HLAVNí MÌSTO
MAGISTRÁT HLAVNíHO

PRAHA
MÌSTA PRAHY

ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDI

zn.
È.j.
15944/2002/SSP MHMP-141665/2002/2003/0ZPNI/EINO28-2/Nov

Váš dopis

Vyøizuje/linka
Ing. Novotný/4278

Datum
6.2.2003

podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí)
Identifikaèní údaje:
Název: ÈD DDC, Prùjezd železnièním uzlem Praha, modernizace tra•ového
úseku Praha Libeò (vèetnì)

- Praha Bìchovice

(vèetnì)

Zaøazenízámìru dle zákona: Bod 9.2, kategorie II, pøílohaè. 1
Novostavby (zámìry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo
modernizace železnièních tratí; novostavby nebo rekonstrukce železnièních a
intermodálních zaøízenía pøekladiš•.

Kapacita (rozsah) zámìru:

Stavba se dotýká trati Èeská Tøebová - Praha
Masarykovo nádraží (TÚ 1501) v úseku železnièní stanice Praha Bìchovice (vèetnì)
- žel~znièní stanice Praha Libeò (vèetnì). Týká se stávající železnièní trati Èeská
Tøebová- Praha od km 396,068 do km 405,771. Øešený úsek je dlouhý 9,703 km a
zahrnuje dvì železnièní stanice - Praha Bìchovice a Praha Libeò a dvì zastávky
Praha - Dolní Poèernice a Praha - Kyje. Pøedmìtem pøedkládaného oznámení není
tzv. Malešická spojka.
Charakter

zámìru:

Pøedmìtem zámìru

je modernizace a zkapacitnìní

stávajícího
budou
provedeny nepodstatné úpravy konfigurace stanièního kolejištì.
Pod mostem
Východní spojky bude rektifikována poloha oblouku podél Poèernického rybníka za
úèelem odstranìní trvalého omezení rychlosti (dosažení 120 km"h-1). V celém
tra•ovém úseku z Bìchovic do Libnì bude pro zvýšení kapacity tratì zøízena další tj.
tøetí tra•ová kolej, pøevážnì vložením mezi dnešní koleje. K rozšiøování drážního
tìlesa a novým záborùm pozemkù dojde výjimeènì, nebo• již v minulosti bylo tìleso
koncipováno pro tøíkolejné uspoøádání. Tra•ová rychlost se upraví tak, aby plynule
klesala ze 120 km"h-1 na 100 km"h-1. Rekonstruován bude železnièní spodek i svršek
a mostní objekty pøedevším pro zvýšení rychlosti a dosažení požadované tøídy
zatížení a prostorové prùchodnosti. Vobou stanicích i tra•ovém úseku bude

úseku Libeò - Bìchovice. V prostoru železnièní stanice Praha Bìchovice
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modernizováno zabezpeèovací zaøízení pro zvýšení bezpeènosti
rekonstruovány budou i ostatní související drážní zaøízení.

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území

provozu a

Praha
Praha
Praha 9, Praha 14, Praha - Bìchovice,
Praha - Dolní Poèernice
Bìchovice, Dolní Poèernice, Hostavice, Kyje,
Hloubìtín, Vysoèany, Libeò

Zahájení, ukonèení: Termíny realizace jsou stanoveny pouze orientaènì a mohou
se zmìnit zejména podle možností financování akce a pøípravysousedních staveb.

Oznamovatel: Èeské dráhy, státní organizace
Divize dopravní cesty, odštìpný závod
Stavební správa Praha
Italská 45
12131 Praha 2
IÈO: 48118664
Souhrnné

vypoøádání pøipomínek:

Ke zveøejnìnémuoznámeníse vyjádøili:
. hlavnímìsto Praha
. mìstská èást Praha 14
. mìstská èást Praha- DolníPoèernice
. Ministerstvozdravotnictví
. Hygienickástanice hlavníhomìsta Prahy
. odbor životníhoprostøedíMagistrátuhlavníhomìsta Prahy
. odbor výstavbyMagistrátuhlavníhomìsta Prahy
. Mgr. BartùòkováIrina a pí. LevováLenka
Vyjádøení mìstských èástí Praha 9 a Praha - Bìchovice a Èeské inspekce životního
prostøedí01 Praha nebyla pøíslušnému orgánu v zákonné lhùtì doruèena.
Požadavek podrobit zámìr dalšímu posuzování
obsahovalo vyjádøení hlavního mìsta Prahy.

podle zákona

è. 100/2001 Sb.

Jednotlivá vyjádøeníobsahují následující pøipomínkya podmínky k realizaci stavby:
Hlavní mìsto Praha souhlasí s pøedloženým zámìrem a požaduje zpracování
dokumentace posuzování vlivù na životní prostøedí zámìru, ve které budou
zohlednìny pøipomínkyhlavního mìsta. Hlavnímu mìstu se jedná pøedevšímo:
. doklad, že navržené øešení neznemožní pøípadnou realizaci železnièní
zastávky Bìchovice východ;
. zaøazení kapitoly, která analyzuje problematiku vysokorychlostní trati
s možnými dopady na øešení v prostoru železnièní stanice Praha -

.

Bìchovice;
realizaci prùchodu pro pìší ve vazbì na okraj hráze Poèernického rybníka;
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.
.

.
.

.

doklad souladu navrhované stavby s platným územním plánem hlavního
mìsta Prahy;
vylouèení možnosti zasypání deprese pøi patì násypového tìlesa, kde se
vyskytují vzácní a zákonem chránìní obojživelníci i další chránìné taxony;
øešení pøechodù vodních tokù a køížení s dalšími prvky územního systému
ekologické stability øešit tak, aby tyto nebyly pøekážkou pro prùchod
organismù;
minimalizaci nutného kácení vzrostlých døevin a náhradu likvidované zelenì
novými výsadbami;
zajištìní bezpeèného nakládání s ropnými produkty bìhem stavebních prací
tak, aby nedošlo ke zneèištìní spodních vod.

Mìstská
èást Praha 14 konstatuje, že pøipomínky k návrhu dokumentace pro
územní øízení stavby, uplatnìné ve stanovisku ze dne 11.5.2001 u zpracovatele
projektu, byly zèásti zapracovány i do pøedloženého oznámení (protihluková opatøení
zástavby Hostavic a Kyjí, rekonstrukce mostù). Dále však trvá na zapracování i
dalších požadavkù ve smyslu stanoviska èj. OÚR/113/01/198/L ze dne 11.5.2001 do
dokumentace pro územní øízení. Mìstská èást Praha 14 upozoròuje, že do doby, než
bude vybudována definitivní tøíkolejná tra•, je tøeba zajistit provozuschopné
dvoukolejní vedení (støední a krajní tra•) i pro osobní vlaky, tj. vèetnì provizorních
nástupiš• i bezbariérových pøístupových ramp k nim v zastávce Praha - Kyje. Návrh
øešení požaduje pøedložit v další dokumentaci.

Mìstská èást Praha - Dolní Poèernice klade dùraz na tyto aspekty vyplývající
z výše uvedeného øízení:
. zabezpeèit sanaci prostoru severnì od paty železnièního tìlesa, který je
souèástí pøírodní památky Poèernický rybník (èerné skládky, zneèištìný a
kontaminovaný
podkladový materiál z drážního tìlesa)
s odvoláním na
vyjádøení odboru životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
èj. 16347/02/0ZP-V-129/R-84fTr
z 19.4.2002;

.
.

projednat s mìstskou èástí veškeré pøípadné sadové úpravy v katastrálním
území Dolní Poèernice souvisejících s touto stavbou;
øešit pìší propojení budoucí zástavby s hrází Poèernického rybníka s využitím
souèasné aleje mezi drážním tìlesem a Èeskobrodskou ulicí s odkazem na
schválenou Urbanistickou studii Dolní Poèernice - jižní èást;

.

pøedem zpevnit

.

.
.
.

.
.

ulici Ke Hrázi, v pøípadì,

že stavba

bude používat

tuto

komunikaci;
brát v úvahu pøi posuzování hluku na obytnou zástavbu mìstské èásti
z následného provozu novì rekonstruovaného tra•ového úseku násobení se
hluku vznikajícího z provozu železnièní tratì, Pražského okruhu (Východní
spojka) a Èeskobrodské ulice, zejména na obytnou zástavbu Vinice;
provést nové hlukové studie po uvedení rekonstruovaného

úseku do provozu

s návrhem pøípadnýchdalších protihlukových opatøení;
prošetøit a realizovat výmìnu oken u objektù v úseku km 398,600 - 399,300,
na základì vypracovaných studií, a to jak vpravo, tak vlevo od drážního tìlesa;
provìøit potøebu realizace protihlukových stìn v úseku km 397,086 - 398,00,
které by ochránily obytnou zástavbu Vinice;
realizovat vhodné ozelenìní protihlukových stìn;
upøesnit protihluková opatøení v dalších stupních projektové dokumentace.
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Ministerstvo zdravotnictví požaduje, aby v tomto pøípadì bylo respektováno
stanovisko místnì pøíslušného orgánu ochrany veøejného zdraví (mìstský hygienik,
Praha).
Hygienická
stanice hlavního mìsta Prahy s uvedeným zámìrem souhlasí za
pøedpokladu, že bude v dalším stupni projektové dokumentace doložena ochrana
pozemku školského areálu pøi ulici Pilské v lokalitì è. 7 a provìøena lokalita è. 9 Vinice, Praha - Dolní Poèernice. V pøípadì, že nebude dosaženo nepøekroèení hladin
hluku stanovených v naøízení vlády è.502/2000
Sb., o ochranì zdraví pøed
nepøíznivými úèinky hluku a vibrací, musí být navržena úèinná protihluková opatøení.
Odbor životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy nepožaduje další
pokraèování v procesu posuzování vlivù na životní prostøedí dle zákona
è. 100/2001 Sb. Ve svém stanovisku k oznámení zámìru uplatnil tyto pøipomínky:
. Trvalý zábor zemìdìlského pùdního fondu na pozemku parcelní èíslo 1795/1
v katastrálním území Hrdloøezy je nutno øešit v souladu se zákonem
è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu.
. Pøi realizaci zámìru je tøeba minimalizovat plochy trvalých i doèasných záborù
lesa, k žádosti o odnìtí bude odbor životního prostøedí Magistrátu hlavního
mìsta
Prahy vyžadovat jejich geometrické
zamìøení
(tj. zpracované
geometrické plány), za trvale odòaté plochy lesa bude požadovat náhradní
zalesnìní o stejné výmìøe.
. Je nutno projednat s pøíslušnými orgány ochrany pøírody výjimku ze zákazu
zvláštì chránìných živoèichù (§ 56 zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody
a krajiny).
. Odbor životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy trvá na zachování
pøechodového ekotonu mezi tìlesem tratì a jižní hranicí pøírodní památky
Poèernický rybník a zároveò je nutno zajistit na svazích tra•ového tìlesa
vhodné prostøedí pro hnízdìní slavíka obecného.
. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny a z hlediska myslivostí je tøeba zámìr
doplnit o návrh opatøení, která povedou k minimalizaci škod na zvìøi.

Odbor výstavby Magistrátu hlavního mìsta Prahy na výše uvedený zámìr nemá
z vodohospodáøského hlediska žádné pøipomínky, zpracování dokumentace
posuzování vlivù na životní prostøedí nepovažuje za nutné.
Paní Levová Lenka a Bartùòková Irina upozoròují na nedodržování hygienických
limitù hluku v blízkosti trati v katastrálním území Hostavice a požadují pøijmutí
konkrétních opatøení, k zamezení èi k výraznému omezení tìchto negativních vlivù.
Jako pøíklad uvádí výstavbu protihlukových stìn a realizaci dalších individuálních
protihlukových opatøení, napø. protihlukových oken.
Pøíslušný úøad došel k závìru, že uplatnìné
jsou øešitelné v navazujících øízeních.

pøipomínky v jednotlivých

vyjádøeních

Závìr:
Zámìr "ÈD DOG, Prùjezd železnièním uzlem Praha, modernizace tra•ového úseku
Praha Libeò (vèetnì) - Praha Bìchovice
(vèetnì)" naplòuje dikci bodu 9.2,
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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 provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru
zámìr

že

"ÈD DDC, Prùjezd železnièním uzlem Praha, modernizace tra•ového
úseku Praha Libeò (vèetnì) Praha Bìchovice (vèetnì)"

-

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních dodržet opatøení
k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržená
v oznámení zámìru a zohlednit výše uvedené pøipomínky, zejména:
. dopracovat návrh protihlukových opatøení, dle uplatnìných pøipomínek, a tyto
úpravy konzultovat s územnì pøíslušnou hygienickou stanicí;
. zabezpeèit ochranu pøírodní památky Poèernický rybník tak, aby nedošlo
k zasypání deprese pøi patì drážního tìlesa a ohrožení složek životního

.
.
.

.
.
.

.

prostøedí;
minimalizovat rozsah kácení vzrostlých døevin a úbytek zelenì nahradit novou
výsadbou po konzultacích s pøíslušnými orgány ochrany pøírody;
dùslednì
dodržovat opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì
kompenzaci nepøíznivých vlivù na vodu navržená v oznámení zámìru;
øešit køížení s prvky územního systému ekologické stability v souladu s návrhy
opatøení pro ÚSES dle tabulkové èásti Územního plánu sídelního útvaru
hlavního mìsta Prahy;
zabránit pøípadným srážkám zvìøe s jedoucími vlaky;
trvalý zábor zemìdìlského
pùdního fondu øešit v souladu se zákonem
è. 334/1992 Sb., o ochranì zemìdìlského pùdního fondu;
minimalizovat plochy trvalých i doèasných záborù lesa, k žádosti o odnìtí pro
trvalé zábory doložit zpracované geometrické plány;
projednat s pøíslušnými orgány ochrany pøírody výjimku ze zákazù zvláštì
chránìných živoèichù.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy, ani
pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.

/
JUDr.

~

Hel~~~

ov á

øeditelka odboru
~"..,.,...i",

~
Pøílohy: vyjádøení hlavního mìsta Prahy
vyjádøení mìstské èásti Praha 14
M
vyjádøení mìstské èásti Praha - Dolní Poèernice P
vyjádøení Ministerstva zdravotnictví
vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy
vyjádøeníodboru životního prostøedíMHMP
vyjádøeníodboru výstavby MHMP
vyjádøení paní Levové a Bartùòkové
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HLA VNÍ :MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY

SEKCE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY

r

1
odbor životního prostøedíMHMP

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

J

/'

È.j.
SURM/11912/2002

Vyòzuje/Odbor/Linka
RNDr.Caha/URB/447

Datum
19.prosince2002

Vážená paní øeditelko,

na základì Vašeho dopisu ze dne 20. listopadu tohoto roku Vám zasíláme
vyjádøení hlavního mìsta Prahy k zámìru "ÈD DDC Prùjezd železnièním uzlem Praha,
modernizace tra•ového úseku Praha LibeÏ (vèetnì) - Praha Bìchovice (vèetnì)", kte~ byl
zaøazen
v kategoriiII pøílohyè. 1 zákonaè. 100/2001Sb.,o posuzovánívlivù na životní prostøedía o
zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù, a pro který bylo zahájeno zjiš•ovací øízení.Vyjádøení
hlavníhomìsta Prahybylo odsouhlaseno
Radouhlavníhomìsta Prahyusnesenímèíslo 2211 ze dne
17. 12.2002.

S pozdravem

Pøíloha 1.. UsneseníRHMP è. 2211 a jeho pøíloha
~

Sídlo: Mariánské nám.2, 11000 Praha1
Pracovištì: Hraïèanské nám. 8, 11854 Praha 1
E-mail: kr@urm.mepnet.cz

Tel.: +420-2-2448 1111
Tel.: +420-2-24308111

Fax: +420-2-24308 652

IÈO: 064581

Rozdìlovník:
1) adresát+ pøílohy
2) MHMP - SURM/KØ + pøílohy
3)
- SURM/URB- AŽP
4)
- SURMJspisovna(podáníuloženona URB/AŽP) + pøílohy

Sídlo:Mariánskénám.2, 11000 Praha1
Pracovištì: Hradèanskénám. 8, 118 S4 Praha 1
E-mail: kr@urm.mepnet.cz

Tel.: +420-2-2448 1111
TeL: +420-2-24308 111
Fax: +420-2-24 308 652

IÈO: 064581

Hlavní mìsto Praha

RADA HLAVNíHOMÌSTA PRAHY

USNESEN
Rady hlavního mìsta Prahy
èíslo 2211
ze dne 17.12.2002

Praha modernízace tra•ového úseku Praha Líbeò vèetnì

- Praha Bìchovíce

vèetnì"

Rada hlavního mìsta Prahy
schvaluje
vyjádøení hlavního mìsta Prahy k zahájení zjiš•ovacího øízení dle zákona è. 100/2001
Sb., o posuzování vlivu na životní prostøedí pro zámìr "ÈD DOG Prùjezd železnièním
uzlem Praha, modernizace tra•ového úseku Praha Libeò (vèetnì) - Praha Bìchovice
(vèetnì)", uvedené v pøílozeè. 1 tohoto usnesení
ukládá
1. sekci Útvar rozvoje hlavního mìsta Prahv
1. postoupit alP MHMP vyjádøeníhl. m. Prahy dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 20.12.2002

MUDr. Pavel Bém
primátor hl.m. Prahy

Ing. Jan BClrgermeister
námìstek primátora hl.m. Prahy

Pøedkladatel: radní Gregar
2873
~
Provede:
sekce Útvar rozvoje hlavního mìsta Prahy
Na vìdomí: odbory MHMP

Pøí/oha è. 1 k usnesení Radv HMP è. 2211 ze dne 17. 12. 2002
Vyjádøeníhl. m. Prahy k "Oznámení" podle pøílohyè. 3 zákonu 100/2001Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedípro zámìr "ÈD DDGPrùjezd železnièním uzlem
Praha, modernizace tra•ového úseku Praha Libeò (vèetnì) - Praha Bìchovice
(vèetnì)"

Z hlediska urbanistické koncepce zdùrazòuje hlavní mìsto Praha potøebu realizace
podchoduv oblasti DolníchPoèernica železniènístanicevýchod.
Z dopravního
pøipomínky:

hlediska

má hlavní mìsto Praha k pøedloženému oznámení následující

Èást stavby v prostoru Libnì prochází územím, na které je vyhlášena stavební uzávìra pro
nadøazenou komunikaèní sí• hl. m. Prahy. K žádosti o ÚR bude proto tøeba zajistit udìlení
výjimky z této stavební uzávìry.
Soulad navrhované stavby s platným ÚPn hl. m. Prahy nelze na základì doložených
grafických pøíloh dostateènì posoudit. Se ztøíkolejnìním tra•ového úseku mezi Bìchovicemi
a Libní však ÚPn hl. m. Prahy poèítá. Hlavní mìsto Praha podporuje maximální urychlení
pøípravy a realizace pøedmìtné stavby, upozoròujeme proto zpracovatele dokumentace
resp. investora stavby, aby vèas detailnì ovìøil její soulad s ÚPn hl. m. Prahy. Je tøeba
pøedejít zbyteèným èasovým ztrátám, které by mohly nastat v pøípadì, že by byl pozdìji
shledán nesoulad stavby s navrženým funkèním využitím ploch (definovaným závaznou
èástí ÚPn).
Pro stavbu se poèítá s využitím místních komunikací vyjmenovaných na str. 35 oznámení.
Mezi tìmito komunikacemi je uvedena i ulice Èeskomoravská. Upozoròujeme, že
v souvislosti s aktuální pøestavbou území Vysoèan severnì od této komunikace (výstavba
nové hokejové sportovní haly vèetnì navazujících objektù) se poèítá též s rekonstrukcí ulice
Èeskomoravské. Po dobu rekonstrukce bude na této komunikaci omezen, resp. vylouèen
provoz.
V rámci stavby požaduje hlavní mìsto Praha realizovat prùchod pro pìší ve vazbì na okraj
hráze Poèernického rybníka. Tento prùchod je nezbytný s ohledem na pøipravovanou
výstavbu a rozsáhlý rozvoj v jižní èásti Dolních Poèernic a též potøebu udržet a posílit
kontakt se severní èástí zástavby. Železnice v tomto území nepøíjemnì rozdìluje mìstskou
èást na dva díly pøi velmi omezeném kontaktu realizovaném pouze nepøíznivì zúženým
podjezdem železnice.
V urbanistické studii Bìchovic byla s ohledem na nepøíznivé docházkové vzdálenosti na
nástupištì železnièní stanice Praha - Bìchovice z oblasti obytné zástavby navržena další
železnièní zastávka v poloze Bìchovice - východ. Tato nová zastávka leží mimo území
øešené v pøedložené dokumentaci. Požadujeme doložit, že navržené øešení neznemožní
pøípadnourealizaci železnièní zastávky Bìchovice - východ.
ÚPn hl. m. Prahy pøedpokládá výhledové zaústìní vídeòské vìtve vysoko rychlostí trati VRT
do železnièní stanice Praha - Bìchovice s pokraèováním vysokorychlostních vl,akù do
železnièní stanice Praha - hlavní nádraží. Do dokumentace je tøeba zaøadit kapitolu
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analyzující danou problematiku s možnými dopady na øešení v prostoru železnièní stanice
Praha - Bìchovice.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se stavba dotýká nìkolika prvkù územního systému
ekologické stability (ÚSES), pøírodního parku Klánovice - Èihadla a zasahuje do
ochranného pásma pøírodní památky (OP PP) Poèernický rybník. Pøesto je akceptovatelná,
protože vìtšina prací se bude odehrávat na vlastním násypovém tìlese dnešní železnièní
trati a zásahy do okolních ploch budou minimalizovány. Stávající krajinný ráz nebude
zmìnìn.

Nejvýznamnìjší nebezpeèí ohrožení pøírodnì cenných ploch je v pøírodní památce (PP)
Poèernický rybník Oe zároveò i souèástí stejnojmenného lokálního biocentra ÚSES),
pøedevším pak v místì zamokøené deprese u paty násypového tìlesa, kde se vyskytují
vzácní a zákonem chránìní obojživelníci i další chránìné taxony. Je nutno bezpodmíneènì
omezit jen na nezbytné minimum.
Pøechody vodních tokù a køížení s dalšími prvky ÚSES øešit tak, aby tyto nebyly pøekážkou
pro prùchod organismù.
Minimalizovat nutnost kácení vzrostlých døevin (to platí pøedevším pro prùchod kolem
Hoøejšího rybníka) a likvidovanou zeleò nahradit novými výsadbami. Tyto výsadby, po
pøedchozím projednání s pøíslušnými orgány ochrany pøírody, pøednostnì situovat do
nefunkèních, pøípadnì èásteènì funkèních prvkù ÚSES.
Všechny další závìry a všechna doporuèení obsažená v pøedložené dokumentaci, která se
týkají ochrany pøírodya krajiny považujeme za správná a vhodná pro zapracování do vlastní
projektové dokumentace. Pro jejich velké množství je zde nemùžeme uvádìt.

Z akustického
hlediska hlavní mìsto Praha konstatuje, že k pøedloženému hlukovému
posouzení nemá zásadních pøipomínek, pouze v pøípadì navržených protihlukových
opatøení doporuèujeme projednat s územnì pøíslušnou hygienickou stanicí rozhodnutí
nedodržet z technických dùvodù venkovní hlukové limity, ale provést pouze náhradní
opatøení na nejbližších obytných objektech (úprava a zvýšení neprùzvuènosti oken).
Pro pøehlednost výsledkù výpoètu rozložení izofon doporuèujeme jejich pøekreslení do
mapového podkladu, aby výsledky byly použitelné i pro jiné profesní pracovníky, kteøí se
nedokáží orientovat ve specifickém grafickém zobrazení výpoètu z Hluku-Plus, kde nejsou
názvy komunikací a jiné obvyklé orientaèní body.

Z hlediska ochrany ovzduší nemá hlavní mìsto Praha k pøedloženému oznámení žádné
zásadní pøipomínky.

Z hlediska nakládání s odpady hlavní mìsto Praha konstatuje, že pøedložené "oznámení"
uvádí výèet odpadù, které budou vznikat pøi stavbì, neuvádí však jejich pøedpokládané
množství. Popisuje dostateènì podrobnì, jak bude naloženo se štìrkovým ložem, kovovým
odpadem a pražci, pøièemž tyto odpady mají být pøednostnì recyklovány a znovu využity pøi
stavbì nebo na jiných úsecích železnice. Postrádáme však zmínku, jak bude naloženo
s výkopovými zeminami a demolièním odpadem - zejména betonem. I zde by mìla být
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snaha pøednostnì je využít bud investorem nebo nabídnout k využití jiným subjektùm a
omezit tak jejich ukládání na skládku.

Z geologického
a inženýrsko geologického
hlediska hlavní mìsto Praha konstatuje, že
pøedložené oznámení je zpracováno kvalitnì, v dostateèném rozsahu a lze je v plné míøe
akceptovat. Bylo provedeno celkové geologické
a hydrogeologické posouzení pomìrù
v dotèeném území, byla zhodnocena i seismicita pøedmìtné lokality. Hlavní mìsto Praha
souhlasí se zpracovatelem "oznámení" že je nutno provést podrobný hydrogeologický
prùzkum.

Z hlediska zásobováni vodou hlavní mìsto Praha konstatuje, že navržené øešení
neovlivòuje negativnì životní prostøedí, není v rozporu s koncepcí zásobování vodou a
souhlasí s platným ÚPn hl. m. Prahy. Voda, která bude užívána pro sociální úèely a pro
potøeby stavby bude zajiš•ována cisternami, nebo bude užívána voda balená.
Pøedpokládaná roèní spotøeba vody bude èinit 8037 mJ. Posuzovaný zámìr nijak
neovlivòuje a nemìní stávající zpùsob odbìru pitné vody v železnièních stanicích.

Z hlediska odkanalizování a vodních tokù leží celé zájmové území v povodí Rokytky,
která celkem tøikrát podchází rekonstruovanou traf.
Po dokonèení vlastní stavby nebudou pøi provozu produkovány odpadní vody, odpadní vody
budou vznikat pouze pøi výstavbì. Jedná se o vody splaškové, bude využíváno sociální
zaøízení stávajících stanic a dále budou využívána chemická WC. Stávající systém
odvádìní deš•ových vod bude zachován i nadále.
Hodnocení je zpracováno z hlediska odkanalizování a vodních tokù na dostateèné úrovni,
bìhem stavebních prací je nutno zabezpeèit bezpeèné nakládání s ropnými produkty, aby
nedošlo ke zneèištìní spodních vod. Všechny odstavné plochy musí být zabezpeèeny tak,
aby nemohlo dojít ke kontaminaci podloží. Je nutno dodržet opatøení k ochranì vod
navržená v dokumentaci. Stavba není v rozporu se schváleným ÚPn hl. m. Prahy.

Z hlediska zásobování
teplem nemá hlavní mìsto Praha k pøedloženému "oznámení"
pøipomínky. Návrh není v rozporu se schváleným ÚPn hl. m. Prahy. Upozoròujeme, že trasa
køíží tepelný napajeè Mìlník - Praha o 2 x ON 800 uložený v hloubkovém tunelu v prostoru
u Hoøejšího rybníku a je nutno veškerá technická zaøízení související s tepelným napajeèem
a umístìná na terénu respektovat.

Z hlediska zásobování zemním plynem nejsou k dokumentaci pøipomínky. Návrh není
v rozporu se schváleným ÚPn plánem hl. m. Prahy. Upozoròujeme, že trasa køíží mìstský
okružní vysokotlaký plynovod (ON 500,ON 350). Tento plynovod a jeho bezpeènostní
pásmo je nutno respektovat v souladu se zákonem 458/2000 Sb.

Z hlediska zásobování
elektrickou
energií bez pøipomínek. Návrh je v souladu se
schváleným ÚPn hl. m. Prahy. Upozoròujeme, že trasa køíží v nìkolika mistech nadøazené
elektroenergetické sítì venkovního vedení VVN - 110 kV a 220 kV.
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Z hlediska telekomunikací bez pøipomínek. Stavba není v rozporu s nadøazenými
telekomunikaèními stavbami.

Po seznámení se všemi okolnostmi uvedenými v pøedloženém "Oznámení" hlavní mìsto
Praha souhlasí s pøedloženým zámìrem a požaduje na nìho zpracování dokumentace
EIA, ve které budou zohlednìny
pøipomínky hlavního mìsta.

Hlavnímu mìstu se jedná pøedevšímo:
doklad, že navržené øešení neznemožní pøípadnou realízací železníèní
zastávky Bìchovíce východ,
zaøazeníkapítoly, která analyzuje problematiku VRT s možnýmí dopady na
øešení v prostoru železníèní stanice Praha - Bìchovíce, do dokumentace
EIA,
realízací prùchodu pro pìší ve vazbì na okraj hráze Poèerníckého rybníka,
doklad souladu navrhované stavby s platným ÚPn hl. m. Prahy,
vylouèení možností zasypání deprese pøi patì násypového tìlesa, kde se
vyskytují vzácní a zákonem chránìní obojžívelnící i další chránìné taxony,

-
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øešení pøechodù vodních tokù a køížení s dalšími prvky ÚSES øešít tak, aby

tyto nebyly pøekážkoupro prùchod organismù,
minimalizaci nutného kácení vzrostlých døevin a náhradu likvidované zeleni
novými výsadbami,
zajištìní bezpeèného nakládání s ropnými produkty bìhem stavebních prací
tak, aby nedošlo ke zneèištìní spodních vod.
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Vìc:

vyjádøeník zahájenízjiš•ovacíhoøízeník zámìru "ÈD DDC Prùjezd železniènímuzlem
Praha, modernizace tra•ového úseku Praha LibeÏ (vèetnì) - Praha Bìchovice
(vèetnì)"

Rad a mìstské èásti Praha 14 se seznámila na svém 2.zasedánídne 10.12.2002
sezahájením;?;jiš•ovacíhoøíz~ní k zámìru '"ÈD DDC Prùjezd železnièním uzlem Praha,
modernizace tra• ového úseku Praha Libeò (vèetnì)- Praha Bìchovice
pøílohou usnesení è.51/RMÈ/2002.

(vèetnì)"

~

a její vyjádøení je

I

Ing. J~a L e b e d oLv á
vedoucí odboru územního rozvoje

Pøíloha:usnes.è.51/RMÈ/2002
ze dne 10.12.2002

Co: 1. spis
2. referent
Sídlo:Bratn Venclíkù 1073,19821 Praha9
Bankovní spojení:PMB,a.s.Praha
I
è.ú.27-9800050998/6000

tel: +420-2-81005291-5
IÈO:00231312
fax: 2 81912861
e-mail:lebedova@pI4.mepnet.cz

Mìstská èástPraha 14
Rada jmìstské èásti
Usnesen
2.jednáníRady mìstské èástiPraha14
konmné10.12.2002
È. 51/RMÈ/2002

k návrhu vyjádøení Mìstské èástiPn8ha 14 k zahájení zjiš•ovacího øízenístavby "ÈD
DDC Prùjezd železniènímuzlem Praha, modernizacetra•ového úseku Praha LibeÏ
(vèetnì) - Praha Bìchovice (vèetnì)", oznámenéhoodboremživotního prostøedí
Ma~rátu hl.m.Prahy
Rada mìstské èásti Praha 14

f. ber e n a vìd o m í
oznámeníodboruživotm'hoprostøedí
MHMP o zahájenízjiš•ovacíhoøízenístavby "ÈD DDC
PrùjezdželezníènímuzlemPraha,modemizacetra•ovéhoúsekuPrahaLibeò (vèetnì) - Praha
Bìchovice (vèetnì)
II. s o u h I a s í
s vyjádøenímMìstské èásti Praha 14-"které je pøílohouè.l tohoto usnesení,k oznámení
zahájenízjiš•ovacíhoøízenístavby "ÈD DDC Prùjezdželezniènímuzlem Praha,modernizace
tra•ovéhoúsekuPrahaLibeò (vèetnì)-JPrahaBìchovice (vèetnì)
III. u k I á d á
Ing. Miroslavu Skalovi, zástupcista~ty

Mìstské èásti Praha 14

odeslatvyjádøeníMÈ Praha 14 k oznámenízahájenízjiš•ovacíhoøízenísl:avby "ÈD DDC
PrùjezdželezniènímuzlemPraha,modemizacetra•ovéhoúsekuPrahaLibeò (vèetnì) - Praha
Bìchovice (vèetnì)
TeI"mín: 16.12.2002
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Pøíloha è.l

k usneseníRadyMìstské èástiPraha14 è.~~/~Èdne 10.12.2002

Vyjádøení Mìstské èástiPraha14 k oznámeníodboru životního prostøedíMagistrátu
hl.m. Prahy o zahájenízjiš•ovacího øízenístavby "ÈD DDC Prùjezd železniènímuzlem
Praha,modemizacetra•ovéhoúsekuPrahaLibeò (vèetnì) - PrahaBìchovice (vèetnì)"

Mìstská èást Praha 14 se seznámilas oznámenímo zahájenízjiš•ovacího øízení
stavby "ÈD DDC Prùjezd železniènímuzlem Praha, modemizacetra•ového úseku Praha
Libeò (vèetnì) - Praha Bìchovice (vèetnì)". Konstatuje, že pøipomínky k návrhu
dokumentacepro územní øízení stavby, uplatnìné ve stanovisku ze dne 11.5.2001
u zpracovateleprojektu, byly z èásti zapracoványi do pøedložené dokumentace,která je
souèástí zjiš•ovacíhoøízení (protiWukováopatøenízástavbyHostavic a Kyjí, rekonstrukce
mostù).
Mìstská èást Praha 14 však trvá na zapracováníi dalších požadavkùve smyslu
stanoviskaèj. OÚR/113/01/198/Lze dne 11.5.2001do dokumentacepro územníøízení.
Upozoròuje,že do doby, než bude vybudována definitivní tøíkolejnítra•, je tøeba
zajistit provozuschopné dvoukolejní vedení( støednía krajní tra•) i pro osobní vlaky tj.
vèetnì provizorních nástupiš•i bezbariérovýchpøístupovýchramp k nim v zastávcePrahaKyje. Návrh øešenímusí být souèástídalšídokumentace.
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Vyjádøení Mìstské èástiPraha 14 k oznámeníodboru životního prostøedíMagistrátu
hl.m. Prahy o zahájenízjiš•ovacího øízenístavby "ÈD DDC Prùjezd železniènímuzlem
Praha,modernizacetra•ovéhoúsekuPrahaLibeò (vèetnì) - PrahaBìchovice (vèetnì)"

Mìstská èást Praha 14 se seznámilas oznámenímo zahájení zjiš•ovacího øízení
stavby "ÈD DDC Prùjezd železniènímuzlem Praha, modernÍzacetra•ového úseku Praha
Líbeò (vèetnì) - Praha Bìchovice (vèetnì)". Konstatuje, že pøipomínky k návrhu
dokumentacepro územní øízení stavby, uplatnìné ve stanovisku ze dne 11.5.2001
u zpracovateleprojektu, byly z èásti zapracoványi do pøedložené dokumentace,která je
souèástí zjiš•ovacíhoøízení (protihluková opatøenízástavbyHostavíca Kyjí, rekonstrukce
mostù).
Mìstská èást Praha 14 však trvá na zapracováníi dalších požadavkùve smyslu
stanoviskaèj. OÚR/113/01/198/Lze dne 11.5.2001do dokumentacepro územníøízení.
Upozoròuje,že do doby, než bude vybudována definitivní tøíkolejnítra•, je tøeba
zajistit provozuschopné dvoukolejní vedení ( støednía krajní tra•) i pro osobní vlaky tj.
vèetnì provizorních nástupiš• i bezbariérovýchpøístupovýchramp k nim v zastávcePrahaKyje. Návrh øešenímusí být souèástídalšídokumentace.
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Vìc Vyjádrcní k návrhu dokumentacepro územnírozhodnutina umístìní stavby "tD
DDC.Prujezdželezniènímuzlem Praba. modcrnizacetra•ového ílsckuPraha I.ibeò
(vèetnì) -PrahaBìchovice". projekt è. ] 446
Pøedmìtná stavbamá modemi~at

železniènitra• z Prahy Bìchovic ,do Prahy T.1bnì

vèetnì obou stanic.Èást tohoto úsekmželeZlliènÍ tratì prochází j pøes úzen'lí Dolruch
Poèemica pøesÚlem] Mìstské èásti Pm:I'Ia] 4, resp.je vedena kat. územímI-lostavice,Kyje.
Hloubìtfn.
Hlavním cf1empøipravovanéstavbyje zvýšeni frat'ové rychlosti, dosaženítøídy7..atížení
(D4 UIC). prostorovépruchodnosti(Z~GC) a zvýšeni bezpeènostiprovO7u.7.aji~tìnl kapacity
trati pro výhledový rozsahdopravydostavboutøetí trat'ovékoleje v úsekupfBha Libeò~Prnha
Bìchovice a výstavboudruhétra•ové kokje v úsekuPrahaLibeò .PrahaMa!e:§icc.
K pi'edlo7.ené
dokumentaciuplatftujcmenáslcdujfcl pf i po min k y ;
]. Na základì hlukové studie je nepøijatelné,aby nebylo provedenoprotihlukové opatfení
v úseku km 399,450-399,700( obytnárodinná zástavbaHostavice)a v km 400,650400,800
(zástavbarodinnými domky podél ul. Rodìjovská - U Rokytky) a rea)iiovino individuální
opatøeníu nemovitosti èp. 88 ul. VlkovÉká, ul. Hlinská a Šimanovsk!. Ve všech pøípadech
takové, aby bylo úèinné a snížilo hlamu hluku (ve studii není porovnáf/áni stávající a
výhledové zátìže).
Požadujeme,aby byla provádìna mìrení jak pfcd , tak i po modemi7.acitrati. V pøípadì,
že namìøenéhodnoty budou pøe~ahovatpovolené limity dané pfislušnou nOm1ou.,
ná.~1ednì
situaci øe~itda1šfmopatfenim.
2. V pøípadì novéhorešcni zastávkyKyje- zkrácenínástupištì na 200m, nového pfístfeškupož.adujemevybudovat též p f i s t u ft od ulice Droumarskáv obou smìrcch. V pøípadì
velikosti a typu èekárny doporuèujemeIIvažovat s dostateènoukapacitou(mm. pro 20osob).
Vybavit lavièkami nejen èekárnu,ale i ohoustrannánástupištì.

3. Podél celé tratí zrekonstruovat.
vyèistitvkchna odvodnìni+ propustky " km 400,335a
v km 400.685).

Sldlo:BratrlVenclikù 1073, 19821 Praha9
Bankovníspojenf:PMB,a.s.Praha1
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4. Podchod u zastávky K)je v km 401,416
pro pìší zrekonstruovat tak, aby byla
provedena nová protiskluzová dlažba. omyvatelné stìny.
opraveny èela podchodu.
vybudováno nové osvìtleni vèetnè elektroinstalace. provedenoI1ové zábradlí. v návaZl10sti
provedenyterénní úpravy po obou stranách. osetya ohumusován.ypøilehléplochy.
5. U mostu v km 399,687 u1.Pilská l.ajistit v rámci rekonstnlkci dt\kladnouhydroizoJaci
proti prusakfnnpovrchovéyooy , opravit èela a v dalším stupni .dokumentacekoordinovat
s pøipravenoujnvestièniakci Mé Praha14- ~,dcfinitivní úprava.ul. Pilská Ii toèky MHD" zprùjezdnìni druhéhooblouku.

6. U silnièního nadjezdu v km 401,038ul. Broumarskáje lfeba øešittechnický stav
konstrukcevèetnì odvodnìni s akcírekonstrukce
ul. Brownarsk"l(investorTSK).
7. U mostu v km 401,657
ul. Lánská bude v rámci mkonstrukce"utno provést
hydroizolacena celém objelctuvèc1nì odvodnìní. zabezpeèitsanaci. opravit stìny i
pohledovéèásti konstrukce8. Podporujeme
výstavbupodchodupro pìší (km 403.330)s bezbariérovympøistupema
obnoveníchodníkupo severnístranìtrati k Hoøejšímu
rybníku,
9. V prúbìhu výstavbynesmibýt zneèiš•ovánakomWlikaènfgit', po kterébude probíhat
automobilovýprovoz pfedmìtné stavby.Dále musí být zajil•ována údržbaa èistota
staveniš•.Musl být zabránìlIo kontaminacipddy. povrchovýchvod a f)()dzemních
vod
cizorodýmilátkami.
JO.V pøípadì nezbytného káceni døevin nebo odstraòováni køovin bude v pøedstihu
projednávánjednotlivý postup vèetnì pøíslušnénáhmdy t61.o zelenì f1(1dlepokynù
pøíslušného
odboru ÚMÈ Praha 14.
11.Dobujednotlivých doèasrJýchl.áboru požadujemerovnìž vèas)projednats MÈ.

J2. Po dokonèenístavby budou dotèenéprostory bcz zbytcìného odkladu vyklizeny,
obnovena
zeleò,narušené
plochyuvedcnydo øádného
stavu.
Naševyjádøeník pfedloŽel1édokumentacipro Vydárúúzemního rozhodnuti na umístìni
stavby ..ÈD DDC,Prujezdželezniènim uzlem Praha, modemizace tra•ového úseku Praha
Líben (vèetnì) -PrahaBìchovice", projekt è. 1446 nclu pova&>vatve smyslu stavebního
zákonaza vyjádøcnfk územnímufi7.ení.Vyhrazujemesi možnost stanoviskodoplnit, zmìnit
èi upravit na základì novì vzmklých skuteèností.
Po zapmcování pnpomíncK nám pøedložtenovì upravenoudokumentaci k závaznému
:vyjádøení.
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Ing.Miroslay Skala
zástupcestarostyMìstské èásti Praha14
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MHMP
Odbor životního prostøedí

o -12-2002

d.nfrii~iil ~\I.;~I."j".~.~\a

Øásnovka 8
11015 Praha 1

~ooel ii51~

naše znaèka

vyøizuje I telefon

2087/02/

Moravcová

Mor

Praha
9.12.2002

281021090

Vìc: Zjiš•ovaci øízeník zámìru "ÈD DDC Prùjezd železniènímuzlem Praha, modernizace
tra•ového úseku Praha Ubeò (vèetnì) - Praha Bìchovíce (vèetnì)"

MÈ Praha-Dolní Poèernice klade dùraz na tyto aspekty vyplývající z výše uvedeného øízeni:
s odvoláním na vyjádøení OŽP MHMP èj. 16347/02/0ŽP-V-129/R-84fTr
z 19.4.2002 požadujeme zabezpeèit
sanaci prostoru severnì od paty železnièního tìlesa, který je souèástí pøírodní památky Poèernický rybník (èerné

skládky, zneèištìný a kontaminovaný podkladový materiál z drážního tìlesa),
požadujeme projednat s MÈ pøípadnou úpravu veškerých stromù a keøù v k.ú. Dolní Poèernice, související s touto
stavbou!
s odkazem na schválenou

Urbanistickou studii Dolní Poèernice - jižní èást požadujeme øešit pìší propojení budouci

zástavby s hrází Poèernického

rybníka s využitím souèasné aleje mezi drážním tìlesem

a Èeskobrodskou

ul.,

- v pøípadì, že stavba bude používat ul. Ke hrázi (propojení mezi ul. Národních hrdinù a Poèernickým rybníkem),
požadujeme, aby byla tato komunikace pøedem zpevnìna. V pøípadì. že tato komunikace bude rekonstruována
v rámci TV Dolní Poèernice pøed zapoèetím stavby, nebude stavbì vstup na tuto komunikaci naší MÈ umožnìn.
O tomto problému je naše MÈ ochotna v pøedstihu jednat.
požadujeme, aby pøi posuzování hluku na obytnou zástavbu MÈ z následného provozu novì rekonstruovaného
tra•ového úseku bylo bráno v úvahu násobení se hluku vznikajícího z provozu železnièní tratì, Pražského okruhu
(Východni spojka) a Èeskobrodské ulice. Tímto hlukem bude postižena zejména obytná zástavby naší MÈ zvaná

Vinice.
požadujeme provést nové studie hluku po uvedení rekonstruovaného

úseku do provozu s návrhem pøípadných

dalších protíhlukových opatøeni.
- na základì vypracovaných

studii prošetøit a realizovat výmìnu

oken u objektù v úseku 398,600 - 399,300 a to jak

vpravo, tak vlevo od drážniho tìlesa.

požadujeme, aby byla v úseku km 397,086 - 398,00 zodpovìdnì
která by ochránila obytnou zástavbu naši MÈ - Vinice,

provìøena potøeba realizace protihlukových

- požadujeme realizaci vhodného ozelenìni protihlukových stìn
požadujeme upøesnit protihluková opatøení v dalších stupních projektové dokumentace

stìn

Závìr:
MÈ Praha-Dolní Poèernice dìkujem za pøedložené materiály a jejich kvalitní zpracování. Jsme pøipraveni
k projednání všech sporných bodù vyplývajících z našich dosavadních vyjádøeni a všech dalších materiálù, které
vzniknou v souvislosti s realizací této stavby.

Zbynìk R i c h t e r
starosta MÈ Praha-Dolní Poèernice

MINISTERSTVO ZDRA VOTNICTYÍ
12801Praha2, Palackéhonám.4, pošt.pøihr. 81
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Magistrát hlavního mìsta Prahy
JUDr. HelenaDobiášová
øeditelkaodboru životního prostøedí
Mariánskénám. 2
11001 Praha1
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Našezn.:

HEM-3212-25.11.02/32913

Vyøizuje
ing. Veselý

V Prazedne
26. 11. 2002

Posuzování livù na životní prostøedípodle zákonaè. 100/2001Sb. - zahájení
- zámìru zaøazeného
v kategorii II

Obdrželi jsme od vás kopii oznámenípodle pøílohy è. 3 k zákonu è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, o
podrobenízámìru "ÈD DDC Prùjezd železnièním uzlem Praha, modernizace tra•ového
úseku Praha Libeò - Praha Bìchovice" zjiš•ovacímuøízenípodle § 7 zákona.
K tomuto oznámení sdìlujeme, že požadujeme,aby v tomto pøípadì bylo z hlediska
znalosti místních pomìrù pøi posuzovánístavby podle zákonaè. 100/2001Sb. respektováno
stanoviskomístnì pøíslušnéhoorgánuochranyveøejnéhozdraví (Mìstský hygienik, Praha).

RNDr. Karla Øíhová
øeditelkaodboru
hygieny a epidemiologie

MHMPP01RLFUN

btlflkA 11,plAt Ichr. 113,11111Prslt11
Tli.: 2.. 331751 Fa: 224212331" "
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Hlavnf mìsto Praha
Magistrát hlavnfho mìsta Prahy
Odbor životnfho prostøedf
Mariánské námìstf 2
11001 Praha 1

è. HK/21/64/149/217.2/03

'1tf

bCc

L

Vyrizuje:Ing.Žáková

V Praze,dne 31.1.2003

Vlc: ÈD DOG, PrOjezd železniènfm uzlem Praha, modemizace tra•ového Oseku Praha Ubefl
vèetnA ) Praha 8ìchovice ( vèetnA ) - stanovisko.

-

Na zakladì predloženéhomaterialuke zjiš•ovacfmuffzenf zámìru zafazenéhov kategorii
II, bodu 9.2, pfflohy è.1 zakona è.100/2001Sb., o posuzovánfvlivu na životnf prostfedfa o
zmìnì nìkterýchsouvisejfcfch
zákonll,kterýjsme obdrželi 13.1.2003,vydává Hygienická
stanice hl.m. Prahyjako dotèenýorgán statnf správytoto stanovisko:
se zámìrem"

ÈD DOC, PrOjezd železnièmm uzlem Praha, modernizace tra•ového úseku

Praha Libefl vèetnì

-

Praha Bìchovice

vèetnì) a

souhlas
Z uvedenéhomateriáluvyplývá,že je trebav dalšfmstupni projektovédokumentacedoložit
ochranupozemkuškolskéhoareálu pfi ulici Pilské v lokalitì è.7 a provìrit lokalituè.9-Vinice,
Praha - Dolnf Poèemice. V prfpadì, že nebude dosaženo nepfekroèenf hladin hluku
stanovenýchv naf[zenf vlády è.502/2000 Sb., o ochranì zdravf pfed nepr[znivýmiúèinky
hluku a vibrac[, mus( být navrženaúèinná protihlukováopatfen[.

(j
MU .~~i~a
vedoucf

tX>ruhygieny komunálnf

Hygienická stanice hl. m. Prahy
se sídlem v Praze
ODBORHYGIENYKOMUNALNf
Rytíøská
12,11001 Praha1
poštovní pøihrádka203
tel. 296 336 755.fax 224212335

OZP MHMP
oddìlen í PVŽP
- zde -

Váš dopis zn.

È.j.
MHMP-141665/2002/001/0lPNI

Vyøizuje/linka

Datum
10.12.2002

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

ÈD DDC Prùjezd železnièním uzlem Praha, modernizace tra•ového
úseku Praha Libeò (vèetnì) - Praha Bìchovice (vèetnì)
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: RNDr. Holubová
Pøedloženéoznámení je dostateènì podrobné a poskytuje dostateèný pøehledo
pùdách v bezprostøednímokolí tra•ového tìlesa. Trvalý zábor ZPF na pozemku
è.1795/1 v k.ú. Hrdloøezyje nutno øešitv souladu se zákonem è. 334/1992 Sb., o
ochranì zemìdìlského pùdního fondu. Z hlediska ochrany ZPF nepovažujemeza
nutné pokraèovatv procesuposuzovánívlivù na životní prostøedí.
2. Z hlediska lesù a lesního hospodáøství: Ing. Fink, Ing. Blahová
Navrhovanou modernizací výše uvedeného tra•ového úseku dojde k dotèení lesních
pozemkù (tj. k jejich doèasnému i trvalému záboru) i k dotèení pozemkù do 50 m od
okraje lesa.
Rozhodnutím zdejšího orgánu státní správy lesù byl dne 29.4.2002 pod è.j. MHMP30033/2002/0ZP-IV-220/R-75/Šed
vydán souhlas k dotèení pozemkù do 50 m od
okraje lesa. Rovnìž o souhlas s vydáním územního rozhodnutí, jímž mají být
dotèeny pozemky urèené k plnìní funkcí lesa, již bylo požádáno. V zámìru
požadujeme minimalizovat plochy trvalých i doèasných záborù lesa a pøedbìžnì
upozoròujeme, že k žádosti o odnìtí budeme pro trvalé zábory vyžadovat jejich
geometrické zamìøení (tj. zpracované geometrické plány). Za trvale odòaté plochy
lesa budeme požadovat náhradní zalesnìní o stejné výmìøe.
Vzhledem k charakteru stavby není nutné z hlediska námi chránìných
zájmù
pokraèovat v procesu posuzování vlivù na životní prostøedí.

Sídlo: Mariánské námìstí 2, IlO 01 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha I
E-mail: ozp@cityo•prague.cz

tel.: +420-236 001 III
fax: +420-236 007 074
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3. Z hlediska nakládání s odpady: RNDr. Pavlíèková
Kapitola 8.111.3.Odpady je zpracována vyèerpávajícím zpùsobem a lze ji akceptovat
vèetnì formulace navržených doporuèení.
4. Z hlediska ochrany ovzduši: Ing. Strnadová
Cílem pøedloženého zámìru je modernizace elektrizovaného tra•ového úseku
železnice mezi stanicemi Praha Libeò a Praha Bìchovice na návrhovou rychlost 120
km/hod. Zámìr byl pøedložen bez alternativních variant. Na úseku dlouhém 9,703 km
budou provedeny stavební úpravy železnièního svršku a spodku, tra• bude rozšíøena

o tøetí kolej, budou demolovány nevyhovující objekty v zastávkách Praha Dolní
Poèernice a Praha Kyje. Bude zajištìno dokonalé odvodnìní otevøenými pøíkopy
podél trati, ve stanicích bude rekonstruováno odvodnìní pøíkopovými zídkami.
Pozornost bude vìnována mostùm, nadjezdùm, návìstním lávkám, opìrným zdem a
pozemním objektùm. Budou vybudovány nástupištní pøístøešky.
Po dokonèení všech plánovaných prací na daném úseku trati nebude tato stavba
novým zdrojem emisí.
Ke zneèištìní ovzduší emisemi dojde pouze bìhem stavby. Odtìžený štìrk a jiné
potøebné materiály budou pøevážnì transportovány po železnici. Tam, kde tato
doprava nebude možná, bude použito silnièní dopravy. Její využití bude minimální a
právì silnièní doprava pøedstavuje liniový zdroj zneèištìní.
Místo stavby se nachází v lokalitì, kde podle pøiložené rozptylové studie A TEM
z roku 2000 dosahuje doba pøekroèení limitu pro krátkodobé koncentrace NOx hodnot
do 2,5 % roèního èasového fondu.
Roèní prùmìrné koncentrace NOx se pohybují max. do 30 ~g/m3, roèní prùmìrná
koncentrace S02 se pohybuje do 15 ~g/m3. V prùmìru se pøedpokládá dopravní
obsluha šesti nákladními auty dennì. Tato frekvence bude ve vztahu k celkové
frekvenci
na okolních
komunikacích
zanedbatelná,
krátkodobá
a tudíž
akceptovatelná.
Bodový zdroj zneèištìní na stavbì nevznikne. Recyklace materiálu bude probíhat
mimo staveništì.
Doèasné skládky sypkých materiálù bìhem výstavby a vlastní zemní práce bìhem
výstavby - skrývky, opravy a úpravy záøezù a násypù lze považovat za hlavní plošný
zdroj zneèištìní ovzduší. V dané lokalitì jsou roèní prùmìrné koncentrace pro tuhé
zneèiš•ující látky do 1O ~g/m3.
Vlastní výstavba a doèasné deponie nemusí bezprostøednì narušovat kvalitu ovzduší
v dané lokalitì. Vlastní zemní práce budou probíhat po etapách vždy v rozsahu
nezbytnì nutném a v pøípadì suchých období bude provádìno skrápìní pøíslušných
stavebních ploch. Pokud i skládky sypkých hmot budou skrápìny, potom zatížení
oblasti prašností bude minimální.
Z hlediska zájmù ochrany ovzduší konstatujeme, že pøedložený zámìr nevyžaduje
komplexní posouzení v dalších stupních procesu EIA.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny: RNDr. Holubová
Projednávané oznámení podle zákona è.100/2001 Sb., pro výše uvedený zámìr je
v pøevážné èásti na území hlavního mìsta. Jedná se o projekt øešící modernizaci
tratì ve stávající stopì tra•ového tìlesa. Souèástí stavby je jednak oprava vlastního
tìlesa, dále pak oprava a rekonstrukce jednotlivých stavebních konstrukcí (mostù,
propustkù, opìrných
zdí, objektù odvodnìní,
...). Oznámení je zpracováno
s dostateènou podrobností, neomezuje se pouze na vlastní drážní tìleso. Biologický
prùzkum je zpracován s dostateènou podrobností, má dobrou vypovídací schopnost.
Protože biologický prùzkum zjistil výskyt ohrožených a silnì ohrožených druhù, je

Sldlo: Mariánské námìstí 2, 110 01 Praha 1
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha I
E-mail: ozp@cityo•prague.cz

tel:: +420-236 001 III
fax: +420-236 007 074

- 3nutno s pøíslušnými orgány ochrany pøírody projednat výjimku ze zákazù zvláštì
chránìných živoèichù (§ 56 zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny).
Jedná se o následující ohrožené druhy - slavík obecný (Luscinía megarhynchos),
zlatohlávek (Oxythyrea funesta), èmeláky rodu Bombus, døín obecný (Cornus mas) a
silnì ohrožený druh ještìrku obecnou (Lacerta agilis).
Plnì souhlasíme s popisem vlivù na ekosystémy a upozoròujeme, že budeme trvat
na zachování pøechodového ekotonu mezi tìlesem tratì a jižní hranicí pøírodní
památky Poèernický rybník, kde je významná lokalita obojživelníkù. Zároveò je nutno
zajistit na svazích tra•ového tìlesa vhodné prostøedí pro hnízdìní slavíka obecného.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny je pøedložený elaborát dostateènì podrobný a
poskytuje velmi dobrý pøehled o pøírodních pomìrech vlastního tìlesa tratì i jejího
okolí vèetnì hodnocení dopadu stavby na jednotlivé složky pøírody. Proto
nepovažujeme za nutné pokraèovat v procesu EIA.
S ohledem na okolní lesní porosty požadujeme podél tra•ového tìlesa vybudovat
zábrany proti migraci zvíøat pøes koleje. Jako nejvhodnìjší nám pøipadá zbudování
oboustranného oplocení podél tìlesa tratì.

6. Z hlediska nakládání s chemickými látkami a pøípravky: RNDr. Pavlíèková
Bez námitek.
7. Z hlediska myslivosti: Ing. Blahová
Vzhledem k tomu, že se stavba dotýká honiteb a životních podmínek zvìøe je tøeba
zámìr konzultovat v navazujících øízeních na zdejším oddìlení státní správy lesù,
myslivosti, rybáøství a veterinární péèe a doplnit o návrh opatøení, která budou
smìøovat k minimalizaci negativních vlivù (napø. podchody pro zvìø).

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

"

JUDr. !-telena Dob i á š o v á
øeditelkaodboru

Magistrát hl. m. Prahy
odbor žlvotnfho prostredi
Marlánské nám 2
Praha 1

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha I
E-mail: ozp({i)cityo•prague.cz
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HLA VNÍ MÌSTO PRAHA
MA GISTRÁ T HLA VNÍH O MÌST A PRAHY
ODBORVÝSTAVBY

OdborživotníhoprostøedíMHMP
Ing. Novotný
~

L
Vášdopiszn.MHMP-141665/2002/0ZP
Nl/EINO28-1/Nov
Vyøizuje/linka
Našeè.jedli
1ng.Švecová/4364

Vìc:

Praha
4.12.2002

Zahájení zjiš•ovacího øízení zámìru "ÈD DDC Prùjezd železnièním uzlem
Praha, modernizacetra•ového úseku Praha LibeÏ (vèetnì) - Praha Bìchovice
(vèetnì)" zaøazenéhov kategorii II pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o
posuzovánívlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù.

Pøedmìtemzámìru je modernizacea zkapacitnìnístávajícíželezniènítrati ÈeskáTøebováPrahav úseku dlouhém9,703 km, vèetnì železnièníchstanicPrahaLibeò a PrahaBìchovice a
vèetnì žel. zastávekPraha Dolní Poèernicea PrahaKyje. Souèástístavbybude doplnìní tøetí
tra•ové koleje z úseku z Bìchovic do Libnì a vybudovánídruhé tra•ové koleje z Libnì do
Ma1ešic.
K zahájenízjiš•ovacího øízenína výše uvedený zámìr nemámez vodohospodáøského
hlediska
žádné
pøipomínky.ZpracovánídokumentaceEIA nepovažujemez vodohospodáøského
hlediskaza
nutné.
.

Dokumentacisi ponecháváme.

I~l; ~!išil

vedoucívodohospodáøského
oddìlení
Magistrát h-i.m. Prahy
Odbor výstavby
Mariánské nám. 2
Or.~ha 1
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Rozdì.lovník
1) MHMP VYS/O3-spis
2) MHMP VYS/O3-Šv
Sídlo: Mariánskénám.2, 110 O] Praha I
Pr8Q}vištìa po<iatelna:
Øásnovka8, I] O } 5 Praha
e-mail: Dagmar.Svecova@cityofprague.cz

tel.: +420-2-36001111
fax : +420-2-36007019
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Magistrát hl.m. Prahy
Odbor životního prostøedí
Øásnovka è. 8
101 00 Praha 1

V Prazedne9.12.2002
Vìc:

Vyjádøeník "Oznámení o posuzování vlivù na životní prostøedí
(ÈD DDC - Prùjezd železniènímuzlem Praha, modernizace
tra•ového úseku Praha-Libeò - Praha-Bìchovice)"

K výše uvedenému"oznámení" Vám sdìlujeme, jako vlastníci (resp. spoluvlastníci) pozemkù
èp. 166, 167 a 168 a rodinného domu è. 422/1 v katastrálním území Hostavice, obec Wavního mìsta
Prahy, následující skuteènosti.
Provoz na posuzovanémúseku trati v místech bezprostøednìsouvisejících s našimi pozemky a
rodinným domem znamenájiž v souèasnédobì významné negativní dopady ve vztahu ke zdraví majitelù
i všechèlenù rodiny.
Trvalá akustická zátìž z provozu trati je již dnes tak znaèná, že jsme pøesvìdèenyo skuteènosti,
že Èeské dráhy již v souèasnédobì trvale pøekraèujív tomto úseku hlukové limity stanovenénaøízením
vlády è. 502/2000 Sb.

S realizacípøipravovanéstavby pak dojde zcela jistì k dalšímu výraznémuzhoršení.Naše
tvrzenípotvrzujíi obecnézávìry akustickéstudie,kteráje pøílohou"oznámení".
V konkrétní rovinì však nejsou negativní vlivy objektivnì vyhodnocenya zejménanejsou
zmiòovánažádnákonkrétníprotihlukováopatøenívedoucík nápravì.
Vzhledem k tomu, že nepochybnì hrozí další zvýšení zdravotních rizik, a to jak v prùbèhu
realizacestavby, tak a to zejménavlivem zvýšenéhoprovozu po ukonèení modenùzacetra•ového úseku,
požadujeme,aby Èeské dráhy pøijaly konkrétní opatøeník zamezení (èi alespoò k výraznému omezení)
tìchto negativních vlivù. Jedná se zejména o výstavbu protíh1ukových stìn a realizaci dalších
individuálních protíh1ukových opatøení(napø.protihlukových oken atd.) tak, aby byly i na tomto úsekll
trati sousedícím s našimi pozemky dodrženy limity stanovené naøízením vlády è. 502/2000 Sb.,
zákonem È. 100/2001 Sb. a pøíslušnými ustanoveními zákona È. 258/2000 Sb. o ochranì veøejného
zdravi.
Jak je nám známo, takový postup byl již realizován na jiných modernizovaných železnièních

tratích
Vìøíme, že autorita odboru životního prostøedí Magistrátu hl.m. Prahy se zasadí o úplné
dodržení všech zákonných norem a pøedpisùtak, aby s realizací a provozem zmiòované stavby nedošlo
k dalšímu zvýšeni negativních dopadù ve vztahu ke zdraví obèanù.

S pozdravem

Lenka Levová

Mgr. Inna Bartùòková
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