

-

Pracovištì:Jasmínová2905/37,10600 Praha10

-

tel: 7265381,fax: 72655589
tel: 72656107
E-mail: hygienapoup@2ris.mepnet.cz
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HLAVNi MÌSTO PRAHA
MAGiSTRA T HLA VNiHo MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

MHMP-

OŽP

Oddìlení posuzování vlivù na ŽP
-zde-

Váš dopis zn

È.j.

Vyøizuje/linka

MHM P-O80501/2002/001/0ZPNI

Datum
25.7.2002

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

Rekonstrukce výhybek žst. Praha Masarykovo nádraží
a trakèního vedení
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: Mgr. Nìmec
Podlevýpisuz katastrunemovitostístavbou není dotèenzemìdìlský pùdní fond
2. Z hlediska lesù a lesniho hospodáøství: Mgr. Nìmec
Námi chránìné zájmy nejsou dotèeny.
3. Z hlediska nakládání s odpady: RNDr. Pavlíèková
Kapitola 111.3Kategorizace a množství odpadù je zpracována velmi podrobnì.
V pøehledu jsou uvedeny odpady, které vzniknou pøi rekonstrukci vèetnì
katalogového èísla, specifikace a pøedpokládaného množství (upozoròujeme, že
údaje o množství odpadù je nutno uvádìt v tunách, viz pøíloha è. 20 k vyhlášce
MŽP 383/2001 Sb. - v tabulce t, kg, ks). V oznámení je konstatováno, že v dalším
stupni projektové dokumentace budou upøesnìny na základì prùzkumù
kontaminace štìrkového lože a výkopové zeminy navržené zpùsoby jejich
odstraòování. Stavební su• a beton budou pøednostnì recyklovány. Navrhované
zpùsoby odstraòování odpadù jsou v souladu s požadavky zákona o odpadech.
Z hlediska nakládání s odpady je pøedloženéoznámení vyèerpávající a není nutné
pokraèování dalšími stupni procesu EIA.
4. Z hlediska ochrany ovzduši: J. Polanská, 15.7.2002
Pøedmìtem pøedloženého zámìru
je rekonstrukce trakèního vedení,
zabezpeèovacího a sdìlovacího zaøízení, a snesení postradatelných zaøízení
(výhybky a koleje) v železnièní stanici Masarykovo nádraží. Souèástí rekonstrukce

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha I
E-mail: ozp@cityotprague.cz

tel.: +420-2-36 00 II II
fax: +420-2-22 313505
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bude výstavba nové budovy ústøedního stavìdla, ve které budou umístìny
technologie zabezpeèovacího, sdìlovacího a silnoproudého zaøízení. Na závìr
stavby budou provedeny demolice pìti objektù (stavìdla è. 1 až è. 4 a budovy
místního dozoru).
Plochy zaøízení staveništì a zpùsob dopravy mechanizace a materiálu do prostoru
staveništì jsou navrženy orientaènì. Jako zaøízení staveništì je možno využít
plochy v prostoru stavìdla è. 1 (Hrabovka). Staveništì je napojeno na železnièní i
silnièní veøejnou sí•, rozhodující podíl objemu pøesunu hmot a materiálu bude po
železnici.
Realizací stavby nevzniknou žádné nové plošné ani liniové zdroje pouze vznikne
jeden bodový zdroj a to v objektu ústøedního stavìdla, ke bude umístìná kotelna
na zemní plyn o pøedpokládaném výkonu 80 kW a roèní spotøebì 28 000 m3
zemního plynu.
Odvoz a dovoz materiálu bude probíhat po železnici. Použití automobilové
dopravy bude minimální.
Hodnocený zámìr byl vypracován bez alternativních variant.
K pøedloženému oznámení nebyla vypracována samostatná rozptylová studie.
Vzhledem k nízkým emisním tokùm z provádìné èinnosti nepovažujeme studii za
nutnou.
Vlastní rekonstrukce výhybek a trakèního vedení a výstavba nového stavìdla
neovlivní stávající stav ovzduší.
Z hlediska zájmù ochrany ovzduší konstatujeme, že pøedložený zámìr nevyžaduje
komplexní posouzení v dalších stupních procesu EIA.

5. Z hlediska ochranypøirody a krajiny: Mgr. Nìmec
Pøedloženéhozámìr se skládá z rekonstrukce trakèního vedení, kolejí a výhybek,
zabezpeèovacího a sdìlovacího zaøízení, snesení postradatelných zaøízení
(výhybky a koleje) v železnièní stanici Masarykovo nádraží.
Stavba nezasahuje do žádného zvláštì chránìného území a jeho ochranného
pásma, významného krajinného prvku, pøírodního parku èi územního systému
ekologickéstability. Bìhem realizacestavbyje plánovánokácení døevin rostoucích
mimo les, celkem 20 døevin.
K realizaci zámìru nemáme námitek, za pøedpokladu, že v dalším stupni
projektové dokumentace bude zpracována studie vegetaèních úprav, která
maximálnì využije uvolnìné plochy pro vegetaci.
Další projednávání v procesu EIA orgán ochrany pøírody nepožaduje.

6. Z hlediska nakládáni s chemickými látkami a pøípravky: RNDr. Pavlíèková
Námi chránìné zájmy nejsou dotèeny.

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

(::~~l~---

JUDr. Helena Dob i á š o v á
øeditelka~Salstráthl. m. Prahy
odbor životnfho prostredl
Mariánské nám 2
oraha

Sldlo: Mariánské námìstl2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozo(Q1citvofuraRue.cz

1

tel.: +420-2-24 48 II II
fax: +420-2-22 31 3505
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HLA VNÍ MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLA VNÍIIo MÌSTA PRAHY
ODBOR VÝSTAVBY

-,

Odbor životníhoprostøedíMHMP
Ing. Novotný
-1

L
Vášdopis
zn.MHMP-80501/2002/0ZPM/EWO14-1/Nov
Naše
è.jedn-:---"

Vìc:

Vyøizuje/linka
Ing.Švecová/4364

Praha
19.7.2002

Zahájení zjiš•ovacího øízení zámìru "Rekonstrukce výhybek bto Praha
Masarykovo nádraží a trakèního vedení" zaøazenéhov kategorii II pnlohy è. 1
zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejícíchzákonù.

K zahájenízjiš•ovacmo øízenína výše uvedený zámìr nemámez vodohospodáøského
hlediskažádnépøipomínky.ZpracovánídokumentaceEIA nepovažujeme
za nutné.

Dokumentaci si ponecháváme.
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Rozdìlovník :
1) MHMP VYS/O3-spis
2) MHMP VYS/O3-Šv

Sídlo: Mariánskénám.2, 110 OI Praha 1
Pracovištì a podatelna: Øásnovka8, 110 15 Praha
e-mail: Dagmar.Svecov~cityofprague.cz

tel.: +420-2-36001111
fax : +420-2-22312 870

