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I .  ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  

I .1 Název záměru  

Rozšíření Metropole Zličín        

 

I .2 Kapacita záměru  

Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření stávajícího obchodního centra Metropole Zličín na 

plochu povrchového parkoviště v jižním předpolí stávajícího objektu obchodního centra. Dojde zde k realizaci 

dvoupodlažního objektu s převážně obchodními a restauračními plochami, na který bude navazovat nový 

parkovací dům o sedmi úrovních a nové přímé napojení na Rozvadovskou spojku. 

Základní bilance záměru „Rozšíření Metropole Zličín” 

Plocha řešeného území – samotný areál OC 118 850 m2 

Plocha řešeného území – dopravní napojení na Rozvadovskou spojku ve variantě A 9 405 m2 

Plocha řešeného území – dopravní napojení na Rozvadovskou spojku ve variantě B 5 285 m2 

Plocha řešeného území – areál OC a varianta dopravního napojení na Rozvadovskou spojku A 128 255 m2 

Plocha řešeného území – areál OC a varianta dopravního napojení na Rozvadovskou spojku B 124 135 m2 

Plocha celého řešeného území vč. obou variant dopravního napojení na Rozvadovskou spojku 133 540 m2 

  

Plocha zeleně ve variantě dopravního napojení na Rozvadovskou spojku A 41 324 m2 

Plocha zeleně ve variantě dopravního napojení na Rozvadovskou spojku B 41 004 m2 

  

Zastavěná plocha 37 955 m2 

  

Obestavěný prostor 725 876 m3 

  

Počet nadzemních úrovní max. 7 

Počet podzemních úrovní 1 

  

HPP - nadzemní podlaží vč. parkovacího domu 151 113 m2 

HPP - podzemní podlaží 3 515 m2 

HPP celková 154 628 m2 

HPP obchodní plochy 28 971 m2 

HPP gastro 4 315 m2 

HPP parking 84 804 m2 

HPP ostatní (chodby, schodiště, výtahy, zázemí-BC, lobby, dětský koutek) 36 538 m2 

  

Celkový počet parkovacích stání – navýšení oproti současnému stavu 1 270 
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I .3 Umístění záměru  

Kraj:  Hl. město Praha   

Městská část: Praha – Zličín, Praha 13 

Obec:   Praha     

Katastrální území: Třebonice, Zličín 

Záměr se nachází na území hl. m. Prahy v městské části Praha – Zličín a Praha 13, k. ú. Zličín 

[793264] a Třebonice [770353]. 

Zájmové území je z východu vymezeno ulicí Řevnická, z jihu oplocením zkušební trati Dopravního 

podniku hl. m. Prahy a místní komunikací I. třídy (Rozvadovská spojka), v jihozápadním rohu oplocením trafo-

stanice PRE a.s., ze západu oplocením depa Dopravního podniku hl. m. Prahy a ze severu zástavbou u ul. U 

Zličína. Hlavní a jediný příjezd je v současné době z ulice Řevnická v severovýchodním rohu území. 

I .4 Obchodní f irma oznamovatele  

CGI Metropole, s.r.o. 

I .5 IČ oznamovatele  

26120313 

I .6 Sídlo oznamovatele  

Řevnická 1/121 

155 21 Praha 5 

I .7 Zástupce oznamovatele  

Ing. Jiří Marušiak, Ph.D. 

Řevnická 1/121 

155 21 Praha 5 

tel.: +420 234 095 327 

I I .  POSOUZENÍ  DOKUMENTACE 

I I .1 Úplnost Dokumentace  

Členění Dokumentace je plně v souladu s přílohou č.4 zákona č.100/2001 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Před požadovanou první kapitolu byla kromě jiného vložena kapitola Úvod. Zařazení této kapitoly 

považuji za vhodné. 

Po formální stránce není číslování podkapitol u částí A a C přesně v souladu s číslováním v příloze 

č.4 zákona, pro první podkapitolu jsou použita římská čísla místo arabských. 

Do přílohy, která je součástí dokumentace byla vložena i část, ve které jsou vypořádány připomínky 

vznesené v rámci zjišťovacího řízení a posouzení vlivu záměru na kapacity metra, zařazení těchto příloh po-

važuji u tohoto záměru za vhodné.  

V souhrnu konstatuji, že Dokumentace je zpracovaná dle přílohy č.4 zák.100/2001 Sb. v platném 

znění a byla zpracována v potřebném rozsahu pro hodnocení vlivu záměru „Rozšíření Metropole Zličín“ na 

životní prostředí. 

I I .2 Správnost údajů uvedených v  dokumentaci  včetně použitých 

metod hodnocení , Mapová dokumentace  

V následujícím textu jsou podrobně komentovány jen ty části, ke kterým byly ze strany zpracovatele 

posudku připomínky, nebo které jsou významné pro posouzení záměru a stanovení podmínek stanoviska. 

Označení kapitol je převzato z dokumentaci a to i v případech, kde se mírně liší od přílohy č.4. zákona. 

II.2.1 Úvod 

V kapitole jsou základní údaje o záměru a cílech investora a dále změny oproti návrhu záměru 

v oznámení. Dále je uveden přehled posuzovaných variant a stručné shrnutí dosavadního procesu EIA. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

ZZaařřaazzeenníí  ttééttoo  kkaappiittoollyy  vvččeettnněě  jjeejjííhhoo  rroozzssaahhuu  ppoovvaažžuujjii  zzaa  vvhhooddnnéé,,  ppřřeessttoo  žžee  zzáákkoonn  ttuuttoo  kkaappiittoolluu  ppřříímmoo  nneevvyyžžaadduujjee..  

  

II.2.1 „A. Údaje o oznamovateli“ 

Kapitola je zpracována dostatečným způsobem. 

II.2.2 „B. Základní údaje“ 

II.2.2.1 „B.I.2. Kapacita záměru“ 

Do této kapitoly je přidána informace porovnávající kapacity stávajícího stavu OC Metropole Zličín a 

navrhovaného stavu a dále o souladu s územním plánem, která je standardně součástí přílohy H.  

Uvedení těchto informací zde je plně v kompetenci zpracovatele Dokumentace a nepovažuji je za 

nevhodné. 
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II.2.2.2 „B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry“ 

V této kapitole je základní popisu charakteru záměru. Dále je zde velmi správně okomentována 

možná kumulace vlivů výstavby i provozu záměru s plány na výstavbu různých záměrů P+R v okolí a pak 

informace o záměrech, které by měly být realizovány do roku 2024 a pak v rámci výhledu ÚP HMP. 

II.2.2.3 „B. I. 5. Zdůvodnění umístění záměru a popis oznamovatelem zvažovaných variant 
s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na ži-
votní prostředí“ 

V této kapitole je kromě jiného popis variantního řešení napojení na Rozvadovskou spojku včetně 

vazeb jednotlivých variant na okolní připravované záměry. Dále jsou uvedeny informace o časových horizon-

tech, ve kterých byl vliv některých dopadů na životní prostředí hodnocen včetně variant zprovoznění okolních 

objektů P+R. 

II.2.2.4 „B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demo-
ličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu záko-
na o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spo-
jenými úrovněmi emisí a dalšími parametry“ 

Popis stavby je velmi podrobný, a to včetně popisu fází výstavby a četnosti nasazení stavebních 

mechanizmů. Popsána jsou i opatření navržená v projektu pro ochranu a minimalizaci negativních vlivů na 

životní prostředí zejména hluk a kvalitu ovzduší, ale i další složky ŽP včetně opatření na ochranu přírody a 

krajiny, fauny a flóry a adaptace na klimatické změny. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu      kkaapp..  BB..II..  

VV  kkaappiittoollee  nneenníí  uuvveeddeennaa  iinnffoorrmmaaccee,,  žžee  zzáámměěrr  nneessppaaddáá  ddoo  oo  rreežžiimmuu  zzáákkoonnaa  oo  iinntteeggrroovvaannéé  pprreevveennccii..    OOssttaattnníí  ččáásstt  

kkaappiittoollyy  BB..II..  jjssoouu  zzpprraaccoovváánnyy  ppooddrroobbnněě  aa  vvee  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu..  NNaa  zzáákkllaadděě  mmééhhoo  ppoožžaaddaavvkkuu  ddooppllnniill  zzpprraa--

ccoovvaatteell  OOzznnáámmeenníí  iinnffoorrmmaaccii  oo  ttoomm,,  žžee  zzáámměěrr  nneeppooddllééhháá  iinntteeggrroovvaannéémmuu  ppoovvoolleenníí  ddllee  zzáákkoonnaa  čč..  7766//22000022  SSbb..,,  vvee  

zznněěnníí  ppoozzdděějjššíícchh  ppřřeeddppiissůů..  

  

II.2.2.5 „B.II. Údaje o vstupech“ 

II.2.2.5.1 „B.II.1. Půda“ 

V kapitole jsou kromě výčtu pozemků s trvalým záborem (dočasný zábor nebude realizován) uvede-

ny i bilance zemin. Realizace předmětného záměru nebude vyžadovat zábor pozemků zemědělského půdního 

fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr si nevyžádá vynětí ze ZPF ani PUP-

FL. 

II.2.2.5.2 „B. II. 2. Voda“ 

Kapitola obsahuje podrobné informace o spotřebách vody jak pro provoz, tak při výstavbě  

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  kkaapp..  BB..IIII..  

DDáállee  jjssoouu  vv  ttééttoo  kkaappiittoollee  uuvveeddeennyy  iinnffoorrmmaaccee  oo  oossttaattnníícchh  ppřříírrooddnníícchh  zzddrroojjíícchh,,  eenneerrggeettiicckkýýcchh  zzddrroojjíícchh,,  bbiioollooggiicckkéé  

rroozzmmaanniittoossttii  aa  nnáárrookkyy  nnaa  ddoopprraavvnníí  íí  aa  jjiinnoouu  iinnffrraassttrruukkttuurruu..    
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VVššeecchhnnyy  kkaappiittoollyy  jjssoouu  zzpprraaccoovváánnyy  vvee  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm      rroozzssaahhuu..  

  

II.2.2.6 „B.III. Údaje o výstupech“ 

II.2.2.6.1 „B.III.1. Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního podloží“ 

Znečištění ovzduší – 

Kapitola je zpracována ve zcela dostatečném rozsahu a přehledně uvádí podrobné výsledky z hod-

nocení kvality ovzduší uvedeného v příloze, a to jak pro období výstavby, tak provozu včetně jednotlivých 

hodnocených variant.  

Možná znečištění vody a půdy a půdního podloží je popsána v potřebném rozsahu. 

II.2.2.6.2 „B.III.2. Odpadní vody“ 

Kromě informací o produkci splaškových vod při výstavbě a provozu je vyhodnocena možnost zása-

hu do hladiny podzemních vod. Hloubka výkopů během realizace dílčích stavebních jam se předpokládá 

do 6÷8 m pod terénem. Naražení hladiny podzemní vody v souvislosti s realizací navrhovaného záměru „Roz-

šíření Metropole Zličín”, a to včetně nového variantního dopravního napojení na Rozvadovskou spojku, se 

proto nepředpokládá, protože hladina podzemní vody by měla být v hloubce 14÷18 m pod terénem. 

Dále je v kapitole uveden podrobný popis stávajícího řešení srážkových vod a nový návrh, který 

mění stávající řešení a bude využívat i vsakování srážkových vod a současně bude v rámci hospodaření 

s dešťovými vodami využívat vody zejména na zálivku zeleně. Navržený systém bude umožňovat využití těch-

to vod i na splachování WC.   

Teoretický odtok dešťových vod z území v navrhovaném stavu tak bude v případě realizace varianty 

A dopravního napojení na Rozvadovskou spojku o cca 342 l/s menší (cca 21 %) oproti stávajícímu stavu 

a v případě realizace varianty B dopravního napojení na Rozvadovskou spojku o cca 336 l/s menší oproti 

stávajícímu stavu, což je způsobeno redukcí stávajících zpevněných ploch a jejich nahrazením zelení 

(např. nové řešení systému zásobovacích dvorů), velkým množstvím nově navržených zelených střech 

v místě stávajícího povrchového parkoviště a systémem vsakování dešťových vod. Uveden hodnoty odtoku 

jsou teoretické, protože zůstane zachován stávající maximální odtok z areálu 30 l/s. Ze západní retenčně 

vsakovací nádrže bude odtok 20 l/s a z východní retenčně vsakovací nádrže bude odtok 10 l/s. 

II.2.2.6.3 „B.III.3. Odpady“ 

Kapitola je řešena velmi detailně a podrobně a zcela dostatečně pro potřeby procesu EIA. 

II.2.2.6.4 „B.III.4.1. Hluk“ 

Kapitola je zpracována zcela vyhovujícím způsobem i s vhodným omezením rozsahu textu, který je 

podrobně uveden v příloze. 

II.2.2.6.5 „B.III.4.2÷B.III.4.5   

Posuzovaný záměr by neměl mít svým charakterem negativní vlivy na vibrace, seismicitu, neměl být 

zdrojem zápachu či radioaktivního a elektromagnetického záření.  
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II.2.2.6.6 „B. III. 5. Doplňující údaje“ 

V kapitole je kromě komentáře terénních úprav a zásahů do krajinu uveden i komentář bludných 

proudů, které se v území s ohledem na podzemní trasu metra v území pravděpodobně nacházejí. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPoorroovvnnáánníí  vvlliivvuu  rreeaalliizzaaccee  aarreeáálluu  nnaa  vveelliikkoosstt  ooddttookkuu  ssrráážžkkoovvýýcchh  vvoodd  vv  jjeeddnnoottkkáácchh  ll//ss  nneenníí  ppřříílliišš  vvhhooddnnáá  aannii  nneemmáá  

ppřříílliišš  vveekkoouu  vvyyppoovvííddaaccíí  sscchhooppnnoosstt  oo  ppřříínnoosseecchh  nnoovvéé  kkoonncceeppccee  hhoossppooddaařřeenníí  ss  ddeeššťťoovvýýmmii  vvooddaammii,,  pprroottoožžee  nneezzoohhlleedd--

ňňuujjee  vvlliivv  vvyyuužžiittíí  vvoodd  pprroo  zzáálliivvkkuu  aa  ssppllaacchhoovváánníí  aannii  nnaavvrržžeennéé  vvssaakkoovváánníí..  MMnnoohheemm  vvhhooddnněějjššíí  bbyy  bbyylloo  ppoorroovvnnáánníí  zzmměěnnyy  

rrooččnnííhhoo  ooddttookkuu  zz  úúzzeemmíí..  KKaappiittoollaa  BB..IIIIII..  jjee  vv  ddaallššíícchh  ččáásstteecchh  zzpprraaccoovváánnaa  vvee  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu  pprroo  ppoottřřeebbyy  

ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA..  

II.2.3 „C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“ 

II.2.3.1 „C.I. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území“ 

Kapitola je zpracována plně v souladu s zákonem EIA přílohou č.4.  

Ke kapitole C. I. 1. Struktura a ráz krajiny lze snad pouze vytknout, že v příloze č.9 jsou názornější 

obrázky identifikace rozsahu PDoKP. 

V kapitole C.I.2. podkapitola Hydrogeologické poměry by bylo vhodné uvést i informace o možnosti 

vsakování v území. Tyto informace jsou uvedeny v následující kapitole C.II.2 a podrobně uvedeny v příloze 

č.10. 

Ke kapitole C. I. 3. ÚSES, ZCHÚ, přírodní parky, významné krajinné prvky, přírodní parky, památné 

stromy, NATURA 2000 lze vytknout, že text není doložen názorným obrázkem – např., obrázkem č.3 z Přílohy 

č.9.  Z obrázku by bylo i názorně zřejmé, jak daleko jsou jednotlivé komentované prvky, i když kromě prvků 

ÚSES je tato informace v textu uvedena.  

V kapitole C. I. 8. Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území jsou uvedeny vý-

sledky průzkumů kontaminace i s vyhodnocením, že bylo zjištěno bylo zjištěno překročení limitu tabulky 10.1 

vyhlášky č.294/2005 Sb. u 5 vzorků (vzorky ze sond J3, J5, J7, HJ9 a J11), a to pouze u arsenu.  Nejedná se 

ale o starou ekologickou zátěž, protože v území je zvýšené přirozené pozadí toxického kovu arsenu, což je ve 

středních Čechách běžné.  

C. I. 9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení - 

Z hlediska kvality ovzduší lze konstatovat, že podle ČHMÚ jsou v území splněny všechny imisní limi-

ty, ze kterých se vychází při hodnocení kvality ovzduší včetně imisního limitu pro denní koncentrace PM10. Je 

překročen limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se pouze přihlíží (viz § 12 odst. 1 

zákona č. 201/2012 Sb.), imisní limit je překročen o 10÷70 %. Tato situace je typická na většině území hl. m. 

Prahy i mnoha dalších měst v ČR.  

Z počáteční akustické situace vyhodnocené v rámci akustického posouzení, které tvoří přílohu č. 2 

předkládané dokumentace EIA, je zřejmé, že v zájmovém území je ve třech výpočtových bodech, konkrétně v 

bodě 9 (10,5 m), 10 (16,5 m) a 11 umístěných podél komunikace Na Radosti, překročen hygienický limit hluku 

v noční době. V ostatních bodech je příslušný hygienický limit hluku dodržen. V denní době je příslušný hygie-

nický limit hluku dodržen ve všech výpočtových bodech. 
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Pro potřeby této kapitoly jsou uvedené informace o ovzduší a hluku vyhovující, protože podrobné in-

formace jsou jak v přílohách, tak v části D Dokumentace. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

KKaappiittoollaa  jjee  zzpprraaccoovváánnaa  vvee  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu  pprroo  ppoottřřeebbyy  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA,,  vvýýššee  uuvveeddeennéé  ppřřiippoommíínnkkyy  

nneejjssoouu  zzáássaaddnnííhhoo  cchhaarraakktteerruu..    

  

II.2.3.2 „C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném 
území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny“ 

II.2.3.2.1 „C. II. 2. Voda“ 

Informace o vsakovacím poměrech v lokalitě patří spíše do kapitoly C.I.2. 

II.2.3.2.2 „C. II. 4. Biologická rozmanitost“ 

Posuzovaná lokalita leží uvnitř obchodní zóny a prakticky celé posuzované území pokrývají plochy 

zpevněného parkoviště stávajícího obchodního centra. Zcela zde chybí přirozený půdní pokryv – v celém šir-

ším zájmovém území se nacházejí výrazné antropogenní navážky, do kterých proniká ruderální vegetace. 

V zájmovém území bylo dle aktuálně provedeného orientačního přírodovědného průzkumu zjištěno 

59 druhů rostlin. Žádný ze zjištěných druhů v zájmovém území záměru není chráněn ve smyslu vyhlášky č. 

395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Celkem bylo v území vyhodnoceno 399 samostatně hodnocených dřevin nebo porostů dřevin. In-

ventarizované dřeviny jsou mladé cca do 15 let a menší část dřevin byla pravděpodobně dosazována později. 

Většinu dřevin tvoří stromový rastr v parkovacích stáních a z těchto dřevin tvoří výraznou většinu akát (větši-

nou uliční kultivar, např. Umbraculifera).  

Relativně kvalitní dřeviny jsou soustředěny v pásu podél ulice Řevnická a i tyto dřeviny lze hodnotit 

nanejvýš jako průměrné. Celkově je dřevin v území málo, méně, než je logická kapacita prostoru a dřeviny 

jsou většinou velmi skrovných rozměrů a kvalitní dřeviny zcela chybí. 

Dle orientačního průzkumu nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy chráněné ve smyslu vy-

hlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Z botanického hlediska je území dotčené navrhovanou stavební činností (tedy plocha záměru 

a bezprostřední okolí) zcela bezcenné. 

V zájmovém území záměru byly zjištěny dva zvláště chráněné druhy živočichů uvedených v Příloze 

III vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. První čmelák rodu Bombus byl zjištěn při sběru 

potravy. Jejich hnízda však zjištěna nebyla. Hnízda mravenců rodu Formica sp. rovněž zjištěna nebyla. 

II.2.3.2.3 „C. II. 6. Počáteční akustická situace“ 

V kapitole o hluku je stávající stav dokumentován ve dvou bodech, kde bylo provedeno 24 hodinové 

měření (M1 a M2) a jedno měření po dobu jedné hodiny v místě měření S1. 

Podrobné vyhodnocení počáteční akustické situace na základě provedených výpočtů je uvedeno 

v kapitole 7.7. akustického posouzení, které je přílohou č. 2 předkládané dokumentace EIA. Vypočtené hodno-

ty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu silniční dopravy se ve stávajícím stavu v denní době 
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pohybují od LAeq,16h = 51,3 dB do LAeq,16h = 68,4 dB a v noční době od LAeq,8h = 43,2 dB do LAeq,8h = 60,7 dB. 

Z výpočtu vyplývá, že ve výpočtových bodech 9 (10,5 m), 10 (16,5 m) a 11* umístěných podél komunikace Na 

Radosti dochází v noční době k překročení příslušných hygienických limitů hluku. V ostatních bodech je pří-

slušný hygienický limit hluku dodržen. V denní době je příslušný hygienický limit hluku dodržen ve všech výpo-

čtových bodech. 

II.2.3.2.4 „C. II. 7. Obyvatelstvo a veřejné zdraví“ 

Výčet dotčených městských částí a jejich demografických charakteristik je uveden v kap. C. I. 7. 

předkládané dokumentace EIA. V kapitole je dále uveden odkaz na přílohy, ve kterých je řešena jednak pro-

blematiky hluku a ovzduší a následně provedeno podrobné vyhodnocení vlivu na zdraví obyvatelstva. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPrroovveeddeennéé  oovvěěřřeenníí  ssttáávvaajjííccííhhoo  ssttaavvuu  hhlluukkuu  vv  úúzzeemmíí  jjee  zz  ppoohhlleedduu  ppřřeeddppookkllááddaannýýcchh  mmoožžnnýýcchh  ppřřeekkrrooččeenníí  lliimmiittůů  pprroo  

hhlluukk  řřeeššeennoo  vvyyhhoovvuujjííccíímm  zzppůůssoobbeemm..    SS  oohhlleeddeemm  nnaa  mmoožžnnéé  vvlliivvyy  nnaa  mmííssttnníí  oobbyyvvaatteellee  aa  nnaa  úúddaajjee  oo  ddoopprraavvnníícchh  iinntteennzzii--

ttáácchh  bbyycchh  oossoobbnněě  ddooppoorruuččiill  oovvěěřřeenníí  ssttáávvaajjííccíí  úúrroovvnněě  hhlluukkuu  ii  uu  nneejjbblliižžššíí  oobbyyttnnýýcchh  oobbjjeekkttůů  sseevveerrnněě  oodd  ssttáávvaajjííccííhhoo  

zzáássoobboovvaaccííhhoo  ddvvoorraa  ––  uull..  UU  ZZlliiččíínnaa..  

VV  kkaappiittoollee  OObbyyvvaatteellssttvvoo  aa  vveeřřeejjnnéé  zzddrraavvíí  jjssoouu  uuvveeddeennyy  ppoouuzzee  ooddkkaazzyy  nnaa  ssppeecciiaalliizzoovvaannéé  ssttuuddiiee,,  zzaa  vvhhooddnněějjššíí  bbyycchh  

ppoovvaažžoovvaall  zzddee  uuvvéésstt  iinnffoorrmmaaccee  oo  ssttáávvaajjííccíímm  ssttaavvuu,,  kktteerréé  jjssoouu  vv      ppřříílloozzee  čč..44  ppooddrroobbnněě  zzpprraaccoovváánnyy..  

ZZbbýývvaajjííccíí  ččáássttii  ttééttoo  kkaappiittoollyy  CC..22,,  jjssoouu  zzpprraaccoovváánnyy  vvee  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu..  

II.2.3.3  „C.III. Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska je-
ho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení 
záměru “ 

V kapitole je souhrn stávajícího stavu životního prostředí v území zpracovaný s ohledem na charak-

ter hodnoceného záměru. Tento souhrn je zakončen závěrem, že je možné konstatovat, že zatížení dotčené-

ho území je úměrné jeho charakteru a způsobu využití. 

Do kapitoly je dále přidán komentář situace, pokud by k realizaci záměru nedošlo. Nejhorší vlivy to-

hoto stavu jsou  

➢ V zájmovém území bude přetrvávat umístění povrchového parkoviště.  

➢ Nedojde k realizaci nového dopravního napojení na Rozvadovskou spojku a s ním spoje-

ného přerozdělení dopravy v území, které má za následek pokles intenzit dopravy v ul. 

Řevnická, Na Radosti či Sárská.  

➢ Nedojde k realizaci komplexních sadových úpravy, při kterých dojde ke zvětšení plochy ze-

leně o cca 24 824/24 504 m2 (v závislosti na variantě dopravního napojení na Rozvadov-

skou spojku A/B) než je ve stávajícím stavu.   

➢ Zůstanou zachovány 3 zásobovací dvory směrem k obytné zástavbě v ul. U Zličína 

➢ Nedojde ke změně hospodaření s dešťovými vodami, v rámci kterého mají být realizovány i 

vsakovací objekty, využití srážkových vod pro zálivku a na WC, čímž dojde  ke zmenšení 

odtoku dešťových vod z území. 
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PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

CCeellkkoovvéé  zzhhooddnnoocceenníí  ssttaavvuu  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí  vv  ttééttoo  kkaappiittoollee  jjee  pprroovveeddeennoo  vvee  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu,,  ppřřiiddáánníí  

kkoommeennttáářřee  ddooppaaddůů,,  kktteerréé  bbuuddee  mmíítt  zzaacchhoovváánníí  ssttáávvaajjííccííhhoo  ssttaavvuu  vvyyuužžiittíí  úúzzeemmíí  jjee  ppllnněě  vv  kkoommppeetteennccii  zzpprraaccoovvaatteellee  

DDookkuummeennttaaccee  aa  ppoovvaažžuujjii  jjee  zzaa  vvhhooddnnéé..  

II.2.4  „D. Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných vlivů 

záměru na životní prostředí a veřejné zdraví“ 

II.2.4.1  „I. Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, 
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, 
dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru“ 

II.2.4.1.1 „D. I. 1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví“ 

D. I. 1. 1. Sociální a ekonomické vlivy 

V kapitole je pro fázi výstavby komentována možnost pracovních příležitostí a zvýšení nabídky sta-

vebních materiálů. Dále je upozorněno na zhoršený faktor pohody místních obyvatel při výstavbě a doporuče-

ní informovat místní obyvatele před zvýšeným staveništním hlukem. 

Pro fázi provozu je upozorněno na nové obchodní plochy a nová parkovací místa a na nabídku no-

vých pracovních míst. Dále je komentováno zlepšení organizace dopravy v důsledku realizace nového do-

pravního napojení na Rozvadovskou spojku a s tím spojený pokles dopravy v ul. Řevnické spojený se zlepše-

nou akustickou situací.  K pozitivním sociálním vlivům patří vytvoření příjemného prostředí v podobě areálu s 

kultivovanými plochami se sadovými úpravami, které představují významné navýšení ploch zeleně v území 

oproti stávajícímu stavu. Uvažováno je mj. také se zelenou střechou nad nově vzniklými obchodními jednot-

kami, kde dojde k rozsáhlé výsadbě stromů. 

 

D. I. 1. 2. Vlivy na zdraví obyvatel 

Vlivy na zdraví obyvatel jsou vyhodnocena pro hluk a ovlivnění kvality ovzduší. 

V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid du-

sičitý, benzen, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, oxid uhelnatý a benzo[a]pyren. Z těchto znečišťují-

cích látek je ve výpočtové oblasti nutno očekávat již ve výchozích stavech zvýšené riziko z expozice částicím 

PM10, PM2,5 a benzo[a]pyrenu. Koncentrace benzo[a]pyrenu se budou pohybovat na hranici přijatelné míry 

rizika a průměrné roční i hodinové koncentrace NO2 a hodinové koncentrace CO pod hranicí směrné hodnoty 

WHO. 

Vlivem realizace navrženého záměru je možno očekávat v prostoru obytné zástavby jen velmi mírné 

změny imisní zátěže, u žádné ze sledovaných imisních charakteristik nebylo zaznamenáno významné zvýšení 

zdravotního rizika ve smyslu ohrožení zdraví. Z kvantifikace zdravotního rizika spojeného se zvýšenými kon-

centracemi 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. 

 

Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo zaměřeno na obyvatele nejvíce exponované obytné zá-

stavby v zájmovém území. Na základě celkového posouzení expozice posuzovaných chráněných objektů lze 
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konstatovat, že v důsledku realizace záměru nedochází k navýšení počtu obyvatel stávající zástavby obtěžo-

vaných hlukem z dopravy a subjektivně rušených ve spánku hlukem z dopravy.  

Realizací záměru nedochází k navýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění, resp. rizika infarktu 

myokardu u obyvatel v posuzované oblasti v důsledku dlouhodobého působení hluku z dopravy. 

Pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku je ve všech výpočtových bodech u nejbližší chráněné zástav-

by dodržen příslušný hygienický limit pro denní a noční dobu. Vzhledem k předpokládané úrovni hladin akus-

tického tlaku z provozu stacionárních zdrojů hluku v prostoru záměru lze konstatovat, že tyto zdroje se nebu-

dou podílet na zvýšení zdravotního rizika hluku u exponované populace v okolí záměru.  

Na základě provedeného vyhodnocení zdravotních rizik lze konstatovat, že realizací záměru „Rozší-

ření Metropole Zličín“ nedojde k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví vlivem hluku 

pro obyvatele stávající zástavby. 

V závěru je uvedeno, že na základě provedeného vyhodnocení zdravotních rizik lze vyvodit závěr, 

že v souvislosti s realizací záměru nedojde při dodržení doporučení uvedených v odborných studiích (akustic-

kém posouzení a rozptylové studii) ke zvýšení rizika pro lidské veřejné zdraví. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

VV  kkaappiittoollee  jjssoouu  sspprráávvnněě  ppooddcchhyycceennyy  nneejjvvýýzznnaammnněějjššíí  vvlliivvyy,,  kktteerréé  bbyy  mmoohhllyy  mmíítt  nneeggaattiivvnníí  ddooppaaddyy  nnaa  vveeřřeejjnnéé  zzddrraavvíí  aa  

jjssoouu  ppoossoouuzzeennyy  vv  ppoottřřeebbnnéémm  rroozzssaahhuu..  

SSnnaadd  jjeenn  vv  kkoonntteexxttuu  pprraaccoovvnníí  nnaabbííddkkyy  aa  ppooppttáávvkkyy  vv  PPrraazzee  nneeppoovvaažžuujjii  oossoobbnněě  zzvvýýššeennéé  pprraaccoovvnníí  ppřříílleežžiittoossttii  aa  zzvvýýššeennýý  

ooddbbyytt  pprraaccoovvnníícchh  mmaatteerriiáállůů  zzaa  ppřříílliišš  vvýýzznnaammnnýý..  

II.2.4.1.2  „D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima“ 

Vlivy na ovzduší  

Vlivy na ovzduší jsou vyhodnoceny pro období výstavby i provozu. Vlivy provozu byly vypočteny i 

pro kumulaci se sousedními uvažovanými výhledovými záměry - P+R (Terminál Zličín) a P+R (Depo a Nádraží 

Zličín) a to pro výhledový rok 2024 a období naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy. 

Oxid dusičitý – průměrné roční koncentrace - přímo v místě záměru byly vypočteny hodnoty v roz-

mezí 24 – 26 µg.m-3. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého stanovený ve výši 40 µg.m-3 

je splněn v celém zájmovém území. Z výsledků modelových výpočtů plyne že, vlivem provozu záměru nedojde 

v žádné části zájmového území a ani při jedné z možných kumulací, k překročení imisního limitu pro průměrné 

roční koncentrace oxidu dusičitého. 

Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace - přímo v místě záměru byly vypočteny hodnoty pro 

v rozmezí 90 – 105 µg.m-3, nejvyšší koncentrace pak lze očekávat na úrovni okolo 120 µg.m-3, a to na severu 

zájmového území. Naopak nejnižší hodnoty lze očekávat pod hranicí 90 µg.m-3, a to na jižním okraji výpočtové 

oblasti. Imisní limit pro hodinové koncentrace oxidu dusičitého je stanovený ve výši 200 µg.m-3. Jak ukazují 

výsledky modelových výpočtů, v žádné části výpočtové oblasti není třeba očekávat jeho překračování. 

Z výsledků modelových výpočtů plyne že, vlivem provozu záměru nedojde v žádné části zájmového 

území a ani při jedné z možných kumulací, k překročení imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace 

oxidu dusičitého. 
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Benzen – průměrné roční koncentrace - přímo v místě záměru byly vypočteny hodnoty v rozmezí 

1,00 – 1,45 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny podél ulice Řevnická, v blízkosti křížení s Rozvadovskou 

spojkou, a to do 1,80 µg.m-3. Naopak nejnižší hodnoty lze očekávat pod hranicí 1,00 µg.m-3, a to v okrajových 

částech výpočtové oblasti, zejména na jihu a západě. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu 

stanovený ve výši 5 µg.m-3 je splněn v celém zájmovém území. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace 

benzenu stanovený ve výši 5 µg.m-3 bude vlivem provozu záměru a i při každé z možných kumulací splněn v 

celém zájmovém území. 

Suspendované částice frakce PM10 – průměrné roční koncentrace - přímo v místě záměru byly vy-

počteny hodnoty okolo 28 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty lze očekávat lokálně do 31 µg.m-3, a to podél Rozvadov-

ské spojky a v prostoru stávajících povrchových parkovišť. Naopak nejnižší koncentrace lze očekávat pod 

hranicí 26 µg.m-3, na severovýchodním okraji výpočtové oblasti. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace 

suspendovaných částic PM10 stanovený ve výši 40 µg.m-3 je splněn na celém zájmovém území. Jak ukazují 

výsledky modelových výpočtů, vlivem provozu záměru nebylo vypočteno v žádném referenčním bodě zvýšení 

koncentrací přes hranici imisního limitu pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10. 

Suspendované částice frakce PM10 – maximální denní koncentrace - přímo v místě záměru byly vy-

počteny hodnoty v rozmezí 120 – 140 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty lze očekávat lokálně okolo 160 µg.m-3, a to 

podél Rozvadovské spojky. Naopak nejnižší hodnoty lze očekávat do 120 µg.m-3, a to v severovýchodní části 

výpočtové oblasti. Imisní limit pro denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 

50 µg.m-3. Vypočtené hodnoty nelze s hodnotou limitu přímo porovnávat, pro splnění limitu je určující počet 

překročení limitní hodnoty během roku. Tolerováno je 35 překročení, což je 9,6 % roční doby. Přímo v prostoru 

hodnoceného záměru byla vypočtena četnost překročení 28 – 30 případů za rok. Nejvyšší četnost překročení 

(okolo 33 případů za rok) byla vypočtena podél Rozvadovské spojky a v prostoru stávajících povrchových 

parkovišť. Jak vyplývá z výsledků modelových výpočtů, v žádném referenčním bodě není třeba očekávat 35 

nebo více případů překročení imisního limitu ani ve stavu s provozem záměru. Imisní limit tak bude v celém 

zájmovém území splněn i po uvedení záměru do provozu. 

Suspendované částice frakce PM2,5 – průměrné roční koncentrace - přímo v místě záměru byly vy-

počteny hodnoty v rozmezí 19,5 – 20,5 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty lze očekávat lokálně do 20,8 µg.m-3, a to v 

okolí křížení ulice Řevnické s Rozvadovskou spojkou. Naopak nejnižší hodnoty byly vypočteny pod hranicí 

18,5 µg.m-3, a to na severovýchodním okraji výpočtové oblasti. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace 

suspendovaných částic PM2,5 stanovený v současnosti ve výši 25 µg.m-3 je splněn na celém zájmovém území. 

Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, vlivem provozu záměru bylo v sedmi referenčních bo-

dech vypočteno překročení imisního limitu, který bude v té době ve výši 20 µg.m-3. Jedná se výhradně o body 

v místě nebo v nejbližším okolí parkovacího domu, mimo obytnou zástavbu. Naopak v jednom výpočtovém 

bodě při ulici Řevnická bylo vypočteno vlivem provozu záměru snížení koncentrací pod hranici imisního limitu. 

Oxid uhelnatý – maximální hodinové koncentrace - přímo v místě záměru byly vypočteny hodnoty 

950 – 1 150 µg.m-3. Imisní limit pro osmihodinové koncentrace oxidu uhelnatého je stanoven na úrovni 10 000 

µg.m-3. Výše uvedené hodnoty jsou maximální hodinové koncentrace, které jsou oproti osmihodinovým kon-

centracím ještě vyšší. Z toho plyne, že v celém zájmovém území je imisní limit splněn se značnou rezervou. 

Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, vlivem provozu záměru nedojde v žádné části zájmového území k 

překročení imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace oxidu uhelnatého. 
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Benzo[a]pyren – průměrné roční koncentrace - přímo v místě záměru byly vypočteny hodnoty v 

rozmezí 0,80 – 0,83 ng.m-3. Nejvyšší hodnoty lze očekávat lokálně okolo 0,90 ng.m-3, a to v okolí křížení Řev-

nické ulice s Rozvadovskou spojkou. Naopak nejnižší hodnoty lze očekávat pod hranicí 0,80 ng.m-3, a to na 

severovýchodě výpočtové oblasti. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu stanovený ve 

výši 1 ng.m-3 je splněn na celém zájmovém území. Zvýšení koncentrací přes hranici imisního limitu vlivem 

provozu záměru nebylo vypočteno v žádném referenčním bodě. 

Dále je v kapitole uveden návrh kompenzačních opatření, a zdůvodnění jejich návrhu. V této kapito-

le je uvedeno, že dle podkladů ČHMÚ v 5letém průměru překročen imisní limit pro průměrné roční koncentra-

ce benzo[a]pyrenu a příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím benzo[a]pyrenu bude vyšší než 

1 % imisního limitu, a proto bude nutné uložit kompenzační opatření. 

Z provedeného výpočtu kompenzačních opatření vyplývá, že emise produkované záměrem mohou 

být kompenzovány vysazením celkem 61 kusů stromů o velikosti koruny 4 m3. Nad rámec výsadeb v návrhu 

záměru za kácené dřeviny (253/251 ks stromů dle var. dopravního napojení) je v rámci projektu uvažováno s 

výsadbou dalších 136/149 ks stromů dle var. dopravního napojení. Kompenzační opatření je tedy již zahrnuto 

do záměru v rámci navržených sadových úprav. 

Z hlediska znečištění ovzduší nebude výstavba posuzovaného záměru za předpokladu dodržení 

opatření uvedených v kap. B. I. 6. dokumentace EIA představovat významné riziko pro životní prostředí v da-

ném území. Vliv provozu záměru lze označit při dodržení navrženého kompenzačního opatření (viz kap. D. IV. 

této dokumentace EIA) za akceptovatelný. Vlivem záměru byl vypočten lokálně i pokles imisní zátěže, a to 

zejména při severním okraji stávající části záměru nebo v prostoru napojení Metropole Zličín na ulici Řevnická. 

 

Vlivy na klima 

Vlivy záměru na klima byly vyhodnoceny dle strategických národních dokumentů a dle metodických 

doporučení ministerstev. 

Vztah hodnoceného záměru k redukčním cílům a opatřením mitigačních strategií je celkově hodno-

cen jako mírně negativní, což je dáno zejména produkcí emisí skleníkových plynů. K negativnímu vlivu přispí-

vá i zvýšení spotřeby elektrické energie. V záměru se nepočítá s využitím obnovitelných zdrojů energie. 

Ve vztahu k adaptačním opatřením a specifickým cílům lze celkově záměr hodnotit pozitivně. Důvo-

dem je zejména soulad s opatřeními směřujícími ke snížení povrchového odtoku, rozvoji zeleně, zvýšení kvali-

ty a dostupnosti ploch zeleně, výsadbám v městském prostředí, využití vertikální zeleně atd. 

Z hlediska adaptace na změnu klimatu a vlivů na lokální poměry hodnocen pozitivně. V tomto hod-

nocení se uplatňuje rozšíření vegetačních ploch vč. podstatného navýšení počtu stromů, zvýšení její kvality a 

dostupnosti zeleně a snížení povrchového odtoku dešťové vody. 

Realizace předkládaného záměru dojde především k vyplnění jižního předpolí stávajícího obchodní-

ho centra Metropole Zličín navazující hmotou. Již stávající hmota obchodního centra však tvoří bariéru 

z hlediska provětrání daného území. Vlivem rozšíření obchodního centra se nepředpokládá významná změna 

situace v území z hlediska provětrání. 

Z hlediska vlivu na klima a provětrání území lze konstatovat, že předmětný záměr nebude předsta-

vovat riziko. 
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PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

VVee  vvllaassttnníí  DDookkuummeennttaaccii  jjssoouu  uuvveeddeennyy  vvyyppooččtteennéé  hhooddnnoottyy  ffiirrmmoouu  AAtteemm,,  mmooddeelleemm  ppoouužžíívvaannýýmm  vv  PPrraazzee..  ZZ  ppoohhlleedduu  

ppoožžaaddaavvkkůů  zzáákkoonnaa  oo  oovvzzdduuššíí  bbyy  zzddee  mměělloo  bbýýtt  ii  ppoossoouuzzeenníí  ss  hhooddnnoottaammii  ČČHHMMÚÚ,,  hhooddnnoottyy  jjssoouu  uuvveeddeennyy  vv  rroozzppttyylloovvéé  

ssttuuddiiii,,  aa  vv  ppřřííppaadděě,,  žžee  lliimmiitt  jjee  ddllee  ČČHHMMÚÚ  ppřřeekkrrooččeenn  ––  ppoouuzzee  uu  bbeennzzoo((aa))ppyyrreennuu,,  jjee  nnaa  ttoottoo  ddáállee  vv  tteexxttuu  uuppoozzoorrnněěnnoo,,  

jjeeddnnáá  ssee  jjeenn  oo  zzcceellaa  ffoorrmmáállnníí  nneeddoossttaatteekk..  

CCeellkkoovvěě  ppoovvaažžuujjii  kkaappiittoolluu  zzaa  ppllnněě  vvyyhhoovvuujjííccíí  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  EEIIAA..    

  

II.2.4.1.3 „D. I. 3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky“ 

Vlivy na hlukovou situaci 

V úvodu kapitoly jsou uvedeny hygienické limity a prověření možnosti uplatnění limitu staré hlukové 

zátěže, které určilo, kde či kdy lze limit pro starou hlukovou zátěž uplatnit a kde či kdy ne. 

Vlivy na akustickou situaci v území byly vyhodnoceny pro období výstavby i provozu. 

Z posouzení období výstavby plyne, že navýšení LAeq,T vlivem výstavby záměru se pohybuje nejvýše 

do 1,2 dB v denní době, a do 0,6 dB v noční době. Z výsledu výpočtu dále vyplývá, že vlivem provozu dopravy 

při stavbě nedochází ke zhoršení akustické situace v místech, kde je překročen hygienický limit hluku. V rámci 

posouzení předpokládaných nejhlučnějších souběhů činnosti při výstavbě výpočtově nedojde k překročení 

hygienického limitu hluku 65 dB pro chráněný venkovní prostor staveb.  

Vlivy provozu byly vypočteny pro stávající stav a pro výhled i pro kumulaci se sousedními uvažova-

nými výhledovými záměry - P+R (Terminál Zličín) a P+R (Depo a Nádraží Zličín) a to pro výhledový rok 2024 a 

období naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy. 

Z výpočtu provedeného pro provoz stacionárních zdrojů hluku záměru „Rozšíření Metropole Zličín“ 

je patrné, že v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb jsou vypočtené ekvivalentní hladiny akus-

tického tlaku A nižší, než je hygienický limit hluku pro denní/noční dobu 50/40 dB (den/noc). 

Z posouzení hluku z provozu dopravy na okolní dopravní síti je patrné že při porovnání stavu bez 

záměru a se záměrem se navýšení LAeq,T vlivem záměru pohybuje nejvýše do 0,4 dB v denní době a do 0,2 dB 

v noční době. V souladu s § 20 odstavcem 5 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

nelze považovat za hodnotitelnou změnu rozdíl pohybující se v intervalu 0,1–0,9 dB. 

Z výsledu výpočtu pro provoz dopravy na okolní dopravní síti vyplývá, že vlivem provozu záměru 

nedochází ke zhoršení akustické situace v místech, kde je překročen hygienický limit hluku. V některých výpo-

čtových bodech dochází ke zlepšení akustické situace, které se pohybuje do –0,8 dB.  

Ve výpočtových bodech, kde dojde ke zhoršení akustické situace vlivem záměru, bude splněn pří-

slušný hygienický limit. 

Z provozu dopravy na neveřejných účelových komunikacích (zásobovací dvůr) nedojde k překročení 

hygienického limitu 50/40 dB (den/noc). 

Celkově lze proto konstatovat, že z hlediska akustické situace nebude výstavba ani provoz posuzo-

vaného záměru za předpokladu dodržení protihlukových opatření uvedených v kap. B. I. 6. této dokumentace 

EIA představovat významné riziko pro životní prostředí v daném území. Změnou organizace dopravy 

v důsledku realizace nového dopravního napojení na Rozvadovskou spojku navíc dochází v některých výpo-
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čtových bodech (hl. v ul. Do Zahrádek II., U Zličína, Sazovická) ke zlepšení akustické situace. Předmětný 

záměr lze z akustického hlediska doporučit k realizaci. 

 

Vlivy na proslunění a denní osvětlení 

Výpočtem bylo ověřeno, že po realizaci projektu „Rozšíření Metropole Zličín” v porovnání 

s výchozím stavem zůstane doba proslunění dne 1. března ve všech kontrolních bodech na stejné úrovni. 

Rozšíření obchodního centra Metropole Zličín nemá vliv na dobu proslunění dne 1. března u okolních chráně-

ných objektů. 

Výpočtem bylo ověřeno, že po realizaci projektu „Rozšíření Metropole Zličín” v porovnání 

s výchozím stavem ve většině kontrolních bodů nedochází ke změně hodnoty činitele denní osvětlenosti Dw 

roviny zasklení okna. Pouze v bodech V05 (výška 5 m), V12 a V13 dochází ke snížení hodnoty o 0,1 %. Ve 

všech kontrolních bodech zůstává i po realizaci záměru splněn požadavek normy ČSN 73 0580-1, přílohy B, 

32 % (kategorie 2, běžné prostory s trvalým pobytem lidí). 

Realizace projektu je z hlediska vlivu na proslunění a denní osvětlení okolních objektů v souladu 

s legislativními a normovými požadavky. 

 

Vlivy na vibrace 

K lokálnímu výskytu vibrací ve fázi výstavby záměru může dojít vlivem nasazení stavebních strojů 

(např. kompresory, sbíjecí kladiva apod.) nebo při průjezdu těžkých nákladních automobilů. Vzhledem ke 

vzdálenosti zdrojů od nejbližší zástavby se přenos vibrací do této zástavby nepředpokládá.  

Vlastní provoz záměru nebude zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý vliv na okolí. Vliv vib-

rací z automobilové dopravy záměru či provozních zařízení (např. chladicí, vzduchotechnické jednotky) na 

okolní zástavbu se nepředpokládá. 

Navrhovaný záměr bude zasahovat podzemními rampami do obvodu dráhy zkušební tratě depa Zli-

čín. Podzemní rampy pod dráhou budou samostatné dilatační celky navržené konstrukčně tak, aby odolávaly 

šíření vibrací. Samotný provoz v rampách nebude mít charakter prostředí takový, aby bylo nutné řešit ochranu 

proti vibracím.  

V dalším stupni projektové dokumentace bude zohledněno, zda posuzovaný záměr nemůže být 

ovlivněn šířením chvění z objektu metra. 

 

Vlivy na zápach 

Posuzovaný záměr nebude zdrojem obtěžujícího zápachu. Potenciální zdroje zápachu, jako jsou 

např. odvody VZT z restauračních provozů, budou realizována s opatřením proti šíření pachů a nuceně odvě-

trávány tak, aby neobtěžovali své okolí. 

 

Vlivy na radioaktivní či elektromagnetické záření 

Předmětný záměr nebude ve fázi výstavby ani provozu záměru zdrojem radioaktivního ani elektro-

magnetického záření. 
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Vlivy na světelné znečištění 

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je navrženo realizovat směrem k Rozvadovské spojce od 

chráněné obytné zástavby, nebude zdrojem světelného znečištění. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPoossoouuzzeenníí  vvlliivvuu  zzáámměěrruu  nnaa  aakkuussttiicckkoouu  ssiittuuaaccii  vv  úúzzeemmíí  aa  oossttaattnníí  ffyyzziikkáállnníí  aa  bbiioollooggiicckkéé  cchhaarraakktteerriissttiikkyy  bbyylloo  pprroovveeddeennoo  

vveellmmii  ddoobbřřee  aa  zzcceellaa  vv  ddoossttaaččuujjííccíímm  rroozzssaahhuu..    

DDaallššíí  ddrruuhhyy  vvlliivvůů  ––  VVlliivvyy  nnaa  pprroosslluunněěnníí  aa  ddeennnníí  oossvvěěttlleenníí,,  VVlliivvyy  nnaa  vviibbrraaccee,,  VVlliivvyy  nnaa  zzááppaacchh,,  VVlliivvyy  nnaa  rraaddiiooaakkttiivvnníí  ččii  

eelleekkttrroommaaggnneettiicckkéé  zzáářřeenníí,,  VVlliivvyy  nnaa  ssvvěětteellnnéé  zznneeččiiššttěěnníí  bbyyllyy  ppoossoouuzzeennyy  vvee  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu  aa  ddookkllaadduujjíí,,  žžee  

nneenníí  ddůůvvoodd  zz  ppoohhlleedduu  ttěěcchhttoo  mmoožžnnýýcchh  vvlliivvůů  nnaa  ŽŽPP  ssee  zzáámměěrreemm  nneessoouuhhllaassiitt..  

  PPoouuzzee  pprroo  úúppllnnoosstt  llzzee  kkoonnssttaattoovvaatt,,  žžee  zzddee  nneenníí  uuvveeddeennoo,,  žžee  ddaallššíí  ffyyzziikkáállnníí  aa  bbiioollooggiicckkéé  cchhaarraakktteerriissttiikkyy  nneellzzee  uu  ttoohhoo--

ttoo  ttyyppuu  zzáámměěrruu  ppřřeeddppookkllááddaatt  vvůůbbeecc  ččii  vv  rroozzssaahhuu,,  kktteerrýý  bbyy  ssee  mmoohhll  nneeggaattiivvnněě  pprroojjeevviitt  vv  pprroossttoorruu  ččii  ookkoollíí  zzáámměěrruu..  

DDáállee  llzzee  kkoonnssttaattoovvaatt,,  žžee  pprroobblleemmaattiikkuu  vvzzáájjeemmnnééhhoo  ppůůssoobbeenníí  kkoonnssttrruukkccíí  mmeettrraa  aa  kkoonnssttrruukkccíí  nnaavvrrhhoovvaannééhhoo  oobbjjeekkttuu  

nneenníí  ppoottřřeebbaa  řřeeššiitt  vv  rráámmccii  pprroocceessuu  EEIIAA,,  pprroottoožžee  bbuuddee  aauuttoommaattiicckkyy  řřeeššeennaa  vv  rráámmccii  ddaallššíí  pprroojjeekkttoovvéé  ppřříípprraavvyy  ssttaavvbbyy..  

II.2.4.1.4  „D. I. 4. Vlivy na povrchové a podzemní vody“ 

V kapitol je vyhodnocena potřeba vody a produkce odpadních vod  

V období výstavby budou výkopy prováděny do hloubky cca 6÷8 m a hladiny podzemní vody se dle 

předpokládá v hloubce 14÷18 m. Srážkové vody ze staveniště budou přirozeně vsakovány do horninového 

podloží, nebo budou čerpány na povrch a v dostatečné vzdálenosti od jam přes povrch zasakovány v souladu 

s doporučením uvedeným v podrobném inženýrskogeologickém průzkumu a doplňujícím geologickém prů-

zkumu pro vsakování srážkových povrchových vod. 

Dle provedených průzkumů se naražení hladiny podzemní vody v souvislosti s realizací navrhova-

ného záměru „Rozšíření Metropole Zličín” nepředpokládá. 

Nedílnou součástí projektové dokumentace je široká škála opatření k minimalizaci či eliminaci ne-

příznivých vlivů výstavby záměru na vody (viz kap. B. I. 6. dokumentace EIA). 

Při provozu bude západní část areálu odvodněna přes podzemní retenčně vsakovací nádrž o obje-

mu 1 625 m3 umístěnou v jihozápadním okraji řešeného území s novým napojením na páteřní stoku 900/1 600 

mm dešťové kanalizace vedené podél Rozvadovské spojky, která je následně zaústěna do Motolského poto-

ka. Ze západní retenčně vsakovací nádrže bude regulovaný odtok 20 l/s. Východní část území bude odvodně-

na přes podzemní retenčně vsakovací nádrž o objemu 798 m3 umístěnou v jihovýchodním okraji řešeného 

území s využitím stávajícího připojení na páteřní dešťovou stoku 900/1 600 mm vedenou podél Rozvadovské 

spojky, která je následně zaústěna do Motolského potoka. Z východní retenčně vsakovací nádrže bude regu-

lovaný odtok 10 l/s. 

V retenčně vsakovacích objektech budou 2 akumulační nádrže, ze kterých bude vody využívána na 

závlahy a na splachování WC. 

Dle provedené podrobné bilance dešťových vod, která je uvedená v kap. B. III. 2., je patrné, že vli-

vem provozu záměru dojde k poklesu odtoku dešťových vod z území. Odtok dešťových vod z území 

v navrhovaném stavu bude o cca 336 až 342 l/s menší oproti stávajícímu stavu dle realizace varianty doprav-

ního napojení na Rozvadovskou spojku. 
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Z hlediska problematiky vod nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru představovat při 

respektování opatření uvedených v kapitole B. I. 6. riziko pro životní prostředí v daném území.  

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

ZZaassaakkoovváánníí  vvoodd  zz  vvýýkkooppůů  llzzee  ppoovvaažžoovvaatt  zzaa  vvhhooddnněě,,  aallee  jjee  nnuuttnnoo  zzaajjiissttiitt,,  aabbyy  nneeddoocchháázzeelloo  kk  vvssaakkoovváánníí  vvoodd  kkoonnttaammii--

nnoovvaannýýcchh  úúkkaappyy  zzee  ssttrroojjůů  aappoodd..  PPrroottoo  jjee  ddoo  ppooddmmíínneekk  ssttaannoovviisskkaa  ppřřiiddáánnaa  ppoožžaaddaavveekk,,  kktteerrýý  bbyy  mměěll  ppllnněě  eelliimmiinnoovvaatt  

mmoožžnnoosstt  kkoonnttaammiinnaaccee  ppooddlloožžíí  aa  ppooddzzeemmnníí  vvooddyy  ppřřii  vvýýssttaavvbběě....  NNaavvrržžeennéé  hhoossppooddaařřeenníí  ss  ddeeššťťoovvýýmmii  vvooddaammii  ––  vvyyuužžiittíí  

ddeeššťťoovvýýcchh  vvoodd  pprroo  zzáávvllaahhuu  ii  pprroo  ssppllaacchhoovváánníí  nnaa  WWCC  aa  vvyyuužžiittíí  řříízzeennééhhoo  vvssaakkoovváánníí  llzzee  oozznnaaččiitt  zzaa  vveellmmii  ppoozziittiivvnníí  ppřříí--

nnooss  zzáámměěrruu  jjaakk  oopprroottii  ssttáávvaajjííccíímmuu  ssttaavvuu,,  ttaakk  ii  cceellkkoovvěě..  JJeenn  jjee  nnuuttnnoo  kkoonnssttaattoovvaatt,,  žžee  ppoouužžiittéé  ppoorroovvnnáánníí  vvlliivvuu  vvýýssttaavv--

bbyy  nnaa  ooddttookk  vvoodd  zz  úúzzeemmíí  cc  ll//ss  nneenníí  vvhhooddnnýý  aannii  nneemmáá  vveellkkoouu  vvyyppoovvííddaajjííccíí  sscchhooppnnoosstt  oo  úúččiinnnnoossttii  nnoovvěě  nnaavvrržžeennýýcchh  

ooppaattřřeenníí..  SS  oossttaattnníímmii  zzáávvěěrryy  aa  hhooddnnoocceenníímm  ssoouuhhllaassíímm  

CCeellkkoovvěě  llzzee  kkoonnssttaattoovvaatt,,  žžee  vvlliivvyy  nnaa  ppooddzzeemmnníí  aa  ppoovvrrcchhoovvéé  vvooddyy  jjssoouu  ppřřii  ddooddrržžeenníí  nnaavvrržžeennýýcchh  ooppaattřřeenníí  ppoozziittiivvnníí..  

II.2.4.1.5 „D.I.5. Vlivy na půdu“ 

Zájmové území je v současné době tvořeno především povrchovým parkovištěm pro zákazníky stá-

vajícího objektu obchodního centra Metropole Zličín, které je umístěno jižně od stávajícího objektu. 

Dotčené pozemky trvalým záborem jsou dle výpisu z katastru nemovitostí vedeny jako zastavěná 

plocha a nádvoří, ostatní plocha nebo orná půda. 

Dočasný zábor pozemků není v rámci realizace záměru uvažován. 

Realizací záměru nedojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF) ani po-

zemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr si nevyžádá vynětí z PUPFL ani ze ZPF. 

Pro zájmové území byl proveden průzkum kontaminace. Z výsledků vyplývá, že zájmové území je 

bez starých ekologických zátěží. 

Významné terénní úpravy se v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředpokládají. Ke změně 

místní topografie nedojde. Stabilita půdy nebude ohrožena sesuvy ani poddolováním. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

KKaappiittoollaa  jjee  zzpprraaccoovváánnaa  vv  ppoottřřeebbnnéémm  rroozzssaahhuu,,  ss  hhooddnnoocceenníímm  ssoouuhhllaassíímm..  

  

II.2.4.1.6 „D. I. 6. Vlivy na přírodní zdroje“ 

Posuzovaným záměrem nebudou dotčena výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, 

chráněné ložiskové území ani ložiska prognózní či dobývací prostory (těžené, netěžené). V kontaktu s navrho-

vanou stavbou nejsou žádná poddolovaná ani sesuvná území. 

Realizací záměru dojde k zásahu do horninového prostředí – základy nových budov (a pouze 1 PP), 

retenčně vsakovací objekty a dopravní napojení na Rozvadovskou spojku, které je v obou variantách navrže-

no částečně pod povrchem, nebo realizace zpevněných ploch. Vliv lze označit za lokální a z hlediska ovlivnění 

životního prostředí nevýznamný. 

Negativní ovlivnění horninového prostředí ve fázi provozu záměru se nepředpokládá. 
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Z hlediska problematiky přírodních zdrojů nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru před-

stavovat riziko pro životní prostředí v daném území. Vliv záměru na přírodní zdroje lze označit za nevýznam-

ný. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

KKaappiittoollaa  jjee  zzpprraaccoovváánnaa  vv  ppoottřřeebbnnéémm  rroozzssaahhuu  ssee  zzáávvěěrryy  hhooddnnoocceenníí  ssoouuhhllaassíímm..    

  

II.2.4.1.7 „D. I. 7. Vlivy na biologickou rozmanitost (faunu, flóru a ekosystémy)“ 

Flóra 

Předmětná lokalita není z ekologického hlediska výjimečná, jedná se o běžný ruderální porost 

s antropogenním ovlivněním bez větší druhové diverzity. Žádný ze zjištěných druhů v zájmovém území zámě-

ru není chráněn ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V souvislosti s realizací navrhovaného záměru dojde ke kácení části identifikovaných dřevin. Počet 

kácených stromů v obou variantách je následující. 

➢ Varianta A dopravního napojení na Rozvadovskou spojku  253 ks 

➢ Varianta B dopravního napojení na Rozvadovskou spojku  251 ks 

 

Celkem se předpokládá, že dojde k výsadbě 389 ks stromů (ve variantě A), nebo 400 ks stromů (ve 

variantě B). Navržený počet vysazovaných stromů představuje dostatečnou náhradu za kácené stromy. Navr-

žený počet s rezervou zahrnuje i kompenzace za vzniklé emise látky benzo[a]pyren stanovené ve výši 61 ks 

stromů. V porovnání se stávající plochou zeleně bude celková výměra zelených ploch po realizaci záměru 

navýšena o cca 24 504 až 24 824 m2 (tj. o cca 150 %). 

Koeficient zeleně požadovaný ÚP HMP je u obou variant splněn.  

 

Fauna 

V kapitole je konstatováno, že v současné době se na lokalitě větší druhy živočichů prakticky nevy-

skytují. Živočichové, kteří se zde vyskytují, představují běžné synantropní a euryekní organismy, zastoupené 

především druhy hmyzu, hlodavců a ptáků typickými pro antropogenně ovlivněné území. 

 

Ekosystémy 

Zájmové území je v současném stavu silně ovlivněné antropogenní činností. Zájmové území je 

v širším kontextu již nyní fragmentované areálovými komunikacemi a dále nadřazenou komunikační sítí. Loka-

lita je díky nízké kvalitě biotopů poměrně biologicky nevýznamná. 

Navrhovaný záměr bude realizován na pozemcích, které vylučují existenci jakýchkoliv hodnotnějších 

ekosystémů. Vliv záměru na ekosystémy není považován za významný.  
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Při realizaci navržených opatření nebude mít výstavba záměru negativní vliv na zájmy chráněné zá-

konem č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle části druhé (obecně chráněné druhy a obecně 

chráněná území), třetí (zvláště chráněná území) ani páté (zvláště chráněné druhy) tohoto zákona. 

 

Posuzovaný záměr nepředstavuje z hlediska vlivu na flóru, faunu a ekosystémy riziko. Součástí zá-

měru je návrh komplexních sadových úprav s významným navýšením ploch zeleně oproti stávajícímu stavu, 

které budou mít pozitivní přínos pro životní prostředí. 

  

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPrroovveeddeennéé  ppoossoouuzzeenníí  jjee  zzpprraaccoovváánnoo  vvee  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu  pprroo  ppoottřřeebbyy  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA..  SS  uuvveeddeennýýmmii  zzáávvěěrryy  

ssoouuhhllaassíímm..  

  

II.2.4.1.8  „D. I. 8. Vlivy na krajinu a její ekologické funkce“ 

Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém NATURA 2000 

Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability.  

Záměrem nebudou dotčeny žádné významné krajinné prvky dané § 3 písm. b) a § 6 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a 14 záko-

na č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba nezasahu-

je ani do ochranného pásma zvláště chráněných území.  

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-

ny, ve znění pozdějších předpisů, rovněž nedojde. 

Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 5. 9. 2018 č. j.: MHMP 

1376553/2018 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

 

D. I. 8. 2. Vlivy na krajinný ráz 

Z posouzení vlivu navrhovaného záměru je zřejmé, že jeho realizace nebude v rozporu 

s doporučenými požadavky na ochranu krajinného rázu, které jsou stanoveny v ÚAP hl. m. Prahy, (LÖW & 

spol., s.r.o.), konkrétně pak s jevem 17 – oblast krajinného rázu. Posuzovaný záměr spadá do oblasti krajin-

ného rázu 12 – Hájské údolí, jež je hodnocena jako krajinářsky nekvalitní území. 

Z hlediska krajinářské hodnoty místa krajinného rázu se posuzovaný záměr nachází v lokalitě, která 

je klasifikována střední krajinářskou hodnotou. V takto klasifikovaných lokalitách lze identifikovat méně hod-

notné celky, tj. převážně homogenní, avšak esteticky málo kvalitativní celky, jako jsou například. kompaktní 

sídliště. Posuzovaný záměr nebude představovat negativní vliv na místo krajinného rázu. 

Umístění posuzovaného záměru do území nepředstavuje z hlediska vlivu na ÚSES, VKP, ZCHÚ a 

systém NATURA 2000 riziko z hlediska možného ovlivnění životního prostředí. 
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Plánovaný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vliv navrhovaného záměru je hodno-

cen jako únosný zásah do krajinného rázu. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

PPoossoouuzzeenníí  bbyylloo  pprroovveeddeennoo      vveellmmii  ppooddrroobbnněě  vvee  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu..  SSee  zzáávvěěrryy  hhooddnnoocceenníí  ssoouuhhllaassíímm..  

II.2.4.1.9  „D. I. 9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických a archeolo-
gických aspektů“ 

Přímo v zájmovém území posuzovaného záměru ani v jeho širším okolí se nenacházejí žádné movi-

té ani nemovité kulturní památky.  

Posuzovaný záměr se nachází mimo Pražskou památkovou rezervaci či památkovou zónu. 

Během výstavby navrhovaného záměru dojde k demolici objektů, které byly vybudovány v rámci vý-

stavby stávajícího areálu. Výstavby bude vyžadovat pouze přeložky místních rozvodných sítí. 

V zájmovém území nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů. 

Umístění posuzovaného záměru do území nepředstavuje z hlediska vlivu na kulturní památky, 

hmotné statky a archeologické památky riziko. V případě nemovité kulturní památky bude postupováno v sou-

ladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

SS  uuvveeddeennýýmm  hhooddnnoocceenníímm  ssoouuhhllaassíímm..  

  

II.2.4.2 „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“ 

Potenciální rizika vzniku havárií či nestandardního stavu, která lze obecně identifikovat, jsou poru-

cha technologického zařízení, požár, exploze, únik nebezpečných látek, úraz elektrickým proudem, vzdutí 

hladin podzemní vody či povodeň atd. Největší nebezpečí pro širší okolí může nastat při vzniku většího požá-

ru. 

Dále jsou komentovány možná rizika při výstavbě a provozu záměru včetně preventivních a násled-

ných opatření. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

KKaappiittoollaa  jjee  řřeeššeennyy  vvee  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu..  

II.2.4.3 „D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich 
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na mož-
nost přeshraničních vlivů“ 

Z hlediska vlivů na obyvatelstvo nepředstavuje záměr zvýšení rizika pro veřejné zdraví.  

Z hlediska vlivů záměru na ovzduší a klima, hlukovou situaci v území, světelné podmínky, povrcho-

vé a podzemní vody, půdy, přírodní zdroje, biologickou rozmanitost, krajinu a její ekologické funkce či kulturní 
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dědictví nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru za předpokladu dodržení stanovených opatření 

představovat riziko pro životní prostředí v daném území.  

Přesnější definování velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je předmě-

tem předchozích kapitol D. I. a D. II. Na základě závěrů těchto kapitol vztažených k jednotlivým složkám život-

ního prostředí lze konstatovat, že vlivem realizace záměru nedojde k překročení hranice ekologické únosnosti 

území ani k negativní změně poměrů v území, které by výrazně ovlivnily míru jeho zatížení. Jak je uvedeno 

výše v textu, nepředpokládá se vysoká míra rizik spojených s výstavbou či provozem, která by z pohledu 

možných dopadů na životní prostředí bránila realizaci záměru. 

Předmětný záměr „Rozšíření Metropole Zličín” se nachází na území hlavního města Prahy a svou 

rozlohou zasahuje do území dvou městských částí (MČ Praha – Zličín a MČ Praha 13).  

Realizace záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice. 

  

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

HHooddnnoocceenníí  oobbssaahhuujjee  ssoouuhhrrnn  vvýýsslleeddkkůů  ppoossoouuzzeenníí,,  kktteerréé  jjssoouu  ppooddrroobbnněějjii  uuvveeddeennyy  vv  kkaapp..  DD..II..    

KKaappiittoollaa  jjee  zzpprraaccoovváánnaa  ddoossttaatteeččnněě  ppooddrroobbnněě  aa  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  vvýýsslleeddkkyy  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ppoossoouuzzeenníí  vvee  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaa--

hhuu  pprroo  ppoossoouuzzeenníí  hhooddnnoocceennééhhoo  zzáámměěrruu..    

  

II.2.4.4  „D.IV Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vy-
loučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a 
popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorová-
ní možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), 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 úvodu kapitoly souladu je sdělení, že v s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzovaní vlivů na 

životní prostředí a integrované prevence č. j.: 18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015 jsou základní opatření hl. pro 

fázi výstavy záměru (viz kap. B. I. 6. předkládané dokumentace EIA) projednána s oznamovatelem a projek-

tantem záměru a jsou chápána jako opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž plněním se v projektu 

počítá. Tato opatření budou při přípravě projektu, realizaci i provozu řádně plněna, a proto není třeba je v této 

kapitole uvádět. 

V této kapitole jsou proto specifikována pouze ta opatření, která přímo vzešla z průběhu procesu 

posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Jedná se o následující opatření k prevenci, vyloučení a snížení 

všech významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a kompenzace. 

V kapitole je následně navrženo 1 kompenzační opatření za vyvolané emisní příspěvky záměru 

z hlediska benzo[a]pyrenu a dále návrh 4 protihlukových opatření  

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

CCeellkkoovvěě  llzzee  kkoonnssttaattoovvaatt,,  žžee  vv  ddookkuummeennttaaccii  bbyyllyy  ppooddcchhyycceennyy  vvššeecchhnnyy  zzáássaaddnníí  ppoottřřeebbnnéé  ppoožžaaddaavvkkyy  pprroo  tteennttoo  pprroocceess  

EEIIAA  aa  nnaavvrržžeennéé  ppooddmmíínnkkyy  ddáávvaajjíí  ddoossttaatteeččnnýý  ppooddkkllaadd  pprroo  ssttaannoovveenníí  ppooddmmíínneekk  vv  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa..  
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II.2.4.5 „D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důka-
zů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí“ 

V kapitole je uveden popis provedených hodnocení a studií a materiály a zdroje ze kterých se při 

zpracování Dokumentace vycházelo včetně např. informací o termínu biologického průzkumu. Konkrétní me-

tody či programy jsou pak uvedeny v jednotlivých studiích. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

SS  oohhlleeddeemm  nnaa  cchhaarraakktteerr  zzáámměěrruu  aa  zzppůůssoobb  zzpprraaccoovváánníí  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ssttuuddiiíí  ppoovvaažžuujjii  zzpprraaccoovváánníí  ttééttoo  kkaappiittoollyy  pprroo  ppoo--

ttřřeebbyy  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA  zzaa  vvyyhhoovvuujjííccíí..  

 

II.2.4.6  „D.VI Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve zna-
lostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynou-
cích“ 

V úvodu je informace o základním podkladu, dle kterého byla Dokumentace zpracována. Dále jsou 

informace o podkladech – pro fáze výstavby, dopravněinženýrské podklady, vlivy na akustickou situaci, vlivy 

na znečištění ovzduší a podklady pro vyhodnocení vliv na veřejné zdraví jak z vlivů hluku tak ovzduší. Podkla-

dy pro ostatní složky životního prostředí byly zhodnoceny souhrnně.  

Celkově je konstatováno, že z předložených hodnocení nevyplynuly žádné významné nejistoty či 

nedostatky, které by mohly mít vliv na vyvozené závěry. 

Při zpracování dokumentace EIA se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které 

by znemožňovaly řádné posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

SSee  zzpprraaccoovváánníímm  kkaappiittoollyy  aa  jjeejjíímm  zzáávvěěrreemm  ssoouuhhllaassíímm..  

 

II.2.5 „E. Porovnání variant řešení záměru“ 

Samotné rozšíření stávajícího objektu OC Metropole Zličín je z hlediska technického řešení a archi-

tektonicko-stavební koncepce posuzováno v jedné variantě, která vychází z návrhu architektonické společnos-

ti Dubuisson Architecture a lokálního architekta OBERMEYER HELIKA a.s. 

Z důvodu koordinace záměru s projektem parkoviště P+R Terminál Zličín či P+R Depo a Nádraží 

Zličín je řešení nového dopravního napojení na Rozvadovskou spojku uvažováno ve dvou následujících vari-

antách, jejichž podrobnější popis včetně grafického zákresu je uveden v kap. B. II. 6. a na výkresech v příloze 

č. 12 předkládané dokumentace EIA. 

Varianta A: Podzemní krytá rampa z oblasti sjezdu u stávajícího přemostění Rozvadovské spojky. 

Zde je navržen jak výjezd, tak i vjezd s přímým napojením do parkovacího domu nově navrženého záměru. 

Rampa bude procházet pod zkušební tratí Dopravního podniku a na Rozvadovskou spojku se napojí u stávají-

cí retenční nádrže. 

Varianta B: Podzemní krytá rampa situovaná do jihozápadní části území. Obousměrná rampa bude 

procházet pod zkušební tratí Dopravního podniku. 
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Obě výše popsané varianty dopravního napojení na Rozvadovskou spojku respektují a počítají s re-

zervou pro severní kolektorovou komunikaci, která je uvedena v platném územním plánu SÚ hl. m. Prahy. S 

touto možností výstavby jsou obě varianty kompatibilní. 

Rozdíl ve výhledových dopravních intenzitách v závislosti na realizované variantě dopravního napo-

jení se projevuje pouze v průpletovém úseku severně od Rozvadovské spojky mimo oblast s chráněnou obyt-

nou zástavbou. Změny na dalších profilech sledované sítě vyvolané případnou realizací dopravního napojení 

jsou zanedbatelné.  

Rozdíly byly v případě potřeby komentovány v předcházejících kapitolách Dokumentace.  

Varianty napojení záměru na Rozvadovskou spojku se liší v zásadě jen množstvím zpevněných 

ploch, rozdíly z hlediska jednotlivých složek na životní prostředí jsou minimální. Z hlediska vlivů na životní 

prostředí není důvod k výběru, resp. odmítnutí jedné z navržených variant dopravního napojení. 

Zpracovatelé dokumentace se rozhodli, že na základě výše uvedených důvodů není nutné podrobně 

hodnotit porovnání vlivu těchto variant nového dopravného napojení na akustickou situaci, znečištění ovzduší 

či veřejné zdraví (tzn. zpracovávat odborné studie pro obě varianty tohoto dopravního napojení). Vyhodnocení 

vlivu záměru je provedeno invariantně pouze pro variantu „A“. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

SS  pprroovveeddeennýýmm  hhooddnnoocceenníímm  oobboouu  vvaarriiaanntt  ddoopprraavvnnííhhoo  nnaappoojjeenníímm  ssoouuhhllaassíímm..  VVzzhhlleeddeemm  kk  mmoožžnnéémmuu  vvýýzznnaammuu  vvlliivvůů  

nnaa  nněěkktteerréé  sslloožžkkyy  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí  ssoouuhhllaassíímm  ii  ss  ttíímm,,  žžee  hhooddnnoocceenníí  vvlliivvuu  zzáámměěrruu  jjee  pprroovveeddeennoo  iinnvvaarriiaannttnněě  ppoouuzzee  

pprroo  vvaarriiaannttuu  AA..  

NNeejjvvěěttššíí  rroozzddííllyy  jjssoouu  zzeejjmméénnaa  vv  tteecchhnniicckkéémm  řřeeššeenníí  aa  vv  ddooppaaddeecchh  nnaa  oorrggaanniizzaaccii  aa  ppllyynnuulloosstt  ddoopprraavvyy..   ŘŘeeššeenníí  ttěěcchhttoo  

pprroobblleemmaattiikk  bbuuddee  vv  ddoossttaatteeččnnéémm  rroozzssaahhuu  pprroojjeeddnnáánnoo  vv  rráámmccii  pprroojjeekkttoovvéé  ppřříípprraavvyy  ssttaavvbbyy  aa  nneenníí  pprroottoo  ppoottřřeebbaa  jjii  vv  

pprroocceessuu  EEIIAA  ppooddrroobbnněě  řřeeššiitt..  

  

  VVaarriiaannttuu  BB  llzzee  pprreeffeerroovvaatt  zzeejjmméénnaa  pprroo  jjeejjíí  lleeppššíí  ppřřeehhlleeddnnoosstt  pprroo  nnáávvššttěěvvnnííkkyy  aa  ddaallššíí  úúččaassttnnííkkyy  ssiillnniiččnnííhhoo  pprroovvoozzuu  aa  

ttaakkéé  pprroo  jjeejjíí  pprraavvdděěppooddoobbnněě  vvyyššššíí  ooddoollnnoosstt  ppřřii  nneessttaannddaarrddnníícchh  ssttaavveecchh  ––  ššppiiččkkoovvéé  pprroovvoozznníí  ssttaavvyy,,  kktteerréé  bbyy  mmoohhllyy  

vvéésstt  kkee  vvzznniikkuu  ffrroonntt  ppřřeedd  ttuurrnniikkeettyy  aa  uu  vvaarriiaannttyy  „„AA““  kk  nneeggaattiivvnníímmuu  oovvlliivvnněěnníí  ddaallššííhhoo  vveeřřeejjnnééhhoo  pprroovvoozzuu..  OObbddoobbnněě  

ppřřii  hhaavvaarriijjnníícchh  ssttaavveecchh  bbyy  mmoohhlloo  ddoojjíítt  ppřřii  vvaarriiaannttěě  „„AA““  kk  úúppllnnéémmuu  zzaassttaavveenníí  vveeřřeejjnnééhhoo  pprroovvoozzuu  nnaa  ppřřiilleehhlléé  kkřřiižžoovvaatt--

kkoovvéé  rraammppěě  aa  ttoo  pprroo  pprroovvoozz  nniijjaakk  nneessoouuvviisseejjííccíí  ss  pprroovvoozzeemm  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn..    UUvveeddeennéé  ddůůvvooddyy  mmoohhoouu  vvéésstt  

kk  sseekkuunnddáárrnníímm  nneeggaattiivvnníímm  vvlliivvůůmm  nnaa  oobbyyvvaatteellee,,  pprroottoo  jjee  vv  ppoossuuddkkuu  pprreeffeerroovváánnaa  vvaarriiaannttaa  BB..  

PPrroo  nnáázzoorrnnoosstt  aa  ssnnaazzššíí  ppřřeehhlleeddnnoosstt  bbyy  bbyylloo  vvhhooddnnéé,,  ddoolloožžiitt  zzddee  rroozzddííll  mmeezzii  vvaarriiaannttaammii  ppřříílloožžnnýýmm  oobbrráázzkkeemm..  

II.2.6 „F. Závěr“ 

V úvodu je stručný popis záměru a popis změny oproti oznámení. Dále jsou komentovány zpraco-

vané odborné studie a výsledky hodnocení, které jsou podrobně popsány i v kap. D. I. 1. až D. I. 9.  

 V předkládané dokumentaci EIA je dále uveden i výčet obecných a konkrétních opatření k elimina-

ci, minimalizaci či kompenzaci zjištěných nepříznivých vlivů záměru „Rozšíření Metropole Zličín“ na jednotlivé 

složky životního prostředí. Opatření, která jsou přímou součástí projektové dokumentace, resp. projektu jsou 

uvedena v závěru kapitoly B. I. 6. dokumentace EIA. Opatření, která vyplynula přímo z procesu posouzení 

vlivu stavby na životní prostředí, jsou uvedena v kapitole D. IV. dokumentace EIA. 
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Z pohledu vlivu stavby na životní prostředí byly identifikovány některé jednoznačně pozitivní aspekty 

záměru „Rozšíření Metropole Zličín“. Vlivem záměru bylo vypočteno lokálně mírné zlepšení akustické situace i 

pokles imisní zátěže, a to díky změně směrování dopravy (i stávající) v souvislosti s realizací nového doprav-

ního napojení na Rozvadovskou spojku. Pozitivně je hodnoceno také posílení ekologické stability rozsáhlou 

výsadbou a hospodaření se srážkovými vodami. 

V důsledku výstavby a provozu záměru „Rozšíření Metropole Zličín“ nedojde k výrazným negativním 

změnám, které by nebylo možné eliminovat vhodně navrženými opatřeními a které by bránily realizaci stavby. 

V závěru kapitoly je uvedeno, že lze záměr doporučit k realizaci. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

ZZpprraaccoovváánníí  ttééttoo  kkaappiittoollyy  jjee  ppllnněě  vvyyhhoovvuujjííccíí,,  aa  ttoo  vvččeettnněě  jjeeddnnoozznnaaččnnééhhoo  nnáázzoorruu  zzpprraaccoovvaatteellee  ddookkuummeennttaaccee  nnaa  mmoožž--

nnoosstt  rreeaalliizzaaccee  zzáámměěrruu..  

II.2.7  „G. Všeobecné shrnutí netechnického charakteru“ 

V úvodu kapitoly jsou hlavní údaje o záměru, včetně popisu rozdílu návrhu posouzením 

v dokumentaci oproti návrhu z oznámení. 

Následuje shrnutí výsledků hodnocení jednotlivých vlivů na životní prostředí. V jejich úvodu je popis 

dopravy a informace o kapacitě nového dopravního napojení na Rozvadovskou spojku. 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

TTaattoo  kkaappiittoollyy  bbyy  mměělloo  ppoosskkyyttnnoouutt  ččtteennáářřii  úúppllnnýý  ssoouuhhrrnn  vvššeecchh  vvýýsslleeddkkůů  hhooddnnoocceenníí..  PPrroottoo  bbyycchh  zzddee  uuvvííttaall  ppoonněěkkuudd  

ppooddrroobbnněějjššíí  kkoommeennttáářř  oobboouu  vvaarriiaanntt  nnoovvýýcchh  ppřřííjjeezzddůů  ddoo  zzáámměěrruu  ss  hhooddnnoocceenníímm,,  zzddaa  jjssoouu  oobběě  aakkcceeppttoovvaatteellnnéé..  PPaakk  

vv  ttééttoo  kkaappiittoollee  nneenníí  uuvveeddeenn  jjeeddnnoozznnaaččnnýý  nnáázzoorr  zzpprraaccoovvaatteellee,,  zzddee  jjee  mmoožžnnoo  nnaavvrržžeennýý  zzáámměěrr  rreeaalliizzoovvaatt  ttaakk  jjaakk  jjee  

uuvveeddeennoo  vv  ppřřeeddcchháázzeejjííccíí  kkaappiittoollee..  

ZZbbýývvaajjííccíí  ččáásstt  kkaappiittoollyy  jjee  zzpprraaccoovváánnyy  vvee  zzcceellaa  vvyyhhoovvuujjííccíímm  rroozzssaahhuu..  

II.2.8 „H. Přílohy“ 

Součástí Dokumentace jsou přílohy – 

➢ Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších před-

pisů 

➢ Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 

➢ Stanovisko Pražské vodohospodářské společnosti a.s. 

➢ Stanovisko správce toku Lesy hl. m. Prahy 

➢ Vyjádření Pražské teplárenské, a.s. k možnosti napojení záměru na CZT 

➢ Vypořádání připomínek vznesených v rámci zjišťovacího řízení záměru 

➢ Kapacitní posouzení stanice metra B – Zličín (METROPROJEKT PRAHA a.s., květen 2019) 

 

Dokumentace dále obsahuje následující samostatné přílohy – 

Příloha č. 1 Dopravní studie (European Transportation Consultancy, s.r.o., únor 2019) 
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Příloha č. 2  Akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., květen 2019) 

Příloha č. 3 Rozptylová studie (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., duben 2019) 

Příloha č. 4 Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví (ATEM – Ateliér ekologic-

kých modelů, s. r.o., duben 2019); Vyhodnocení vlivu hluku na veřejné zdraví (EKOLA group, spol. s r.o., kvě-

ten 2019) 

Příloha č. 5 Kompenzační opatření ke snížení vlivů záměru na kvalitu ovzduší (ATEM – Ateliér 

ekologických modelů, s. r. o., duben 2019) 

Příloha č. 6 Vlivy záměru na klimatický systém a odolnost a zranitelnost projektu vůči klimatickým 

změnám (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., květen 2019) 

Příloha č. 7 Světelně-technické posouzení vlivu na okolní objekty (EKOLA group, spol. s r.o., du-

ben 2019) 

Příloha č. 8 Dendrologický průzkum (Ing. Tomáš Pilař, únor 2018) 

Příloha č. 9 Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz (EKOLA group, spol. s r.o., duben 

2019) 

Příloha č. 10 Podrobný inženýrskogeologický průzkum a doplňující geologický průzkum pro vsa-

kování srážkových povrchových vod (JK envi s.r.o., duben 2019) 

Příloha č. 11 Vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody (K2H s.r.o., květen 2019) 

Příloha č. 12 Výkresová část – 34 výkresů, harmonogram výstavby a fotodokumentace 

PPoossoouuzzeenníí  zzpprraaccoovvaatteellee  ppoossuuddkkuu  

VV  ppřříílloohháácchh  jjee  ppřřiilloožžeennoo  ddllee  sseezznnaammuu  VVyyjjááddřřeenníí      PPrraažžsskkéé  tteepplláárreennsskkéé,,  aa..ss..  kk  mmoožžnnoossttii  nnaappoojjeenníí  zzáámměěrruu  nnaa  CCZZTT  ––  vvee  

sskkuutteeččnnoossttii  ssee  jjeeddnnáá  oo  ppoottvvrrzzeenníí,,  žžee  ssttaavvbboouu  nneenníí  ddoottččeennoo  oocchhrraannnnéé  ppáássmmoo  tteeppeellnnýýcchh  zzaařříízzeenníí  ppaattřřííccíícchh  PPTT  aa..ss..  aa  žžee  

nneemmaajjíí  nnáámmiitteekk      pprroottii  rreeaalliizzaaccii  ssttaavvbbyy..  OOzznnaammoovvaatteell  mmii  ddoolloožžiill  ddooppllňňuujjííccíí  iinnffoorrmmaaccee,,  zzee  kktteerrýýcchh  ppllyynnee,,  žžee  

vv  ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  nneellzzee  aarreeááll  nnaappoojjiitt  nnaa  CCZZTT..  

ZZaa  vvhhooddnnéé  ppoovvaažžuujjii  vvlloožžeenníí  ččáássttii,,  vvee  kktteerréé  jjssoouu  vvyyppoořřááddáánnyy  ppřřiippoommíínnkkyy  vvzznneesseennéé  vv  rráámmccii  zzjjiiššťťoovvaaccííhhoo  řříízzeenníí  zzáámměěrruu..  

RRoozzssaahh  zzpprraaccoovvaannýýcchh  ooddbboorrnnýýcchh  ssttuuddiiíí  jjee  pprroo  ppoottřřeebbyy  hhooddnnoocceennééhhoo  zzáámměěrruu  ppllnněě  vvyyhhoovvuujjííccíí,,  vv  nněěkktteerrýýcchh  ppřřííppaaddeecchh  

nnaaddssttaannddaarrddnníí  ––  nnaappřř..  ppřříílloohhaa  čč..77  aa  rroozzssaahh  vvýýkkrreessoovvýýcchh  ppřříílloohh..  

UUvveeddeennéé  ppřříílloohhyy  vv  ppoottřřeebbnnéémm  rroozzssaahhuu  pprroovvěěřřuujjíí  vvlliivvyy  zzáámměěrruu  nnaa  vvyybbrraannéé  sslloožžkkyy  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí,,  kktteerréé  bbyy  mmoohhllyy  

bbýýtt  zzáámměěrreemm  vvýýzznnaammnněě  nneeggaattiivvnněě  oovvlliivvnněěnnyy..  HHooddnnoocceenníí  pprroovveeddeennáá  vv  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ppřříílloohháácchh  bbyyllaa  zzaapprraaccoovváánnaa  ddoo  

ppřříísslluuššnnýýcchh  kkaappiittooll  DDookkuummeennttaaccee,,  kktteerréé  bbyyllyy  zz  mméé  ssttrraannyy  jjiižž  ppřřiippoommíínnkkoovváánnyy  vv  ppřřeeddcchháázzeejjííccíímm  tteexxttuu..  JJeejjiicchh  zzpprraaccoo--

vváánníí  ((vvyyjjmmaa  jjiižž  ddřříívvee  uuvveeddeennýýcchh  ppřřiippoommíínneekk))  ppoovvaažžuujjii  pprroo  ppoottřřeebbyy  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA  zzaa  ppllnněě  vvyyhhoovvuujjííccíí..  

______________________________________________________  

  

SSaammoossttaattnněě  nneekkoommeennttoovvaannéé  ččáássttii  DDookkuummeennttaaccee  aa  ddaallššíí  ppřříílloohhyy  bbyyllyy  vv  DDookkuummeennttaaccii  zzpprraaccoovváánnyy  vv  ttaakkoovvéémm  rroozzssaahhuu  

aa  ppooddrroobbnnoosstteecchh  ((zz  ppoohhlleedduu  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA)),,  žžee  uummoožžňňuujjíí  rroozzhhooddnnoouutt  oo  vvyyddáánníí  ssoouuhhllaassuu  ččii  nneessoouuhhllaassuu  

ss  nnaavvrrhhoovvaannýýmm  zzáámměěrreemm  bbeezz  ddaallššíícchh  ppřřiippoommíínneekk..  PPřřiippoommíínnkkyy  uuvveeddeennéé  kk  jjeeddnnoottlliivvýýmm  ččáásstteemm  DDookkuummeennttaaccee  nneejjssoouu  

ttaakkoovvééhhoo  zzáássaaddnnííhhoo  cchhaarraakktteerruu,,  aabbyy  zznneemmoožžňňoovvaallyy  pprroovveeddeenníí  cceellkkoovvééhhoo  ppoossoouuzzeenníí  zzáámměěrruu  pprroo  ppoottřřeebbyy  pprroocceessuu  

EEIIAA..    
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I I .3 Pořadí variant  z hlediska vl ivů na životní prostředí  

Samotné rozšíření stávajícího objektu OC Metropole Zličín je z hlediska technického řešení a archi-

tektonicko-stavební koncepce posuzováno v jedné variantě, která vychází z návrhu architektonické společnos-

ti Dubuisson Architecture a lokálního architekta OBERMEYER HELIKA a.s. 

Z důvodu koordinace záměru s projektem parkoviště P+R Terminál Zličín či P+R Depo a Nádraží 

Zličín je řešení nového dopravního napojení na Rozvadovskou spojku uvažováno ve dvou variantách. 

Varianta A: Podzemní krytá rampa z oblasti sjezdu u stávajícího přemostění Rozvadovské spojky. 

Zde je navržen jak výjezd, tak i vjezd s přímým napojením do parkovacího domu nově navrženého záměru.  

Varianta B: Podzemní krytá rampa situovaná do jihozápadní části území. Obousměrná rampa bude 

procházet pod zkušební tratí Dopravního podniku. 

Z pohledu přímých vlivů na životní prostředí jsou dopady obou variant v podstatě shodné či nevý-

znamně odlišné. 

Variantu B lze preferovat zejména pro její lepší přehlednost pro návštěvníky a další účastníky silnič-

ního provozu a také pro její pravděpodobně vyšší odolnost při nestandardních stavech – špičkové provozní 

stavy, které by mohly vést ke vzniku front před turnikety a u varianty „A“ k negativnímu ovlivnění dalšího veřej-

ného provozu. Obdobně při havarijních stavech by mohlo dojít při variantě „A“  k úplnému zastavení veřejného 

provozu na přilehlé křižovatkové rampě a to pro provoz nijak nesouvisející s provozem Metropole Zličín.   

Z uvedených důvodů lze preferovat variantu „B“, varianta „A“ je z hlediska přímých vlivů na životní 

prostředí také akceptovatelná. 

I I .4 Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí 

přesahující  státní  hranice  

Vlivy záměru přesahující státní hranice byly vyloučeny. 

I I I .  POSOUZENÍ  TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU  S  OHLEDEM 

NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ  POKUD JDE O ZNEČIŠŤO-

VÁNÍ  Ž IVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  

Stavební řešení objektu lze označit za odpovídající moderním požadavkům tohoto druhu objektů. Za 

vhodné lze v tomto směru považovat využívání prvků hospodaření s dešťovými vodami – využití dešťové vody 

pro zálivku, pro splachování WC, její vsakování a teprve přebytek bude odváděn do veřejné dešťové kanaliza-

ce a následně do Motolského potok. 

Za vhodné lze dále označit i realizaci velkých zelených ploch a výsadbu stromů v rozsahu větším, 

než je požadováno ÚP HMP a požadavky na náhradní a kompenzační zeleň. 

Z pohledu místních obyvatel lze za pozitivní označit zrušení dvou zásobovacích dvorů za tří na se-

verní straně areálu, které jsou dnes umístěny směrem k obytné zástavbě podél ul. U Zličína.  
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Celkově lze konstatovat, že navržená koncepce technického řešení záměru a jeho technologie má 

předpoklady pro zajištění takových výstupů, které nebudou nepřijatelným způsobem ovlivňovat životní pro-

středí a zdraví obyvatel. 

IV .  POSOUZENÍ  NAVRŽENÝ CH OPATŘENÍ  K  PREVENCI ,  VY-

LOUČENÍ ,  SNÍŽENÍ ,  POPŘÍPADĚ KOMPENZACI  NEPŘÍZNI -

VÝCH VLIVŮ NA Ž IVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  A  K 

JEJ ICH MONITOROVÁNÍ  

V souladu s požadavky Metodického sdělení MŽP, odboru posuzovaní vlivů na životní prostředí a 

integrované prevence č. j. 18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015 byly základní opatření hlavně pro fázi výstavy 

záměru projednána s oznamovatelem a projektantem záměru a jsou chápána jako opatření, která jsou sou-

částí záměru a s jejichž plněním se v projektu počítá (viz kap. B. I. 6. předkládané dokumentace EIA). Tato 

opatření by měla být při přípravě projektu, realizaci i provozu řádně plněna, a proto nebyla zpracovatelem 

dokumentace začleněna do podmínek v dokumentaci. 

Do podmínek v dokumentaci byla začleněna ta opatření, která přímo vzešla z průběhu procesu po-

souzení vlivu stavby na životní prostředí. Jedná se o 1 kompenzační opatření za vyvolané emisní příspěvky 

záměru z hlediska benzo[a]pyrenu a dále návrh 4 protihlukových opatření.  

Celkově lze konstatovat, že v dokumentaci byly podchyceny všechny zásadní potřebné požadavky 

pro tento proces EIA a navržené podmínky dávají dostatečný podklad pro stanovení podmínek v návrhu sta-

noviska. Rozsah podmínek v návrhu stanoviska byl rozšířen o některé významné požadavky, které by nemu-

sely být v rámci projektové přípravy dostatečně podrobně řešeny, nebo které by nemusely být v požadovaném 

rozsahu automaticky prověřeny dotčenými orgány státní správy. 

 

 

 

V.  VYPOŘÁDÁNÍ  VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ  

K DOKUMENTACI  

V.1 Vyjádření  

K Dokumentaci bylo dle § 8 odst. 2 a 3 zák.č.100/2001 Sb. doručeno celkem 12 vyjádření, z toho 

byla 2 dotčené územně samosprávné celky, 5 dotčených orgánů státní správy, jedno vyjádření spolku a 4 

vyjádření veřejnosti.  
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V.1.1 Dotčené územní samosprávné celky 

MČ Praha 13 ze dne 1.7.2019 

MĆ Praha Zličín ze dne 8.7.2019 
 

V.1.2 Dotčené orgány 

ČIŽP OI Praha ze dne 21.6.2019 

Hygienická stanice hl.m. Prahy ze dne 8.7.2019 

Hlavní město Praha OCP ze dne 9.7.2019 

MŽP Odbor ochrany ovzduší ze dne 10.7.2019 

Hlavní město Praha ze dne 10.7.2019 

V.1.3 Spolky 

Radost Zličín z.s. ze dne 9.7.2019 
 

V.1.4 Veřejnost 

Veřejnost 1/1 ze dne 8.7.2019 

Veřejnost 2 ze dne 8.7.2019 

Veřejnost 3 ze dne 9.7.2019 

Veřejnost 1/2 ze dne 10.7.2019 
 

V.2 Vypořádání jednotl ivých připomínek  

V následujícím textu je nejprve uvedena podstata připomínky, a za ním následně komentář zpraco-

vatele posudku. Uváděny jsou vždy zejména ty části vyjádření, které jsou ze strany zpracovatele posudku 

samostatně komentovány, nebo mají přímý dopad na zpracované stanovisko. 

V.2.1 MČ Praha 13 ze dne 1.7.2019 

Podstata vyjádření – 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny – konstatují, že byly zohledněny jejich připomínky k Oznámení 

týkající se kolize stávajících dřevin se záměrem. Konstatují, že v případě, že při realizaci záměru bude postu-

pováno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. nemají z hlediska ochrany přírody a krajiny připomínek. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

VVyyjjááddřřeenníí  bbyylloo  vvzzaattoo  nnaa  vvěěddoommíí..  

 

Podstata vyjádření – 
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Z hlediska odpadového hospodářství – bez připomínek. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

VVyyjjááddřřeenníí  bbyylloo  vvzzaattoo  nnaa  vvěěddoommíí..  

  

Podstata vyjádření – 

Z hlediska ochrany ovzduší –  

Požadují – 

• dodržování podmínek pro omezování prašnosti ze stavební činnosti např.: před výjezdem 

vozidel ze staveniště bude zajištěno odstraňování nečistot z pneumatik a podběhů, 

• na staveništi musí být zařízení umožňující skrápění možných zdrojů prašnosti, 

• mezideponie prašného materiálu musejí být zajištěny před úniky tuhých látek hrazením ne-

bo jiným účinným způsobem (překrytím folií, sítí, plachtou), příp. budou průběžně zvlhčová-

ny tak, aby jejich povrch zůstal vlhký, 

• nákladní prostor automobilů musí být zajištěn proti jakémukoliv úniku převážného materiálu, 

např. plachtou. 

• Pro snížení vlivu stavebních prací a vlivu samotného provozu záměru požadujeme realizaci 

intenzivního a důsledného kompenzačního opatření minimálně dle formulace kapitoly 5.3 

uvedené v příloze č. 5 dokumentace. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

VV  ppřříílloozzee  čč..  55  ddookkuummeennttaaccee  vv  kkaapp..  55..33..  jjee  uuvveeddeennoo  ddooppoorruuččeenníí  nnaa  ddooddrržžoovváánníí  88  ppooddmmíínneekk  pprroo  oocchhrraannuu  oovvzzdduuššíí  ppřřii  

vvýýssttaavvbběě..  ZZ  ppřřeevváážžnnéé  ččáássttii  ssee  pprroollíínnaajjíí  ss  vvýýššee  uuvveeddeennýýmmii  ppooddmmíínnkkaammii..  TTyyttoo  ppooddmmíínnkkyy  jjssoouu  ddllee  DDookkuummeennttaaccee  kkaapp..  

DD..IIVV  zzaapprraaccoovváánnyy  ddoo  pprroojjeekkttuu  zzáámměěrruu  aa  jjssoouu  ppooppssáánnyy  vv  kkaapp..  BB..II..66..  ZZaapprraaccoovváánníí  ttěěcchhttoo  ppooddmmíínneekk  ddoo  pprroojjeekkttuu  ssttaavvbbyy  

jjee  mmoožžnnéé  zzee  ssttrraannyy  MMČČ  PPrraahhaa  1133  zzkkoonnttrroolloovvaatt  aa  ppoožžaaddoovvaatt  ii  vv  pprroocceessuu  ssttaavveebbnnííhhoo  ppoovvoolleenníí  zzáámměěrruu..    SS  ppooddmmíínnkkaammii  

ssee  ssoouuhhllaassíí,,  jjssoouu  zzaapprraaccoovváánnyy  ddoo  ppooddmmíínnkkyy  čč..99  ssttaannoovviisskkaa..  

Podstata vyjádření – 

Z hlediska ochrany ZPF – konstatují, že nejsou kompetentní k vydání stanoviska. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

VVyyjjááddřřeenníí  bbyylloo  vvzzaattoo  nnaa  vvěěddoommíí..  

Podstata vyjádření – 

Společné vyjádření odboru stavebního a odboru dopravy 

Umístěním předloženého záměru Rozšíření Metropole Zličín (RMZ) nedochází z hlediska kapacit-

ních potřeb ke kolizi s budoucím rozvojem území a jeho potřebami, což je doloženo v dokumentaci. Dokumen-

tace podle zpracovatele respektuje skutečnosti rozporované.  

Přestože ÚP hl. m. Prahy a schválená celoměstsky významná změna Z 2832/00 - oddíl 12 podmí-

něnost staveb bod e), se vztahuje k prostoru Shopping Park - Praha - Třebonice jižně od Rozvadovské spojky, 

požadujeme, aby stavby RMZ umožnilo budoucí výstavbu severní a jižní kolektorové komunikace, rozšíření 

mostu v Řevnické ulici a křižovatky Řevnická x Skandinávská, které zajistí definitivní vyřešení problémové 

MÚK Rozvadovská spojka x Řevnická, a to bez ohledu na realizaci parkoviště P+R Terminál Zličín . 
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VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

PPrrvvnníí  vvěěttaa  vvyyjjááddřřeenníí  bbyyllaa  vvzzaattaa  nnaa  vvěěddoommíí..  

VV  rráámmccii  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA  jjee  vv  kkaapp..  BB..  IIII..  66..  ppooddrroobbnněě  ppoommooccíí  vvýýkkrreessůů  ddoolloožžeennaa  kkoooorrddiinnaaccee  vvýýssttaavvbbyy  nnaavvrrhhoovvaannééhhoo  

ddoopprraavvnnííhhoo  nnaappoojjeenníí  nnaa  RRoozzvvaaddoovvsskkoouu  ssppoojjkkuu,,  aa  ttoo  vv  oobboouu  vvaarriiaannttáácchh..  JJee  ttaakk  pprrookkáázzáánnaa  mmoožžnnoosstt  vvýýhhlleeddoovvéé  ddoo--

ssttaavvbbyy  sseevveerrnnííhhoo  kkoolleekkttoorroovvééhhoo  ppáássuu..  DDoo  pprroossttoorruu  jjiižžnnííhhoo  kkoolleekkttoorroovvééhhoo  ppáássuu  nnaavvrrhhoovvaannýý  zzáámměěrr  nneezzaassaahhuujjee,,  aa  

tteeddyy  jjeehhoo  oovvlliivvnněěnníí  jjee  vvyylloouuččeennoo..  TToo  ssaamméé  ppllaattíí  pprroo  pprroossttoorr  kkřřiižžoovvaattkkyy  ŘŘeevvnniicckkáá  ––  SSkkaannddiinnáávvsskkáá,,  kkddee  jjee  ppllnněě  rreessppeekk--

ttoovváánnaa  ssttáávvaajjííccíí  ddookkuummeennttaaccee  pprroo  ppřřeessttaavvbbuu  ddaannéé  kkřřiižžoovvaattkkyy  ((DDÚÚRR,,  DDSSPP))..  DDííllččíí  nnaavvrrhhoovvaannáá  úúpprraavvaa  kkřřiižžoovvaattkkyy  ŘŘeevv--

nniicckkáá  ––  SSáárrsskkáá  ssee  nneeddoottýýkkáá  ssttáávvaajjííccííhhoo  mmoossttuu  ppřřeess  RRoozzvvaaddoovvsskkoouu  ssppoojjkkuu  aa  ii  nnaaddáállee  uummoožžnníí  jjeehhoo  vvýýhhlleeddoovvéé  rroozzššíířřeenníí..  

NNaavvrrhhoovvaannýý  zzáámměěrr  „„RRoozzššíířřeenníí  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn””  tteeddyy  uummoožžňňuujjee  aa  nniikktteerraakk  nneebbrráánníí  bbuuddoouuccíí  vvýýssttaavvbběě  ddoo--

pprraavvnníí  iinnffrraassttrruukkttuurryy  vv  úúzzeemmíí.. 

V.2.2 MĆ Praha Zličín ze dne 8.7.2019 

V úvodu vyjádření je popis záměru a popis připomínek, které měla MČ Praha Zličín  k Oznámení. 

V následující části jsou uvedeny připomínky k Dokumentaci, které jsou vypořádány v následujícím textu. 

 

Podstata vyjádření – 

MČ nesouhlasí s tvrzením, že v důsledku přístavby Metropole Zličín a jejího nového dopravního na-

pojení na Rozvadovskou spojku dojde k poklesu dopravy na ul. Na Radosti a navazujících úsecích ul. Řevnic-

ká. Nové napojení na Rozvadovskou spojku umožňuje příjezd pouze pro směr z centra Prahy, což je nedosta-

čující. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

PPrroo  nnaavvrrhhoovvaannýý  zzáámměěrr  bbyyllaa  vvyyhhoottoovveennaa  ddoopprraavvnníí  ssttuuddiiee  ((EEuurrooppeeaann  TTrraannssppoorrttaattiioonn  CCoonnssuullttaannccyy,,  ss..rr..oo..,,  úúnnoorr  22001199,,  

ppřříílloohhaa  čč..  11  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA)),,  kktteerráá  vvyycchháázzíí  zz  ppooddkkllaaddůů  ssppooll..  TTSSKK  hhll..  mm..  PPrraahhyy  aa  IIPPRR  hhll..  mm..  PPrraahhyy..  TTyyttoo  oorrggaanniizzaaccee  

mmaajjíí  nneeúúppllnněějjššíí  iinnffoorrmmaaccee  oo  ddoopprraavvnníícchh  iinntteennzziittáácchh  vv  PPrraazzee..    

PPookklleess  ddoopprraavvyy  nnaa  uull..  ŘŘeevvnniicckkáá  jjee  zzppůůssoobbeemm  ppřřeessmměěrroovváánníímm  nneejjeennoomm  nnoovvéé  aallee  zzeejjmméénnaa  ii  vveellkkééhhoo  ppooddíílluu  ssttáávvaajjííccíí  

ddoopprraavvyy  ddoo  aa  zz  oobbcchhooddnnííhhoo  cceennttrraa  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn  ppřříímmoo  nnaa  RRoozzvvaaddoovvsskkoouu  ssppoojjkkuu..  JJeeddnnáá  ssee  zzeejjmméénnaa  oo  řřiiddiiččee  ppřřii--

jjíížždděějjííccíí  ddoo  OOCC  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn  vvee  ssmměěrruu  oodd  PPrraahhyy  aa  ddáállee  řřiiddiiččee  ooddjjíížždděějjííccíí  zz  OOCC  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn  nneejjeennoomm  mmiimmoo  

PPrraahhuu,,  aallee  ii  ddoo  ddaallššíícchh  ččáássttíí  PPrraahhyy,,  oovvššeemm  vvyyuužžíívvaajjííccíícchh  ttrraassuu  ppoo  PPrraažžsskkéémm  ookkrruuhhuu  DD00..  ZZ      ppoohhlleedduu  ffuunnggoovváánníí  ssttáávvaajjíí--

ccííhhoo  ii  vvýýhhlleeddoovvééhhoo  aarreeáálluu  OOCC  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn  ssee  jjeeddnnáá  oo  vveellmmii  vvýýzznnaammnnýý  ppooddííll  nnáávvššttěěvvnnííkkůů,,  kktteerrýý  ssee  ppoohhyybbuujjee  aažž  

ookkoolloo  11//33  zzee  vvššeecchh  ppřřííjjeezzddůů  aa  ooddjjeezzddůů  ddoo  OOCC  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn..  EEffeekktt  zzřříízzeenníí  ttoohhoottoo  nnaappoojjeenníí  nnaa  iinntteennzziittyy  nnaa  uull..  ŘŘeevv--

nniicckkáá  jjee  tteeddyy  vvyyššššíí,,  nneežž  jjee  nnáárrůůsstt  ddoopprraavvyy  vvyyvvoollaannýý  rroozzššíířřeenníímm  OOCC  MMeettrrooppoollee  aa  vvýýsslleeddkkeemm  jjee  cceellkkoovvýý  ppookklleess  ddoopprraavvyy  

nnaa  uull..  ŘŘeevvnniicckkáá..  TTaattoo  sskkuutteeččnnoosstt  jjee  jjeeddnnoozznnaaččnněě  ppoottvvrrzzeennaa  vvýýššee  uuvveeddeennýýmmii  mmooddeellyy  ddoopprraavvyy  ppřřiipprraavveennýýmmii  ssppoolleečč--

nnoossttíí  TTSSKK  hhll..  mm..  PPrraahhyy,,  aa..ss..  ii  mmooddeelloovvýýmm  vvýýhhlleeddeemm  ppřřiipprraavveennýýmm  IIPPRR  hhll..  mm..  PPrraahhyy..  

NNoovvěě  nnaavvrržžeennéé  nnaappoojjeenníí  jjee  vvyyuužžiitteellnnéé  ii  pprroo  mmiimmoopprraažžsskkéé  zzáákkaazznnííkkyy,,  kktteeřříí  mmoohhoouu  vvyyuužžíítt  ppřříímmýý  vvýýjjeezzdd  ssmměěrreemm  kk  DD55  ččii  

PPrraažžsskkéémmuu  ookkrruuhhuu  DD00  aa  ddoo  ddaallššíícchh  ssmměěrrůů..  NNeezzaanneeddbbaatteellnnýý  jjee  vvššaakk  ii  vvlliivv  pprroo  mmiimmoopprraažžsskkéé  zzáákkaazznnííkkyy  ppřřiijjíížždděějjííccíí  ddoo  

OOCC  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn  nnaappřř..  ppřřii  cceessttěě  zz  pprrááccee  ddoommůů  ((ttyyppiicckkyy  nnáákkuuppyy  ppoo  pprraaccoovvnníí  ddoobběě)),,  kktteeřříí  ppřřii  cceessttěě  zz  cceennttrraa  PPrraahhyy  
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vvyyuužžiijjíí  ppřříímmýý  vvjjeezzdd  ddoo  aarreeáálluu  aa  ppřřii  ppookkrraaččoovváánníí  cceessttyy  ddoommůů  ppaakk  ppřříímmýý  vvýýjjeezzdd  ssmměěrreemm  vveenn  zz  PPrraahhyy..  TTaattoo  sskkuutteeččnnoosstt  

mmáá  ttaakkéé  nneezzaanneeddbbaatteellnnýý  vvlliivv  nnaa  zzlleeppššeenníí  ddoopprraavvnníí  ssiittuuaaccee  nnaa  uull..  ŘŘeevvnniicckkáá..  

TTaattoo  pprroobblleemmaattiikkaa  bbyyllaa  ii  vveellmmii  ppooddrroobbnněě  pprroojjeeddnnáánnaa  nnaa  vveeřřeejjnnéémm  pprroojjeeddnnáánníí,,  kkddee  zzáássttuuppccii  OOzznnaammoovvaatteellee  ppooddrroobb--

nněě  vvyyssvvěěttlliillii,,  jjaakkýý  vvlliivv  mmáá  nnaavvrržžeennéé  řřeeššeenníí..      

 

Podstata vyjádření – 

MČ nesouhlasí s var. A napojení na Rozvadovskou spojku, které považuje za problematické. Ve 

směru z centra má být veškerá doprava z Rozvadovské spojky směřující do Zličína, nejen do obchodního 

centra Metropole, ale všech dalších nákupních center – Globus, TESCO, IKEA - vedena úzkým hrdlem, které 

se na relativně krátkém úseku rozšíří na tři pruhy, z nichž pravý bude odbočovací do OC Metropole. Lze před-

pokládat kolize, což je s ohledem na význam napojení jako hlavního příjezdu do Zličína nežádoucí. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

SSoouuhhllaassíímm,,  žžee  ddoopprraavvnníí  nnaappoojjeenníí  vvee  vvaarr..  AA  mmůůžžee  ppřřiinnááššeett  zzeejjmméénnaa  vv  nneessttaannddaarrddnníícchh  ssttaavveecchh  mmnnoohheemm  vvěěttššíí  ddoopprraavv--

nníí  kkoommpplliikkaaccee,,  nneežž  vvee  vvaarr..  BB..    PPrráávvěě  zz  ttěěcchhttoo  ddůůvvooddůů  jjee  vv  ppoossuuddkkuu  aa  vv  nnáávvrrhhuu  ssttaannoovviisskkaa  ((kkaapp..  VVIIII..22..44..))  pprreeffeerroovváánnaa  

vvaarr..  BB,,  ii  kkddyyžž  zz  ppoohhlleedduu  ppřříímmýýcchh  vvlliivvůů  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  llzzee  oobběě  vvaarriiaannttyy  ppoovvaažžoovvaatt  zzaa  aakkcceeppttoovvaatteellnnéé..  

  

Podstata vyjádření – 

V dokumentaci MČ postrádá kumulaci posuzovaného záměru s výstavbou „Stavba č. 42933 P+R 

Zličín III“ a „Stavba č. 43776 P+R Depo Zličín“, jejichž přípravu schválila Rada hl.m.Prahy v únoru 2019. Pří-

pravu těchto staveb hl.m.Prahy dokumentace EIA popírá. MČ nesouhlasí s tím, že je lze nahradit kumulací se 

záměrem nazvaným „Terminál Zličín“. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

DDookkuummeennttaaccee  EEIIAA  ppřříípprraavvuu  „„SSttaavvbbyy  čč..  4433777766  PP++RR  DDEEPPOO  ZZlliiččíínn””  aa  „„SSttaavvbbyy  čč..  4422993333  PP++RR  ZZlliiččíínn  IIIIII””  nneeppooppíírráá,,  nnaaooppaakk  ss  

jjeejjiicchh  kkuummuullaaccíí  uuvvaažžuujjee  aa  hhooddnnoottíí  jjíí,,  ccoožž  jjee  vv  ddookkuummeennttaaccii  EEIIAA  nněěkkoolliikkrráátt  zzmmíínněěnnoo  aa  vvyyssvvěěttlleennoo  nnaappřř..  vv  kkaapp..  BB..  II..  44..  

nneebboo  BB..  II..  55..  

DDookkuummeennttaaccee  EEIIAA  nneennaahhrraazzuujjee  kkuummuullaaccii  vvýýššee  uuvveeddeennýýcchh  ssttaavveebb  ssee  zzáámměěrreemm  „„TTeerrmmiinnááll  ZZlliiččíínn””..  KKuummuullaaccee  nnaavvrrhhoo--

vvaannééhhoo  zzáámměěrruu  ssee  zzáámměěrreemm  „„TTeerrmmiinnááll  ZZlliiččíínn””  jjee  vv  ddookkuummeennttaaccii  EEIIAA  vvyyhhooddnnoocceennaa  zzvvllááššťť..  

  

  

  

Podstata vyjádření – 

Ve výhledových dopravních výpočtech je třeba uvažovat s výstavbou v areálu bývalého ČKD, kterou 

připravuje spol. CENTRAL GROUP, a.s. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

PPrroojjeekktt  nnaa  ppoozzeemmccíícchh  bbrroowwnnffiieelldduu  vv  ssoouuččaassnněě  pprroovvoozzoovvaannéémm  pprrůůmmyysslloovvéémm  aarreeáálluu  vv  ppřřeeddkkllááddaannéé  ddookkuummeennttaaccii  EEIIAA  

nneenníí  zzoohhlleeddnněěnn  zz  nněěkkoolliikkaa  ddůůvvooddůů..  ÚÚzzeemmíí,,  nnaa  kktteerréémm  bbyy  mměěll  bbýýtt  pprroojjeekktt  rreeaalliizzoovváánn  jjee  ddllee  aakkttuuáállnněě  ppllaattnnééhhoo  úúzzeemm--

nnííhhoo  pplláánnuu  SSÚÚ  hhll..  mm..  PPrraahhyy  zzaařřaazzeennoo  ddoo  ffuunnkkccee  VVSS  ––  vvýýrroobbaa,,  sskkllaaddoovváánníí  aa  ddiissttrriibbuuccee..  VV  ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  ppllaattnnýý  úúzzeemm--

nníí  pplláánn  SSÚÚ  hhll..  mm..  PPrraahhyy  tteeddyy  ss  bbyyttoovvoouu  ffuunnkkccíí  vv  ttééttoo  ppllooššee  nneeuuvvaažžuujjee..  VVzzhhlleeddeemm  kk  ttoommuu,,  žžee  ppřřii  ppřříípprraavvěě  ddoopprraavvnníícchh  
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ppooddkkllaaddůů  TTSSKK  hhll..  mm..  PPrraahhyy,,  aa..ss..  aa  hhllaavvnněě  IIPPRR  hhll..  mm..  PPrraahhyy  vvyycchháázzíí  zzee  ssoouuččaassnněě  ppllaattnnééhhoo  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu  SSÚÚ  hhll..  mm..  

PPrraahhyy,,  nneenníí  ss  ttíímmttoo  zzáámměěrreemm  vv  ddoopprraavvnníícchh  ddaatteecchh  uuvvaažžoovváánnoo..  

PPrroo  cchhyyssttaannýý  pprroojjeekktt  nneenníí  ssoouuččaassnněě  vveeddeennoo  aannii  jjaakkéékkoollii  ppoovvoolloovvaaccíí  řříízzeenníí  ((nnaappřř..  pprroocceess  EEIIAA,,  kktteerrýý  bbyy  bbyyll  zzvveeřřeejjnněěnn  

nnaa  ppoorrttáálluu  CCEENNIIAA)),,  zzee  kktteerrééhhoo  bbyy  bbyylloo  mmoožžnnéé  iinnffoorrmmaaccee  ččeerrppaatt  aa  zzoohhlleeddnniitt  vv  ppřřeeddkkllááddaannéé  ddookkuummeennttaaccii  EEIIAA..  IInnffoorr--

mmaaccee  oo  cchhyyssttaannéémm  pprroojjeekkttuu  jjssoouu  zznnáámmyy  ppoouuzzee  zz  mmééddiiíí,,  kktteerréé  nneejjssoouu  rreelleevvaannttnníímm  zzddrroojjeemm  pprroo  ppřřeeddkkllááddaannoouu  ddookkuu--

mmeennttaaccii  EEIIAA..  DDllee  ttěěcchhttoo  iinnffoorrmmaaccíí  tteepprrvvee  bbuuddee  zzaažžááddáánnoo  oo  zzpprraaccoovváánníí  uurrbbaanniissttiicckkéé  ssttuuddiiee..  DDeevveellooppeerr  nnaavvíícc  ppřřiissllííbbiill,,  

žžee  ppoo  ddoobbuu  ppřříípprraavvyy  bbuuddoouuccííhhoo  pprroojjeekkttuu,,  kktteerráá  ssee  ppřřeeddppookkllááddáá  jjeeššttěě  mmnnoohhoo  nnáásslleedduujjííccíícchh  lleett,,  zzůůssttaannee  zzaacchhoovváánnoo  

ssttáávvaajjííccíí  vvyyuužžiittíí  aarreeáálluu  ((zzpprráávvaa  zzee  ddnnee  1100..  11..  22001199  zz  PPrraažžsskkééhhoo  ddeennííkkuu::  hhttttppss::////pprraazzsskkyy..ddeenniikk..cczz//ppooddnniikkaannii//cceennttrraall--

ggrroouupp--kkoouuppiill--bbrroowwnnffiieelldd--nnaa--zzlliicciinnee--ppoossttaavvii--ccttvvrrtt--ii--ss--ttrraammvvaajjoovvoouu--ttrraattii--2200119900111100..hhttmmll))..  

VVzzhhlleeddeemm  kk  ppřřeeddppookkllááddaannéémmuu  rroozzssaahhuu  zzáámměěrruu  bbuuddee  pprroocchháázzeett  pprroocceesseemm  EEIIAA,,  kkddee  bbuuddee  mmuusseett  bbýýtt  zzoohhlleeddnněěnn  vvlliivv  

jjiižž  ddřříívvee  ppřřiipprraavvoovvaannééhhoo  zzáámměěrruu  RRoozzššíířřeenníí  mmeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn..  

 

V.2.3 ČIŽP OI Praha ze dne 21.6.2019 

Podstata vyjádření – 

ČIŽP OI Praha nemá k předložené dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí připomínky. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

VVyyjjááddřřeenníí  bbyylloo  vvzzaattoo  nnaa  vvěěddoommíí..  

 

V.2.4 Hygienická stanice hl.m. Prahy ze dne  8.7.2019 

Podstata vyjádření – 

V rámci řešeného území nepředpokládá HSHMP žádný výrazný negativní vliv záměru na veřejné 

zdraví. HSHMP nepožaduje podrobit záměr dalšímu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

VVyyjjááddřřeenníí  bbyylloo  vvzzaattoo  nnaa  vvěěddoommíí..  

 

V.2.5 Hlavní město Praha OCP ze dne 9.7.2019 

Podstata vyjádření – 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, Z hlediska lesů a lesního hospodářství, Z hledis-

ka ochrany ovzduší a Z hlediska myslivosti bez připomínek. 

Z hlediska zájmů ochrany klimatu je navrhovaný záměr v zájmovém území akceptovatelný. Z hledis-

ka ochrany přírody a krajiny odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy nepředpokládá, že by došlo k 

výraznému negativnímu zásahu do vývoje jedinců zvláště chráněných druhů. 

Z hlediska nakládání s odpady je upozorněno na zákonnou povinnost odstranit po dokončení stavby 

všechny vyprodukované odpady a během stavby vést průběžnou evidenci dle zákona o odpadech. 

https://prazsky.denik.cz/podnikani/central-group-koupil-brownfield-na-zlicine-postavi-ctvrt-i-s-tramvajovou-trati-20190110.html
https://prazsky.denik.cz/podnikani/central-group-koupil-brownfield-na-zlicine-postavi-ctvrt-i-s-tramvajovou-trati-20190110.html
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Z hlediska ochrany vod je upozorněno na 3 povinnosti vycházející z vodního zákona, které bude 

muset investor splnit. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

VVyyjjááddřřeenníí  bbyylloo  vvzzaattoo  nnaa  vvěěddoommíí  aa  zzoohhlleeddnněěnnoo  ppřřii  zzpprraaccoovváánníí  ppoossuuddkkuu..  

 

V.2.6 MŽP Odbor ochrany ovzduší ze dne 10.7.2019 

Podstata vyjádření – 

Ve vyjádření je shrnutí výsledků zpracované rozptylové studie, a to jak pro období provozu tak vý-

stavby. Dále je konstatování, že vybudováním nového napojení na Rozvadovskou spojku dojde ke zlepšení 

plynulosti dopravy přesměrováním dopravy směřující do objektu obchodního centra a následnému poklesu 

intenzit dopravy na ul. Řevnická, Na Radosti či Sárská. Na základě výsledků provedených hodnocení a za 

předpokladu využívání nového dopravního napojení na Rozvadovskou spojku již ve fázi výstavby záměru a 

dodržení opatření BD3 je záměr z pohledu ochrany ovzduší akceptovatelný. V období výstavby požadujeme, 

aby bylo na základě Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01 důsledně aplikováno 

opatření BD3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti, rozpracované v kapitole 5.3 rozptylové studie. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

VV  ppřříílloozzee  čč..  55  ddookkuummeennttaaccee  vv  kkaapp..  55..33..  jjee  uuvveeddeennoo  ddooppoorruuččeenníí  nnaa  ddooddrržžoovváánníí  88  ppooddmmíínneekk  pprroo  oocchhrraannuu  oovvzzdduuššíí  ppřřii  

vvýýssttaavvbběě..  ZZ  ppřřeevváážžnnéé  ččáássttii  ssee  pprroollíínnaajjíí      ss  vvýýššee  uuvveeddeennýýmmii  ppooddmmíínnkkaammii..  TTyyttoo  ppooddmmíínnkkyy  jjssoouu  ddllee  DDookkuummeennttaaccee  kkaapp..  

DD..IIVV  zzaapprraaccoovváánnyy  ddoo  pprroojjeekkttuu  zzáámměěrruu  aa  jjssoouu  ppooppssáánnyy  vv  kkaapp..  BB..II..66..  ZZaapprraaccoovváánníí  ttěěcchhttoo  ppooddmmíínneekk  ddoo  pprroojjeekkttuu  ssttaavvbbyy  

jjee  mmoožžnnéé  zzee  ssttrraannyy  MMČČ  PPrraahhaa  1133  zzkkoonnttrroolloovvaatt  aa  ppoožžaaddoovvaatt  ii  vv  pprroocceessuu  ssttaavveebbnnííhhoo  ppoovvoolleenníí  zzáámměěrruu..    SS  ppooddmmíínnkkaammii  

ssee  ssoouuhhllaassíí,,  jjssoouu  zzaapprraaccoovváánnyy  ddoo  ppooddmmíínnkkyy  čč..99  ssttaannoovviisskkaa..  PPoožžaaddaavveekk  nnaa  rreeaalliizzaaccii  kkoommppeennzzaaččnníí  vvýýssaaddbbyy  ssttrroommůů  jjee  

zzaahhrrnnuutt  vv  ppooddmmíínnccee  čč..55  ssttaannoovviisskkaa..  VVyyuužžiittíí  nnoovvééhhoo  ddoopprraavvnnííhhoo  nnaappoojjeenníí  nnaa  RRoozzvvaaddoovvsskkoouu  ssppoojjkkuu  jjiižž  vvee  ffáázzii  vvýýssttaavv--

bbyy  zzáámměěrruu  jjee  ii  vv  zzáájjmmuu  iinnvveessttoorraa..  

  

V.2.7 Hlavní město Praha ze dne 10.7.2019 

Podstata vyjádření – 

Oproti oznámení došlo k nárůstu počtu parkovacích stání a ke zvýšení parkovacího domu o jedno 

podlaží. Z výpočtu potřebného počtu stání podle Pražských stavebních předpisů (Nařízení č. 10/2016 Sb. 

HMP) je pro záměr třeba minimálně 2 565 stání, počet navržených parkovacích stání je 2 979, což je o 414 

více. Obchodní centrum je umístěné u terminálu veřejné dopravy včetně metra, proto důrazně doporučujeme 

snížit počet parkovacích stání na nutné minimum. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

OOpprroottii  oozznnáámmeenníí  zzáámměěrruu  nneeddooššlloo  kk      nnáárrůůssttuu  cceellkkoovvééhhoo  ppooččttuu  ppaarrkkoovvaaccíícchh  ssttáánníí  aannii  kkee      zzvvýýššeenníí  ppaarrkkoovvaa--

ccííhhoo  ddoommuu  oo  jjeeddnnoo  ppooddllaažžíí..  

OOpprroottii  oozznnáámmeenníí  zzáámměěrruu  ddooššlloo  ppoouuzzee  kk  uuppřřeessnněěnníí  ppooččttuu  ppaarrkkoovvaaccíícchh  mmíísstt  vvee  ssttáávvaajjííccíímm  ssttaavvuu..  VV  pprrůůbběěhhuu  

ppřříípprraavvyy  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA  ddooššlloo  kkee  zzrruuššeenníí  nněěkktteerrýýcchh  ssttáávvaajjííccíícchh  ppaarrkkoovvaaccíícchh  ssttáánníí  vvlliivveemm  oorrggaanniizzaaččnníícchh  ooppaattřřeenníí  
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ppřřii  iinnssttaallaaccii  kkaappaacciittnněějjššííhhoo  zzáávvoorroovvééhhoo  ssyyssttéémmuu  nnaa  vvjjeezzdduu//vvýýjjeezzdduu  aa  jjeejjiicchh  nnáásslleeddnnéémmuu  ppřřeeppooččííttáánníí..  ZZ  ttoohhoo  ddůůvvoodduu  

bbyylloo  vv  ddookkuummeennttaaccii  EEIIAA  uuvvaažžoovváánnoo  ss  11  770099  PPSS  vvee  ssttáávvaajjííccíímm  ssttaavvuu  aa  nniikkoollii  ss  11  773344  PPSS  ttaakk,,  jjaakk  bbyylloo  uuvveeddeennoo  

vv  oozznnáámmeenníí  zzáámměěrruu..  KKoonneeččnnýý  ppooččeett  ppaarrkkoovvaaccíícchh  ssttáánníí  ppoo  rreeaalliizzaaccii  zzáámměěrruu  22  997799  ssee  vvššaakk  nneezzmměěnniill..  

PPřřii  ppoorroovvnnáánníí  vvýýkkrreessuu  čč..  2244  ŘŘeezz  AA,,  kktteerrýý  jjee  uuvveeddeenn  vv  ppřříílloozzee  čč..  1122  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA  aa  vvýýkkrreessuu  čč..  2211  ŘŘeezz  AA,,  

kktteerrýý  jjee  uuvveeddeenn  vv  ppřříílloozzee  čč..  33  oozznnáámmeenníí  zzáámměěrruu,,  jjee  ppaattrrnnéé,,  žžee  vvýýšškkaa  oobbjjeekkttuu  ssee  nneezzmměěnniillaa..  VV  pprrůůbběěhhuu  ppřříípprraavvyy  ddoo--

kkuummeennttaaccee  EEIIAA  ppoouuzzee  ddooššlloo  kkee  zzmměěnněě  vv  uussppoořřááddáánníí  ppaarrkkoovvaaccííhhoo  ddoommuu  aa  rroozzlloožžeenníí  zzeelleennéé  ssttřřeecchhyy..  

DDllee  nnaařříízzeenníí  čč..  1100//22001166  SSbb..  hhll..  mm..  PPrraahhyy  ((PPrraažžsskkýýmmii  ssttaavveebbnníímmii  ppřřeeddppiissyy--  PPSSPP))  jjee  ssttaannoovveenn  mmiinniimmáállnníí  ppoo--

ččeett  ppaarrkkoovvaaccíícchh  ssttáánníí,,  ppřřiiččeemmžž  mmaaxxiimmáállnníí  ppooččeett  ssttáánníí  jjee  bbeezz  oommeezzeenníí..    

IInnvveessttoorr  ppřřii  nnáávvrrhhuu  ppooččttuu  ppaarrkkoovvaaccíícchh  ssttáánníí  vvyycchháázzíí  zzee  ssvvéé  ddlloouuhhoolleettéé  zzkkuuššeennoossttii  pprroovvoozzoovváánníí  oobbcchhoodd--

nníícchh  cceenntteerr  vv  hhll..  mm..  PPrraazzee..  

SSnníížžeenníí  ppooččttuu  ppaarrkkoovvaaccíícchh  ssttáánníí  bbyy  ddllee  OOzznnaammoovvaatteellee  nneepprroossppěělloo  ddoopprraavvnníí  ssiittuuaaccii  nnaa  eexxtteerrnníí  ssííttii..  VV  ppřříí--

ppaadděě  bběěžžnnééhhoo  ddnnee  vv  rrooccee  bbyy  mmeennššíí  ppooččeett  PPSS  pprraavvdděěppooddoobbnněě  ssttaaččiill..  NNiiccmméénněě  vv  oobbcchhooddnníícchh  ššppiiččkkáácchh//nnaappřř..  vv  oobbddoobbíí  

VVáánnoocc  bbyy  nniižžššíí  ppooččeett  PPSS  vveeddll  kk  ttoommuu,,  žžee  bbyy  řřiiddiiččii  ssvváá  aauuttaa  ppaarrkkoovvaallii  mmiimmoo  aarreeááll  oobbcchhooddnnííhhoo  cceennttrraa  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn,,  

ccoožž  bbyy  zzppůůssoobboovvaallaa  ddoopprraavvnníí  pprroobblléémmyy..  

DDooppoorruuččoovvaannéé  ssnníížžeenníí  ppooččttuu  ppaarrkkoovvaaccíícchh  ssttáánníí  oo  ccccaa  1166  %%  nneemmůůžžee  mmíítt  ((ii  kkddyybbyy  ttrrvvaallee  zzvvýýššiilloo  ppooččeett  nnáá--

vvššttěěvvnnííkkůů  aarreeáálluu,,  ccoožž  nneenníí  ddllee  iinnffoorrmmaaccíí  OOzznnaammoovvaatteellee  zzee  zzkkuuššeennoossttii  zz  pprroovvoozzoovváánníí  ddaallššíícchh  aarreeáállůů  vv  PPrraazzee  pprraavvdděě--

ppooddoobbnnéé))  zzáássaaddnníí  vvlliivv  nnaa  zzlleeppššeenníí  kkvvaalliittyy  oovvzzdduuššíí  vv  úúzzeemmíí..  II  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  cceellkkoovvéé  ppřřííssppěěvvkkyy  aarreeáálluu  kkee  kkvvaalliittěě  oovvzzdduu--

ššíí  vv  úúzzeemmíí  bbyy  bbyylloo  pprraakkttiicckkyy  zzaanneeddbbaatteellnnéé..  

 

Podstata vyjádření – 

Vypořádání připomínky A.2 k oznámení záměru není uspokojivé. V souvislosti s počtem parkovacích 

míst, ale i veřejným prostranstvím a zelení nadále požadujeme zvážit umístění alespoň části parkování do 

podzemí, zmenšení půdorysných rozměrů parkovacího domu a uvolnění části ploch pro zeleň. Přestože je v 

návrhu deklarováno výrazné navýšení ploch zeleně, většina je na stavebních konstrukcích a při mocnosti ve-

getačního souvrství 25 cm budou výsadby na střechách ve velmi omezeném sortimentu. Zeleň na střechách 

navíc neposkytuje zdaleka takové ekosystémové služby a nemá zdaleka takovou hodnotu pro veřejné pro-

stranství, jako zeleň na rostlém terénu. Umístěním vjezdu do parkovacího domu pod zem by se zároveň moh-

lo zjednodušit řešení podjezdu pod zkušební tratí metra a dopravy na terénu. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

JJaakk  jjiižž  bbyylloo  uuvveeddeennoo  vvee  vvyyppoořřááddáánníí  ppřřiippoommíínnkkyy  AA..22..  vv  ddookkuummeennttaaccii  EEIIAA,,  iinnvveessttoorr  zzáámměěrruu  nnáávvrrhh  uummííssttiitt  

ppaarrkkoovvaaccíí  ddůůmm  nneebboo  jjeehhoo  ččáásstt  ppoodd  zzeemm  zzvváážžiill  ttaakk,,  jjaakk  bbyylloo  vv  ppřřiippoommíínnccee  ppoožžaaddoovváánnoo..  KKrroomměě  ttoohhoo,,  žžee  ssoouuččaassnnýý  

nnáávvrrhh  ppaarrkkoovvaaccííhhoo  ddoommuu  ttvvoořříí  ppřřiirroozzeennoouu  bbaarriiéérruu  oodd  rruuššnnéé  kkoommuunniikkaaccee  RRoozzvvaaddoovvsskkéé  ssppoojjkkyy  ss  kkvvaalliittnníí  aa  ppoobbyyttoovvoouu  

zzeelleenníí  uuvvnniittřř  aarreeáálluu,,  vveeddllii  iinnvveessttoorraa  aa  pprroojjeekkttaannttyy  kk  nnaavvrrhhoovvaannéémmuu  řřeeššeenníí  vv  pprroojjeekkttuu  ddaallššíí  ddůůvvooddyy..  

AAbbyy  bbyylloo  mmoožžnnoo  ppoovvaažžoovvaatt  zzeelleeňň  uummííssttěěnnoouu  nnaadd  zzaakkooppaannoouu  kkoonnssttrruukkccíí  ppaarrkkoovvaaccííhhoo  ddoommuu  zzaa  zzeelleeňň  nnaa  

rroossttlléémm  tteerréénnuu,,  mmuusseell  bbyy  vvrrššeekk  kkoonnssttrruukkccee  bbýýtt  ccccaa  22--33  mm  ppoodd  tteerréénneemm,,  ttoo  bbyy  zznnaammeennaalloo  zzaakkooppáánníí  oobbjjeekkttuu  ddoo  

hhlloouubbkkyy  ccccaa  2255  ÷÷2277  mm  ppoodd  tteerréénn..    KKrroomměě  zzáássaahhuu  ddoo  sskkaallnnííhhoo  ppooddlloožžíí  bbyy  ssppooddeekk  ssttaavvbbyy  zzaassaahhoovvaall  vvyyssooccee  pprraavvdděěppoo--

ddoobbnněě  jjiižž  ddoo  zzvvooddnněěllééhhoo  cceennoommaannsskkééhhoo  hhoorriizzoonnttuu,,  kktteerrýý  jjee  vvyyuužžíívváánn  jjaakkoo  zzddrroojj  ppooddzzeemmnníí    vvooddyy..  TTaakkoovvýýttoo  zzáássaahh  bbyy  
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mmoohhll  nneeggaattiivvnněě  oovvlliivvnniitt  tteennttoo  hhoorriizzoonntt  ppooddzzeemmnníí  vvoodd  aa  ttoo  jjaakk  ppřřii  vvýýssttaavvbběě  ttaakk  ii  kkddyyžž  mmnnoohheemm  mméénněě  zzáávvaažžnněě  ppřřii  

pprroovvoozzuu..      

SSaammoottnnáá  rreeaalliizzaaccee  ppaarrkkoovvaaccííhhoo  ddoommuu  ppoodd  zzeemmíí  bbyy      vvyyžžaaddoovvaallaa  ii  vvěěttššíí  ooddvvoozz  ppřřeebbyytteeččnnéé  zzeemmiinnyy,,  kktteerroouu  

bbyy  bbyylloo  nnuuttnnéé  nnaa  ssttaavveenniiššttii  ddeeppoonnoovvaatt  aa  nnáásslleeddnněě  ooddvváážžeett..    SS  ttíímm  bbyy  bbyyllaa  ssppoojjeennaa  vvýýzznnaammnněě  vvěěttššíí  iinntteennzziittaa  ssttaavvee--

nniiššttnníí  ddoopprraavvyy,,  ccoožž  bbyy  ssee  ooddrraazziilloo  nnaa  aakkuussttiicckkéé  ssiittuuaaccii  aa  vvlliivvuu  nnaa  kkvvaalliittuu  oovvzzdduuššíí  bběěhheemm  vvýýssttaavvbbyy  zzáámměěrruu..  OOpprroottii  

ttoommuu  ssoouuččaassnnýý  nnáávvrrhh  rreeaalliizzaaccee  ppaarrkkoovvaaccííhhoo  ddoommuu,,  rreesspp..  cceellééhhoo  zzáámměěrruu  ssii  vvyyžžááddáá  rreeaalliizzaaccii  ppoouuzzee  ddííllččíícchh  ssttaavveebbnníícchh  

jjaamm,,  kkddyy  ppřřeebbyytteeččnnáá  zzeemmiinnaa  zz  jjeeddnnoohhoo  vvýýkkooppuu  bbuuddee  ppoouužžiittaa  nnaa  zzáássyypp  vvýýkkooppuu  jjiinnééhhoo..  OOddvvoozz  ppřřeebbyytteeččnnéé  zzeemmiinnyy  ttíímm  

bbuuddee  mmiinniimmaalliizzoovváánn..    

PPrroovvoozz  ppooddzzeemmnnííhhoo  ppaarrkkoovvaaccííhhoo  ddoommuu  vvyyžžaadduujjee  nneeppřřeettrržžiittéé  oossvvěěttlleenníí,,  uummííssttěěnníí  tteecchhnnoollooggiiee  ooddvvěěttrráávváánníí  

aa  kkoommpplliikkoovvaanněějjššíí  ppoožžáárrnníí  zzaabbeezzppeeččeenníí..  SSaammoottnnýý  pprroovvoozz  ppooddzzeemmnnííhhoo  ppaarrkkoovvaaccííhhoo  ddoommuu  jjee  pprroottoo  oopprroottii  pprroovvoozzuu  

nnaaddzzeemmnnííhhoo  ppaarrkkoovvaaccííhhoo  ddoommuu  eenneerrggeettiicckkyy  nnáárrooččnněějjššíí  ccoožž  ppřřiinnááššíí  ii  vvyyššššíí  eemmiissee..  

KK  ppřřiippoommíínnccee  HHMMPP  jjee  ddáállee  nnuuttnnéé  ppoozznnaammeennaatt,,  žžee  zz  kkoonncceeppccee  ssaaddoovvýýcchh  úúpprraavv,,  kktteerráá  jjee  uuvveeddeennáá  vv  kkaapp..  DD..  

II..  77..  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA,,  nneevvyyppllýývváá,,  žžee  bbyy  vvěěttššiinnaa  ssaaddoovvýýcchh  úúpprraavv  mměěllaa  bbýýtt  rreeaalliizzoovváánnaa  nnaa  kkoonnssttrruukkccii..  VV  zzáávviisslloossttii  nnaa  

rreeaalliizzaaccii  vvaarriiaannttyy  ddoopprraavvnnííhhoo  nnaappoojjeenníí  nnaa  RRoozzvvaaddoovvsskkoouu  ssppoojjkkuu  bbuuddee  nnaa  rroossttlléémm  tteerréénnuu  rreeaalliizzoovváánnoo  2222  228844  mm22//2222  

884411  mm22  zzeelleenněě  aa  nnaa  kkoonnssttrruukkccii  ssee  uuvvaažžuujjee  ss  1199  004400  mm22//1188  116633  mm22  zzeelleenněě  ((vvaarriiaannttaa  „„AA““//““BB““))..    

TTlloouuššťťkkaa  vveeggeettaaččnníí  vvrrssttvvyy  jjee  ddllee  kkoonncceeppccee  ssaaddoovvýýcchh  úúpprraavv  uuvvaažžoovváánnaa  3300  ––  5500  ccmm  aa  vv  nněěkktteerrýýcchh  pplloocchháácchh  

ii  vvííccee  jjaakk  11,,55  mm..    

NNaavvrržžeennýý  ppaarrkkoovvaaccíí  ddůůmm  ttvvoořříí  pprraakkttiicckkyy  pprroottiihhlluukkoovvoouu  bbaarriiéérruu  oodd  ddaallššíícchh  oobbjjeekkttůů  zzáámměěrruu,,  kktteerráá  bbyy  ppřřii  

zzaakkooppáánníí  oobbjjeekkttuu  ppoodd  zzeemm  zzmmiizzeellaa..  

II  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  mmoožžnnéé  nneeggaattiivvnníí  ddooppaaddyy  uummííssttěěnníí  ppaarrkkoovvaaccííhhoo  ddoommuu  ppoodd  zzeemm,,  kktteerréé  nneebbyyllyy  ppoossoouuzzeennyy  

vv  rráámmccii  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA,,  aa  ss  oohhlleeddeemm  nnaa  vvlliivvyy  ppaarrkkoovvaaccííhhoo  ddoommuu  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí,,  kktteerréé  jjssoouu  aakkcceeppttoovvaatteellnnéé,,  

nneenníí  vv  rráámmccii  ppoossuuddkkuu  ooddůůvvooddnniitteellnnéé,,  nnaařřííddiitt  uummííssttěěnníí  ppaarrkkoovvaaccííhhoo  ddoommuu  ppoodd  zzeemm..    

 

Podstata vyjádření – 

Oceňujeme navržené úpravy dopravního napojení záměru, které zjednoduší některé dopravní po-

hyby při příjezdu do obchodního areálu a při odjezdu z něj. Vzhledem k rozsahu a významu záměru ale dopo-

ručujeme ještě rámcově prověřit možnost přímého propojení obchodního centra podjezdem Rozvadovské 

spojky s budoucím jižním kolektorem ve směru do centra hl. města. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

SS  ppoottřřeebboouu  pprroovvěěřřeennii  mmoožžnnoossttii  ppřříímmééhhoo  pprrooppoojjeenníí  oobbcchhooddnnííhhoo  cceennttrraa      ppooddjjeezzddeemm  RRoozzvvaaddoovvsskkéé  ssppoojjkkyy  ss  bbuuddoouuccíímm  

jjiižžnníímm  kkoolleekkttoorreemm  vvee  ssmměěrruu  ddoo  cceennttrraa  hhll..  mměěssttaa  ssoouuhhllaassíímm..  ZZ  oobbcchhooddnnééhhoo  hhlleeddiisskkaa  jjee  uurrččiittěě  vv  zzáájjmmuu  iinnvveessttoorraa  nnaa  

nněějj  ppřřííjjeezzdd  ddoo  aarreeáálluu  zzaajjiissttiitt..  PPootteenncciioonnáállnníí  vvýýhhlleeddoovvéé  pprrooppoojjeenníí  ppooddjjeezzddeemm  ppoodd  RRoozzvvaaddoovvsskkoouu  ssppoojjkkoouu  jjee  tteeoorreettiicckkyy  

mmoožžnnéé,,  bbuuddee  vvššaakk  vvýýhhlleeddoovvěě  tteecchhnniicckkyy  ddeeffiinnoovváánnoo  zzeejjmméénnaa  ddaallššíímm  rroozzvvoojjeemm  úúzzeemmíí,,  zzeejjmméénnaa  ppaakk  zzppůůssoobbeemm  rreeaallii--

zzaaccee  jjiižžnnííhhoo  kkoolleekkttoorruu,,  ppooččtteemm  ooddbbooččeenníí  zz  ttoohhoottoo  kkoolleekkttoorruu,,  ččii  ppřřííppaaddnnoouu  rreeaalliizzaaccíí  pprroojjeekkttuu  PP++RR  TTeerrmmiinnááll  ZZlliiččíínn..    

TToottoo  pprrooppoojjeenníí  nneenníí  aallee  ssoouuččáássttíí  zzáámměěrruu  hhooddnnoocceennééhhoo  zzáámměěrruu  aa  vvzzhhlleeddeemm  kk  vvlliivvůůmm  zzáámměěrruu  nnaa  oorrggaanniizzaaccii  ddoopprraavvyy  

vv  úúzzeemmíí,,  kkddee  ddoojjddee  kkee  ssnníížžeenníí  iinntteennzziitt  ddoopprraavvyy  nnaa  uull..  ŘŘeevvnniicckkéé,,  aa  kk  nneejjaassnnoossttii  mmoožžnnýýcchh  vvssttuuppůů  ddoo  ttoohhoottoo  pprroovvěěřřeenníí  
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nneenníí  ooddůůvvooddnněěnnéé  ppooddmmíínniitt  ssoouuhhllaass  ss  ttíímmttoo  zzáámměěrreemm  vv  pprroocceessuu  EEIIAA  ppoožžaaddaavvkkeemm  nnaa  pprroovvěěřřeenníí  ppoožžaaddoovvaannééhhoo  pprroo--

ppoojjeenníí..  

 

Podstata vyjádření – 

Připojujeme se k doporučení uvedeném v kap.B.I.6 na str. 66 prověřit kapacitu akumulačních nádrží 

a navrhujeme to zahrnout jako jednu z podmínek případného kladného stanoviska EIA. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

VV  zzáávvěěrruu  kkaapp..  BB..  II..  66..  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA  jjee  uuvveeddeennaa  cceelláá  řřaaddaa  ooppaattřřeenníí  nnaa  oocchhrraannuu  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí  aa  

vveeřřeejjnnééhhoo  zzddrraavvíí  vvččeettnněě  ddooppoorruuččeenníí  nnaa  pprroovvěěřřeenníí  kkaappaacciittyy  aakkuummuullaaččnníícchh  nnááddrržžíí,,  kktteerráá  jjssoouu  jjiižž  ppřříímmoouu  ssoouuččáássttíí  

ppřřeeddlloožžeennééhhoo  zzáámměěrruu  aa  pprroojjeekkttoovvéé  ddookkuummeennttaaccee  ssttaavvbbyy  aa  ss  jjeejjiicchhžž  rreeaalliizzaaccíí  ssee  tteeddyy  vv  pprroojjeekkttuu  ppooččííttáá..  VVzzhhlleeddeemm  

kk  ppoožžaaddaavvkkuu  aa  vvýýzznnaammuu  hhoossppooddaařřeenníí  ss  ddeeššťťoovvýýmmii  vvooddaammii  jjee  ttaattoo  ppooddmmíínnkkaa  zzaahhrrnnuuttaa  ddoo  ppooddmmíínnkkyy  čč..77  vv  nnáávvrrhhuu  

ssttaannoovviisskkaa..  

 

Podstata vyjádření – 

Projekt sadových úprav musí vyváženě zohlednit jak požadavek na autochtonní původ dřevin (str. 

65), tak probíhající změnu klimatu, specifické mezo- a mikroklimatické podmínky záměru jako takového a 

kombinaci funkcí, resp. poskytovaných ekosystémových služeb. Běžné druhy jehličnatých dřevin proto nebu-

dou vhodné (srv. zmínku v kap, D.IV na str. 205). Nároky na projekt sadových úprav požadujeme zahrnout do 

podmínek případného kladného stanoviska EIA. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

VV  ddookkuummeennttaaccii  jjee  nnaavvrržžeennaa  ppooddmmíínnkkaa  nnaa  vvýýssaaddbbuu  kkoommppeennzzaaččnníí  zzeelleenněě,,  kktteerráá  bbyyllaa  zzaapprraaccoovváánnaa  ddoo  nnáávvrrhhuu  ssttaannoo--

vviisskkaa..  PPrroojjeekktt  ssaaddoovvýýcchh  úúpprraavvyy  mmuussíí  bbýýtt  ssoouuččáássttíí  pprroojjeekkttůů,,  kktteerréé  jjssoouu  ppoottřřeebbaa  pprroo  ppoovvoolleenníí  vvýýssttaavvbbyy..  NNeenníí  pprroottoo  

nnuuttnnéé  vv  ttééttoo  ffáázzii  ssttaannoovvoovvaatt  vv  pprroocceessuu  EEIIAA  ddaallššíí  ppooddmmíínnkkyy..  

 

Podstata vyjádření – 

Hodnocení vlivu záměru na klima (str. 162) považujeme za metodicky nedostatečné. Údajně vychází 

z nespecifikovaného „metodického doporučení Ministerstva životního prostředí“ a nově produkované emise 

skleníkových plynů v řádu tisíců tun CO2 ekv. ročně jsou hodnoceny pouze „ve vztahu k rozsahu a charakteru 

záměru“. V relevantním Metodickém výkladu k aplikaci vybraných nových pojmů a požadavků zákona č. 

100/2001 Sb., se požaduje zhodnocení vlivu záměru na zmírňování změn klimatu, a to bez relativizace. V 

dokumentaci je tedy třeba objektivně uvést, že záměr v příslušném rozsahu přispívá k další změně klimatu. K 

pouhé neutralizaci tohoto příspěvku by bylo třeba stanovit adekvátní podmínky – rozsah výsadby zeleně a 

takový způsob péče o ni, který zajistí sekvestraci absorbovaného uhlíku. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

SSaammoossttaattnnáá  ssttuuddiiee  vvlliivvůů  zzáámměěrruu  nnaa  kklliimmaattiicckkýý  ssyyssttéémm  aa  ooddoollnnoosstt  aa  zzrraanniitteellnnoosstt  pprroojjeekkttuu  vvůůččii  kklliimmaattiicckkýýmm  zzmměěnnáámm  

((AATTEEMM  ––  AAtteelliiéérr  eekkoollooggiicckkýýcchh  mmooddeellůů,,  ss..  rr..  oo..,,  kkvvěětteenn  22001199,,  ppřříílloohhaa  čč..  66  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA))  vvyycchháázzíí  zz  vvýýššee  uuvveeddeennééhhoo  

MMeettooddiicckkééhhoo  vvýýkkllaadduu  MMŽŽPP,,  ppřříísslluuššnnýý  ddookkuummeenntt  jjee  cciittoovváánn  vv  sseezznnaammuu  ppoouužžiittéé  lliitteerraattuurryy  ((ppoolloožžkkaa  33))  aa  vv  kkaappiittoollee  33..  
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MMeettooddiikkaa  hhooddnnoocceenníí  jjee  nnaa  nněějj  kkoorreekkttnněě  ooddkkáázzáánnoo::  „„VVyyhhooddnnoocceenníí  vvlliivvůů  zzáámměěrruu  nnaa  kklliimmaattiicckkéé  zzmměěnnyy  aa  zzmměěnnyy  kklliimmaa--

ttuu  nnaa  zzáámměěrr  vvyycchháázzíí  zz  MMeettooddiicckkééhhoo  ppookkyynnuu  MMiinniisstteerrssttvvaa  žžiivvoottnnííhhoo  pprroossttřřeeddíí  zz  řřííjjnnaa  22001177  [[33]]““..    

VVee  ssttuuddiiii  jjee  vvyyččíísslleennoo  kkoonnkkrrééttnníí  mmnnoožžssttvvíí  pprroodduukkoovvaannýýcchh  eemmiissíí  sskklleennííkkoovvýýcchh  ppllyynnůů..  NNaa  rroozzddííll  oodd  jjiinnýýcchh  ooddbboorrnnýýcchh  

ssttuuddiiíí  vvššaakk  nneellzzee  ttuuttoo  hhooddnnoottuu  vvzzttááhhnnoouutt  kk  žžááddnnéémmuu  lliimmiittuu,,  jjeeddiinnoouu  mmoožžnnoossttíí  jjee  tteeddyy  kkvvaalliittaattiivvnníí  kkoommeennttáářř  vvee  

ssmmyysslluu,,  zzddaa  ssee  ddaannéé  mmnnoožžssttvvíí  jjeevvíí  jjaakkoo  ppřřiimměěřřeennéé  ččii  nniikkoolliivv..  VVyyččíísslleennéé  mmnnoožžssttvvíí  eemmiissíí  ooddppoovvííddáá  kkaappaacciittěě  zzáámměěrruu,,  

ddoommiinnaannttnníí  sslloožžkkoouu  jjssoouu  eemmiissee  zz  vvyyttááppěěnníí,,  ppřřiiččeemmžž  ppoouužžiittýý  zzppůůssoobb  vvyyttááppěěnníí  jjee  zzcceellaa  ssttaannddaarrddnníí  zzáávvěěrruu  jjee  ppaakk  kkoonn--

ssttaattoovváánníí,,  žžee  zzpprraaccoovvaatteell  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA  zzvvýýššeennéé  ppřřííssppěěvvkkyy  zzáámměěrreemm  zzaa  ooddppoovvííddaajjííccíí  rreeáállnnéé  ssiittuuaaccii  aa  aakkcceeppttoovvaa--

tteellnnéé..  

V.2.1 Radost Zličín z.s.  ze dne 9.7.2019 

RADOST – ZLIČÍN, z.s. dodala k dokumentaci EIA obdobné vyjádření, jako je uvedeno v první při-

pomínce u veřejnosti č.2. Toto vyjádření se významněji liší jen v jedné problematice, která je níže samostatně 

komentována. V ostatních připomínkách proto odkazuji na komentář vyjádření veřejnosti č.2. 

  

Podstata vyjádření – 

Poukazují na nevhodné dopravní řešení, které neulehčuje dopravnímu uzlu SSZ 5.601 Řevnická-

Terminál BUS-Vjezd MZ. Navrhované varianty jsou vedeny jednosměrně od východu a neřeší směr od zápa-

du. Uvedený uzel je již dnes přetížen a k jeho odlehčení nedojde, pokud nebude vybudovány adekvátní alter-

nativa připojení Metropole Zličín z Rozvadovské spojky. 

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

VV  rráámmccii  ppooddkkllaaddoovvýýcchh  mmooddeellůů  TTSSKK  hhll..  mm..  PPrraahhyy,,  aa..ss..,,  IIPPRR  hhll..  mm..  PPrraahhyy  aa  ddoopprraavvnníí  ssttuuddiiee  ddoolloožžeennéé  vv  rráámmccii  ddookkuummeenn--

ttaaccee  EEIIAA  bbyylloo  pprrookkáázzáánnoo,,  žžee  vvlliivveemm  nnoovvééhhoo  ddoopprraavvnnííhhoo  nnaappoojjeenníí  nnaa  RRoozzvvaaddoovvsskkoouu  ssppoojjkkuu  ddoojjddee  kk  ooddlleehhččeenníí  uuzzlluu  

SSSSZZ  55..660011  ŘŘeevvnniicckkáá  ––  tteerrmmiinnááll  BBUUSS  ––  vvjjeezzdd  MMZZ..  PPookklleess  ddoopprraavvyy  vv  ttoommttoo  uuzzlluu  jjee  zzppůůssoobbeenn  ppřřeessmměěrroovváánníímm  nneejjeennoomm  

nnoovvéé,,  aallee  zzeejjmméénnaa  ii  vveellkkééhhoo  ppooddíílluu  ssttáávvaajjííccíí  ddoopprraavvyy  ddoo  aa  zz  OOCC  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn  ppřříímmoo  nnaa  RRoozzvvaaddoovvsskkoouu  ssppoojjkkuu..  

JJeeddnnáá  ssee  zzeejjmméénnaa  oo  řřiiddiiččee  ppřřiijjíížždděějjííccíí  ddoo  OOCC  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn  vvee  ssmměěrruu  oodd  PPrraahhyy  aa  ddáállee  řřiiddiiččee  ooddjjíížždděějjííccíí  zz  OOCC  MMeettrroo--

ppoollee  ZZlliiččíínn  nneejjeennoomm  mmiimmoo  PPrraahhuu,,  aallee  ii  ddoo  ddaallššíícchh  ččáássttíí  PPrraahhyy,,  oovvššeemm  vvyyuužžíívvaajjííccíícchh  ttrraassuu  ppoo  PPrraažžsskkéémm  ookkrruuhhuu  DD00..  

ZZ  ppoohhlleedduu  ffuunnggoovváánníí  ssttáávvaajjííccííhhoo  ii  vvýýhhlleeddoovvééhhoo  aarreeáálluu  OOCC  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn  ssee  jjeeddnnáá  oo  vveellmmii  vvýýzznnaammnnýý  ppooddííll  nnáá--

vvššttěěvvnnííkkůů,,  kktteerrýý  ssee  ppoohhyybbuujjee  aažž  ookkoolloo  11//33  zzee  vvššeecchh  ppřřííjjeezzddůů  aa  ooddjjeezzddůů  ddoo  OOCC  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn..  EEffeekktt  zzřříízzeenníí  ttoohhoottoo  

nnaappoojjeenníí  nnaa  ddoopprraavvnníí  iinntteennzziittyy  nnaa  uull..  ŘŘeevvnniicckkáá  jjee  tteeddyy  vvyyššššíí,,  nneežž  jjee  nnáárrůůsstt  ddoopprraavvyy  vvyyvvoollaannýý  rroozzššíířřeenníímm  OOCC  MMeettrroo--

ppoollee  aa  vvýýsslleeddkkeemm  tteeddyy  jjee  ppookklleess  ddoopprraavvyy  nnaa  uull..  ŘŘeevvnniicckkáá..    

VV  ddoopprraavvnníí  ssttuuddiiii  vv  kkaapp..  66  ((ppřříílloohhaa  čč..  11  ppřřeeddkkllááddaannéé  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA))  jjssoouu  ddáállee  ddoolloožžeennyy  kkaappaacciittnníí  ppoossoouuzzeenníí  jjeedd--

nnoottlliivvýýcchh  kkřřiižžoovvaatteekk,,  kktteerréé  pprrookkaazzuujjíí,,  žžee  ppřřii  iimmpplleemmeennttaaccii  ssttaannoovveennýýcchh  ddoopprraavvnníícchh  ooppaattřřeenníí  ((ooppttiimmaalliizzaaccee  řříízzeenníí  

kkřřiižžoovvaatteekk,,  ppřřííppaaddnněě  jjeejjiicchh  rroozzššíířřeenníí)),,  ddiissppoonnuujjíí  ddoossttaatteeččnnoouu  kkaappaacciittoouu..  VVee  vvěěttššiinněě  ppřřííppaaddůů  ppřřiittoomm  ddoojjddee  kkee  zzlleeppššeenníí  

oopprroottii  ssttáávvaajjííccíímmuu  ssttaavvuu..    

AAddeekkvvááttnníí  ddoopprraavvnníí  nnaappoojjeenníí  OOCC  MMeettrrooppoollee  ppřříímmoo  zz  RRoozzvvaaddoovvsskkéé  ssppoojjkkyy  jjee  řřeeššeennoo  nnáávvrrhheemm  ddvvoouu  vvaarriiaanntt  ddoopprraavvnníí--

hhoo  nnaappoojjeenníí  ((AA  aa  BB)),,  ppřřiiččeemmžž  ppřřeeddlloožžeennáá  ddookkuummeennttaaccee  ddoossttaatteeččnněě  ppooppssaallaa  aa  pprrookkáázzaallaa  jjaakk  rreeaalliizzoovvaatteellnnoosstt  oobboouu  
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nnaappoojjeenníí,,  ttaakk  ii  jjeejjiicchh  rreeáállnnoouu  ffuunnkkččnnoosstt..  UU  oobboouu  vvaarriiaanntt  bbyylloo  vv  rráámmccii  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA  rroovvnněěžž  pprrookkáázzáánnoo,,  žžee  

zz  hhlleeddiisskkaa  vvlliivvůů  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  jjssoouu  oobběě  vvaarriiaannttyy  ssrroovvnnaatteellnnéé  

PPrroottoožžee  vv  ddoopprraavvnníícchh  ddaatteecchh  jjee  ttoottoo  ddoopprraavvnníí  řřeeššeenníí  zzaappooččtteennaa,,  aa  pprroottoožžee  vvlliivv  ddoopprraavvyy  bbyyllyy  vv  ddooppaaddeecchh  nnaa  jjeeddnnoottllii--

vvíí  sslloožžkkyy  žžiivvoottnnééhhoo  pprroossttřřeeddíí  pprrookkáázzáánn  jjaakkoo  aakkcceeppttoovvaatteellnnýý,,  nneenníí  ddůůvvoodd  nneeppoovvaažžoovvaatt  zzáámměěrr  vv  nnaavvrržžeennéé  ppooddoobběě  

ddoopprraavvnnííhhoo  řřeeššeenníí  zzaa  nneeaakkcceeppttoovvaatteellnnýý..      PPrroobblleemmaattiikkyy  ddoopprraavvyy  bbuuddee  aauuttoommaattiicckkyy  ppooddrroobbnněě  pprroovvěěřřoovváánnaa  vv  ddaallššíícchh  

ssttuuppnníícchh  pprroojjeekkttoovvéé  ppřříípprraavvyy  ssttaavvbbyy  aa  ppřřii  jjeejjíímm  ppoovvoolloovváánníí,,  nneenníí  pprroottoo  ppoottřřeebbaa  ttuuttoo  pprroobblleemmaattiikkuu  vv  rráámmccii  ttoohhoottoo  

pprroocceessuu  EEIIAA  ddáállee  ddooppllňňoovvaatt..  

V.2.2 Veřejnost 1/1 ze dne 8.7.2019 

Podstata vyjádření – 

Upozorňuje na situace s odvodem dešťových vod. Doporučuje namísto vypouštění do dešťové ka-

nalizace a následně do Motolského potoka ji primárně ponechat v místě vzniku a využívat pro závlahu parků 

na území MČ Zličín a pro dotaci rybníku na jejím území - rybník Dolejšák. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

VV  pprroojjeekkttuu  jjee  nnaavvrržžeennoo  hhoossppooddaařřeenníí  ssee  ssrráážžkkoovvýýmmii  vvooddaammii  ––  jjeejjiicchh  ooddvváádděěnníí  ddoo  rreetteennččnněě  vvssaakkoovvaaccíícchh  oobbjjeekkttůů,,  kktteerréé  

bbuuddoouu  uummííssttěěnnyy  vv  jjiihhoozzááppaaddnníímm  aa  jjiihhoovvýýcchhooddnníímm  ookkrraajjii  zzáájjmmoovvééhhoo  úúzzeemmíí  ((ddvvěě  aakkuummuullaaččnníí  nnááddrržžee))..  DDeeššťťoovváá  vvooddaa  

zzaaddrržžeennáá  vv  ttěěcchhttoo  pprroossttoorreecchh  bbuuddee  pprriimmáárrnněě  vvyyuužžiittaa  pprroo  zzáálliivvkkuu  zzeelleenněě..  NNaavvrržžeennýý  ssyyssttéémm  bbuuddee  uummoožžňňoovvaatt  vvyyuužžiittíí  

ttěěcchhttoo  vvoodd  ii  nnaa  ssppllaacchhoovváánníí  WWCC..    

MMoožžnnoosstt  vvyyuužžiittíí  ssrráážžkkoovvéé  vvooddyy,,  kktteerráá  nneebbuuddee  vv  aarreeáálluu  vvyyuužžiittaa  ččii  zzaassáákknnuuttaa  vv  ookkoollíí  jjee  oobbeeccnněě  oommeezzeennaa  nneejjeenn  tteecchh--

nniicckkýýmmii  aa  mmaajjeettkkoopprráávvnníímmii  pprroobblléémmyy,,  aallee  ii  ppoottřřeebboouu  nneeppřřeevváádděětt  vvooddyy  ddoo  ppoovvooddíí      jjiinnýýcchh  ppoottookkůů..  TTaakkoovvéé  řřeeššeenníí  

vvyyžžaadduujjee  ppooddrroobbnnéé  vvooddoohhoossppooddáářřsskkéé  pprroovvěěřřeenníí,,  kktteerréé  nneenníí  vv  rráámmccii  ttoohhoottoo  pprroocceessuu  EEIIAA  kk  ddiissppoozziiccii..  PPrroottoožžee  iinnvveessttoorr  

ssppllňňuujjee  ppoožžaaddaavvkkyy  jjaakk  PPrraažžsskkýýcchh  ssttaavveebbnníícchh  ppřřeeddppiissůů,,  ttaakk  GGeenneerreelluu  ooddkkaannaalliizzoovváánníí  hhll..mm..PPrraahhyy  aa      nnaavvíícc  pplláánnuujjee  

vvyyuužžiittíí  ssrráážžkkoovvýýcchh  vvoodd  pprroo  WWCC  aappoodd..  nneellzzee  ddoo  ppooddmmíínneekk  ssttaannoovviisskkaa  zzaaččlleeňňoovvaatt  ddaallššíí  ppoožžaaddaavvkkyy  nnaa  hhoossppooddaařřeenníí  

ss  ddeeššťťoovvýýmmii  vvooddaammii  ss  vvýýššee  nnaavvrrhhoovvaannoouu  kkoonncceeppccíí..    JJee  ppllnněě  vv  pprraavvoommooccii  ppřříísslluuššnnýýcchh  oorrggaanniizzaaccíí  aa  oorrggáánnůů  ssttááttnníí  

sspprráávvyy,,  aabbyy  vv  rráámmccii  ppoovvoolloovvaaccííhhoo  pprroocceessuu  ttééttoo  ssttaavvbbyy  ssii  ppřřííppaaddnněě  vvyyžžááddaallii  pprroovvěěřřeenníí  uuvváádděěnnééhhoo  řřeeššeenníí..    

V.2.3 Veřejnost 2 ze dne 8.7.2019 

Podstata vyjádření – 

Domnívá se, že některé data mohla být zpracovateli účelově zkreslena nebo neúplná ve prospěch 

investora. Odkazuje na přílohu zprávy TSK Praha, kde jsou uvedeny informace o stávajícím a navrženém 

počtu parkovacích míst včetně jejich úprav záměrem s tím, že tato data se mohou v průběhu roku výrazně lišit. 

Dále uvádí, že pokud jedno parkovací stání generuje 3,096 jednosměrné jízdy/24 hod pak celkový počet b ml 

být 9222 a na 6920 jak je ve výpočtech uvedeno což by mohlo být až 20000 jízd.. K tomu je potřeba připočíst i 

razantní nárůst aut nad 3,5 tuny. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

ÚÚddaajjee  oo  cceellkkoovvéémm  ssttáávvaajjííccíímm,,  aa  ii  oo  nnaavvrrhhoovvaannéémm  ppooččttuu  ppaarrkkoovvaaccíícchh  mmíísstt  mmuussíí  vvžžddyy  UUDDII  TTSSKK  aa  IIPPRR  PPrraahhaa  ddoossttaatt  oodd  

iinnvveessttoorraa  ––  jjssoouu  ttoo  ssttáávvaajjííccíí  úúddaajjee  aa  ppaakk  jjíímm  nnaavvrrhhoovvaannéé  mmnnoožžssttvvíí  ppaarrkkoovviiššťť..    
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JJeeddnnáá  ssee  oo  ssttaannddaarrttnníí  ppoossttuupp  ppřřii  vvyypprraaccoovváánníí  ddoopprraavvnněěiinnžžeennýýrrsskkýýcchh  ppooddkkllaaddůů,,  kkddyy  vv  rráámmccii  oovvěěřřoovváánníí  aakkttuuáállnníí  ssiittuu--

aaccee  vv  úúzzeemmíí  bbyyllaa  zzaajjiiššttěěnnaa  ssttaattiissttiikkaa  ppooččttuu  ppřřííjjeezzddůů  aa  ppooddjjeezzddůů  ssttáávvaajjííccííhhoo  aarreeáálluu  ((nnaa  zzáákkllaadděě  ddlloouuhhooddoobbéé  ssttaattiissttiikkyy  

zz  vvjjeezzddoovvýýcchh  bbrraann))  ssoouuččaassnněě  bbyyllyy  pprroovveeddeennyy  pprrůůzzkkuummyy  aakkttuuáállnníícchh  iinntteennzziitt  ddoopprraavvyy  nnaa  vvjjeezzdduu  ddoo  aarreeáálluu  aa  ookkoollnníí  

kkoommuunniikkaaččnníí  ssííttii  ((zzpprraaccoovvaatteell  ––  TTSSKK//ČČVVUUTT,,  22001188))..  

NNáásslleeddnněě  bbyyll  zzpprraaccoovváánn  ii  vvýýppooččeett  ppřřeeddppookkllááddaannééhhoo  ppooččttuu  ppřřííjjeezzddůů  ddoo  aarreeáálluu  rroozzššíířřeennééhhoo  OOCC  MMeettrrooppoollee..  TTeennttoo  

vvýýppooččeett  vvyycchháázzíí  zzee  ssttaattiissttiikk  rreeáállnnýýcchh  ppooččttůů  ppřřííjjeezzddůů  ppřřeedd  aa  ppoo  rroozzššíířřeenníí  ddvvoouu  oobbddoobbnnýýcchh  oobbcchhooddnníícchh  cceenntteerr  nnaa  úúzzee--

mmíí  hhll..  mm  PPrraahhyy  rreeaalliizzoovvaannýýcchh  vv  nneeddáávvnnéé  ddoobběě  ––  OOCC  ČČeerrnnýý  MMoosstt  aa  OOCC  CChhooddoovv  ((zzpprraaccoovvaatteell  ––  EEuurrooppeeaann  TTrraannssppoorrttaattii--

oonn  CCoonnssuullttaannccyy,,  ss..rr..oo..))..  

OObbeeccnněě  nneellzzee  vv  ppřřííppaadděě  rroozzššiiřřoovváánníí  ssttáávvaajjííccíícchh  aarreeáállůů  ss  ppřřeevvaažžuujjííccíí  oobbcchhooddnníí  ffuunnkkccíí  vv  žžááddnnéémm  ppřřííppaadděě  aapplliikkoovvaatt  

lliinneeáárrnníí  rrůůsstt  ddoopprraavvyy  vvee  vvzzttaahhuu  kk  rrůůssttuu  HHPPPP  oobbjjeekkttuu  aa  vv  žžááddnnéémm  ppřřííppaadděě  vvee  vvzzttaahhuu  kk  ppaarrkkoovvaaccíímm  ssttáánníímm..  PPřřii  vvýýppoo--

ččttuu  jjee  zzaappoottřřeebbíí  zzoohhlleeddnniitt  řřaadduu  ddaallššíícchh  ffaakkttoorrůů,,  aaťť  uužž  ppoozziiccee  ddaannééhhoo  oobbcchhooddnnííhhoo  cceennttrraa,,  jjeehhoo  ssppááddoovvéé  úúzzeemmíí  ((ppooččttyy  

oobbyyvvaatteell,,  ttjj..  ppootteenncciioonnáállnníícchh  zzáákkaazznnííkkůů  vv  ookkoollíí))  aa  vveellmmii  vvýýzznnaammnnýý  vvlliivv  mmáá  ii  kkoonnkkuurreennccee  vv  úúzzeemmíí..  SSttáávvaajjííccíí  oobbcchhooddnníí  

cceennttrruumm,,  rreesspp..  jjeehhoo  ttzzvv..  „„kkrriittiicckkáá  mmaassaa““  jjee  jjiižž  vv  úúzzeemmíí  uummííssttěěnnaa,,  ččíímmžž  jjee  ddoo  zznnaaččnnéé  mmíírryy  vvyyččeerrppáánn  ppootteenncciiááll  ddaannéé  

llookkaalliittyy  zz  hhlleeddiisskkaa  ppooččttuu  zzáákkaazznnííkkůů..  VVššeecchhnnyy  ttyyttoo  sskkuutteeččnnoossttii  tteeddyy  ssiillnněě  oovvlliivvňňuujjíí  ppootteenncciiááll  pprroo  nnaavvýýššeenníí  ddoopprraavvyy  aa  

ppooččttuu  zzáákkaazznnííkkůů  ddaannééhhoo  oobbcchhooddnnííhhoo  cceennttrraa..  

VV  ddaannéémm  ppřřííppaadděě  bbyyllaa  pprroo  ssttaannoovveenníí  vvyyuužžiittaa  aannaallýýzzaa  ddoopprraavvyy  ppřřeedd  aa  ppoo  rroozzššíířřeenníí  ddvvoouu  oobbddoobbnněě  uupprraavvoovvaannýýcchh  

cceenntteerr  vv  ppoosslleeddnníí  ddoobběě  ––  OOCC  CChhooddoovv  aa  OOCC  ČČeerrnnýý  mmoosstt..  OObběě  ttaattoo  cceennttrraa  ppřřiittoomm  vvyykkaazzuujjíí  oobbddoobbnnéé  cchhaarraakktteerriissttiikkyy  zz  

ppoohhlleedduu  ppoolloohhyy  aa  ddoossttuuppnnoossttii  ––  ppoolloohhaa  nnaa  mmeettrruu,,  uu  vvýýzznnaammnnéé  rraaddiiáállnníí  kkoommuunniikkaaccee,,  vv  bbllíízzkkoossttii  PPrraažžsskkééhhoo  ookkrruuhhuu  ((ččii  

aalleessppooňň  ddáállnniiccee)),,  ii  zz  hhlleeddiisskkaa  vveelliikkoossttii  vvyyuužžiittíí..  JJeeddnnáá  ssee  tteeddyy  oo  nneejjppřřeessnněějjššíí  mmoožžnnýý  mmaatteerriiááll  pprroo  ssttaannoovveenníí  pprreeddiikkccee  

ddooppaadduu  ddaannééhhoo  zzáámměěrruu..  TTaattoo  aannaallýýzzaa  ppoottvvrrddiillaa  bběěžžnněě  zznnáámméé  sskkuutteeččnnoossttii  mmeezzii  nneelliinneeáállnníímm  ppoomměěrreemm,,  nnáárrůůsstteemm  

ppooččttuu  cceesstt  aa  oobbcchhooddnníí  pplloocchhoouu..  PPrreeddiikkccee  nnáárrůůssttuu  ppooččttuu  iinntteennzziitt  ddoopprraavvyy  jjee  vvee  vvzzttaahhuu  kk  oobbddoobbnnéémmuu  oobbcchhooddnníímmuu  

cceennttrruumm  ((OOCC  CChhooddoovv))  ggrraaffiicckkyy  zznnáázzoorrnněěnnaa  vv  nnáásslleedduujjííccíí  ttaabbuullccee..  
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NNoossiitteelleemm  ddoopprraavvyy  jjee  pprriimmáárrnněě  ffuunnkkccee  ddaannééhhoo  oobbjjeekkttuu,,  nniikkoolliivv  ppooččeett  ssttáánníí..  VVzzhhlleeddeemm  kk  ttoommuu,,  žžee  ssee  vvee  vvýýsslleeddkkuu  

vvlliivveemm  zzáámměěrruu  zzmměěnníí  ppoomměěrr  ppooččttuu  ssttáánníí  vvůůččii  oobbcchhooddnníí  ppllooššee,,  sstteejjnněě  jjaakkoo  ddaallššíí  cchhaarraakktteerriissttiicckkyy,,  nneellzzee  aakkttuuáállnníí  oobb--

rrááttkkoovvoosstt  nnaa  11  PPSS  vvyyuužžíítt  pprroo  pprreeddiikkccii  ppooččttuu  ppřřííjjeezzddůů..  JJee  ttoottiižž  zzcceellaa  zzřřeejjmméé,,  žžee  bbyy  nneeddooššlloo  kk  nnáárrůůssttuu  ddoopprraavvyy  ((aa  ppooččttuu  

zzáákkaazznnííkkůů))  ppoouuzzee  vvlliivveemm  nnaavvýýššeenníí  ppooččttuu  ssttáánníí  bbeezz  nnaavvýýššeenníí  oobbcchhooddnníí  pplloocchhyy..    VVyyuužžiittíí  aakkttuuáállnníí  pprrůůmměěrrnnéé  oobbrrááttkkoo--

vvoossttii  pprroo  vvýýppooččeett  ddoopprraavvyy  vv  kklliidduu  jjee  vv  ttoommttoo  ppřřííppaadděě  zzcceellaa  nneevvhhooddnnéé..  

DDoopprraavvnníí  ssttuuddiiee,,  kktteerráá  ttvvoořříí  ppřříílloohhuu  čč..  11  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA,,  vvyyččíísslluujjee  ppooččttyy  ppřřííjjeezzddůů//ooddjjeezzddůů    ddoo//zz  aarreeáálluu  zzaa  2244  hh  vv  

ssoouullaadduu  ss  ppllaattnnoouu  lleeggiissllaattiivvoouu..  OOtteevvíírraaccíí  ddoobbaa  nneemmáá  nnaa  ddaannýý  úúddaajj  vvlliivv,,  zzcceellaa  jjiissttěě  nneeddoojjddee  kk  ddvvoojjnnáássoobbnnéémmuu  nnáá--

rrůůssttuu  iinntteennzziitt  zzaa  ppoolloovviiččnníí  ddoobbuu  ttaakk,,  jjaakk  jjee  uuvváádděěnnoo  vv  ppřřiippoommíínnccee..    

ÚÚddaajjee  oo  ppooččttuu  nnáákkllaaddnníícchh  vvoozziiddeell  vvee  ssttáávvaajjííccíímm  ssttaavvuu  ii  vvýýhhlleedduu  jjssoouu  vv  ddoopprraavvnníí  ssttuuddiiii  uuvveeddeennyy  aa  zzoohhlleeddnněěnnyy,,  vviizz  

kkaapp..  33..22  ddoopprraavvnníí  ssttuuddiiee..  

  

Podstata vyjádření – 

Není zřejmé, jak dojde k odlehčení dopravy na přilehlých komunikacích, když navržené napojení 

areálu má příjezd a odjezd jen u směru z Prahy, chybí dopravní napojení od západu. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

PPookklleess  ddoopprraavvyy  nnaa  ppřřiilleehhllýýcchh  kkoommuunniikkaaccíícchh  rreesspp..  uull..  ŘŘeevvnniicckkáá  jjee  zzppůůssoobbeenn  ppřřeessmměěrroovváánníímm  nneejjeennoomm  nnoovvéé  aallee  

zzeejjmméénnaa  ii  vveellkkééhhoo  ppooddíílluu  ssttáávvaajjííccíí  ddoopprraavvyy  ddoo  aa  zz  OOCC  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn  ppřříímmoo  nnaa  RRoozzvvaaddoovvsskkoouu  ssppoojjkkuu..  JJeeddnnáá  ssee  

zzeejjmméénnaa  oo  řřiiddiiččee  ppřřiijjíížždděějjííccíí  ddoo  OOCC  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn  vvee  ssmměěrruu  oodd  PPrraahhyy  aa  ddáállee  řřiiddiiččee  ooddjjíížždděějjííccíí  zz  OOCC  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn  

nneejjeennoomm  mmiimmoo  PPrraahhuu,,  aallee  ii  ddoo  ddaallššíícchh  ččáássttíí  PPrraahhyy,,  oovvššeemm  vvyyuužžíívvaajjííccíícchh  ttrraassuu  ppoo  PPrraažžsskkéémm  ookkrruuhhuu  DD00..  ZZ  ppoohhlleedduu  

ffuunnggoovváánníí  ssttáávvaajjííccííhhoo  ii  vvýýhhlleeddoovvééhhoo  aarreeáálluu  MMeettrrooppoollee  ssee  jjeeddnnáá  oo  vveellmmii  vvýýzznnaammnnýý  ppooddííll  nnáávvššttěěvvnnííkkůů,,  kktteerrýý  ssee  ppoohhyy--

bbuujjee  aažž  ookkoolloo  11//33  zzee  vvššeecchh  ppřřííjjeezzddůů  aa  ooddjjeezzddůů  ddoo  OOCC  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn..  EEffeekktt  zzřříízzeenníí  ttoohhoottoo  nnaappoojjeenníí  nnaa  iinntteennzziittyy  nnaa  

uull..  ŘŘeevvnniicckkáá  jjee  tteeddyy  vvyyššššíí,,  nneežž  jjee  nnáárrůůsstt  ddoopprraavvyy  vvyyvvoollaannýý  rroozzššíířřeenníímm  OOCC  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn  aa  vvýýsslleeddkkeemm  jjee  tteeddyy  ppookklleess  

ddoopprraavvyy  nnaa  uull..  ŘŘeevvnniicckkáá..  TTaattoo  sskkuutteeččnnoosstt  bbyyllaa  nnaavvíícc  jjeeddnnoozznnaaččnněě  ppoottvvrrzzeennaa  jjaakk  mmooddeellyy  ddoopprraavvyy  ppřřiipprraavveennýýmmii  ssppoo--

lleeččnnoossttíí  TTSSKK  hhll..  mm..  PPrraahhyy,,  aa..ss..,,  ttaakk  ii  mmooddeelloovvýýmm  vvýýhhlleeddeemm  ppřřiipprraavveennýýmm  IIPPRR  hhll..  mm..  PPrraahhyy..  

NNaavvrrhhoovvaannéé  nnaappoojjeenníí  tteeddyy  ooddkklloonníí  vveellkkoouu  ččáásstt  ssttáávvaajjííccíí  ii  vvýýhhlleeddoovvéé  ddoopprraavvyy  zz  uull..  ŘŘeevvnniicckkáá  aa  pprroo  ffuunnggoovváánníí  pplláánnoo--

vvaannééhhoo  zzáámměěrruu  ssee  jjeevvíí  jjaakkoo  zzcceellaa  zzáássaaddnníí..  

DDoopprraavvnníí  nnaappoojjeenníí  nnaa  RRoozzvvaaddoovvsskkoouu  ssppoojjkkuu  jjee  ppřřeeddlloožžeennoo  vvaarriiaannttnněě  zz  ddůůvvoodduu  kkoooorrddiinnaaccee  nnaavvrrhhoovvaannééhhoo  zzáámměěrruu  ss  

pprroojjeekktteemm  ppaarrkkoovviiššttěě  PP++RR  TTeerrmmiinnááll  ZZlliiččíínn  ččii  PP++RR  DDeeppoo  aa  NNááddrraažžíí  ZZlliiččíínn,,  ccoožž  jjee  uuvveeddeennoo  hhnneedd  vv  úúvvoodduu  ppřřeeddkkllááddaannéé  

ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA..  

  

Podstata vyjádření – 

Požadavek na prověření údajů z tabulek č.1, 2 resp. 99 v dokumentaci, které se týkají koeficientu 

zeleně. Domnívá se, že koeficient zeleně nebude splněn a upozorňuje, že již dnes je zastavěno území, které 

je dle ÚP HMP plocha izolační zeleně. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

NNeeddííllnnoouu  ssoouuččáássttíí  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA  jjee  vvýýppooččeett  kkooeeffiicciieennttuu  zzeelleenněě,,  kktteerrýý  jjee  pprroo  oobběě  vvaarriiaannttyy  ddoopprraavvnnííhhoo  

nnaappoojjeenníí  nnaa  RRoozzvvaaddoovvsskkoouu  ssppoojjkkuu  uuvveeddeenn  vv  kkaapp..  DD..  II..  77..  ZZ  vvýýppooččttůů  vvyyppllýývváá,,  žžee  KKZZ  jjee  vv  oobboouu  vvaarriiaannttáácchh  ssppllnněěnn..  TTeennttoo  
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kkooeeffiicciieenntt  zzeelleenněě  bbuuddee  ooppěěttoovvnněě  pprroovvěěřřeenn  vv  nnáásslleedduujjííccíícchh  ssttuuppnníícchh  pprroojjeekkttuu  ppřřii  ppoovvoolloovváánníí  vvýýssttaavvbbyy,,  kkddyy  mmuussíí  iinn--

vveessttoorr  pprrookkáázzaatt  ssppllnněěnníí  ppoožžaaddaavvkkůů  ÚÚPP  HHMMPP..  

ÚÚzzeemmíí  vv  zzááppaaddnníí  ččáássttii  OOCC  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn,,  vveeddeennéé  vv  úúzzeemmnníímm  pplláánnuu  SSÚÚ  hhll..  mm..  PPrraahhyy  jjaakkoo  iizzoollaaččnníí  zzeelleeňň,,  

zzaassttaavvěěnnoo  nneenníí..  JJee  zzddee  vvoollnnáá  pplloocchhaa  ss  nnáálleettoovvoouu  zzeelleenníí..  

  

Podstata vyjádření – 

Připomínky se týkají výpočtu vlivu na ovzduší – není v podkladech uvedeno zohlednění vlivu kolon 

vozidel, údaje od ČHMÚ jsou z let 2013-2017 a nyní bude situace horší, žádá o výpočty se zohledněním vý-

hledu a vlivu ostatních plánovaných záměrů včetně projektu společnosti Central Group – Park Zličín a projektu 

Nový Zličín. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

VVýýppooččttyy  eemmiissíí  zz  ddoopprraavvyy  nnaa  kkoommuunniikkaaccíícchh  vv  ookkoollíí  zzáámměěrruu  jjssoouu  uuvveeddeennyy  vv  rroozzppttyylloovvéé  ssttuuddiiii  uuvveeddeennéé  vv  ppřříí--

lloozzee  čč..  33  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA  ((ttaabb..  11  ssttáávvaajjííccíí  ssttaavv,,  ttaabb..  55--1100  vvýýhhlleeddoovvéé  ssttaavvyy))..  PPoouužžiittáá  mmeettooddiikkaa  vvýýppooččttuu  ((MMEEFFAA––1133))  

zzoohhlleeddňňuujjee  ppllyynnuulloosstt  aa  rryycchhlloosstt  ddoopprraavvyy  nnaa  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  kkoommuunniikkaaccíícchh  ––  nneenníí  ppoouužžíívváánn  jjeeddnnoottnnýý  „„eemmiissnníí  ffaakkttoorr““,,  

aallee  mmooddeelluujjee  ssee  kkaažžddáá  kkoommuunniikkaaccee  zzvvllááššťť  vv  zzáávviisslloossttii  nnaa  ppaarraammeettrreecchh  ddoopprraavvnnííhhoo  pprroouudduu..  VVlliivv  kkřřiižžoovvaatteekk  vv  ookkoollíí  

zzáámměěrruu  jjee  ttaakk  vvee  vvýýppooččttuu  zzoohhlleeddnněěnn..  

DDáállee  jjee  nnuuttnnoo  uuppoozzoorrnniitt,,  žžee  vvlliivv  ssnníížžeennéé  ppllyynnuulloossttii  ((aa  rryycchhlloossttii))  jjíízzddyy  jjee  oopprroottii  oobbeeccnnéémmuu  ppoovvěěddoommíí  kkoomm--

pplliikkoovvaanněějjššíí..  NNaappřřííkkllaadd  uu  ssuussppeennddoovvaannýýcchh  ččáássttiicc  aa  bbeennzzoo[[aa]]ppyyrreennuu  hhrraajjee  ppooddssttaattnnoouu  rroollii  rreessuussppeennzzee  ((zzvvíířřeennýý  pprraacchh  

zz  vvoozzoovveekk)),,  jjeejjíížž  mmíírraa  nnaaooppaakk  ppřřii  nníízzkkýýcchh  rryycchhlloosstteecchh  kklleessáá..  UU  vvýýffuukkoovvýýcchh  eemmiissíí  ppaakk  zzáálleežžíí  nnaa  ttyyppuu  vvoozziiddllaa,,  ppaalliivvuu  aa  

kkoonnkkrrééttnníímm  ppoolluuttaannttuu..  

DDaattaa  ČČHHMMÚÚ  zz  lleett  22001133  ––  22001177  jjssoouu  uuvveeddeennaa  pprroo  iinnffoorrmmaaccii  oo  ssoouuččaassnnéémm  ssttaavvuu  iimmiissnníí  zzááttěěžžee  vv  úúzzeemmíí  ((vv  

ssoouullaadduu  ss  ppoožžaaddaavvkkeemm  zzáákkoonnaa  oo  oocchhrraanněě  oovvzzdduuššíí  ssee  vvyycchháázzíí  zz  ppěěttiilleettýýcchh  pprrůůmměěrrůů,,  aabbyy  bbyyllyy  vvyylloouuččeennyy  vvýýkkyyvvyy  ddaannéé  

mmeezziirrooččnníímmii  zzmměěnnaammii  mmeetteeoorroollooggiicckkýýcchh  ppooddmmíínneekk))..  SSaammoottnnéé  ppoossoouuzzeenníí  zzáámměěrruu  jjee  vvššaakk  pprroovveeddeennoo  pprroo  vvýýhhlleeddoovvéé  

rrookkyy  22002244  aa  22004400  aa  zzoohhlleeddňňuujjee  tteeddyy  ii  vvýývvoojj  iinntteennzziitt  ddoopprraavvyy  vv  řřeeššeennéé  oobbllaassttii  vv  bbuuddoouuccíícchh  lleetteecchh..  

IInnffoorrmmaaccee  oo  mmoožžnnýýcchh  kkuummuullaaccíícchh  nnaavvrrhhoovvaannééhhoo  zzáámměěrruu  jjssoouu  uuvveeddeennyy  vv  kkaapp..  BB..  II..  44..  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA..  

ZZmmíínněěnnýý  pprroojjeekktt  „„PPaarrkk  ZZlliiččíínn””  jjee  vv  ppřřeeddkkllááddaannéé  ddookkuummeennttaaccii  EEIIAA  uuvveeddeenn  ppoodd  nnáázzvveemm  „„OObbyyttnnýý  ssoouubboorr  DDoo  ZZaahhrrááddeekk””  

aa  vv  kkuummuullaaccíícchh  jjee  uuvvaažžoovváánn..  

PPrroojjeekktt  „„NNoovvýý  ZZlliiččíínn””  nnaa  ppoozzeemmccíícchh  bbrroowwnnffiieelldduu  vv  ssoouuččaassnněě  pprroovvoozzoovvaannéémm  pprrůůmmyysslloovvéémm  aarreeáálluu  vv  ppřřeedd--

kkllááddaannéé  ddookkuummeennttaaccii  EEIIAA  nneenníí  zzoohhlleeddnněěnn  zz  nněěkkoolliikkaa  ddůůvvooddůů..  ÚÚzzeemmíí,,  nnaa  kktteerréémm  bbyy  mměěll  bbýýtt  pprroojjeekktt  rreeaalliizzoovváánn  jjee  ddllee  

aakkttuuáállnněě  ppllaattnnééhhoo  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu  SSÚÚ  hhll..  mm..  PPrraahhyy  zzaařřaazzeennoo  ddoo  ffuunnkkccee  VVSS  ––  vvýýrroobbaa,,  sskkllaaddoovváánníí  aa  ddiissttrriibbuuccee..  VV  

ssoouuččaassnnéé  ddoobběě  ppllaattnníí  úúzzeemmnníí  pplláánn  SSÚÚ  hhll..  mm..  PPrraahhyy  tteeddyy  ss  bbyyttoovvoouu  ffuunnkkccíí  vv  ttééttoo  ppllooššee  nneeuuvvaažžuujjee..  VVzzhhlleeddeemm  kk  ttoommuu,,  

žžee  ppřřii  ppřříípprraavvěě  ddoopprraavvnníícchh  ppooddkkllaaddůů  TTSSKK  hhll..  mm..  PPrraahhyy,,  aa..ss..  aa  hhllaavvnněě  IIPPRR  hhll..  mm..  PPrraahhyy  vvyycchháázzíí  zzee  ssoouuččaassnněě  ppllaattnnééhhoo  

úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu  SSÚÚ  hhll..  mm..  PPrraahhyy,,  nneenníí  ss  ttíímmttoo  zzáámměěrreemm  vv  ddoopprraavvnníícchh  ddaatteecchh  uuvvaažžoovváánnoo..  

PPrroo  cchhyyssttaannýý  pprroojjeekktt  nneenníí  ssoouuččaassnněě  vveeddeennoo  aannii  jjaakkéékkoollii  ppoovvoolloovvaaccíí  řříízzeenníí  ((nnaappřř..  pprroocceess  EEIIAA,,  kktteerrýý  bbyy  bbyyll  

zzvveeřřeejjnněěnn  nnaa  ppoorrttáálluu  CCEENNIIAA)),,  zzee  kktteerrééhhoo  bbyy  bbyylloo  mmoožžnnéé  iinnffoorrmmaaccee  ččeerrppaatt  aa  zzoohhlleeddnniitt  vv  ppřřeeddkkllááddaannéé  ddookkuummeennttaaccii  

EEIIAA..  IInnffoorrmmaaccee  oo  cchhyyssttaannéémm  pprroojjeekkttuu  jjssoouu  zznnáámmyy  ppoouuzzee  zz  mmééddiiíí,,  kktteerréé  nneejjssoouu  rreelleevvaannttnníímm  zzddrroojjeemm  pprroo  ppřřeeddkkllááddaa--

nnoouu  ddookkuummeennttaaccii  EEIIAA..  DDllee  ttěěcchhttoo  iinnffoorrmmaaccíí  tteepprrvvee  bbuuddee  zzaažžááddáánnoo  oo  zzpprraaccoovváánníí  uurrbbaanniissttiicckkéé  ssttuuddiiee..  DDeevveellooppeerr  
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nnaavvíícc  ppřřiissllííbbiill,,  žžee  ppoo  ddoobbuu  ppřříípprraavvyy  bbuuddoouuccííhhoo  pprroojjeekkttuu,,  kktteerráá  ssee  ppřřeeddppookkllááddáá  jjeeššttěě  mmnnoohhoo  nnáásslleedduujjííccíícchh  lleett,,  zzůůssttaannee  

zzaacchhoovváánnoo  ssttáávvaajjííccíí  vvyyuužžiittíí  aarreeáálluu  ((zzpprráávvaa  zzee  ddnnee  1100..  11..  22001199  zz  PPrraažžsskkééhhoo  ddeennííkkuu::  

hhttttppss::////pprraazzsskkyy..ddeenniikk..cczz//ppooddnniikkaannii//cceennttrraall--ggrroouupp--kkoouuppiill--bbrroowwnnffiieelldd--nnaa--zzlliicciinnee--ppoossttaavvii--ccttvvrrtt--ii--ss--ttrraammvvaajjoovvoouu--ttrraattii--

2200119900111100..hhttmmll))..  

SSaammoottnnéé  MMeemmoorraanndduumm  oo  ssppoolluupprrááccii  nneeuuvvááddíí  jjaakkéékkoollii  kkaappaacciittyy  zzaammýýššlleennééhhoo  zzáámměěrruu  vv  ssoouuččaassnnéémm  pprrůů--

mmyysslloovvéémm  aarreeáálluu,,  kktteerréé  bbyy  bbyylloo  mmoožžnnéé  vv  ppřřeeddkkllááddaannéé  ddookkuummeennttaaccii  EEIIAA  zzoohhlleeddnniitt..  JJee  zzddee  vvššaakk  uuvveeddeennoo,,  žžee  ddeevveelloo--

ppeerr  zzaammýýššllíí  ppooddaatt  žžááddoosstt  oo  zzmměěnnuu  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu  SSÚÚ  hhll..  mm..  PPrraahhyy..    

VV  rráámmccii  zzmměěnnyy  úúzzeemmnnííhhoo  pplláánnuu  mmáá  ddeevveellooppeerr  oobbeeccnněě  zzáákkoonnnnoouu  ppoovviinnnnoosstt  vvyyhhoottoovviitt  pprroo  ttuuttoo  zzmměěnnuu  VVyy--

hhooddnnoocceenníí  vvlliivvůů  nnaa  uuddrržžiitteellnnýý  rroozzvvoojj  úúzzeemmíí  ttzzvv..  „„VVVVÚÚRRUU””,,  vvee  kktteerréémm  ssee  nnaavvrrhhoovvaannáá  zzmměěnnaa  ppoossoouuddíí  zz  hhlleeddiisskkaa  jjeejjííhhoo  

vvlliivvuu  nnaa  uuddrržžiitteellnnýý  rroozzvvoojj  úúzzeemmíí,,  aa  ttoo  vvččeettnněě  kkuummuullaaccíí  ss  oossttaattnníímmii  zzáámměěrryy  vv  ookkoollíí..  VV  kkaappiittoolláácchh  kkuummuullaaccíícchh  ttoohhoottoo  

VVVVÚÚRRUU  bbuuddee  nnaavvrrhhoovvaannýý  zzáámměěrr  „„RRoozzššíířřeenníí  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn””  mmuusseett  bbýýtt  zzoohhlleeddnněěnn..  

VV  ppřřííppaadděě,,  žžee  zzaammýýššlleennýý  pprroojjeekktt  vv  ssoouuččaassnnéémm  pprrůůmmyysslloovvéémm  aarreeáálluu  ppoossttoouuppíí  aažž  ddoo  ppoovvoolloovvaaccííhhoo  řříízzeenníí,,  vvee  

kktteerréémm  bbuuddee  ssttáállee  uuvvaažžoovváánnoo  ss  ddeekkllaarroovvaannoouu  kkaappaacciittoouu  77  000000  bbyyttůů,,  bbuuddee  tteennttoo  zzáámměěrr  jjiissttěě  ppooddllééhhaatt  ppoossuuzzoovváánníí  

vvlliivvuu  nnaa  žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  ttzzvv..  „„pprroocceess  EEIIAA””,,  vvee  kktteerréémm  jjee  vvyyhhooddnnoocceenníí  kkuummuullaaccíí  nneeddííllnnoouu  ssoouuččáássttíí..  TTaakkoovvýýttoo  pprroocceess  

EEIIAA  bbyy  nnaavvrrhhoovvaannýý  zzáámměěrr  „„RRoozzššíířřeenníí  MMeettrrooppoollee  ZZlliiččíínn””  mmuusseell  zzoohhlleeddnniitt..  

  

Podstata vyjádření – 

V závěru vyjádření jsou uvedeny následující požadavky – 

 

 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

AAdd  11..  aa  aadd  22..  ––  vv  ppřřeeddcchháázzeejjííccíímm  kkoommeennttáářříícchh  kk  ppřřiippoommíínnkkáámm  jjee  vvyyssvvěěttlleenn  pprriinncciipp  ssttaannoovveenníí  ddoopprraavvnníícchh  iinntteennzziitt..  

IInnffoorrmmaaccee,,  kktteerréé  bbyyllyy  ppoosskkyyttnnuuttyy  pprroo  tteennttoo  úúččeell  iinnvveessttoorreemm  aa  nnaa  zzáákkllaadděě  kktteerrýýcchh  bbyyllaa  nnaavvrržžeennaa  oobbrrááttkkoovvoosstt  jjee    

vv  ttoommttoo  ppřřííppaadděě  nnaaddssttaannddaarrddnníí,,  oobbvvyykkllee  nneejjssoouu  iinnffoorrmmaaccee  oo  iinntteennzziittáácchh  pprroovvoozzuu  kk  ddiissppoozziiccii  aa  ppoouužžíívvaajjíí  ssee  jjeenn  hhrruubbššíí  
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ooddhhaaddyy,,  uuvveeddeennéé  hhooddnnoottyy  kkoorreessppoonndduujjíí  ss  ttěěmmiittoo  ooddhhaaddyy  aa  jjssoouu  ddoolloožžeennyy  kkoonnkkrrééttnníímmii  pprrůůzzkkuummyy..  ZZpprraaccoovváánníí  iinntteenn--

zziitt  oodd  UUDDII  TTSSKK  aa  IIPPRR  PPrraahhaa  jjee  zzcceellaa  vv  ssoouullaadduu  ss  nneejjvvhhooddnněějjššíímm  ppřřííssttuuppeemm,,  ttyyttoo  mměěssttsskkéé  oorrggaanniizzaaccee  mmaajjíí  nneejjrroozz--

ssááhhlleejjššíí  aa  nneejjppřřeessnněějjššíí  úúddaajjee  jjaakk  oo  ssttáávvaajjííccíímm  ssttaavvuu,,  ttaakk  ii  oo  mmoožžnnéémm  vvýýhhlleeddoovvéémm  vvyyuužžiittíí  úúzzeemmíí..  ZZ  ppoohhlleedduu  pprroocceessuu  

EEIIAA,,  kktteerrýý  zzoohhlleeddňňuujjee  ii  ppoottřřeebbnnoouu  ppřřeessnnoosstt  vvssttuuppůů  pprroo  rroozzhhooddnnuuttíí,,  zzddaa  jjee  mmoožžnnéé  ččii  nniikkoolliivv  zzáámměěrr  ppoovvoolliitt  nneenníí  ppoottřřee--

bbaa  ppoožžaaddoovvaatt  ddaallššíí  pprroovvěěřřeenníí  uuvveeddeennýýcchh  vvssttuuppůů..      

AAdd..33  IInnvveessttoorr  ppooddaall  zzáámměěrr  kk  ppoossoouuzzeenníí  ss  jjeeddnníímm  nnaappoojjeenníímm  vvee  ssmměěrruu  oodd  PPrraahhyy..  ZZáámměěrruu  ssee  vv  pprroocceessuu  EEIIAA  ppoossuuzzuujjee  

vv  ppooddoobběě  ppooddaannéé  iinnvveessttoorreemm  aa  ppoossoouuzzeennéé  vv  ddookkuummeennttaaccii,,  ppookkuudd  nnaavvrržžeennýý  zzáámměěrr  vvyyhhoovvíí  aa  llzzee  hhoo  zz  ppoohhlleedduu  vvlliivvůů  nnaa  

žžiivvoottnníí  pprroossttřřeeddíí  aakkcceeppttoovvaatt,,  nneenníí  ooddůůvvooddnniitteellnnéé  ppoožžaaddoovvaatt  vv  rráámmccii  ppoossuuddkkuu  ddaallššíí  rroozzššíířřeenníí  zzáámměěrruu..  VV  ppřřeecchhoozzíímm  

tteexxttuu    jjee  uuvveeddeennoo  ii  zzddůůvvooddnněěnníí,,  pprroočč  iinnvveessttoorr  nneeuuvvaažžoovvaall  aa  nneezzaapprraaccoovvaall  ddoo  pprroojjeekkttuu  ii  nnaappoojjeenníí  oodd  zzááppaadduu..    

AAdd..44  NNeeddííllnnoouu  ssoouuččáássttíí  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA  jjee  vvýýppooččeett  kkooeeffiicciieennttuu  zzeelleenněě,,  kktteerrýý  jjee  pprroo  oobběě  vvaarriiaannttyy  ddoopprraavvnnííhhoo  nnaappoo--

jjeenníí  nnaa  RRoozzvvaaddoovvsskkoouu  ssppoojjkkuu  uuvveeddeenn  vv  kkaapp..  DD..  II..  77..  ZZ  vvýýppooččttůů  vvyyppllýývváá,,  žžee  KKZZ  jjee  vv  oobboouu  vvaarriiaannttáácchh  ssppllnněěnn..  TTeennttoo  

kkooeeffiicciieenntt  zzeelleenněě  bbuuddee  ooppěěttoovvnněě  pprroovvěěřřeenn  vv  nnáásslleedduujjííccíícchh  ssttuuppnníícchh  pprroojjeekkttuu  ppřřii  ppoovvoolloovváánníí  vvýýssttaavvbbyy,,  kkddyy  mmuussíí  iinn--

vveessttoorr  pprrookkáázzaatt  ssppllnněěnníí  ppoožžaaddaavvkkůů  ÚÚPP  HHMMPP..  NNeenníí  pprroottoo  ddůůvvoodd  vv  rráámmccii  pprroocceessuu  EEIIAA  pprroovváádděětt  ddaallššíí  ppoossoouuzzeenníí  ttoohhoottoo  

vvýýppooččttuu..  

AAdd..55  PPoožžaaddaavveekk  jjee  vv  ppooddssttaattěě  kkoommeennttoovváánn  vv  ppřřeeddcchháázzeejjííccíímm  tteexxttuu..  VVzzhhlleeddeemm  kkee  zzppůůssoobbuu  zzpprraaccoovváánníí  rroozzppttyylloovvéé  

ssttuuddiiee,,    vvýýššee  uuvveeddeennýýmm  iinnffoorrmmaaccíímm  aa  pprroovvěěřřeenníí  pprroovveeddeennýýcchh  vv  rráámmccii  ppoossuuddkkuu  nneeppoovvaažžuujjii  zzaa  ooddůůvvooddnněěnnéé  ppoožžaaddoo--

vvaatt  vv  ttoommttoo  pprroocceessuu  EEIIAA  ddaallššíí  nneezzáávviisslléé  ppoossoouuzzeenníí  vvyyhhooddnnoocceenníí  vvlliivvuu  nnaa  oovvzzdduuššíí..    

 

V.2.4 Veřejnost 3  ze dne 9.7.2019 

Podstata vyjádření – 

Uvádí, že v dopravní studii jsou uvedeny pouze orientační výpočty, protože není v dopravních mo-

delech uvažováno se skutečnou kumulací záměru se všemi možnými dalšími záměry v okolí hodnoty jsou 

proto nepřesné a zavádějící. Dále trvají na tom, že nové dopravní napojení řeší jen příjezd od východu a tak, 

že ostatní navazující doprava bude dále zatěžovat ulici Řevnickou a proto trvají na vznesených připomínkách. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

PPrroo  nnaavvrrhhoovvaannýý  zzáámměěrr  bbyyllaa  vvyyhhoottoovveennaa  ddoopprraavvnníí  ssttuuddiiee  ((EEuurrooppeeaann  TTrraannssppoorrttaattiioonn  CCoonnssuullttaannccyy,,  ss..rr..oo..,,  úúnnoorr  22001199,,  

ppřříílloohhaa  čč..  11  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA)),,  kktteerráá  vvyycchháázzíí  zz  ppooddkkllaaddůů  ssppooll..  TTSSKK  hhll..  mm..  PPrraahhyy  aa  IIPPRR  hhll..  mm..  PPrraahhyy,,  kktteerréé  ssee  ddlloouuhhoo--

ddoobběě  zzaabbýývvaajjíí  pprreeddiikkccíí  ddoopprraavvyy  nnaa  úúzzeemmíí  hhll..  mm..  PPrraahhyy..  VV  ttěěcchhttoo  ppooddkkllaaddeecchh  jjssoouu  uuvveeddeennyy  vvššeecchhnnyy  vv  ssoouuččaassnnoossttii  

zznnáámméé  kkuummuullaaccee  vv  úúzzeemmíí,,  aa  ttoo  vvee  ssttřřeeddnněěddoobbéémm,,  ttaakk  ddlloouuhhooddoobbéémm  hhoorriizzoonnttuu,,  ccoožž  jjee  ppooddrroobbnněě  rroozzeeppssáánnoo  aa  vvyyssvvěětt--

lleennoo  vv  kkaapp..  BB..  II..  44..  ddookkuummeennttaaccee  EEIIAA..  VV  úúddaajjíícchh  oodd  IIPPRR  PPrraahhaa  jjssoouu  zzaappooččtteennyy  vvššeecchhnnyy  mmoožžnnéé  rroozzvvoojjee,,  kktteerréé  jjssoouu  

vv  ssoouullaadduu  ss  ÚÚPP  HHMMPP..  DDoopprraavvnníí  ddaattaa  jjssoouu  pprroottoo  ppoovvaažžoovváánnaa  pprroo  ppoottřřeebbyy  pprroocceessuu  EEIIAA  zzaa  sspprráávvnnáá..  

PPřříímméé  nnaappoojjeenníí  nnaa  RRoozzvvaaddoovvsskkoouu  ssppoojjkkuu  jjee  nnaavvrrhhoovváánnoo  zzee  ssmměěrruu  oodd  PPrraahhyy  aa  ddáállee  zzppěětt  ppřříímméé  nnaappoojjeenníí  nnaa  RRoozzvvaa--

ddoovvsskkoouu  ssppoojjkkuu  ssmměěrreemm  vveenn  zz  PPrraahhyy..  TTaattoo  ddoopprraavvnníí  úúpprraavvaa  jjee  pprrvvnníí  ččáássttíí  ddoopprraavvnníí  iinnffrraassttrruukkttuurryy,,  kktteerroouu  ppřřeeddppoo--

kkllááddáá  ssoouuččaassnnýý  úúzzeemmnníí  pplláánn..  PPootteenncciioonnáállnníí  vvýýhhlleeddoovvéé  pprrooppoojjeenníí  ppooddjjeezzddeemm  ppoodd  RRoozzvvaaddoovvsskkoouu  ssppoojjkkoouu  jjee  tteeoorreettiicc--

kkyy  mmoožžnnéé,,  bbuuddee  vvššaakk  vvýýhhlleeddoovvěě  tteecchhnniicckkyy  ddeeffiinnoovváánnoo  zzeejjmméénnaa  ddaallššíímm  rroozzvvoojjeemm  úúzzeemmíí  zzeejjmméénnaa  ppaakk  zzppůůssoobbeemm  

rreeaalliizzaaccee  jjiižžnnííhhoo  kkoolleekkttoorruu,,  ppooččtteemm  ooddbbooččeenníí  zz  ttoohhoottoo  kkoolleekkttoorruu,,  ččii  ppřřííppaaddnnoouu  rreeaalliizzaaccíí  pprroojjeekkttuu  PP++RR  TTeerrmmiinnááll  ZZlliiččíínn..    
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PPrroottoožžee  vv  ddoopprraavvnníícchh  ddaatteecchh  jjee  ttoottoo  ddoopprraavvnníí  řřeeššeenníí  zzaappooččtteennaa,,  aa  pprroottoožžee  vvlliivv  ddoopprraavvyy  bbyyllyy  vv  ddooppaaddeecchh  nnaa  jjeeddnnoottllii--

vvíí  sslloožžkkyy  žžiivvoottnnééhhoo  pprroossttřřeeddíí  pprrookkáázzáánn  jjaakkoo  aakkcceeppttoovvaatteellnnýý,,  nneenníí  ddůůvvoodd  nneeppoovvaažžoovvaatt  zzáámměěrr  vv  nnaavvrržžeennéé  ppooddoobběě  

ddoopprraavvnnííhhoo  řřeeššeenníí  zzaa  nneeaakkcceeppttoovvaatteellnnýý..      PPrroobblleemmaattiikkyy  ddoopprraavvyy  bbuuddee  aauuttoommaattiicckkyy  ppooddrroobbnněě  pprroovvěěřřoovváánnaa  vv  ddaallššíícchh  

ssttuuppnníícchh  pprroojjeekkttoovvéé  ppřříípprraavvyy  ssttaavvbbyy  aa  ppřřii  jjeejjíímm  ppoovvoolloovváánníí,,  nneenníí  pprroottoo  ppoottřřeebbaa  ttuuttoo  pprroobblleemmaattiikkuu  vv  rráámmccii  ttoohhoottoo  

pprroocceessuu  EEIIAA  ddáállee  ddooppllňňoovvaatt..  

V.2.5 Veřejnost 1/2 ze dne 10.7.2019 

Označení veřejnost 1/2 znamená, že se jedná o druhé vyjádření stejné osoby z řad veřejnosti, jako 

je vyjádření veřejnost 1/1. 

Podstata vyjádření – 

Navrhuje pěší propojení mezi uvazovaným parkovištěm P+R (značeným v dokumentaci Depo) a na-

vrhovaným záměrem, aby zde parkující řidiči nemuseli z tohoto P+R jezdit do OC Metropole autem. 

VVyyppoořřááddáánníí  vvyyjjááddřřeenníí  ––  

DDllee  ssdděělleenníí  IInnvveessttoorr  bbeerree  ppooddnněětt  nnaa  vvěěddoommíí..  VV  ssoouuččaassnnoouu  ddoobbuu  vvššaakk  nneenníí  pprroojjeekktt  PP++RR  DDeeppoo  ZZlliiččíínn  vv  aaddeekkvvááttnníí  ffáázzii  

pprroojjeekkttoovvýýcchh  ppřříípprraavv,,  aa  pprroottoo  nneellzzee  nnaavvrrhhoovvaatt  ssttaavveebbnníí  úúpprraavvyy  oobbjjeekkttuu  pprroo  ppoožžaaddoovvaannoouu  lláávvkkuu..  

VI .  CELKOVÉ POSOUZENÍ  AKCEPTOVATELNOSTI  ZÁMĚRU 

Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ  A VEŘEJNÉ 

ZDRAVÍ  

Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření stávajícího obchodního centra Metropole Zličín na 

plochu povrchového parkoviště v jižním předpolí stávajícího objektu obchodního centra. Dojde zde k realizaci 

dvoupodlažního objektu s převážně obchodními a restauračními plochami, na který bude navazovat nový 

parkovací dům o sedmi úrovních. 

Po realizaci záměru bude zachováno stávající dopravní napojení na ulici Řevnickou. Zároveň bude 

vybudováno nové přímé napojení na Rozvadovskou spojku, čímž dojde ke zlepšení dopravní obsluhy areálu 

a nedojde k navýšení dopravy na ul. Řevnické. 

Vlivy záměru jak z výstavby, tak provozu záměru, a to včetně kumulací s významnými připravova-

nými záměry v okolí, byly v potřebném rozsahu prověřeny a vyhodnoceny v tomto procesu EIA zejména 

v Dokumentaci a připomínkovány ve vyjádření k Dokumentaci a na veřejném projednání a dále byly prověřeny 

v rámci zpracování posudku. Na základě všech podkladů a doplňujících informací poskytnutých zpracovateli 

posudku lze konstatovat, že vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví z realizace a provozu záměru (při dodr-

žení podmínek uvedených v návrhu opatření) budou přijatelné a nesvědčí (při dodržení podmínek navržených 

ve stanovisku), o možném neakceptovatelném negativním ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví 

v ovlivnitelném území. 

 

Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo zaměřeno na obyvatele nejvíce exponované obytné zá-

stavby v zájmovém území. Z posouzení plyne, že v důsledku realizace záměru nedochází k navýšení počtu 
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obyvatel stávající zástavby obtěžovaných hlukem z dopravy a subjektivně rušených ve spánku hlukem z do-

pravy. Realizací záměru nedochází k navýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění, resp. rizika infarktu 

myokardu u obyvatel v posuzované oblasti v důsledku dlouhodobého působení hluku z dopravy. 

Vlivem realizace navrženého záměru nebylo u žádné ze sledovaných imisních charakteristik kvality 

ovzduší zaznamenáno významné zvýšení zdravotního rizika ve smyslu ohrožení zdraví. Z kvantifikace zdra-

votního 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 nevý-

znamné. 

Sociální a ekonomické vlivy se projeví lokálně nevýznamně pozitivně (navýšení ploch zeleně, mírné 

zlepšení dopravní zátěže na ul. Řevnické, atd.) 

 

Posouzení vlivů záměru na ovzduší prokázalo, že z hlediska znečištění ovzduší nebude výstavba 

posuzovaného záměru za předpokladu dodržení opatření uvedených v kap. B. I. 6. dokumentace EIA předsta-

vovat významné riziko pro životní prostředí v daném území. Vliv provozu záměru lze označit za akceptovatel-

né. Vlivem záměru byl vypočten lokálně i pokles imisní zátěže, a to zejména při severním okraji stávající části 

záměru nebo v prostoru napojení Metropole Zličín na ulici Řevnická. Pro snížení příspěvků benzo(a)pyrenu 

byla navržena kompenzační opatření výsadbou stromů. 

 

Z hlediska akustické situace v území nebude výstavba ani provoz posuzovaného záměru za před-

pokladu dodržení protihlukových opatření začleněných do podmínek stanoviska představovat významné riziko 

pro životní prostředí v daném území. Změnou organizace dopravy v důsledku realizace nového dopravního 

napojení na Rozvadovskou spojku navíc dochází v některých výpočtových bodech (hl. v ul. Do Zahrádek II., U 

Zličína, Sazovická) ke zlepšení akustické situace.  

Vlivy na další vyhodnocené fyzikální a biologické charakteristiky (proslunění a denní osvětlení, vib-

race, zápach, radioaktivní či elektromagnetické znečištění a světelné znečištění) budou žádné či nevýznamné. 

 

Negativní dopady na podzemní vody by mohlo mít období výstavby, kdy budou vody z výkopů zasa-

kovány do podloží. Eliminace tohoto negativního dopadu je zajištěna podmínkou uvedenou ve stanovisku a 

dále standardními podmínkami, které budou na investorovi požadovány v rámci povolovacího procesu výstav-

by. K dalším negativním dopadům na podzemní a povrchové vody, při respektování standardních požadavků, 

které budou na investorovi požadovány v rámci povolovacího procesu výstavby, nedojde. Pozitivním přínosem 

záměru je navržená a požadovaná koncepce hospodaření s dešťovými vodami – nejprve využití pro zálivku a 

splachování WC, následně vsakování a teprve přebytek bude odváděn do dešťové kanalizace. 

Posuzovaný záměr nepředstavuje z hlediska vlivu na flóru, faunu a ekosystémy riziko. Součástí zá-

měru je návrh komplexních sadových úprav s významným navýšením ploch zeleně i počty stromů oproti stá-

vajícímu stavu. 

Plánovaný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vliv navrhovaného záměru je hodno-

cen jako únosný zásah do krajinného rázu. 
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Umístění posuzovaného záměru do území nepředstavuje z hlediska vlivu na ÚSES, VKP, ZCHÚ a 

systém NATURA 2000 riziko z hlediska možného ovlivnění životního prostředí. 

Zájmové území je v současné době tvořeno především povrchovým parkovištěm pro zákazníky stá-

vajícího objektu obchodního centra Metropole Zličín. K negativním dopadům na půdu nedojde. Stejně nebu-

dou nijak ovlivněny přírodní zdroje, hmotný majetek ani kulturní dědictví. 

Záměr nemůže mít žádné příhraniční vlivy. 

 

Celkově lze proto považovat, za předpokladu realizace opatření k ochraně životního prostředí a ve-

řejného zdraví spojených se záměrem a opatření rezultujících z posuzování podle zákona, vlivy posuzované-

ho záměru na životní prostředí a veřejné zdraví za přijatelné. 
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VI I .  NÁVRH STANOVISKA  

Odbor ochrany prostředí hlavního města Prahy 

Jungmannova 35/29 

110 00 Praha 1 

V Praze, dne: ….........……. 2019 

Číslo jednací: ………..........……. 

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽI-

VOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
(dále jen „závazné stanovisko“) 

 

podle § 9a odst. 1až3 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“) 

 

VII . I  Povinné údaje  

VII.1.1 Název záměru 

Rozšíření Metropole Zličín        

 

VII.1.2 Kapacita záměru 

Předmětem navrhovaného záměru je rozšíření obchodního centra Metropole Zličín o celkové hrubé 

podlažní ploše 154 628 m2 do prostoru stávajícího povrchového parkoviště v jižní části území. 

Základní bilance záměru „Rozšíření Metropole Zličín” 

Plocha řešeného území – samotný areál OC 118 850 m2 

Plocha řešeného území – dopravní napojení na Rozvadovskou spojku ve variantě A 9 405 m2 

Plocha řešeného území – dopravní napojení na Rozvadovskou spojku ve variantě B 5 285 m2 

Plocha řešeného území – areál OC a varianta dopravního napojení na Rozvadovskou spojku A 128 255 m2 

Plocha řešeného území – areál OC a varianta dopravního napojení na Rozvadovskou spojku B 124 135 m2 

Plocha celého řešeného území vč. obou variant dopravního napojení na Rozvadovskou spojku 133 540 m2 

  

Plocha zeleně ve variantě dopravního napojení na Rozvadovskou spojku A 41 324 m2 

Plocha zeleně ve variantě dopravního napojení na Rozvadovskou spojku B 41 004 m2 
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Zastavěná plocha 37 955 m2 

  

Obestavěný prostor 725 876 m3 

  

Počet nadzemních úrovní max. 7 

Počet podzemních úrovní 1 

  

HPP - nadzemní podlaží vč. parkovacího domu 151 113 m2 

HPP - podzemní podlaží 3 515 m2 

HPP celková 154 628 m2 

HPP obchodní plochy 28 971 m2 

HPP gastro 4 315 m2 

HPP parking 84 804 m2 

HPP ostatní (chodby, schodiště, výtahy, zázemí-BC, lobby, dětský koutek) 36 538 m2 

  

Celkový počet parkovacích stání – navýšení oproti současnému stavu 1 270 

 

VII.1.3 Zařazení záměru dle přílohy č.1 

Kategorie:  II 

Bod:  109 - Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu parkovacích stání v 

součtu pro celou stavbu. 

Stanovený limit pro bod 109 – 500 míst 

 

Bod:  110 - Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou zastavěnou 

plochou od stanoveného limitu. 

Stanovený limit pro bod 109 –  6 000 m2 

 

Příslušný úřad: Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy 

VII.1.4 Umístění záměru 

Kraj:  Hl. město Praha   

Městská část: Praha – Zličín, Praha 13 

Obec:   Praha     

Katastrální území: Třebonice, Zličín 

Záměr se nachází na území hl. m. Prahy v městské části Praha – Zličín a Praha 13, k. ú. Zličín 

[793264] a Třebonice [770353]. 

Zájmové území je z východu vymezeno ulicí Řevnická, z jihu oplocením zkušební trati Dopravního 

podniku hl. m. Prahy a místní komunikací I. třídy (Rozvadovská spojka), v jihozápadním rohu oplocením trafo-
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stanice PRE a.s., ze západu oplocením depa Dopravního podniku hl. m. Prahy a ze severu zástavbou u ul. U 

Zličína. Hlavní a jediný příjezd je v současné době z ulice Řevnická v severovýchodním rohu území. 

VII.1.5 Obchodní firma oznamovatele 

CGI Metropole, s.r.o. 

VII.1.6 IČ oznamovatele 

26120313 

VII.1.7 Sídlo oznamovatele 

Řevnická 1/121 

155 21 Praha 5 

VII.1.8 Zástupce oznamovatele 

Ing. Jiří Marušiak, Ph.D. 

Řevnická 1/121 

155 21 Praha 5 

tel.: +420 234 095 327 

VII.1.9 Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provo-

zu záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem 

prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace negativních vlivů záměru 

na životní prostředí a veřejné zdraví 

VII.1.9.1 Podmínky pro fázi přípravy záměru 

1. PHS 1 bude umístěna na úrovni + 14,000 m, její poloha je stanovena v příloze č. 2 dokumentace -

Akustické posouzení. PHS 1 bude půdorysného tvaru L o celkové délce 70 m a o výšce horní hrany 

4,5 m nad úrovní střechy (spodní hrana stěny bude 0,4 m nad úrovní střechy), stěna bude pohltivá 

směrem k jednotkám s αmin= 0,6. 

2. Pohltivý obklad stěny bude umístěn na úrovni + 14,000 m, jeho poloha je stanovena v příloze č. 2 do-

kumentace -Akustické posouzení. Obklad bude o celkové délce 38 m po celé výšce stěny. Obklad 

bude pohltivý o αmin= 0,6. 

3. PHS 2 bude umístěna na úrovni + 14,000 m, její poloha je stanovena v příloze č. 2 dokumentace -

Akustické posouzení. PHS 2 bude půdorysného tvaru L o celkové délce 28,5 m a o celkové výšce 4 

m. Tato stěna bude akusticky odrazivá. 

4. Komíny nově navrhované kotelny budou osazeny tlumiči hluku o minimálním útlumu 12 dB. 
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5. Pro snížení emisních příspěvků záměru z hlediska benzo[a]pyrenu se požaduje provést výsadbu od-

povídající svým účinkem na benzo[a]pyren výsadbě 61 ks listnatých stromů o objemu koruny 4 m3. 

6. V dalším stupni projektu prověřit a případně zapracovat opatření ke snížení spotřeby energie 

při provozu budovy. 

7. V projektu pro územní rozhodnutí bude provedena optimalizace návrhu akumulačních nádrží, ze kte-

rých bude vody využívána pro závlahy a splachování WC. Současně budou optimalizovány další ob-

jekty pro nakládání se srážkovými vodami s koncepcí přednostního využití vod pro závlahu a spla-

chování WC, dále vsakování nevyužitých vod a jako poslední možnost bude využit odvod vody do 

dešťové kanalizace. 

VII.1.9.2 Podmínky pro fázi výstavby záměru 

8. Bude zpracován havarijní plán pro výstavbu, do kterého budou zapracovány i opatření na ochranu 

podzemních vod při výstavbě Při výstavbě smí být z dílčích stavebních jam a výkopů zasakovány 

pouze nekontaminované vody. V případě kontaminace musí být vody přečerpávány do usazovacích či 

retenčních nádrží. Kontaminované vody nesmí být vypouštěny bez předčištění ani do dešťové kanali-

zace. 

9. Do projektu organizace výstavby budou začleněny všechny požadavky na ochranu životního prostředí 

při výstavbě (str. 63÷65 dokumentace EIA). 

10. Na vybrané plochy určené k osetí travním semenem bude použita směs trav s obsahem minimálně 

30 % kvetoucích dvouděložných nektarových rostlin: štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), jetele (Tri-

folium spp.), čičorka pestrá (Coronilla varia). Směs nejen poskytne potravu pro medonosný hmyz na-

místo druhově chudého trávníku, ale navíc snižuje potřebu údržby, jelikož není třeba tak častého se-

čení.  

VII.1.9.1 Podmínky pro fázi provozu záměru 

11. Travní porosty budou sekány s minimální frekvencí, ideálně pouze 2x ročně, aby nedocházelo 

k přílišnému vysychání a podpořila se jejich retenční schopnost. Díky přítomnosti kvetoucích rostlin 

bude porost zároveň poskytovat potravu hmyzu. 

VII.1.9.2 Podmínky po ukončení provozu záměru 

Podmínky při zrušení záměru budou vycházet z aktuálního stavu životního prostředí a technologic-

kých možností v době ukončení provozu záměru, a proto není odůvodněné ani potřebné je v současné době 

stanovovat. 

VII.1.10 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 

Nestanovují se. 
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VII . I I  Odůvodnění  

VII.2.1 Odůvodnění vydání souhlasného / nesouhlasného stanoviska včetně 

odůvodnění stanovení uvedených podmínek 

Dne 31.10.2018 obdržel Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OCP MHMP) 

oznámení záměru „Rozšíření Metropole Zličín“. 

Informace o oznámení byla na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy zveřejněna dne 

08.11.2018. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohly zaslat 

písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení, v 

daném případě do 10.12.2018.  

Dne 5. 1. 2019 vydalo OCP MHMP závěr zjišťovacího řízení pod č.j. MHMP 246177/2019 s závě-

rem, že záměr má významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona. 

V 06/2019 byla na OCP MHMP předložena dokumentace záměru zpracovaná Ing. Liborem Lády-

šem držitelem autorizace dle § 19 zákona (č. j. udělení autorizace 3772/603/OPV/93, prodloužení autorizace 

č. j. 70572/ENV/15). 

Informace o dokumentaci byla na úřední desce Magistrátu hlavního města Prahy zveřejněna dne 

10.6.2019. Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohly zaslat 

písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení, v 

daném případě do 10.7.2019. 

V dokumentaci bylo provedeno vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a 

veřejné zdraví, které jsou hodnoceny ve všech aspektech, a to v případě potřeby jak ve fázi výstavby, tak ve 

fázi provozu záměru.  

Jako odborný podklad pro vypracování dokumentace záměru byla zpracována řada dílčích odbor-

ných studií zaměřených na detailní analýzu a hodnocení jednotlivých aspektů záměru na veřejné zdraví a 

životní prostředí. V rámci dokumentace byla zpracována Dopravní studie (European Transportation Consul-

tancy, s.r.o., únor 2019), Akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., květen 2019), Rozptylová studie 

(ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., duben 2019), Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné 

zdraví (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r.o., duben 2019), Vyhodnocení vlivu hluku na veřejné zdraví 

(EKOLA group, spol. s r.o., květen 2019), Kompenzační opatření ke snížení vlivů záměru na kvalitu ovzduší 

(ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., duben 2019), Vlivy záměru na klimatický systém a odolnost a 

zranitelnost projektu vůči klimatickým změnám (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o., květen 2019), 

Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz (EKOLA group, spol. s r.o., duben 2019) a další. 

V rámci dokumentace EIA byly komplexně vyhodnoceny všechny možné významné vlivy záměru na 

jednotlivé složky životního prostředí (např. vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví, vlivy na ovzduší a klima, 

vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky, vlivy na povrchové a podzemní 

vody, vlivy na půdu, vlivy na přírodní zdroje, vlivy na biologickou rozmanitost, vlivy na krajinu a její ekologické 

funkce atd.). 

Součástí uvedeného vyhodnocení vlivů bylo i posouzení kumulativních vlivů s dalšími plánovanými 

záměry v území jak v krátkodobém, tak dlouhodobém výhledu. 
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Z provedených posouzení v dokumentaci EIA vyplývá, že realizace záměru nebude představovat 

významné zhoršení životního prostředí a že předmětný záměr z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního 

prostředí bude akceptovatelný.  

Záměr nemůže mít žádné vlivy, které by přesahovaly státní hranice. 

Z pohledu vlivu stavby na životní prostředí byly identifikovány některé jednoznačně pozitivní aspekty 

záměru „Rozšíření Metropole Zličín“. Vlivem záměru bylo vypočteno lokálně mírné zlepšení akustické situace i 

pokles imisní zátěže, a to díky změně směrování dopravy (i stávající) v souvislosti s realizací nového doprav-

ního napojení na Rozvadovskou spojku. Pozitivně je hodnocena i rozsáhlá výsadba zeleně a navržené hospo-

daření s dešťovými vodami. 

V důsledku výstavby a provozu záměru „Rozšíření Metropole Zličín“ nedojde k výrazným negativním 

změnám, které by nebylo možné eliminovat vhodně navrženými opatřeními a které by bránily realizaci stavby. 

Zpracovatel Dokumentace v závěru doporučil posuzovaný záměr k realizaci. 

Zpracováním posudku byl pověřen Ing. Richarda Kuk, držitele autorizace dle § 19 zákona (osvěd-

čení o odborné způsobilosti č. j. 15700/4161/OEP/92, rozhodnutí o prodloužení autorizace č. j. 

35055/ENV/16). V souladu s § 9 odst. 3 zákona stanovilo OCP HMP zpracovateli posudku pro zpracování a 

předložení posudku lhůtu 60 dní od převzetí dokumentace včetně všech podkladů. Dne 6. 8. 2019 byly zpra-

covateli posudku doručeny všechny podklady potřebné ke zpracování posudku. Dne 24.9.2019 požádal zpra-

covatel posudku dle §9 odst. 3 zákona č.100/2001 Sb. o prodloužení lhůty na zpracování posudku.  

Dopisem ze dne 22. 7. 2019 rozeslalo OCP HMP pozvánku na veřejné projednání DÚSC ke zveřej-

nění a dále dotčeným orgánům a následně ji zveřejnilo dle § 16 odst. 1 zákona na internetu v Informačním 

systému EIA. Informace o konání veřejného projednání byla zveřejněna na úřední desce dotčeného kraje dne 

22. 7. 2019. 

Veřejné projednání dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo dne 6. 8. 2019 od 15:30 

hodin v budově Magistrát hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1 (Škodův palác), místnost č. 

201 - 2. patro. Na veřejném projednání zástupci oznamovatele seznámili přítomné zástupce DÚSC, dotčených 

orgánů a veřejnosti s posuzovaným záměrem a zpracovatel dokumentace s výsledky hodnocení vlivů záměru 

na životní prostředí. Na veřejném projednání byly vzneseny připomínky a dotazy ze strany DÚSC a veřejnosti, 

na které bylo zástupci jednotlivých stran (zástupci oznamovatele, zpracovateli dokumentace, zpracovatelem 

posudku, zástupci MŽP) obratem reagováno. Připomínky a dotazy se týkaly zejména problematiky hluku, in-

tenzit dopravy, organizace dopravy, ovzduší a harmonogramu výstavby. Obecně lze konstatovat, že všechny 

dotazy a připomínky byly na veřejném jednání zodpovězeny. Údaje o účasti a závěry z projednání jsou po-

drobněji uvedeny v zápise z veřejného projednání ze dne … pod č. j. ….  

Dne 25. 10. 2019 byl OCP HMP předložen posudek zpracovaný v souladu s přílohou č. 5 k zákonu 

Ing. Richardem Kukem. 

Zpracovatel posudku se na základě dokumentace, upřesňujících informací poskytnutých oznamova-

telem záměrů, vyjádření k dokumentaci a veřejného projednání, ztotožnil se závěrem dokumentace, že lze pro 

záměr „Rozšíření Metropole Zličín“ vydat souhlasené stanovisko při splnění navržených podmínek.   

Na základě výše uvedeného, dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného projednání a po-

sudku, se příslušný úřad ztotožnil se závěry posudku a dospěl k závěru, že negativní vlivy posuzovaného 

záměru „Rozšíření Metropole Zličín“ nepřesahují míru stanovenou zákony a dalšími předpisy a že předmětný 
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záměr lze při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné závazné 

stanovisko. 

Odůvodnění stanovených podmínek – 

VII.2.1.1 Podmínky pro fázi přípravy záměrů 

Podmínka č. 1÷4 – podmínky jsou stanoveny na základě výsledků akustické studie v dokumentaci a jsou ur-

čeny k ochraně obyvatel před hlukem. Požadavek vychází z dokumentace. 

Podmínka č. 5 - Jedná se o kompenzační opatření, které eliminuje příspěvek záměru ke koncentracím ben-

zo[a]pyrenu. V rámci dokumentace byl proveden výpočet potřebného počtu stromů pro listnatý strom 

s velikostí koruny 4 m3.   V souladu s metodikou výpočtu lze uvedený počet stromů upravit tak, aby bylo dosa-

ženo stejného účinku eliminace benzo[a]pyrenu např, při použití výsadby jehličnatých stromů se stejnou koru-

nou, kdy je možné zohlednit rozdíl v délce působení během roku (navržený poměr účinnosti je 1,5:1). Vyššího 

účinku lze dosáhnout i výsadbou stromů s větším objemem koruny. Mezi tyto stromy nelze započítat stromy, 

které budou vysazeny v rámci náhradní výsadby za kácené stávající stromy. Požadavek vychází z dokumen-

tace a výsledků hodnocení v posudku. 

Podmínka č. 6 - Opatření bylo navrženo jako součást záměru v dokumentaci pro snížení negativních účinků 

na klima. V rámci posudku byl tento požadavek začleněn mezi podmínky realizace záměru. 

Podmínka č. 7 - Koncepce nakládání se srážkovými vodami je v projektu navržena velmi vhodně. Koncepční 

návrh není doloženo výpočtem optimalizace využití vody pro navržené varianty – využití pro závlahy a spla-

chování WC, vsakování a teprve pro přebytek vody odvádění do dešťové kanalizace. Využití vody pro zálivku 

patří mezi vhodná adaptační opatření zohledňující vlivy klimatu. Požadavek vychází z dokumentace a na zá-

kladě vyjádření k dokumentaci a hodnocení v rámci posudku byl začleněn mezi podmínky realizace záměru. 

VII.2.1.2 Podmínky pro fázi výstavby záměru 

Podmínka č. 8 - Požadavek je určen na ochranu podzemních vod při výstavbě. V projektu navržené vsaková-

ní srážkových vod ve výkopech nelze realizovat v případě, že by vody byly kontaminovány např. ropnými lát-

kami apod.  Podmínka byla stanovena na základě hodnocení v rámci posudku. 

Podmínka č. 9 - V kapitole B.I.6. dokumentace jsou uvedeny podmínky, které mají za úkol ochranu životního 

prostředí při výstavbě. Zpracovatel dokumentace počítá s tím, že tyto podmínky budou zapracovány do projek-

tu záměru. Zde uvedený požadavek upřesňuje, kam do projektu záměru mají být podmínky zapracovány, aby 

byla maximálním způsobem zajištěno jejich dodržování v průběhu výstavby. Podmínka byla stanovena na 

základě hodnocení v rámci posudku. 

Podmínka č. 10 - Požadavek na použití speciální skladby travní směsi pro osetí byl v dokumentaci uveden 

v požadavcích na ochranu přírody a krajiny, fauny a flóry a v adaptačních opatření z důvodů vlivů klimatu. 

V rámci posudku byl tento požadavek začleněn mezi podmínky. 

VII.2.1.1 Podmínky pro fázi provozu záměru 

Podmínka č. 11 - Požadavek na údržbu zatravněných ploch byl v dokumentaci uveden v požadavcích na 

ochranu přírody a krajiny, fauny a flóry. V rámci posudku byl tento požadavek začleněn mezi podmínky. 
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VII.2.2 Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní pro-

středí a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti 

Předmětem posuzovaného záměru je rozšíření stávajícího obchodního centra Metropole Zličín na 

plochu povrchového parkoviště v jižním předpolí stávajícího objektu obchodního centra. Dojde zde k realizaci 

dvoupodlažního objektu s převážně obchodními a restauračními plochami, na který bude navazovat nový 

parkovací dům o sedmi úrovních. 

Po realizaci záměru bude zachováno stávající dopravní napojení na ulici Řevnickou. Zároveň bude 

vybudováno nové přímé napojení na Rozvadovskou spojku, čímž dojde ke zlepšení dopravní obsluhy areálu 

a nedojde k navýšení dopravy na ul. Řevnické. 

Charakteristika vlivů záměru na životní prostředí a obyvatelstvo z hlediska jejich velikosti a význam-

nosti je zaměřená především na popis a vyhodnocení dominantních vlivů způsobených realizací záměru a 

následným provozem. 

VII.2.2.1 Vlivy na obyvatelstvo 

V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid du-

sičitý, benzen, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, oxid uhelnatý a benzo[a]pyren. Z těchto znečišťují-

cích látek je ve výpočtové oblasti nutno očekávat již ve výchozích stavech zvýšené riziko z expozice částicím 

PM10, PM2,5 a benzo[a]pyrenu. Koncentrace benzo[a]pyrenu se budou pohybovat na hranici přijatelné míry 

rizika a průměrné roční i hodinové koncentrace NO2 a hodinové koncentrace CO pod hranicí směrné hodnoty 

WHO. 

Vlivem realizace navrženého záměru je možno očekávat v prostoru obytné zástavby jen velmi mírné 

změny imisní zátěže, u žádné ze sledovaných imisních charakteristik nebylo zaznamenáno významné zvýšení 

zdravotního rizika ve smyslu ohrožení zdraví. Z kvantifikace zdravotního rizika spojeného se zvýšenými kon-

centracemi 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. 

Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo zaměřeno na obyvatele nejvíce exponované obytné zá-

stavby v zájmovém území. Na základě celkového posouzení expozice posuzovaných chráněných objektů lze 

konstatovat, že v důsledku realizace záměru nedochází k navýšení počtu obyvatel stávající zástavby obtěžo-

vaných hlukem z dopravy a subjektivně rušených ve spánku hlukem z dopravy. Realizací záměru nedochází k 

navýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění, resp. rizika infarktu myokardu u obyvatel v posuzované oblas-

ti v důsledku dlouhodobého působení hluku z dopravy. 

Pro hluk ze stacionárních zdrojů hluku se nebude podílet na zvýšení zdravotního rizika hluku u ex-

ponované populace v okolí záměru.  

Sociální a ekonomické vlivy se projeví lokálně nevýznamně pozitivně (navýšení ploch zeleně, mírné 

zlepšení dopravní zátěže na ul. Řevnické, atd.) 

V závěru je uvedeno, že na základě provedeného vyhodnocení zdravotních rizik lze vyvodit závěr, 

že v souvislosti s realizací záměru nedojde při dodržení doporučení uvedených v odborných studiích (akustic-

kém posouzení a rozptylové studii) ke zvýšení rizika pro lidské veřejné zdraví. 

Celkově byly zdravotní vlivy záměru na obyvatelstvo vyhodnocena jako akceptovatelné.  

Zpracovatel posudku s tímto hodnocením souhlasí. 
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VII.2.2.2 Vlivy na ovzduší a klima 

Vlivy na ovzduší jsou vyhodnoceny pro období výstavby i provozu. Vlivy provozu byly vypočteny i 

pro kumulaci s potenciálními sousedními výhledovými záměry - P+R (Terminál Zličín) a P+R (Depo a Nádraží 

Zličín) a to pro výhledový rok 2024 a období naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy. 

Vlivem provozu záměru nedojde v žádné části zájmového území a ani při jedné z možných kumula-

cí, k překročení imisního limitu a to jak pro průměrné roční koncentrace tak maximální hodinové koncentrace 

oxidu dusičitého. 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu stanovený ve výši 5 µg.m-3 bude vlivem provo-

zu záměru, a i při každé z možných kumulací splněn v celém zájmovém území. 

Vlivem provozu záměru nedojde v žádné části zájmového území a ani při jedné z možných kumula-

cí, k překročení imisního limitu, a to jak pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10. 

V území není třeba očekávat 35 nebo více případů překročení imisního limitu maximálních denních 

koncentrací suspendovaných částic PM10. Imisní limit tak bude v celém zájmovém území splněn i po uvedení 

záměru do provozu, a i při každé z možných kumulací.  

Suspendované částice frakce PM2,5 – průměrné roční koncentrace – přímo v místě záměru byly vy-

počteny hodnoty v rozmezí 19,5 – 20,5 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty lze očekávat lokálně do 20,8 µg.m-3, a to v 

okolí křížení ulice Řevnické s Rozvadovskou spojkou. Po realizaci záměru i s možnými kumulacemi bude 

dosahováno nejvyšší hodnoty lokálně do 21,3 µg.m-3, a to v okolí křížení ulice Řevnické s Rozvadovskou spoj-

kou. Naopak nejnižší hodnoty byly vypočteny pod hranicí 18,5 µg.m-3, a to na severovýchodním okraji výpo-

čtové oblasti. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 stanovený v součas-

nosti ve výši 25 µg.m-3 je splněn na celém zájmovém území, ve výhledu bude platit limit 20 µg.m-3. Jeho pře-

kročení bude v místě nebo v nejbližším okolí parkovacího domu a Rozvadovské spojky a v okolí křížení Řev-

nické ulice s Rozvadovskou spojkou, mimo obytnou zástavbu.  

Limity koncentrací oxidu uhelnatého jsou v celém zájmovém území se značnou rezervou plněny a 

situace se zprovozněním záměru prakticky nijak nezmění. 

Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu přímo v místě záměru byly vypočteny hodnoty v roz-

mezí 0,80 – 0,83 ng.m-3. Nejvyšší hodnoty lze očekávat lokálně okolo 0,90 ng.m-3, a to v okolí křížení Řevnic-

ké ulice s Rozvadovskou spojkou. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu stanovený ve 

výši 1 ng.m-3 je splněn na celém zájmovém území. Zvýšení koncentrací přes hranici imisního limitu vlivem 

provozu záměru nebylo vypočteno v žádném referenčním bodě. 

Dle podkladů ČHMÚ v 5letém průměru je v území překročen imisní limit pro průměrné roční koncen-

trace benzo[a]pyrenu a příspěvek záměru k průměrným ročním koncentracím benzo[a]pyrenu bude lokálně 

vyšší než 1 % imisního limitu. Pro snížení příspěvků benzo(a)pyrenu jsou navržena kompenzační opatření 

výsadbou stromů. Celkem je vypočtena potřeba vysazení celkem 61 kusů listnatých stromů o velikosti koruny 

4 m3 při použití jehličnatých strom, popř. stromů s větší korunou vychází potřebný počet stromů menší. 

Souhrnně lze konstatovat, že z hlediska znečištění ovzduší nebude výstavba posuzovaného záměru 

za předpokladu dodržení opatření uvedených v kap. B. I. 6. dokumentace EIA a v podmínkách stanoviska 

představovat významné riziko pro životní prostředí v daném území. Vliv provozu záměru lze označit za akcep-

tovatelné. Vlivem záměru byl vypočten lokálně i pokles imisní zátěže, a to zejména při severním okraji stávají-

cí části záměru nebo v prostoru napojení Metropole Zličín na ulici Řevnická. 
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Vlivy výstavby na ovzduší jsou akceptovatelné, zejména pro snížení emisí prachu jsou v projektu 

navržena potřebná opatření. Tato opatření budou dále kontrolována příslušnými orgány státní správy, a proto 

nejsou začleněna do podmínek stanoviska.  

Vliv záměru na klima z pohledu mitigačních strategií je celkově hodnocen jako mírně negativní, z 

hlediska adaptace na změnu klimatu a vlivů na lokální poměry je hodnocen pozitivně. 

 

Celkově byly vlivy na ovzduší a klima vyhodnocena jako akceptovatelné.  

Zpracovatel posudku s tímto hodnocením souhlasí. 

VII.2.2.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

Vlivy na ovzduší jsou vyhodnoceny pro období výstavby i provozu. Vlivy provozu byly vypočteny i 

pro kumulaci s potenciálními sousedními výhledovými záměry - P+R (Terminál Zličín) a P+R (Depo a Nádraží 

Zličín) a to pro výhledový rok 2024 a období naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy. 

Z výpočtu provedeného pro provoz stacionárních zdrojů hluku záměru „Rozšíření Metropole Zličín“ 

je patrné, že v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb jsou vypočtené ekvivalentní hladiny akus-

tického tlaku A nižší, než je hygienický limit hluku pro denní/noční dobu 50/40 dB (den/noc). 

Z posouzení hluku z provozu dopravy na okolní dopravní síti je patrné že při porovnání stavu bez 

záměru a se záměrem se navýšení LAeq,T vlivem záměru pohybuje nejvýše do 0,4 dB v denní době a do 0,2 dB 

v noční době. V souladu s § 20 odstavcem 5 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

nelze považovat za hodnotitelnou změnu rozdíl pohybující se v intervalu 0,1–0,9 dB. 

Z výsledu výpočtu pro provoz dopravy na okolní dopravní síti vyplývá, že vlivem provozu záměru 

nedochází ke zhoršení akustické situace v místech, kde je překročen hygienický limit hluku. V některých výpo-

čtových bodech dochází ke zlepšení akustické situace, které se pohybuje do –0,8 dB. Ve výpočtových bodech, 

kde dojde ke zhoršení akustické situace vlivem záměru, bude splněn příslušný hygienický limit. 

Z provozu dopravy na neveřejných účelových komunikacích (zásobovací dvůr) nedojde k překročení 

hygienického limitu 50/40 dB (den/noc). 

Celkově lze proto konstatovat, že z hlediska akustické situace nebude výstavba ani provoz posuzo-

vaného záměru za předpokladu dodržení protihlukových opatření začleněných do podmínek stanoviska před-

stavovat významné riziko pro životní prostředí v daném území. Změnou organizace dopravy v důsledku reali-

zace nového dopravního napojení na Rozvadovskou spojku navíc dochází v některých výpočtových bodech 

(hl. v ul. Do Zahrádek II., U Zličína, Sazovická) ke zlepšení akustické situace. Předmětný záměr lze 

z akustického hlediska doporučit k realizaci. 

Vlivy na další vyhodnocené fyzikální a biologické charakteristiky (proslunění a denní osvětlení, vib-

race, zápach, radioaktivní či elektromagnetické znečištění a světelné znečištění) budou nevýznamné či žádné. 

 

Celkově byly vlivy na hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky vyhodnoceny jako akceptova-

telné.  

Zpracovatel posudku s tímto hodnocením souhlasí. 
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VII.2.2.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vlivy byly vyhodnoceny pro období výstavby i provozu. V areálu je navržena kombinace retenčních 

a vsakovacích objektů srážkových vod. Dále je navrženo využití těchto vod pro závlahy, a i pro splachování 

WC. Stávající maximální odtok do Motolského potoka bude řešen v retenčních nádržích. Celkový maximální 

regulovaný odtok 30 l/s z území areálu obchodního centra do páteřní dešťové kanalizace se oproti stávajícímu 

stavu nezmění. 

Hladiny podzemní vody by měla být v hloubce 14÷18 m pod terénem. Hloubka výkopů během reali-

zace dílčích stavebních jam se předpokládá do 6 až 8 m pod terénem a bude dosažena jen v místech dílčí 

stavební jámy pro suterénní únikové chodby, příjezdové rampy nebo terénního zářezu pro přeložku příjezdové 

komunikace na východě.  

Dešťové vody z dílčích stavebních jam a výkopů budou přirozeně vsakovány do horninového podlo-

ží těchto jam, nebo přečerpávány a vsakovány na povrchu. 

Další možné vlivy – řešení splaškových vod, vlivy na hydrogeologické charakteristiky, vodní zdroje, 

atd. zůstanou prakticky stejné a nemají žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

Celkově lze proto konstatovat, že vliv výstavby i provozu záměru bude akceptovatelný, s ohledem 

na využití prvků hospodaření s dešťovými vodami a snížení celkového odtoku z území pozitivní.  

Zpracovatel posudku s tímto hodnocením souhlasí s tím, že vsakovat z výkop lze pouze nekontami-

nované vody, což je zajištěno podmínkou ve stanovisku. 

VII.2.2.5 Vlivy na půdu 

Zájmové území je v současné době tvořeno především povrchovým parkovištěm pro zákazníky stá-

vajícího objektu obchodního centra Metropole Zličín., 

Významné terénní úpravy se v souvislosti s posuzovaným záměrem nepředpokládají. Ke změně 

místní topografie nedojde. Stabilita půdy nebude ohrožena sesuvy ani poddolováním. 

K negativním vlivů na půdu nedojde. 

Zpracovatel posudku se závěry v dokumentaci souhlasí. 

VII.2.2.6 Vlivy na přírodní zdroje 

Navrhovaný objekt nebude podsklepený. Výkopy, resp. dílčí stavební jámy budou proto prováděny 

pouze v místech suterénních únikových chodeb, krytých příjezdových ramp nebo terénního zářezu pro přelož-

ku příjezdové komunikace na východě do cca 8 m.  

Vliv lze označit za lokální a z hlediska ovlivnění životního prostředí nevýznamný. 

Zpracovatel posudku se závěry v dokumentaci souhlasí. 

 

VII.2.2.7 Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy) a zvláště chráněná úze-
mí 

Předmětná lokalita není z ekologického hlediska výjimečná, jedná se o běžný ruderální porost 

s antropogenním ovlivněním bez větší druhové diverzity. Žádný ze zjištěných druhů v zájmovém území zámě-

ru není chráněn ve smyslu vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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Živočichové, kteří se zde vyskytují, představují běžné synantropní a euryekní organismy, zastoupe-

né především druhy hmyzu, hlodavců a ptáků typickými pro antropogenně ovlivněné území. 

Zájmové území je v širším kontextu již nyní fragmentované areálovými komunikacemi a dále nadřa-

zenou komunikační sítí. Lokalita je díky nízké kvalitě biotopů poměrně biologicky nevýznamná. 

Posuzovaný záměr nepředstavuje z hlediska vlivu na flóru, faunu a ekosystémy riziko. Součástí zá-

měru je návrh komplexních sadových úprav s významným navýšením ploch zeleně i počty stromů oproti stá-

vajícímu stavu. 

Zpracovatel posudku se závěry v dokumentaci souhlasí. 

VII.2.2.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce 

Plánovaný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vliv navrhovaného záměru je hodno-

cen jako únosný zásah do krajinného rázu. 

Umístění posuzovaného záměru do území nepředstavuje z hlediska vlivu na ÚSES, VKP, ZCHÚ a 

systém NATURA 2000 riziko z hlediska možného ovlivnění životního prostředí. 

Zpracovatel posudku se závěry v dokumentaci souhlasí. 

VII.2.2.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví 

Během výstavby navrhovaného záměru dojde k demolici objektů, které byly vybudovány v rámci vý-

stavby stávajícího areálu.  

Přímo v zájmovém území posuzovaného záměru ani v jeho širším okolí se nenacházejí žádné movi-

té ani nemovité kulturní památky.  

Umístění posuzovaného záměru do území nepředstavuje z hlediska vlivu na kulturní památky, 

hmotné statky a archeologické památky riziko.  

Zpracovatel posudku se závěry v dokumentaci souhlasí. 

VII.2.2.10 Přeshraniční vlivy 

Záměr nemůže mít žádné příhraniční vlivy. 

Zpracovatel posudku se závěrem v dokumentaci souhlasí. 

 

VII.2.2.11 Závěr 

Záměr byl v procesu EIA posouzen ze všech relevantních hledisek a vlivů. Provedená hodnocení 

poskytla dostatečné podklady pro rozhodnutí o možnosti realizace záměru z pohledu vlivů na životní prostředí.   

Na základě provedených posouzení lze konstatovat, že vlivy záměru na životní prostředí budou při 

realizaci požadovaných podmínek přípravy, výstavby a provozu záměru z pohledu vlivů na životní prostředí a 

veřejné zdraví akceptovatelné. 

Zpracovatel posudku s tímto závěrem souhlasí. 
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V návaznosti na výše uvedené se příslušný úřad ztotožnil s tím, že za předpokladu realizace opat-

ření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví spojených se záměrem a opatření rezultujících z posu-

zování podle zákona, budou vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví celkově přijatel-

né. 

VII.2.3 Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň 

poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí 

Stavební řešení objektu lze označit za odpovídající moderním požadavkům tohoto druhu objektů. Za 

vhodné lze v tomto směru považovat využívání prvků hospodaření s dešťovými vodami – využití dešťové vody 

pro zálivku, pro splachování WC, její vsakování a teprve přebytek bude odváděn do veřejné dešťové kanaliza-

ce a následně do Motolského potok. 

Za vhodné lze označit i realizaci velkých zelených ploch a výsadbu stromů v rozsahu větším, než je 

požadováno ÚP HMP a požadavky na náhradní a kompenzační zeleň. 

Z pohledu místních obyvatel lze za pozitivní označit zrušení dvou zásobovacích dvorů za tří na se-

verní straně areálu, které jsou dnes umístěny směrem k obytné zástavbě podél ul. U Zličína.  

Celkově lze konstatovat, že navržená koncepce technického řešení záměru a jeho technologie má 

předpoklady pro zajištění takových výstupů, které nebudou nepřijatelným způsobem ovlivňovat životní pro-

středí. 

VII.2.4 Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní pro-

středí 

Samotné rozšíření stávajícího objektu OC Metropole Zličín je z hlediska technického řešení a archi-

tektonicko-stavební koncepce posuzováno v jedné variantě, která vychází z návrhu architektonické společnos-

ti Dubuisson Architecture a lokálního architekta OBERMEYER HELIKA a.s. 

Z důvodu koordinace záměru s projektem parkoviště P+R Terminál Zličín či P+R Depo a Nádraží 

Zličín je řešení nového dopravního napojení na Rozvadovskou spojku uvažováno ve dvou variantách. 

Varianta A: Podzemní krytá rampa z oblasti sjezdu u stávajícího přemostění Rozvadovské spojky. 

Zde je navržen jak výjezd, tak i vjezd s přímým napojením do parkovacího domu nově navrženého záměru.  

Varianta B: Podzemní krytá rampa situovaná do jihozápadní části území. Obousměrná rampa bude 

procházet pod zkušební tratí Dopravního podniku. 

Z pohledu přímých vlivů na životní prostředí jsou dopady obou variant v podstatě shodné či nevý-

znamně odlišné. 

Variantu B lze preferovat zejména pro její lepší přehlednost pro návštěvníky a další účastníky silnič-

ního provozu a také pro její pravděpodobně vyšší odolnost při nestandardních stavech – špičkové provozní 

stavy, které by mohly vést ke vzniku front před turnikety a u varianty „A“ k negativnímu ovlivnění dalšího veřej-

ného provozu. Obdobně při havarijních stavech by mohlo dojít při variantě „A“ k úplnému zastavení veřejného 

provozu na přilehlé křižovatkové rampě a to pro provoz nijak nesouvisející s provozem Metropole Zličín.   

Z uvedených důvodů lze preferovat variantu „B“, varianta „A“ je z hlediska přímých vlivů na životní 

prostředí také akceptovatelná. 
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VII.2.5 Vypořádání vyjádření k dokumentaci 

K Dokumentaci bylo dle § 8 odst. 2 a 3 zák.č.100/2001 Sb. doručeno celkem 12 vyjádření, z toho 

bylo 2 dotčené územně samosprávné celky, 5 dotčených orgánů státní správy a 5 vyjádření veřejnosti.  

VII.2.5.1 Dotčené územní samosprávné celky 

MČ Praha 13 ze dne 1.7.2019 

MĆ Praha Zličín ze dne 8.7.2019 
 

VII.2.5.2 Dotčené orgány 

ČIŽP OI Praha ze dne 21.6.2019 

Hygienická stanice hl.m. Prahy ze dne 8.7.2019 

Hlavní město Praha OCP ze dne 9.7.2019 

MŽP Odbor ochrany ovzduší ze dne 10.7.2019 

Hlavní město Praha ze dne 10.7.2019 
 

VII.2.5.3 Spolky 

Radost Zličín z.s. ze dne 9.7.2019 
 

VII.2.5.4 Veřejnost 

Veřejnost 1/1 ze dne 8.7.2019 

Veřejnost 2 ze dne 8.7.2019 

Veřejnost 3 ze dne 9.7.2019 

Veřejnost 1/2 ze dne 10.7.2019 
 

Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části V. po-

sudku. Všechny oprávněné požadavky, připomínky a návrhy vyplývající z vyjádření k Dokumentaci, byly zpra-

covatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány a případně zapracovány do návrhu stanoviska.  

VII.2.6 Okruh dotčených územních samosprávných celků 

Obec:   Praha 

Městská část: Praha – Zličín, Praha 13   

Katastrální území: Třebonice, Zličín 
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VI I I .  PROHLÁŠENÍ  

Prohlašuji, že jsem posudek záměru „Rozšíření Metropole Zličín“ zpracoval podle § 9 a přílohy č. 5 

k zákonu č.100/2001 Sb. v platném znění jako držitel osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na 

životní prostředí č.j. 15700/4161/OEP/92 vydaného podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. a jako držitel autoriza-

ce podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, ve smyslu § 24 odst. 1 citovaného zákona, která byla 

naposledy prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 35055/ENV/16. 

Prohlašuji, že nejsem zainteresován na posuzovaném záměru a že jsem se neúčastnil zpracování 

Oznámení ani Dokumentace k posuzovanému záměru. 

 

Datum zpracování posudku: 25.10.2019 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na zpracování posudku: 

 

Ing. Richard Kuk 

Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 

   tel. 602 662 530  

    e-mail: kuk9@live.com 

 

Podpis zpracovatele posudku: 

 

 

Spolupracující osoby- 

Ing. Michaela Vrdlovcová – hluk 

Ing. Jakub Bucek – ovzduší 

 

V rámci zpracování posudku mi oznamovatel upřesnit následující problematiky: 

➢ Na základě mého požadavku doplnil zpracovatel Oznámení informaci o tom, že záměr ne-

podléhá integrovanému povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

➢ Informaci od možnosti napojení na CZT - Na stránkách Pražské teplárenské je uvedena 

mapa sítí (https://www.ptas.cz/cs/odstavky-a-poruchy/?type=4). Z této mapy je patrné, že 

vzdálenost od nejbližšího zdroje CZT je v ulici V Sadech, která je také umístěna na levém 

břehu Vltavy jako řešený záměr. Její vzdálenost vzdušnou čarou je od navrhovaného zámě-

ru cca 10 km. Rozšíření CZT pro navrhovaný areál není tedy prakticky v současné době re-

álné. 

➢ Informace od investora o možné řešení pěšího propojení mezi uvazovaným parkovištěm 

P+R (značeným v dokumentaci Depo) a navrhovaným záměrem. Dle sdělení Investor bere 

podnět na vědomí. V současnou dobu však není projekt P+R Depo Zličín v adekvátní fázi 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.ptas.cz_cs_odstavky-2Da-2Dporuchy_-3Ftype-3D4&d=DwMFBA&c=48L_RfbzE8xDc3tE3wN5gw&r=TPN1wbMCzqztxltVqIhIRIwTszD8XxXWxPu5wOWPLzg&m=a_NRieIUs1HxSLo3dcuo0FKRVTSXVDLdz8aoMJMgysc&s=cbPhcyaANYP0wB0u3EwcNi0QSV2iIJ9AnCPg_Tm-i5k&e=
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projektových příprav, a proto nelze navrhovat stavební úpravy objektu pro požadovanou 

lávku. 

➢ Informace o možnosti umístění parkovacího domu úplně či částečně pod zem.  

 

 




