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Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení 

Výroková část: 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“), jako 
příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 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 změn (dále jen „zákon“), po provedeném zjišťovacím 
řízení rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona takto: 

Záměr „Stavba č. 8781 - Prodloužení sběrače T do Třebonic“ nebude posuzován podle 
zákona. 

1. Název záměru 

Stavba č. 8781 - Prodloužení sběrače T do Třebonic 

2. Oznamovatel: 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA; IČO: 00064581; sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1 - Staré 
Město 

3. Oznámení: 

zpracovatel - PUDIS a.s. - Ing. Richard Kuk; datum zpracování: listopad 2016; datum 
předložení: 6. 12. 2016 
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4. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: 

Záměr naplňuje ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to ve vztahu k  bodu 1.9 kategorie II přílohy 
č. 1 k zákonu (Čistírny odpadních vod s kapacitou od 10 000 do 100 000 ekvivalentních 
obyvatel, kanalizace od 5 000 do 50 000 napojených obyvatel nebo průmyslové kanalizace 
o průměru větším než 500 mm.). 

5. Kapacita (rozsah) záměru: 

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace v úseku Řeporyje - Třebonice odvádějící splaškové 
vody z Třebonic a přilehlé výhledové zástavby do stávající splaškové kanalizace v Řeporyjích 
a následně na Ústřední čistírnu odpadních vod Praha (dále jen „ÚČOV“). Navrženy jsou 
gravitační stoky DN 400 a DN 300 (SO 301) v celkové délce 2 127,84 m a výtlačný řad 
PE 100 d110 (SO 302) v délce 444,02 m. Součástí stavby je vybudování čerpací stanice 
splaškových vod (SO 303) a kabelové přípojky 1 kV (SO 401, SO 402). 

V celém povodí koncového úseku posuzované splaškové kanalizace by mohlo být ve výhledu 
územní rezervy územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „ÚPn“) cca 
17 700 ekvivalentních obyvatel. 

6. Umístění: 

kraj: Hlavní město Praha 
obec: hlavní město Praha 
městská část: Praha 13, Praha-Řeporyje 
katastrální území: Řeporyje, Stodůlky, Třebonice 

7. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Jde o novostavbu splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu. Charakterem se jedná o trvalou 
podzemní liniovou stavbu. 

Záměr je podmiňující investicí pro zajištění odkanalizování Třebonic do veřejné kanalizace. 
Zajišťuje propojení stávajících kanalizací v Řeporyjích s plánovanými splaškovými 
kanalizacemi, které budou realizovány v rámci akce Stavba č. 0114 - TV Stodůlky, etapa 004 - 
Třebonice. Podle oznámení by mohlo dojít ke kumulaci právě s touto stavbou. 

8. Stručný popis technického a technologického řešení: 

Záměr je oznamovatelem předložen jako invariantní. 
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Plánovaný sběrač bude napojen na stávající koncovou šachtu splaškové kanalizace DN 300 v ul. 
k Třebonicům. Dále je navržena gravitační stoka S1 (KT DN 400 - 1 196,62 m), která vede ulicí 
K Třebonicům, podchází ul. Poncarova a pokračuje až do uklidňovací šachty v ulici 
K Řeporyjím. Do této šachty bude zaústěn výtlačný řad S2 (PE100 d110 - 444,02 m) vedený 
ulicí K Řeporyjím od čerpací stanice umístěné v blízkosti odbočky ke kostelu sv. Jana a Pavla 
(lokalita Krteň). Do čerpací stanice bude zaústěna gravitační stoka S3 (KT DN 300 - 492,15 m) 
vedená ulicí K Řeporyjím až k napojení na kanalizaci realizovanou v rámci akce Stavba č. 0114 
- TV Stodůlky, etapa 004 - Třebonice. Toto napojení bude přibližně v místě odbočky ke kempu 
Drusus. Souběžně s výtlakem bude realizována gravitační stoka S2.1 (KT DN 300 - 439,07 m). 
Ta bude propojená přes spadišťovou šachtu se stokou S3 a přes uklidňovací šachtu se stokou S1. 

Čerpací stanice se sjezdem z ulice K Řeporyjím bude vybavena párem čerpadel o výkonu 7 l.s-1. 
V případě, že by došlo k realizaci gravitační stoky podél Dalejského potoka (není součástí 
záměru), bude čerpací stanice zrušena. Součástí záměru je dále napojení čerpací stanice na síť 
společnosti PREdistribuce, a.s. Připojení bude zajištěno novým kabelem 1 kV o celkové délce 
733 m. 

Doba výstavby je odhadována na 12 měsíců (2017-2018). Její postup není dosud definitivně 
stanoven. Uvažuje se kombinace výkopových a bezvýkopových metod realizace. Staveništní 
doprava bude vedena na ulici Poncarova a dále na Pražský okruh nebo na komunikaci 
Jeremiášova. 

Odůvodnění: 

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad 
uvedených v příloze č. 2 k zákonu: 

Podle § 7 odst. 2 zákona je cílem zjišťovacího řízení u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 
odst. 1 písm. b) až f) zjištění, zda mohou mít významný vliv na životní prostředí, případně zda 
mohou samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významně ovlivnit území evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti, a zda budou posuzovány podle zákona. Zjišťovací řízení se 
zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu. 
Při určování, zda záměr nebo jeho změna může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží 
příslušný úřad vždy k povaze a rozsahu záměru, k jeho umístění, k obdrženým vyjádřením 
a k okolnosti, zda záměr nebo jeho změna dosahuje svou kapacitou limitních hodnot uvedených 
v příloze č. 1 k zákonu u záměrů příslušného druhu kategorie II. 

Příslušný úřad na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených, po ohledání místa samého 
a podle hledisek a měřítek uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel k následujícím závěrům: 
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Záměrem oznamovatele je prodloužit kanalizační sběrač z Řeporyjí do Třebonic. Navržené 
řešení má umožnit odvádění splaškových vod ze stávajících i plánovaných staveb na ÚČOV. 
Záměr je v souladu s platným Generelem odkanalizování hlavního města Prahy. Bez provedení 
záměru by nebylo možné realizovat stavby v povodí předmětné stoky a čerpací stanice, protože 
v území neexistuje kanalizační systém. 

Podle vyjádření stavebního odboru Úřadu městské části Praha 13 (č. j. P13-55277/2016 ze dne 
1. 11. 2016) je záměr z hlediska funkčního využití dle platného ÚPn v daném území možný. 

Trasa kanalizací i elektro kabelů bude vedena prakticky v celé délce ve stávajících nebo 
zrušených komunikacích s ponechaným asfaltovým krytem. Pouze čerpací stanici není možno 
umístit pod komunikaci a je usazena na stávajícím poli. 

Dojde tak převážně k záboru pozemků, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako ostatní 
plocha. Pouze v případě pozemku parc. č. 1549/10 k. ú. Řeporyje, na kterém má být umístěna 
čerpací stanice, dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu (orná půda) o velikosti 
85 m2. S ohledem na velikost záboru lze tvrdit, že se nejedná o významný negativní vliv. 
Současně má dojít během výstavby k dočasným záborům zemědělského půdního fondu. Dle 
oznámení nepřesáhne doba výstavby 12 měsíců, přičemž bude postupováno v souladu se 
zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. 
Tedy ani v tomto případě nelze považovat vliv záměru za významně negativní. 

Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa, ani 50m pásmo okolo nich. 

Záměr není v zásadním konfliktu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Jak je již uvedeno výše, 
kanalizace i elektro kabely budou vedeny prakticky v celé délce ve stávajících nebo zrušených 
komunikacích s ponechaným asfaltovým krytem. V dotčeném území převažují lidskou činností 
silně ovlivněné ekosystémy. Dojde sice k dotčení skladebných prvků územního systému 
ekologické stability, tyto prvky jsou však podle ÚPn nefunkční. Navíc zásah bude pouze 
okrajový a nebude mít vliv na funkčnost jednotlivých skladebných prvků. 

Při orientačním průzkumu byly v území zaznamenány pouze běžné druhy rostlin a živočichů. 
V blízkosti vlastní stavby se vyskytují prakticky jen 2 stromy. Z oznámení vyplývá, že tyto 
stromy nebudou káceny a budou učiněna opatření na jejich ochranu. 

Záměr nemůže ovlivnit žádná zvláště chráněná území, resp. předmět jejich ochrany, ani 
významné krajinné prvky. 

Záměr není lokalizován do žádného přírodního parku a vzhledem k tomu, že se jedná 
o podzemní stavbu, nemůže ani ovlivnit krajinný ráz. 
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Podle příslušného orgánu ochrany přírody záměr nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani na ptačí oblasti (viz stanovisko OCP MHMP ze dne 14. 11. 2016 č. j. 
MHMP 2048348/2016). 

Trasa sběrače se ve své severozápadní části bude pohybovat v blízkosti Dalejského potoka. 
Výstavbou splaškových kanalizací v Třebonicích se odstraní potencionální riziko kontaminace 
podzemních vod splaškovými vodami ze stávajících žump. Tím se i eliminuje možnost 
kontaminace vody ve studních a dále kontaminace vody v Dalejském potoce, kam jsou zaústěny 
obecní kanalizace, do kterých jsou napojeny i splaškové vody.  

Kanalizační stoky budou budovány tak, aby po dokončení výstavby nemohlo dojít k drénování 
podzemní vody podél kanalizace. Ke krátkodobému snížení hladiny podzemní vody na úroveň 
dna výkopu dojde pouze při výstavbě. Po ukončení výstavby dojde k opětovnému návratu 
do původního stavu. V oznámení navržená ochranná opatření proti oddrénování vody budou 
zároveň sloužit jako ochrana Dalejského potoka před strhnutím hladiny vody. 

Při provozu kanalizací může dojít k havárii vlivem mechanického poškození trub a úniku 
splaškových vod do podzemí. Použitými kameninovými troubami je toto riziko zcela 
minimalizováno. Riziko havárie je minimalizováno i kamerovou prohlídkou již vybudované 
kanalizace před její kolaudací. Čerpací stanice je navržena bez bezpečnostního přepadu. Při 
výpadku elektrické energie je navržen dostatečný retenční prostor. Ke stržení podzemních vod 
tělesem kanalizace nedojde, protože jsou navržena opatření k tomu, aby podzemní voda nemohla 
volně protékat podél kanalizačního tělesa. 

Výstavba bude probíhat v poměrně malých hloubkách (2,5-4,5 m), horninové prostředí tedy 
nemůže být významněji ovlivněno. Ložiska nerostných surovin se v zájmovém území ani jeho 
nejbližším okolí nenalézají. Přírodní zdroje vlivem navrhované výstavby nebudou ovlivněny, 
protože se v ovlivnitelné vzdálenosti žádné nenacházejí. Vlastní záměr nemá významné 
požadavky na využívání přírodních zdrojů, ani s ním není spojena významnější produkce 
odpadů. S odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a nevzniká obava, že by 
mohlo dojít k významným negativním vlivům na životní prostředí. V území dotčeném stavbou 
nebyly zjištěny žádné skládky ani jiné staré ekologické zátěže, kontaminace zeminy v území se 
neočekává. 

Dotčené nemovitosti leží mimo památkově chráněná území. Nejbližší nemovitou kulturní 
památkou je kostel sv. Jana a Pavla v Třebonicích (lokalita Krteň). Tento románský kostel je 
však v dostatečné vzdálenosti od plánovaného sběrače (na kopci více než 100 m vzdušnou čarou 
přes komunikaci a vodní tok) a nemůže být jeho výstavbou, natož provozem ovlivněn. Záměr je 
však zamýšlen na území s archeologickými nálezy. Ochrana těchto nálezů je zajištěna 
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povinnostmi vyplývajícími z ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči, v platném znění. 

Ani ovlivnění hmotného majetku není významné. V souvislosti s realizací záměru dojde 
k rozrušení povrchů komunikací, po dokončení stavebních prací však dojde k jejich obnově. 

Postup výstavby není zatím definitivně stanoven. V oznámení je uvažována postupná výstavba 
v úsecích s omezením dopravy na stávajících komunikacích. V případě provozu pouze v jednom 
jízdním pruhu bude doprava řízena světly. Současně bude v dalších fázích prověřována možnost 
objízdných tras. Výstavba kanalizací bude prováděna v pažené rýze nebo kombinací 
s bezvýkopovými metodami. 

V období výstavby lze očekávat mírně negativní vlivy na kvalitu ovzduší a akustickou situaci. 
Stavba bude probíhat v poměrně velkých vzdálenostech od obytných objektů (chráněné 
zástavby). Předložená akustická studie (PUDIS a.s. - Ing. Michaela Vrdlovcová; listopad 2016) 
prokazuje předpoklad plnění hygienických limitů pro hluk ze stavební činnosti. Stejně tak 
rozptylová studie (Bucek s.r.o. - Mgr. Daniela Fogašová, Mgr. Jakub Bucek; listopad 2016) 
dokazuje přijatelnost záměru za předpokladu aplikace opatření proti prášení. Z hlediska 
veřejného zdraví není záměr nijak významný. 

Ve vztahu k obyvatelstvu lze pozitivně hodnotit zlepšení odkanalizování stávající zástavby 
a umožnění dalšího rozvoje. 

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je zřejmé, že se záměrem nejsou spojeny vlivy 
na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky. 

Oznámení, které bylo zpracováno osobou s platnou autorizací v oblasti posuzování vlivů 
na životní prostředí, se dostatečně věnuje posouzení vlivů na veřejné zdraví a na životní 
prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, 
ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a na jejich 
vzájemné působení a souvislosti. Zpracovatel oznámení považuje záměr za přijatelný. 

Příslušný úřad po provedeném zjišťovacím řízení došel k závěru, že záměr nemůže významně 
negativně ovlivnit životní prostředí, a proto záměr není nutno posuzovat podle zákona. 

2. Úkony před vydáním rozhodnutí: 

Dne 6. 12. 2016 obdržel OCP MHMP od společnosti ZAVOS s.r.o. oznámení záměru. Tato 
společnost je podle předložené plné moci oprávněným zástupcem oznamovatele, kterým je 
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA. Z obsahu oznámení vyplynulo, že se jedná o záměr naplňující ust. 
§ 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to ve vztahu k  bodu 1.9 kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Tyto 
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záměry podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení. Příslušným úřadem 
k provedení zjišťovacího řízení je v daném případě Magistrát hlavního města Prahy. 

Protože oznámení splňovalo náležitosti podle § 6 odst. 4 zákona, oznámil příslušný úřad dne 
14. 12. 2016 zahájení zjišťovacího řízení. Dále podle § 16 zákona zajistil zveřejnění informace 
o oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet na úředních deskách dotčených 
územních samosprávných celků a na internetu. Elektronická podoba oznámení byla v souladu 
s § 6 odst. 6 zákona zveřejněna na internetu v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod 
kódem PHA1036. Současně zaslal příslušný úřad kopii oznámení spolu s žádostí o vyjádření 
dotčeným územním samosprávným celkům a správním úřadům. 

Informace o oznámení byla na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy zveřejněna dne 
14. 12. 2016. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené správní úřady a dotčené územní 
samosprávné celky mohly zaslat písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 20 dnů 
ode dne zveřejnění informace o oznámení, v daném případě do 3. 1. 2017. Podle § 6 odst. 7 
k vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí příslušný úřad přihlížet. OCP MHMP však přihlížel 
ke všem doručeným vyjádřením, tedy i k vyjádřením zaslaným po lhůtě. 

3. Podklady pro vydání rozhodnutí: 

Příslušný úřad při vydání rozhodnutí vycházel zejména z předloženého oznámení podle přílohy 
č. 3 k zákonu. To bylo zpracováno v listopadu 2016 společností PUDIS a.s. pod vedením 
Ing. Richarda Kuka. Ten je držitelem platné autorizace pro oblast posuzování vlivů na životní 
prostředí. Oznámení se zabývá vymezením a posouzením předpokládaných vlivů záměru 
na životní prostředí a obyvatelstvo. K oznámení jsou kromě povinných příloh přiloženy 
následující samostatné odborné studie a materiály: 

• rozptylová studie (Bucek s.r.o. - Mgr. Daniela Fogašová, Mgr. Jakub Bucek; listopad 2016), 

• akustická studie (PUDIS a.s. - Ing. Michaela Vrdlovcová; listopad 2016), 

• zpráva o měření hluku (PUDIS a.s. - Ing. Pavel Urban; 31. 10. 2016), 

• dopravně inženýrské podklady (Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, 
příspěvková organizace; č. j. 10966/16; říjen 2016), 

• realizace a vyhodnocení profilového dopravního průzkumu na ulici K Třebonicům v městské 
části Praha-Řeporyje (Ing. Bc. Petr Kumpošt, Ph.D.; říjen 2016), 

• výkresové přílohy - situace širších vztahů, celkový situační výkres, schéma čerpací stanice, 
vzorový příčný řez uložení potrubí (listopad 2016). 
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Příslušný úřad dále přihlížel ke všem vyjádřením doručeným v průběhu zjišťovacího řízení. 
Jejich seznam je uveden níže. 

Stejně tak OCP MHMP při vydání tohoto rozhodnutí přihlížel k písemné reakci zpracovatele 
oznámení na obdržená vyjádření, která byla příslušnému úřadu doručena prostřednictvím 
zástupce oznamovatele dne 17. 2. 2017. 

4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení: 

• městská část Praha 13 
(vyjádření zn. 1/star/2017 ze dne 2. 1. 2017), 

• městská část Praha-Řeporyje 
(vyjádření č. j. MČP-ŘPRJ02012/2016 ze dne 3. 1. 2017), 

• Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 
(vyjádření č. j. HSHMP 63154/2016 ze dne 11. 1. 2017), 

• Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Praha 
(vyjádření č. j. ČIŽP/41/IPP/1616673.001/16/PVZ ze dne 2. 1. 2017), 

• Magistrát hlavního města Prahy - odbor ochrany prostředí 
(vyjádření č. j. MHMP 229774/2016 ze dne 30. 12. 2016), 

• Magistrát hlavního města Prahy - odbor památkové péče 
(vyjádření č. j. MHMP 44725/2017 ze dne 10. 1. 2017). 

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 

Městská část Praha 13 souhlasí se záměrem za předpokladu splnění podmínek uvedených 
ve vyjádření. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemá k záměru připomínky za předpokladu, že při vlastní 
realizaci stavby budou plněny povinnosti plynoucí ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu sděluje, že bude třeba trvalé odnětí části 
pozemku parc. č. 1549/10, k. ú. Řeporyje (ve vyjádření chybně uvedeno jako parc. č. 1549/1). 
Upozorňuje, že příslušným orgánem pro toto odnětí je Úřad městské části Praha 13, přičemž je 
nezbytné postupovat v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Dočasné odnětí pozemku parc. č. 
1552/3, k. ú. Řeporyje, kde má být umístěno zařízení staveniště, není třeba. Tento pozemek byl 
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vyňat ze zemědělského půdního fondu rozhodnutím ze dne 27. 6. 1989 (nabytí právní moci 
21. 7. 1989). V daném případě pouze vlastník pozemku (hlavní město Praha) nepožádal o změnu 
jeho způsobu využití zapsaného v katastru nemovitostí. 

Z hlediska odpadového hospodářství nemá připomínky. 

Z hlediska ochrany ovzduší požaduje, aby v období výstavby byla aplikována účinná opatření 
k minimalizaci zatěžování okolí prachem. Při odvozu prašného materiálu je třeba plachtovat 
náklad na ložné ploše automobilů. Stejně tak je nezbytné plachtovat či kropit mezideponie 
prašného materiálu tak, aby jejich povrch nevysychal. Používaná vozidla a stavební mechanismy 
musí splňovat příslušné limity podle platné legislativy pro emisní zdroje. Před výjezdem 
nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude odstraněno bláto z pneumatik 
a podběhů. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, bude neprodleně 
provedeno jejich očištění. 

Z hlediska dopravy žádá realizovat výstavbu po etapách a vzájemně koordinovat ukládání 
kanalizační stoky, řadu a elektro přípojky. Dopravu požaduje řídit světelnou signalizací 
s ohledem na intenzitu automobilové dopravy v dotčené oblasti především v ranních 
a odpoledních hodinách. Přechody přes vozovky chce realizovat protlakem. Po celou dobu 
stavby je třeba zajistit přístup do všech objektů v dotčené oblasti a příjezd minimálně 
pro pohotovostní vozidla a vozidla dopravní obsluhy. 

Z hlediska platného ÚPn je záměr situován v území s funkčním využitím SV (všeobecně 
smíšené), ZMK (zeleň městská a krajinná), OP/ZP (orná půda/ parky, historické zahrady 
a hřbitovy), OP/ZMK (orná půda/ zeleň městská a krajinná), S2 (sběrné komunikace místního 
významu), IZ (izolační zeleň), OP/OV-C (orná půda/ všeobecně obytné s koeficientem míry 
využití území „C“), S4 (ostatní dopravně významné komunikace). Funkční plochy ZMK a ZP 
jsou součástí celoměstského systému zeleně. Funkční plochy ZMK jsou součásti územního 
systému ekologické stability. Pozemky parc. č. 10/2, 309/1 a část pozemku parc. č. 296 v k. ú. 
Třebonice jsou součástí historického jádra obce. Trasa kanalizačního sběrače T je navrhována 
na pozemcích, které jsou nebo byly využívány jako komunikace a ostatní plocha (vozovka, 
chodník). Pouze čerpací stanice splaškových vod je z části umístěna na pozemku při komunikaci 
K Řeporyjím. Podrobné posouzení souladu návrhu s územně plánovací dokumentací 
a stanovenou mírou využití území, vyhláškou o obecně technických podmínkách pro výstavbu 
bude předmětem územního řízení. 

Podle příslušného úřadu z vyjádření městské části Praha 13 nevyplývá nutnost záměr posuzovat, 
navíc toto ani není požadováno. 
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Z hledisek ochrany přírody a krajiny a ochrany zemědělského půdního fondu obsahuje vyjádření 
upozornění na obecné povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, resp. poukazuje 
na skutečnosti, které nemají závažné dopady na provedená hodnocení. Z hlediska odpadového 
hospodářství nemá městská část Praha 13 žádné připomínky. 

Stavební činnost v období realizace záměru bude zdrojem znečišťování ovzduší ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 
Posouzením záměru v tomto ohledu se zabývá rozptylová studie (Bucek s.r.o. - Mgr. Daniela 
Fogašová, Mgr. Jakub Bucek; listopad 2016), přičemž se očekává minimální vliv na kvalitu 
ovzduší. Opatření pro omezení prašnosti jsou součástí záměru. Povinnost aplikovat opatření 
ke zmírnění dopadu na kvalitu ovzduší vyplývá z Programu zlepšování kvality ovzduší - 
aglomerace Praha CZ01 (opatření BD3). Příslušným dotčeným orgánem k vydání závazného 
stanoviska pro následná řízení z hlediska ochrany ovzduší je Úřad městské části Praha 13. 

Postup výstavby není dosud definitivně stanoven, přičemž je možné záměr realizovat po etapách 
(viz str. 11 oznámení). Podle akustické studie (str. 20-21) se počítá s postupnou výstavbou 
v komunikacích po úsecích, ve kterých při uzavírce jednoho pruhu bude doprava řízena světly. 
S ohledem na to, že komunikace, ve kterých bude výstavba probíhat, lze poměrně dobře nahradit 
objízdnými trasami, budou v dalším stupni prověřeny možnosti úplných uzavírek komunikací 
pro veřejnou dopravu. To by umožnilo rychlejší postup výstavby. Při výstavbě bude nutno vždy 
zajistit příjezd do areálu firmy Skanska a.s. a do areálu autoservisu a pneuservisu na konci 
Řeporyjí. Výstavba kanalizací bude prováděna v pažené rýze nebo kombinací s bezvýkopovými 
metodami. Použití bezvýkopových metod by vyžadovalo zásahy do vozovek jen v místech 
startovacích a cílových šachet a dále v místech vstupních šachet. Podchod pod ul. Poncarova 
bude realizován bezvýkopovou metodou (viz str. 9 a 45 oznámení). Podrobnosti způsobu 
výstavby budou dohodnuty s dotčenými subjekty a schváleny příslušnými správními úřady 
v rámci následných fází přípravy a realizace záměru. 

Z hlediska ÚPn vyjádření městské části Praha 13 koresponduje s vyjádřením stavebního odboru 
Úřadu městské části Praha 13 č. j. P13-55277/2016 ze dne 1. 11. 2016, které je přílohou 
oznámení. Příslušný stavební úřad zde navíc konstatuje, že z hlediska funkčního využití dle 
platného ÚPn je navrhovaný záměr v daném území možný. 

Podle příslušného úřadu z vyjádření městské části Praha 13 neplyne, že by záměr mohl 
významně ovlivnit životní prostředí. 

Městská část Praha-Řeporyje má k záměru následující požadavky a připomínky: 

Požaduje, aby při přípravě stavby a dále pak i při samotné výstavbě kanalizačního sběrače nebyl 
narušen provoz městské hromadné dopravy zajišťující dopravní obslužnost mezi Třebonicemi 
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a Řeporyjemi (autobusová linka č. 174). Zároveň je nutno zajistit možnost provozu 
na komunikaci K Třebonicům pro ostatní dopravu, a to alespoň středový provoz v jednom 
jízdním pruhu. Je třeba zabezpečit obslužnost areálů společností BENEŠ RESORT s.r.o., 
STAPO PRAHA, a.s., PPL CZ s.r.o., Skanska a.s. a EFES, spol. s r.o. 

Požaduje, aby při přípravě stavby bylo vyprojektováno a při výstavbě pak provedeno několik 
přípojných míst na kanalizační sběrač (odboček, prozatím zaslepených) vedoucích až na hranu 
sousedních pozemků, a to od napojovacího bodu kanalizačního sběrače v ulici K Třebonicům 
až po Poncarovu ulici, navíc na každé straně ulice K Třebonicům. Na tato přípojná místa by bylo 
možno v budoucnu napojovat eventuální nové nemovitosti bez zásahu do tělesa komunikace. 

Požaduje, aby do možnosti odkanalizování splaškových vod byly zahrnuty i pozemky 
průmyslových areálů Skanska a.s., EFES, spol. s r.o., PPL CZ s.r.o. apod., neboť v současné 
době je v těchto areálech mnoho zaměstnanců, hodně jich také přijíždí s nákladními auty, a tudíž 
produkce odpadních vod neustále narůstá. V současné době je v tomto území likvidována 
splašková voda pouze pomocí žump, jejichž pravidelný vývoz není ze strany městské části ani 
Magistrátu hlavního města Prahy možno účinně kontrolovat. Hrozí tak znečišťování 
Jinočanského a následně Dalejského potoka. 

Podle příslušného úřadu z vyjádření městské části Praha-Řeporyje nevyplývá nutnost záměr 
posuzovat, navíc toto ani není požadováno. 

Podrobnosti způsobu výstavby budou dohodnuty s dotčenými subjekty a schváleny příslušnými 
správními úřady v rámci následných fází přípravy a realizace záměru (viz též výše vypořádání 
vyjádření městské části Praha 13). 

Cílem zjišťovacího řízení v tomto konkrétním případě je zjištění, zda záměr může mít významný 
vliv na životní prostředí, tudíž zda má být posuzován. Při provádění zjišťovacího řízení se 
vychází z oznámení předloženého oznamovatelem. Ten v současné době s realizací dalších 
přípojných míst podle požadavku městské části Praha-Řeporyje neuvažuje. Záměr v navržené 
podobě nemůže mít významný negativní vliv na životní prostředí, proto ho není nutno posuzovat. 
Městská část může své požadavky k doplnění přípojných míst na kanalizační sběrač uplatňovat 
v dalších fázích přípravy záměru. Pokud by k takové změně v budoucnu došlo, bude nezbytné 
nejprve prověřit, zda se nejedná o významnou změnu záměru ve smyslu § 4 odst. 1 zákona, 
a v případě kladného zjištění provést nové zjišťovací řízení. To platí i pro požadavek 
na odkanalizování průmyslových areálů. Potřeba takového řešení je navíc odůvodňována 
negativním působením těchto areálů na své okolí, nikoliv negativními vlivy předloženého záměru 
prodloužení sběrače T do Třebonic. 
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Podle příslušného úřadu z vyjádření městské části Praha-Řeporyje neplyne, že by záměr mohl 
významně ovlivnit životní prostředí. 

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze konstatuje, že oznámení je 
zpracováno v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí z hlediska 
ochrany veřejného zdraví. V rámci řešeného území není předpoklad výrazného negativního vlivu 
záměru na veřejné zdraví. V odůvodnění svého vyjádření pak shrnuje výsledky provedených 
hodnocení. 

Podle příslušného úřadu z vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 
neplyne, že by záměr mohl významně ovlivnit životní prostředí či veřejné zdraví. Orgán ochrany 
veřejného zdraví potvrzuje výše uvedené závěry. 

Oblastní inspektorát Praha České inspekce životního prostředí požaduje záměr posuzovat. 

Z hlediska ochrany vod konstatuje, že oznámení neobsahuje zhodnocení vlivu nově přiváděného 
znečištění na kapacitu ÚČOV a ovlivnění odtoku z ní. Není zřejmé, zda k připojení nově 
budované kanalizace na stokovou síť čistírny dojde před nebo po zprovoznění nové vodní linky. 

Z hledisek odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany přírody nemá Česká inspekce 
životního prostředí připomínky. 

Podle příslušného úřadu vyjádření České inspekce životního prostředí není důvodem 
pro posuzování záměru. 

Záměr je v souladu s Generelem odkanalizovaní hlavního města Prahy, v rámci kterého 
se počítá s odvodněním dotčené oblasti na ÚČOV. Souhlas s připojením, resp. podmínky 
pro připojení stanoví správce a provozovatel vodohospodářské infrastruktury - Pražská 
vodohospodářská společnost a.s. a Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Bez jejich souhlasných 
stanovisek nelze stavbu umístit, realizovat ani uvést do provozu. Příslušný úřad proto 
nepovažuje za nutné záměr prodloužení sběrače T do Třebonic posuzovat podle zákona. 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčený správní úřad nepožaduje 
záměr posuzovat. 

Z hlediska ochrany vod upozorňuje, že po dobu stavby je uživatel závadných látek povinen 
dodržovat požadavky uvedené v ust. § 39 vodního zákona. Je povinen učinit přiměřená opatření, 
aby závadné látky nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí, 
tzn. umístit zařízení, v němž se používají a skladují závadné látky tak, aby bylo zabráněno 
nežádoucímu úniku těchto látek. Stavba vodního díla (splašková kanalizace pro veřejnou potřebu 



Č. j. MHMP 309402/2017 13 

vč. čerpací stanice) podléhá v navazujících stupních projektové přípravy projednání dle ust. § 15 
vodního zákona u příslušného vodoprávního úřadu městské části Praha 13. 

Z hlediska ochrany ovzduší shrnuje výsledky v oznámení provedených hodnocení. Konstatuje, 
že ve fázi zemních prací a terénních úprav lze očekávat emise tuhých znečišťujících látek. Při 
použití bezvýkopových technologií a při aplikaci opatření napomáhajících minimalizovat 
prašnost budou vlivy stavby na kvalitu ovzduší velmi malé a krátkodobé. Vzhledem 
k parametrům záměru lze očekávat minimální vliv záměru na kvalitu ovzduší v zájmovém 
území. Závěrem sděluje, že umístění záměru je v daném území akceptovatelné. 

Z hlediska nakládání s odpady pouze upozorňuje na v oznámení nevhodně použitý způsob 
označení platného znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů. 

Z hledisek ochrany zemědělského půdního fondu, lesů a lesního hospodářství, myslivosti 
a ochrany přírody a krajiny nemá k záměru připomínky. 

Podle příslušného úřadu z vyjádření OCP MHMP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc ani 
toto není tímto dotčeným správním úřadem požadováno. Vyjádření potvrzuje výsledky 
hodnocení. Dále obsahuje upozornění na skutečnosti, které jsou obecného charakteru a které 
nemají dopady na výsledky hodnocení. 

Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy ve svém vyjádření sděluje, že dotčené 
pozemky leží mimo památkově chráněná území ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Záměr je však zamýšlen na území s archeologickými nálezy. V takovém území jsou ve smyslu 
§ 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči stavebníci povinni již od doby přípravy stavby tento 
záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést 
na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Jeho zajištění je nutno projednat 
v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a stavební činnosti. 

Podle příslušného úřadu odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy pouze 
upozorňuje na obecné povinnosti vyplývající ze zákona o státní památkové péči. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí mohou oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 
zákona podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u OCP 
MHMP. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V odvolání 
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musí být uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Splnění podmínek podle 
§ 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. 

v z. Ing. Jana Cibulková 
RNDr. Štěpán  K y j o v s k ý 
ředitel odboru 
Odbor ochrany prostředí 

- podepsáno elektronicky - 

- otisk kulatého razítka - 
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Rozdělovník: 

• Oznamovatel (oprávněný zástupce) 
• ZAVOS s.r.o., IDDS: drvcqvv 

• Dotčená veřejnost veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Magistrátu hlavního města 
Prahy po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem od vyvěšení se písemnost považuje 
za doručenou 

První den zveřejnění: 

Poslední den zveřejnění: 

• Dotčené územní samosprávné celky ke zveřejnění na úřední desce pod dobu nejméně 15 dnů 
podle § 16 zákona (OCP MHMP žádá o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí) 
• městská část Praha 13, Ing. David Vodrážka - starosta, IDDS: zv6bsur 
• městská část Praha-Řeporyje, Ing. Marcela Holovská - starostka, IDDS: zb9bzi9 

• Ministerstvo životního prostředí k souhrnné evidenci 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 

a integrované prevence, IDDS: 9gsaax4 

• Na vědomí 
• hlavní město Praha, RNDr. Jana Plamínková - radní, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 

Praha 1 
• Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 

Praha 1 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29, 110 00 

Praha 1 
• Úřad městské části Praha 13, odbor životního prostředí, IDDS: zv6bsur 
• Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, IDDS: 

c2zmahu 
• Lesy hl.m. Prahy, IDDS: 4n8xbv7 

• Spis 
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