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Komunikace Evropská – Svatovítská (KES), stavba č. 8559 - sdělení o ukončení posuzování 
 
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný úřad podle § 22 písm. 
a) a § 23 odst. 10 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 26.10.2016 oznámení záměru „Komunikace Evropská 
– Svatovítská (KES), stavba č. 8559“ (dále též pouze „záměr“). Oznamovatelem záměru je 
městská část Praha 6 (Čs. armády 23, 160 52 Praha 6). 
 
Po provedeném zjišťovacím řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr může mít významný 
vliv na životní prostředí. Proto vydal dne 13.02.2017 závěr zjišťovacího řízení č. j. MHMP-
177052/2017/EIA/1035/Be s tím, že záměr bude posuzován. Současně příslušný úřad upřesnil 
informace, které je vhodné uvést do dokumentace. 
 
Dne 01.11.2017 nabyl účinnosti zákon č. 326/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb. 
Tím se mimo jiné mění příloha č. 1 určující záměry, které jsou předmětem posuzování podle 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Záměr „Komunikace Evropská – Svatovítská (KES), stavba č. 8559“ by v současné době 
potenciálně mohl naplnit dikci bodu 49 [Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o 
méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (2 km); ostatní pozemní komunikace od 
stanovené délky (2 km) a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro 
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novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající stavby (1 000 voz./24 hod.)] přílohy 
č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.  
 
Předmětem záměru je nové komunikační propojení ulic Evropská a Svatovítská, délka 
komunikace je 820 m, šířka 17 m. Jedná se o směrově nerozdělenou komunikaci se dvěma 
jízdními pruhy a cyklopruhem pro každý směr. Součástí záměru budou demolice, úpravy 
chodníků, tramvajových tratí v místě napojení na stávající komunikace, opěrné zdi, protihluková 
opatření, úprava mostu v ul. Svatovítská, veřejné osvětlení, přeložky stávajících inženýrských 
sítí, kácení dřevin a vegetační úpravy. Záměr nedosahuje příslušných limitních hodnot dle 
přílohy č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ani nenaplňuje kritéria uvedená v 
ust. § 4 odst. 1 písm. d) zákona. Není tedy předmětem posuzování dle ust. § 4 odst. 1 zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Dle § 23 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí „odpadl-li nebo změnil-li se 
důvod posuzování, příslušný úřad v posuzování nepokračuje a ukončí jej“. Vzhledem k tomu 
odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy posuzování záměru ukončuje . 
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