FIr

HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDI

Váš dopis zn.

È.j.
MHMP-130551 /2005/00PNI/EIA/147

-2/Nov

Vyøizuje/linka
Ing. Novotný/4278

Datum
24. 8. 2005

ZÁVÌR ZJIŠ•OV AcíHO ØíZENí
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),ve znìní zákona è. 93/2004Sb. (dále jen zákon)
Identifikaèní údaie:
Název: Prodloužení tramvajové trati do Radlic vèetnì smyèky, Praha 5
Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 9.3, kategorie II, pøílohaÈ. 1
Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy vèetnì lanovek.
Charakter
a kapacita
(rozsah)
zámìru:
Pøedmìtem posuzovaného
zámìru
je prodloužení stávající tramvajové tratì v ulici Radlická v Praze 5 o 0,741 km
v úseku od stávající úvratì Laurová až ke stanici metra Radlická, kde bude ukonèena
tramvajovou smyèkou.
Tramvajová tra• je navržena na zvýšeném tramvajovém pásu, který je souèástí
pøilehlé pozemní komunikace. V daném úseku budou zøízeny tøi nové tramvajové
zastávky - "Laurová", "Radlická - škola" a "Radlická".
Souèasnì dojde k rekonstrukci pøilehlých vozovek vèetnì chodníkù a pøeložkám
dotèených inženýrských sítí. Prodloužený úsek tramvajové trati si vyžádá mj. i zøízení
nové smyèky, mìnírny, sociálního zaøízení na smyèce, trakèního vedení vèetnì
dráhových kabelù, nového veøejného osvìtlení, opìrné a protihlukové clony.
V závìru výstavby zámìru se provedou vegetaèní úpravy, komunikace se vyznaèí
vodorovným a svislým dopravním znaèením, upraví se stávající zastávka Radlická TJ Motorlet a bude zprovoznìn
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Oznamovatel: Inženýring dopravních staveb a. So
Na Moráni 3/360
12801 Praha 2
IÈ: 60194260

Souhrnné vypoøádánípøipomínek:
K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha,
. mìstská èást Praha 5,
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy,
. Èeská inspekce životního prostøedí,oblastní inspektorát Praha,
. odbor ochrany prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy,
. odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta
Prahy.
Jednotlivá vyjádøení obsahují následující pøipomínky a podmínky k realizaci stavby.
Hlavní mìsto Praha nepožaduje dále posuzovat vlivy zámìru na
podle zákona è. 100/2001 Sb., v platném znìní, za pøedpokladu,
které rozvádí ve svém vyjádøení, budou respektovány v následujících
zámìru. Vyjádøení hlavního mìsta se týká následujících tématických

životní prostøedí
že pøipomínky,
fázích realizace
okruhù.

Z hlediska urbanistické koncepce je zámìr v souladu s platným Územním plánem
sídelního
útvaru hlavního mìsta
Prahy (ÚPn) mimo smyèku v prostoru
mezi výstupem ze stanice metra Radlická a kaplí sv. Jana Nepomuského. Umístìní
této smyèky je podmínìno zmìnou ÚPn è. Z 1015/00, která je v souèasné dobì
projednána a bude v øíjnu tohoto roku pøedložena ke schválení Zastupitelstvu
hlavního mìsta Prahy. Dále hlavní mìsto Praha doporuèuje pro prostor nové smyèky
variantnì provìøit øešení parteru celého prostoru vèetnì atria u stanice metra
s ohledem na sousední stavbu "Nové ústøedí ÈSOB - Praha 5, Radlická", a to
z hlediska použití materiálù a øešení zelenì s cílem maximální prùchodnosti pro pìší
i pøes smyèku tramvajové trati. Souèasnì hlavní mìsto Praha doporuèuje koordinovat
úpravu prostor po rušené stávající provizorní smyèce s pøipravovanou výstavbou
bytových objektù.. Oplocení podél stávajících areálu MTS a Sportovního centra
Radlice považuje hlavní mìsto Praha za doèasné øešení vzhledem k tomu, že v ÚPn
i v urbanistické studii Radlice - Jinonice se pøedpokládá dostavba okolí stávajícího
plaveckého bazénu.
Z akustického hlediska nemá hlavní mìsto Praha pøipomínky.
Z hlediska ochrany ovzduší nemá hlavní mìsto Praha pøipomínky.
Z hlediska mìstské zelenì je podle hlavního mìsta Prahy rozsah nahrazované
zelenì nedostateèný, nebo• dochází k likvidaci 159 stromù a 930 m2 keøových
porostù a je poèítáno s novou výsadbou celkem 44 stromù a 1 810 m2 keøových
skupin. Vzhledem ke skuteènosti, že tramvajová tra• je vedena celomìstským
systémem zelenì, mìl by být rozsah navrhované vegetace vìtší, a proto hlavní
mìsto Praha doporuèuje rozšíøení výsadeb. Souèasnì by mìl návrh zohlednit
budoucí objekt "Nové ústøedí ÈSOB - Praha 5, Radlická" a øešit prostor tramvajové
smyèky jako veøejný prostor v návaznosti na vegetaèní úpravy zmiòovaného objektu.
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za nedostateèné.

plochy tramvajové smyèky

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny hlavní mìsto Praha konstatuje, že oznámení
obsahuje øadu nepøesností, napø. zamìòuje kategorie chránìných území, používá
nepøesné latinské názvy druhù ptákù apod. Významným nedostatkem oznámení je
však opomenutí zásahu zámìru do funkèního interakèního prvku územního systému
ekologické stability 15/284. Toto by mìlo být zohlednìno v návrhu vegetaèních úprav.
Z hlediska ochrany zemìdìlského
pùdního fondu je podle hlavního mìsta Prahy vliv
zámìru nevýznamný a nemá k nìmu pøipomínky.
Z hlediska hospodaøení s odpady hlavní mìsto Praha upozoròuje, že nakládání
s odpady se musí øídit platnou legislativou a souèasným trendem energetického
èi materiálového využívání odpadù pøed jejich skládkováním.
Z dopravního hlediska hlavní mìsto Praha upozoròuje, že s ohledem na souèasné
automobilové zatížení pøedmìtného úseku komunikace mùže v ulici Radlická
docházet v dopravních špièkách v dùsledku navržených úprav pøechodnì ke snížení
plynulosti
automobilové
dopravy.
Problémy
spojené
s omezením
kapacity
pro individuální automobilovou dopravu by mìly být doèasného charakteru do doby
zprovoznìní východního úseku Radlické radiály. Další pøípravu navrhovaného úseku
tramvajové trati je tøeba u stanice metra Radlická prùbìžnì koordinovat se stavbou
"Nové ústøedí ÈSOB - Praha 5, Radlická".
Z hlediska zásobování vodou hlavní mìsto
zásobování vodou neovlivòuje negativnì
pøipomínky.

Praha konstatuje, že navržené øešení
životní prostøedí a nemá k zámìru

Z hlediska odkanalizování a vodních tokù považuje hlavní mìsto Praha za nutné
pøi realizaci stavby provést a respektovat navržená opatøení uvedená v oddílu D.IV.
Další fázi pøípravy stavby je nutné zamìøit na koordinaci se stavbami investora
PVS a.s., a sice "Rekonstrukce Radlického sbìraèe - 2. a 4. stavba" a "Pøeložka
Radlického potoka - 1. stavba". Veškeré navrhované inženýrské sítì je tøeba v ulicích
umístit v souladu s ustanovením
ÈSN 736005 "Prostorové
uspoøádání sítí
technického vybavení".
Z hlediska zásobování teplem, zemním plynem, elektrickou energií a telekomunikací
nemá hlavní mìsto Praha k zámìru pøipomínky.
Mìstská èást Praha 5 nemá pøipomínky k pøedloženému zámìru a bere na vìdomí
vyjádøení odboru dopravy a ochrany životního prostøedí Úøadu mìstské èásti
Praha 5.
Ve vyjádøení odboru dopravy a ochrany životního prostøedí Úøadu mìstské èásti
Praha 5 jsou pøipomínky zpøesòujícího charakteru a je odkazováno na povinnosti
vyplývající ze zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších
zákonù, v platném znìní, jeho provádìcích pøedpisù a zákona è. 254/2001 Sb.,
o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny je požadováno, aby pøi rekonstrukci opìrných zdí
nebyla narušena stabilita svahu a aby rozšiøování zpevnìných
ploch nebylo
realizováno na úkor interakèního funkèního prvku územního systému ekologické
stability è. 15/284. Z hlediska ochrany ovzduší odbor dopravy a ochrany životního
prostøedí Úøadu mìstské èásti Praha 5 považuje za nutné, aby organizace výstavby
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a provoz stavebních mechanizmù
obtìžování okolí prachem.

byly zajištìny

tak, aby zaruèovaly

minimální

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy konstatuje z hlediska zájmù ochrany
veøejného zdraví, že je nutno klást nejvìtší dùraz na vyhodnocení akustické zátìže
z provozu výše uvedeného zámìru, a to vèetnì návazné dopravy. Dùvodem je blízká
obytná zástavba a skuteènost, že již v souèasné dobì je lokalita nadmìrnì zatížena
hlukem z automobilové dopravy. Navíc se jedná o novou tramvajovou tra•, u které
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy upozoròuje na nutnost vyhlášení
ochranného hlukového pásma (§ 35 zákona è. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním øádu (stavební zákon), v platném znìní), které musí být trojrozmìrné
a které vymezí prostor, na jehož hranici bude dodržen hygienický limit hladin hluku
pro denní i noèní dobu (v LAeq60/50 dB), a to vèetnì jeho režimu, tj. vyhlášení
stavební uzávìry a návrhu opatøení na ochranu stávajících chránìných objektù
pøed hlukem. Návrh na vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu musí být
projednán s Hygienickou stanicí hlavního mìsta Prahy. Opatøení, která vyplynou
z vyhlášení ochranného pásma, musí být zahrnuta do projektu.
Po zhodnocení souladu pøedložené dokumentace s požadavky pøedpisù v oblasti
ochrany veøejného zdraví Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy nepožaduje
zpracování dokumentace zámìru podle zákona È. 100/2001 Sb., v platném znìní,
požaduje však vyhlášení návrhu na vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém
pásmu.
Èeská inspekce životního prostøedí Praha nepožaduje pokraèovat v hodnocení
zámìru v režimu zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, ve
znìní zákona È. 93/2004 Sb. V následných fázích pøípravy stavby však požaduje
zohlednit níže uvedené pøipomínky.
Z hlediska ochrany pøírody považuje Èeská inspekce životního prostøedí výèet
ptaèích druhù v zájmovém území za podhodnocený. Z dùvodu jejich ochrany
ve smyslu § 5 odst. 3 zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v platném
znìní, požaduje, aby v pøípadì realizace protihlukových bariér podél tramvajového
tìlesa nebyly použity prùhledné sklenìné
nebo plexisklové tabulové výplnì.
Souèasnì požaduje kompenzovat ekologickou újmu vzniklou pokácením døevin
náhradní výsadbou vhodných døevin.
Z hlediska ochrany vod nemá Èeská inspekce životního prostøedí k pøedloženému
oznámení pøipomínky, pouze uvádí, že na str. 90 v kapitole 0.1.4. "Vlivy na povrchové
a podzemní vody" je chybnì uvedeno: "Odvod deš•ových a splaškových vod
do jednotné mìstské kanalizace ústící do toku Vltavy s ohledem na velikost prùtokù
na Vltavì nenaruší bilanci povrchových vod v jejím povodí.". Pro upøesnìní Èeská
inspekce životního prostøedí uvádí, že splaškové a deš•ové vody jsou odvádìny
jednotnou
kanalizací na Ústøední èistírnu odpadních vod k èištìní,
pouze
ve stanoveném
pomìru
jsou vody z oddìlovaèe
deš•ù, který je umístìn
na pøedmìtné kanalizaci, vypouštìny do toku Vltavy. Èeská inspekce životního

prostøedíproto po~aduje, aby toto bylo zohlednìno.
Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy jako dotèený správní
úøad nemá k posuzovanému zámìru pøipomínky a nepožaduje pokraèovat v procesu
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posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona è. 100/2001 Sb, ve znìní
È. 93/2004 Sb.
Odbor kultury, památkové péèe a cestovního
Prahy nemá námitky proti umistìní stavby.

ruchu Magistrátu

hlavního

zákona

mìsta

Jednotlivá vyjádøení jsou nedílnou souèástí tohoto závìru zjiš•ovacího øízení

Pøíslušný úøad prostudoval pøedložené oznámení a došlá vyjádøení v prùbìhu
zjiš•ovacího øízení. K jednotlivým pøipomínkám, které jsou shrnuty do tématických
celkù, uvádí pøíslušný úøad následující.

Akustické hledisko
Za významné z hlediska ovlivòování veøejného zdraví lze považovat emitování hluku
z provozu tramvajové trati a její výstavby. Souèástí oznámení je "Akustické studie
pro dokumentaci EIA" (EKOLA group, spol. s r.o., vedoucí projektu Ing. Libor Ládyš,
zakázka è. 102.01.05, Praha, kvìten 2005), která hodnotí jak hluk z výstavby,
tak hluk z provozu tramvajové tratì. Výsledkem studie jsou doporuèení
pro minimalizaci nepøíznivých vlivù. Tyto podklady byly v prùbìhu zjiš•ovacího øízení
pøedloženy k posouzení pøíslušnému orgánu ochrany veøejného zdraví - Hygienické
stanici hlavního mìsta Prahy. Ta po zhodnocení souladu s požadavky pøedpisù
v oblasti ochrany veøejného zdraví nepožaduje pokraèovat v posuzování podle
zákona è. 100/2001 Sb., v platném znìní, požaduje však vyhlášení návrhu na vydání
rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu a zahrnout opatøení, která z vyhlášení
tohoto pásma vyplynou, do projektové dokumentace. Požadavek Hygienické stanice
hlavního mìsta Prahy je zohlednìn v podmínkách tohoto závìru zjiš•ovacího øízení.

Ochrana pøírodya krajiny
Dle pøedloženého oznámení je urèeno k vykácení 159 stromù a 930 m2 keøových
porostù (viz Dendrologická studie, METROPROJEKT Praha a.s., Ing. Mackovièková,
kvìten 2005). Pøed kácením døevin bude nutné požádat podle § 8 zákona
è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v platném znìní, o povolení pøíslušný
orgán ochrany pøírody, které lze vydat ze závažných dùvodù po vyhodnocení
funkèního a estetického významu døevin. V tomto øízení bude tedy nutné prokázat
nezbytnost zásahu do zelenì a pøípadnì rozsah kácení minimalizovat. Podle § 9
citovaného zákona pak mùže orgán ochrany pøírody ve svém rozhodnutí o povolení
kácení døevin uložit žadateli pøimìøenounáhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické
újmy vzniklé pokácením døevin. Podle pøíslušného úøadu je takováto kompenzace
žádoucí a mìla by být realizována pøedevším v plochách celomìstského systému
zelenì.
Realizací zámìru dojde k zásahu do interakèního funkèního prvku územního
systému ekologické stability È. 15/284. Ochranou a vytváøením územního systému
ekologické stability je zajiš•ována ochrana pøírody a krajiny. Podle oddílu 7 pøílohy
È. 1 k vyhlášce hlavního mìsta Prahy È. 32/1999 Sb., o závazné èásti ÚPn, mohou
být plochy pro ~zemní systém ekologické stability využívány pouze jako plochy
zelenì a vodní plochy. Umis•ování staveb v tomto systému je omezeno jen na pøíèné
pøechody inženýrských a dopravních staveb. Pøed vydáním územního rozhodnutí
Sídlo: Mariánské
námìstí 2, 11001 Praha
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bude nutné prokázat, že zámìr odpovídá požadavkùm na zachování ekologické
stability krajiny.
Zámìr pøedpokládá realizaci protihlukových stìn. V pøípadì použití prùhledných
sklenìných nebo plexisklových tabulových výplní by mohlo docházet k nežádoucímu
úhynu ptactva. Proto by mìly být použity takové materiály a opatøení,
aby nedocházelo k zraòování nebo úhynu živoèichù, kterému lze zabránit technicky
i ekonomicky dostupnými prostøedky. Neuèiní-Ii tak povinná osoba sama, orgán
ochrany pøírody uloží zajištìní èi použití takovýchto prostøedkù (viz § 5 odst. 3
zákona è. 114/1992, o ochranì pøírodya krajiny, v platném znìní).

Ochrana ovzduší
Zámìr nepøedstavuje v etapì provozu bodový, liniový ani plošný zdroj zneèiš•ování
ovzduší. V etapì výstavby však bude docházet k situacím se zvýšenou prašností.
Tento vliv je dle pøíslušného orgánu ochrany ovzduší možno vzhledem ke krátké
dobì realizace považovat za pøijatelný.V následných fázích povolování stavby orgán
ochrany ovzduší stanoví podmínky pro minimalizaci negativních vlivù na kvalitu
ovzduší.

Ostatní pøipomínky
Z jednotlivých výše citovaných vyjádøení vyplývají další pøipomínky, které pøíslušný
úøad neshrnul v tématických celcích. Tyto pøipomínky jsou vìtšinou doporuèujícího
nebo zpøesòujícího charakteru a odkazují na obecné povinnosti vyplývající z právních
pøedpisù v oblasti ochrany životního prostøedí. Podle pøíslušného úøadu jsou
tyto pøipomínky øešitelné v návazných øízeních a nejsou dùvodem pro pokraèování
v procesu posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona è. 100/2001 Sb.,
ve znìní zákona è. 93/2004 Sb.
Závìr:
Zámìr

"Prodloužení

tramvajové trati do Radlic vèetnì

smyèky, Praha 5" naplòuje

dikci bodu 9.3, kategorie II, pøílohy È. 1 zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù
na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování
vlivù na životní prostøedí), ve znìní zákona È. 93/2004 Sb. Proto bylo dle § 7
citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr
bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základì
že zámìr

provedeného

zjiš•ovacího

øízení dospìl

pøíslušný úøad k závìru,

"Prodloužení tramvajové trati do Radlic vèetnì smyèky, Praha 5"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení (Ing. Libor
Ládyš, Ing. Zuzana Matlušová, EKOLA group, spol. s .r.o., èerven 2005) s tím, že je
zejména nutné:

Sídlo: Maríánskénámìstí 2, 110O1 Praha
Pracovíštì:Øásnovka8, 110 15Praha1
E-maíl:oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236004 245
fax: +420-236007 074

-7-

.
.

.
.

.

Pøedložit návrh na vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu (§ 35 zákona
è. 50/1976, o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), v platném
znìní), které vymezí prostor, na jehož hranici bude dodržen hygienický limit hladin
hluku pro denní i noèní dobu, a to vèetnì jeho režimu, tj. vyhlášení stavební
uzávìry
a návrhu opatøení na ochranu stávajících
chránìných
objektù
pøed hlukem. Tento návrh bude projednán s pøíslušným orgánem ochrany
veøejného zdraví. Opatøení, která vyplynou z vyhlášení ochranného pásma musí
být zahrnuta do projektu.
Minimalizovat rozsah kácených døevin na nezbytnì nutnou míru a kompenzovat
ekologickou újmu náhradní výsadbou v souladu s požadavky pøíslušného orgánu
ochrany prostøedí.
Vylouèit zásah do územního systému ekologické stability, pøípadnì prokázat,
že zámìr odpovídá požadavkùm na zachování ekologické stability krajiny.
Pøi realizaci protihlukových opatøení použít takových technických a ekonomicky
dostupných prostøedkù, aby nedocházelo k zraòování nebo úhynu živoèichù.
Tyto opatøení budou projednána s pøíslušným orgánem ochrany pøírody.
Projednat
s pøíslušným orgánem
ochrany
ovzduší
a dodržet
opatøení
k minimalizaci zatìžování okolí stavby prašností.
Zohlednit další pøipomínky, které byly uplatnìny v prùbìhu zjiš•ovacího øízení.

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

MaQistlát hl. m. Prahy
;hrany prostøedr
ké nám. 2
14,
ha
Pøílohy:

-

-

vyjádøeníhlavního mìsta Prahy è.j. SEG-130551/2005 ze dne 9.8.2005
vyjádøenímìstské èásti Praha 5 è.j. OOŽ/58089/05/VVo/2380ze dne 13. 7. 2005
vyjádøení Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy è.j. UP/598/3794/4933/215/05
ze dne 15. 7. 2005
vyjádøení Èeské inspekce životního prostøedí è.j. 1/HI/10197/05/Ber ze dne
12.7.2005
vyjádøení odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy è.j. MHMP130551/2005/1/00PNI ze dne 12. 7. 2005
vyjádøeníodboru kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního
mìsta Prahy èi. MHMP 136 368/2005/Rad ze dne 7. 7. 2005
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