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HLAVNi MÌSTO
MAGISTRÁT HLAVNíHO

PRAHA
MÌSTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn

È.j.
MHMP-124131/2005/00PNI/EIA/144-2Nè

Vyøizuje/linka

Mgr. Vèislaková I 4490

Datum
3.8.2005

podle § 7 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. 93/2004Sb.

Identifikaèní údaje:

Název: Rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží
Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 9.2, kategorie II, pøíloha è. 1
Novostavby (zámìry neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo
modernizace železnièních drah; novostavby nebo rekonstrukce železnièních a
intermodálních zaøízení a pøekladiš•

Charakter zámìru: Navrhovaný zámìr je rekonstrukcí a revitalizací stávajících
výpravních budov železnièní stanice Praha hlavní nádraží. Výpravní budovy sestávají
ze dvou stavebnì odlišných èástí - historická Fantova budova je témìø nedotèenou
secesní budovou postavenou na zaèátku 20. století, nová odbavovací hala je
novodobou
stavbou
realizovanou
v 70. letech minulého
století. Dùvodem
rekonstrukce obou budov je nevyhovující funkèní uspoøádání, zastaralá infrastruktura
a potøeba zkapacitnìní odbavování cestujících. Rekonstrukce se bude týkat obou
èástí vèetnì èásti prvního nástupištì.

Kapacita (rozsah) zámìru: V železnièní stanici Praha hlavní nádraží bude v nové
odbavovací hale vybudováno zákaznické centrum ÈD, upraví se vnitøní organizace
provozu cestujících, budou zde umístìny komerèní plochy. V rámci stavební èinnosti
bude provedena kompletní rekonstrukce haly vèetnì infrastruktury. Ve Fantovì
budovì se v rámci revitalizace optimalizují prostory pro ÈD vèetnì technologických
prostor, budou zde umístìny dùstojné komerèní prostory a v neposlední øadì bude
budova restaurována o stránce umìlecko - historické. Dále bude zrušen stáva'ící
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vstup ve støedu západního prùèelí nové odbavovací haly a budou pøidány nové
vstupy z Vrchlického sadù. Dojde rovnìž k propojení nové odbavovací haly a
Fantovy budovy.

Umístìní:

Zahájení stavby:
Ukonèení stavby:
Oznamovatel:

kraj:
Praha
obec:
Praha
mìstská èást:
Praha 1, Praha 2
katastrální území: Vinohrady, Nové Mìsto
2. polovina roku 2006
postupnì do 1. poloviny roku 2010
(pøedpoklad etapového ukonèování a zprovozòování)
JAN S s.r.o.
Neratovická 1635/11
182 00 Praha 8

Zpracovateloznámení: Ing. Libor Ládyš
(osvìdèední

o odborné zpùsobilosti

è.j. 3772/603/0PV/93

ze dne 8.6.1993)
Souhrnné vvpoøádánípøipomínek:
Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøily následující subjekty:
. hlavní mìsto Praha
. mìstská èást Praha 1
. mìstská èást Praha 2
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
. Èeská inspekce životního prostøedí
. odbor životního prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy.
Vyjádøení odboru kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu
hlavního mìsta Prahy nebylo pøíslušnémuúøaduv zákonné lhùtì doruèeno.
V jednotlivých vyjádøeních byly uplatnìny následující pøipomínky a podmínky
k realizaci stavby:
Hlavní mìsto Praha v závìru svého vyjádøeníkonstatuje,že má øadupøipomínek,
které požaduje vyøešit v dalších stupních projektové pøípravy stavby. Dále

doporuèuje, aby v rámci realizace projektu byla vzata v úvahu otázka funkèní vazby
zámìru k prostoru Vrchlického sadù. Pokud všechny pøipomínky budou
respektovány, netrvá na dalším posuzování vlivù na životní prostøedí.
. Z hlediska urbanistické koncepce konstatuje, že rekonstrukci dvou budov žst.
Praha hlavní nádraží- Fantovybudovya odbavovacíhaly lze klasifikovat jako
soulad s Územním plánem hlavního mìsta Prahy (ÚPn HMP). Plochy DZ
(plochy pro dopravu) umožòují umístìní doprovodných komerèních funkcí,
souvisejících s provozem nádraží. Vzhledem k množství cestujících i významu
nádraží v mìstském kontextu lze nárùst komerèních ploch o témìø 100 % na
úkor dnes nevyužívaných ploch akceptovat. 12 001 m2 celkových komerèních
ploch odpovídá obecnì obvodovému mìstskému centru, kterým žst. Praha
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hlavní nádraží bezpochyby je. Tyto komerèní plochy jsou urèeny pøevážnì pro
obchodní a stravovací služby, které k modernímu nádraží patøí.
Z akustického hlediska konstatuje, že k pøedloženému zámìru nemá zásadní
pøipomínkyza pøedpokladu, že se bude jednat o práce uvnitø budovy (tak, jak
uvádí zpracovatel oznámení) a nebude docházet k hlukové emisi do
venkovního prostoru k nejbližší obytné zástavbì. Upozoròuje, že v opaèném
pøípadì by bylo nutné vypracovat hodnotící hlukovou studii a posoudit hluk

.

.
.

.

z výstavby.
Z hlediska ochrany ovzduší pøedložené oznámení pøedpokládá, že
rekonstrukce nebude mít žádný vliv na kvalitu ovzduší po jejím uvedení do
provozu. Vliv na kvalitu ovzduší po dobu rekonstrukce se pøedpokládá nízký, a
to vzhledem k tomu, že se jedná o práce uvnitø budovy. Zámìr je tedy
akceptovatelný. Upozoròuje však, že v dané lokalitì je špatná imisní situace a
dochází zde k pøekraèovánístanovených limitù pro zneèištìní ovzduší.
Z hlediska mìstské zelenì bez pøipomínek. Navržený zámìr je v souladu
s platným ÚPn HMP, je situován na funkèních plochách urèených pro dopravu
- DM (zaøízení a plochy pro hromadnou dopravu osob) a DZ 1 (tratì a
zaøízení železnice). Areál žst. Praha hlavní nádraží je v zónì památkovì
chránìných ploch se zelení. Funkèní plocha DM je v tìsné blízkosti
Vrchlického sadù. V øešeném území zámìru se nachází pouze zpevnìné
plochy. Okolní vegetace tedy nebude zámìrem dotèena.
Z hlediska ochrany pøírodya krajiny bez pøipomínek. Rekonstrukce se týká
výhradnì stávajících budova existující vegetace v okolí nebude dotèena.
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu konstatuje, že pøedmìtná
lokalita se nachází uvnitø souèasnì zastavìného území v k.ú. Vinohrady a
Nové Mìsto. Zámìr bude realizován v prostoru stávajících budov, pro zaøízení
staveništì budou využity menší zpevnìné plochy pøed budovami. Okolní
vegetaèní plochy nejsou pøedmìtem rekonstrukce. Z tohoto dùvodu se
uvedený zámìr nedotýká ZPF. Pùvodní pùdní pokryv se v prostoru
rekonstrukce nenachází. V ÚPn HMP Prahy je toto území urèeno pro DM a
DZ1. Z hlediska ochrany ZPF uvedený zámìr neznamená žádný negativní
vliv.
Z geologického hlediska bez pøipomínek.
Z hlediska hospodaøení s odpady konstatuje, že produkce odpadù je
v pøedloženém oznámení rozdìlena na dvì èásti, odpady vznikající pøi
rekonstrukci a pøivlastním provozu nádraží.
V dobì rekonstrukce je uvedeno druhové složení vzniklých odpadù, v pøípadì
demolic i jejich množství. U vybraných druhù odpadù jsou vyjádøeny i zpùsoby
odstranìní. V oznámení však nebylo uvažováno s odpady z demolic kolejí a
železnièních svrškù, které jsou zaøazeny do kategorie NO, èemuž musí
odpovídat i zpùsoby odstranìní.
V období provozu jsou sice uvedeny druhy odpadù, ale opìt není uvedeno
množství a zpùsoby nakládání s jednotlivými druhy.
V dalším stupni projektové pøípravy je tøeba doplnit množství a zpùsoby
nakládání s odpadem jak z období rekonstrukce, tak i z období provozu.
Z dopravního hlediska konstatuje, že v kapitole 8 (Vlivy na dopravní
obslužnost) pøedloženého oznámení se uvádí, že "obecnì nedochází ke
zmìnì
stávajícího funkèního využití, pouze je uvažováno s výraznì
efektivnìjším využitím stávajících ploch, a tedy i mírným nárùstem nìkterých
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funkcí (konkrétnì se jedná o obor administrativního využití kanceláøskéhotypu
a dosud blíže nespecifikovaného komerèního využití (obchod, služby))".
Upozoròuje, že v legendì grafických pøílohjsou uvedeny samostatnì položky
"komerèní plochy" a "expanze obchodních ploch". Grafická èást tedy není
èlenìna stejným zpùsobem jako funkce uvedené v tabulce kapitoly 2 na str. 8
pøedloženého oznámení. Vymezení jednotlivých funkcí v doložených
grafických pøílohách je u nìkterých položek ("spoleèné komunikace" a
"expanze obchodních ploch") natolik graficky podobné, že nejsou dostateènì
vzájemnì odlišitelné.
Kapitola 4 (Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu) se sice velmi podrobnì
zabývá problematikou cestujících, dùraz je kladen na posouzení, zda
navrhované úpravy budou z hlediska pohybu pìších dostateèné, k posouzení
vlivù na životní prostøedí však postrádá vìtší podrobnost ve spojitosti
s automobilovou dopravou. Požaduje doložit pøedpokládané nároky na
dopravu v klidu podle vyhlášky È. 26/1999 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, aby bylo možné posoudit, do jaké
míry jsou nároky na dopravu v klidu pokryty stávajícími parkovacími
kapacitami, zda a v jaké míøe bude tøeba žádat v této souvislosti o výjimku
z uvedené vyhlášky.
Otázka rozsahu zdrojové a cílové automobilové dopravy je komentována
víceménì v obecné rovinì napø. na str. 49, kde je uvedeno, že "samotný
zámìr nepøináší do území témìø žádné nové vstupy, parkovací místa
zùstanou zachována, zásobování komerèních ploch díky jejich vìtšímu
objemu mírnì naroste". Na str. 51 se uvádí, že "hodnocený zámìr nepøinese
navýšení dopravních intenzit", dále že "obslužná doprava se mírnì zvýší o
jednotky vozidel". Zároveò se však na str. 29 pøipouští, že pro parkování lze
též využít krytých garážových prostor s kapacitou 312 stání, které jsou
umístìny pod magistrálou. V této souvislosti pøipomíná, že navrhovaný zámìr
má sloužit pøedevšímpotøebámželeznièních cestujících. Nároky na parkování
musí být proto minimální i se zøetelemna skuteènost, že stavba se nachází na
území Pražské památkové rezervace. V souvislosti s uvedenými výroky je
tøeba veškeré nejasnosti upøesnitv další fázi projektové pøípravy.
Z hlediska zásobování vodou bez pøipomínek. Navržené øešení zásobování
vodou neovlivòuje negativnì životní prostøedí.
Z hlediska odkanalizování a vodních tokù bez pøipomínek. Problematiky
vodních tokù se rekonstrukce a modernizace žst. Praha hlavní nádraží
nedotýká. Realizace zámìru neovlivní kvalitu podzemních ani povrchových
vod.
Z hlediska zásobování teplem konstatuje, že navržené øešení není z hlediska
systému zásobování teplem v rozporu s platným ÚPn HMP. S ohledem na
navržená technická opatøení se nepøedpokládánavýšení spotøeby tepla, a tím
ani zvýšení negativního dopadu na životní prostøedív dotèené oblasti.
Z hlediska zásobování zemním plynem, elektrickou energií a z hlediska
telekomunikací bez pøipomínek.

Mìstská èást Praha 1 požadujepodrobnì rozpracovatdo dokumentace
EIA níže

uvedenépøipomínky:
. Rozptylovou studii zatížení lokality jednak v prùbìhu stavby a jednak po
skonèení stavebních èinností. Je nezbytné v této studii zohlednit všechny
-~
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zdroje, které se v této lokalitì nachází, ale i ty, o kterých je známo, že
vzniknou. Požaduje zvážit, jaké topné medium bude stanoveno na vytápìní
haly. Domnívá se, že je nutné, aby bylo zvoleno takové øešení, které této
lokalitì nepøinesedalší zhoršení životního prostøedí.
Hlukovou studii - a to jak v dobì výstavby, tak v dobì skonèení stavby a
uvedení do provozu. Realita je, že tato lokalita je negativnì ovlivnìna
magistrálou, a proto není možné, aby došlo k dalšímu zatížení novými zdroji
hluku, naopak je snahou hluènost omezit.
Vrchlického sady sousedí s plánovanou stavbou. Je nezbytné, aby došlo
k pøesnému popisu ochrany této zelené plochy, k pøijetí takových opatøení,
které nenaruší využití tìchto sadù a nepoškodí v žádném pøípadì keøe a
stromy zde vysazené.
Odvoz odpadù a dovoz materiálù - považuje za nezbytné, aby byly
diskutovány jednotlivé trasy s tím, že bude jednoznaènì preferována
železnièní doprava, která životní prostøedí v Praze neohrozí. Dále je nutné
posoudit frekvenci automobilové dopravy tak, aby nedošlo k úplnému kolapsu
automobilové dopravy na magistrále právì pøiuvažované a uvedené variantì,
kterou je pouze využití magistrály jako jediné možnosti.

Mìstská

èást Praha 2 nemá k pøedloženému oznámení zásadní pøipomínky.

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy uvádí, že považuje oznámení za
dostateènì zpracované. Bez pøipomínek.
Èeská inspekce životniho prostøedí nepožaduje další hodnocení podle zákona è.
100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí. Oznámení je dle názoru ÈIŽP
pro daný stupeò projednávání dostaèující. Byly uplatnìny
pouze pøipomínky
z hlediska odpadového hospodáøství:
. V kapitole III. Údaje o výstupech, v podkapitole 3. Odpady jsou v textové èásti

.

(str. 36 - 40) uvedeny nesprávné pojmy jako "zneškodòova•' a "Iikvidova•'.
V souladu s § 4 písmo o) zákona o odpadech je správné pojmosloví
"odstraòování odpadù"
Na str. 40 v podkapitole Odpad vznikající za provozu je dále uvedeno, že
odpad z èištìní a úklidu chodníkù a komunikací bude souèástí komunálního
odpadu. V souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona o odpadech je pùvodce
a oprávnìná osoba povinna pro úèely nakládání s odpadem odpad zaøadit
podle Katalolgu odpadù (vyhláška MZP è. 381/2001 Sb.). Upozoròuje, že
odpad z èištìní a úklidu chodníkù a komunikací má v Katalogu odpadù své
samostatné katalogové èíslo druhu odpadu 20 03 03 - Ulièní smetky.
V pøípadì, že odpad z èištìní a úklidu chodníkù a komunikací (k.è. 20 03 03)
bude zaøazen pod katalogové èíslo druhu odpadu 20 03 01 - Smìsný
komunální odpad, musí mít pùvodce souhlas vydaný dle § 16 odst. 2 zákona o
odpadech.

Odbor životního prostøedí MHMP ve vyjádøení k oznámení zámìru uplatnil tyto
pøipomínky:
. Z hlediska nakládání s odpady konstatuje, že v tabulce 2 na str. 41
neodpovídá název druhu odpadu Zemina a kameny kódu 20 03 02 dle
katalogu odpadù, kde pod tímto kódem je uveden Odpad z tržiš•.
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Z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že pro minimalizaci doèasných emisí
zneèiš•ujících látek do ovzduší v prùbìhu výstavby požaduje orgán ochrany
ovzduší pøinejmenším dodržet opatøení uvedená v bodu O.IV pøedloženého
oznámení.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny nemá pøipom ínky.
Z hlediska ochrany vod má k pøedloženému zámìru následující pøipomínky:
o V kapitole II. Údaje o vstupech, oddílu 5. Ostatní infrastruktura -

o

kanalizace není dostateènì
popsána likvidace splaškových vod,
zejména parametry a zdùvodnìní fekální jímky a zpùsob likvidace
odpadních vod v jímce akumulovaných.
Pøi projednávání zámìru
v dalších fázích schvalovacího procesu požaduje tyto údaje pøesnì
specifikovat.
Pøi zacházení s látkami uvedenými v kapitole III - Údaje o výstupech 3. Odpady - je tøeba dodržovat ustanovení zákona è. 254/2001 Sb., o
vodách a o zmìnì
nìkterých
zákonù (vodní zákon), ve znìní
pozdìjších zmìn a doplòkù. Upotøebené oleje, olejové chlorované a
nechlorované emulze, odpadní hydraulické oleje, odpadní mazací,
motorové a pøevodové oleje, zbytky organických barev a rozpouštìdel
jsou dle pøílohy È. 1 k vodnímu zákonu v návaznosti na pøílohu È. 1,
oddíl C, tab. 1 naøízení vlády È. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
pøípustného
zneèištìní
povrchových
vod
a odpadních
vod,
náležitostech povolení k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových
a do kanalizací a o citlivých oblastech nebezpeènými závadnými
látkami. Jejich uživatel je v souladu s usto § 39 odst. (2) vodního zákona
povinen vypracovat plán opatøení pro pøípad havárie, který schvaluje
pøíslušný vodoprávní úøad - vodoprávní oddìlení odboru ochrany
prostøedí Magistrátu hlo m. Prahy. Uživatel závadných látek je dále
povinen pøi zacházení s nimi uèinit odpovídající opatøení, aby nevnikly
do povrchových nebo podzemních vod èi do kanalizace. Ovoupláš•ové
nádrže uvažované pro skladování závadných látek po dobu výstavby
vyžadují projednání u pøíslušného vodoprávního úøadu dle § 17 odst.
(1), písmo b) vodního zákona.

Pøíslušný úøadprostudovalpøedloženéoznámenía obdržená vyjádøení.Ještì
pøedvydáním závìru zjiš•ovacího øízenízástupce oznamovateleve spolupráci se
zpracovatelemoznámení poskytl pøíslušnémuúøadudoplòující materiál, ve kterém
reagujena pøipomínkyuplatnìné v prùbìhu zjiš•ovacíhoøízení.
Pøipomínky MÈ Praha 1 týkající se problematiky ochrany ovzduší:
K tomuto bodu zpracovatel oznámení uvádí, že zámìrem je rekonstrukce stávajících
budov, jejichž funkèní využití zùstane stejné, jen budou upraveny z hlediska komfortu
a dostateèných kapacit pro pohodlí cestujících. Zámìr nepøináší žádné nové vstupy
do území.
Pøi výstavbì mùže dojít k mírnému ovlivnìní nejbližšího okolí prašností ze stavební
èinnosti. Vzhledem k tomu, že pøevážná vìtšina stavebních prací bude probíhat
uvnitø budov, toto ovlivnìní bude malé. Také množství zneèiš•ujících látek ze
stavebních mechanismù a staveništní dopravy bude velmi malé a vzhledem
ke stávající dopravní situaci zanedbatelné (pøedpokládaná maximální intenzita
staveništní dopraYy je 20 jízd nákladních automobilù dennì, pøièemž stávající
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obousmìrné intenzity na Wilsonovì tøídì jsou dle údajù ÚDI 90400/3 400/1 200
poèet všech/pomalých/tìžkých
vozidel za 24 hodin prùmìrného pracovního dne).
Minimalizaci zneèištìní ovzduší lze dosáhnout zejména organizaèními opatøeními:
. koordinací stavebních prací,

.
.
.
.

koordinací pøesunù stavební techniky,
optimalizací dopravních tras a vytíženosti nákladních aut,
snižováním prašnosti kropením, stínìním a zaplachtováním

shozù,

udržováním techniky v dobrém technickém stavu a èistotì.

Všechna tato opatøení jsou v kompetenci dodavatele stavby. Pøi dodržování
uvedených opatøení lze vliv emisí tuhých látek (zejména prach) na okolí považovat za
nepodstatný.
Ve fázi provozu také nedojde k nárùstu koncentrací škodlivin. Emise (a následnì
imise) z kotelny zásobující stanici teplem nebudou zvýšeny, pøedpokládá se dokonce
menší energetický výkon výmìníkové stanice v nové odbavovací hale.
Realizací zámìru nevzniknou žádné nové zdroje zneèištìní ovzduší. Pro vytápìní
bude využita stávající kotelna ÈD, která je situována na východním okraji areálu
hlavního nádraží. Nebude navyšován její výkon, tudíž se nebude zvyšovat produkce
emisí.
Nedojde ke zmìnì poètu parkovacích míst, pøedpoklad jejich využití je i pro výhled
stejný. Z tohoto zdroje nebudou produkovány žádné další zneèiš•ující látky, které by
ovlivnily kvalitu ovzduší.
V zásobování komerèních ploch dojde k navýšení o jednotky až desítku vozidel
dennì oproti souèasnému stavu. Vzhledem k intenzitám provozu na Wilsonovì ul. je
toto navýšení zanedbatelné, a tudíž ani produkované zneèiš•ující látky nepøispìjí ke
zhoršení zneèištìní ovzduší.
Zámìr nepøinese zvyšování zátìže území.
Pøipomínky MÈ Praha 1 týkající Droblematiky hlukové zátìže:
Zpracovatel oznámení znovu uvádí, že zámìrem je rekonstrukce stávajících budov,
jejichž funkèní využití zùstane stejné, jen budou upraveny z hlediska komfortu a
dostateèných kapacit pro pohodlí cestujících. Zámìr nepøináší žádné nové vstupy do
územ í.
Výstavba zámìru: Vzhledem k tomu, že vìtšina rekonstrukèních a stavebních prací
se bude odehrávat uvnitø budov, nepøedpokládá se zatìžování zájmového území
nadmìrným hlukem z výstavby. Útlum hluku bude zajištìn fasádním pláštìm a
dostateènou vzdáleností okolní zástavby (cca 40 metrù). Staveništní doprava navíc
bude provozována v prostoru stávajícího parkovištì, její intenzita oproti stávajícím
intenzitám provozu na magistrále bude zanedbatelná (pøedpokládaná maximální
intenzita staveništní dopravy je 20 jízd nákladních automobilù dennì, pøièemž
obousmìrné stávající intenzity na Wilsonovì tøídì jsou dle údajù ÚDI 90400/3400/1
200 poèet všech/pomalých/tìžkých
vozidel za 24 hodin prùmìrného pracovního
dne). Navýšení hladin akustického tlaku vlivem výstavby tak bude zanedbatelné,
sluchem nepostižitelné a objektivnì neprokazatelné.
Provoz zámìru: Ve stávající situaci je pøekraèován hygienický limit hluku. Toto
pøekroèení je zpùsobeno intenzivní ostatní automobilovou dopravou, zejména na ulici
Wilsonova. Hodnocený zámìr nepøinese znatelné navýšení dopravních intenzit, jeho
vliv na akustickou situaci v zájmovém území bude naprosto zanedbatelný.
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Z hlediska zámìru zùstanou zachovány poèty parkovacích míst, obslužná doprava
se mírnì zvýší o jednotky až desítky vozidel. Toto navýšení se v akustické situaci
nijak neprojeví.
Z hlediska stacionárních zdrojù dojde k výmìnì celého vzduchotechnického zaøízení.
Budovy budou osazeny novou, moderní technikou, která bude splòovat kritéria pro
splnìní hygienických limitù. Budou využity stávající pøívodní VZT kanály vyústìné do
parku v severní a jižní èásti nádraží. Pro Fantovu budovu budou øešeny individuálnì
dle dispozièních možností tak, aby vyhovìly všem legislativním požadavkùm.
Realizací zámìru nedojde k žádné zmìnì v akustické situaci.
Aby došlo k mìøitelné zmìnì akustické situace v dùsledku provozu automobilového
provozu, muselo by dojít k zdvojnásobení
intenzit dopravy (tehdy dochází
k mìøitelnému navýšení hladiny akustického tlaku o 3 dB) - což znamená navýšení
ze souèasných 90 000 vozidel (resp. 75 000 v roce 2010) na 180 000 (resp.
150 000). Analogicky lze odvodit, že plánované navýšení dopravy o nìkolik jednotek
až desítek vozidel jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu nebude mít na akustickou
situaci naprosto žádný vliv. Dle metodiky výpoètu hluku taková intenzita provozu ani
netvoøí relevantní zdroj hluku.
Pøioomínka MÈ Praha 1 tvkaiící se ochranv zelenì ve Vrchlického sadech:
Zpracovatel oznámení konstatuje, že veškeré aktivity, které se v rámci rekonstrukce
výpravních budov hlavního nádraží budou uskuteèòovat, budou probíhat uvnitø
objektù, na parkovišti umístìném na støeše nové odbavovací haly a na zpevnìných
plochách pøed fasádou nové odbavovací
haly. Rekonstrukce
se nedotkne
nezpevnìných
ploch zelenì, žádných stromù ani jiné vegetace ve Vrchlického
sadech. Rekonstrukce nenaruší využití sadù, jediná plocha, která se využije pro
zámìr, bude prostor bezprostøednì pøiléhající k nové odbavovací hale (na této
zpevnìné ploše bude umístìn jeøáb, který bude sloužit k manipulaci s materiálem).

PøioomínkaMÈ Praha 1 týkaiící se odvozu odoadù a dovozu materi~lù:
Odvoz odpadu a dovoz materiálu bude zajištìn ve spolupráci s Èeskými drahami
(zástupce projektanta pøedložil pøíslušnému úøadu zápis z jednání, který dokládá
možnost využití železnièní dopravy pro odvoz stavební sutì a dovoz nového
stavebního materiálu).
Je plánováno, že stavební odpad z demolic ve Fantovì budovì, z úprav 1. nástupištì
a z ražby nové technické chodby mùže být pøepravovánopomocí železnièní dopravy.
Pro novou odbavovací halu se využije odvoz odpadu automobilovou dopravou.
Také pro dovoz materiálu (vyjma betonových smìsí) lze využít železnièní pøepravy.
Celkový podíl pøepravovaných demolièních a stavebních materiálù po železnici tak
bude èinit 30 - 50 %.
V rámci výstavby bude platit pøísný èasový harmonogram, který zajistí plynulý odvoz
a dovoz materiálu mimo dopravní špièky tak, aby nemohlo dojít k žádnému ovlivnìní
plynulosti provozu na magistrále.
Pøíslušný úøad v rámci zjiš•ovacího øízení dospìl k závìru, že pøipomínky
uplatnìné v jednotlivých vyjádøeníchjsou øešitelnév navazujících øízeních.
Závìr:
Zámìr "Rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží" naplòuje dikci bodu 9.2, kategorie II,
pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, ve znìní
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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

provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že

zámìr

Rekonstrukce žst. Praha hlavní nádraží

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 pøipomínky uvedené v jednotlivých vyjádøeních,
zejména:
. Pro odvoz demolièních odpadù a dovoz stavebních materiálù využít
v maximální možné míøeželeznièní dopravu.
. Pøepravnítrasy pøedemprojednat s MÈ Praha 1.
. Ve spolupráci s MÈ Praha 1 se v rámci kompenzaèních opatøení

k minimalizacinepøíznivýchvlivù podíletna revitalizaciVrchlickéhosadù.

.

.

Doložit pøedpokládané nároky na dopravu v klidu podle vyhlášky è. 26/1999
Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze.
Zohlednit ostatní pøipomínkyuplatnìné v prùbìhu zjiš•ovacího øízení.

Závìr zjiš•ovacího øízenínenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
Poznámka: Na základì usnesení Rady hlavního mìsta Prahy È. 0252 ze dne
1. 3. 2005 došlo ode dne 1.4.2005 ke zmìnì Organizaèního øádu Magistrátu
hlavního mìsta Prahy, a to mj. tak, že s úèinností od 1.7.2005 byl zrušen odbor
životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy a jeho èinnosti delimitovány do
novì vzniklého odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy s tím, že
odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy pøejímá veškeré práva a
závazky odboru životního prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy.
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Magistrát h'. m. Prahy
Pøílohy:

vyjádøení hlavního mìsta Prahy
vyjádøení mìstské èásti Praha 1

odbor ochrany prostøedi
~ar~~~k é' nam. 2 /14/
ra

vyjádøení mìstské èásti Praha 2
vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy
vyjádøení Èeské inspekce životního prostøedí
vyjádøení
odboru životního prostøedíMHMP
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