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Prohlášení zpracovatele posudku 
    
 
 
 Posudek o vlivech záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí (dále jen 
„posudek“) jsem zpracoval podle požadavků vyplývajících z § 9 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, (dále jen „zákon 
č. 100/2001 Sb.“), jako držitel osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na 
životní prostředí č.j.: 19739/2338/OPVŽP/98 vydaného dne 16. 12. 1998 Ministerstvem 
životního prostředí v  dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle zákona ČNR 
č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, resp. jako držitel autorizace podle 
§ 19 zákona č. 100/2001 Sb. ve smyslu § 24 odst. 1  zákona č. 100/2001 Sb., která byla 
aktuálně prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j.: 40354/ENV/16 
ze dne 7. 7. 2016.    
 

 
 

 
 
 
 

 
        Ing. Václav Obluk       
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ÚVOD  
 
        
 Posuzovaný záměr „Terminál Malešice“ představuje výstavbu terminálu kombinované 
dopravy, tj. překladiště železnice x silnice, popřípadě železnice x železnice, pro 
kontejnerovou dopravu. Jedná se o realizaci překladiště v dispozičním uspořádání se 
4 kolejemi v obslužné délce 700 m a s uspořádáním kontejnerů do 6 řad. Součástí záměru je 
administrativní budova s parkovištěm osobních aut a čekací stání pro kamiony. 
 
 Kapacitu záměru je definována následujícími základními parametry:   

 Celková plocha areálu – 74 797 m2 
 Počet kontejnerů na překladišti – 900 kontejnerů 
 Počet  portálových elektrických jeřábů pro obsluhu překladiště – 2 jeřáby (s výškou 

manipulace do čtyř vrstev kontejnerů, s pátou převlečnou). 
 Počet obslužných kolejí – 4 koleje (s užitnou délkou 700 m každé koleje)  
 Počet vyhrazených stání pro osobní automobily  – 33 stání (z toho 3 vyhrazená stání 

pro tělesně postižené) 
 Počet vyhrazených čekacích stání pro kamiony – 18 stání 
 Počet vlaků odbavených v období 6.00 – 22.00 hod. – 3 vlakové soupravy 
 Počet obrátek kamionů v období 6.00 – 22.00 hod. – 96 obrátek kamionů 

 
 Areál terminálu, který  je umístěn na pozemcích k.ú. Malešice, Hrdlořezy, Hloubětín 
a Kyje na území městských částí Praha 10  a Praha 14, je situován na okraji průmyslové zóny. 
Nejbližší souvislou obytnou zástavbu představují obytné domy v ulicích Heldova a Ungarova, 
které jsou situovány  západně od plánovaného terminálu.  
 
 Příjezd k terminálu je veden od ulice Průmyslová a dále ulicemi Teplárenská 
a Heldova. Odjezd kamionů je směřován novou komunikací přímo na ulici Průmyslová 
(pravým odbočením).   
 
 Záměr je z hlediska umístění a technického řešení předložen jako invariantní.     
 
 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru je v roce 2023 a jeho dokončení  
v roce 2025.    
 
 Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví spojené s předloženým záměrem jsou 
předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., jehož součástí je kromě jiného 
oznámení záměru „Terminál Malešice“ (dále jen „oznámení záměru“), dokumentace vlivů 
záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí včetně jejího přepracování (dále jen 
„dokumentace“) a tento posudek.     
 

Jedním z nezbytných podkladů pro navazující řízení, ve kterých se bude rozhodovat 
o povolení posuzovaného  záměru, je i závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení 
záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko“) podle 
přílohy č. 6 k zákonu č. 100/2001 Sb.      
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I.   ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 
   
 

1. Název záměru   

Terminál Malešice 
  

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Záměr Terminál Malešice představuje výstavbu terminálu kombinované dopravy, 
tj. překladiště železnice x silnice, popřípadě železnice x železnice, pro kontejnerovou 
dopravu. Jedná se o realizaci překladiště v dispozičním uspořádání se 4 kolejemi 
v obslužné délce 700 m a s uspořádáním kontejnerů do 6 řad. Součástí záměru je 
administrativní budova s parkovištěm osobních aut a čekací stání pro kamiony. 

 Kapacita záměru je definována následujícími základními parametry:   

 Celková plocha areálu – 74 797 m2 
 Počet kontejnerů na překladišti – 900 kontejnerů 
 Počet  portálových elektrických jeřábů pro obsluhu překladiště – 2 jeřáby 

(s výškou manipulace do čtyř vrstev kontejnerů, s pátou převlečnou). 
 Počet obslužných kolejí – 4 koleje (s užitnou délkou 700 m každé koleje)  
 Počet vyhrazených stání pro osobní automobily  – 33 stání (z toho 3 vyhrazená 

stání pro tělesně postižené) 
 Počet vyhrazených čekacích stání pro kamiony – 18 stání 
 Počet vlaků odbavených v období 6.00 – 22.00 hod. – 3 vlakové soupravy 
 Počet obrátek kamionů v období 6.00 – 22.00 hod. – 96 obrátek kamionů 

 
3. Umístění záměru 

kraj:  Hlavní město Praha 

obec: Hlavní město Praha 

městská část: Praha 10 (k.ú. Malešice, Hrdlořezy, Hloubětín) 
 Praha 14 (k.ú. Kyje) 

Areál terminálu je situován na okraji průmyslové zóny. Nejbližší souvislou obytnou 
zástavbu představují obytné domy v ulicích Heldova a Ungarova, které jsou situovány  
západně od plánovaného terminálu. 
Příjezd k terminálu je veden od ulice Průmyslová a dále ulicemi Teplárenská 
a Heldova. Odjezd kamionů je směřován novou komunikací přímo na ulici 
Průmyslová (pravým odbočením).   
  

4. Obchodní firma oznamovatele 

Rail Cargo Terminal-Praha s.r.o. 
 

5. IČ oznamovatele 

274 35 377 
 

6. Sídlo oznamovatele 

Žerotínova 34/1132 
130 00 Praha 3 
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II.   POSOUZENÍ  DOKUMENTACE 
 
 

1. Úplnost dokumentace 
        
 Dokumentace je zpracována v  členění podle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. 
a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům tohoto zákona. Součástí dokumentace je 
i vypořádání požadavků vyplývajících ze závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona 
č. 100/2001 Sb. (Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, č.j.: MHMP 
397706/2017 ze dne 16. 3. 2017)  včetně vypořádání připomínek obdržených k oznámení 
záměru v rámci zjišťovacího řízení.  
 
   Pokud jde o vlastní obsah, resp. rozsah dokumentace, je vzhledem k charakteru 
záměru a jeho umístění v podstatě dostačující k možnosti posoudit vlivy záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví a ukončit posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.  

 
Predikce potenciálně významných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 

zdraví je v dokumentaci řešena s využitím standardních modelů a metodik. Zvýšená 
pozornost byla s ohledem na charakter záměru věnována zejména znečištění ovzduší 
a hlukové zátěži a z toho vyplývajících vlivů na veřejné zdraví (v přílohové části 
dokumentace je k dispozici rozptylová studie a akustická studie, které vycházejí 
z dopravně inženýrských podkladů společnosti Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního inženýrství a příspěvkové organizace Institut 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy - Sekce infrastruktury,  a vyhodnocení vlivů 
na veřejné zdraví). Adekvátní  pozornost byla věnována i dalším aspektům vlivů záměru 
na životní prostředí (v přílohové části dokumentace je k dispozici přírodovědný 
průzkum, dendrologický průzkum, posouzení navrhovaného terminálu z hlediska vlivu 
na krajinný ráz a vyhodnocení stavby terminálu z hlediska globálních změn klimatu).  

 
Při hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných vlivů záměru na životní 

prostředí a veřejné zdraví, resp. při komplexní charakteristice a hodnocení těchto vlivů 
a při formulování závěru dokumentace však byl důraz položen na hodnocení vlivů 
vlastního záměru (tj. jeho příspěvků), bez náležité reflexe stávajícího/výchozího stavu 
složek a charakteristik životního prostředí z hlediska jeho únosného zatížení, a to 
především ve vztahu ke znečištění ovzduší a z toho vyplývajících rizik pro zdraví 
obyvatel, resp. veřejné zdraví.   

 
Závěr týkající se přijatelnosti záměru z hlediska ochrany životního prostředí 

a veřejného zdraví, který je uveden v dokumentaci, se proto liší od závěru v tomto 
posudku, který vyúsťuje do návrhu nesouhlasného závazného stanoviska pro příslušný 
úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí. Posouzení výše uvedených 
aspektů vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví je podrobněji uvedeno 
v příslušných částech tohoto posudku.  
 

V  dokumentaci jsou rovněž i některé dílčí nedostatky, nepřesnosti, resp. 
nedopatření, komentované v příslušných částech tohoto posudku, které však nejsou pro 
zpracování tohoto posudku zásadní.    
 
Poznámka: Náplň příslušných částí dokumentace je komentována v následujících částech tohoto posudku. 
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Shrnutí posouzení zpracovatele posudku 
  
 Úplnost dokumentace ve vztahu k  vlivům záměru „Terminál Malešice“ na 
životní prostředí a veřejné zdraví je v dané etapě přípravy záměru dostačující 
k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.    

 
Dokumentace se věnuje všem potenciálně významným aspektům vlivů na životní 

prostředí a veřejné zdraví spojeným s posuzovaným záměrem. Při hodnocení velikosti 
a významnosti předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, 
resp. při komplexní charakteristice a hodnocení těchto vlivů a při formulování závěru 
dokumentace však byl důraz položen na hodnocení vlivů vlastního záměru (tj. jeho 
příspěvků), bez náležité reflexe stávajícího/výchozího stavu složek a charakteristik 
životního prostředí z hlediska jeho únosného zatížení, a to především ve vztahu ke 
znečištění ovzduší a z toho vyplývajících rizik pro zdraví obyvatel, resp. veřejné zdraví.   

 
Závěr týkající se přijatelnosti záměru z hlediska ochrany životního prostředí 

a veřejného zdraví, který je uveden v dokumentaci, se proto liší od závěru v tomto 
posudku, který vyúsťuje do návrhu nesouhlasného závazného stanoviska pro příslušný 
úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí.   
 
 

2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení 
 
ČÁST  A  dokumentace  
ÚDAJE  O  OZNAMOVATELI 
 
V této části dokumentace jsou uvedeny údaje týkající se oznamovatele záměru, resp. 
oprávněného zástupce oznamovatele záměru. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
       

K této části dokumentace nejsou připomínky, uvedené údaje jsou správné.  
 
ČÁST  B  dokumentace  
ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 
 
B.I. Základní údaje 
Kromě příslušných identifikačních údajů týkajících se posuzovaného záměru, včetně 
možnosti kumulace s jinými záměry, zdůvodnění umístění záměru a popisu zvažovaných 
variant řešení záměru, je uveden popis technického a technologického řešení záměru a výčet 
dotčených územních samosprávných celků a výčet navazujících rozhodnutí a správních 
orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat.   
 
Posouzení zpracovatele posudku 
 
 K této části dokumentace je třeba především konstatovat, že ve vztahu ke 
kapacitě (rozsahu) záměru v dokumentaci chybí transparentní zdůvodnění intenzity 
zdrojové/cílové těžké automobilové dopravy generované záměrem, která je s ohledem na 
charakter záměru jedním ze základních údajů ovlivňujících vlivy záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví. V dokumentaci (viz str. 7 dokumentace) je intenzita těžké 
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automobilové dopravy stanovena „arbitrárně“ oznamovatelem záměru na úrovni 
96 obrátek kamionů (přepravujících kontejnery) v období 6.00 – 22.00 hodin, tj. na 
úrovni 192 jízd kamionů v obou směrech, a ve vztahu k výše uvedenému je proto 
„nekontrolovatelná“ (je zřejmé, že v daném případě je intenzita těžké automobilové 
dopravy výsledkem celé řady faktorů, které nebyly v dokumentaci komentovány). 
V dokumentaci stanovená intenzita těžké automobilové dopravy byla proto při 
zpracování tohoto posudku reflektována jako danost.     
 
 Ve vztahu k formulacím uvedeným na str. 15 dokumentace: „Hlavní význam 
terminálu je tedy v potenciálu pomoci optimalizovat dopravní toky při zásobování hl. města 
Prahy rozložením na více typů přepravy a možnost razantního krácení přepravních 
vzdáleností po silnicích.“ a dále „Umístěním terminálu do Malešic tak má potenciál mírné 
redukce vozokilometrů tranzitní těžké nákladní dopravy, protože část průjezdu přes město se 
nerealizuje.“ se poznamenává, že v dokumentaci chybí kvantifikace „redukce 
vozokilometrů tranzitní těžké nákladní dopravy“ na příslušné silniční síti včetně 
souvisejících efektů ve vztahu k životnímu prostředí a veřejnému zdraví. Není ani 
zřejmé, zda je „redukce vozokilometrů tranzitní těžké nákladní dopravy“ zahrnuta 
v dopravně inženýrských podkladech zpracovaných společností Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního inženýrství a příspěvkovou organizací 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - Sekce infrastruktury, které jsou 
přílohou dokumentace. Nicméně vzhledem k tomu, že tento aspekt není v dokumentaci 
explicitně uveden, lze připustit, že hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví bylo ve vztahu k tomuto aspektu provedeno nejspíše na straně rezervy 
(při hodnocení nebylo kalkulováno s faktorem  „redukce vozokilometrů tranzitní těžké 
nákladní dopravy“).     
 
 Ve vztahu k výčtu dotčených územních samosprávných celků (viz str. 22 
dokumentace) se ve vztahu k ustanovením § 3 písm. d) a § 23 odst. 10 zákona 
č. 100/2001 Sb. a k  charakteru záměru zpřesňuje, že dotčenými územními 
samosprávnými celky jsou: 

- Hlavní město Praha      
- Městská část Praha 9 
- Městská část Praha 10 
- Městská část Praha 14 

Takto specifikované dotčené územní samosprávné celky jsou proto uvedeny v bodě II.6. 
návrhu nesouhlasného závazného stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát 
hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, který je součástí tohoto posudku.       
 
 K výčtu navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 
a správních orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat (viz str. 23 dokumentace), se 
uvádí, že ve smyslu § 9a odst. 3 a § 3 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb. je závazné 
stanovisko podkladem pro vydání rozhodnutí v následujících navazujících řízeních 
(připadajících do úvahy pro daný případ):    

- územní řízení, 
- stavební řízení, 
- společné územní a stavební řízení, 

Zásadní je skutečnost, že v případě libovolného řízení (územního řízení, stavebního 
řízení, popřípadě společného územního a stavebního řízení) podle zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
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pozdějších předpisů, je podle § 13 odst. 6 citovaného zákona k vedení řízení v prvním 
stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. V daném případě, tj. na 
území hl. m. Prahy, jsou však kompetence obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
svěřeny Statutem hl. m. Prahy městským částem Praha 1-22 (bod 464 přílohy č. 4 
Statutu hl. m. Prahy).    
 
 Pokud se jedná o vztah záměru „Terminál Malešice“ k územně plánovací 
dokumentaci, podle vyjádření příslušného úřadu územního plánování, Magistrátu 
hl. m. Prahy, odboru územního rozvoje (č.j.: MHMP 13461/2019 ze dne 1. 2. 2019), které 
je součástí přílohové části dokumentace, je předkládaný stavební záměr v souladu 
s platným Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy. V této souvislosti se však 
uvádí, že pokud jde obecně o vztah záměru k územně plánovací dokumentaci, resp. 
o soulad záměru s územně plánovací dokumentací, je třeba konstatovat, že účelem 
posuzování podle zákona  č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení předpokládaných vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení 
záměru. Rozhodnutí o povolení záměru jsou vydávána až na základě příslušných 
navazujících řízení, ve kterých se kromě jiných hledisek posuzuje i soulad záměru 
s příslušnou územně plánovací dokumentací. Z věcného hlediska posuzování vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví totiž nemůže samotný soulad či nesoulad záměru 
s příslušnou územně plánovací dokumentací ovlivnit velikost a významnost vlivů záměru 
na životní prostředí a veřejné zdraví, které se v rámci posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. vyhodnocují. Proto pouze aspekt ovlivnění životního prostředí 
a veřejného zdraví může být jediným relevantním hlediskem, které je možno v procesu 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. použít při návrhu závazného stanoviska 
vydávaného výhradně z hlediska přijatelnosti vlivů posuzovaného záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví (tj. nikoliv z hlediska územně plánovací dokumentace).       
 
 Ve vztahu k záležitosti týkající se potřeby záměru, která byla předmětem 
písemných vyjádření obdržených k dokumentaci a rovněž vyjádření uplatněných na 
veřejném projednání záměru, je třeba zopakovat, že účelem posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení předpokládaných vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení záměru. Proto v rámci 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. nelze ve vztahu k věcným aspektům 
vyhodnocovat, resp. stanovovat, zda je záměr potřebný. Takovýto postup při posuzování 
podle zákona  č. 100/2001 Sb. není možný ani z formálního hlediska, neboť příslušné 
subjekty účastnící se tohoto procesu, včetně zpracovatele posudku, nejsou v rámci 
tohoto procesu vybaveny kompetencemi takto o předloženém záměru usuzovat. Proto, 
jak již bylo výše uvedeno, pouze aspekt ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví 
může být jediným relevantním hlediskem, které je možno v procesu posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb. použít při návrhu závazného stanoviska vydávaného výhradně 
z hlediska přijatelnosti vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví 
(tj. nikoliv z hlediska zdůvodnění potřeby záměru). To ostatně plně koresponduje se 
zákonem č. 326/2017 Sb.,  kterým se mění zákon 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, podle kterého se již zdůvodnění potřeby 
záměru nevyžaduje.        
 
 Ve vztahu k výše uvedenému lze k části dokumentace B.I. Základní údaje 
konstatovat, že údaje o záměru jsou s ohledem na přílohovou část dokumentace 
v podstatě dostačující pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.   
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B.II. Údaje o vstupech 
B.II.1. Půda 
Záměr je umístěn převážně na pozemcích zemědělského půdního fondu. Předpokládaný 
rozsah záboru zemědělských ploch je vyčíslen na 10,6605 ha (výměra požadovaných záborů 
zemědělského půdního fondu bude upřesněna v navazujících stupních projektové přípravy). 
Pro posuzovaný záměr není požadován zábor pozemků určených k plnění funkce lesa. 
Zájmová lokalita se nachází v ochranném pásmu lesa. 
B.II.2. Voda 
Provoz 
Voda bude využívána pro potřeby obsluhujícího personálu (předpokládá se 9 pracovníků na 
směně). Průměrná spotřeba vody je vyčíslena 6000 l/den. 
Výstavba 
Vzhledem k tomu, že v současné fázi nelze stanovit potřebné množství vody pro pracovníky, 
provozní vody ani technologické, bude tato potřeba vyčíslena až na základě požadavků 
zhotovitele stavby. 
B.II.3. Ostatní přírodní zdroje 
Plyn 
Zemní plyn bude spalován v kotli o výkonu 80 kW pro potřeby administrativního objektu. Při 
výhřevnosti paliva ve výši 33,48 MJ/m3 bude spotřeba 14 934 m3 zemního plynu za rok. 
Stavební materiály 
Jedná se především o jednorázový odběr následujících druhů materiálů: zeminy vhodné pro 
násypy,  kamenivo a štěrkopísky, cement a různé přísady do betonů, ocel (výztuž, svodidla, 
sloupky), ocelové konstrukce,  prefabrikáty (odvodnění),  panely na přístupové komunikace. 
Celková spotřeba stavebních materiálů a bilance zemin bude specifikována v dalším stupni 
projektové přípravy. 
B.II.4. Energetické zdroje 
Stavba bude napojena na elektrickou síť na stávající distribuční kabely 22 kV v ul. Pod 
Táborem. Jako náhradní zdroj pro případ výpadku distribučního VN rozvodu, bude vedle 
trafostanice umístěna elektrocentrála umožňující automatický záskok. 
Psmax pro buňkoviště cca 60 kW 
Psmax pro sklady a dílny cca 40 kW 
Příkon portálových jeřábů 1200 kW 
B.II.5. Biologická rozmanitost 
Dominantní část studovaného území tvoří intenzivně zemědělsky obhospodařované pole, 
místy s drobnou mozaikou keřovitých remízů, které je ze severní strany ohraničeno železniční 
tratí a z jihu rozsáhlým areálem malešické teplárny. Zejména v okrajových partiích se 
nacházejí relativně biologicky hodnotnější plochy tvořené mimolesní zelení, ovšem i v těchto 
plochách je patrný výrazný antropogenní vliv (druhová skladba vykazuje nízkou ekologickou 
stabilitu s přítomností řady generalistů a druhů vysoce adaptabilních). 
Během zoologického průzkumu byla zjištěna přítomnost 65 živočišných druhů (z toho 
51 taxonů obratlovců a 14 taxonů bezobratlých). V rámci botanického průzkumu bylo 
nalezeno 115 druhů rostlin.  
B.II.6. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Výstavba 
Přístup do dané lokality je možný ulicí Heldova, která vede až téměř na dotyk s rozvíjenou 
plochou. Vjezd od Teplárenské je možný k viaduktu, kde je dále zákaz vjezdu. 
V průběhu výstavby je pro dovoz i odvoz materiálu možné použít jak železniční, tak i silniční 
dopravu. S ohledem na průjezd zastavěným územím se doporučuje maximálně využít 
železniční přepravy pro dovoz i odvoz stavebního materiálu. 
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Plocha zařízení staveniště je umístěna zhruba do prostoru budoucí administrativní budovy, 
resp. budoucího parkoviště pro nákladní automobily. Zde bude vybudováno stanoviště vedení 
stavby a mobilní sociální zařízení. 
Provoz 
Příjezd k překladišti je veden od Průmyslové ulicemi Teplárenská a Heldova. Odjezd kamionů 
je pak směřován přímo na Průmyslovou. 
 
Posouzení zpracovatele posudku  
    

Údaje uvedené v této části dokumentace jsou  s ohledem na danou etapu 
přípravy záměru v zásadě dostačující a vystihují podstatu rozhodujících vstupů 
spojených s posuzovaným záměrem. S ohledem na charakter záměru je zřejmé, že 
zásadní význam pro hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví má  
především rozsah záboru půdy ze zemědělského půdního fondu.   

 
Pokud se jedná o dopravní infrastrukturu, je třeba upozornit na dopravně 

inženýrské podklady zpracované společností Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního inženýrství, které jsou  přílohou  dokumentace, 
a to zejména ve vztahu k těžké automobilové dopravě generované posuzovaným 
záměrem. Jak již bylo výše uvedeno, v dokumentaci (viz str. 7 dokumentace) je 
intenzita těžké automobilové dopravy stanovena „arbitrárně“ oznamovatelem záměru 
na úrovni 96 obrátek kamionů (přepravujících kontejnery) v období 6.00 – 22.00 hodin, 
tj. na úrovni 192 jízd kamionů v obou směrech. To prakticky znamená průjezd 
1 kamionu každých 5 minut (průměrně v daném profilu silniční sítě).  V dopravně 
inženýrských podkladech, resp. v části 5. Kapacitní posouzení křižovatek se pro 
křižovatku Průmyslová x Černokostelecká konstatuje: „Pro upravený signální program 
P11/100, který je doložen v příloze č. 4.1.3, křižovatka v posuzovaném stavu kapacitně 
vyhoví s minimální rezervou kapacity na rozhodujících kolizních vjezdech (úroveň kvality 
dopravy E – nestabilní stav, viz příloha č. 4.1.4). Požadovaná úroveň kvality dopravy dle 
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích je sice splněna, 
nicméně vypočtené délky front na východním vjezdu indikují, že se vozidla odbočující vlevo 
(VE<) budou s vozidly jedoucími přímo (VD^) vzájemně ovlivňovat. Tím bude délka fronty 
od východu velmi pravděpodobně větší a celková kapacita křižovatky ve směru od východu 
zřejmě nedostatečná. Fronta na tomto vjezdu může negativně ovlivnit sousední blízkou 
křižovatku 0.737 Černokostelecká – rampy Štěrboholské spojky (vzdálenost cca 120 m).“. 
V reálném stavu to může znamenat kongesce, které budou znamenat i zvýšené emise 
znečišťujících látek z dopravy. 

 
Dále je třeba upozornit, že dopravně inženýrské podklady společnosti Technická 

správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního inženýrství byly zpracovány 
s tím, že: „V prognózovaném horizontu 2025 byl doplněn plánovaný úseku Pražského 
okruhu, st. PO 511 mezi dálnicí D1 a Běchovicemi. Dále byly v modelu uvažovány 
komunikace, které souvisí se stavbou PO 511 – jedná se o Hostivařskou spojku či 
„Uhříněveský přivaděč“ na PO 511.“. Tím došlo v prognózovaném horizontu 2025 bez 
záměru k poklesu dopravní intenzity na ulici Průmyslová (v roce 2025 má být podle 
dokumentace ukončena stavba posuzovaného terminálu). Otázkou zůstává, zda v roce 
2025 bude skutečně uvedena do provozu stavba Pražského okruhu PO 511  - v opačném 
případě by to totiž znamenalo, že provedené kapacitní vyhodnocení křižovatky 
Průmyslová x Černokostelecká by se posunulo do ještě více nepříznivých hodnot.   

 



 12 

B.III. Údaje o výstupech 
B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží 
Znečištění ovzduší 
Po uvedení záměru do provozu dojde v zájmovém území k nárůstu emisí z vyvolané 
automobilové dopravy. Emisní příspěvky z dopravy generované záměrem na příslušných 
úsecích silniční sítě (rok 2025) jsou vyčísleny na  2 088,1 kg/rok částic frakce PM10, 
631,8 kg/rok částic frakce PM2,5, 1 274,8 kg/rok oxidů dusíku, 8,5 kg/rok benzenu a 36 g/rok 
benzo(a)pyrenu. 
Emise znečišťujících látek z provozu manipulátoru na naftový pohon uvnitř areálu překladiště 
jsou vyčísleny na127,8 kg/rok částic frakce PM10, 55,0 kg/rok částic frakce PM2,5, 
502,2 kg/rok oxidů dusíku, 1,9 kg/rok benzenu a 2,2 g/rok benzo(a)pyrenu. 
Při provozu neveřejné čerpací stanice nafty v areálu překladiště (s roční výtočí 3 000 litrů 
nafty) je emise benzenu vyčíslena na 0,02 kg/rok. 
Emise ze spalování zemního plynu v kotli o výkonu 80 kW jsou vyčísleny na 0,3 kg/rok částic 
frakce PM10 a 7,35 kg/rok oxidů dusíku. 
Znečištění vody 
Vzhledem k tomu, že  stavbou nebude přímo dotčen žádný vodní tok, nepředpokládá se 
znečištění povrchových vod. Do podzemních vod se pak mohou dostávat znečišťující látky 
z vod povrchových. Přímým zdrojem znečištění mohou být úkapy nebezpečných látek ze 
strojních mechanismů, případně únik závadných látek v případě havárie. 
Pokud budou dodržena všechna standardní bezpečnostní opatření, bude riziko znečištění vod 
během výstavby a provozu vlivem havárii zcela minimalizováno.  
Znečištění půdy a půdního podloží 
Během výstavby se nepředpokládá znečištění půdy nebo půdního podloží. Přímým zdrojem 
mohou být pouze úkapy nebezpečných látek ze stavebních strojů a nákladních automobilů 
nebo únik nebezpečných látek v případě havárie. V období vlastního provozu jsou zdrojem 
možného znečištění především havárie. 
Pokud budou dodržena všechna standartní bezpečnostní opatření, bude riziko kontaminace 
půd a půdního podloží během výstavby a provozu záměru vlivem havárií zcela 
minimalizováno.  
 
Posouzení zpracovatele posudku 
 

Ve vztahu k netransparentnímu názvu části B.III.1. dokumentace v příloze č. 4 
k zákonu č. 100/2001 Sb. se nejprve uvádí, že v této části dokumentace jsou (s ohledem 
na nadřazený název části dokumentace B.III. Údaje o výstupech) správně uvedeny údaje 
o výstupech, tj. údaje o emisích znečišťujících látek do ovzduší, neboť údaje o znečištění 
ovzduší jsou předmětem příslušné části D.I. dokumentace. Z netransparentního 
názvu části B.III.1. dokumentace v příloze č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. pak vyplývá 
i text v části „Znečištění vody“ a „Znečištění půdy a půdního podloží“ - viz str. 33 
dokumentace, který zde ovšem věcně nepaří (text v případě „Znečištění vody“ věcně 
náleží do části B.III.2. dokumentace, resp. do příslušné části D.I. dokumentace, a text 
v případě „Znečištění půdy a půdního prostředí“ věcně náleží do příslušné části 
D.I. dokumentace).          

 
K vyčíslení emisí znečišťujících látek do ovzduší spojených s posuzovaným 

záměrem nejsou zásadní připomínky. Je zřejmé, že jejich dominantním zdrojem je 
především těžká automobilová doprava generovaná záměrem (viz i příslušný komentář 
v posouzení části dokumentace B.I. Základní údaje na str. 7 – 8 tohoto posudku).    

 



 13 

Pokud jde o etapu výstavby, nejsou emise znečišťujících látek do ovzduší v této 
části dokumentace uvedeny. Jedná se však spíše o nedopatření, neboť emise 
znečišťujících látek v etapě výstavby jsou komentovány v rozptylové studii (emise 
z hodnocené fáze stavebních prací – zemních prací jsou v rozptylové studii ze staveniště 
vyčísleny na 50,94 kg/den částic frakce PM10 a 12,4 kg/den oxidů dusíku, z dopravy na 
trase o délce 1 km pak na 0,7 kg/den částic frakce PM10 a 0,2 kg/den oxidů dusíku). 
Je zřejmé, že v etapě výstavby je ve vztahu k charakteru záměru zásadním aspektem 
znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími látkami, resp. částicemi frakce PM10 
a PM2,5, v rámci povrchové prašnosti. K problematice prašnosti je třeba obecně uvést, že 
vyčíslení těchto emisí je značně obtížné a bilanční metody jsou nepřesné a nespolehlivé. 
Reálné emise tuhých znečišťujících látek, resp.  částic frakce PM10 a PM2,5, jsou značně 
variabilní, neboť jsou kromě jiného silně ovlivňovány klimatickými podmínkami, 
zejména pak rychlostí větru. Jejich reálná velikost bude dále záviset zejména na 
velikosti „aktivních ploch“ (jako zdroje prašnosti) a vlhkosti příslušných materiálů. Je 
proto zřejmé, že velikost těchto emisí může být významně ovlivněna zejména 
minimalizováním „aktivních ploch“ a skrápěním nejvíce exponovaných ploch  při 
nepříznivých klimatických podmínkách (v době velkého sucha), čištěním vozidel 
vyjíždějících ze staveniště a popřípadě čištěním komunikací.    
 
B.III.2. Odpadní vody 
Provoz 
Odvodnění zpevněné plochy je navrženo systémem odvodnění, které zajišťuje odvedení vod 
přes odlučovač ropných látek. Odvodnění pláně nebude vedeno přes odlučovač ropných látek. 
Množství srážkových vod (128 l/s/ha při periodicitě 0,5, 15 min. déšť) je vyčísleno na 
346,048 l/s (předpokládaný objem jímky 150 m3, případně budou použity vsakovací koše). 
Odvodnění u čerpacího zařízení bude řešeno vyspádovanou plochou, plocha bude ochráněna 
izolací proti ropným produktům a případné úkapy budou odvedeny do podzemní bezodtokové 
úkapové jímky o objemu 6 000 l. 
Výstavba  
Bude zajištěn odvod povrchových vod z prostoru staveniště. V případě havarijního úniku 
závadných látek do povrchových nebo podzemních vod budou neprodleně provedena 
bezprostřední opatření a při odstraňování příčin a následků havárie se bude postupovat dle 
schváleného Plánu opatření pro případ havárie v době výstavby. 
Předpokládá se, že staveniště bude vybaveno chemickými WC, plochy zařízení stavenišť 
určených k umístění sociálního zázemí stavby mohou být dle své polohy vybaveny 
bezodtokými jímkami nebo napojeny na veřejnou kanalizaci. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    
    K této části dokumentace nejsou vzhledem k charakteru záměru zásadní 
připomínky, i když této části dokumentace měla být věnována větší pozornost, zejména 
ve vztahu k zasakování vod ze srážek – viz požadavek k  zasakování vod ze srážek 
vyplývající z § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 
Pokud se jedná o splaškové vody v rámci provozu terminálu, z údajů uvedených 

v části  D.I.4. dokumentace lze usuzovat, že budou odváděny do jednotné stokové sítě. 
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Celkově lze s ohledem na charakter záměru shrnout, že aspekt odpadních vod 
nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně 
životního prostředí a veřejného zdraví. 
 
B.III.3. Odpady 
V této části dokumentace je uveden přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby včetně 
způsobů nakládání s odpady a přehled odpadů vznikajících při provozu.   
 
Posouzení zpracovatele posudku 
       
 K této části dokumentace nejsou zásadní připomínky (uvedené údaje jsou 
vzhledem k  dané etapě přípravy záměru dostačující). Celkově lze shrnout, že s ohledem 
na charakter záměru a možnou produkci odpadů nelze při respektování povinností 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství 
očekávat nestandardní situace s nepříznivým vlivem na životní prostředí a veřejné 
zdraví.  
 
B.III.4. Ostatní emise a rezidua  
Hluk 
V této části dokumentace jsou uvedeny údaje o provedeném měření hluku v území 
(stanoviště 1 - bytový dům Ungarova 678/10 a stanoviště 2 - rodinný dům Kolonie u obecní 
cihelny č.p. 680) s tím, že dominantním zdrojem hluku v lokalitě v blízkosti stanoviště 1 je 
provoz na železniční trati a na stanovišti 2 provoz na ulici Tiskařská. 
Vibrace 
Vibrace jsou mechanická chvění vznikající při průjezdu vozidla po dané trati. Predikovat 
vibrace pro momentálně neexistující zdroj je vždy složité, sjednocená metodika není 
k dispozici. Numericky vyjádřená predikce je s ohledem na množství faktorů ovlivňující 
vznik a šíření vibrací prakticky nemožná, resp. nepřesnost je taková, že se lze pohybovat 
pouze v mezích kvalifikovaného odhadu. 
Nejbližší chráněný vnitřní prostor (Ungarova 678/10) se nachází ve vzdálenosti cca 150 m od 
posuzovaného záměru. Při výstavbě železniční vlečky a terminálu budou použity 
bezpodkladnicové pražce s pružným upevněním a rychlost pojezdu vlaku bude do 30 km.h-1. 
Blíže k chráněnému vnitřnímu prostoru (Ungarova 678/10) se nachází stávající železniční trať 
Libeň – Malešice, kde je významně vyšší provoz.  
Vzhledem k výše uvedenému, předpokládáme ve výhledovém stavu dodržení hygienických 
limitů pro vibrace.   
Záření  
Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů vysokých 
a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala, tj. zařízení, 
která by mohla být původcem nepříznivých účinků elektromagnetického záření na zdraví ve 
smyslu nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. 
Zápach 
Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat, že by posuzovaný záměr byl zdrojem 
zápachu. 
 
Posouzení zpracovatele posudku  
       

K této části dokumentace, která se má prioritně týkat údajů o výstupech 
(tj. údajů o emisních charakteristikách souvisejících se záměrem), se uvádí, že údaje 
uvedené v části „Hluk“ jsou nepatřičné (týkají se kalibračního měření hluku v území 
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a s údaji o emisních charakteristikách zdrojů hluku souvisejících s posuzovaným 
záměrem nesouvisí; údaje související se stávající hlukovou situací v území náleží do 
příslušné části C. dokumentace). Jedná se však zřejmě o nedopatření, které ale nemá 
zásadní význam, neboť údaje o emisních charakteristikách zdrojů hluku souvisejících 
s posuzovaným záměrem jsou uvedeny v akustické studii, která je přílohou 
dokumentace.    

 
Dále je třeba konstatovat, že do této části dokumentace věcně náleží 

i problematika světelného znečištění, která je ovšem diskutována v části dokumentace 
D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce. I když lze s navrhovanými opatřeními 
k omezení světelného znečištění v zásadě souhlasit, je vzhledem k umístění areálu 
překladiště zřejmé, že u nejbližší obytné zástavby nelze z hlediska světelného znečištění 
spojeného s areálem překladiště zcela vyloučit ovlivnění faktoru pohody obyvatel. 
Nicméně s ohledem na možná opatření k omezení světelného znečištění nelze tento 
aspekt ve spojení s posuzovaným záměrem považovat za limitující faktor ve vztahu 
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.    

  
K ostatním údajům uvedeným v této části dokumentace nejsou s ohledem 

na charakter záměru zásadní připomínky.      
 
B.III.5. Doplňující údaje  
Z hlediska předkládané kapitoly dokumentace není nezbytné uvádět žádné další doplňující 
informace. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
       
 K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru zásadní 
připomínky s tím, že vlivy na krajinu, resp. krajinný ráz, jsou komentovány v další části 
posudku v návaznosti na hodnocení provedené v části dokumentace D.I.8. Vlivy na 
krajinu a její ekologické funkce.  
 
ČÁST  C  dokumentace 
ÚDAJE  O  STAVU  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ  V  DOTČENÉM  ÚZEMÍ 
 

Dokumentace obsahuje přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území, charakteristiku současného stavu životního prostředí v dotčeném území 
a celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného 
zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li 
možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků 
posoudit.   
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    

Údaje v této části dokumentace jsou s ohledem na podklady obsažené v přílohové 
části dokumentace  v podstatě dostačující k posouzení vlivů záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví. Vzhledem k charakteru záměru byla v rámci dokumentace věnována 
pozornost všem dostupným environmentálním charakteristikám zájmového území, 
které by mohly být vlivy posuzovaného záměru potenciálně významně ovlivněny.    
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Pokud jde o část C.III. dokumentace, je však třeba konstatovat, že provedené 
zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území ve stávajícím/výchozím stavu 
z hlediska jeho únosného zatížení není zcela transparentní.    
 

Ve vztahu k části dokumentace C.III. Celkové zhodnocení stavu životního 
prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho 
pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě 
dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit se proto 
uvádí, že pokud se jedná o hledisko únosného zatížení území, vzhledem k charakteru 
posuzovaného záměru a jeho umístění jsou potenciálními relevantními kritérii 
především stav znečištění ovzduší a stav hlukové zátěže.    

 
V případě hodnocení stavu znečištění ovzduší v dotčeném území (tj. výchozí 

úrovně imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší) se ve vztahu k zákonu 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášce 
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které jsou zveřejňovány 
ČHMÚ a obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrací 
znečišťujících látek za předchozích 5 let (tyto údaje jsou pro hodnocení úrovně 
znečištění ovzduší rozhodující). Z hodnot klouzavého průměru koncentrací 
znečišťujících látek za období let 2013 - 2017, které jsou uvedeny na str. 21 rozptylové 
studie, vyplývá, že v  území umístění záměru (tj. ve čtvercích 465550 a 466550) jsou 
dodrženy imisní limity všech sledovaných znečišťujících látek, které jsou stanoveny 
zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů s tím, že 
průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu je na hranici imisního limitu (tj. na úrovni 
1 ng/m3).  

 
Z aktuálních údajů za období let 2014 - 2018 pak vyplývá, že v  území umístění 

záměru (tj. ve čtvercích 465550 a 466550) je průměrná roční koncentrace 
benzo(a)pyrenu na úrovni 0,9 ng/m3 (tj. těsně pod úrovní imisního limitu 1 ng/m3). Jak 
je však dále uvedeno na str. 21 rozptylové studie: „Nadlimitní hodnoty na celém řešeném 
území lze zaznamenat pouze ve východní části posuzované lokality. Zde lze na základě 
pětiletých průměrů koncentrací znečišťujících látek (od roku 2013 do roku 2017) 
publikovaných ČHMÚ evidovat překročení průměrných ročních koncentrací 
benzo[a]pyrenu.“. Jedná se přitom o území, kterým projíždí těžká automobilová doprava 
generovaná posuzovaným záměrem - tj. po Štěrboholské spojce a  dále po Pražském 
okruhu s příslušnou obytnou zástavbou v okolí těchto komunikací. Z aktuálních údajů 
za období let 2014 - 2018 přitom vyplývá, že v  území kolem uvedených komunikací 
(v příslušných čtvercích 1 x 1 km) dosahují průměrné roční koncentrace 
benzo(a)pyrenu hodnot 1,2 ng/m3, resp. 1,3 ng/m3 (tj. hodnot nad úrovní imisního limitu 
1 ng/m3).    

 
Pro úplnost se dále uvádí, že z údajů uvedených v rozptylové studii vyplývá, že 

i ve výchozím stavu v roce 2025  lze podél Štěrboholské spojky a zejména podél 
Pražského okruhu očekávat překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren (viz str. 31) 
a že i ve výhledovém období po naplnění Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy lze podél Štěrboholské spojky a zejména podél Pražského okruhu očekávat 
překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren (viz str. 33).      
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Z formálního hlediska, tj. ve vztahu k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je tedy třeba konstatovat, že zatížení území 
z hlediska výchozí úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem je v území umístění 
záměru na hranici únosného zatížení území, resp. těsně pod hranicí únosného 
zatížení území a že zatížení území z hlediska výchozí úrovně znečištění ovzduší 
benzo(a)pyrenem je v území, kterým projíždí těžká automobilová doprava generovaná 
posuzovaným záměrem - tj. po Štěrboholské spojce a  dále po Pražském okruhu 
s příslušnou obytnou zástavbou v okolí těchto komunikací, neúnosné.    

 
Na základě výše uvedeného lze proto konstatovat, že z hlediska výchozí úrovně 

znečištění ovzduší se nejeví posuzovaný záměr jako přijatelný, a to s ohledem na 
generovanou těžkou automobilovou dopravu, která je do nadlimitně zatíženého území 
zaváděna. Pokud se jedná o aspekt vlivu na zdraví spojený se znečištěním ovzduší, 
odkazuje se na dále uvedený komentář v rámci posouzení části dokumentace D.I.1. 
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví.        

 
Pokud jde o hodnocení stavu hlukové situace v dotčeném území, která je 

dominantně ovlivňována provozem na silniční síti a provozem na železnici, 
(tj. hodnocení výchozí úrovně ekvivalentních hladin akustického tlaku A v zástavbě 
v bezprostředním okolí záměru), z údajů uvedených v akustické studii vyplývá, že v roce 
2025 (bez realizace záměru) budou ve sledované zástavbě splněny příslušné hygienické 
limity hluku pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy na pozemních 
komunikacích a drahách, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších 
předpisů, s výjimkou hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor staveb 
pro hluk z dopravy na drahách v noční době (tento hygienický limit hluku je lokálně 
překročen u bytových domů Ungarova 678/6, Ungarova 678/8 a Ungarova 678/10).     

 
Pro úplnost se dále uvádí, že z údajů uvedených v akustické studii vyplývá, že ve 

výhledovém období po naplnění Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
bude lokálně - u bytového domu Heldova 534/4 překročen hygienický limit hluku pro 
chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích 
v denní době. Hygienický limit hluku pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk 
z dopravy na pozemních komunikacích v noční době bude lokálně překročen u bytových 
domů Heldova 532/8 a Heldova 534/4).  Hygienický limit hluku pro chráněný venkovní 
prostor staveb pro hluk z dopravy na drahách v noční době bude lokálně překročen 
u bytových domů Ungarova 678/6, Ungarova 678/8 a Ungarova 678/10).   

 
Z formálního hlediska, tj. ve vztahu k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je tedy třeba považovat zatížení území 
z hlediska výchozí hlukové situace způsobené dopravními zdroji hluku za neúnosné.       

 
Je však třeba uvést, že posuzovaný záměr nepředpokládá noční provoz a že proto 

hluková situace v noční době nemůže být záměrem ovlivněna. Proto s i ohledem na 
vedení dopravy generované posuzovaným záměrem a rovněž i na protihluková opatření 
přijatá v dokumentaci lze z hlediska výchozí úrovně hlukové situace považovat 
posuzovaný záměr za podmíněně přijatelný.       
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ČÁST  D  dokumentace 
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH 
VLIVŮ  ZÁMĚRU  NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  A  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ 
 
D.I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, 
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, 
dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají 
z výstavby a existence záměru, použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek 
a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry se 
zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví 
Vlivy znečištění ovzduší na zdraví obyvatel 
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro 
oxid dusičitý, benzen, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyren. Z těchto 
znečišťujících látek je ve výpočtové oblasti nutno očekávat již ve výchozím stavu zvýšené 
riziko z expozice částicím PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu. Koncentrace benzenu se budou 
pohybovat na hranici přijatelné míry rizika a průměrné roční i hodinové koncentrace NO2 pod 
hranicí směrné hodnoty WHO. 
Vlivem realizace navrženého záměru je možno očekávat mírné zvýšení imisní zátěže, u žádné 
ze sledovaných imisních charakteristik však nebylo zaznamenáno významné zvýšení 
zdravotního rizika ve smyslu ohrožení zdraví. Z kvantifikace zdravotního rizika spojeného se 
zvýšenými koncentracemi jednotlivých látek se ukazuje, že změny jsou jen málo významné 
a v praxi budou převáženy jinými faktory. Jedná se tedy o hodnoty ve smyslu ohrožení zdraví 
nevýznamné. 
Vlivy hluku na zdraví obyvatel 
Z provedeného hodnocení vyplývá, že v okolní obytné zástavbě je možné ve výchozím stavu 
i ve stavu se záměrem očekávat počty obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel v řádu 
desítek. Změna v případě obtěžování hlukem byla vypočtena v řádu desetin nového případu 
v celé dotčené populaci, nelze však vyloučit zcela ojedinělý nárůst počtu obtěžovaných 
obyvatel. V případě rušení při spánku nebyla zaznamenána žádná změna, záměr situaci 
neovlivní. Počet případů výskytu infarktu myokardu byl v dotčené populaci zaznamenán 
okolo 1 případu, avšak provoz záměru nikterak nezvýší riziko výskytu infarktu myokardu 
oproti „běžnému“ výskytu. 
Vlivem záměru nebyly zaznamenány jakkoliv průkazné změny v hlukové zátěži, záměr tak 
nezpůsobí nárůst v míře zdravotního rizika, ani v míře rušení při spánku. V případě 
obtěžování hlukem nelze zcela vyloučit nárůst počtu obtěžovaných obyvatel (byť pouze 
v ojedinělých případech). 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    

K této části dokumentace, resp. k vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které je 
přílohou dokumentace,  je třeba konstatovat, že zejména v případě hodnocení velikosti 
a významnosti vlivu znečištění ovzduší na zdraví obyvatel byl důraz položen na 
hodnocení vlivu vlastního záměru (tj. jeho příspěvků) bez náležité reflexe 
stávajícího/výchozího stavu znečištění ovzduší z hlediska jeho únosného zatížení, a to ve 
vztahu k ochraně veřejného zdraví. Z tohoto pohledu došlo i při správném hodnocení 
malé velikosti vlivu vlastního záměru  na zdraví obyvatel (z titulu příspěvků záměru ke 
znečištění ovzduší o malé velikosti) k nepatřičnému hodnocení vlivu na zdraví obyvatel, 
označenému jako nevýznamný vliv. Obecně totiž v případě, kdy ve stávajícím/výchozím  
stavu znečištění ovzduší je imisní koncentrace znečišťující látky na hranici imisního 
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limitu, resp. nad touto hranicí, nelze automaticky považovat příspěvek záměru, byť 
o malé velikosti, za nevýznamný.  

 
Jak je správně uvedeno ve vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve vztahu k roku 

2025: „Hodnoty průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu v prostoru obytné 
zástavby v zájmovém území ve výchozím stavu byly vypočteny v rozmezí 0,6 – 1,1 ng.m-3. To 
již odpovídá hodnotám nad hranicí přijatelného rizika.“ a rovněž i ve výhledovém období 
po naplnění Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy: „Jak vyplývá 
z celkových hodnot, stejně jako v roce 2025 lze očekávat v celém zájmovém území hodnoty 
nad hranicí přijatelné míry rizika, tedy v celém území lze očekávat zvýšenou míru 
zdravotního rizika z chronické expozice benzo(a)pyrenu.“.  

 
Jak již bylo výše uvedeno (v rámci posouzení části C. dokumentace), z aktuálních 

údajů za období let 2014 - 2018 vyplývá, že v  území umístění záměru (tj. ve čtvercích 
465550 a 466550) je průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na úrovni 0,9 ng/m3 
(tj. těsně pod úrovní imisního limitu 1 ng/m3) a že v území, kterým projíždí těžká 
automobilová doprava generovaná posuzovaným záměrem - tj. po Štěrboholské spojce 
a dále po Pražském okruhu s příslušnou obytnou zástavbou v okolí těchto komunikací, 
dosahují (v příslušných čtvercích 1x1 km) průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu 
hodnot 1,2 ng/m3, resp. 1,3 ng/m3 (tj. hodnot nad úrovní imisního limitu 1 ng/m3). 

 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že při vyhodnocení zdravotního rizika 

spojeného s  expozicí benzo(a)pyrenu nejde o porovnání příslušných koncentrací 
benzo(a)pyrenu v dotčeném území s imisním limitem (jak je to v případě vyhodnocení 
vlivu na čistotu ovzduší), nýbrž o porovnání s koncentrací, která odpovídá  všeobecně 
akceptovatelnému přijatelnému zdravotnímu riziku (tj. riziku 1 x 10-6, resp. riziku 
v řádu 10-6). Při aplikaci hodnoty jednotkového karcinogenního rizika stanovené 
Světovou zdravotnickou organizací (WHO) pro celoživotní expozici benzo(a)pyrenu ve 
výši 8,7 x 10-5 (ng.m-3)-1 vychází koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší, odpovídající 
karcinogennímu riziku 1 x 10-6, v úrovni roční průměrné koncentrace 0,0115 ng/m3. 
To ovšem znamená, že koncentrace benzo(a)pyrenu kolem úrovně 1ng/m3, které jsou 
predikovány v dotčeném území ve stávajícím/výchozím stavu (tj. bez realizace 
posuzovaného záměru), již ve stávajícím/výchozím stavu znamenají řádové překročení 
koncentrace odpovídající všeobecně akceptovatelnému přijatelnému zdravotnímu riziku 
z  expozice benzo(a)pyrenu. Toto riziko je proto možné hodnotit jako zvýšené 
a celospolečensky neakceptovatelné. 

 
Jak je dále uvedeno ve vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, ve výpočtové oblasti 

je nutno očekávat již ve výchozím stavu zvýšené riziko i z expozice částicím frakce PM10 
a PM2,5 s tím, že v případě benzenu se budou koncentrace pohybovat na hranici 
přijatelné míry rizika. 

 
   S ohledem na výše uvedené lze celkově shrnout, že vlivy vlastního záměru (jeho 
příspěvků ke znečištění ovzduší a z toho plynoucích vlivů na zdraví obyvatel) jsou sice 
malé, ale z hlediska výchozího stavu znečištění ovzduší je nelze označit za nevýznamné, 
neboť prakticky dále zhoršují výchozí stav při kterém je již zvýšené a celospolečensky 
neakceptovatelné riziko z expozice benzo(a)pyrenu (rovněž zvýšené riziko z expozice 
částicím frakce PM10 a PM2,5 a riziko z expozice benzenu na hranici přijatelné míry 
rizika).    
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 Z výše uvedeného proto vyplývá, že realizaci posuzovaného záměru, který 
generuje zdrojovou/cílovou těžkou automobilovou dopravu a zavádí ji do již neúnosně 
zatíženého území, ve kterém již ve stávajícím/výchozím stavu je riziko z expozice 
benzo(a)pyrenu zvýšené a celospolečensky neakceptovatelné (rovněž zvýšené riziko 
z expozice částicím frakce PM10 a PM2,5 a riziko z expozice benzenu na hranici přijatelné 
míry rizika), nelze považovat z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví 
za přijatelnou.    
 
 Pokud se jedná o vlivy  hluku na zdraví obyvatel, nejsou k provedenému 
vyhodnocení s ohledem na charakter záměru zásadní připomínky. 
 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  
Vlivy na ovzduší 
Vlivem provozu záměru byl vypočten v roce 2025 nárůst průměrných ročních koncentrací 
u nejbližší obytné zástavby nejvýše na úrovni: 

• oxid dusičitý – 0,073 μg.m-3 (0,18 % imisního limitu) 
• benzen – 0,001 μg.m-3 (0,02 % imisního limitu) 
• částice PM10 – 0,066 μg.m-3 (0,17 % imisního limitu) 
• částice PM2,5 – 0,020 μg.m-3 (0,10 % imisního limitu) 
• benzo(a)pyren – 0,0015 ng.m-3 (0,15 % imisního limitu) 

U žádné ze sledovaných imisních charakteristik není třeba očekávat překročení imisního 
limitu vlivem provozu záměru. Stejně tak u krátkodobých koncentrací nebude imisní limit 
vlivem zprovoznění záměru překročen. 
V širším okolí záměru, kde lze zaznamenat překročení imisních limitů podél hlavních 
dopravních zdrojů v území (Jižní spojka, Štěrboholské spojka a Pražský okruh) u průměrných 
ročních koncentrací prachových částic frakce PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu a u krátkodobých 
koncentrací prachových částic frakce PM10, avšak pouze v těsné blízkosti zmíněných 
dopravních staveb. Vlivem zprovoznění záměru ani zde nedojde k navýšení imisní zátěže nad 
přijatelnou mez, imisní příspěvky zde budou minimální, nebudou dosahovat 1 % imisního 
limitu. 
Vlastní vliv záměru na imisní situaci v blízkosti obytné zástavby bude nevýznamný 
a v celkové imisní situaci se významně neprojeví. 
Ve výhledovém období ÚP hl. m. Prahy bude po realizaci záměru pro průměrné roční 
koncentrace imisní limit v prostoru záměru splněn. V širším okolí lze očekávat obdobné 
závěry jako pro hodnocený horizont k roku 2025. 
Závěrem lze konstatovat, že vliv záměru na kvalitu ovzduší je vzhledem k jeho rozsahu 
možné hodnotit jako nevýznamný, který nebude mít určující vliv na imisní zatížení předmětné 
lokality. 
Byl také hodnocen vliv stavebních prací, a to z hlediska dopadů na kvalitu ovzduší v průběhu 
nejméně příznivé fázi výstavby. Pro zmírnění dopadů stavebních prací a zejména redukci 
emise prachových částic byl doporučen výčet opatření.  
Vlivy na klima 
Změny v primárních klimatických faktorech mají za následek různé složení nebezpečí 
souvisejících se změnou klimatu s možnými dopady na záměr. 
Z provedené analýzy vyplývá, že vyhodnocená rizika se nacházejí v kategorii I. a II. 
(zanedbatelné riziko, resp. mírné riziko).  
Kategorie II. představuje mírné riziko, pro jehož eliminaci je vyžadováno vhodné opatření. 
V kategorii II. byla vyhodnocena rizika: rostoucí průměrná teplota vzduchu a extrémní 
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nárůsty teplot. Tato rizika souvisí s poškozováním vozovky nebo stavebních objektů 
v důsledku extrémně vysokých či nízkých teplot. 
Záměru nehrozí z důvodu klimatických změn žádná významná rizika (záměr nekříží vodní 
toky, v zájmovém území se nenacházejí sesuvy půdy ani nehrozí erozní smyvy). 
Na základě provedené analýzy pravděpodobnosti výskytu nebezpečí, která mohou 
posuzovaný záměr ovlivnit, je možné konstatovat, že je možné riziko související s záměrem 
pro rizika: rostoucí průměrná teplota vzduchu a extrémní nárůsty teplot. 
Pro další rizika změny v průměrném množství dešťových srážek, změny v extrémním 
množství dešťových srážek, průměrná rychlost větru, mrazy, škody vlivem mrznutí a tání, 
byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná. 
Pro rizika povodně, nestabilita půdy/sesuvy půdy/laviny, půdní eroze byla vyhodnocena 
pravděpodobnost nebezpečí jako zřídkavá. 
Rizika lze eliminovat pomocí stavebně-technických opatření. 
Posuzovaný záměr je možné považovat za záměr adaptovaný na změnu klimatu.  
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    

K  provedenému hodnocení vlivu záměru na ovzduší, tj. k provedené rozptylové 
studii, která je přílohou dokumentace, nejsou zásadní připomínky s výjimkou 
interpretace výsledků rozptylové studie. Jak již bylo výše uvedeno, při hodnocení 
velikosti a významnosti vlivu na znečištění ovzduší byl důraz položen na hodnocení vlivu 
vlastního záměru (tj. jeho příspěvků) bez náležité reflexe stávajícího/výchozího stavu 
znečištění ovzduší z hlediska jeho únosného zatížení (a to i ve vztahu k ochraně 
veřejného zdraví). Z tohoto pohledu došlo i při správném hodnocení malé velikosti vlivu 
vlastního záměru  na čistotu ovzduší (z titulu příspěvků záměru ke znečištění ovzduší 
o malé velikosti) k nepatřičnému hodnocení vlivu na čistotu ovzduší, označenému jako 
nevýznamný vliv. Obecně totiž v případě, kdy ve stávajícím/výchozím  stavu znečištění 
ovzduší je imisní koncentrace znečišťující látky na hranici imisního limitu, resp. nad 
touto hranicí, nelze automaticky považovat příspěvek záměru, byť o malé velikosti, za 
nevýznamný. 

 
V případě hodnocení stavu znečištění ovzduší v dotčeném území (tj. výchozí 

úrovně imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší) se ve vztahu k zákonu 
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, resp. vyhlášce 
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 
vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které jsou zveřejňovány 
ČHMÚ a obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrací 
znečišťujících látek za předchozích 5 let (tyto údaje jsou pro hodnocení úrovně 
znečištění ovzduší rozhodující). Z hodnot klouzavého průměru koncentrací 
znečišťujících látek za období let 2013 - 2017, které jsou uvedeny na str. 21 rozptylové 
studie, vyplývá, že v  území umístění záměru (tj. ve čtvercích 465550 a 466550) jsou 
dodrženy imisní limity všech sledovaných znečišťujících látek, které jsou stanoveny 
zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů s tím, že 
průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu je na hranici imisního limitu (tj. na úrovni 
1 ng/m3).  

 
Z aktuálních údajů za období let 2014 - 2018 pak vyplývá, že v  území umístění 

záměru (tj. ve čtvercích 465550 a 466550) je průměrná roční koncentrace 
benzo(a)pyrenu na úrovni 0,9 ng/m3 (tj. těsně pod úrovní imisního limitu 1 ng/m3). Jak 
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je však dále uvedeno na str. 21 rozptylové studie: „Nadlimitní hodnoty na celém řešeném 
území lze zaznamenat pouze ve východní části posuzované lokality. Zde lze na základě 
pětiletých průměrů koncentrací znečišťujících látek (od roku 2013 do roku 2017) 
publikovaných ČHMÚ evidovat překročení průměrných ročních koncentrací 
benzo[a]pyrenu.“. Jedná se přitom o území, kterým projíždí těžká automobilová doprava 
generovaná posuzovaným záměrem - tj. po Štěrboholské spojce a  dále po Pražském 
okruhu s příslušnou obytnou zástavbou v okolí těchto komunikací. Z aktuálních údajů 
za období let 2014 - 2018 přitom vyplývá, že v  území kolem uvedených komunikací 
(v příslušných čtvercích 1 x 1 km) dosahují průměrné roční koncentrace 
benzo(a)pyrenu hodnot 1,2 ng/m3, resp. 1,3 ng/m3 (tj. hodnot nad úrovní imisního limitu 
1 ng/m3).    

 
Pro úplnost se dále uvádí, že z údajů uvedených v rozptylové studii vyplývá, že 

i ve výchozím stavu v roce 2025  lze podél Štěrboholské spojky a zejména podél 
Pražského okruhu očekávat překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren (viz str. 31) 
a že i ve výhledovém období po naplnění Územního plánu sídelního útvaru hlavního 
města Prahy lze podél Štěrboholské spojky a zejména podél Pražského okruhu očekávat 
překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren (viz str. 33).      
 

Z formálního hlediska, tj. ve vztahu k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je tedy třeba konstatovat, že zatížení území 
z hlediska výchozí úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem je v území umístění 
záměru na hranici únosného zatížení území, resp. těsně pod hranicí únosného 
zatížení území a že zatížení území z hlediska výchozí úrovně znečištění ovzduší 
benzo(a)pyrenem je v  území, kterým projíždí těžká automobilová doprava generovaná 
posuzovaným záměrem - tj. po Štěrboholské spojce a  dále po Pražském okruhu 
s příslušnou obytnou zástavbou v okolí těchto komunikací, neúnosné.    

 
Na základě výše uvedeného lze proto konstatovat, že z hlediska výchozí úrovně 

znečištění ovzduší se nejeví posuzovaný záměr jako přijatelný, a to s ohledem na 
generovanou těžkou automobilovou dopravu, která je do nadlimitně zatíženého území 
zaváděna. Pokud se jedná o aspekt vlivu na zdraví spojený se znečištěním ovzduší, 
odkazuje se na výše uvedený komentář v rámci posouzení části dokumentace D.I.1. 
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví.        
 

Pokud jde o etapu výstavby, jak již bylo výše uvedeno,  ve vztahu k charakteru 
záměru je zřejmé, že zásadním aspektem je znečišťování ovzduší tuhými znečišťujícími 
látkami, resp. částicemi frakce PM10 a PM2,5, v rámci povrchové prašnosti. 
K problematice prašnosti je třeba obecně uvést, že vyčíslení těchto emisí je značně 
obtížné a bilanční metody (i následné výpočetní metody znečištění ovzduší) jsou 
nepřesné a nespolehlivé. Reálné emise tuhých znečišťujících látek, resp.  částic frakce 
PM10 a PM2,5, jsou značně variabilní, neboť jsou kromě jiného silně ovlivňovány 
klimatickými podmínkami, zejména pak rychlostí větru. Jejich reálná velikost (a tím 
i imisní situace) bude dále záviset zejména na velikosti „aktivních ploch“ (jako zdroje 
prašnosti) a vlhkosti příslušných materiálů. Je proto zřejmé, že velikost těchto emisí 
může být významně ovlivněna zejména minimalizováním „aktivních ploch“ a skrápěním 
nejvíce exponovaných ploch  při nepříznivých klimatických podmínkách (v době 
velkého sucha), čištěním vozidel vyjíždějících ze staveniště a popřípadě čištěním 
komunikací.    
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 V případě hodnocení nebezpečí souvisejících se změnou klimatu s možnými 
dopady na záměr, nejsou k této části dokumentace zásadní připomínky.  Pokud se jedná 
o vlivy vlastního záměru na klima, vzhledem k charakteru záměru je zřejmé, že 
hodnocení vlivu záměru na klima je prakticky bezpředmětné (provoz areálu překladiště 
nemůže významným způsobem ovlivnit klima).         
 
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 
Hluk 
Vyhodnocení provozu na komunikacích 
Po zprovoznění navrhovaného překladiště v roce 2025 dojde v denní dobu k nárůstu akustické 
zátěže. Vlivem zprovoznění navrhovaného záměru nedojde v denní době k překročení 
hygienických limitů v území. Nárůst hlukové zátěže podél hlavních příjezdových 
a odjezdových tras v blízkosti záměru nepřekročí 0,1 dB, akustická situace se zde tak 
pozorovatelně nezmění. Ve větší vzdálenosti od záměru podél příjezdových a odjezdových 
tras již bude změna nulová. V místech s nižší výchozí akustickou zátěží v bezprostřední 
blízkosti záměru, kde bylo vypočteno navýšení do 1,3 dB, nepřekročí akustické zatížení po 
zprovoznění záměru 42,2 dB, i poté zde bude hluková zátěž ze silniční dopravy hluboko pod 
úrovní hygienických limitů. 
V noční dobu nebude záměr v provozu. Akustická situace se v okolí záměru nezmění, pouze 
lokálně byl zaznamenán pokles akustické zátěže (do 0,9 dB) podél ulice Ungarova u fasád 
domů orientovaných k záměru, kde se projeví realizace nové stěny, která bude představovat 
novou překážku mezi domy a Průmyslovou ulicí, pozorovatelně se zde však akustická situace 
nezmění. 
Vyhodnocení provozu na železnici 
Nárůst hlukové zátěže na železnici způsobený zprovozněním záměru nepřekročí u zástavby 
v blízkosti železniční trati 0,8 dB, akustická situace se zde tak vlivem zprovoznění záměru 
pozorovatelně nezmění. Lokálně u zástavby ve větší vzdálenosti od železnici, s nižší výchozí 
akustickou zátěží, navýšení dosahuje 1,1 dB. Hygienický limit 55 dB pro hluk z provozu na 
železnici mimo ochranné pásmo dráhy v denní dobu nebude vlivem zprovoznění záměru 
překročen. 
V noční dobu nebude záměr v provozu. Akustická situace v okolí záměru se nezmění, pouze 
lokálně byl zaznamenán pokles akustické zátěže u rodinného domu v ulici Tiskařská, kde se 
projeví realizace nové stěny, která bude představovat novou překážku mezi objektem 
a železnici, pozorovatelně se zde však akustická situace nezmění. Hygienický limit 50 dB pro 
hluk z provozu na železnici mimo ochranné pásmo dráhy v noční dobu nebude vlivem 
zprovoznění záměru překročen, stejně tak v bodech s překročeným základním hygienickým 
limitem nedojde k dalšímu navýšení hlukové zátěže. 
Celková hlučnost 
Celková hlučnost v území se vlivem zprovoznění záměru dramaticky nezmění. Nejvyšší 
nárůst hlukové zátěže lze v denní dobu očekávat podél Ungarovy ulice na fasádách 
odvrácených od komunikací a orientovaných k navrhovanému záměru, a to do 0,8 dB. 
Akustická situace se zde tak pozorovatelně nezmění. 
V noční dobu nebyla zaznamenána žádná změna hlukové zátěže v dotčených výpočtových 
bodech. 
 
V akustické studii byly dále vyhodnoceny akustické příspěvky po zprovoznění záměru ve 
výhledovém horizontu ÚP hl. m. Prahy. Z posouzení vyplývá, že hygienické limity pro 
silniční tak železniční dopravu budou v území lokálně překročeny. U dotčených výpočtových 
bodů je však patrné, že překročení limitu nesouvisí s provozem posuzovaného záměru. Podél 
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hlavních příjezdových a odjezdových tras záměru bude hygienický limit splněn. Stejně tak 
u železnice bude splněn hygienický limit pro denní dobu. 
Hluk z provozu stacionárních zdrojů nebude převyšovat hygienické limity, a to za podmínek, 
kdy budou použity zdroje hluku o parametrech použitých ve studii. Stejně tak hluk z provozu 
na neveřejných komunikacích v žádném referenčním bodě nepřekročí limitní hranici 50 dB 
v denní dobu. U stacionárních zdrojů (pohyb manipulátoru a pohyb jeřábů) byla navržena 
opatření pro zajištění přísnějšího limitu 38 dB pro impulsní hluk. Tento typ hluku se však při 
činnosti areálu nepředpokládá, hodnocení je na straně bezpečnosti. 
 
Závěrem lze na základě výsledků akustického vyhodnocení konstatovat, že všechny nové 
zdroje hluku související s realizací záměru jsou navrženy tak, aby byly zajištěny hygienické 
limity dané legislativou. Vlivem záměru podél odjezdových a příjezdových tras lze očekávat 
pouze nehodnotitelné změny hlukové zátěže. Ani v blízkosti záměru, kde byl vypočten 
relativně vyšší nárůst hlukové zátěže, však nedojde k překročení limitních hodnot. 
Vibrace 
Predikovat vibrace pro momentálně neexistující zdroj je vždy složité, sjednocená metodika 
není k dispozici. Numericky vyjádřená predikce je s ohledem na množství faktorů ovlivňující 
vznik a šíření vibrací prakticky nemožná, resp. nepřesnost je taková, že se lze pohybovat 
pouze v mezích kvalifikovaného odhadu. 
Nejbližší chráněný vnitřní prostor (Ungarova 678/10) se nachází ve vzdálenosti cca 150 m od 
posuzovaného záměru. Při výstavbě železniční vlečky a terminálu budou použity 
bezpodkladnicové pražce s pružným upevněním a rychlost pojezdu vlaku bude do 30 km.h-1. 
Blíže k chráněnému vnitřnímu prostoru (Ungarova 678/10) se nachází stávající železniční trať 
Libeň – Malešice, kde je významně vyšší provoz. 
Vzhledem k výše uvedenému, předpokládáme ve výhledovém stavu dodržení hygienických 
limitů pro vibrace. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
 

K  provedenému hodnocení vlivu záměru na hlukovou situaci, tj. k provedené 
akustické studii, která je přílohou dokumentace, nejsou zásadní připomínky. 

 
Jak však již bylo výše uvedeno, pokud jde o hodnocení stavu hlukové situace 

v dotčeném území, která je dominantně ovlivňována provozem na silniční síti 
a provozem na železnici, (tj. hodnocení výchozí úrovně ekvivalentních hladin 
akustického tlaku A v zástavbě v bezprostředním okolí záměru), z údajů uvedených 
v akustické studii vyplývá, že v roce 2025 (bez realizace záměru) budou ve sledované 
zástavbě splněny příslušné hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor 
staveb pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, které jsou stanoveny 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou hygienického limitu hluku pro 
chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy na drahách v noční době (tento 
hygienický limit hluku je lokálně překročen u bytových domů Ungarova 678/6, 
Ungarova 678/8 a Ungarova 678/10).    

 
Pro úplnost se dále uvádí, že z údajů uvedených v akustické studii vyplývá, že ve 

výhledovém období po naplnění Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
bude lokálně - u bytového domu Heldova 534/4 překročen hygienický limit hluku pro 
chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích 
v denní době. Hygienický limit hluku pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk 
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z dopravy na pozemních komunikacích v noční době bude lokálně překročen u bytových 
domů Heldova 532/8 a Heldova 534/4).  Hygienický limit hluku pro chráněný venkovní 
prostor staveb pro hluk z dopravy na drahách v noční době bude lokálně překročen 
u bytových domů Ungarova 678/6, Ungarova 678/8 a Ungarova 678/10).   

 
Z formálního hlediska, tj. ve vztahu k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním 

prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je tedy třeba považovat zatížení území 
z hlediska výchozí hlukové situace způsobené dopravními zdroji hluku za neúnosné.       

 
Je však třeba uvést, že posuzovaný záměr nepředpokládá noční provoz a že proto 

hluková situace v noční době nemůže být záměrem ovlivněna. Proto s i ohledem na 
vedení dopravy generované posuzovaným záměrem a rovněž i na protihluková opatření 
přijatá v dokumentaci lze z hlediska výchozí úrovně hlukové situace považovat 
posuzovaný záměr za podmíněně přijatelný.       

 
V této souvislosti  je však také třeba poukázat na skutečnost, že realizací záměru 

bude v relativně blízké vzdálenosti od obytné zástavby umístěn nový zdroj hluku 
(stacionární zdroje hluku v areálu překladiště) a že k bezpečnému zajištění plnění 
hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor staveb musí být vybudována 
protihluková stěna, která je v určitém úseku až 8 m vysoká. Tato skutečnost sama o sobě 
napovídá o ne příliš vhodném umístění plánovaného terminálu.    
 
 K  hodnocení vlivu záměru na stav vibrací nejsou s ohledem na charakter záměru 
a technická opatření k omezení vibrací zásadní připomínky.  Záměr je možno z tohoto 
hlediska považovat za podmíněně přijatelný.  
 
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Stavba nezasahuje do žádného vodního toku. 
Zájmové území stavby nezasahuje do úředně stanoveného záplavového území. 
Stavba se nenachází v CHOPAV. 
Zájmové území stavby nezasahuje do ochranného pásma povrchového vodního zdroje. 
Zájmové území stavby nezasahuje do ochranného pásma podzemního vodního zdroje. 
Odvodnění terminálu 
Množství srážkových vod (128 l/s/ha při periodicitě 0,5, 15 min. déšť) je vyčísleno na 
346,048 l/s (předpokládaný objem jímky 150 m3, případně budou použity vsakovací koše). 
Odvodnění v době výstavby 
V době výstavby bude využit stávající následně nový systém odvodnění trati. V případě 
zemních prací na úpravě železničního spodku a svršku bude v místech, kde má půda sklon 
k erozi použito podélného odvodnění pláně, např. příkop na okraji pláně spodku s odvodem 
vody odolným proti erozi. 
Útvary povrchových vod 
Útvary povrchových tekoucích vod 
Rokytka od pramene po ústí do toku Vltava (ID - DVL 0750) 
Ekologický stav - poškozený, chemický stav - dobrý, celkový stav - nevyhovující 
Předpokládané vlivy 

1.  Posuzovanou stavbou není přímo zasažen žádný vodní tok. 
2.  Areál a jeho jednotlivé objekty jsou odvodněny dešťovou, splaškovou a jednotnou 

kanalizací. 
3.  Vzhledem k účelu areálu je na výstupu areálové kanalizace navrženo osazení 

odlučovače ropných látek. 
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4.  Stavba nezasahuje do úředně stanoveného záplavového území. 
Útvary podzemních vod 
Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy (ID 62500) 
Kvantitativní stav - dobrý, chemický stav - nedosažení dobrého stavu, trend znečištění -  
neznámý/nejistý 
Předpokládané vlivy 

1.  Při stavebních činnostech se nepředpokládá zásah do hladiny podzemních vod. 
2.  Dodavatel stavby je dle zákona č. 254/2001 Sb. povinen v rámci organizace výstavby 

učinit odpovídající opatření, aby jím používané závadné látky nevnikly do 
povrchových nebo podzemních vod. V rámci opatření musí být vypracován pro období 
výstavby plán opatření pro případ havárie, který bude obsahovat náležitosti vyhlášky 
č. 450/2005 Sb., tento plán bude součástí dokumentace zásad organizace výstavby. 

 
Posouzení zpracovatele posudku 
       

Jak již bylo výše uvedeno, nakládání s vodami měla být v dokumentaci věnována 
větší pozornost, zejména ve vztahu k zasakování vod ze srážek – viz požadavek 
k zasakování vod ze srážek vyplývající z § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
 

Pokud se jedná o splaškové vody v rámci provozu terminálu, z údajů uvedených 
v dokumentaci lze usuzovat, že budou odváděny do jednotné stokové sítě. 

 
Pokud jde o hodnocení vlivu na stav povrchových vod a podzemních vod, není 

zcela transparentní (v tomto smyslu lze souhlasit s vyjádřením České inspekce životního 
prostředí, oblastního inspektorátu Praha, která považuje zhodnocení vlivu záměru na 
podzemní a povrchové vody za nedostatečné).  

 
Nicméně s ohledem na charakter záměru a danou etapu přípravy záměru lze 

shrnout, že aspekt vlivu na stav povrchových vod a podzemních vod nepředstavuje ve 
spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního 
prostředí a veřejného zdraví. Záměr je z hlediska vlivů na vody podmíněně přijatelný. 
 
D.I.5. Vlivy na půdu 
Stavba nezasahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa. Záměr se okrajově pohybuje 
v ochranném pásmu lesa, tj. na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. 
Zábory zemědělského půdního fondu jsou hlavním vlivem působícím negativně na půdu 
z hlediska hodnocení posuzované stavby. Míra vlivu na zemědělský půdní fond je dána 
zásahem záboru do jednotlivých tříd ochrany zemědělské půdy, které vycházejí z bonity půdy. 
Plocha trvalého záboru zemědělského půdního fondu je vyčíslena na 10,6605 ha. Dle dotčené 
třídy ochrany zemědělské půdy se zábory nachází na zemědělské půdě třídy ochrany III a IV, 
které jsou pro výstavbu použitelné. 
 
Posouzení zpracovatele posudku    
    
 K této části dokumentace nejsou zásadní připomínky. Vliv záměru na zemědělský 
půdní fond lze z hlediska velikosti vlivu označit za velký (10,6605 ha), z hlediska 
významnosti vlivu vzhledem k záboru půdy ze zemědělského půdního fondu ve třídě 
ochrany III a IV (nedochází k záboru ve třídě ochrany I a II) lze záměr považovat za 
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podmíněně přijatelný. Lze shrnout, že aspekt vlivu na půdu nepředstavuje ve spojení 
s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí.  
 
D.I.6. Vlivy na přírodní zdroje 
V zájmovém území se nenacházejí výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, 
dobývací prostory, chráněná ložisková území, stará důlní díla, poddolovaná ani sesuvná 
území – viz údaje uvedené na str. 61 dokumentace. 
 
Posouzení zpracovatele posudku    
 
 K  této části dokumentace nejsou vzhledem k charakteru záměru a jeho umístění 
připomínky (údaje uvedené na str. 159 dokumentace jsou z části nepatřičné). Lze 
shrnout, že aspekt vlivu na přírodní zdroje nepředstavuje ve spojení s posuzovaným 
záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí.  
 
D.I.7. Vlivy na biologickou rozmanitost (faunu, flóru a ekosystémy) 
Z botanického hlediska nehrozí při výstavbě a provozu záměru žádný závažný střet (kromě 
dřevin rostoucích mimo les - mimolesní zeleně). V oblasti stavby nebyly zaznamenány zvláště 
chráněné druhy rostlin. 
Před zahájením stavby bude nutné odstranit 489 kusů stromů a 1135 m2 keřů (jsou navrženy 
vegetační úpravy – k výsadbě je navrženo 62 kusů vysokokmenných stromů, 608 keřů 
a 686 ks popínavých keřů). 
Ze zoologického hlediska nedojde k významně negativnímu ovlivnění oproti stávajícímu 
stavu (celkově lze tedy konstatovat, že ze zoologického hlediska nelze mít zásadní námitky 
proti realizaci záměru). 
Záměr se nedotýká registrovaných významných krajinných prvků, nekříží významné krajinné 
prvky, nemůže mít významný negativní vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. 
Nepředpokládá se ovlivnění zvláště chráněných území, stavba není v kolizi s prvky ÚSES. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 

 
K  této části dokumentace nejsou z  botanického a zoologického hlediska 

s ohledem na údaje obsažené v přírodovědném průzkumu, který je přílohou 
dokumentace,  zásadní připomínky.  

 
Pokud se však jedná o problematiku dřevin rostoucích mimo les, s ohledem na 

rozsah vynuceného kácení těchto dřevin se jeví náhradní výsadby navržené 
v dokumentaci resp. v dendrologickém průzkumu, který je přílohou dokumentace, jako 
nedostačující. Lze shrnout, že aspekt vlivu na přírodu nepředstavuje ve spojení 
s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí, 
nicméně s ohledem na rozsah kácení dřevin rostoucích mimo les je záměr podmíněně 
přijatelný.   
 
D.I.8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce 
Navrhovaná stavba by se neměla zřetelně projevovat v typických či ojedinělých scenériích, 
neměla by zásadně vstupovat do přírodních a kulturních dominant prostoru. Z důvodu 
vizuálního je v případě protihlukové stěny doporučena výsadba popínavých keřů. 
Vliv terminálu Malešice na krajinný ráz se týká především vizuálního projevu v bližších 
pohledech (z veřejně nepřístupných míst) a to i s ohledem na záměrně volené body 
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pozorování, které nejsou referenčními body vnímání krajiny. V dálkových pohledech se 
terminál Malešice neprojevuje silně a nemění zásadně ráz urbanizované krajiny. 
Je zřejmé, že nově navržený terminál Malešice přinese do krajiny jisté změny. Analýza 
prokázala, že tyto změny nejsou pro ráz a identitu krajiny zcela pozměňující. 
Na základě výše provedeného posouzení je možno konstatovat, že navrhovaný terminál 
Malešice je řešen s ohledem na zachování zákonných kritérií krajinného rázu neboť 
představuje nejčastěji slabý, maximálně však středně silný zásah do identifikovaných znaků 
a hodnot. Je proto hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. 
Návrh osvětlení terminálu vychází z doporučení uvedených v Informaci pro Vládu ČR 
o problematice světelného znečištění, doporučení pro šetrné osvětlování. 
 
Posouzení zpracovatele posudku  
    
 K  této části dokumentace nejsou s ohledem na údaje soustředěné v posouzení 
z hlediska vlivu na krajinný ráz, které je přílohou dokumentace, zásadní připomínky. 
Aspekt vlivu na krajinný ráz nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem 
limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí.  
 
 Jak již bylo výše uvedeno, ve vztahu ke světelnému znečištění je vzhledem 
k umístění areálu překladiště zřejmé, že u nejbližší obytné zástavby nelze z hlediska 
světelného znečištění spojeného s areálem překladiště zcela vyloučit ovlivnění faktoru 
pohody obyvatel. Nicméně s ohledem na možná opatření k omezení světelného znečištění 
nelze tento aspekt ve spojení s posuzovaným záměrem považovat za limitující faktor ve 
vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Záměr je proto možné 
považovat z tohoto hlediska za podmíněně přijatelný.     
 
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických 
a archeologických aspektů  
Stavba se pohybuje na hranici ochranného pásma městské památkové rezervace Prahy. Do 
500 m od stavby se nachází několik nemovitých kulturních památek. Objekty se nachází 
v dostatečné vzdálenosti od stavby, mimo hlavní přístupové komunikace, a tedy nebudou 
stavbou dotčeny.  
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    
 K  této části dokumentace nejsou s ohledem na  charakter záměru a jeho umístění 
zásadní připomínky.  Lze shrnout, že aspekt vlivu na hmotný majetek a kulturní 
dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů nepředstavuje ve spojení 
s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí.   
 
D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných 
nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich 
plynoucích 
Možnost vzniku havárií je nezbytné připustit jak v etapě výstavby, tak i v etapě provozu. 
V etapě výstavby havarijní situaci nelze vyloučit při používání stavebních mechanismů 
v blízkosti vodních toků. Veškeré dopady na okolí se projeví především v kontaminaci vod 
a půd. 
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Opatřeními ke zneškodňování havárie jsou především ohrázkování a odstranění závadných 
látek ze zemského povrchu (horninového prostředí a zpevněných ploch), utěsnění a zaslepení 
kanalizačních výpustí, zaslepení (uzavření) kanalizací, použití zvláštních záchytných systémů, 
odtěžení kontaminované zeminy, bezpečné uskladnění odpadů vzniklých zneškodňováním 
havárie a vyčistění kanalizací, zachycení plovoucích, především ropných látek pomocí 
norných stěn a sorpčních prostředků z povrchových vod, sanační čerpání a jiné metody u vod 
podzemních. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
    
 K této části dokumentace je třeba konstatovat, že příslušným rizikům, která jsou 
potenciálně spojena se záměrem, měla být věnována větší pozornost. Nicméně z hlediska 
rizik při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech lze konstatovat, že 
vzhledem k charakteru záměru nelze při respektování příslušných právních předpisů 
a závazných norem očekávat závažná rizika s následnými významnými vlivy na životní 
prostředí a veřejné zdraví. Lze shrnout, že aspekt rizik pro veřejné zdraví, kulturní 
dědictví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních 
stavech nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu 
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví.   
 
D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodu I a II z hlediska jejich 
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost 
přeshraničních vlivů 
V této části dokumentace jsou rekapitulovány výsledky hodnocení provedených v příslušných 
částech dokumentace D.I.1. – D.I.9. a D.II. s tím, že se jedná o záměr ve vnitrozemí České 
republiky a že přímé negativní přesahující hranice nejsou předpokládány. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
 
 K této části dokumentace jsou relevantní výše uvedená posouzení příslušných 
částí dokumentace D.I.1. – D.I.9. a D.II.  
 

Při hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví, resp. při komplexní charakteristice a hodnocení těchto vlivů 
a při formulování závěru dokumentace byl důraz položen na hodnocení vlivů vlastního 
záměru (tj. jeho příspěvků), bez náležité reflexe stávajícího/výchozího stavu složek 
a charakteristik životního prostředí z hlediska jeho únosného zatížení, a to především ve 
vztahu ke znečištění ovzduší a z toho vyplývajících rizik pro zdraví obyvatel, resp. 
veřejné zdraví.   
 

V případě hodnocení velikosti a významnosti vlivu znečištění ovzduší na zdraví 
obyvatel byl důraz položen na hodnocení vlivu vlastního záměru (tj. jeho příspěvků) bez 
náležité reflexe stávajícího/výchozího stavu znečištění ovzduší z hlediska jeho únosného 
zatížení, a to ve vztahu k ochraně veřejného zdraví. Z tohoto pohledu došlo i při 
správném hodnocení malé velikosti vlivu vlastního záměru  na zdraví obyvatel (z titulu 
příspěvků záměru ke znečištění ovzduší o malé velikosti) k nepatřičnému hodnocení 
vlivu na zdraví obyvatel, označenému jako nevýznamný vliv. Obecně totiž v případě, 
kdy ve stávajícím/výchozím  stavu znečištění ovzduší je imisní koncentrace znečišťující 
látky na hranici imisního limitu, resp. nad touto hranicí, nelze automaticky považovat 
příspěvky záměru, byť o malé velikosti, za nevýznamné.  
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Jak je správně uvedeno ve vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve vztahu k roku 

2025: „Hodnoty průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu v prostoru obytné 
zástavby v zájmovém území ve výchozím stavu byly vypočteny v rozmezí 0,6 – 1,1 ng.m-3. To 
již odpovídá hodnotám nad hranicí přijatelného rizika.“ a rovněž i ve výhledovém období 
po naplnění Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy: „Jak vyplývá 
z celkových hodnot, stejně jako v roce 2025 lze očekávat v celém zájmovém území hodnoty 
nad hranicí přijatelné míry rizika, tedy v celém území lze očekávat zvýšenou míru 
zdravotního rizika z chronické expozice benzo(a)pyrenu.“.  

 
Jak již bylo výše uvedeno (v rámci posouzení části C. dokumentace), z aktuálních 

údajů za období let 2014 - 2018 vyplývá, že v  území umístění záměru (tj. ve čtvercích 
465550 a 466550) je průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na úrovni 0,9 ng/m3 
(tj. těsně pod úrovní imisního limitu 1 ng/m3) a že v území, kterým projíždí těžká 
automobilová doprava generovaná posuzovaným záměrem - tj. po Štěrboholské spojce 
a dále po Pražském okruhu s příslušnou obytnou zástavbou v okolí těchto komunikací, 
dosahují (v příslušných čtvercích 1x1 km) průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu 
hodnot 1,2 ng/m3, resp. 1,3 ng/m3 (tj. hodnot nad úrovní imisního limitu 1 ng/m3). 

 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že při vyhodnocení zdravotního rizika 

spojeného s  expozicí benzo(a)pyrenu nejde o porovnání příslušných koncentrací 
benzo(a)pyrenu v dotčeném území s imisním limitem (jak je to v případě vyhodnocení 
vlivu na čistotu ovzduší), nýbrž o porovnání s koncentrací, která odpovídá  všeobecně 
akceptovatelnému přijatelnému zdravotnímu riziku (tj. riziku 1 x 10-6, resp. riziku 
v řádu 10-6). Při aplikaci hodnoty jednotkového karcinogenního rizika stanovené 
Světovou zdravotnickou organizací (WHO) pro celoživotní expozici benzo(a)pyrenu ve 
výši 8,7 x 10-5 (ng.m-3)-1 vychází koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší, odpovídající 
karcinogennímu riziku 1 x 10-6, v úrovni roční průměrné koncentrace 0,0115 ng/m3. 
To ovšem znamená, že koncentrace benzo(a)pyrenu kolem úrovně 1ng/m3, které jsou 
predikovány v dotčeném území ve stávajícím/výchozím stavu (tj. bez realizace 
posuzovaného záměru), již ve stávajícím/výchozím stavu znamenají řádové překročení 
koncentrace odpovídající všeobecně akceptovatelnému přijatelnému zdravotnímu riziku 
z  expozice benzo(a)pyrenu. Toto riziko je proto možné hodnotit jako zvýšené 
a celospolečensky neakceptovatelné. 

 
Jak je dále uvedeno ve vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, ve výpočtové oblasti 

je nutno očekávat již ve výchozím stavu zvýšené riziko i z expozice částicím frakce PM10 
a PM2,5 s tím, že v případě benzenu se budou koncentrace pohybovat na hranici 
přijatelné míry rizika. 

 
   S ohledem na výše uvedené lze celkově shrnout, že vlivy vlastního záměru (jeho 
příspěvků ke znečištění ovzduší a z toho plynoucích vlivů na zdraví obyvatel) jsou sice 
malé, ale z hlediska výchozího stavu znečištění ovzduší je nelze označit za nevýznamné, 
neboť prakticky dále zhoršuje výchozí stav při kterém je již zvýšené a celospolečensky 
neakceptovatelné riziko z expozice benzo(a)pyrenu (rovněž zvýšené riziko z expozice 
částicím frakce PM10 a PM2,5 a riziko z expozice benzenu na hranici přijatelné míry 
rizika).    
 
 Z výše uvedeného proto vyplývá, že realizaci posuzovaného záměru, který 
generuje zdrojovou/cílovou těžkou automobilovou dopravu a zavádí ji do již neúnosně 
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zatíženého území, ve kterém již ve stávajícím/výchozím stavu je riziko z expozice 
benzo(a)pyrenu zvýšené a celospolečensky neakceptovatelné (rovněž zvýšené riziko 
z expozice částicím frakce PM10 a PM2,5 a riziko z expozice benzenu na hranici přijatelné 
míry rizika), nelze považovat z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví 
za přijatelnou.    

 
 Z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví se proto příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí 
navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
„Terminál Malešice“ na životní prostředí. 

 
Pro úplnost se dále ve vztahu k možnosti přeshraničních vlivů uvádí, že vzhledem 

k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je 
zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je 
v případě posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny vlivy na 
životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.   
 
D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení 
a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis 
kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování 
možných negativních vlivů na životní prostředí, které se vztahují k fázi výstavby a provozu 
záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II 
a reakcí na ně 
V této části dokumentace jsou rekapitulována opatření k ochraně životního prostředí  
a veřejného zdraví vyplývající z  hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
provedeného v dokumentaci.  
 
Posouzení zpracovatele posudku 
 

K této části dokumentace se nejprve uvádí, že měla být komentována i opatření, 
která jsou součástí posuzovaného záměru, tj. zejména protihluková stěna, odlučovač 
ropných látek a náhradní výsadby, i když se (v souladu s Metodickým sdělením 
Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence pro držitele autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb. - č.j.: 
18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015) do návrhu závazného stanoviska neuvádějí.   

 
Jak již bylo výše uvedeno, k bezpečnému zajištění plnění hygienického limitu 

hluku pro chráněný venkovní prostor staveb (ze stacionárních zdrojů hluku v areálu 
překladiště), tj. u obytné výstavby v relativně blízké vzdálenosti od plánovaného 
terminálu, musí být vybudována protihluková stěna, která je v určitém úseku až 8 m 
vysoká, což samo o sobě napovídá o ne příliš vhodném umístění plánovaného terminálu.    

 
Dále je třeba zopakovat, že s ohledem na rozsah vynuceného kácení dřevin 

rostoucích mimo les se jeví náhradní výsadby navržené v dokumentaci resp. 
v dendrologickém průzkumu, který je přílohou dokumentace, jako nedostačující.  

 
Navržená opatření uvedená v této části dokumentace se ponechávají bez 

komentáře, neboť z hlediska komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, odboru 
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ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů 
provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí.      
 
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro 
zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 
V této části dokumentace je uveden přehled použitých podkladů a metod/postupů při 
prognózování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
 

K této části dokumentace nejsou zásadní připomínky, i když přehled zde 
uvedených použitých  metod/postupů při prognózování vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví není úplný (ostatní metody a postupy jsou však uvedeny v přílohové 
části dokumentace).   
 
D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), 
které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích 
V této části dokumentace je uvedena analýza nejistot při hodnocení vlivů znečištění ovzduší 
na zdraví obyvatel a analýza nejistot při hodnocení vlivu hluku na zdraví obyvatel s tím, že 
přes uvedené nejistoty lze údaje považovat za dostatečně spolehlivé ve vztahu k závěrům 
o vlivu řešeného záměru na celkovou míru zdravotního rizika. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
 

Vzhledem k údajům obsaženým v dokumentaci, včetně přílohové části 
dokumentace, nejsou k této části dokumentace zásadní připomínky, i když v této části 
dokumentace byly komentovány pouze nejistoty při vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
(komentování těchto nejistot je s ohledem na charakter záměru zásadní).  

 
Celkově lze shrnout, že při zpracování dokumentace se nevyskytly žádné zásadní 

technické nedostatky nebo nedostatky ve znalostech, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
výsledky hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného 
v dokumentaci.     

 
ČÁST  E  dokumentace 
POROVNÁNÍ  VARIANT  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU  
 
Na základě závěru zjišťovacího řízení byla navržena varianta D. 
Záměr je v dokumentaci předkládán ve variantě D. Investor nemá v plánu navrhovat varianty 
jiného rozsahu. Oznamovatel záměru předkládá v dokumentaci jednu variantu, kterou 
označuje jako řešení, které v rámci provozních a situačních parametrů nejvíce zohledňuje 
připomínky a zájmy širší veřejnosti a okolí. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
 

Porovnání variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť 
záměr byl z hlediska umístění i technického řešení předložen v dokumentaci jako 
invariantní s tím, že vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou v relevantních 
aspektech hodnoceny ve vztahu k nulové variantě (tj. bez realizace předloženého 
záměru), která tak představuje zároveň variantu referenční (porovnání invariantního 
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záměru s nulovou variantou je integrální součástí posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb.). 

 
Protože podle zákona č. 100/2001 Sb. není zpracování variant řešení záměru 

obligatorní, předložené řešení záměru v dokumentaci je možno považovat za dostačující 
k uzavření posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.  
 
ČÁST  F  dokumentace 
ZÁVĚR 
 
Z celkového hodnocení vlivů záměru na životní prostředí vyplývá, že záměr je přijatelný za 
podmínky realizace opatření uvedených jako opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech 
významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
 
 K této části dokumentace je relevantní výše uvedené posouzení části D.III. 
dokumentace, na které se proto odkazuje.       
  
ČÁST  G  dokumentace 
VŠEOBECNĚ  SROZUMITELNÉ  SHRNUTÍ  NETECHNICKÉHO  CHARAKTERU 
 
Je uvedeno shrnutí základních údajů o záměru a jeho vlivech na životní prostředí a veřejné 
zdraví. 
 
Posouzení zpracovatele posudku 
 

S ohledem na výše uvedené komentáře k částem D.I.1. – D.I.9. a D.II. 
dokumentace nejsou k této části dokumentace další připomínky. 
 
 

3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 
  
 Stanovení pořadí variant řešení záměru z  hlediska jeho umístění a technického 
řešení je v daném případě bezpředmětné, neboť záměr byl z tohoto hlediska předložen 
v dokumentaci jako invariantní. 
 
 

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní 
hranice  

 
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na 

životní prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou 
spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S  OHLEDEM NA DOSAŽENÝ 

STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
    

Technické řešení záměru je v dokumentaci s ohledem na jeho charakter a danou 
etapu přípravy záměru pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví dostačujícím způsobem popsáno a v podstatě odpovídá dosaženému stupni 
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí.   

 
Technické řešení záměru předložené v dokumentaci je možno považovat za 

dostačující k uzavření posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.    
 
 
IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K  PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  A  K  JEJICH  MONITOROVÁNÍ 

       
Navržená opatření uvedená v  části D.IV. dokumentace se ponechávají bez 

komentáře, neboť z hlediska komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, odboru 
ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů 
provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí.      
 

Pokud se jedná o opatření, která jsou součástí posuzovaného záměru a která se  
(v souladu s Metodickým sdělením Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování 
vlivů na životní prostředí a integrované prevence pro držitele autorizace dle § 19 zákona 
č. 100/2001 Sb. - č.j.: 18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015) do návrhu závazného stanoviska 
neuvádějí, poznamenává se následující: 

K bezpečnému zajištění plnění hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní 
prostor staveb (ze stacionárních zdrojů hluku v areálu překladiště), tj. u obytné 
výstavby v relativně blízké vzdálenosti od plánovaného terminálu, musí být 
vybudována protihluková stěna, která je v určitém úseku až 8 m vysoká, což samo 
o sobě napovídá o ne příliš vhodném umístění plánovaného terminálu.    

S ohledem na rozsah vynuceného kácení dřevin rostoucích mimo les se jeví náhradní 
výsadby navržené v dokumentaci resp. v dendrologickém průzkumu, který je 
přílohou dokumentace, jako nedostačující.   
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V. VYPOŘÁDÁNÍ  VŠECH  OBDRŽENÝCH  VYJÁDŘENÍ  K  DOKUMENTACI 
 
 Zpracovateli tohoto posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu, Magistrátu 
hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, předána vyjádření k oznámení záměru 
a k dokumentaci obdržená podle § 6, resp. § 8 zákona č. 100/2001 Sb.   
 

Vzhledem k tomu, že vyjádření obdržená k oznámení záměru byla překonána 
dokumentací a vyjádřeními obdrženými k dokumentaci, jsou v tomto posudku vypořádána 
vyjádření obdržená k dokumentaci. Komentována jsou i vyjádření uplatněná na veřejném 
projednání záměru.  
 
 
V.1.  Vypořádání písemných vyjádření obdržených k dokumentaci 
 

K dokumentaci bylo doručeno Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany 
prostředí celkem 279 vyjádření, z toho: 

 3 vyjádření dotčených územních samosprávných celků 
- vyjádření Městské části Praha 10 
- vyjádření Městské části Praha 14 
- vyjádření hl. m. Prahy 

 7 vyjádření dotčených správních orgánů  
- vyjádření Úřadu Městské části Praha 14, odboru životního prostředí 
- vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí 
- vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče 
- vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru dopravy 
- vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Praha 
- vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy – pobočky Východ 
- vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody 

a krajiny 

 5 vyjádření spolků  
- vyjádření spolku Malešice v pohybu, z.s. 
- vyjádření spolku Spolek Malešice pro lepší život 
- vyjádření spolku Koalice VLASTA, z.s. 
- vyjádření spolku Kyjský občanský klub 
- vyjádření pobočného spolku 01/14 ZO ČSOP „NATURA QUO VADIS?“ 

 2 vyjádření společenství vlastníků jednotek 
- vyjádření společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků domu 

Ungrova 677, Praha 
- vyjádření společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků pro dům č.p. 678, 

Praha 10 - Malešice  

 2 vyjádření příspěvkových organizací 
- vyjádření příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 10, Troilova 14/474, 

příspěvková organizace 
- vyjádření příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 10, Tuchorazská 2a/472, 

příspěvková organizace 

 2 vyjádření společností s ručeným omezeným  
- vyjádření společnosti Hotel Baroko Praha, s.r.o. 
- vyjádření společnosti REALITY-HOVORKA, s.r.o. 
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 2 vyjádření Strany zelených 
- vyjádření Strany zelených, ZO Zelení Praha 10 
- vyjádření Strany zelených, ZO Zelení Praha 14 

 256 vyjádření občanů 
 
V.1.1. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků 
 
V.1.1.1. Vyjádření Městské části Praha 10  
 (zn.: P10-13354/2019 ze dne 2. 12. 2019)    
   
Podstata vyjádření 
 
a)  MČ Praha 10 je moderní městskou částí, která chce občanům poskytovat kvalitní 

a moderní bydlení s důrazem na životní prostředí a kvalitu života, a je proto zásadně proti 
výstavbě překladiště v území, odkud je ve vzdálenosti cca 6,5 km větší a funkční 
terminál. 

 
b) Záměr je umístěn převážně na pozemcích zemědělského půdního fondu (10,6 ha). Návrh 

hloubky skrývky humusových horizontů je 0,6 – 1 m. Vznikne cca 84 800 m3 zeminy, se 
kterou je třeba nakládat tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení. Chybí představa 
o jejím využití. 

 
c) Je navrženo pokácet 489 ks stromů a 1 135 m2 keřových porostů. K výsadbě je navrženo 

62 ks vysokokmenných stromů, 608 ks keřů a 686 ks popínavých keřů. V žádném případě 
nejde ke kompenzaci ekologické újmy. 

 
d) Negativním vlivem je výrazné snížení možnosti vsakování srážek. 
 
e) Ve výčtu odpadů nejsou uvedeny kaly z čištění odpadních vod. 
 
f) Hlukové měření není objektivní (olistěné dřeviny pohlcují hluk; referenční body 

nezohledňují místní terén). 
 
g) V případě tuhých znečišťujících částic frakce PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu jsou ve 

výchozím stavu imisní hodnoty nad hranicí přijatelného rizika. 
 
h) Přestože je terminál v příslušné územně plánovací dokumentaci dlouhodobě plánován, 

není jeho realizace ve vnitřní části hl. m. Prahy žádoucí (zhoršení kvality života, omezení 
rozvoje). 

 
i) MČ Praha 10 proto požaduje: 

1.  Konání veřejného projednání. 
2. Vrácení dokumentace k doplnění a přepracování (jsou uvedeny důvody). 
3. Vydání nesouhlasného závazného stanoviska (jsou uvedeny důvody). 

 
Vypořádání vyjádření 
  
ad  a) Vzhledem k obsahu vyjádření týkajícího se problematiky potřebnosti záměru, 

která přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona č. 100/2001 Sb., se odkazuje 
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na příslušný komentář v posouzení části B.I. dokumentace na str. 9 tohoto 
posudku. 

 
ad  b) Vliv záměru na zemědělský půdní fond lze z hlediska velikosti vlivu označit za 

velký (10,6605 ha), z hlediska významnosti vlivu vzhledem k záboru půdy ze 
zemědělského půdního fondu ve třídě ochrany III a IV (nedochází k záboru ve 
třídě ochrany I a II) za podmíněně přijatelný. Lze shrnout, že aspekt vlivu na 
půdu nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve 
vztahu k ochraně životního prostředí. 

 
ad  c) Pokud se jedná o problematiku dřevin rostoucích mimo les, s ohledem na rozsah 

vynuceného kácení těchto dřevin se jeví náhradní výsadby navržené 
v dokumentaci resp. v dendrologickém průzkumu, který je přílohou 
dokumentace, jako nedostačující. Lze shrnout, že aspekt vlivu na přírodu 
nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu 
k ochraně životního prostředí, nicméně s ohledem na rozsah kácení dřevin 
rostoucích mimo les je záměr podmíněně přijatelný.  

 
ad  d) Nakládání s vodami měla být v dokumentaci věnována větší pozornost, zejména 

ve vztahu k zasakování vod ze srážek – viz požadavek k zasakování vod ze srážek 
vyplývající z § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Nicméně s ohledem na charakter záměru a danou etapu přípravy záměru lze 
shrnout, že aspekt vlivu na stav povrchových vod a podzemních vod 
nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu 
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Záměr je podmíněně 
přijatelný. 

 
ad  e) S ohledem na charakter záměru a možnou produkci odpadů nelze při 

respektování povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů na 
úseku odpadového hospodářství očekávat nestandardní situace s nepříznivým 
vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví. 

 
ad  f) Hlukové měření bylo provedeno primárně za účelem kalibrace výpočetního 

modelu, v souladu s příslušnými právními předpisy a dalšími závaznými 
dokumenty (protihlukové účinky zeleně se všeobecně přeceňují; výpočetní model 
hluku zohledňuje i terén).  

 
ad  g) Realizaci posuzovaného záměru, který generuje zdrojovou/cílovou těžkou 

automobilovou dopravu a zavádí ji do již neúnosně zatíženého území, ve kterém 
již ve stávajícím/výchozím stavu je riziko z expozice benzo(a)pyrenu zvýšené 
a celospolečensky neakceptovatelné (rovněž zvýšené riziko z expozice částicím 
frakce PM10 a PM2,5 a riziko z expozice benzenu na hranici přijatelné míry 
rizika), nelze považovat z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného 
zdraví za přijatelnou. 

 
ad  h) Vzhledem k obsahu vyjádření týkajícího se problematiky územně plánovací 

dokumentace, která přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona č. 100/2001 Sb., 
se odkazuje na příslušný komentář v posouzení části B.I. dokumentace na str. 9 
tohoto posudku. 
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ad  i) K jednotlivým záležitostem se uvádí následující: 

1. Veřejné projednání záměru proběhlo v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. 
2. Vzhledem k tomu, že se z  hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na 

životní prostředí a veřejné zdraví příslušnému úřadu – Magistrátu 
hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné 
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na 
životní prostředí, ponechává se vyjádření bez dalšího komentáře. 

3. Z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany 
prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů 
provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí. 

 
V.1.1.2. Vyjádření Městské části Praha 14  
 (č.j.: ÚMČP14/46072/KS ze dne 2. 12. 2019)    
   
Podstata vyjádření 
 
a)  Je komentováno umístění záměru ve vztahu k Územnímu plánu sídelního útvaru 

hl. m. Prahy 
 
b) Další přitížení komunikační sítě a extrémně silným provozem situaci neúměrně zhorší,  

a to s negativními dopady na životní prostředí a kvalitu života. Kapacita překladiště je 
z hlediska generované dopravy podhodnocena. 

 
c) Ve vztahu k imisní zátěži ovzduší lze očekávat zvýšené riziko z expozice znečišťujících 

látek. 
 
d) Lokálně budou překračovány hygienické limity hluku ze silniční a železniční dopravy. 
 
e) Je navrženo pokácet 489 ks stromů a 1 135 m2 keřových porostů. K výsadbě je navrženo 

62 ks vysokokmenných stromů, 608 ks keřů a 686 ks popínavých keřů. 
 
f) Na základě výše uvedeného MČ Praha 14 nesouhlasí se záměrem a požaduje snížit 

kapacitu terminálu. 
  
Vypořádání vyjádření 
  
ad  a) Vzhledem k obsahu vyjádření týkajícího se problematiky územně plánovací 

dokumentace, která přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona č. 100/2001 Sb., 
se odkazuje na příslušný komentář v posouzení části B.I. dokumentace na str. 9 
tohoto posudku. 

 
ad  b) Ve vztahu ke kapacitě (rozsahu) záměru v dokumentaci chybí transparentní 

zdůvodnění intenzity zdrojové/cílové těžké automobilové dopravy generované 
záměrem, která je s ohledem na charakter záměru jedním ze základních údajů 
ovlivňujících vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. V dokumentaci 
(viz str. 7 dokumentace) je intenzita těžké automobilové dopravy stanovena 
„arbitrárně“ oznamovatelem záměru na úrovni 96 obrátek kamionů 
(přepravujících kontejnery) v období 6.00 – 22.00 hodin, tj. na úrovni 192 jízd 
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kamionů v obou směrech, a ve vztahu k výše uvedenému je proto 
„nekontrolovatelná“ (je zřejmé, že v daném případě je intenzita těžké 
automobilové dopravy výsledkem celé řady faktorů, které nebyly v dokumentaci 
komentovány). V dokumentaci stanovená intenzita těžké automobilové dopravy 
byla proto při zpracování posudku reflektována jako danost. 
Pokud se jedná o dopravní infrastrukturu, je třeba upozornit na dopravně 
inženýrské podklady zpracované společností Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního inženýrství, které jsou  přílohou  
dokumentace, a to zejména ve vztahu k těžké automobilové dopravě generované 
posuzovaným záměrem. Jak již bylo výše uvedeno, v dokumentaci (viz str. 7 
dokumentace) je intenzita těžké automobilové dopravy stanovena „arbitrárně“ 
oznamovatelem záměru na úrovni 96 obrátek kamionů (přepravujících 
kontejnery) v období 6.00 – 22.00 hodin, tj. na úrovni 192 jízd kamionů v obou 
směrech. To prakticky znamená průjezd 1 kamionu každých 5 minut (průměrně 
v daném profilu silniční sítě). V dopravně inženýrských podkladech, resp. 
v části 5. Kapacitní posouzení křižovatek se pro křižovatku Průmyslová x 
Černokostelecká konstatuje: „Pro upravený signální program P11/100, který je 
doložen v příloze č. 4.1.3, křižovatka v posuzovaném stavu kapacitně vyhoví 
s minimální rezervou kapacity na rozhodujících kolizních vjezdech (úroveň kvality 
dopravy E – nestabilní stav, viz příloha č. 4.1.4). Požadovaná úroveň kvality 
dopravy dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích je 
sice splněna, nicméně vypočtené délky front na východním vjezdu indikují, že se 
vozidla odbočující vlevo (VE<) budou s vozidly jedoucími přímo (VD^) vzájemně 
ovlivňovat. Tím bude délka fronty od východu velmi pravděpodobně větší a celková 
kapacita křižovatky ve směru od východu zřejmě nedostatečná. Fronta na tomto 
vjezdu může negativně ovlivnit sousední blízkou křižovatku 0.737 Černokostelecká 
– rampy Štěrboholské spojky (vzdálenost cca 120 m).“. V reálném stavu to může 
znamenat kongesce, které budou znamenat i zvýšené emise znečišťujících látek 
z dopravy. 
Dále je třeba upozornit, že dopravně inženýrské podklady společnosti Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního inženýrství byly 
zpracovány s tím, že: „V prognózovaném horizontu 2025 byl doplněn plánovaný 
úseku Pražského okruhu, st. PO 511 mezi dálnicí D1 a Běchovicemi. Dále byly 
v modelu uvažovány komunikace, které souvisí se stavbou PO 511 – jedná se 
o Hostivařskou spojku či „Uhříněveský přivaděč“ na PO 511.“. Tím došlo 
v prognózovaném horizontu 2025 bez záměru k poklesu dopravní intenzity na 
ulici Průmyslová (v roce 2025 má být podle dokumentace ukončena stavba 
posuzovaného terminálu). Otázkou zůstává, zda v roce 2025 bude skutečně 
uvedena do provozu stavba Pražského okruhu PO 511  - v opačném případě 
by to totiž znamenalo, že provedené kapacitní vyhodnocení křižovatky 
Průmyslová x Černokostelecká by se posunulo do ještě více nepříznivých hodnot.   
  

ad  c) Realizaci posuzovaného záměru, který generuje zdrojovou/cílovou těžkou 
automobilovou dopravu a zavádí ji do již neúnosně zatíženého území, ve kterém 
již ve stávajícím/výchozím stavu je riziko z expozice benzo(a)pyrenu zvýšené 
a celospolečensky neakceptovatelné (rovněž zvýšené riziko z expozice částicím 
frakce PM10 a PM2,5 a riziko z expozice benzenu na hranici přijatelné míry 
rizika), nelze považovat z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného 
zdraví za přijatelnou.   

 



 40 

ad  d) Pokud jde o hodnocení stavu hlukové situace v dotčeném území, která je 
dominantně ovlivňována provozem na silniční síti a provozem na železnici, 
(tj. hodnocení výchozí úrovně ekvivalentních hladin akustického tlaku A 
v zástavbě v bezprostředním okolí záměru), z údajů uvedených v akustické studii 
vyplývá, že v roce 2025 (bez realizace záměru) budou ve sledované zástavbě 
splněny příslušné hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor staveb 
pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, které jsou stanoveny 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou hygienického limitu 
hluku pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy na drahách 
v noční době (tento hygienický limit hluku je lokálně překročen u bytových domů 
Ungarova 678/6, Ungarova 678/8 a Ungarova 678/10).  
Pro úplnost se dále uvádí, že z údajů uvedených v akustické studii vyplývá, že ve 
výhledovém období po naplnění Územního plánu sídelního útvaru hlavního města 
Prahy bude lokálně - u bytového domu Heldova 534/4 překročen hygienický limit 
hluku pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy na pozemních 
komunikacích v denní době. Hygienický limit hluku pro chráněný venkovní 
prostor staveb pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích v noční době 
bude lokálně překročen u bytových domů Heldova 532/8 a Heldova 534/4).  
Hygienický limit hluku pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy 
na drahách v noční době bude lokálně překročen u bytových domů Ungarova 
678/6, Ungarova 678/8 a Ungarova 678/10). 
Je však třeba uvést, že posuzovaný záměr nepředpokládá noční provoz a že proto 
hluková situace v noční době nemůže být záměrem ovlivněna. Proto s i ohledem 
na vedení dopravy generované posuzovaným záměrem a rovněž i na protihluková 
opatření přijatá v dokumentaci lze z hlediska výchozí úrovně hlukové situace 
považovat posuzovaný záměr za podmíněně přijatelný.       
V této souvislosti  je však také třeba poukázat na skutečnost, že realizací záměru 
bude v relativně blízké vzdálenosti od obytné zástavby umístěn nový zdroj hluku 
(stacionární zdroje hluku v areálu překladiště) a že k bezpečnému zajištění 
plnění hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor staveb musí být 
vybudována protihluková stěna, která je v určitém úseku až 8 m vysoká. Tato 
skutečnost sama o sobě napovídá o ne příliš vhodném umístění plánovaného 
terminálu.    
  

ad  e) Pokud se jedná o problematiku dřevin rostoucích mimo les, s ohledem na rozsah 
vynuceného kácení těchto dřevin se jeví náhradní výsadby navržené 
v dokumentaci resp. v dendrologickém průzkumu, který je přílohou 
dokumentace, jako nedostačující. Lze shrnout, že aspekt vlivu na přírodu 
nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu 
k ochraně životního prostředí, nicméně s ohledem na rozsah kácení dřevin 
rostoucích mimo les je záměr podmíněně přijatelný. 

 
ad  f) Vzhledem k tomu, že se z  hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na 

životní prostředí a veřejné zdraví příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, 
odboru ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí, 
ponechává se vyjádření bez dalšího komentáře. 
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V.1.1.3. Vyjádření hl. m. Prahy  
 (č.j.: MHMP 2427379/2019 ze dne 2. 12. 2019) 
     
Podstata vyjádření 
 
a) Hl. m. Praha požaduje vrátit dokumentaci k dopracování (v intencích vyjádření 

č.j.: MHMP 49990/2017 ze dne 11. 1. 2017 a v souladu se Zásadami územního rozvoje 
hl. m. Prahy doplnit variantu centra city-logistiky, tj. s vyloučením funkce překladiště 
z kolejové dopravy na těžká vozidla). Pokud nebude dokumentace doplněna, navrhujeme 
vydat záporné stanovisko, protože  způsobená zátěž životního prostředí (a obtěžování 
obyvatel v dotčeném území) záměrem je nedůvodně velká, resp. není kompenzována 
socioekonomickým přínosem kvalitního zásobování včetně omezení provozu těžkých 
nákladních vozidel. 

 
b) K dokumentaci jsou dále následující připomínky: 

1. V dokumentaci chybí vyjádření pořizovatele územně plánovací dokumentace 
z hlediska souladu záměru se Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy a dále 
s ohledem na fakt, že svou východní částí zasahuje do plochy územní rezervy pro 
seřaďovací nádraží. 

2. Dokumentace dále neprokazuje, že záměr ponechal územní rezervu pro budoucí 
vlečkovou kolej k malešické spalovně (ZEVO Malešice) podél jižního okraje drážního 
tělesa železniční tratě propojující žst. Praha-Malešice a žst. Praha-Běchovice. Stejně 
tak neprokazuje, že umožnil též zapojení uvedené budoucí vlečky do severního 
záhlaví žst. Praha-Malešice. 

3. Vzhledem k tomu, že v Praze je komunikační systém značně dopravně přetížený 
a bude ještě dlouhodobě nedokončený, nebylo přehledně prokázáno, že záměrem 
indukovaný počet jízd těžké automobilové dopravy bude znamenat celkové snížení 
kamionové dopravy na pražské komunikační síti oproti stavu bez realizace záměru. 

4. Z pohledu vztahu těžké  nákladní dopravy a přilehlé obytné čtvrti je nutné prověřit 
přímé napojení terminálu na Průmyslovou ulici tak, aby bylo možné napojit se všemi 
směry (napojení je třeba řešit společně s křižovatkou Průmyslová - Objízdná). 

 
Vypořádání vyjádření 
 
ad  a) Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že v daném případě může podle 

§ 7  odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb. příslušný úřad (tj. Magistrát hl. m. Prahy, 
odboru ochrany prostředí) pouze „navrhnout zpracování variant řešení záměru“ 
a že tato varianta nebyla v dokumentaci řešena. 
Dále vzhledem k obsahu vyjádření týkajícího se problematiky územně plánovací 
dokumentace, která přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona 
č. 100/2001 Sb., se odkazuje na příslušný komentář v posouzení části B.I. 
dokumentace na str. 9 tohoto posudku. 
Z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany 
prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů 
provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí. 

 
ad  b) K jednotlivým záležitostem se uvádí následující: 

1. Vzhledem k obsahu vyjádření týkajícího se problematiky územně plánovací 
dokumentace, která přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona 
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č. 100/2001 Sb., se odkazuje na příslušný komentář v posouzení části B.I. 
dokumentace na str. 9 tohoto posudku. 

2. Vzhledem k obsahu vyjádření týkajícího se problematiky územně plánovací 
dokumentace, která přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona 
č. 100/2001 Sb., se odkazuje na příslušný komentář v posouzení části B.I. 
dokumentace na str. 9 tohoto posudku. 

3. Ve vztahu k formulacím uvedeným na str. 15 dokumentace: „Hlavní význam 
terminálu je tedy v potenciálu pomoci optimalizovat dopravní toky při 
zásobování hl. města Prahy rozložením na více typů přepravy a možnost 
razantního krácení přepravních vzdáleností po silnicích.“ a dále „Umístěním 
terminálu do Malešic tak má potenciál mírné redukce vozokilometrů tranzitní 
těžké nákladní dopravy, protože část průjezdu přes město se nerealizuje.“ se 
poznamenává, že v dokumentaci chybí kvantifikace „redukce vozokilometrů 
tranzitní těžké nákladní dopravy“ na příslušné silniční síti včetně souvisejících 
efektů ve vztahu k životnímu prostředí a veřejnému zdraví. Není ani zřejmé, 
zda je „redukce vozokilometrů tranzitní těžké nákladní dopravy“ zahrnuta 
v dopravně inženýrských podkladech zpracovaných společností Technická 
správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního inženýrství 
a příspěvkovou organizací Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 
- Sekce infrastruktury, které jsou přílohou dokumentace. Nicméně vzhledem 
k tomu, že tento aspekt není v dokumentaci explicitně uveden, lze připustit, 
že hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví bylo ve 
vztahu k tomuto aspektu provedeno nejspíše na straně rezervy (při 
hodnocení nebylo kalkulováno s faktorem  „redukce vozokilometrů tranzitní 
těžké nákladní dopravy“). 

4. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že v dokumentaci je 
v předmětné věci uvedeno, že: „Vlastní napojení na Průmyslovou je 
kompromisním řešením mezi technickými možnostmi a požadavky správce VVN 
a orgánů státní správy, včetně Policie ČR.“. 
Jak však již bylo výše uvedeno, z hlediska komplexního posouzení 
vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – 
Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí navrhuje vydat 
nesouhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
„Terminál Malešice“ na životní prostředí. 

 
V.1.2. Vyjádření dotčených správních orgánů 
 
V.1.2.1. Vyjádření Úřadu městské části Praha 14, odboru životního prostředí 
 (č.j.: UMCP14/19/47919/OŽP/Bra ze dne 20. 11. 2019)     
  
Podstata vyjádření 
 
a) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejsou připomínky.   
 
b) Z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou připomínky.   
 
c) Z hlediska ochrany ovzduší nejsou připomínky.   
 
d) Z hlediska odpadového hospodářství nejsou připomínky.   
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Vypořádání vyjádření 
 
ad  a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
ad  b) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
ad  c) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
ad  d) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
   
V.1.2.2. Vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí 
 (č.j.: MHMP 2415580/2019 ze dne 2. 12. 2019)       
      
Podstata vyjádření 
 
a) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejsou připomínky.   
 
b) Z hlediska lesů a lesního hospodářství nejsou připomínky. 
 
c) Z hlediska nakládání s odpady nejsou připomínky s tím, že se upozorňuje na aktualizaci 

Metodického návodu odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů 
a pro nakládání s nimi (Ministerstvo životního prostředí, srpen 2018). 

 
d) Z hlediska ochrany ovzduší se pro zmírnění negativního vlivu nákladního 

automobilového provozu na kvalitu ovzduší jak u nedaleké obytné zástavby, tak v těsné 
blízkosti navrhovaného záměru požaduje v dalším stupni projektové dokumentace 
aplikovat vhodná opatření, která povedou ke zmírnění dopadů na stávající imisní pozadí, 
např. formou výsadby nových stromů v okolí překladiště. Pro zmírnění sekundární 
prašnosti na ploše překladiště a příjezdových komunikacích bude nezbytné  provádět 
jejich pravidelné efektivní čištění. Během výstavby bude rovněž nezbytné (nad rámec 
opatření uvedených v dokumentaci) minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování 
jemnozrnného materiálu na staveništi. 
K hodnocení vlivu na ovzduší nejsou zásadní připomínky. Realizace záměru v daném 
území je z hlediska ochrany ovzduší přijatelná, bude však nezbytné uplatnit všechna 
požadovaná opatření a specifikovat je v dalších stupních projektové přípravy. 

 
e) Z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou připomínky - upozorňuje se na definici 

„porostu“ ve smyslu § 1písm. a) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení, ochranu ponechávané zeleně podle ČSN 839061 a potřebu požádat 
o udělení výjimky ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro zvláště chráněný druh 
(Bombus). 

 
f) Z hlediska myslivosti nejsou chráněné zájmy dotčeny. 
 
g) Z hlediska ochrany vod nejsou k záměru připomínky při splnění následujících požadavků: 

1. Neveřejná čerpací stanice musí být v rámci dokumentace pro územní řízení navržena 
tak, že manipulační plocha u výdejního stojanu bude zastřešena. Skladovací nádrž na 
motorovou naftu bude dvouplášťová a vybavená kontrolním systémem. 
V dokumentaci musí být uveden objem navržené nádrže pro skladování motorové 
nafty. 
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2. Dokumentace pro územní řízení musí obsahovat řešení likvidace splaškových 
odpadních vod. 

 
Vypořádání vyjádření 
 
ad  a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
ad  b) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
ad  c) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
ad  d) Vzhledem k tomu, že z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní 

prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, 
odboru ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí, 
ponechává se vyjádření bez dalšího komentáře. 

 
ad  e) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.     
 
ad  f) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
ad  g) Vzhledem k tomu, že z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní 

prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, 
odboru ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí, 
ponechává se vyjádření bez dalšího komentáře. 

 
V.1.2.3. Vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče       
 (č.j.: MHMP 23024820/2019 ze dne 13. 11. 2019)       
 
Podstata vyjádření 
 
Dotčené nemovitosti parc. č. 954/1 a 924/4 (západní část včetně stávajícího mostu) leží 
v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze, jehož cílem je zajištění 
urbanistických a architektonických hodnot na území památkové rezervace před rušivými vlivy 
vyvolanými stavebními záměry v jejím okolí. Přípravná a projektová dokumentace bude 
předložena MHMP OPP k projednání podle § 14 odst. 2 a 3 a § 44a odst. 3 zákona 
č. 20/1987 Sb. 
Záměr je zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má již od doby přípravy 
stavby oznamovací povinnost podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., vůči 
Archeologickému ústavu.  
  
Vypořádání vyjádření  
 
Vzhledem k tomu, že z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, odboru 
ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů 
provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí, ponechává se vyjádření 
bez dalšího komentáře. 
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V.1.2.4. Vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru dopravy       
 (č.j.: MHMP 22218540/2019 ze dne 26. 11. 2019)       
 
Podstata vyjádření 
 
K záměru nejsou žádné námitky. 
 
Vypořádání vyjádření  
 
Vzhledem  k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.   
 
V.1.2.5. Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Praha 
 (zn.: ČIŽP/41/2017/6417 ze dne 19. 12. 2017)            
    
Podstata vyjádření 
 
a) Z hlediska ochrany ovzduší nejsou k dokumentaci připomínky. 
 
b) Z hlediska ochrany vod je nedostatečně zhodnocen vliv záměru na podzemní a povrchové 

vody. Dokumentace neobsahuje jednoznačné údaje, jak bude nakládáno se srážkovými 
vodami a splaškovými vodami. 

 
c) Z hlediska odpadového hospodářství nejsou k dokumentaci připomínky (upozorňuje se, že 

případné využití vybouraného asfaltu se musí řídit podmínkami stanovenými vyhláškou 
č. 130/2019 Sb. a že shromažďovací místa i prostředky pro nebezpečné odpady musí být 
označeny podle vyhlášky č. 383/2001 Sb.).  

 
d) Z hlediska ochrany přírody a krajiny nejsou k dokumentaci zásadní připomínky za 

předpokladu, že bude postupováno podle zákona č. 114/1992 Sb. a zákona 
č. 334/1992 Sb.  

 
Vypořádání vyjádření    
 
ad  a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
ad  b) Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že nakládání s vodami měla být 

v dokumentaci věnována větší pozornost, zejména ve vztahu k zasakování vod ze 
srážek – viz požadavek k zasakování vod ze srážek vyplývající z § 5 odst. 3 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Pokud se jedná o splaškové vody v rámci provozu 
terminálu, z údajů uvedených v dokumentaci lze usuzovat, že budou odváděny do 
jednotné stokové sítě. Pokud jde o hodnocení vlivu na stav povrchových vod 
a podzemních vod, není zcela transparentní a v tomto smyslu lze souhlasit s 
vyjádřením České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Praha. 
Nicméně s ohledem na charakter záměru a danou etapu přípravy záměru lze 
shrnout, že aspekt vlivu na stav povrchových vod a podzemních vod 
nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu 
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Záměr je podmíněně 
přijatelný. 
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Vzhledem k tomu, že z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, 
odboru ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí, 
ponechává se vyjádření bez dalšího komentáře. 

 
ad  c) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

 
ad  d) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.   
 
V.1.2.6. Vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody 

a krajiny 
 (č.j.: ze dne 18. 12. 2017)     
   
Podstata vyjádření 
 
V dokumentaci je záměr předložen ve variantě D, která (oproti variantám A, B a C 
předloženým v oznámení záměru) představuje nejvyšší trvalý zábor půdy (10,6605 ha). 
Varianta D záměru není v souladu s § 4 odst. 1 písm. c), d) a e) zákona č. 334/1992 Sb. 
Postrádáme informaci, zda dojde k plošnému dočasnému záboru pozemků ze zemědělského 
půdního fondu. Uvítali bychom uvedení předběžné bilance skrývky kulturní vrstvy půdy. 
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu není navrhovaná varianta D v souladu se 
zákonem č. 334/1992 Sb. a s její realizací nesouhlasíme. Jako nejvýhodnější z hlediska záboru 
zemědělského půdního fondu doporučujeme variantu A záměru. 
 
Vypořádání vyjádření 
 
Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že v dokumentaci byl záměr předložen 
jako invariantní (ve variantě D řešení záměru), a to na základě závěru zjišťovacího 
řízení a vyhodnocení všech aspektů týkajících se ochrany příslušných složek 
a charakteristik životního prostředí a veřejného zdraví.  
Vliv záměru na zemědělský půdní fond lze z hlediska velikosti vlivu označit za velký 
(10,6605 ha), z hlediska významnosti vlivu vzhledem k záboru půdy ze zemědělského 
půdního fondu ve třídě ochrany III a IV (nedochází k záboru ve třídě ochrany I a II) za 
podmíněně přijatelný. Lze shrnout, že aspekt vlivu na půdu nepředstavuje ve spojení 
s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí.  
Vzhledem k tomu, že z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, odboru 
ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů 
provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí, ponechává se vyjádření 
bez dalšího komentáře.  
 
V.1.2.7. Vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy 
 (č.j.: HSHMP 58906/2019 ze dne 3. 12. 2019)     
   
Podstata vyjádření 
 
Dokumentace je z hlediska zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví dostačující 
a je možné s ní souhlasit za předpokladu, že budou v navazujících řízeních navržena, 
realizována a při provozu dodržována veškerá v dokumentaci navržená akustická opatření. 
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Vypořádání vyjádření 
 
K vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které je přílohou dokumentace,  je třeba 
konstatovat, že zejména v případě hodnocení velikosti a významnosti vlivu znečištění 
ovzduší na zdraví obyvatel byl důraz položen na hodnocení vlivu vlastního záměru 
(tj. jeho příspěvků) bez náležité reflexe stávajícího/výchozího stavu znečištění ovzduší 
z hlediska jeho únosného zatížení, a to ve vztahu k ochraně veřejného zdraví. Z tohoto 
pohledu došlo i při správném hodnocení malé velikosti vlivu vlastního záměru  na zdraví 
obyvatel (z titulu příspěvků záměru ke znečištění ovzduší o malé velikosti) 
k nepatřičnému hodnocení vlivu na zdraví obyvatel, označenému jako nevýznamný vliv. 
Obecně totiž v případě, kdy ve stávajícím/výchozím  stavu znečištění ovzduší je imisní 
koncentrace znečišťující látky na hranici imisního limitu, resp. nad touto hranicí, nelze 
automaticky považovat příspěvek záměru, byť o malé velikosti, za nevýznamný. 
Jak je správně uvedeno ve vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve vztahu k roku 2025: 
„Hodnoty průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu v prostoru obytné zástavby v 
zájmovém území ve výchozím stavu byly vypočteny v rozmezí 0,6 – 1,1 ng.m-3. To již 
odpovídá hodnotám nad hranicí přijatelného rizika.“ a rovněž i ve výhledovém období po 
naplnění Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy: „Jak vyplývá 
z celkových hodnot, stejně jako v roce 2025 lze očekávat v celém zájmovém území hodnoty 
nad hranicí přijatelné míry rizika, tedy v celém území lze očekávat zvýšenou míru 
zdravotního rizika z chronické expozice benzo(a)pyrenu.“.  
Z aktuálních údajů za období let 2014 - 2018 vyplývá, že v  území umístění záměru 
(tj. ve čtvercích 465550 a 466550) je průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na 
úrovni 0,9 ng/m3 (tj. těsně pod úrovní imisního limitu 1 ng/m3) a že v území, kterým 
projíždí těžká automobilová doprava generovaná posuzovaným záměrem - tj. po 
Štěrboholské spojce a dále po Pražském okruhu s příslušnou obytnou zástavbou v okolí 
těchto komunikací, dosahují (v příslušných čtvercích 1x1 km) průměrné roční 
koncentrace benzo(a)pyrenu hodnot 1,2 ng/m3, resp. 1,3 ng/m3 (tj. hodnot nad úrovní 
imisního limitu 1 ng/m3). 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že při vyhodnocení zdravotního rizika spojeného 
s  expozicí benzo(a)pyrenu nejde o porovnání příslušných koncentrací benzo(a)pyrenu 
v dotčeném území s imisním limitem (jak je to v případě vyhodnocení vlivu na čistotu 
ovzduší), nýbrž o porovnání s koncentrací, která odpovídá  všeobecně akceptovatelnému 
přijatelnému zdravotnímu riziku (tj. riziku 1 x 10-6, resp. riziku v řádu 10-6). Při aplikaci 
hodnoty jednotkového karcinogenního rizika stanovené Světovou zdravotnickou 
organizací (WHO) pro celoživotní expozici benzo(a)pyrenu ve výši 8,7 x 10-5 (ng.m-3)-1 
vychází koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší, odpovídající karcinogennímu riziku 1 x 
10-6, v úrovni roční průměrné koncentrace 0,0115 ng/m3. To ovšem znamená, že 
koncentrace benzo(a)pyrenu kolem úrovně 1ng/m3, které jsou predikovány v dotčeném 
území ve stávajícím/výchozím stavu (tj. bez realizace posuzovaného záměru), již ve 
stávajícím/výchozím stavu znamenají řádové překročení koncentrace odpovídající 
všeobecně akceptovatelnému přijatelnému zdravotnímu riziku z  expozice 
benzo(a)pyrenu. Toto riziko je proto možné hodnotit jako zvýšené a celospolečensky 
neakceptovatelné. 
Jak je dále uvedeno ve vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, ve výpočtové oblasti je 
nutno očekávat již ve výchozím stavu zvýšené riziko i z expozice částicím frakce PM10 
a PM2,5 s tím, že v případě benzenu se budou koncentrace pohybovat na hranici 
přijatelné míry rizika. 



 48 

S ohledem na výše uvedené lze celkově shrnout, že vlivy vlastního záměru (jeho 
příspěvků ke znečištění ovzduší a z toho plynoucích vlivů na zdraví obyvatel) jsou sice 
malé, ale z hlediska výchozího stavu znečištění ovzduší je nelze označit za nevýznamné, 
neboť prakticky dále zhoršuje výchozí stav při kterém je již zvýšené a celospolečensky 
neakceptovatelné riziko z expozice benzo(a)pyrenu (rovněž zvýšené riziko z expozice 
částicím frakce PM10 a PM2,5 a riziko z expozice benzenu na hranici přijatelné míry 
rizika).    
Z výše uvedeného proto vyplývá, že realizaci posuzovaného záměru, který generuje 
zdrojovou/cílovou těžkou automobilovou dopravu a zavádí ji do již neúnosně zatíženého 
území, ve kterém již ve stávajícím/výchozím stavu je riziko z expozice benzo(a)pyrenu 
zvýšené a celospolečensky neakceptovatelné (rovněž zvýšené riziko z expozice částicím 
frakce PM10 a PM2,5 a riziko z expozice benzenu na hranici přijatelné míry rizika), nelze 
považovat z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelnou.    
Vzhledem k tomu, že z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, odboru 
ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů 
provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí, ponechává se vyjádření 
bez dalšího komentáře. 
 
V.1.3. Vyjádření spolků 
 
V.1.3.1. Vyjádření spolku Malešice v pohybu, z.s. 
 (ze dne 1. 12. 2019)       
    
Podstata vyjádření 
 
a)  Nesouhlasíme se závěry dokumentace, která má následující vážné nedostatky: 

1. Velkokapacitní překladiště představuje významní zhoršení podmínek pro život 
obyvatel. Je budováno bez ohledu na dlouhodobý nesouhlas místních radnic a nepatří 
ani do Malešic, Kyjí nebo jiné z blízkých čtvrtí. Zástupcem investora bylo již v roce 
2017 sděleno, že se bude s veřejností komunikovat, záměr však nebyl veřejnosti blíže 
představen. 

2. Záměr zatíží již dnes dopravně přetíženou komunikaci Průmyslová. 
3. Hluk a vibrace pro tisíce lidí díky neustálému přejezdu kamionů  v dotčené oblasti. 
4. Čtvrť Malešice získává charakter rezidenční čtvrti s dobrým zázemím přírodních 

parku a ztrácí na svém průmyslovém charakteru. Záměr tak poškozuje přilehlé 
lokality nejen z hlediska negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel, ale 
také působí kontraproduktivně z hlediska lokálních sociálně ekonomických faktorů. 
Dochází ke znehodnocování významných investic jednotlivců do bydlení a správy 
nemovitostí. Investor nedeklaroval žádné záruky ani kompenzační opatření směrem 
k poškozeným občanům. Záměr není žádným způsobem prospěšný místnímu 
obyvatelstvu. Panuje výrazná obava, že do budoucna dojde k rozšíření areálu. 

5. Terminál si zde nepřejeme, jsme přesvědčeni o tom, že takovéto překladiště by mělo 
být na okraji Prahy a ne v jejím širším centru. 

 
b) Žádáme vydání nesouhlasného závazného stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb. 
 
Vypořádání vyjádření  
 
ad  a)  K jednotlivým záležitostem se uvádí následující: 
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1. Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví bylo 
předmětem dokumentace. 
V posudku je konstatováno, že realizaci posuzovaného záměru, který 
generuje zdrojovou/cílovou těžkou automobilovou dopravu a zavádí ji do již 
neúnosně zatíženého území, ve kterém již ve stávajícím/výchozím stavu je 
riziko z expozice benzo(a)pyrenu zvýšené a celospolečensky neakceptovatelné 
(rovněž zvýšené riziko z expozice částicím frakce PM10 a PM2,5 a riziko 
z expozice benzenu na hranici přijatelné míry rizika), nelze považovat 
z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelnou.  

2. Pokud se jedná o dopravní infrastrukturu, je třeba upozornit na dopravně 
inženýrské podklady zpracované společností Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního inženýrství, které jsou  přílohou  
dokumentace, a to zejména ve vztahu k těžké automobilové dopravě 
generované posuzovaným záměrem. V dokumentaci (viz str. 7 dokumentace) 
je intenzita těžké automobilové dopravy stanovena „arbitrárně“ 
oznamovatelem záměru na úrovni 96 obrátek kamionů (přepravujících 
kontejnery) v období 6.00 – 22.00 hodin, tj. na úrovni 192 jízd kamionů 
v obou směrech. To prakticky znamená průjezd 1 kamionu každých 5 minut 
(průměrně v daném profilu silniční sítě).  V dopravně inženýrských 
podkladech, resp. v části 5. Kapacitní posouzení křižovatek se pro křižovatku 
Průmyslová x Černokostelecká konstatuje: „Pro upravený signální program 
P11/100, který je doložen v příloze č. 4.1.3, křižovatka v posuzovaném stavu 
kapacitně vyhoví s minimální rezervou kapacity na rozhodujících kolizních 
vjezdech (úroveň kvality dopravy E – nestabilní stav, viz příloha č. 4.1.4). 
Požadovaná úroveň kvality dopravy dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek 
na pozemních komunikacích je sice splněna, nicméně vypočtené délky front na 
východním vjezdu indikují, že se vozidla odbočující vlevo (VE<) budou s vozidly 
jedoucími přímo (VD^) vzájemně ovlivňovat. Tím bude délka fronty od východu 
velmi pravděpodobně větší a celková kapacita křižovatky ve směru od východu 
zřejmě nedostatečná. Fronta na tomto vjezdu může negativně ovlivnit sousední 
blízkou křižovatku 0.737 Černokostelecká – rampy Štěrboholské spojky 
(vzdálenost cca 120 m).“. V reálném stavu to může znamenat kongesce, které 
budou znamenat i zvýšené emise znečišťujících látek z dopravy. 
Dále je třeba upozornit, že dopravně inženýrské podklady společnosti 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního 
inženýrství byly zpracovány s tím, že: „V prognózovaném horizontu 2025 byl 
doplněn plánovaný úseku Pražského okruhu, st. PO 511 mezi dálnicí D1 
a Běchovicemi. Dále byly v modelu uvažovány komunikace, které souvisí se 
stavbou PO 511 – jedná se o Hostivařskou spojku či „Uhříněveský přivaděč“ 
na PO 511.“. Tím došlo v prognózovaném horizontu 2025 bez záměru 
k poklesu dopravní intenzity na ulici Průmyslová (v roce 2025 má být podle 
dokumentace ukončena stavba posuzovaného terminálu). Otázkou zůstává, 
zda v roce 2025 bude skutečně uvedena do provozu stavba Pražského 
okruhu PO 511  - v opačném případě by to totiž znamenalo, že provedené 
kapacitní vyhodnocení křižovatky Průmyslová x Černokostelecká by se 
posunulo do ještě více nepříznivých hodnot.   

3. Z provedeného posouzení vyplývá, že z formálního hlediska, tj. ve vztahu 
k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
je třeba považovat zatížení území z hlediska výchozí hlukové situace 
způsobené dopravními zdroji hluku za neúnosné.  Je však třeba uvést, že 
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posuzovaný záměr nepředpokládá noční provoz a že proto hluková situace 
v noční době nemůže být záměrem ovlivněna. Proto s i ohledem na vedení 
dopravy generované posuzovaným záměrem a rovněž i na protihluková 
opatření přijatá v dokumentaci lze z hlediska výchozí úrovně hlukové situace 
považovat posuzovaný záměr za podmíněně přijatelný.       
Pokud jde o vibrace, k  hodnocení vlivu záměru na stav vibrací provedenému  
v dokumentaci nejsou s ohledem na charakter záměru a technická opatření 
k omezení vibrací zásadní připomínky, záměr je možno z tohoto hlediska 
považovat za podmíněně přijatelný. 

4. Vzhledem k obsahu vyjádření, i když se v některých částech přímo netýká 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., se odkazuje na výše uvedený 
komentář v bodě ad  a) 1. tohoto vypořádání vyjádření. 

5. Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že v rámci dokumentace 
nebyla posuzována varianta umístění terminálu „na okraji Prahy“ a že proto 
nebyla z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví hodnocena 
ani posouzena. 

 
ad  b) Vzhledem k tomu, že vyjádření směřuje do kompetence příslušného úřadu – 

Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, je ponecháno bez dalšího 
komentáře.  

 
V.1.3.2. Vyjádření spolku Spolek Malešice pro lepší život 
 (ze dne 29. 11. 2019)       
    
Podstata vyjádření 
 
a)  Nesouhlasíme se závěry dokumentace, která má následující vážné nedostatky: 

1. Parametry záměru se zvláštně liší od toho, co investor předkládal před 13 lety 
(překladiště mělo být menší, ale provoz větší). To vzbuzuje podezření, že plánovaná 
kapacita záměru je větší. 

2. Parametry záměru se také liší od záměru přeloženého před 3 lety (4 koleji místo 
původních 6 kolejí). Není záruka, že záměr nebude rozšířen. 

3. Nejsou dostatečně vyhodnoceny dopady vyvolané dopravy. Neřeší se přetížení ulice 
Průmyslová. Komplexní posouzení toho, jak bude ovlivněna doprava v Praze chybí. 

4. Dokumentace uvažuje několik variant, zcela ale pomíjí nulovou variantu. 
5. Dokumentace u variant B a C přiznává problémy s tím, že investor nevlastní 

pozemky nutné pro výstavbu napojení na Průmyslovou ulici, u preferované 
varianty D však nijak vlastnictví pozemků nezmiňuje. Není záruka, že kamiony 
nebudou jezdit jinudy. 

6. Dokumentace tvrdí, že dojde ke snížení kamionové dopravy v centru Prahy. Tento 
závěr je spekulativní, není podložen analýzou. Záměr naopak znamená novou zátěž 
do centra Prahy. 

7. Kapacita stání pro kamiony není dostatečná, budou parkovat i mimo areál a zatěžovat 
přilehlé komunikace. 

8. Dokumentace uvažuje kamerový systém. Ten ale nezajistí, že kamiony skutečně 
nepojedou nepovolenou cestou a nebudou přijíždět přes staré Malešice. 

9. Dokumentace dělení vlaků delších než 700 m na Malešickém nádraží nezmiňuje (na 
rozdíl od oznámení záměru). Vyvolaná zátěž z dělení vlaků není analyzována, ani to, 
zda je pro to kapacita nádraží dostatečná.  
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10. Dokumentace uvažuje elektrifikaci železnice, která ale není zaručena. Jaký motor 
budou mít posunovací lokomotivy? V překladišti budou těžko troleje. 

11. Záměr je proti duchu doporučení na str. 47 dokumentace, že je nutné vytvořit 
výrazné zelené rámce na okrajích oblastí krajinného rázu. Oblast Malešic se 
postupně stává čtvrtí určenou k bydlení a průmysl se má utlumovat, ne rozšiřovat. 

12. Dokumentace opomíjí sportovní areál Šafářka. Dopady jsou uvažovány pouze 
hlukové, ačkoliv ostatní vlivy, např. prašnost, budou také významné. 

13. Dokumentace tvrdí, že přilehlé kulturní památky nebudou ovlivněny. To není pravda, 
budou dotčeny hlukem, exhalacemi, světelným smogem i zvýšenou dopravou. Vliv 
na historické centrum Malešic není dostatečně zhodnocen. 

14. Není zaručeno, že v noci nedojde k žádnému výjezdu vlaku. 
15. Dokumentace uvažuje 10 pohybů manipulátoru za den (jako před 3 lety 

s 6 kolejemi). Již tehdy byl tento počet podhodnocený, nyní je ještě méně 
důvěryhodný. 

16. Navrhují se 5 metrové protihlukové stěny. Hluk bude ale v překladišti vznikat výše. 
Uvažované jeřáby jsou vysoké skoro 30 m. 

17. Dokumentace tvrdí, že vibrace nebudou vznikat, případně, že je téměř nemožné je 
vypočítat. To je nedostačující analýza. Např. v Ungrově ulici se již dnes domy 
otřásají, když projíždí vlak. Ke znatelnému přenosu vibrací tedy dochází.  

18. Záměr bude vyžadovat kácení značného množství stromů a keřů, aniž je zaručeno, že 
bude vysázena odpovídající náhrada. 

19. Záměr dostatečně neřeší světelný smog (přilehlé obytné domy jsou vysoké 
a z posledních pater bude na překladiště vidět, světlo půjde přímo do bytů). 

20. Dokumentace nebere v úvahu, že při couvání vozidel v areálu musejí vydávat velmi 
hlasité pípání. 

21. Záměr bude ovlivňovat životní prostředí v nejširším slova smyslu. Půjde především 
o vliv na kvalitu života obyvatel Malešic a na charakter této lokality. Poukazuje se na 
trvalý odpor proti záměru.  

 
b) Žádáme vydání nesouhlasného závazného stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb. 
 
Vypořádání vyjádření  
 
ad  a)  K jednotlivým záležitostem se uvádí následující: 

1. S vyjádřením lze souhlasit v tom smyslu, že příslušné údaje týkající se 
kapacity záměru, byly stanoveny „arbitrárně“ oznamovatelem záměru bez 
transparentního zdůvodnění a jsou proto „nekontrolovatelné“ (je zřejmé, že 
v daném případě jsou příslušné údaje výsledkem celé řady faktorů, které 
nebyly v dokumentaci komentovány). V dokumentaci stanovené údaje 
týkající se kapacity záměru byly proto při zpracování tohoto posudku 
reflektovány jako danost s tím, že základem posouzení bylo hodnocení vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví provedené v dokumentaci. 

2. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář ve výše uvedeném 
bodě ad  a) 1. tohoto vypořádání vyjádření s tím, že ev. rozšiřování záměru 
by bylo předmětem příslušných řízení podle v té době platných právních 
předpisů. 

3. S odkazem na komentář ve výše uvedeném bodě ad  a) 1. tohoto vypořádání 
vyjádření se uvádí, že vlivy dopravy generované záměrem byly 
v dokumentaci vyhodnoceny, a to ve vztahu k předpokládanému směrování 
dopravy. 
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Pokud se jedná o dopravní infrastrukturu, je třeba upozornit na dopravně 
inženýrské podklady zpracované společností Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního inženýrství, které jsou  přílohou  
dokumentace, a to zejména ve vztahu k těžké automobilové dopravě 
generované posuzovaným záměrem. V dokumentaci (viz str. 7 dokumentace) 
je intenzita těžké automobilové dopravy stanovena „arbitrárně“ 
oznamovatelem záměru na úrovni 96 obrátek kamionů (přepravujících 
kontejnery) v období 6.00 – 22.00 hodin, tj. na úrovni 192 jízd kamionů 
v obou směrech. To prakticky znamená průjezd 1 kamionu každých 5 minut 
(průměrně v daném profilu silniční sítě).  V dopravně inženýrských 
podkladech, resp. v části 5. Kapacitní posouzení křižovatek se pro křižovatku 
Průmyslová x Černokostelecká konstatuje: „Pro upravený signální program 
P11/100, který je doložen v příloze č. 4.1.3, křižovatka v posuzovaném stavu 
kapacitně vyhoví s minimální rezervou kapacity na rozhodujících kolizních 
vjezdech (úroveň kvality dopravy E – nestabilní stav, viz příloha č. 4.1.4). 
Požadovaná úroveň kvality dopravy dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek 
na pozemních komunikacích je sice splněna, nicméně vypočtené délky front na 
východním vjezdu indikují, že se vozidla odbočující vlevo (VE<) budou s vozidly 
jedoucími přímo (VD^) vzájemně ovlivňovat. Tím bude délka fronty od východu 
velmi pravděpodobně větší a celková kapacita křižovatky ve směru od východu 
zřejmě nedostatečná. Fronta na tomto vjezdu může negativně ovlivnit sousední 
blízkou křižovatku 0.737 Černokostelecká – rampy Štěrboholské spojky 
(vzdálenost cca 120 m).“. V reálném stavu to může znamenat kongesce, které 
budou znamenat i zvýšené emise znečišťujících látek z dopravy. 
Dále je třeba upozornit, že dopravně inženýrské podklady společnosti 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního 
inženýrství byly zpracovány s tím, že: „V prognózovaném horizontu 2025 byl 
doplněn plánovaný úseku Pražského okruhu, st. PO 511 mezi dálnicí D1 
a Běchovicemi. Dále byly v modelu uvažovány komunikace, které souvisí se 
stavbou PO 511 – jedná se o Hostivařskou spojku či „Uhříněveský přivaděč“ na 
PO 511.“. Tím došlo v prognózovaném horizontu 2025 bez záměru k poklesu 
dopravní intenzity na ulici Průmyslová (v roce 2025 má být podle 
dokumentace ukončena stavba posuzovaného terminálu). Otázkou zůstává, 
zda v roce 2025 bude skutečně uvedena do provozu stavba Pražského okruhu 
PO 511  - v opačném případě by to totiž znamenalo, že provedené kapacitní 
vyhodnocení křižovatky Průmyslová x Černokostelecká by se posunulo do 
ještě více nepříznivých hodnot.  

4. Záměr byl z hlediska umístění i technického řešení předložen v dokumentaci 
jako invariantní s tím, že vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou 
v relevantních aspektech hodnoceny ve vztahu k nulové variantě (tj. bez 
realizace předloženého záměru), která tak představuje zároveň variantu 
referenční (porovnání invariantního záměru s nulovou variantou je 
integrální součástí posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.). 

5. Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí že problematika vlastnictví 
pozemků není pro posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. relevantním 
aspektem (tato problematika nemůže ovlivnit velikost a významnost vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví). Tato problematika je relevantní 
v navazujících řízeních k povolení záměru. 

6. S vyjádřením lze souhlasit v tom smyslu, že ve vztahu k formulacím 
uvedeným na str. 15 dokumentace: „Hlavní význam terminálu je tedy 
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v potenciálu pomoci optimalizovat dopravní toky při zásobování hl. města Prahy 
rozložením na více typů přepravy a možnost razantního krácení přepravních 
vzdáleností po silnicích.“ a dále „Umístěním terminálu do Malešic tak má 
potenciál mírné redukce vozokilometrů tranzitní těžké nákladní dopravy, 
protože část průjezdu přes město se nerealizuje.“ se poznamenává, že 
v dokumentaci chybí kvantifikace „redukce vozokilometrů tranzitní těžké 
nákladní dopravy“ na příslušné silniční síti včetně souvisejících efektů ve 
vztahu k životnímu prostředí a veřejnému zdraví. Není ani zřejmé, zda je 
„redukce vozokilometrů tranzitní těžké nákladní dopravy“ zahrnuta v dopravně 
inženýrských podkladech zpracovaných společností Technická správa 
komunikací hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního inženýrství a příspěvkovou 
organizací Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy - Sekce 
infrastruktury, které jsou přílohou dokumentace. Nicméně vzhledem k tomu, 
že tento aspekt není v dokumentaci explicitně uveden, lze připustit, že 
hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví bylo ve vztahu 
k tomuto aspektu provedeno nejspíše na straně rezervy (při hodnocení 
nebylo kalkulováno s faktorem  „redukce vozokilometrů tranzitní těžké 
nákladní dopravy“). 

7. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář ve výše uvedeném 
bodě ad  a) 1. tohoto vypořádání vyjádření. 

8. Problematika směrování dopravy generované posuzovaným záměrem je 
technicky a organizačně řešitelná a nepředstavuje tedy ve spojení 
s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního 
prostředí a veřejného zdraví. 

9. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář ve výše uvedeném 
bodě ad  a) 1. tohoto vypořádání vyjádření. 

10. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář ve výše uvedeném 
bodě ad  a) 1. tohoto vypořádání vyjádření. V dokumentaci je uvažováno 
s elektrickou trakcí. 

11. Pokud se jedná o problematiku dřevin rostoucích mimo les, s ohledem na 
rozsah vynuceného kácení těchto dřevin se jeví náhradní výsadby navržené 
v dokumentaci resp. v dendrologickém průzkumu, který je přílohou 
dokumentace, jako nedostačující. 

12. Ovlivnění území sportovního areálu Šafářka znečišťujícími látkami 
emitovanými do ovzduší je patrné z údajů uvedených v rozptylové studii. 

13. Z údajů uvedených v dokumentaci, resp. v akustické  a rozptylové studii 
vyplývá, že přilehlé kulturní památky nebudou významně ovlivněny 
příspěvky záměru ke znečištění ovzduší a hlukové zátěži. Pokud se jedná 
o světelné znečištění, s ohledem na možná opatření k omezení světelného 
znečištění nelze tento aspekt ve spojení s posuzovaným záměrem považovat 
za limitující faktor ve vztahu k ochraně kulturních památek. 

14. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář ve výše uvedeném 
bodě ad  a) 1. tohoto vypořádání vyjádření. 

15. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář ve výše uvedeném 
bodě ad  a) 1. tohoto vypořádání vyjádření. 

16. Realizací záměru bude v relativně blízké vzdálenosti od obytné zástavby 
umístěn nový zdroj hluku (stacionární zdroje hluku v areálu překladiště) 
a k bezpečnému zajištění plnění hygienického limitu hluku pro chráněný 
venkovní prostor staveb musí být vybudována protihluková stěna, která je 
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v určitém úseku až 8 m vysoká. Tato skutečnost sama o sobě napovídá o ne 
příliš vhodném umístění plánovaného terminálu. 

17. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že dokumentace netvrdí, že 
vibrace nebudou vznikat. Pokud jde o vibrace, k  hodnocení vlivu záměru na 
stav vibrací provedenému  v dokumentaci nejsou s ohledem na charakter 
záměru a technická opatření k omezení vibrací zásadní připomínky, záměr je 
možno z tohoto hlediska považovat za podmíněně přijatelný.  

18. Pokud se jedná o problematiku dřevin rostoucích mimo les, s ohledem na 
rozsah vynuceného kácení těchto dřevin se jeví náhradní výsadby navržené 
v dokumentaci resp. v dendrologickém průzkumu, který je přílohou 
dokumentace, jako nedostačující. 

19. I když lze s opatřeními navrhovanými v dokumentaci k omezení světelného 
znečištění v zásadě souhlasit, je vzhledem k umístění areálu překladiště 
zřejmé, že u nejbližší obytné zástavby nelze z hlediska světelného znečištění 
spojeného s areálem překladiště zcela vyloučit ovlivnění faktoru pohody 
obyvatel. Nicméně s ohledem na možná opatření k omezení světelného 
znečištění nelze tento aspekt ve spojení s posuzovaným záměrem považovat 
za limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného 
zdraví. 

20. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář v bodě 
ad  a) 16 tohoto vypořádání vyjádření. 

21. Vzhledem k tomu, že z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu 
hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné 
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na 
životní prostředí, ponechává se vyjádření bez dalšího komentáře. 

 
ad  b) Vzhledem k tomu, že vyjádření směřuje do kompetence příslušného úřadu – 

Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, je ponecháno bez dalšího 
komentáře.  

 
V.1.3.3. Vyjádření spolku Koalice VLASTA, z.s. 
 (ze dne 2. 12. 2019)       
    
Podstata vyjádření 
 
a) Neztotožňujeme se s vyjádřením zpracovatele dokumentace, že je záměr akceptovatelný. 

Nedošlo k dostatečnému celkovému posouzení záměru. Záměr nepatří do vnitřní části 
hl. m. Prahy a měl by být realizován (pokud vůbec) mimo hl. m. Prahu v prostředí mimo 
zástavbu lidských sídel. 
Žádáme proto o vydání nesouhlasného závazného stanoviska pro varianty A, B a C. 
Žádáme o vydání nesouhlasného závazného stanoviska a požadujeme o vrácení 
dokumentace. Důvodem jsou nedostatečně zpracované a reflektované podmínky ze 
závěru zjišťovacího řízení (nezpracování nulové varianty, nezohlednění koncepce city-
logistiky, nezpracování plánu sadových úprav). 

 
b) Požadujeme veřejné projednání záměru. 
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Vypořádání vyjádření  
 
ad  a) Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že záměr byl v dokumentaci 

předložen jako invariantní. 
Vzhledem k tomu, že z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, 
odboru ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí, 
ponechává se vyjádření bez dalšího komentáře. 

 
ad  b) Veřejné projednání záměru proběhlo v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. 
 
V.1.3.4. Vyjádření spolku Kyjský občanský klub 
 (ze dne 2. 12. 2019)       
    
Podstata vyjádření 
 
a)  Nesouhlasíme se závěry dokumentace, která má následující vážné nedostatky. Navržená 

varianta záměru je silně kapacitně poddimenzovaná. Dokumentace uvádí pouze 3 páry 
vlaků a 96 kamionů v jednom směru za den (vyjádření je doplněno podrobným 
zdůvodněním). Záměr je nutno posuzovat na maximální kapacitu, která je dána technicky 
možným počtem odbavených vlaků a přeložených kontejnerů na kamiony. Nejsou 
záruky, že v budoucnu nedojde k navýšení provozu 

 
b) Žádáme vydání nesouhlasného závazného stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb. 
 
Vypořádání vyjádření  
 
ad  a)  S vyjádřením lze souhlasit v tom smyslu, že příslušné údaje týkající se kapacity 

záměru, byly stanoveny „arbitrárně“ oznamovatelem záměru bez 
transparentního zdůvodnění a jsou proto „nekontrolovatelné“ (je zřejmé, že 
v daném případě jsou příslušné údaje výsledkem celé řady faktorů, které nebyly 
v dokumentaci komentovány). V dokumentaci stanovené údaje týkající se 
kapacity záměru byly proto při zpracování tohoto posudku reflektovány jako 
danost s tím, že základem posouzení bylo hodnocení vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví provedené v dokumentaci. 
Vzhledem k tomu, že z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, 
odboru ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí, 
ponechává se vyjádření bez dalšího komentáře. 

 
ad  b) Vzhledem k tomu, že vyjádření směřuje do kompetence příslušného úřadu – 

Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, je ponecháno bez dalšího 
komentáře.   
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V.1.3.5. Vyjádření pobočného spolku 01/14 ZO ČSOP „NATURA QUO VADIS?“ 
 (ze dne 2. 12. 2019)       
    
Podstata vyjádření 
 
a)  Jsme přesvědčeni, že: 

1. Záměr předložený v dokumentaci nemůže být v daném čase a navržené variantě 
realizován tak, aby neměl významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné 
zdraví. 

2. K záměru nemůže být přijato souhlasné závazné stanovisko. 
3. Záměr by neměl být z hlediska svých negativních vlivů na životní prostředí a veřejné 

zdraví v uvažovaném území vůbec realizován. 
4. Je nezbytné veřejné projednání. 
5. Je nezbytné vrácení dokumentace k přepracování. 
6. Je nezbytné vydat nesouhlasné závazné stanovisko. 

 
b) Výše uvedená tvrzení dokladujeme nesouhlasným vyjádřením k dokumentaci: 

1. Kapacita rozsahu uvažovaného záměru 
Velkokapacitní překladiště představuje významné zhoršení podmínek pro život 
obyvatel. Je budováno bez ohledu na dlouhodobý nesouhlas místních radnic a nepatří 
ani do Malešic, Kyjí nebo jiné z blízkých čtvrtí. Zástupcem investora bylo již v roce 
2017 sděleno, že se bude s veřejností komunikovat, záměr však nebyl veřejnosti blíže 
představen.  

2. Navrhovaný záměr ve výhledovém období ÚP hl. m. Prahy 
Jsou uvedeny pouze přímé dopravní dopady v místě záměru, je zcela opomíjen vliv 
na okolní dopravu a nevyřešené problémy, které jsou z hlediska dopravního v širším 
okolí záměru (jsou uvedena tři konfliktní místa na silniční síti). 

3. Opatření na omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12 m, návaznost na PO a MO  
Záměr jde proti koncepci hl. m. Prahy, která si klade za cíl vymístění kamionové 
dopravy z širšího centra Prahy, do které je řazena i lokalita záměru (poukazuje se 
na usnesení Rady hl. m. Prahy k návrhu omezení vjezdu nákladních vozidel do 
hl. m. Prahy). 

4. Nedostatečné zhodnocení umístění záměru  
Z pohledu místních obyvatel jsou důležité jiné skutečnosti než v dokumentaci 
zdůrazňované umístění záměru v průmyslově využívaném území (obytná zástavba ve 
vzdálenosti do 200 m, sportoviště ve vzdálenosti 100 m, tři kulturní památky ve 
vzdálenosti 300 – 500 m, hranice ochranné zóny městské památkové rezervace).  
Záměr je umísťován do lokality, kde se střetává s výrazným výskytem každodenního  
významného počtu lidí, včetně nezanedbatelného počtu dětí a mládeže. Tyto faktory 
jsou zcela opomenuty a nejsou k nim vztažena žádná kompenzační opatření.  

5. Malešice nemohou být odkladištěm kamionové dopravy v Praze 
Záměr nepatří do centrální části města, do které lze řadit i Malešice, kde dochází 
k výraznému nárůstu počtu bytů. Čtvrť získává charakter rezidenční čtvrti, ztrácí na 
svém průmyslovém charakteru a průmyslové aktivity by měly být utlumovány. To by 
mělo být zohledněno posouzením nulové varianty, jejíž vypracování požadujeme. 

6. Důvodná obava o trasování dopravy v jiných směrech 
Záměr zatíží již dnes přetíženou ulici Průmyslová. Její zkapacitnění se časově kryje 
s výstavbou překladiště a počátečním obdobím provozu překladiště. Komunikace tak 
nemůže být dopravním přivaděčem významně vzrůstající kamionové dopravy. 
V dokumentaci je uváděn nižší počet obrátek kamionů, než hodnotila studie TSK. 
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7. Nevyřešený zábor ZPF 
Chybí konkrétní vypořádání záboru pozemků ze zemědělského půdního fondu, 
zejména mimo vlastnictví pozemků oznamovatelem. Oznamovatel nesděluje, jak 
bude naloženo se skrývkou). 

8. Výstavba – neznalost oznamovatele o budoucích poměrech v území 
 Vzhledem k absenci údajů o plochách zařízení staveniště, jejich využití a dalších 

faktorech stavby nelze uspokojivě provést proces posuzování vlivů na životní 
prostředí. 

 Není vyřešena podoba a náročnost provozu dep zařízení a další technologické prvky 
terminálu. Domníváme se, že údaj o provozu 6.00 – 22.00 hodin není pravdivý. 

9. Nedostatečná specifikace odpadů z výstavby 
Odpady z výstavby požadujeme vyhodnotit pro každou variantu zvlášť. 

10. Další zhoršení imisních podmínek v lokalitě – benzo(a)pyren 
Realizací záměru dojde ke zhoršení stávajícího stavu a negativnímu působení na 
obyvatele. 

11. Požadavek na vyhodnocení komplexní nulové varianty 
Požadujeme vypracování plnohodnotné tzv. „nulové varianty“ k záměru. 

 
c) Vzhledem k uvedeným připomínkám konstatujeme požadavek na vrácení dokumentace 

k přepracování, v souhrnném posouzení pak vydání nesouhlasného závazného stanoviska. 
 
Vypořádání vyjádření  
 
ad  a) Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že veřejné projednání záměru 

proběhlo v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. 
Vzhledem k tomu, že z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, 
odboru ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí, 
ponechává se vyjádření bez dalšího komentáře. 

 
ad  b)  K jednotlivým záležitostem se uvádí následující: 

1. Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví bylo 
předmětem dokumentace. 
V posudku je konstatováno, že realizaci posuzovaného záměru, který 
generuje zdrojovou/cílovou těžkou automobilovou dopravu a zavádí ji do již 
neúnosně zatíženého území, ve kterém již ve stávajícím/výchozím stavu je 
riziko z expozice benzo(a)pyrenu zvýšené a celospolečensky neakceptovatelné 
(rovněž zvýšené riziko z expozice částicím frakce PM10 a PM2,5 a riziko 
z expozice benzenu na hranici přijatelné míry rizika), nelze považovat 
z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelnou. 

2. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že vlivy dopravy generované 
záměrem byly v dokumentaci vyhodnoceny, a to ve vztahu 
k předpokládanému směrování dopravy. 
Pokud se jedná o dopravní infrastrukturu, je třeba upozornit na dopravně 
inženýrské podklady zpracované společností Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního inženýrství, které jsou  přílohou  
dokumentace, a to zejména ve vztahu k těžké automobilové dopravě 
generované posuzovaným záměrem. V dokumentaci (viz str. 7 dokumentace) 
je intenzita těžké automobilové dopravy stanovena „arbitrárně“ 
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oznamovatelem záměru na úrovni 96 obrátek kamionů (přepravujících 
kontejnery) v období 6.00 – 22.00 hodin, tj. na úrovni 192 jízd kamionů 
v obou směrech. To prakticky znamená průjezd 1 kamionu každých 5 minut 
(průměrně v daném profilu silniční sítě). V dopravně inženýrských 
podkladech, resp. v části 5. Kapacitní posouzení křižovatek se pro křižovatku 
Průmyslová x Černokostelecká konstatuje: „Pro upravený signální program 
P11/100, který je doložen v příloze č. 4.1.3, křižovatka v posuzovaném stavu 
kapacitně vyhoví s minimální rezervou kapacity na rozhodujících kolizních 
vjezdech (úroveň kvality dopravy E – nestabilní stav, viz příloha č. 4.1.4). 
Požadovaná úroveň kvality dopravy dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek 
na pozemních komunikacích je sice splněna, nicméně vypočtené délky front na 
východním vjezdu indikují, že se vozidla odbočující vlevo (VE<) budou s vozidly 
jedoucími přímo (VD^) vzájemně ovlivňovat. Tím bude délka fronty od východu 
velmi pravděpodobně větší a celková kapacita křižovatky ve směru od východu 
zřejmě nedostatečná. Fronta na tomto vjezdu může negativně ovlivnit sousední 
blízkou křižovatku 0.737 Černokostelecká – rampy Štěrboholské spojky 
(vzdálenost cca 120 m).“. V reálném stavu to může znamenat kongesce, které 
budou znamenat i zvýšené emise znečišťujících látek z dopravy. 
Dále je třeba upozornit, že dopravně inženýrské podklady společnosti 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního 
inženýrství byly zpracovány s tím, že: „V prognózovaném horizontu 2025 byl 
doplněn plánovaný úseku Pražského okruhu, st. PO 511 mezi dálnicí D1 
a Běchovicemi. Dále byly v modelu uvažovány komunikace, které souvisí se 
stavbou PO 511 – jedná se o Hostivařskou spojku či „Uhříněveský přivaděč“ na 
PO 511.“. Tím došlo v prognózovaném horizontu 2025 bez záměru k poklesu 
dopravní intenzity na ulici Průmyslová (v roce 2025 má být podle 
dokumentace ukončena stavba posuzovaného terminálu). Otázkou zůstává, 
zda v roce 2025 bude skutečně uvedena do provozu stavba Pražského okruhu 
PO 511  - v opačném případě by to totiž znamenalo, že provedené kapacitní 
vyhodnocení křižovatky Průmyslová x Černokostelecká by se posunulo do 
ještě více nepříznivých hodnot.  

3. S odkazem na výše uvedený komentář v bodě ad  b) 2. tohoto vypořádání 
vyjádření se uvádí, že v dokumentaci bylo reflektováno dopravní omezení, 
které se ovšem týká úseku severně od posuzovaného záměru – kamionová 
doprava je ve vztahu k plánovanému překladišti vedena jižně  ulicí 
Průmyslová (viz údaje o rozpadu dopravy generované záměrem v dopravně 
inženýrských podkladech, které jsou přílohou  dokumentace). 

4. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na výše uvedený komentář v bodě 
ad  b) 1. tohoto vypořádání vyjádření. 

5. Záměr byl z hlediska umístění i technického řešení předložen v dokumentaci 
jako invariantní s tím, že vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou 
v relevantních aspektech hodnoceny ve vztahu k nulové variantě (tj. bez 
realizace předloženého záměru), která tak představuje zároveň variantu 
referenční (porovnání invariantního záměru s nulovou variantou je 
integrální součástí posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.).  

6. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve odkazuje na komentář v bodě ad  b) 
2. tohoto vypořádání vyjádření. Pokud se jedná o počet obrátek vyvolané 
dopravy, v dokumentaci se předpokládá 30 obrátek osobních automobil a 96 
obrátek kamionů, tj. celkem 252 jízd všech vozidel za den, stejně jako 
v dopravně inženýrských podkladech. 
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7. Vliv záměru na zemědělský půdní fond lze z hlediska velikosti vlivu označit 
za velký (10,6605 ha), z hlediska významnosti vlivu vzhledem k záboru půdy 
ze zemědělského půdního fondu ve třídě ochrany III a IV (nedochází 
k záboru ve třídě ochrany I a II) za podmíněně přijatelný. Lze shrnout, že 
aspekt vlivu na půdu nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem 
limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí. 

 Problematika vlastnictví pozemků není pro posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. relevantním aspektem (tato problematika nemůže ovlivnit 
velikost a významnost vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví). Tato 
problematika je relevantní v navazujících řízeních k povolení záměru.  

8. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že s ohledem na danou etapu 
přípravy záměru byla etapě výstavby věnována adekvátní pozornost (vlivy 
výstavby byly řešeny zejména v rámci akustické a rozptylové studie, byla 
navržena příslušná opatření). Celkově lze shrnout, že aspekt vlivů výstavby 
na životní prostředí a veřejné zdraví nemůže být v daném případě 
limitujícím faktorem ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného 
zdraví. 

 Pokud se jedná o etapu provozu, provedené hodnocení vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví vycházelo z údajů deklarovaných v dokumentaci. 

9. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že záměr byl v dokumentaci 
předložen jako invariantní. 

 Pokud se jedná o odpady, s ohledem na charakter záměru a možnou 
produkci odpadů nelze při respektování povinností vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství očekávat 
nestandardní situace s nepříznivým vlivem na životní prostředí a veřejné 
zdraví.  

10. Z aktuálních údajů za období let 2014 - 2018 vyplývá, že v  území umístění 
záměru (tj. ve čtvercích 465550 a 466550) je průměrná roční koncentrace 
benzo(a)pyrenu na úrovni 0,9 ng/m3 (tj. těsně pod úrovní imisního limitu 
1 ng/m3). Jak je však dále uvedeno na str. 21 rozptylové studie: „Nadlimitní 
hodnoty na celém řešeném území lze zaznamenat pouze ve východní části 
posuzované lokality. Zde lze na základě pětiletých průměrů koncentrací 
znečišťujících látek (od roku 2013 do roku 2017) publikovaných ČHMÚ 
evidovat překročení průměrných ročních koncentrací benzo[a]pyrenu.“. Jedná 
se přitom o území, kterým projíždí těžká automobilová doprava generovaná 
posuzovaným záměrem - tj. po Štěrboholské spojce a  dále po Pražském 
okruhu s příslušnou obytnou zástavbou v okolí těchto komunikací. 
Z aktuálních údajů za období let 2014 - 2018 přitom vyplývá, že v  území 
kolem uvedených komunikací (v příslušných čtvercích 1 x 1 km) dosahují 
průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu hodnot 1,2 ng/m3, resp. 1,3 
ng/m3 (tj. hodnot nad úrovní imisního limitu 1 ng/m3).    
Z formálního hlediska, tj. ve vztahu k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je tedy třeba konstatovat, že zatížení 
území z hlediska výchozí úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem je 
v území umístění záměru na hranici únosného zatížení území, resp. těsně pod 
hranicí únosného zatížení území a že zatížení území z hlediska výchozí 
úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem je v  území, kterým projíždí 
těžká automobilová doprava generovaná posuzovaným záměrem - tj. po 
Štěrboholské spojce a  dále po Pražském okruhu s příslušnou obytnou 
zástavbou v okolí těchto komunikací,  neúnosné.  



 60 

Na základě výše uvedeného lze proto konstatovat, že z hlediska výchozí 
úrovně znečištění ovzduší se nejeví posuzovaný záměr jako přijatelný, a to 
s ohledem na generovanou těžkou automobilovou dopravu, která je do 
nadlimitně zatíženého území zaváděna.    

11. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  b) 5. 
tohoto vypořádání vyjádření. 

 
ad  c) Vzhledem k tomu, že vyjádření směřuje do kompetence příslušného úřadu – 

Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, je ponecháno bez dalšího 
komentáře. 

 
V.1.4. Vyjádření společenství vlastníků jednotek 
 
V.1.4.1. Vyjádření společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků domu 

Ungrova 677, Praha 
 (ze dne 25. 11. 2019)       
    
Podstata vyjádření 
 
a)  Nesouhlasíme se závěry dokumentace, která má následující vážné nedostatky: 

1. Nejednoznačné formulace a absence záruk, které umožní v budoucnu záměr 
upravovat, měnit a rozšiřovat. Není zpracována tzv. „nulová varianta“. 

2. Velkokapacitní překladiště nepatří do blízkosti lidských sídel a rezidenční čtvrti. 
Jeho služby navíc nejsou určeny pro hl. m. Prahu.  

3. Ochrana veřejného zdraví bude narušena hlukem a vibracemi, znečištěním ovzduší 
a světelným smogem. 

4. Doprava znamená zásadní problém, který ovlivní nejen blízká území, ale celé 
hl. město. Zatíží již dnes přetíženou ulici Průmyslová. V dokumentaci je uváděn nižší 
počet obrátek kamionů, než hodnotila studie TSK. Lokalita je mimo vlastnictví 
oznamovatele a není v časových možnostech vybudovat napojení na ulici 
Průmyslová. Dokumentace nereflektuje studii pražské city-logistiky. 

5. V dokumentaci se uvádí, že je nutné vytvořit výrazné zelené rámce na okrajích 
oblastí krajinného rázu. Plocha záměru je s tímto požadavkem v rozporu. 

6. Čtvrť Malešice získává charakter rezidenční čtvrti s dobrým zázemím přírodních 
parku a ztrácí na svém průmyslovém charakteru. Záměr tak poškozuje přilehlé 
lokality nejen z hlediska negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel, ale 
také působí kontraproduktivně z hlediska lokálních sociálně ekonomických faktorů. 
Dochází ke znehodnocování významných investic jednotlivců do bydlení a správy 
nemovitostí. Investor nedeklaroval žádné záruky ani kompenzační opatření směrem 
k poškozeným občanům. Záměr není žádným způsobem prospěšný místnímu 
obyvatelstvu. Panuje výrazná obava, že do budoucna dojde k rozšíření areálu. 

7. Jsme signatáři petice „NE překladišti Malešice“. Překladiště je určené pro dálkovou 
přepravu , která vůbec nesouvisí s obsluhou hl. m. Prahy, a jeho umístění v rámci 
v rámci širšího centra postrádá jakýkoliv smysl a přináší pouze negativní vlivy. 

 
b) Žádáme vydání nesouhlasného závazného stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb.  
 
Vypořádání vyjádření  
 
ad  a)  K jednotlivým záležitostem se uvádí následující: 
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1. S vyjádřením lze souhlasit v tom smyslu, že příslušné údaje týkající se 
kapacity záměru, byly stanoveny „arbitrárně“ oznamovatelem záměru bez 
transparentního zdůvodnění a jsou proto „nekontrolovatelné“ (je zřejmé, že 
v daném případě jsou příslušné údaje výsledkem celé řady faktorů, které 
nebyly v dokumentaci komentovány). V dokumentaci stanovené údaje 
týkající se kapacity záměru byly proto při zpracování tohoto posudku 
reflektovány jako danost s tím, že základem posouzení bylo hodnocení vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví provedené v dokumentaci. 

 Záměr byl z hlediska umístění i technického řešení předložen v dokumentaci 
jako invariantní s tím, že vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou 
v relevantních aspektech hodnoceny ve vztahu k nulové variantě (tj. bez 
realizace předloženého záměru), která tak představuje zároveň variantu 
referenční (porovnání invariantního záměru s nulovou variantou je 
integrální součástí posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.). 

2. Vzhledem k tomu, že z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu 
hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné 
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na 
životní prostředí, ponechává se vyjádření bez dalšího komentáře.  

3. Z formálního hlediska, tj. ve vztahu k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je třeba konstatovat, že zatížení 
území z hlediska výchozí úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem je 
v území umístění záměru na hranici únosného zatížení území, resp. těsně pod 
hranicí únosného zatížení území a že zatížení území z hlediska výchozí 
úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem je v území, kterým projíždí těžká 
automobilová doprava generovaná posuzovaným záměrem - tj. po 
Štěrboholské spojce a  dále po Pražském okruhu s příslušnou obytnou 
zástavbou v okolí těchto komunikací,  neúnosné.  
Na základě výše uvedeného lze proto konstatovat, že z hlediska výchozí 
úrovně znečištění ovzduší se nejeví posuzovaný záměr jako přijatelný, a to 
s ohledem na generovanou těžkou automobilovou dopravu, která je do 
nadlimitně zatíženého území zaváděna. 
Z provedeného posouzení vyplývá, že z formálního hlediska, tj. ve vztahu 
k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
je třeba považovat zatížení území z hlediska výchozí hlukové situace 
způsobené dopravními zdroji hluku za neúnosné.  Je však třeba uvést, že 
posuzovaný záměr nepředpokládá noční provoz a že proto hluková situace 
v noční době nemůže být záměrem ovlivněna. Proto s i ohledem na vedení 
dopravy generované posuzovaným záměrem a rovněž i na protihluková 
opatření přijatá v dokumentaci lze z hlediska výchozí úrovně hlukové situace 
považovat posuzovaný záměr za podmíněně přijatelný. 
I když lze s opatřeními navrhovanými v dokumentaci k omezení světelného 
znečištění v zásadě souhlasit, je vzhledem k umístění areálu překladiště 
zřejmé, že u nejbližší obytné zástavby nelze z hlediska světelného znečištění 
spojeného s areálem překladiště zcela vyloučit ovlivnění faktoru pohody 
obyvatel. Nicméně s ohledem na možná opatření k omezení světelného 
znečištění nelze tento aspekt ve spojení s posuzovaným záměrem považovat 
za limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného 
zdraví. 
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4. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že vlivy dopravy generované 
záměrem byly v dokumentaci vyhodnoceny, a to ve vztahu 
k předpokládanému směrování dopravy. 
Pokud se jedná o dopravní infrastrukturu, je třeba upozornit na dopravně 
inženýrské podklady zpracované společností Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního inženýrství, které jsou  přílohou  
dokumentace, a to zejména ve vztahu k těžké automobilové dopravě 
generované posuzovaným záměrem. V dokumentaci (viz str. 7 dokumentace) 
je intenzita těžké automobilové dopravy stanovena „arbitrárně“ 
oznamovatelem záměru na úrovni 96 obrátek kamionů (přepravujících 
kontejnery) v období 6.00 – 22.00 hodin, tj. na úrovni 192 jízd kamionů 
v obou směrech. To prakticky znamená průjezd 1 kamionu každých 5 minut 
(průměrně v daném profilu silniční sítě). V dopravně inženýrských 
podkladech, resp. v části 5. Kapacitní posouzení křižovatek se pro křižovatku 
Průmyslová x Černokostelecká konstatuje: „Pro upravený signální program 
P11/100, který je doložen v příloze č. 4.1.3, křižovatka v posuzovaném stavu 
kapacitně vyhoví s minimální rezervou kapacity na rozhodujících kolizních 
vjezdech (úroveň kvality dopravy E – nestabilní stav, viz příloha č. 4.1.4). 
Požadovaná úroveň kvality dopravy dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek 
na pozemních komunikacích je sice splněna, nicméně vypočtené délky front na 
východním vjezdu indikují, že se vozidla odbočující vlevo (VE<) budou s vozidly 
jedoucími přímo (VD^) vzájemně ovlivňovat. Tím bude délka fronty od východu 
velmi pravděpodobně větší a celková kapacita křižovatky ve směru od východu 
zřejmě nedostatečná. Fronta na tomto vjezdu může negativně ovlivnit sousední 
blízkou křižovatku 0.737 Černokostelecká – rampy Štěrboholské spojky 
(vzdálenost cca 120 m).“. V reálném stavu to může znamenat kongesce, které 
budou znamenat i zvýšené emise znečišťujících látek z dopravy. 
Dále je třeba upozornit, že dopravně inženýrské podklady společnosti 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního 
inženýrství byly zpracovány s tím, že: „V prognózovaném horizontu 2025 byl 
doplněn plánovaný úseku Pražského okruhu, st. PO 511 mezi dálnicí D1 
a Běchovicemi. Dále byly v modelu uvažovány komunikace, které souvisí se 
stavbou PO 511 – jedná se o Hostivařskou spojku či „Uhříněveský přivaděč“ na 
PO 511.“. Tím došlo v prognózovaném horizontu 2025 bez záměru k poklesu 
dopravní intenzity na ulici Průmyslová (v roce 2025 má být podle 
dokumentace ukončena stavba posuzovaného terminálu). Otázkou zůstává, 
zda v roce 2025 bude skutečně uvedena do provozu stavba Pražského okruhu 
PO 511  - v opačném případě by to totiž znamenalo, že provedené kapacitní 
vyhodnocení křižovatky Průmyslová x Černokostelecká by se posunulo do 
ještě více nepříznivých hodnot. 
Pokud se jedná o počet obrátek vyvolané dopravy, v dokumentaci se 
předpokládá 30 obrátek osobních automobilů a 96 obrátek kamionů, 
tj. celkem 252 jízd všech vozidel za den, stejně jako v dopravně inženýrských 
podkladech. 
Problematika vlastnictví pozemků není pro posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. relevantním aspektem (tato problematika nemůže ovlivnit 
velikost a významnost vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví). Tato 
problematika je relevantní v navazujících řízeních k povolení záměru. 
Pokud jede o studii city-logistiky týkající se problematiky územně plánovací 
dokumentace, která přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona 
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č. 100/2001 Sb., odkazuje se na příslušný komentář v posouzení části B.I. 
dokumentace na str. 9 tohoto posudku. 

5. Pokud se jedná o problematiku dřevin rostoucích mimo les, s ohledem na 
rozsah vynuceného kácení těchto dřevin se jeví náhradní výsadby navržené 
v dokumentaci resp. v dendrologickém průzkumu, který je přílohou 
dokumentace, jako nedostačující.  

6. Vzhledem k obsahu vyjádření, i když se v některých částech přímo netýká 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., se odkazuje na výše uvedený 
komentář v bodě ad  a) 2. tohoto vypořádání vyjádření. 

7. Vzhledem k obsahu vyjádření, i když se v některých částech přímo netýká 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., se odkazuje na výše uvedený 
komentář v bodě ad  a) 2. tohoto vypořádání vyjádření. 

 
ad  b) Vzhledem k tomu, že vyjádření směřuje do kompetence příslušného úřadu – 

Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, je ponecháno bez dalšího 
komentáře.  

 
V.1.4.2. Vyjádření společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků pro 

dům č.p. 678, Praha 10 - Malešice 
 (ze dne 28. 11. 2019)       
    
Podstata vyjádření 
 
a)  Nesouhlasíme se závěry dokumentace, která má následující vážné nedostatky: 

1. Místo, ve kterém je uvažováno s napojením záměru na Průmyslovou ulici územní 
plán charakterizuje jako území nezastavitelné. Zároveň je tato lokalita mimo 
vlastnictví oznamovatele. 

2. Dokumentace v rozporu se závěry zjišťovacího řízení nereflektuje studii pražské 
city-logistiky, která byla vyústěním petice „NE překladišti Malešice“. 

3. Nepřetržitý provoz terminálu (v nočních hodinách budou pravděpodobně probíhat 
údržbové a podobné práce) způsobí v ulici Ungarova masivní nárůst světelného 
smogu, což nijak zásadně neošetřuje. Nikde není zakotvena záruka absence nočního 
provozu. 

4. Realizace záměru bude pro obyvatele našeho domu znamenat masivní nárůst hladiny 
hluku. 

5. Záměr představuje významné zhoršení podmínek pro život nejen obyvatel ulice 
Ungarova. Velkokapacitní překladiště je budováno bez ohledu na dlouhodobý 
nesouhlas místních radnic a nepatří ani do Malešic, Kyjí nebo jiné z blízkých čtvrtí. 
Zástupcem investora bylo již v roce 2017 sděleno, že se bude s veřejností 
komunikovat, záměr však nebyl veřejnosti blíže představen. Máme obavu, že dojde 
k dalšímu rozšíření areálu. 

6. Záměr je proti snahám obnovit a zklidnit historické centrum Malešic (poukazuje se 
na tři kulturní památky). 

7. Nesouhlasíme s realizací záměru, který zhorší naše životní podmínky. 
 
b) Žádáme vydání nesouhlasného závazného stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb.  
 
Vypořádání vyjádření  
 
ad  a)  K jednotlivým záležitostem se uvádí následující: 
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1. Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí že problematika týkající se 
územně plánovací dokumentace a vlastnictví pozemků není pro posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb. relevantním aspektem (tato problematika 
nemůže ovlivnit velikost a významnost vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví). Tato problematika je relevantní v navazujících řízeních k povolení 
záměru.  

2. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že v daném případě může 
podle § 7  odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb. příslušný úřad (tj. Magistrát 
hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí) pouze „navrhnout zpracování 
variant řešení záměru“ a že varianta centra city-logistiky nebyla 
v dokumentaci řešena. 
Dále vzhledem k obsahu vyjádření týkajícího se problematiky územně 
plánovací dokumentace, která přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona 
č. 100/2001 Sb., se odkazuje na příslušný komentář v posouzení části B.I. 
dokumentace na str. 9 tohoto posudku.  

3. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že hodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí a veřejné zdraví bylo v dokumentaci provedeno na 
základě vstupních údajů deklarovaných oznamovatelem záměru a že byla 
řešena i problematika světelného znečištění, včetně návrhu příslušných 
opatření k omezení světelného znečištění. 

 I když lze s opatřeními navrhovanými v dokumentaci k omezení světelného 
znečištění v zásadě souhlasit, je vzhledem k umístění areálu překladiště 
zřejmé, že u nejbližší obytné zástavby nelze z hlediska světelného znečištění 
spojeného s areálem překladiště zcela vyloučit ovlivnění faktoru pohody 
obyvatel. Nicméně s ohledem na možná opatření k omezení světelného 
znečištění nelze tento aspekt ve spojení s posuzovaným záměrem považovat 
za limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného 
zdraví. 

4. Z provedeného posouzení vyplývá, že z formálního hlediska, tj. ve vztahu 
k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
je třeba považovat zatížení území z hlediska výchozí hlukové situace 
způsobené dopravními zdroji hluku za neúnosné.  Je však třeba uvést, že 
posuzovaný záměr nepředpokládá noční provoz a že proto hluková situace 
v noční době nemůže být záměrem ovlivněna. Proto s i ohledem na vedení 
dopravy generované posuzovaným záměrem a rovněž i na protihluková 
opatření přijatá v dokumentaci lze z hlediska výchozí úrovně hlukové situace 
považovat posuzovaný záměr za podmíněně přijatelný. 

5. Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví bylo 
předmětem dokumentace. 

 V posudku je konstatováno, že realizaci posuzovaného záměru, který 
generuje zdrojovou/cílovou těžkou automobilovou dopravu a zavádí ji do již 
neúnosně zatíženého území, ve kterém již ve stávajícím/výchozím stavu je 
riziko z expozice benzo(a)pyrenu zvýšené a celospolečensky neakceptovatelné 
(rovněž zvýšené riziko z expozice částicím frakce PM10 a PM2,5 a riziko 
z expozice benzenu na hranici přijatelné míry rizika), nelze považovat 
z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelnou. 

6. Z údajů uvedených v dokumentaci, resp. v akustické  a rozptylové studii 
vyplývá, že přilehlé kulturní památky nebudou významně ovlivněny 
příspěvky záměru ke znečištění ovzduší a hlukové zátěži. Pokud se jedná 
o světelné znečištění, s ohledem na možná opatření k omezení světelného 
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znečištění nelze tento aspekt ve spojení s posuzovaným záměrem považovat 
za limitující faktor ve vztahu k ochraně kulturních památek. 

7. Vzhledem k tomu, že z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu 
hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné 
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na 
životní prostředí, ponechává se vyjádření bez dalšího komentáře.  

 
ad  b) Vzhledem k tomu, že vyjádření směřuje do kompetence příslušného úřadu – 

Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, je ponecháno bez dalšího 
komentáře.  

 
V.1.5. Vyjádření příspěvkových organizací 
 
V.1.5.1. Vyjádření příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 10, Troilova 14/474, 

příspěvková organizace 
 (ze dne 28. 11. 2019)       
    
Podstata vyjádření 
 
a)  Nesouhlasíme se závěry dokumentace, která má následující vážné nedostatky: 

1. Čtvrť Malešice získává charakter rezidenční čtvrti s dobrým zázemím přírodních 
parku a ztrácí na svém průmyslovém charakteru. Záměr tak poškozuje přilehlé 
lokality nejen z hlediska negativních vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel, ale 
také působí kontraproduktivně z hlediska lokálních sociálně ekonomických faktorů. 
Dochází ke znehodnocování významných investic jednotlivců do bydlení a správy 
nemovitostí. Investor nedeklaroval žádné záruky ani kompenzační opatření směrem 
k poškozeným občanům. Záměr není žádným způsobem prospěšný místnímu 
obyvatelstvu. Panuje výrazná obava, že do budoucna dojde k rozšíření areálu. 

2. Záměr představuje významné zhoršení podmínek pro život obyvatel. 
3. Nejsou deklarovány žádné záruky ani kompenzační opatření směrem k poškozeným 

obyvatelům, a to ani v případě, že by záměr byl rozšiřován. Významnou obavou je 
budoucí nárůst kamionů. Není zpracována tzv. „nulová varianta“. 

4. V Oznámení jsou zmatečně uváděny počty a obrátky automobilové dopravy, kterou 
bude území nově zatíženo. 

5. Záměr zatíží již dnes přetíženou ulici Průmyslová. 
6. Dokumentace v rozporu se závěry zjišťovacího řízení nereflektuje studii pražské 

city-logistiky, která byla vyústěním petice „NE překladišti Malešice“. 
 

b) Žádáme vydání nesouhlasného závazného stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb.  
 
Vypořádání vyjádření  
 
ad  a)  K jednotlivým záležitostem se uvádí následující: 

1.  Vzhledem k tomu, že z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu 
hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné 
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na 
životní prostředí, ponechává se vyjádření bez dalšího komentáře. 
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2. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  a) 1. 
tohoto vypořádání vyjádření. 

3. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že hodnocení vlivů záměru 
na životní prostředí a veřejné zdraví bylo v dokumentaci provedeno na 
základě vstupních údajů deklarovaných oznamovatelem záměru. 
Záměr byl z hlediska umístění i technického řešení předložen v dokumentaci 
jako invariantní s tím, že vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou 
v relevantních aspektech hodnoceny ve vztahu k nulové variantě (tj. bez 
realizace předloženého záměru), která tak představuje zároveň variantu 
referenční (porovnání invariantního záměru s nulovou variantou je 
integrální součástí posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.). 

4. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že předmětem posouzení 
v rámci posudku je dokumentace, nikoliv oznámení záměru. 
Pokud se jedná o počet obrátek vyvolané dopravy, v dokumentaci se 
předpokládá 30 obrátek osobních automobilů a 96 obrátek kamionů, 
tj. celkem 252 jízd všech vozidel za den, stejně jako v dopravně inženýrských 
podkladech. 

5. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že vlivy dopravy generované 
záměrem byly v dokumentaci vyhodnoceny, a to ve vztahu 
k předpokládanému směrování dopravy. 
Pokud se jedná o dopravní infrastrukturu, je třeba upozornit na dopravně 
inženýrské podklady zpracované společností Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního inženýrství, které jsou  přílohou  
dokumentace, a to zejména ve vztahu k těžké automobilové dopravě 
generované posuzovaným záměrem. V dokumentaci (viz str. 7 dokumentace) 
je intenzita těžké automobilové dopravy stanovena „arbitrárně“ 
oznamovatelem záměru na úrovni 96 obrátek kamionů (přepravujících 
kontejnery) v období 6.00 – 22.00 hodin, tj. na úrovni 192 jízd kamionů 
v obou směrech. To prakticky znamená průjezd 1 kamionu každých 5 minut 
(průměrně v daném profilu silniční sítě). V dopravně inženýrských 
podkladech, resp. v části 5. Kapacitní posouzení křižovatek se pro křižovatku 
Průmyslová x Černokostelecká konstatuje: „Pro upravený signální program 
P11/100, který je doložen v příloze č. 4.1.3, křižovatka v posuzovaném stavu 
kapacitně vyhoví s minimální rezervou kapacity na rozhodujících kolizních 
vjezdech (úroveň kvality dopravy E – nestabilní stav, viz příloha č. 4.1.4). 
Požadovaná úroveň kvality dopravy dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek 
na pozemních komunikacích je sice splněna, nicméně vypočtené délky front na 
východním vjezdu indikují, že se vozidla odbočující vlevo (VE<) budou s vozidly 
jedoucími přímo (VD^) vzájemně ovlivňovat. Tím bude délka fronty od východu 
velmi pravděpodobně větší a celková kapacita křižovatky ve směru od východu 
zřejmě nedostatečná. Fronta na tomto vjezdu může negativně ovlivnit sousední 
blízkou křižovatku 0.737 Černokostelecká – rampy Štěrboholské spojky 
(vzdálenost cca 120 m).“. V reálném stavu to může znamenat kongesce, které 
budou znamenat i zvýšené emise znečišťujících látek z dopravy. 
Dále je třeba upozornit, že dopravně inženýrské podklady společnosti 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního 
inženýrství byly zpracovány s tím, že: „V prognózovaném horizontu 2025 byl 
doplněn plánovaný úseku Pražského okruhu, st. PO 511 mezi dálnicí D1 
a Běchovicemi. Dále byly v modelu uvažovány komunikace, které souvisí se 
stavbou PO 511 – jedná se o Hostivařskou spojku či „Uhříněveský přivaděč“ na 
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PO 511.“. Tím došlo v prognózovaném horizontu 2025 bez záměru k poklesu 
dopravní intenzity na ulici Průmyslová (v roce 2025 má být podle 
dokumentace ukončena stavba posuzovaného terminálu). Otázkou zůstává, 
zda v roce 2025 bude skutečně uvedena do provozu stavba Pražského okruhu 
PO 511  - v opačném případě by to totiž znamenalo, že provedené kapacitní 
vyhodnocení křižovatky Průmyslová x Černokostelecká by se posunulo do 
ještě více nepříznivých hodnot. 

6. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že v daném případě může 
podle § 7  odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb. příslušný úřad (tj. Magistrát 
hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí) pouze „navrhnout zpracování 
variant řešení záměru“ a že varianta centra city-logistiky nebyla 
v dokumentaci řešena. 
Dále vzhledem k obsahu vyjádření týkajícího se problematiky územně 
plánovací dokumentace, která přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona 
č. 100/2001 Sb., se odkazuje na příslušný komentář v posouzení části B.I. 
dokumentace na str. 9 tohoto posudku. 

 
ad  b) Vzhledem k tomu, že vyjádření směřuje do kompetence příslušného úřadu – 

Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, je ponecháno bez dalšího 
komentáře.  

 
V.1.5.2. Vyjádření příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 10, Tuchorazská 

2a/472, příspěvková organizace 
 (ze dne 28. 11. 2019)       
    
Podstata vyjádření 
 
Vyjádření je prakticky shodné s výše uvedeným vyjádřením příspěvkové organizace Mateřská 
škola, Praha 10, Tuchorazská 2a/472, příspěvková organizace. 
 
Vypořádání vyjádření  
 
Vzhledem k tomu, že vyjádření je prakticky shodné s výše uvedeným vyjádřením 
příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 10, Tuchorazská 2a/472, příspěvková 
organizace, odkazuje se na vypořádání tohoto vyjádření. 
 
V.1.6. Vyjádření společností s ručeným omezeným 
 
V.1.6.1. Vyjádření společnosti Hotel Baroko Praha, s.r.o. 
 (ze dne 29. 11. 2019)       
    
Podstata vyjádření 
 
a)  Nesouhlasíme se závěry dokumentace, která má následující vážné nedostatky: 

1. V Oznámení jsou zmatečně uváděny počty a obrátky automobilové dopravy, kterou 
bude území nově zatíženo. 

2. Místo, ve kterém je uvažováno s napojením záměru na Průmyslovou ulici územní 
plán charakterizuje jako území nezastavitelné. Zároveň je tato lokalita mimo 
vlastnictví oznamovatele. 
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3. Záměr zatíží již dnes přetíženou ulici Průmyslová. Její zkapacitnění se časově kryje 
s výstavbou překladiště a počátečním obdobím provozu překladiště. Komunikace tak 
nemůže být dopravním přivaděčem významně vzrůstající kamionové dopravy. 
V dokumentaci je uváděn nižší počet obrátek kamionů, než hodnotila studie TSK. 

4. V dokumentaci se uvádí, že je nutné vytvořit výrazné zelené rámce na okrajích 
oblastí krajinného rázu. Plocha záměru je s tímto požadavkem v rozporu. 

5. Nárůstem dopravy dojde ke zhoršení ovzduší v již tak namáhané lokalitě. 
 
b) Žádáme vydání nesouhlasného závazného stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb.  
 
Vypořádání vyjádření  
 
ad  a)  K jednotlivým záležitostem se uvádí následující: 

1.  Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že předmětem posouzení 
v rámci posudku je dokumentace, nikoliv oznámení záměru. 
Pokud se jedná o počet obrátek vyvolané dopravy, v dokumentaci se 
předpokládá 30 obrátek osobních automobilů a 96 obrátek kamionů, 
tj. celkem 252 jízd všech vozidel za den, stejně jako v dopravně inženýrských 
podkladech. 

2. Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí že problematika týkající se 
územně plánovací dokumentace a vlastnictví pozemků není pro posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb. relevantním aspektem (tato problematika 
nemůže ovlivnit velikost a významnost vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví). Tato problematika je relevantní v navazujících řízeních k povolení 
záměru.  

3. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že vlivy dopravy generované 
záměrem byly v dokumentaci vyhodnoceny, a to ve vztahu 
k předpokládanému směrování dopravy. 
Pokud se jedná o dopravní infrastrukturu, je třeba upozornit na dopravně 
inženýrské podklady zpracované společností Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního inženýrství, které jsou  přílohou  
dokumentace, a to zejména ve vztahu k těžké automobilové dopravě 
generované posuzovaným záměrem. V dokumentaci (viz str. 7 dokumentace) 
je intenzita těžké automobilové dopravy stanovena „arbitrárně“ 
oznamovatelem záměru na úrovni 96 obrátek kamionů (přepravujících 
kontejnery) v období 6.00 – 22.00 hodin, tj. na úrovni 192 jízd kamionů 
v obou směrech. To prakticky znamená průjezd 1 kamionu každých 5 minut 
(průměrně v daném profilu silniční sítě).  V dopravně inženýrských 
podkladech, resp. v části 5. Kapacitní posouzení křižovatek se pro křižovatku 
Průmyslová x Černokostelecká konstatuje: „Pro upravený signální program 
P11/100, který je doložen v příloze č. 4.1.3, křižovatka v posuzovaném stavu 
kapacitně vyhoví s minimální rezervou kapacity na rozhodujících kolizních 
vjezdech (úroveň kvality dopravy E – nestabilní stav, viz příloha č. 4.1.4). 
Požadovaná úroveň kvality dopravy dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek 
na pozemních komunikacích je sice splněna, nicméně vypočtené délky front na 
východním vjezdu indikují, že se vozidla odbočující vlevo (VE<) budou s vozidly 
jedoucími přímo (VD^) vzájemně ovlivňovat. Tím bude délka fronty od východu 
velmi pravděpodobně větší a celková kapacita křižovatky ve směru od východu 
zřejmě nedostatečná. Fronta na tomto vjezdu může negativně ovlivnit sousední 
blízkou křižovatku 0.737 Černokostelecká – rampy Štěrboholské spojky 
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(vzdálenost cca 120 m).“. V reálném stavu to může znamenat kongesce, které 
budou znamenat i zvýšené emise znečišťujících látek z dopravy. 
Dále je třeba upozornit, že dopravně inženýrské podklady společnosti 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního 
inženýrství byly zpracovány s tím, že: „V prognózovaném horizontu 2025 byl 
doplněn plánovaný úseku Pražského okruhu, st. PO 511 mezi dálnicí D1 
a Běchovicemi. Dále byly v modelu uvažovány komunikace, které souvisí se 
stavbou PO 511 – jedná se o Hostivařskou spojku či „Uhříněveský přivaděč“ na 
PO 511.“. Tím došlo v prognózovaném horizontu 2025 bez záměru k poklesu 
dopravní intenzity na ulici Průmyslová (v roce 2025 má být podle 
dokumentace ukončena stavba posuzovaného terminálu). Otázkou zůstává, 
zda v roce 2025 bude skutečně uvedena do provozu stavba Pražského okruhu 
PO 511  - v opačném případě by to totiž znamenalo, že provedené kapacitní 
vyhodnocení křižovatky Průmyslová x Černokostelecká by se posunulo do 
ještě více nepříznivých hodnot . 
Pokud se jedná o počet obrátek vyvolané dopravy, v dokumentaci se 
předpokládá 30 obrátek osobních automobil a 96 obrátek kamionů, 
tj. celkem 252 jízd všech vozidel za den, stejně jako v dopravně inženýrských 
podkladech. 

4. Pokud se jedná o problematiku dřevin rostoucích mimo les, s ohledem na 
rozsah vynuceného kácení těchto dřevin se jeví náhradní výsadby navržené v 
dokumentaci resp. v dendrologickém průzkumu, který je přílohou 
dokumentace, jako nedostačující.  

5. V posudku je konstatováno, že realizaci posuzovaného záměru, který 
generuje zdrojovou/cílovou těžkou automobilovou dopravu a zavádí ji do již 
neúnosně zatíženého území, ve kterém již ve stávajícím/výchozím stavu je 
riziko z expozice benzo(a)pyrenu zvýšené a celospolečensky neakceptovatelné 
(rovněž zvýšené riziko z expozice částicím frakce PM10 a PM2,5 a riziko 
z expozice benzenu na hranici přijatelné míry rizika), nelze považovat 
z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelnou. 
Z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, odboru 
ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní 
prostředí. 

 
ad  b) Vzhledem k tomu, že vyjádření směřuje do kompetence příslušného úřadu – 

Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, je ponecháno bez dalšího 
komentáře.  

 
V.1.6.2. Vyjádření společnosti REALITY-HOVORKA, s.r.o. 
 (ze dne 29. 19. 2019)       
    
Podstata vyjádření 
 
a)  Nesouhlasíme se závěry dokumentace, která má následující vážné nedostatky: 

1. Velkokapacitní překladiště představuje významní zhoršení podmínek pro život 
obyvatel. Je budováno bez ohledu na dlouhodobý nesouhlas místních radnic a nepatří 
ani do Malešic, Kyjí nebo jiné z blízkých čtvrtí. Zástupcem investora bylo již v roce 
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2017 sděleno, že se bude s veřejností komunikovat, záměr však nebyl veřejnosti blíže 
představen. 

2. Záměr zatíží již dnes přetíženou ulici Průmyslová. Její zkapacitnění se časově kryje 
s výstavbou překladiště a počátečním obdobím provozu překladiště. Komunikace tak 
nemůže být dopravním přivaděčem významně vzrůstající kamionové dopravy. 
V dokumentaci je uváděn nižší počet obrátek kamionů, než hodnotila studie TSK. 

3. Dokumentace v rozporu se závěry zjišťovacího řízení nereflektuje studii pražské 
city-logistiky, která byla vyústěním petice „NE překladišti Malešice“. 

4. Lokalita se nachází v blízkosti lesa Smetanka a Tábor. Celá lokalita má rekreační 
potenciál a vysázení lesa na obou stranách trati železnici vhodně odhluční od 
plánovaných bytových domů v lokalitě. 

5. Hluk a vibrace pro tisíce lidí díky neustálému přejezdu kamionů  v dotčené oblasti. 
6. Nárůstem dopravy dojde ke zhoršení ovzduší v již tak namáhané lokalitě. 
7. Záměr je proti snahám obnovit a zklidnit historické centrum Malešic (poukazuje se 

na tři kulturní památky). 
 

b) Žádáme vydání nesouhlasného závazného stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb.  
 
Vypořádání vyjádření  
 
ad  a)  K jednotlivým záležitostem se uvádí následující: 

1.  Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví bylo 
předmětem dokumentace. 
V posudku je konstatováno, že realizaci posuzovaného záměru, který 
generuje zdrojovou/cílovou těžkou automobilovou dopravu a zavádí ji do již 
neúnosně zatíženého území, ve kterém již ve stávajícím/výchozím stavu je 
riziko z expozice benzo(a)pyrenu zvýšené a celospolečensky neakceptovatelné 
(rovněž zvýšené riziko z expozice částicím frakce PM10 a PM2,5 a riziko 
z expozice benzenu na hranici přijatelné míry rizika), nelze považovat 
z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelnou. 

2. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že vlivy dopravy generované 
záměrem byly v dokumentaci vyhodnoceny, a to ve vztahu 
k předpokládanému směrování dopravy. 
Pokud se jedná o dopravní infrastrukturu, je třeba upozornit na dopravně 
inženýrské podklady zpracované společností Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního inženýrství, které jsou  přílohou  
dokumentace, a to zejména ve vztahu k těžké automobilové dopravě 
generované posuzovaným záměrem. V dokumentaci (viz str. 7 dokumentace) 
je intenzita těžké automobilové dopravy stanovena „arbitrárně“ 
oznamovatelem záměru na úrovni 96 obrátek kamionů (přepravujících 
kontejnery) v období 6.00 – 22.00 hodin, tj. na úrovni 192 jízd kamionů 
v obou směrech. To prakticky znamená průjezd 1 kamionu každých 5 minut 
(průměrně v daném profilu silniční sítě).  V dopravně inženýrských 
podkladech, resp. v části 5. Kapacitní posouzení křižovatek se pro křižovatku 
Průmyslová x Černokostelecká konstatuje: „Pro upravený signální program 
P11/100, který je doložen v příloze č. 4.1.3, křižovatka v posuzovaném stavu 
kapacitně vyhoví s minimální rezervou kapacity na rozhodujících kolizních 
vjezdech (úroveň kvality dopravy E – nestabilní stav, viz příloha č. 4.1.4). 
Požadovaná úroveň kvality dopravy dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek 
na pozemních komunikacích je sice splněna, nicméně vypočtené délky front na 
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východním vjezdu indikují, že se vozidla odbočující vlevo (VE<) budou s vozidly 
jedoucími přímo (VD^) vzájemně ovlivňovat. Tím bude délka fronty od východu 
velmi pravděpodobně větší a celková kapacita křižovatky ve směru od východu 
zřejmě nedostatečná. Fronta na tomto vjezdu může negativně ovlivnit sousední 
blízkou křižovatku 0.737 Černokostelecká – rampy Štěrboholské spojky 
(vzdálenost cca 120 m).“. V reálném stavu to může znamenat kongesce, které 
budou znamenat i zvýšené emise znečišťujících látek z dopravy. 
Dále je třeba upozornit, že dopravně inženýrské podklady společnosti 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního 
inženýrství byly zpracovány s tím, že: „V prognózovaném horizontu 2025 byl 
doplněn plánovaný úseku Pražského okruhu, st. PO 511 mezi dálnicí D1 
a Běchovicemi. Dále byly v modelu uvažovány komunikace, které souvisí se 
stavbou PO 511 – jedná se o Hostivařskou spojku či „Uhříněveský přivaděč“ na 
PO 511.“. Tím došlo v prognózovaném horizontu 2025 bez záměru k poklesu 
dopravní intenzity na ulici Průmyslová (v roce 2025 má být podle 
dokumentace ukončena stavba posuzovaného terminálu). Otázkou zůstává, 
zda v roce 2025 bude skutečně uvedena do provozu stavba Pražského okruhu 
PO 511  - v opačném případě by to totiž znamenalo, že provedené kapacitní 
vyhodnocení křižovatky Průmyslová x Černokostelecká by se posunulo do 
ještě více nepříznivých hodnot . 
Pokud se jedná o počet obrátek vyvolané dopravy, v dokumentaci se 
předpokládá 30 obrátek osobních automobil a 96 obrátek kamionů, 
tj. celkem 252 jízd všech vozidel za den, stejně jako v dopravně inženýrských 
podkladech. 

3. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že v daném případě může 
podle § 7  odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb. příslušný úřad (tj. Magistrát 
hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí) pouze „navrhnout zpracování 
variant řešení záměru“ a že varianta centra city-logistiky nebyla 
v dokumentaci řešena. 
Dále vzhledem k obsahu vyjádření týkajícího se problematiky územně 
plánovací dokumentace, která přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona 
č. 100/2001 Sb., se odkazuje na příslušný komentář v posouzení části B.I. 
dokumentace na str. 9 tohoto posudku. 

4. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že protihlukové účinky 
zeleně se všeobecně přeceňují.  
Pokud se jedná o problematiku dřevin rostoucích mimo les, s ohledem na 
rozsah vynuceného kácení těchto dřevin se jeví náhradní výsadby navržené 
v dokumentaci resp. v dendrologickém průzkumu, který je přílohou 
dokumentace, jako nedostačující. 

5. Z provedeného posouzení vyplývá, že z formálního hlediska, tj. ve vztahu 
k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
je třeba považovat zatížení území z hlediska výchozí hlukové situace 
způsobené dopravními zdroji hluku za neúnosné.  Je však třeba uvést, že 
posuzovaný záměr nepředpokládá noční provoz a že proto hluková situace 
v noční době nemůže být záměrem ovlivněna. Proto s i ohledem na vedení 
dopravy generované posuzovaným záměrem a rovněž i na protihluková 
opatření přijatá v dokumentaci lze z hlediska výchozí úrovně hlukové situace 
považovat posuzovaný záměr za podmíněně přijatelný.       
Pokud jde o vibrace, k  hodnocení vlivu záměru na stav vibrací provedenému  
v dokumentaci nejsou s ohledem na charakter záměru a technická opatření 
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k omezení vibrací zásadní připomínky, záměr je možno z tohoto hlediska 
považovat za podmíněně přijatelný.  

6. V posudku je konstatováno, že realizaci posuzovaného záměru, který 
generuje zdrojovou/cílovou těžkou automobilovou dopravu a zavádí ji do již 
neúnosně zatíženého území, ve kterém již ve stávajícím/výchozím stavu je 
riziko z expozice benzo(a)pyrenu zvýšené a celospolečensky neakceptovatelné 
(rovněž zvýšené riziko z expozice částicím frakce PM10 a PM2,5 a riziko 
z expozice benzenu na hranici přijatelné míry rizika), nelze považovat 
z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelnou. 
Z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, odboru 
ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní 
prostředí. 

7. Z údajů uvedených v dokumentaci, resp. v akustické  a rozptylové studii 
vyplývá, že přilehlé kulturní památky nebudou významně ovlivněny 
příspěvky záměru ke znečištění ovzduší a hlukové zátěži. Pokud se jedná 
o světelné znečištění, s ohledem na možná opatření k omezení světelného 
znečištění nelze tento aspekt ve spojení s posuzovaným záměrem považovat 
za limitující faktor ve vztahu k ochraně kulturních památek. 

 
ad  b) Vzhledem k tomu, že vyjádření směřuje do kompetence příslušného úřadu – 

Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, je ponecháno bez dalšího 
komentáře.  

 
V.1.7. Vyjádření strany zelených 
 
V.1.7.1. Vyjádření Strany zelených, ZO Zelení Praha 10 
 (ze dne 29. 11. 2019)       
   
Podstata vyjádření 
 
a)  Dokumentace má následující vážné nedostatky: 

1. Záměr dostatečně nereflektuje hlukové vlivy na lokalitu. 
2. Záměr dostatečně nereflektuje vliv znečišťujících látek na životní prostředí.  
3. Záměr dostatečně nereflektuje zvýšenou intenzitu dopravy a dopravní vazby na 

lokalitu. 
4. Záměr neposkytuje reálný obraz na plánované městské železnice uvedené v územním 

plánu. 
5. Záměr podhodnocuje vliv kamionové dopravy na lokalitu. 
6. Záměr též nereflektuje světelné znečištění. 
7. Záměr též způsobí ohrožení stávající zeleně. 
8. Záměr by ohrozil chráněné druhy živočichů obývajících lokalitu. 
9. Záměr přehlíží celkový charakter lokality. Také zhorší kvalitu života občanů. Záměr 

není překladištěm pro městskou logistiku, ale překladištěm, které by nesloužilo 
hl. m. Praze.  

 
b) Žádáme vydání nesouhlasného závazného stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb.  
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Vypořádání vyjádření  
 
ad  a)  K jednotlivým záležitostem se uvádí následující: 

1.  Z provedeného posouzení vyplývá, že z formálního hlediska, tj. ve vztahu 
k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 
je třeba považovat zatížení území z hlediska výchozí hlukové situace 
způsobené dopravními zdroji hluku za neúnosné.  Je však třeba uvést, že 
posuzovaný záměr nepředpokládá noční provoz a že proto hluková situace 
v noční době nemůže být záměrem ovlivněna. Proto s i ohledem na vedení 
dopravy generované posuzovaným záměrem a rovněž i na protihluková 
opatření přijatá v dokumentaci lze z hlediska výchozí úrovně hlukové situace 
považovat posuzovaný záměr za podmíněně přijatelný. 

2. V posudku je konstatováno, že realizaci posuzovaného záměru, který 
generuje zdrojovou/cílovou těžkou automobilovou dopravu a zavádí ji do již 
neúnosně zatíženého území, ve kterém již ve stávajícím/výchozím stavu je 
riziko z expozice benzo(a)pyrenu zvýšené a celospolečensky neakceptovatelné 
(rovněž zvýšené riziko z expozice částicím frakce PM10 a PM2,5 a riziko 
z expozice benzenu na hranici přijatelné míry rizika), nelze považovat 
z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelnou. 

3. Pokud se jedná o dopravní infrastrukturu, je třeba upozornit na dopravně 
inženýrské podklady zpracované společností Technická správa komunikací 
hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního inženýrství, které jsou  přílohou  
dokumentace, a to zejména ve vztahu k těžké automobilové dopravě 
generované posuzovaným záměrem. V dokumentaci (viz str. 7 dokumentace) 
je intenzita těžké automobilové dopravy stanovena „arbitrárně“ 
oznamovatelem záměru na úrovni 96 obrátek kamionů (přepravujících 
kontejnery) v období 6.00 – 22.00 hodin, tj. na úrovni 192 jízd kamionů 
v obou směrech. To prakticky znamená průjezd 1 kamionu každých 5 minut 
(průměrně v daném profilu silniční sítě).  V dopravně inženýrských 
podkladech, resp. v části 5. Kapacitní posouzení křižovatek se pro křižovatku 
Průmyslová x Černokostelecká konstatuje: „Pro upravený signální program 
P11/100, který je doložen v příloze č. 4.1.3, křižovatka v posuzovaném stavu 
kapacitně vyhoví s minimální rezervou kapacity na rozhodujících kolizních 
vjezdech (úroveň kvality dopravy E – nestabilní stav, viz příloha č. 4.1.4). 
Požadovaná úroveň kvality dopravy dle ČSN 73 6102 Projektování křižovatek 
na pozemních komunikacích je sice splněna, nicméně vypočtené délky front na 
východním vjezdu indikují, že se vozidla odbočující vlevo (VE<) budou s vozidly 
jedoucími přímo (VD^) vzájemně ovlivňovat. Tím bude délka fronty od východu 
velmi pravděpodobně větší a celková kapacita křižovatky ve směru od východu 
zřejmě nedostatečná. Fronta na tomto vjezdu může negativně ovlivnit sousední 
blízkou křižovatku 0.737 Černokostelecká – rampy Štěrboholské spojky 
(vzdálenost cca 120 m).“. V reálném stavu to může znamenat kongesce, které 
budou znamenat i zvýšené emise znečišťujících látek z dopravy. 
Dále je třeba upozornit, že dopravně inženýrské podklady společnosti 
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. - Sekce dopravního 
inženýrství byly zpracovány s tím, že: „V prognózovaném horizontu 2025 byl 
doplněn plánovaný úseku Pražského okruhu, st. PO 511 mezi dálnicí D1 
a Běchovicemi. Dále byly v modelu uvažovány komunikace, které souvisí se 
stavbou PO 511 – jedná se o Hostivařskou spojku či „Uhříněveský přivaděč“ na 
PO 511.“. Tím došlo v prognózovaném horizontu 2025 bez záměru k poklesu 
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dopravní intenzity na ulici Průmyslová (v roce 2025 má být podle 
dokumentace ukončena stavba posuzovaného terminálu). Otázkou zůstává, 
zda v roce 2025 bude skutečně uvedena do provozu stavba Pražského okruhu 
PO 511  - v opačném případě by to totiž znamenalo, že provedené kapacitní 
vyhodnocení křižovatky Průmyslová x Černokostelecká by se posunulo do 
ještě více nepříznivých hodnot . 

4. Vzhledem k obsahu vyjádření týkajícího se problematiky územně plánovací 
dokumentace, která přímo nesouvisí s posuzováním podle zákona 
č. 100/2001 Sb., se odkazuje na příslušný komentář v posouzení části B.I. 
dokumentace na str. 9 tohoto posudku. 

5. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  a) 1., 2. 
a 3. tohoto vypořádání vyjádření. 

6. I když lze s opatřeními navrhovanými v dokumentaci k omezení světelného 
znečištění v zásadě souhlasit, je vzhledem k umístění areálu překladiště 
zřejmé, že u nejbližší obytné zástavby nelze z hlediska světelného znečištění 
spojeného s areálem překladiště zcela vyloučit ovlivnění faktoru pohody 
obyvatel. Nicméně s ohledem na možná opatření k omezení světelného 
znečištění nelze tento aspekt ve spojení s posuzovaným záměrem považovat 
za limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného 
zdraví. 

7. Pokud se jedná o problematiku dřevin rostoucích mimo les, s ohledem na 
rozsah vynuceného kácení těchto dřevin se jeví náhradní výsadby navržené 
v dokumentaci resp. v dendrologickém průzkumu, který je přílohou 
dokumentace, jako nedostačující. 

8. Ze zoologického hlediska nedojde k významně negativnímu ovlivnění oproti 
stávajícímu stavu. Vlivy záměru na faunu nelze považovat za limitující faktor 
ve vztahu k ochraně životního prostředí. 

9. Vzhledem k tomu, že z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu 
hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné 
stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na 
životní prostředí, ponechává se vyjádření bez dalšího komentáře. 

 
ad  b) Vzhledem k tomu, že vyjádření směřuje do kompetence příslušného úřadu – 

Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, je ponecháno bez dalšího 
komentáře.  

 
V.1.7.2. Vyjádření Strany zelených, ZO Zelení Praha 14 
 (ze dne 2. 1. 2018)      
    
Podstata vyjádření 
 
Vyjádření je prakticky shodné s výše uvedeným vyjádřením Strany zelených, ZO Zelení 
Praha 10. 
 
Vypořádání vyjádření  
 
Vzhledem k tomu, že vyjádření je prakticky shodné s výše uvedeným vyjádřením Strany 
zelených, ZO Zelení Praha 10, odkazuje se na vypořádání tohoto vyjádření. 
 



 75 

V.1.8. Vyjádření občanů 
 
Poznámka: K dokumentaci bylo doručeno Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí 

celkem 256 vyjádření občanů.  
 

Podstata vyjádření 
 
Vzhledem k tomu, že vyjádření občanů byla ve většině případů zpracována podle určitých 
šablon a v řadě případů jsou prakticky shodná, a dále s ohledem na skutečnost, že vyjádření 
občanů, resp. jejich připomínky a požadavky, se celkově nevymykají vyjádřením, resp. 
připomínkám a požadavkům uplatněným ve výše uvedených vyjádřeních dotčených územních 
samosprávných celků, spolků, příspěvkových organizací, společenství vlastníků jednotek, 
společností s ručeným omezeným a Strany zelených, nejsou vyjádření občanů uváděna. 
 
Vypořádání vyjádření  
 
Vzhledem k tomu, že z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví se příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, odboru 
ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů 
provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí, nejsou vyjádření občanů 
vypořádána s tím, že se odkazuje na výše uvedená vypořádání vyjádření dotčených 
územních samosprávných celků, spolků, příspěvkových organizací, společenství 
vlastníků jednotek, společností s ručeným omezeným a Strany zelených. 
 
 
V.2.  Vypořádání vyjádření uplatněných na veřejném projednání záměru 
 
Na veřejném projednání záměru nebyla uplatněna vyjádření týkající se vlivů záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví, která by vybočovala z rámce písemných vyjádření 
obdržených k dokumentaci. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z  HLEDISKA VLIVŮ 

NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  A  VEŘEJNÉ  ZDRAVÍ 
 
Z posouzení záměru provedeného podle zákona č. 100/2001 Sb. vyplývají 

následující vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví: 
 
Vlivy na ovzduší a klima    
Vlivy na ovzduší 
Při hodnocení velikosti a významnosti vlivu na znečištění ovzduší byl důraz položen na 
hodnocení vlivu vlastního záměru (tj. jeho příspěvků) bez náležité reflexe 
stávajícího/výchozího stavu znečištění ovzduší z hlediska jeho únosného zatížení (a to 
i ve vztahu k ochraně veřejného zdraví). Z tohoto pohledu došlo i při správném 
hodnocení malé velikosti vlivu vlastního záměru  na čistotu ovzduší (z titulu příspěvků 
záměru ke znečištění ovzduší o malé velikosti) k nepatřičnému hodnocení vlivu na 
čistotu ovzduší, označenému jako nevýznamný vliv. Obecně totiž v případě, kdy ve 
stávajícím/výchozím  stavu znečištění ovzduší je imisní koncentrace znečišťující látky na 
hranici imisního limitu, resp. nad touto hranicí, nelze automaticky považovat příspěvek 
záměru, byť o malé velikosti, za nevýznamný. 
Z hodnot klouzavého průměru koncentrací znečišťujících látek za období let 2013 - 
2017, které jsou uvedeny na str. 21 rozptylové studie, vyplývá, že v  území umístění 
záměru (tj. ve čtvercích 465550 a 466550) jsou dodrženy imisní limity všech sledovaných 
znečišťujících látek, které jsou stanoveny zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů s tím, že průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu je 
na hranici imisního limitu (tj. na úrovni 1 ng/m3).  
Z aktuálních údajů za období let 2014 - 2018 pak vyplývá, že v  území umístění záměru 
(tj. ve čtvercích 465550 a 466550) je průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na 
úrovni 0,9 ng/m3 (tj. těsně pod úrovní imisního limitu 1 ng/m3). Jak je však dále uvedeno 
na str. 21 rozptylové studie: „Nadlimitní hodnoty na celém řešeném území lze zaznamenat 
pouze ve východní části posuzované lokality. Zde lze na základě pětiletých průměrů 
koncentrací znečišťujících látek (od roku 2013 do roku 2017) publikovaných ČHMÚ 
evidovat překročení průměrných ročních koncentrací benzo[a]pyrenu.“. Jedná se přitom 
o území, kterým projíždí těžká automobilová doprava generovaná posuzovaným 
záměrem - tj. po Štěrboholské spojce a  dále po Pražském okruhu s příslušnou obytnou 
zástavbou v okolí těchto komunikací. Z aktuálních údajů za období let 2014 - 2018 
přitom vyplývá, že v  území kolem uvedených komunikací (v příslušných čtvercích 1 x 1 
km) dosahují průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu hodnot 1,2 ng/m3, resp. 
1,3 ng/m3 (tj. hodnot nad úrovní imisního limitu 1 ng/m3).    
Pro úplnost se dále uvádí, že z údajů uvedených v rozptylové studii vyplývá, že i ve 
výchozím stavu v roce 2025  lze podél Štěrboholské spojky a zejména podél Pražského 
okruhu očekávat překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren (viz str. 31) a že i ve 
výhledovém období po naplnění Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
lze podél Štěrboholské spojky a zejména podél Pražského okruhu očekávat překročení 
imisního limitu pro benzo(a)pyren (viz str. 33).      
Z formálního hlediska, tj. ve vztahu k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů, je tedy třeba konstatovat, že zatížení území z hlediska 
výchozí úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem je v území umístění záměru na 
hranici únosného zatížení území, resp. těsně pod hranicí únosného zatížení území a že 
zatížení území z hlediska výchozí úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem je 
v  území, kterým projíždí těžká automobilová doprava generovaná posuzovaným 
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záměrem - tj. po Štěrboholské spojce a  dále po Pražském okruhu s příslušnou obytnou 
zástavbou v okolí těchto komunikací, neúnosné.    
Na základě výše uvedeného lze proto konstatovat, že z hlediska výchozí úrovně 
znečištění ovzduší se nejeví posuzovaný záměr jako přijatelný, a to s ohledem na 
generovanou těžkou automobilovou dopravu, která je do nadlimitně zatíženého území 
zaváděna. 
Vlivy na klima 
V případě hodnocení nebezpečí souvisejících se změnou klimatu s možnými dopady na 
záměr, nehrozí z důvodu klimatických změn žádná významná rizika (záměr nekříží 
vodní toky, v zájmovém území se nenacházejí sesuvy půdy ani nehrozí erozní smyvy). 
Na základě provedené analýzy pravděpodobnosti výskytu nebezpečí, která mohou 
posuzovaný záměr ovlivnit, je možné konstatovat, že je možné riziko související 
se záměrem pro rizika: rostoucí průměrná teplota vzduchu a extrémní nárůsty teplot. 
Pro další rizika změny v průměrném množství dešťových srážek, změny v extrémním 
množství dešťových srážek, průměrná rychlost větru, mrazy, škody vlivem mrznutí 
a tání, byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná. Pro rizika 
povodně, nestabilita půdy/sesuvy půdy/laviny, půdní eroze byla vyhodnocena 
pravděpodobnost nebezpečí jako zřídkavá. 
Rizika lze eliminovat pomocí stavebně-technických opatření. Posuzovaný záměr je 
možné považovat za záměr adaptovaný na změnu klimatu. 
Pokud se jedná o vlivy vlastního záměru na klima, vzhledem k charakteru záměru je 
zřejmé, že hodnocení vlivu záměru na klima je prakticky bezpředmětné (provoz areálu 
překladiště nemůže významným způsobem ovlivnit klima).        
 
Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky    
Hluk 
Pokud jde o hodnocení stavu hlukové situace v dotčeném území, která je dominantně 
ovlivňována provozem na silniční síti a provozem na železnici, (tj. hodnocení výchozí 
úrovně ekvivalentních hladin akustického tlaku A v zástavbě v bezprostředním okolí 
záměru), z údajů uvedených v akustické studii vyplývá, že v roce 2025 (bez realizace 
záměru) budou ve sledované zástavbě splněny příslušné hygienické limity hluku pro 
chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích 
a drahách, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou 
hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy na 
drahách v noční době (tento hygienický limit hluku je lokálně překročen u bytových 
domů Ungarova 678/6, Ungarova 678/8 a Ungarova 678/10).    
Pro úplnost se dále uvádí, že z údajů uvedených v akustické studii vyplývá, že ve 
výhledovém období po naplnění Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
bude lokálně - u bytového domu Heldova 534/4 překročen hygienický limit hluku pro 
chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích 
v denní době. Hygienický limit hluku pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk 
z dopravy na pozemních komunikacích v noční době bude lokálně překročen u bytových 
domů Heldova 532/8 a Heldova 534/4).  Hygienický limit hluku pro chráněný venkovní 
prostor staveb pro hluk z dopravy na drahách v noční době bude lokálně překročen 
u bytových domů Ungarova 678/6, Ungarova 678/8 a Ungarova 678/10).   
Z formálního hlediska, tj. ve vztahu k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů, je tedy třeba považovat zatížení území z hlediska výchozí 
hlukové situace způsobené dopravními zdroji hluku za neúnosné.       
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Je však třeba uvést, že posuzovaný záměr nepředpokládá noční provoz a že proto 
hluková situace v noční době nemůže být záměrem ovlivněna. Proto s i ohledem na 
vedení dopravy generované posuzovaným záměrem a rovněž i na protihluková opatření 
přijatá v dokumentaci lze z hlediska výchozí úrovně hlukové situace považovat 
posuzovaný záměr za podmíněně přijatelný.       
V této souvislosti  je však také třeba poukázat na skutečnost, že realizací záměru bude 
v relativně blízké vzdálenosti od obytné zástavby umístěn nový zdroj hluku (stacionární 
zdroje hluku v areálu překladiště) a že k bezpečnému zajištění plnění hygienického 
limitu hluku pro chráněný venkovní prostor staveb musí být vybudována protihluková 
stěna, která je v určitém úseku až 8 m vysoká. Tato skutečnost sama o sobě napovídá 
o ne příliš vhodném umístění plánovaného terminálu. 
Vibrace  
Predikovat vibrace pro neexistující zdroj je složité, sjednocená metodika není 
k dispozici. Nejbližší chráněný vnitřní prostor (Ungarova 678/10) se nachází ve 
vzdálenosti cca 150 m od posuzovaného záměru. Při výstavbě železniční vlečky 
a terminálu budou použity bezpodkladnicové pražce s pružným upevněním a rychlost 
pojezdu vlaku bude do 30 km.h-1. Blíže k chráněnému vnitřnímu prostoru (Ungarova 
678/10) se nachází stávající železniční trať Libeň – Malešice, kde je významně vyšší 
provoz. Vzhledem k výše uvedenému se ve výhledovém stavu předpokládá dodržení 
hygienických limitů pro vibrace. 
Světelné znečištění 
Návrh osvětlení terminálu vychází z doporučení uvedených v Informaci pro Vládu ČR 
o problematice světelného znečištění, doporučení pro šetrné osvětlování. V dokumentaci 
je uveden návrh osvětlení terminálu. S navrhovanými opatřeními k omezení světelného 
znečištění lze v zásadě souhlasit, avšak vzhledem k umístění areálu překladiště je 
zřejmé, že u nejbližší obytné zástavby nelze z hlediska světelného znečištění spojeného 
s areálem překladiště zcela vyloučit ovlivnění faktoru pohody obyvatel. Nicméně 
s ohledem na možná opatření k omezení světelného znečištění nelze tento aspekt ve 
spojení s posuzovaným záměrem považovat za limitující faktor ve vztahu k ochraně 
životního prostředí a veřejného zdraví. 
 
Vlivy na povrchové a podzemní vody    
Stavba nezasahuje do žádného vodního toku. Zájmové území stavby nezasahuje do 
stanoveného záplavového území. Stavba se nenachází v CHOPAV. Zájmové území 
stavby nezasahuje do ochranného pásma povrchového vodního zdroje ani do 
ochranného pásma podzemního vodního zdroje. 
Množství srážkových vod (128 l/s/ha při periodicitě 0,5, 15 min. déšť) je vyčísleno na 
346,048 l/s (předpokládaný objem jímky 150 m3, případně budou použity vsakovací 
koše). 
I když nakládání s vodami měla být v dokumentaci věnována větší pozornost, zejména 
ve vztahu k zasakování vod ze srážek – viz požadavek k zasakování vod ze srážek 
vyplývající z § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve vztahu k hodnocení vlivu na stav 
povrchových vod a podzemních vod, s ohledem na charakter záměru a danou etapu 
přípravy záměru lze shrnout, že aspekt vlivu na stav povrchových vod a podzemních 
vod nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu 
k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Záměr je z hlediska vlivů na vody 
podmíněně přijatelný.  
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Vlivy na půdu    
Stavba nezasahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa. Záměr se okrajově 
pohybuje v ochranném pásmu lesa, tj. na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje 
lesa. 
Plocha trvalého záboru zemědělského půdního fondu je vyčíslena na 10,6605 ha. Vliv 
záměru na zemědělský půdní fond lze z hlediska velikosti vlivu označit za velký 
(10,6605 ha), z hlediska významnosti vlivu vzhledem k záboru půdy ze zemědělského 
půdního fondu ve třídě ochrany III a IV (nedochází k záboru ve třídě ochrany I a II) lze 
záměr považovat za podmíněně přijatelný. Lze shrnout, že aspekt vlivu na půdu 
nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně 
životního prostředí. 
 
Vlivy na přírodní zdroje    
V zájmovém území se nenacházejí výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, 
dobývací prostory, chráněná ložisková území, stará důlní díla, poddolovaná ani sesuvná 
území. Lze shrnout, že aspekt vlivu na přírodní zdroje nepředstavuje ve spojení 
s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí. 
 
Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)    
Z botanického hlediska nehrozí při výstavbě a provozu záměru žádný závažný střet 
(kromě dřevin rostoucích mimo les). V oblasti stavby nebyly zaznamenány zvláště 
chráněné druhy rostlin. Před zahájením stavby bude nutné odstranit 489 kusů stromů 
a 1135 m2 keřů (jsou navrženy vegetační úpravy – k výsadbě je navrženo 62 kusů 
vysokokmenných stromů, 608 keřů a 686 ks popínavých keřů). 
Ze zoologického hlediska nedojde k významně negativnímu ovlivnění oproti stávajícímu 
stavu. 
Záměr se nedotýká registrovaných významných krajinných prvků, nekříží významné 
krajinné prvky, nemůže mít významný negativní vliv na evropsky významné lokality ani 
ptačí oblasti. Nepředpokládá se ovlivnění zvláště chráněných území, stavba není v kolizi 
s prvky ÚSES. 
Pokud se jedná o problematiku dřevin rostoucích mimo les, s ohledem na rozsah 
vynuceného kácení těchto dřevin se jeví navržené náhradní výsadby jako nedostačující. 
Lze shrnout, že aspekt vlivu na přírodu nepředstavuje ve spojení s posuzovaným 
záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí. S ohledem na rozsah 
kácení dřevin rostoucích mimo les je záměr podmíněně přijatelný.   
 
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce   
Stavba by se neměla zřetelně projevovat v typických či ojedinělých scenériích, neměla by 
zásadně vstupovat do přírodních a kulturních dominant prostoru. Z důvodu vizuálního 
je v případě protihlukové stěny doporučena výsadba popínavých keřů. Vliv terminálu 
na krajinný ráz se týká především vizuálního projevu v bližších pohledech (z veřejně 
nepřístupných míst) a to i s ohledem na záměrně volené body pozorování, které nejsou 
referenčními body vnímání krajiny. V dálkových pohledech se terminál neprojevuje 
silně a nemění zásadně ráz urbanizované krajiny. 
Je zřejmé, že terminál přinese do krajiny jisté změny. Analýza prokázala, že tyto změny 
nejsou pro ráz a identitu krajiny zcela pozměňující. Na základě provedeného posouzení 
je možno konstatovat, že navrhovaný terminál je řešen s ohledem na zachování 
zákonných kritérií krajinného rázu neboť představuje nejčastěji slabý, maximálně však 
středně silný zásah do identifikovaných znaků a hodnot. Je proto hodnocen jako únosný 
zásah do krajinného rázu chráněného podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
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přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Aspekt vlivu na krajinný ráz 
nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně 
životního prostředí. 
 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických 
a archeologických aspektů   
Stavba se pohybuje na hranici ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze. 
Do 500 m od stavby se nachází několik nemovitých kulturních památek. Objekty se 
nachází v dostatečné vzdálenosti od stavby, mimo hlavní přístupové komunikace, a tedy 
nebudou stavbou dotčeny. Aspekt vlivu na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně 
architektonických a archeologických aspektů nepředstavuje ve spojení s posuzovaným 
záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí. 
 
Vlivy na obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví    
K vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které je přílohou dokumentace, je třeba 
konstatovat, že zejména v případě hodnocení velikosti a významnosti vlivu znečištění 
ovzduší na zdraví obyvatel byl důraz položen na hodnocení vlivu vlastního záměru 
(tj. jeho příspěvků) bez náležité reflexe stávajícího/výchozího stavu znečištění ovzduší 
z hlediska jeho únosného zatížení, a to ve vztahu k ochraně veřejného zdraví. Z tohoto 
pohledu došlo i při správném hodnocení malé velikosti vlivu vlastního záměru  na zdraví 
obyvatel (z titulu příspěvků záměru ke znečištění ovzduší o malé velikosti) 
k nepatřičnému hodnocení vlivu na zdraví obyvatel, označenému jako nevýznamný vliv. 
Obecně totiž v případě, kdy ve stávajícím/výchozím  stavu znečištění ovzduší je imisní 
koncentrace znečišťující látky na hranici imisního limitu, resp. nad touto hranicí, nelze 
automaticky považovat příspěvek záměru, byť o malé velikosti, za nevýznamný.  
Jak je správně uvedeno ve vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve vztahu k roku 2025: 
„Hodnoty průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu v prostoru obytné zástavby 
v zájmovém území ve výchozím stavu byly vypočteny v rozmezí 0,6 – 1,1 ng.m-3. To již 
odpovídá hodnotám nad hranicí přijatelného rizika.“ a rovněž i ve výhledovém období po 
naplnění Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy: „Jak vyplývá 
z celkových hodnot, stejně jako v roce 2025 lze očekávat v celém zájmovém území hodnoty 
nad hranicí přijatelné míry rizika, tedy v celém území lze očekávat zvýšenou míru 
zdravotního rizika z chronické expozice benzo(a)pyrenu.“.  
Z aktuálních údajů za období let 2014 - 2018 vyplývá, že v  území umístění záměru 
(tj. ve čtvercích 465550 a 466550) je průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na 
úrovni 0,9 ng/m3 (tj. těsně pod úrovní imisního limitu 1 ng/m3) a že v území, kterým 
projíždí těžká automobilová doprava generovaná posuzovaným záměrem - tj. po 
Štěrboholské spojce a dále po Pražském okruhu s příslušnou obytnou zástavbou v okolí 
těchto komunikací, dosahují (v příslušných čtvercích 1x1 km) průměrné roční 
koncentrace benzo(a)pyrenu hodnot 1,2 ng/m3, resp. 1,3 ng/m3 (tj. hodnot nad úrovní 
imisního limitu 1 ng/m3). 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že při vyhodnocení zdravotního rizika spojeného 
s  expozicí benzo(a)pyrenu nejde o porovnání příslušných koncentrací benzo(a)pyrenu 
v dotčeném území s imisním limitem (jak je to v případě vyhodnocení vlivu na čistotu 
ovzduší), nýbrž o porovnání s koncentrací, která odpovídá  všeobecně akceptovatelnému 
přijatelnému zdravotnímu riziku (tj. riziku 1 x 10-6, resp. riziku v řádu 10-6). Při aplikaci 
hodnoty jednotkového karcinogenního rizika stanovené Světovou zdravotnickou 
organizací (WHO) pro celoživotní expozici benzo(a)pyrenu ve výši 8,7 x 10-5 (ng.m-3)-1 
vychází koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší, odpovídající karcinogennímu riziku 1 x 
10-6, v úrovni roční průměrné koncentrace 0,0115 ng/m3. To ovšem znamená, že 
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koncentrace benzo(a)pyrenu kolem úrovně 1ng/m3, které jsou predikovány v dotčeném 
území ve stávajícím/výchozím stavu (tj. bez realizace posuzovaného záměru), již ve 
stávajícím/výchozím stavu znamenají řádové překročení koncentrace odpovídající 
všeobecně akceptovatelnému přijatelnému zdravotnímu riziku z  expozice 
benzo(a)pyrenu. Toto riziko je proto možné hodnotit jako zvýšené a celospolečensky 
neakceptovatelné. 
Jak je dále uvedeno ve vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, ve výpočtové oblasti je 
nutno očekávat již ve výchozím stavu zvýšené riziko i z expozice částicím frakce PM10 
a PM2,5 s tím, že v případě benzenu se budou koncentrace pohybovat na hranici 
přijatelné míry rizika. 
S ohledem na výše uvedené lze celkově shrnout, že vlivy vlastního záměru (jeho 
příspěvků ke znečištění ovzduší a z toho plynoucích vlivů na zdraví obyvatel) jsou sice 
malé, ale z hlediska výchozího stavu znečištění ovzduší je nelze označit za nevýznamné, 
neboť prakticky dále zhoršují výchozí stav při kterém je již zvýšené a celospolečensky 
neakceptovatelné riziko z expozice benzo(a)pyrenu (rovněž zvýšené riziko z expozice 
částicím frakce PM10 a PM2,5 a riziko z expozice benzenu na hranici přijatelné míry 
rizika).    
Z výše uvedeného proto vyplývá, že realizaci posuzovaného záměru, který generuje 
zdrojovou/cílovou těžkou automobilovou dopravu a zavádí ji do již neúnosně zatíženého 
území, ve kterém již ve stávajícím/výchozím stavu je riziko z expozice benzo(a)pyrenu 
zvýšené a celospolečensky neakceptovatelné (rovněž zvýšené riziko z expozice částicím 
frakce PM10 a PM2,5 a riziko z expozice benzenu na hranici přijatelné míry rizika), nelze 
považovat z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelnou.    
 
Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při 
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných 
významných vlivů z nich plynoucích 
Z hlediska rizik při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech lze 
konstatovat, že vzhledem k charakteru záměru nelze při respektování příslušných 
právních předpisů a závazných norem očekávat závažná rizika s následnými 
významnými vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Aspekt rizik pro veřejné zdraví, 
kulturní dědictví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách 
a nestandardních stavech nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem limitující 
faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. 
 
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky    
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou 
spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky. 
 
 
Závěr 

Realizaci záměru Terminál Malešice, který generuje zdrojovou/cílovou těžkou 
automobilovou dopravu a zavádí ji do již neúnosně zatíženého území, ve kterém již ve 
stávajícím/výchozím stavu je riziko z expozice benzo(a)pyrenu zvýšené a celospolečensky 
neakceptovatelné (rovněž zvýšené riziko z expozice částicím frakce PM10 a PM2,5 a riziko 
z expozice benzenu na hranici přijatelné míry rizika), nelze považovat z hlediska 
ochrany životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelnou.  
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Z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví se 
proto příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí navrhuje 
vydat nesouhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál 
Malešice“ na životní prostředí. 
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VII. NÁVRH  STANOVISKA 
 
 
 
HLAVNÍ  MĚSTO  PRAHA 
MAGISTRÁT  HLAVNÍHO  MĚSTA  PRAHY 
ODBOR  OCHRANY  PROSTŘEDÍ 
 
             
Č.j.                        Vyřizuje / telefon / e-mail Datum  
                             Ing. Novotný/236004278/ 
Sp. zn.                                                                       tomas.novotny@praha.eu                   Počet listů    / příloh  
 

 
 

ZÁVAZNÉ  STANOVISKO  K  POSOUZENÍ  VLIVŮ  PROVEDENÍ  ZÁMĚRU 
NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

podle § 9a odst. 1 až 3 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 (dále jen „zákon“) 
 
 

Magistrát  hlavního  města  Prahy,  odbor  ochrany  prostředí     
jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 zákona  

 
vydává  

 
n e s o u h l a s n é    z á v a z n é    s t a n o v i s k o  

 
k posouzení vlivů provedení záměru 

„Terminál Malešice“ 

na životní prostředí (dále jen „nesouhlasné závazné stanovisko“). 
 
 
I. POVINNÉ ÚDAJE 
 
1.   Název záměru 
  

Terminál Malešice 

Kód záměru: PHA1037 (Informační systém EIA - www.cenia.cz/eia) 
 
2.   Kapacita (rozsah) záměru 
 

Záměr Terminál Malešice představuje výstavbu terminálu kombinované dopravy, 
tj. překladiště železnice x silnice, popřípadě železnice x železnice, pro kontejnerovou 
dopravu. Jedná se o realizaci překladiště v dispozičním uspořádání se 4 kolejemi 
v obslužné délce 700 m a s uspořádáním kontejnerů do 6 řad. Součástí záměru je 
administrativní budova s parkovištěm osobních aut a čekací stání pro kamiony. 
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Kapacita záměru je definována následujícími základními parametry:   

 Celková plocha areálu – 74 797 m2 
 Počet kontejnerů na překladišti – 900 kontejnerů 
 Počet  portálových elektrických jeřábů pro obsluhu překladiště – 2 jeřáby (s výškou 

manipulace do čtyř vrstev kontejnerů, s pátou převlečnou). 
 Počet obslužných kolejí – 4 koleje (s užitnou délkou 700 m každé koleje)  
 Počet vyhrazených stání pro osobní automobily  – 33 stání (z toho 3 vyhrazená 

stání pro tělesně postižené) 
 Počet vyhrazených čekacích stání pro kamiony – 18 stání 
 Počet vlaků odbavených v období 6.00 – 22.00 hod. – 3 vlakové soupravy 
 Počet obrátek kamionů v období 6.00 – 22.00 hod. – 96 obrátek kamionů 

 
3.   Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu 
 

Kategorie II 
bod 45 
Železniční a intermodální zařízení, překladiště a železniční dráhy s délkou od stanoveného 
limitu 2 km 

Záměr naplňuje ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona.  
       

4.   Umístění záměru 
 

kraj:  Hlavní město Praha 

obec: Hlavní město Praha 

městská část: Praha 10 (k.ú. Malešice, Hrdlořezy, Hloubětín) 
 Praha 14 (k.ú. Kyje) 

Areál terminálu je situován na okraji průmyslové zóny. Nejbližší souvislou obytnou 
zástavbu představují obytné domy v ulicích Heldova a Ungarova, které jsou situovány  
západně od plánovaného terminálu. 
Příjezd k terminálu je veden od ulice Průmyslová a dále ulicemi Teplárenská a Heldova. 
Odjezd kamionů je směřován novou komunikací přímo na ulici Průmyslová (pravým 
odbočením).   

 
5.   Obchodní firma oznamovatele 
  

Rail Cargo Terminal-Praha s.r.o. 
 
6.   IČ oznamovatele 
  

274 35 377 
 
7.   Sídlo (bydliště) oznamovatele 
 

Žerotínova 34/1132 
130 00 Praha 3 
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8.  Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, 
popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, 
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví  

  
Vzhledem k vydání nesouhlasného závazného stanoviska nejsou podmínky pro fázi 
přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě podmínky pro 
fázi ukončení provozu záměru stanoveny. 
  

9. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, 
délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho 
vlivů na životní prostředí   

 
Vzhledem k vydání nesouhlasného závazného stanoviska nejsou podmínky pro 
monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí stanoveny. 

 
II.  ODŮVODNĚNÍ  
 
1.  Odůvodnění vydání nesouhlasného závazného stanoviska  
    

Realizaci záměru Terminál Malešice, který generuje zdrojovou/cílovou těžkou 
automobilovou dopravu a zavádí ji do již neúnosně zatíženého území, ve kterém již ve 
stávajícím/výchozím stavu je riziko z expozice benzo(a)pyrenu zvýšené 
a celospolečensky neakceptovatelné (rovněž zvýšené riziko z expozice částicím frakce 
PM10 a PM2,5 a riziko z expozice benzenu na hranici přijatelné míry rizika), nelze 
považovat z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelnou.    

 
2.   Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 

a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti 
 
Z posouzení záměru provedeného podle zákona vyplývají následující vlivy záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví: 

 
Vlivy na ovzduší a klima    
Vlivy na ovzduší 
Při hodnocení velikosti a významnosti vlivu na znečištění ovzduší byl důraz položen na 
hodnocení vlivu vlastního záměru (tj. jeho příspěvků) bez náležité reflexe 
stávajícího/výchozího stavu znečištění ovzduší z hlediska jeho únosného zatížení (a to 
i ve vztahu k ochraně veřejného zdraví). Z tohoto pohledu došlo i při správném 
hodnocení malé velikosti vlivu vlastního záměru  na čistotu ovzduší (z titulu příspěvků 
záměru ke znečištění ovzduší o malé velikosti) k nepatřičnému hodnocení vlivu na čistotu 
ovzduší, označenému jako nevýznamný vliv. Obecně totiž v případě, kdy ve 
stávajícím/výchozím  stavu znečištění ovzduší je imisní koncentrace znečišťující látky na 
hranici imisního limitu, resp. nad touto hranicí, nelze automaticky považovat příspěvek 
záměru, byť o malé velikosti, za nevýznamný. 
Z hodnot klouzavého průměru koncentrací znečišťujících látek za období let 2013 - 2017, 
které jsou uvedeny na str. 21 rozptylové studie, vyplývá, že v  území umístění záměru 
(tj. ve čtvercích 465550 a 466550) jsou dodrženy imisní limity všech sledovaných 
znečišťujících látek, které jsou stanoveny zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
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ve znění pozdějších předpisů s tím, že průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu je na 
hranici imisního limitu (tj. na úrovni 1 ng/m3).  
Z aktuálních údajů za období let 2014 - 2018 pak vyplývá, že v  území umístění záměru 
(tj. ve čtvercích 465550 a 466550) je průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na 
úrovni 0,9 ng/m3 (tj. těsně pod úrovní imisního limitu 1 ng/m3). Jak je však dále uvedeno 
na str. 21 rozptylové studie: „Nadlimitní hodnoty na celém řešeném území lze zaznamenat 
pouze ve východní části posuzované lokality. Zde lze na základě pětiletých průměrů 
koncentrací znečišťujících látek (od roku 2013 do roku 2017) publikovaných ČHMÚ 
evidovat překročení průměrných ročních koncentrací benzo[a]pyrenu.“. Jedná se přitom 
o území, kterým projíždí těžká automobilová doprava generovaná posuzovaným 
záměrem - tj. po Štěrboholské spojce a  dále po Pražském okruhu s příslušnou obytnou 
zástavbou v okolí těchto komunikací. Z aktuálních údajů za období let 2014 - 2018 
přitom vyplývá, že v  území kolem uvedených komunikací (v příslušných čtvercích 1 x 1 
km) dosahují průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu hodnot 1,2 ng/m3, resp. 
1,3 ng/m3 (tj. hodnot nad úrovní imisního limitu 1 ng/m3).    
Pro úplnost se dále uvádí, že z údajů uvedených v rozptylové studii vyplývá, že i ve 
výchozím stavu v roce 2025  lze podél Štěrboholské spojky a zejména podél Pražského 
okruhu očekávat překročení imisního limitu pro benzo(a)pyren (viz str. 31) a že i ve 
výhledovém období po naplnění Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
lze podél Štěrboholské spojky a zejména podél Pražského okruhu očekávat překročení 
imisního limitu pro benzo(a)pyren (viz str. 33).      
Z formálního hlediska, tj. ve vztahu k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů, je tedy třeba konstatovat, že zatížení území z hlediska výchozí 
úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem je v území umístění záměru na hranici 
únosného zatížení území, resp. těsně pod hranicí únosného zatížení území a že zatížení 
území z hlediska výchozí úrovně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem je v  území, kterým 
projíždí těžká automobilová doprava generovaná posuzovaným záměrem - tj. po 
Štěrboholské spojce a  dále po Pražském okruhu s příslušnou obytnou zástavbou v okolí 
těchto komunikací, neúnosné.    
Na základě výše uvedeného lze proto konstatovat, že z hlediska výchozí úrovně 
znečištění ovzduší se nejeví posuzovaný záměr jako přijatelný, a to s ohledem na 
generovanou těžkou automobilovou dopravu, která je do nadlimitně zatíženého území 
zaváděna. 
Vlivy na klima 
V případě hodnocení nebezpečí souvisejících se změnou klimatu s možnými dopady na 
záměr, nehrozí z důvodu klimatických změn žádná významná rizika (záměr nekříží vodní 
toky, v zájmovém území se nenacházejí sesuvy půdy ani nehrozí erozní smyvy). Na 
základě provedené analýzy pravděpodobnosti výskytu nebezpečí, která mohou 
posuzovaný záměr ovlivnit, je možné konstatovat, že je možné riziko související 
se záměrem pro rizika: rostoucí průměrná teplota vzduchu a extrémní nárůsty teplot. Pro 
další rizika změny v průměrném množství dešťových srážek, změny v extrémním 
množství dešťových srážek, průměrná rychlost větru, mrazy, škody vlivem mrznutí a tání, 
byla vyhodnocena pravděpodobnost nebezpečí jako nepravděpodobná. Pro rizika 
povodně, nestabilita půdy/sesuvy půdy/laviny, půdní eroze byla vyhodnocena 
pravděpodobnost nebezpečí jako zřídkavá. 
Rizika lze eliminovat pomocí stavebně-technických opatření. Posuzovaný záměr je 
možné považovat za záměr adaptovaný na změnu klimatu. 
Pokud se jedná o vlivy vlastního záměru na klima, vzhledem k charakteru záměru je 
zřejmé, že hodnocení vlivu záměru na klima je prakticky bezpředmětné (provoz areálu 
překladiště nemůže významným způsobem ovlivnit klima).        
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Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky    
Hluk 
Pokud jde o hodnocení stavu hlukové situace v dotčeném území, která je dominantně 
ovlivňována provozem na silniční síti a provozem na železnici, (tj. hodnocení výchozí 
úrovně ekvivalentních hladin akustického tlaku A v zástavbě v bezprostředním okolí 
záměru), z údajů uvedených v akustické studii vyplývá, že v roce 2025 (bez realizace 
záměru) budou ve sledované zástavbě splněny příslušné hygienické limity hluku pro 
chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích 
a drahách, které jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou 
hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy na 
drahách v noční době (tento hygienický limit hluku je lokálně překročen u bytových 
domů Ungarova 678/6, Ungarova 678/8 a Ungarova 678/10).    
Pro úplnost se dále uvádí, že z údajů uvedených v akustické studii vyplývá, že ve 
výhledovém období po naplnění Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy 
bude lokálně - u bytového domu Heldova 534/4 překročen hygienický limit hluku pro 
chráněný venkovní prostor staveb pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích 
v denní době. Hygienický limit hluku pro chráněný venkovní prostor staveb pro hluk 
z dopravy na pozemních komunikacích v noční době bude lokálně překročen u bytových 
domů Heldova 532/8 a Heldova 534/4).  Hygienický limit hluku pro chráněný venkovní 
prostor staveb pro hluk z dopravy na drahách v noční době bude lokálně překročen 
u bytových domů Ungarova 678/6, Ungarova 678/8 a Ungarova 678/10).   
Z formálního hlediska, tj. ve vztahu k zákonu č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů, je tedy třeba považovat zatížení území z hlediska výchozí 
hlukové situace způsobené dopravními zdroji hluku za neúnosné.       
Je však třeba uvést, že posuzovaný záměr nepředpokládá noční provoz a že proto hluková 
situace v noční době nemůže být záměrem ovlivněna. Proto s i ohledem na vedení 
dopravy generované posuzovaným záměrem a rovněž i na protihluková opatření přijatá 
v dokumentaci lze z hlediska výchozí úrovně hlukové situace považovat posuzovaný 
záměr za podmíněně přijatelný.       
V této souvislosti  je však také třeba poukázat na skutečnost, že realizací záměru bude 
v relativně blízké vzdálenosti od obytné zástavby umístěn nový zdroj hluku (stacionární 
zdroje hluku v areálu překladiště) a že k bezpečnému zajištění plnění hygienického limitu 
hluku pro chráněný venkovní prostor staveb musí být vybudována protihluková stěna, 
která je v určitém úseku až 8 m vysoká. Tato skutečnost sama o sobě napovídá o ne příliš 
vhodném umístění plánovaného terminálu. 
Vibrace  
Predikovat vibrace pro neexistující zdroj je složité, sjednocená metodika není k dispozici. 
Nejbližší chráněný vnitřní prostor (Ungarova 678/10) se nachází ve vzdálenosti cca 
150 m od posuzovaného záměru. Při výstavbě železniční vlečky a terminálu budou 
použity bezpodkladnicové pražce s pružným upevněním a rychlost pojezdu vlaku bude do 
30 km.h-1. Blíže k chráněnému vnitřnímu prostoru (Ungarova 678/10) se nachází stávající 
železniční trať Libeň – Malešice, kde je významně vyšší provoz. Vzhledem k výše 
uvedenému se ve výhledovém stavu předpokládá dodržení hygienických limitů pro 
vibrace. 
Světelné znečištění 
Návrh osvětlení terminálu vychází z doporučení uvedených v Informaci pro Vládu ČR 
o problematice světelného znečištění, doporučení pro šetrné osvětlování. V dokumentaci 
je uveden návrh osvětlení terminálu. S navrhovanými opatřeními k omezení světelného 
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znečištění lze v zásadě souhlasit, avšak vzhledem k umístění areálu překladiště je zřejmé, 
že u nejbližší obytné zástavby nelze z hlediska světelného znečištění spojeného s areálem 
překladiště zcela vyloučit ovlivnění faktoru pohody obyvatel. Nicméně s ohledem na 
možná opatření k omezení světelného znečištění nelze tento aspekt ve spojení 
s posuzovaným záměrem považovat za limitující faktor ve vztahu k ochraně životního 
prostředí a veřejného zdraví. 
 
Vlivy na povrchové a podzemní vody    
Stavba nezasahuje do žádného vodního toku. Zájmové území stavby nezasahuje do 
stanoveného záplavového území. Stavba se nenachází v CHOPAV. Zájmové území 
stavby nezasahuje do ochranného pásma povrchového vodního zdroje ani do ochranného 
pásma podzemního vodního zdroje. 
Množství srážkových vod (128 l/s/ha při periodicitě 0,5, 15 min. déšť) je vyčísleno na 
346,048 l/s (předpokládaný objem jímky 150 m3, případně budou použity vsakovací 
koše). 
I když nakládání s vodami měla být v dokumentaci věnována větší pozornost, zejména ve 
vztahu k zasakování vod ze srážek – viz požadavek k zasakování vod ze srážek 
vyplývající z § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ve vztahu k hodnocení vlivu na stav 
povrchových vod a podzemních vod, s ohledem na charakter záměru a danou etapu 
přípravy záměru lze shrnout, že aspekt vlivu na stav povrchových vod a podzemních vod 
nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně 
životního prostředí a veřejného zdraví. Záměr je z hlediska vlivů na vody podmíněně 
přijatelný.  
   
Vlivy na půdu    
Stavba nezasahuje na pozemky určené k plnění funkce lesa. Záměr se okrajově pohybuje 
v ochranném pásmu lesa, tj. na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa. 
Plocha trvalého záboru zemědělského půdního fondu je vyčíslena na 10,6605 ha. Vliv 
záměru na zemědělský půdní fond lze z hlediska velikosti vlivu označit za velký 
(10,6605 ha), z hlediska významnosti vlivu vzhledem k záboru půdy ze zemědělského 
půdního fondu ve třídě ochrany III a IV (nedochází k záboru ve třídě ochrany I a II) lze 
záměr považovat za podmíněně přijatelný. Lze shrnout, že aspekt vlivu na půdu 
nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně 
životního prostředí. 
 
Vlivy na přírodní zdroje    
V zájmovém území se nenacházejí výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, 
dobývací prostory, chráněná ložisková území, stará důlní díla, poddolovaná ani sesuvná 
území. Lze shrnout, že aspekt vlivu na přírodní zdroje nepředstavuje ve spojení 
s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí. 
 
Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)    
Z botanického hlediska nehrozí při výstavbě a provozu záměru žádný závažný střet 
(kromě dřevin rostoucích mimo les). V oblasti stavby nebyly zaznamenány zvláště 
chráněné druhy rostlin. Před zahájením stavby bude nutné odstranit 489 kusů stromů 
a 1135 m2 keřů (jsou navrženy vegetační úpravy – k výsadbě je navrženo 62 kusů 
vysokokmenných stromů, 608 keřů a 686 ks popínavých keřů). 
Ze zoologického hlediska nedojde k významně negativnímu ovlivnění oproti stávajícímu 
stavu. 
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Záměr se nedotýká registrovaných významných krajinných prvků, nekříží významné 
krajinné prvky, nemůže mít významný negativní vliv na evropsky významné lokality ani 
ptačí oblasti. Nepředpokládá se ovlivnění zvláště chráněných území, stavba není v kolizi 
s prvky ÚSES. 
Pokud se jedná o problematiku dřevin rostoucích mimo les, s ohledem na rozsah 
vynuceného kácení těchto dřevin se jeví navržené náhradní výsadby jako nedostačující. 
Lze shrnout, že aspekt vlivu na přírodu nepředstavuje ve spojení s posuzovaným 
záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí. S ohledem na rozsah 
kácení dřevin rostoucích mimo les je záměr podmíněně přijatelný.   
 
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce   
Stavba by se neměla zřetelně projevovat v typických či ojedinělých scenériích, neměla by 
zásadně vstupovat do přírodních a kulturních dominant prostoru. Z důvodu vizuálního je 
v případě protihlukové stěny doporučena výsadba popínavých keřů. Vliv terminálu na 
krajinný ráz se týká především vizuálního projevu v bližších pohledech (z veřejně 
nepřístupných míst) a to i s ohledem na záměrně volené body pozorování, které nejsou 
referenčními body vnímání krajiny. V dálkových pohledech se terminál neprojevuje silně 
a nemění zásadně ráz urbanizované krajiny. 
Je zřejmé, že terminál přinese do krajiny jisté změny. Analýza prokázala, že tyto změny 
nejsou pro ráz a identitu krajiny zcela pozměňující. Na základě provedeného posouzení je 
možno konstatovat, že navrhovaný terminál je řešen s ohledem na zachování zákonných 
kritérií krajinného rázu neboť představuje nejčastěji slabý, maximálně však středně silný 
zásah do identifikovaných znaků a hodnot. Je proto hodnocen jako únosný zásah do 
krajinného rázu chráněného podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Aspekt vlivu na krajinný ráz nepředstavuje ve 
spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního 
prostředí. 
 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeologických 
aspektů   
Stavba se pohybuje na hranici ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze. Do 
500 m od stavby se nachází několik nemovitých kulturních památek. Objekty se nachází 
v dostatečné vzdálenosti od stavby, mimo hlavní přístupové komunikace, a tedy nebudou 
stavbou dotčeny. Aspekt vlivu na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně 
architektonických a archeologických aspektů nepředstavuje ve spojení s posuzovaným 
záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně životního prostředí. 
 
Vlivy na obyvatelstvo, resp. veřejné zdraví    
K vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, které je přílohou dokumentace, je třeba 
konstatovat, že zejména v případě hodnocení velikosti a významnosti vlivu znečištění 
ovzduší na zdraví obyvatel byl důraz položen na hodnocení vlivu vlastního záměru 
(tj. jeho příspěvků) bez náležité reflexe stávajícího/výchozího stavu znečištění ovzduší 
z hlediska jeho únosného zatížení, a to ve vztahu k ochraně veřejného zdraví. Z tohoto 
pohledu došlo i při správném hodnocení malé velikosti vlivu vlastního záměru  na zdraví 
obyvatel (z titulu příspěvků záměru ke znečištění ovzduší o malé velikosti) 
k nepatřičnému hodnocení vlivu na zdraví obyvatel, označenému jako nevýznamný vliv. 
Obecně totiž v případě, kdy ve stávajícím/výchozím  stavu znečištění ovzduší je imisní 
koncentrace znečišťující látky na hranici imisního limitu, resp. nad touto hranicí, nelze 
automaticky považovat příspěvek záměru, byť o malé velikosti, za nevýznamný.  
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Jak je správně uvedeno ve vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve vztahu k roku 2025: 
„Hodnoty průměrných ročních koncentrací benzo(a)pyrenu v prostoru obytné zástavby 
v zájmovém území ve výchozím stavu byly vypočteny v rozmezí 0,6 – 1,1 ng.m-3. To již 
odpovídá hodnotám nad hranicí přijatelného rizika.“ a rovněž i ve výhledovém období 
po naplnění Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy: „Jak vyplývá 
z celkových hodnot, stejně jako v roce 2025 lze očekávat v celém zájmovém území 
hodnoty nad hranicí přijatelné míry rizika, tedy v celém území lze očekávat zvýšenou 
míru zdravotního rizika z chronické expozice benzo(a)pyrenu.“.  
Z aktuálních údajů za období let 2014 - 2018 vyplývá, že v  území umístění záměru (tj. ve 
čtvercích 465550 a 466550) je průměrná roční koncentrace benzo(a)pyrenu na úrovni 
0,9 ng/m3 (tj. těsně pod úrovní imisního limitu 1 ng/m3) a že v území, kterým projíždí 
těžká automobilová doprava generovaná posuzovaným záměrem - tj. po Štěrboholské 
spojce a dále po Pražském okruhu s příslušnou obytnou zástavbou v okolí těchto 
komunikací, dosahují (v příslušných čtvercích 1x1 km) průměrné roční koncentrace 
benzo(a)pyrenu hodnot 1,2 ng/m3, resp. 1,3 ng/m3 (tj. hodnot nad úrovní imisního limitu 
1 ng/m3). 
V této souvislosti je třeba zdůraznit, že při vyhodnocení zdravotního rizika spojeného 
s  expozicí benzo(a)pyrenu nejde o porovnání příslušných koncentrací benzo(a)pyrenu 
v dotčeném území s imisním limitem (jak je to v případě vyhodnocení vlivu na čistotu 
ovzduší), nýbrž o porovnání s koncentrací, která odpovídá  všeobecně akceptovatelnému 
přijatelnému zdravotnímu riziku (tj. riziku 1 x 10-6, resp. riziku v řádu 10-6). Při aplikaci 
hodnoty jednotkového karcinogenního rizika stanovené Světovou zdravotnickou 
organizací (WHO) pro celoživotní expozici benzo(a)pyrenu ve výši 8,7 x 10-5 (ng.m-3)-1 
vychází koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší, odpovídající karcinogennímu riziku 1 x 
10-6, v úrovni roční průměrné koncentrace 0,0115 ng/m3. To ovšem znamená, že 
koncentrace benzo(a)pyrenu kolem úrovně 1ng/m3, které jsou predikovány v dotčeném 
území ve stávajícím/výchozím stavu (tj. bez realizace posuzovaného záměru), již ve 
stávajícím/výchozím stavu znamenají řádové překročení koncentrace odpovídající 
všeobecně akceptovatelnému přijatelnému zdravotnímu riziku z  expozice 
benzo(a)pyrenu. Toto riziko je proto možné hodnotit jako zvýšené a celospolečensky 
neakceptovatelné. 
Jak je dále uvedeno ve vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, ve výpočtové oblasti je 
nutno očekávat již ve výchozím stavu zvýšené riziko i z expozice částicím frakce PM10 
a PM2,5 s tím, že v případě benzenu se budou koncentrace pohybovat na hranici přijatelné 
míry rizika. 
S ohledem na výše uvedené lze celkově shrnout, že vlivy vlastního záměru (jeho 
příspěvků ke znečištění ovzduší a z toho plynoucích vlivů na zdraví obyvatel) jsou sice 
malé, ale z hlediska výchozího stavu znečištění ovzduší je nelze označit za nevýznamné, 
neboť prakticky dále zhoršují výchozí stav při kterém je již zvýšené a celospolečensky 
neakceptovatelné riziko z expozice benzo(a)pyrenu (rovněž zvýšené riziko z expozice 
částicím frakce PM10 a PM2,5 a riziko z expozice benzenu na hranici přijatelné míry 
rizika).    
Z výše uvedeného proto vyplývá, že realizaci posuzovaného záměru, který generuje 
zdrojovou/cílovou těžkou automobilovou dopravu a zavádí ji do již neúnosně zatíženého 
území, ve kterém již ve stávajícím/výchozím stavu je riziko z expozice benzo(a)pyrenu 
zvýšené a celospolečensky neakceptovatelné (rovněž zvýšené riziko z expozice částicím 
frakce PM10 a PM2,5 a riziko z expozice benzenu na hranici přijatelné míry rizika), nelze 
považovat z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví za přijatelnou.    
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Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných 
nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů 
z nich plynoucích 
Z hlediska rizik při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech lze 
konstatovat, že vzhledem k charakteru záměru nelze při respektování příslušných 
právních předpisů a závazných norem očekávat závažná rizika s následnými významnými 
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Aspekt rizik pro veřejné zdraví, kulturní 
dědictví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech 
nepředstavuje ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktor ve vztahu k ochraně 
životního prostředí a veřejného zdraví. 
 
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky    
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou 
spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky. 

 
3.  Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud 

jde o znečišťování životního prostředí 
        

Technické řešení záměru je v dokumentaci s ohledem na jeho charakter a danou etapu 
přípravy záměru pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
dostačujícím způsobem popsáno.    

 
4.  Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 
 

Stanovení pořadí variant řešení záměru z  hlediska jeho umístění a technického řešení je 
v daném případě bezpředmětné, neboť záměr byl z tohoto hlediska předložen jako 
invariantní. 

 
5.  Vypořádání vyjádření k dokumentaci  
 

K dokumentaci vlivů záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí bylo doručeno  
Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí celkem 279 vyjádření 
(3 vyjádření dotčených územních samosprávných celků,  7 vyjádření dotčených správních 
orgánů, 5 vyjádření spolků, 2 vyjádření společenství vlastníků jednotek, 2 vyjádření 
příspěvkových organizací - mateřských škol, 2 vyjádření společností s ručeným 
omezeným, 2 vyjádření Strany zelených - základních organizací a dále 256 vyjádření 
občanů). 

 
Vyjádření  k dokumentaci vlivů záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí byla 
v souladu se zákonem vypořádána v posudku o vlivech záměru „Terminál Malešice“ na 
životní prostředí, který je zveřejněn v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod 
kódem záměru PHA1037. Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních a jejich 
vypořádání byly vzaty do úvahy při formulování tohoto nesouhlasného závazného 
stanoviska.  
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6.  Okruh dotčených územních samosprávných celků 
  

Dotčenými územními samosprávnými celky, jejichž správní obvody alespoň zčásti tvoří 
dotčené území, jsou: 

Hlavní město Praha      
Městská část Praha 9 
Městská část Praha 10 
Městská část Praha 14 

 
Poučení 

Toto nesouhlasné závazné stanovisko je vydáno podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení 
podle § 3 písm. g) zákona.  

 
Proti tomuto nesouhlasnému závaznému stanovisku není podání samostatného odvolání 
přípustné. V souladu s ustanovením § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, je toto nesouhlasné závazné stanovisko přezkoumatelné v rámci 
odvolání podaného proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení, které bylo podmíněno 
tímto nesouhlasným závazným stanoviskem.  
 
 
 
 
 
 
RNDr.  Štěpán  K y j o v s k ý 
ředitel odboru 
Odbor ochrany prostředí 
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PODKLADY  VYUŽITÉ  PRO  ZPRACOVÁNÍ  POSUDKU 
        
 
 Oznámení záměru „Terminál Malešice“ (Ing. Kateřina Hladká, Ph.D., prosinec 2016)  
 
 Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. (Magistrát hl. m. Prahy, 

odbor ochrany prostředí, č.j.: MHMP 397706/2017 ze dne 16. 3. 2017)  
 
 Dokumentace vlivů záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí (Ing. Kateřina 

Hladká, Ph.D., září 2019)  
 
 Vyjádření obdržená k oznámení záměru „Terminál Malešice“ a k  dokumentaci vlivů 

záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí  
 
 Průběh veřejného projednání záměru „Terminál Malešice“  
  
 Související právní předpisy a literatura 
 
  


