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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název záměru:
Stavba č.9576 Radlická radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13
Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem posuzovaného záměru je výstavba radiální komunikace, propojující
dálnici 05 (Rozvadovská spojka) a městský okruh v lokalitě Zlíchov. Proces výběru
varianty vedení Radlické radiály (dále jen RR) probíhal dlouhou dobu a tzv.
"segregovaná" varianta byla vybrána na základě urbanistické studie a studie
proveditelnosti.
Zdůvodnění potřeby záměru vychází z celkové koncepce řešení dopravní sítě na
území hlavního města Prahy. Jedná se o městskou komunikaci sběrné třídy B1.
Radlická radiála je tvořena následujícími úseky:
Úsek MÚK Bucharova MÚK Řeporyjská
Trasa radiály o délce 1155 m je vedena poměrně úzkým koridorem mezi
protihlukovým valem k Jihozápadnímu městu (dále jen JZM) a zástavbou na straně k
Vidouli.
MÚK Řeporyjská
Přes tento napojovací uzel jsou řešeny dopravní vztahy mezi RR a ul. Jeremiášova a
Bucharova se širšími vazbami na obytné celky Nové Butovice, Stodůlky, Velká
Ohrada a Řeporyje. Variantně je posuzováno MÚK Řeporyjská následovně:
§ Varianta A – v této variantě Radlická radiála vede v prostoru MÚK po mostě a
okružní křižovatka (rondel) bude na úrovni terénu
§ Varianta B – v této variantě je Radlická radiála veden v prostoru MÚK po terénu a
okružní křižovatka bude situována na mostech a násypech
Úsek MÚK Řeporyjská - tunel Butovice
Úsek je charakterizován přechodem z přemostění v MÚ K Řeporyjská do tunelu
Butovice. Radlická radiála se postupně přesouvá do koridoru Radlické ulice. Před
portálem tunelu Butovice je situována MÚK Butovice, polovina kosočtverečné
křižovatky. Podélný sklon zde dosahuje nejvyšší hodnoty na otevřeném úseku tj.
4,5%. Tento úsek si vyžádá značné množství přeložek inženýrských sítí. Délka úseku
činí 546 m.
Tunel Jinonice - tunel Butovice
Otevřený úsek Radlické radiály mezi tunely je situován v koridoru Radlické ulice v
úrovni 7 m pod stávající vozovkou Radlické ulice. Komunikace je z obou stran
sevřena kombinací opěrných zdí a zářezu. Tento úsek si vyžádá značné množství
přeložek inženýrských sítí. Délka úseku je 218,5 m.
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Tunel Butovice - tunel Radlice
Tento úsek začíná východně od stranice metra Jinonice, kde Radlická radiála opouští
koridor Radlické ulice a stáčí se do prostoru bývalé cihelny. Až k portálu tunelu
Radlice pokračuje rovnoběžně s železniční tratí. V tomto úseku je navržena MÚK
Jinonice. Prvá část je napojena na ulici Radlickou vstřícně proti ulici Puchmajerova,
druhá část je navržena v částečně vytěženém prostoru cihelny a je napojena na ulici
Radlickou pod nádražím ČD Praha - Jinonice. Součástí je hloubený objekt tunelového
charakteru - podjezd pod nádražím Jinonice délky 106 m a značný rozsah zárubních
zdí. Délka úseku činí 582 m.
Součástí stavby RR jsou jednotlivé úseky okolních komunikací. Jedná se o:
§ Přeložka ulice Swarzenberská
§ Radlická ulice v úseku Stará Stodůlecká - Novoveská a ulice Stará Stodůlecká
§ Komunikace po stropì tunelu Butovice až ke kasárnám v Butovicích (nová
Radlická)
§ Komunikace přes areál kasáren v Butovicích (nová Radlická) a přestavba ulic
Radlická, Puchmajerova a V Zářezu u metra Jinonice
§ Přestavba ulice Křížová, Ke Sklárně a rampy MÚK Zlíchov
Předkládané řešení RR obsahuje 3 tunelové stavby:
Tunel Butovice
Jedná se o hloubený tunel ve staničení 1,830 - 2,177 o celkové délce 341,0 m, který
je navržen jako železobetonová monolitická konstrukce s rovným stropem a
společnou střední dělící stěnou. V polovině tunelu je v této stěně navržen průchozí
otvor pro možnost přístupu jednotek integrovaného zásahového systému.
Komunikace je v obou směrech v celé délce tunelu navržena jako dvoupruhová.
Výška průjezdného profilu je uvažována 4,5 m. Výška zásypu nad konstrukcí tunelu je
proměnlivá a dosahuje max. 5,0 m. V úrovni terénu je půdorysně nad tunelem vedena
povrchová obslužná komunikace.
Tunel Jinonice
Jedná se o hloubený tunel ve staničení km 2,395.567 - 2,702.950 o celkové délce
307,4 m obdobného charakteru jako tunel Butovice. Z hlediska šířkového uspořádání
je komunikace navržena jako dvoupruhová pro každý směr, mimo úseku o délce cca
150 m u západního portálu, kde zasahuje připojovací pruh a komunikace je zde
navržena jako třípruhová.
Tunel Radlice + západní hloubené úseky
Radlický tunel je v převážné délce ražený, o celkové délce dvou jednosměrných
tunelových trub 4 828 m.
Jižní tunel ve směru klesání trasy RR je dvoupruhový ve spádu 5,13 %, celkové délky
1573 m.
Severní tunel ve směru stoupání trasy RR je třípruhový ve stoupání 5,55 %, celkové
délky 1496 m.
Z hlediska šířkového uspořádání je severní tunelová trouba (dále jen STT) navržena
jako třípruhová (dva průběžné a jeden stoupací pruh), která se v raženém tunelovém
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rozpletu dělí na dva dvoupruhové tunely (rampa G a J), které se napojují na již
zprovozněnou část MO v úseku Zlíchov - Radlická.
Vzestupný tunel je navržen v příčném uspořádání 3 x 3,50 m s vodícími proužky 0,50
m, tj. celkové šířce vozovky 11,50 m, s nouzovými oboustrannými chodníčky širokými
1,00 m.
Profil jižní tunelové trouby (dále jen JTT) je v celé své délce navržen jako
dvoupruhový, který se v raženém tunelovém rozpletu rozšiřuje o odbočovací pruh a
dále se dělí na dva samostatné dvoupruhové tunely (rampa H a I).
Sestupný tunel má příčné uspořádání 2 x 3,50 m s vodícími proužky 0,50 m, tj.
celkové šířce vozovky 8,00 m, s nouzovými oboustrannými chodníčky širokými 1,00
m. U průjezdných tunelových propojek (4 v trase tunelu) jsou zřízeny nouzové zálivy.
Výška průjezdného profilu je uvažována 4,5 m.
Výdechový objekt je stabilizován v části západního portálu, případně mùže být v další
fázi projektové přípravy mírně upraven dle rozsahu dalšího technologického zázemí
tunelu spadající do řešeného území.
Umístění záměru:
kraj:
hlavní město Praha
obec:
hlavní město Praha
městská část: Praha 5, Praha 13
KÚ:
Radlice, Jinonice, Stodůlky

Obchodní firma oznamovatele:
Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor městského investora (OMI)

IČ oznamovatele:
CZ00064581

Sídlo (bydliště) oznamovatele:
Ing. Jiří Toman
ředitel OMI
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
pracoviště: Vyšehradská 51
128 00 Praha 2
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou
osobou RNDr. Věrou Kameníčkovou, která je držitelem osvědčení odborné
způsobilosti č.j. 16437/4446/OEP/92.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci akceptovatelný k možnosti
posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a
dostatečným způsobem.
Část B – Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona ČNR č. 100/2001 Sb. v platném
znění. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části
předkládaného posudku.
Z hlediska části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
v Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení
velikosti a významnosti vlivu
v Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů; je však třeba upozornit,
že v celém posuzovaném oznámení absentuje vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na ovzduší
v Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
v Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
v Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
v Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Část E - Porovnání variant řešení záměru – předložený materiál neobsahuje, protože
oznamovatel předložil záměr jednovariantně. Variantní řešení se týká pouze MÚK
Řeporyjská, kde je rozdíl dán prakticky pouze tím, zda trasa radiály je vedena nad
okružní křižovatkou nebo zda je vedena pod ní.

7

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Stavba č.9576 Radlická radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13

Předložená dokumentace obsahuje dále požadované kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné
srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
Jako přílohy jsou uvedeny:
Seznam příloh vázaných v textové části dokumentace
1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
2. Vyjádření magistrátu hl.m. Prahy – stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst.1
zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit.
3. Osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů staveb,
činností nebo technologií na životní prostředí a ke zpracování posudků
4. Závěr zjišťovacího řízení
5. Stručné vypořádání připomínek k Závěru zjišťovacího řízení
6. Vrácení dokumentace k doplnění
7. Stručné vypořádání připomínek k Dokumentaci
8. Zápis z jednání konaného dne 10. 6. 2008 na odboru Ochrany prostředí magistrátu hl.m.
Prahy
9. Zápis z jednání konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti PUDIS a.s.
Seznam příloh k textové části dokumentace v díle I
Situace 1. - 5. díl (včetně variant MÚK Řeporyjská)
Inženýrskogeologická mapa
Územní systém ekologické stability
Mapa radonového indexu pozemků, odpady
Rozvoj území – rok 2015 s Radlickou radiálou v provozu
Zemědělský půdní fond – ZPF
Podélné řezy hlavní trasou Radlické radiály 1. - 5. díl (včetně variant MÚK Řeporyjská)
Příčné řezy v prostoru MÚK Řeporyjská (varianta A, B)
A.8. Průmět MÚK Řeporyjská do územního plánu
A.9. Vizualizace MÚK Řeporyjská (varianty A, B), tunel Zlíchov
A.10. Fotodokumentace
Seznam samostatných příloh dokumentace v díle II
B.1. Rozptylová studie
B.2. Rozptylová studie – varianty MÚK Řeporyjská
B.3. Rozptylová studie pro emise znečišťujících látek ze stavby a dopravy
B.4. Posudek na rozptylovou studii
B.5. Hluková studie, včetně variant MÚK Řeporyjská
B.6. Hluková studie pro hluk z dopravy při výstavbě středního úseku
B.7. Hluková studie – výpočet hluku ze stavební činnosti
B.8. Vliv na veřejné zdraví – Zhodnocení vlivu vybraných škodlivin na zdraví obyvatelstva
B.9. Vliv na veřejné zdraví - Hodnocení zdravotních rizik expozice hluku
B.10. Hydrogeologie, hydrologie, klimatika
B.11. A. Vliv stavby na krajinný ráz
B.11. B. Vliv stavby na krajinný ráz – doplněk
B.12. Posouzení problematiky kulturních a historických hodnot
B.13. Urbanistické řešení
B.14. Výsledky přírodovědného průzkumu území
B.15. Dopravně-inženýrské podklady pro EIA a DÚR
B.16. Vodní hospodářství

A.1.
A.2.
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.7.

8

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Stavba č.9576 Radlická radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci (oznámení) včetně použitých
metod hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Stavba č.9576 Radlická radiála
JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13“ na životní prostředí považuje zpracovatel
posudku za akceptovatelnou k možnosti posoudit vlivy na životní prostředí a zdraví
obyvatelstva jakož i formulovat návrh stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí (dále jen „stanovisko“) pro příslušný úřad – Magistrát hl.m. Prahy,
a ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.

A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČO,
jméno, příjmení, a funkce zástupce oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje

Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům
uvedeným v zákoně.
B.I.1. Název záměru

Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru Stavba č.9576 Radlická
radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13“.
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že z hlediska zařazení záměru dle
přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění se na uvedený záměr vztahuje
bod:
Ø 9.4. Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a
II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)
Stanovisko zpracovatele posudku:
Tato kapitola obsahuje požadovanou, avšak chybnou informaci o zařazení záměru,
neboť v dokumentaci uváděný bod 9.4. se týká charakteru staveb: 9.4 Vodní cesty
včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a vykládání na břeh
nebo přístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu.
Správné zařazení záměru náleží pod bod 9.1., ze kterého je patrný i příslušný úřad
pro proces posuzování vlivů na životní prostředí.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

Tato kapitola obsahuje základní informace o charakteru komunikace, funkčním
zatížení. Dále jsou uvedeny základní návrhové prvky komunikace, šířkové
uspořádání, prostorové vedení trasy jakož i vybavení a příslušenství (přejezdy
středního dělícího pásu, nouzové zálivy), dopravní zatížení na úsecích a kapacitní
posouzení.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená kapacita je záměrem oznamovatele a z hlediska vlivů na životní prostředí je
akceptována a podrobena procesu EIA z hlediska vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Ze strany zpracovatele
posudku ve vztahu ke kapacitě záměru v zásadě bez připomínek.
B.I.3. Umístění záměru

Z dokumentace je patrné, že záměr je umístěn na území hl.m. Prahy, v MČ Praha 5 a
Praha 13 a v katastrálních územích Radlice, Jinonice, Stodůlky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzovaného
oznámení není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek. Popisná
část je v přílohové části doplněna situací, ze které je patrný plánovaný stav záměru,
pro přehlednost by však bylo vhodné doložit již v úvodu mapových podkladů celkovou
situaci stavby, nikoliv situaci stavby v měřítku 1:1000 v pěti mapových podkladech
(jistá celková situace je sice patrná ze strany 11 dokumentace, avšak na stranu
druhou ve zcela zmenšeném měřítku). Jinak ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Dokumentace konstatuje, že vzhledem ke komplexnosti řešení celého území dochází
k návaznosti na výstavbu RR k realizaci dalších akcí. RR jako hlavní komunikaci bude
přizpůsobeno vedení silniční sítě, budování infrastruktury, přeložky vedení
inženýrských sítí, nově navrhovaná zástavba dle funkčního využití území je ve fázi
přípravy či již probíhá realizace, dále jsou uváděny změny ÚSES a výstavba
vysokoškolského areálu.
Dokumentace dále uvádí, že komunikační síť, kterou je třeba uvažovat do budoucna,
je tvořena všemi komunikacemi stávajícími a navrhovanými v Územním plánu hl.m.
Prahy a v konceptu VÚC pražského regionu. Ve výhledovém stavu jsou především
brány v úvahu následující komunikace a spojení:
§
§
§
§
§

Břevnovskou radiálu
Vysočanskou radiálu (Kbelská – MO)
Pražský okruh (R1) v úseku Březiněves – Satalice
Dálnici D3
Výtoňský, Dvorecký a Karlínský most přes Vltavu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Z předložené dokumentace a vyjádření k procesu EIA je patrné, že oznamovatel
předložil k posouzení v zásadě jednovariantní řešení (s výjimkou MUK Řeporyjská)
s tím, že kumulativní vlivy v zásadě v rozhodující míře souvisí s generovanou
dopravou v zájmovém. V tomto smyslu jaké pro výhledový rok 2015 konstruovány
varianty výpočtu hlukové respektive rozptylové studie. Z hlediska volby postupu
dokumentace ve vztahu ke kumulativním vlivům v podstatě ze strany zpracovatelů
posudku bez připomínek.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí

Dokumentace konstatuje, že zdůvodnění potřeby záměru vychází z celkové koncepce
řešení dopravní sítě na území hlavního města Prahy, kterou lze zajistit přiměřené
podmínky pro dopravní cesty tak, aby se vlivy dopravy maximální míře minimalizovaly
ať již s ohledem na zdraví obyvatel a životní prostředí i ve vztahu technickým a
ekonomickým podmínkám. Cílem je dále omezit současnou dopravní situaci na
místních komunikacích nejen v zájmovém území, ale i v dalších místech Prahy.
Dokumentace uvádí, že výběr trasy probíhal řadu let, současně je uvedeno, že se
nejedná se o optimální řešení, ale o kompromis mezi již specifikovanými faktory, které
do procesu výstavby a výběru trasy vstupují. Dále je v dokumentaci znovu stručně
uveden popis navrhované trasy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zpracovatele posudku je nutné konstatovat, že z hlediska zájmů životního
prostředí je nanejvýš potřebné objektivně vyhodnotit velikost a významnost vlivů
uvažovaného záměru na jednotlivé složky životního prostředí, a to především
vzhledem k tomu, že i samotný posuzovaný materiál připouští, že se nejedná o
optimální variantu, ale o kompromisní řešení. V tomto smyslu jsou taktéž koncipována
doporučení pro další projektovou přípravu záměru jak pro etapu přípravy, tak i
výstavby a provozu. V daném kontextu (ve spojení s prezentovaným zdůvodněním
v rámci kapitoly B.I.4, která v zásadě zdůvodňuje genezi navrženého řešení) je možno
prezentované formulace ohledně zdůvodnění záměru pokládat za legitimní. Formálně
měl být popis variant součástí této kapitoly.
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru

Jako výsledná varianta je prověřována varianta 2 – varianta segregovaná. Tato
varianta radiály je prověřena i z hlediska etapizace výstavby. Variantně je
posuzováno MÚK Řeporyjská následovně:
§
§

Varianta A – v této variantě Radlická radiála vede v prostoru MÚK po mostě a
okružní křižovatka (rondel) bude na úrovni terénu
Varianta B – v této variantě je Radlická radiála veden v prostoru MÚK po
terénu a okružní křižovatka bude situována na mostech a násypech

Radlická radiála navazuje na západě na dálnici D5, v prostoru Zlíchova na městský
okruh. V místech, kterými Radlická radiála prochází, je sběrnou komunikací
městského charakteru ve funkční skupině B. V současné době je v provozu úsek od
Silničního okruhu k ulici Bulharově, kde je doprava z D5 rozptýlena do místní sítě.
Navrhované řešení je koncipováno tak, že od místa napojení na stávající provozovaný
úsek směrem k městskému okruhu dochází ke snižování základních návrhových
parametrů (návrhová rychlost šířkové uspořádání) tak, aby došlo k postupnému
přechodu od extravilánové úpravy stávající provozované části Radlické radiály
k charakteru komunikace obdobné Městskému okruhu. Z důvodů napojení na silnice
pro motorová vozidla na obou koncích a předpokladu stejného označení
navrhovaného úseku Radlické radiály a pro charakter komunikace, který vzešel
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z výběru v procesu Urbanistické studie Radlice – Jinonice je v návrhu v maximální
možné míře oddělen pohyb pěších a cyklistů od hlavní trasy Radlické radiály.
Hlavní trasa je rozdělena na následující úseky:
§
§
§

hlavní trasa RR, úsek 1 (km 0+000,00 až 1+225,00)
hlavní trasa RR, úsek 2 (km 1+225,00 až 3+150,00)
hlavní trasa RR, úsek 3 (km 3+150,00 až MÚK Zlíchov)

Funkční zatřídění:
Hlavní trasa Radlické radiály je v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy navržena
jako sběrná komunikace funkční třídy B. Na západním konci je napojena na
provozovaný úsek RR, (ulici Rozvadovská spojka), která je charakteru místní
rychlostní komunikace funkční třídy A. Na západním konci je napojena na Městský
okruh, který je místní komunikací sběrnou funkční třídy B. Prvý úsek je navržen jako
přechodový úsek mezi funkčními třídami A a B.
Základní návrhové prvky komunikace:
návrhová rychlost:

80 km/h v úseku 1
70 km/h v úsecích 2 a 3
kategorie komunikace: MS 4 cdk - / 24.5 / 80 v úseku 1
MS 4 dk - / 20 / 70 v úsecích 2 a 3
uspořádání křižovatek: pouze mimoúrovňové
Prostorové vedení trasy:
Prostorově je trasa určena v úsecích 1 a 2 jednou hlavní osou, která je situována ve
středu dělícího pásu. V úseku 3 je trasa určena samostatnými osami pro jižní a
severní tunelovou troubu, tyto jsou definovány mezi 1. a 2. jízdním pruhem.
V úseku 1 je trasa jednoznačně určena návazností na Rozvadovskou spojku a
polohou MÚK Řeporyjská. Tímto poměrně úzkým koridorem mezi protihlukovým
valem, na straně k JZM, a zástavbou na straně k Vidouli je poměrně jednoznačně
limitováno směrové i výškové vedení trasy. Směrově je zde navržen složitý složený
oblouk (R1 = 1270 m, R2 = 1125 m, R3 = 1325 m) který přehází v prostoru MÚK
Řeporyjská v přímou. Výškově je začátek trasy navržen v zářezu, který je doplněn
zárubními zdmi. Od km 0+800 na konec úseku 1 je trasa řešena variantně v prostoru
jednoho koridoru, rozdíl ve směrovém řešení je vyvolaný respektování výstupu z OSM
ve variantě B a tvořen jiným směrníkem přímé v prostoru MÚK Řeporyjská.
Ve variantně A trasa od km 0+800.00 trasa stoupá nejprve na zemním tělese a
následně i na opěrných zdech na most přes MÚK Řeporyjskou. Ve variantě B trasa od
km 0+800.00 stále klesá a její výškové řešení je určeno přechodem tunelů metra s
minimální diferencí.
V úseku 2 je trasa určena polohou MÚK Řeporyjská a koridorem Radlické ulice,
kterou trasa Radlické radiály sleduje a polohou MÚK Jinonice v odtěženém prostoru
cihelny. Směrově je průchod koridorem Radlické ulice navržen jako 4 protisměrné
směrové oblouky s napojením v inflexních bodech.
Výškově je v části mezi pokračováním úseku 1 a km 1+625 řešeno variantně. Výškové
řešení varianty A je předurčeno přechodem z přemostění v MÚK Řeporyjská do tunelu
Butovice a je tvořeno stálým podélným sklonem. Začátek trasy je v MÚK Řeporyjská je
navržen na opěrných zdech, další část na násypu, u areálu Celní správy na opěrné
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zdi, který před tunelem Butovice přechází v zářez. Výškové řešení varianty B vychází
z přechodu tunelů metra s následným ztraceným spádem, který je navržen pro
zkrácení délky ramp MÚK Řeporyjská a následným klesáním do tunelu Butovice.
Začátek trasy v MÚK Řeporyjská je navržen v zárubních zdech, další část na násypu,
u areálu Celní správy na opěrné zdi, který před tunelem Butovice přechází v zářez.
Dále je výškové řešení obou variant shodné a vychází zejména z návrhu MÚK
Jinonice u stanice metra Jinonice a v odtěženém prostoru cihelny. Limitující pro návrh
výškového řešení je poloha komunikace H, která přechází nad tunelem Jinonice.
Další část mezi tunely Butovice a Jinonice je navržena v zářezu, který je kombinován
se zárubními zdmi. Část v prostoru cihelny je navržena v odřezu, mohutný zářez na
jižní straně Radlické radiály (na straně k masivu Dívčích hradů) je částečně doplněn
zárubními zdmi.
Úsek 3 je převážně veden v tunelech, kde trasování je podřízeno možnostem návrhu
tunelových objektů. Na začátku úseku se jižní vozovka odklání a vzdaluje od severní
tak, aby mezi tunelovými troubami vznikl dostatečný horninový pilíř. Odklon je navržen
dvojicí protisměrných oblouků (R = 1300 m) tak, aby v této části trasy nedocházelo
k překlápění vozovek v tunelech. Dále jsou vozovky vedeny paralelně s osovou
vzdáleností 35.50 m a před MÚK Zlíchov se oddalují až na 58 m.
Dále je podán přehled o následujících stavbách:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

přestavby a novostavby ostatních místních komunikací
účelové komunikace, služební příjezdy
tunely (v členění popisu tunelů hloubených a ražených)
technologické propojky
podzemní trafostanice
odvodňovací stoka Zlíchov
podzemní objekty
mostní objekty
opěrné a zárubní zdi, zajištění stavebních jam
protihluková opatření
drážní objekty
kanalizace a vodní toky (včetně popisu koncepce nakládání se srážkovými
vodami)
vodovody
plynovody
novostavba komunikace ( týká se komunikace Nový Zlíchov)
popis zařízení stavenišť

Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska technického řešení záměru není ze strany zpracovatele posudku
podstatnějších připomínek. Lze konstatovat, že v rozsahu požadavku zákona na
stručný popis technického a technologického řešení záměru je popis v dokumentaci
prezentovaný podán na vyčerpávající úrovni, mnohdy s detaily, které ani nejsou
potřebné z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí. Na druhé straně je text zatížen od str. 43 až zbytečnou
podrobností řešení s vodními toky a kanalizacemi, včetně rybníků, supluje tak do jisté
příslušné části dokumentace, týkající se povrchových a dešťových vod.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
ü termín zahájení:
2009
ü termín dokončení: 2010
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený bod obsahuje veškeré potřebné informace. Jinak bez podstatnějších
připomínek s tím upozorněním, že vzhledem ke stále probíhajícímu procesu EIA
nebude zřejmě termín zahájení výstavby reálný.
V této souvislosti lze upozornit na dikci §10, odst. (3), který říká, že: “Stanovisko je
odborným podkladem pro vydání rozhodnutí, popřípadě opatření podle zvláštních
právních předpisů.1a) Stanovisko předkládá oznamovatel jako jeden z podkladů pro
navazující řízení nebo postup podle těchto předpisů. Platnost stanoviska je 2 roky ode
dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele prodloužena o 2 roky, a
to i opakovaně, nedošlo-li k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v
dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a
vývoji nových technologií využitelných v záměru. „
S tímto konstatováním souvisí i znění §4 odst.odstavce (1), písm. f)
(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou
f) záměry, u nichž se žádá o prodloužení platnosti stanoviska podle § 10 odst. 3,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle § 7.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

V této kapitole jsou uvedeny jako dotčený územně samosprávní celek Hlavní město
Praha a Městské části Praha 5 a Praha 13
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole není ze strany zpracovatelského týmu posudku připomínek.

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat

Zpracovatel dokumentace specifikuje jednotlivá rozhodnutí, která budou nezbytná pro
případnou realizaci předkládaného záměru na str. 63 a 64 posuzované dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole je nutno konstatovat, že výčet navazujících povolení a
rozhodnutí je prezentován poněkud nesystémově až nesourodě, bez bližší specifikace
kompetencí (stavební úřad např. neřeší závazná stanoviska do VKP, nejsou
specifikovány orgány ochrany přírody /odkaz jen na orgány ochrany prostředí/, na
druhé straně nebudou potřebné souhlasy s odnětím PUPFL aj.) Jinak není
podstatnějších připomínek s tím, že dle názoru zpracovatele posudku bude nezbytné
pro uvedené správní akty v rámci další projektové přípravy doplnit řadu dalších
podkladů nad rámec informací uvedených v posuzované dokumentaci. Ve vztahu
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k PUPFL je z dikce textu dokumentace (a mj. i z postoje MHMP) jasné, že bude
nezbytné pouze žádat o souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje
lesa dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/95 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků s tím,
že tento souhlas bude vydán formou závazného stanoviska dle §149 zákona č.
500/2004 Sb.
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda

ZPF
Dokumentace konstatuje, že celkový předpokládaný trvalý zábor zemědělské půdy je
cca 2,5 ha. Z toho je cca 1,5 ha orná půda, cca 1 ha zahrady a travní porosty. Jedná
se většinou o zahrady v současně zastavěném území obce. K záboru zemědělské
půdy dochází v místě kruhového objezdu a pod ním směrem na JV. Další zábory
zemědělské půdy budou při portálech raženého tunelu, jehož celá trasa vede pod
zemědělskou půdou.
Dále je třeba počítat s dočasnými zábory zemědělské půdy pro manipulační pruhy a
zařízení staveniště. Na dočasných záborech bude po skončení stavby provedena
technická a biologická rekultivace a budou vráceny do ZPF.
PUPFL
V trase výstavby se nenacházejí žádné pozemky vedené v lesních hospodářských
osnovách pro město Praha. Jediné porosty se nacházejí v lokalitě Dívčí hrady pod
označením 626Ca2 a 626Cb4. Vzhledem k tomu, že trasa Radlické radiály je v tomto
místě vedena v tunelu, nebudou tyto provozem ani výstavbou tunelu Radlice dotčeny.
Stavba se dotýká ochranného pásma lesa. Protože pozemky určené k plnění funkce
lesa jsou v místě vedení raženého tunelu Radlická na lokalitě Dívčí Hrady, kde tunel
je dostatečně zahlouben, není oprávněný předpoklad se domnívat, že budou lesní
porosty stavbou dotčeny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Posuzovaná dokumentace podává pouze sumární přehled o předpokládaných
nárocích na trvalý zábor ZPF. Není specifikován detailnější rozsah trvalého a žádný
rozsah dočasného záboru ZPF. V tomto smyslu jsou tudíž formulována doporučení
pro další projektovou přípravu záměru.
Stavba by dle prezentovaných podkladů neměla znamenat dočasný ani trvalý zábor
PUPFL. Dokumentace konstatuje, že stavba se dotýká ochranného pásma lesa.
Protože pozemky určené k plnění funkce lesa jsou v místě vedení raženého tunelu
Radlická na lokalitě Dívčí Hrady, kde tunel je dostatečně zahlouben, není oprávněný
předpoklad se domnívat, že budou lesní porosty stavbou dotčeny.
Ve vztahu k ochrannému pásu lesa je pro další projektovou přípravu formulováno
odpovídající doporučení.
V uvedené kapitole by dále měly být prezentovány údaje o chráněných územích
přírody, a ÚSES. Tyto informace je možné najít v jiných částech dokumentace.
Lze konstatovat, že:
Ø záměr přímo nezasahuje žádné zvláště chráněné území přírody, vymezené ve
smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
Ø v širším zájmovém území se vyskytují ZCHÚ, jejichž předmětem ochrany je
především významný geologický odkryv či profil
Ø do ochranného pásma přírodní památky Ctirad (které je ze zákona v pásu 50 m
okolo přírodní památky), přímo zasahuje pouze navrhovaný ražený portál rampy„ I “
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(tunelové větve) jižního tunelu Radlice spolu s přilehlým hloubeným úsekem. Ten je
situován mezi stávajícími ulicemi Křížová a Nový Zlíchov. Při vnější hranici
ochranného pásma přírodní památky je situován ražený portál rampy „H“ (tunelové
větve) jižního tunelu Radlice spolu s přilehlým hloubeným úsekem. Tento hloubený
úsek do ochranného pásma zasahuje pravděpodobně minimálně (cca 10 m). Tento
portál je situován již pod ul. Křížovou (na východ od ní). Oba hloubené úseky a
ražené portály nenaruší chráněné významné odkryvy (opěrný geologický profil) v
motolském, přídolském, kopaninském a pražském souvrství, kde je naleziště řady
druhů fosilních organismů (zkamenělin) od dob J. Barranda. Naopak umožní
geologickou dokumentaci dočasných odkryvů ve stavební jámě poblíž této klasické
lokality. Tato odborná geologická dokumentace v úzké spolupráci s Českou
geologickou službou, popř. dalšími státními vědeckými pracovišti, může upřesnit
představu o místních geologických poměrech se zaměřením na paleontologii a
stratigrafii obdobně jako tomu bylo v minulosti např. po stavbě zářezu železnice.
Ø v místě raženého Radlického tunelu na lokalitě Dívčí hrady prochází pomyslná
povrchová trasa (průmět na povrch) ochranným pásmem lesa lesních porostů
626Ca2 a 626Cb4, zařazené v lesních hospodářských osnovách pro Prahu, LHC
117801 s platností od 1.1.2004 do 31.12.2013
Ø celé území stavby se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje vodárny Podolí
Ø z hlediska ÚSES jde především o střet s nefunkčním lokáním biokoridorem L4/242
Vidoule-Husovy sady, je navrženo přeložení a řešení propusty, ostatní prvky ÚSES
se nacházejí nad raženou částí tunelu
B.II.2 Voda

Dle dokumentace odběr vody lze předpokládat jak ve fázi výstavby (vlastní stavba,
zkrápění staveniště) tak ve fázi provozu.
Největší nárůst spotřeby vody lze očekávat v období výstavby. Při ní bude docházet
ke spotřebě technologické vody, a to zejména na kropení materiálu při hutnění náspů,
kropení betonu při betonářských pracích, čištění spár, resp. čištění techniky před
výjezdem ze staveniště. Velikost spotřeby vody bude záviset na ročním období
provádění prací a souvisejícím počasí. Technologická voda bude odebírána buď
přímo z vodovodního řadu obce nebo se bude dovážet v cisternách.
Dokumentace dále předpokládá že voda bude potřeba jednak pro technologické
centrum, jednak pro požární rozvody v tunelech, popř. pro technologickou vodu v
tunelech. V tunelech budou vedeny požární vodovody s kapacitou 20 l/s – DN 200,
které budou napojeny na stávající a překládané vodovody v okolí portálů tunelů.
Pouze pro severní portál tunelu Radlice bude nutno přivést vodu novým vodovodem
DN 200 v délce 695 m z vodovodu DN 300 z křižovatky ulic Radlická – Na Vysoké II.
Vodovod bude veden v souběhu s novým úsekem Radlického potoka od křižovatky
ulice Radlické a novým podjezdem pod drahou ČD až do technologického centra. V
této fázi projektové přípravy nebylo jednoznačně rozhodnuto, zda bude v
technologické části stálá obsluha, proto se pro potřeby této dokumentace uvažuje s
10-ti osobami. V této spotřebě je i rezerva pro případné využití vody pro technologické
účely, druhou variantou je dovoz technologické vody v mycích vozech.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Nároky na technologickou vodu v etapě vlastní nebyly v etapě zpracování zadání
stavby specifikovány. Hlavní spotřeba se předpokládá u standardních dodavatelů
betonů a maltových směsí v regionu.
Technologická voda bude spotřebovávána pro:
⇒ výrobu betonových a maltových směsí
⇒ kropení betonů během tuhnutí
⇒ kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako
nadměrnému prášení
⇒ očistu vozidel a stavebních strojů

ochrana proti

Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka bude odvozena z přílohy 12
vyhlášky číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu v objemu 120 l/den. Celkové nároky na vodu
v etapě výstavby budou specifikovány v další projektové přípravě. Veškeré nakládání
s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.
Údaje prezentované na straně 66 a 67 posuzované dokumentace nejsou zcela
relevantní ve vztahu k obsahové náplni této kapitoly dokumentace.
B.II.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace konstatuje, že v rámci výstavby budou používány běžné materiály a
suroviny. Používané materiály musí splňovat požadavky na zdravotní nezávadnost.
V rozhodujícím množství budou v rámci výstavby záměru uplatňovány materiály
používané do konstrukčních vrstev vozovky, materiál do náspů a ocelové konstrukce,
dále pak materiály pro rozvod elektrické energie, beton, materiály pro povrchovou
úpravu apod.
Kromě toho budou spotřebovávány pohonné hmoty - ve fázi realizace pro provoz
stavební techniky a dalších souvisejících zařízení, ve fázi provozu pak pro
mechanismy údržby silnice.
Na základě dostupných podkladů není v této fázi projektové dokumentace dle
dokumentace možné jednoznačně stanovit objemy hlavních surovin a materiálů
potřebných k realizaci výstavby, stejně jako dodavatele těchto surovin a materiálů.
Tomuto tématu bude dle dokumentace věnována pozornost v následujících stupních
přípravy.
Stanovisko zpracovatele posudku
K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek.
Uvedené bilance jsou nezbytné zejména ve vztahu k POV stavby a vyvolaným
nárokům na dopravu v etapě výstavby k upřesnění velikosti a významnosti vlivů na
akustickou situaci v etapě výstavby jakož i k jednoznačnému dokladování přepravních
tras nezbytných pro etapu výstavby.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Dokumentace konstatuje, že širší dopravní vztahy pro řešené území jsou definovány
platným územním plánem hl. m. Prahy. Ten v oblasti automobilové dopravy stabilizuje
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síť hlavních komunikací města jako skelet městských sběrných komunikací, který je
tvořen dvěma okruhy a sedmi radiálními komunikacemi.
Na základě požadavků pro zpracování dopravní studie proběhlo vyčíslení intenzit
automobilové dopravy na komunikacích v prostoru připravované Radlické radiály
v úseku MÚK Bucharova – MÚK Zlíchov pro jednotlivé zatěžovací stavy – etapy
výstavby Radlické radiály (RR):
_
_
_
_
_
_

stav 1 (současný) – jaro 2006
stav 2 – rok 2015 – varianta 0 (bez investice)
stav 3 – rok 2015 – výstavba středního úseku RR
stav 4 – rok 2015 – etapový provoz západního a středního úseku RR
stav 5 – rok 2015 – zprovoznění celé RR
stav 6 – rok 2015 – cílový stav celoměstské komunikační sítě

Byla provedena analýza stávajících údajů o intenzitách automobilové dopravy a
následně byly provedeny potřebné dopravně inženýrské výpočty na komunikační síti.
Tyto výpočty byly provedeny rozvrhováním dopravních vztahů prognózovaných pro
období roku 2015. Pro získání údajů o současných intenzitách automobilové dopravy
bylo na křižovatkách, které nejsou na sledované síti, provedeno v průběhu března
2006 doplňkové sčítání dopravy. S využitím variací dopravy v dotčeném místě
komunikační sítě byly výsledky sčítání převedeny jednotně na období 0 – 24 h
průměrného pracovního dne – stav 1 – jaro 2006.
Dopravními vztahy prognózovanými pro období 2015 byly provedeny výpočty intenzit
automobilové dopravy pro tyto stavy rozsahu komunikační sítě města:
Stav 2 – rok 2015 – varianta 0 (bez investice) předpokládá rozsah sítě základních
komunikací v zájmovém území odpovídající rozsahu v současném stavu (zejména Radlická
ulice), doplněny jsou pouze dopravní propojení ulic Radlická – Na Farkáně – Jinonická,
propojení ulic Radlická – Jinonická – přes areál Walter a ulice Na Pomezí. Jedná se o
srovnávací základnu, která popisuje vliv neexistence Radlické radiály při souběžném rozvoji
území.
Stav 3 – rok 2015 – výstavba středního úseku RR nastane během výstavby provozního
úseku B, zejména tunelů Butovice a Jinonice. Radlická ulice bude v úseku Stodůlecká –
Puchmajerova úplně vyloučena z provozu.
Stav 4 – rok 2015 – etapový provoz západního a středního úseku RR vychází z
navrženého postupu uvádění Radlické radiály do provozu. V etapě jsou v provozu provozní
úseky A + B (úsek MÚK Bucharova – MÚK Jinonice včetně tunelů Jinonice, Butovice a
podjezdu pod nádražím Jinonice) a navazující komunikace. MÚK Řeporyjská je v provozu v
etapovém stavu pouze jako úrovňová okružní křižovatka bez mimoúrovňového převedení RR
po mostě.
Stav 5 – rok 2015 – zprovoznění celé RR předpokládá RR v provozu v celé své délce
včetně tunelů Radlice a dostavby MÚK Řeporyjská.
Stav 6 – rok 2015 – cílový stav celoměstské komunikační sítě předpokládá RR v provozu
v celé své délce, rozdíl oproti stavu 5 je v rozsahu okolní nadřazené komunikační sítě.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že v této kapitole jsou uvedeny všechny
podstatné informace pro následnou volbu variant pro vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na imisní a akustickou situaci v zájmovém území.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Ovzduší

Dokumentace konstatuje, že v souvislosti s plánovanou výstavbou Radlické radiály
byla zpracována rozptylová studie. V dalším textu dokumentace jsou nejprve uvedeny
výsledky vedení trasy při alternativě MÚK Řeporyjská - varianta A (Radlická radiála
vedena po mostě, okružní křížení na úrovni terénu), v další části je rozptylová studie
zaměřena na porovnání alternativního řešení této křižovatky – varianta B (Radlická
radiála povede v prostoru křižovatky v mělkém zářezu a okružní křížení bude
orientováno nad ní na mostě) – příloha č. B.2. Současně příloha č. B.3 obsahuje
informace o emisích znečišťujících látek ze stavby a dopravy. Dále jsou prezentovány
bilance emisí z porovnání varianty B a porovnání s variantou A vedení křižovatky
MÚK Řeporyjská., dále jsou uvedeny výsledky výpočtu platné pro všechny znečišťující
látky, následuje informace o pozaďovém znečištění ovzduší ve sledovaném území a
kapitola je ukončena kapitolou nazývající se „Emise znečišťujících látek ze stavby“.
Stanovisko zpracovatele posudku
Zpracovatelský tým posudku soudí, že obsahovou náplní této kapitoly by mělo být to,
co tato kapitola metodicky požaduje, tedy poskytnutí základních informací o bilancích
emisí v rámci jednotlivých variant a v nich řešených úsecích. To dokumentace v této
kapitole nenaplňuje, protože rozsáhle opakuje údaje z Přílohy B1 (Rozptylová studie),
aniž však jsou vyčerpávajícím způsobem v této kapitole dokumentace uvedeny
odpovídající bilance pro všechny řešené rozptylové studie.
Místo toho je v této kapitole dokumentace uvedena pouze bilance emisí z přílohy B2
(Varianty MUK Řeporyjská) a zcela nelogicky i vyhodnocení rozptylové studie pro toto
variantní porovnání, které by mělo být náplní vyhodnocení kapitoly vlivů na ovzduší
Naopak zcela opominuty zůstaly vstupy pro základní porovnání variant 1-3 rozptylové
studie dle přílohy B.1., jakož bilance emisí pro etapu výstavby dle přílohy B.3.
Protože jsou však tyto bilance uvedeny v příslušných přílohách dokumentace (B1, B2
a B3), lze toto metodické pochybení akceptovat.
Ve vztahu k bilancím emisí uvedených v jednotlivých přílohách dokumentace (B1, B2
a B3) lze pouze metodicky připomenout, že mohly být prezentovány oddílně pro
každou řešenou komunikaci uváděnou v těchto rozptylových studiích, nikoliv jako
„ostatní komunikace“.
Konzultací se zpracovatelem uvedených příloh bylo ověřeno, že se jedná o výslednou
sumu emisí, která ve výpočtu je bilančně rozdělena na jednotlivé komunikační úseky.
Dokumentace se v této kapitole odkazuje na Přílohu B.4 (Posudek na rozptylovou
studii). Zpracovatelský tým posudku pouze upozorňuje, že zpracovatel tohoto posudku
provádí porovnání dosahovaných parametrů s již neplatným právním předpisem (NV
č.250/2002 ze dne 3. července, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění NV 60/2004 Sb. a
NV 429/2005 Sb. bylo nahrazeno NV č. 597/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, 597/2006 Sb.)
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B.III.2 Odpadní vody

Dokumentace konstatuje, že s posuzovaným záměrem je spojen vznik následujících
druhů odpadních vod:
ü Splaškové odpadní vody budou vznikat na stavbě ve velmi omezeném množství.
Důvodem je použití chemických WC na jednotlivých zařízeních stavenišť. Sociální
zařízení, včetně sprch pro pracovníky bude situováno do prostorů stavebních dvorů
ü Technologické vody z tunelů, kde bude provedeno oddělené odvádění
drenážních popřípadě dešťových vod a vod technologických, které budou vznikat
při mytí tunelů.
ü Drenážní vody z tunelů, kdy podél tunelových těles budou vedeny drenáže pro
odvádění drenážních vod. Množství drenážních vod nebylo dle dokumentace v této
fázi přípravy stanoveny, neboť záleží na technologii ražení tunelů a na výsledcích
podrobných inženýrsko-geologických průzkumů.
Dále je uvedeno, že Variantní řešení odvodu drenážní vody u Radlického tunelu s
posouzením indukovaných účinků tunelové stavby na podzemní a povrchové vody,
lze specifikovat dle prověřených geologických, geotechnických, hydrogeologických
poměrů, které lze získat přímo in situ a to pouze v průzkumné štole. Podmínka
realizace průzkumné štoly je zahrnuta do podmínek výstavby Radlické radiály.
ü Srážkové vody, kdy je uvedeno, že v etapě výstavby bude odvodnění staveniště
prováděno svedením povrchových vod do provizorních usazovacích nádrží a z nich
do kanalizace. Znečištění povrchových vod nenastane. Zhotovitel musí používat
vozidla a mechanizmy v dobrém technickém stavu. Tím se zabrání případné
kontaminaci zemin a vod ropnými produkty.
Srážkové vody v období provozu budou od komunikace odváděny kombinací
dešťových kanalizací a otevřených převážně zatravněných příkopů. Do těchto
zařízení bude voda vedena po povrchu komunikace, nebo u uličních vpustí.
Kanalizace bude zároveň využita pro odvádění srážkových vod z okolních povodí.
Celé řešené území je z pohledu nakládání se srážkovými vodami rozděleno do pěti
dílčích povodí, pro která jsou popsány možnosti odvádění srážkových vod
v případě nutnosti s využitím popsaných dešťových usazovacích nádrží.
Dále jsou doloženy bilance srážkových vod dle jednotlivých dotčených povodí.
Kapitola dále obsahuje nástin vyhodnocení vlivu zimní údržby na koncentraci Clv recipientech.
Stanovisko zpracovatele posudku
Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách a souvisejícími předpisy.
Dle příl. č. 3 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb. – Imisní
standardy – ukazatele a hodnoty přípustného znečištění povrchových vod představuje
imisní standard pro chloridy 250 mg/l (50 mg/l u předpokládaných zdrojů pitné vody).
Z tohoto hlediska ve smyslu prezentovaných bilančních výpočtů vlivu zimní údržby na
koncentraci Cl- v recipientech je formulováno odpovídající doporučení do návrhu
stanoviska příslušnému úřadu.
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B.III.3 Odpady

Dokumentace konstatuje, že při realizaci posuzované stavby a jejím následném
užívání, nebo případném odstranění vzniknou odpady různých skupin a druhů a to jak
v kategorii „ostatní“ tak odpady kategorie „nebezpečný“. Je uvedeno, že zadavatel
stavby je povinen postupovat při veškerém nakládání s těmito odpady (tzn. jejich
soustřeďování, shromažďování, skladování, přepravě a dopravě, využívání, úpravě,
odstraňování atd.) dle příslušných platných legislativních opatření v oblasti nakládání
s odpady. Dále jsou uvedeny některé povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech a
souvisejících předpisů. Dokumentace obsahuje přehled odpadů vznikajících v etapě
výstavby, pro etapu provozu uvádí, že při provozu záměru bude vznik odpadu
minimální. Bude se jednat zejména o odpad z odstraňování dřevin a bylinné vegetace
v rámci údržby komunikací. Množství produkovaného odpadu však není v dnešní
době možno stanovit.
Stanovisko zpracovatele posudku
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení. Doporučení vyplývající
z problematiky nakládání s odpady jsou uvedena v příslušné části předkládaného
posudku. Metodicky lze pouze upozornit, že je často používán v textu posuzované
kapitoly dokumentace termín zneškodňování odpadů. Vzhledem ke skutečnosti, že dle
technického popisu stavby bude zasahováno i do tělesa dráhy, lze vyslovit
předpoklad, že struktura prezentovaných vznikajících odpadů nemusí být konečná,
což se však nemůže nijak výrazněji projevit na následném vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů v důsledku ukládání odpadů. Analogie platí i pro odpady, výhledově
vznikající např. i při demolicích některých objektů.

B.III.4 Hluk, vibrace, zápach

Dokumentace konstatuje, že vzhledem ke skutečnosti, že zatížení okolí silnice hlukem
bude významným vlivem na jednotlivé složky životního prostředí, byla této
problematice věnována í pozornost. Vyhodnocení akustické situace je provedeno jak
pro etapu výstavby, tak pro etapu provozu.
Kromě řady dalších informací jsou v této kapitole i nastíněny vstupní podklady pro
výpočet hlukové zátěže jako vstupního materiálu pro hodnocení vlivů na veřejné
zdraví.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Nepochybně lze konstatovat, že hluk související s posuzovaným záměrem představuje
jeden z nejvýznamnějších impaktů z hlediska hodnocení velikosti a významnosti vlivu.
Není však patrné, proč v kapitole týkající se specifikace zdrojů hluku je uváděna
použitá metoda výpočtu, výstupy hlukové studie, která představuje již aspekt
vyhodnocených vlivů a měla by být komentována v jiné části dokumentace, jakož i
návrhy protihlukových opatření. Obdobná situace je i z hlediska náplně této kapitoly
pro etapu výstavby. Výsledkem tohoto postupu je minimálně zbytečný nárůst objemu
celého materiálu, protože totožné informace jsou prezentovány v textu a přílohách až
3x v téměř nezměněné podobě.
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B.III.5 Vibrace a záření

Dokumentace tuto kapitolu neobsahuje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zpracovatele posudku lez vyslovit závěr, že se jedná o určité pochybení
řešitelského týmu dokumentace, protože v rámci provozu budou generovány kromě
hluku i vibrace. Jejich působení může být patrné u budov stojících v bezprostřední
blízkosti silničního tělesa. Problematika vibrací je ošetřena jedním z doporučení pro
další přípravu záměru.

B.III.6 Doplňující údaje

Dokumentace tuto kapitolu neobsahuje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatelů posudku nelze vyloučit možnost takových biologických vlivů,
které jsou představovány možným šířením neoindigenofytů v souvislosti se zemními
pracemi, jakož nelze vyloučit i riziko případného zavlečení „nepůvodních“ druhů rostlin
v rámci vegetačních úprav. V kontextu blízkosti některých stanovištně významných
lokalit se stenoekní florou a faunou je nutno upozornit na případná rizika, proto
odpovídající doporučení je komentováno v příslušné části předkládaného posudku a
zahrnuto v návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

V této části dokumentace jsou popsány následující charakteristiky životního prostředí
dotčeného území:
♦ Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Územní systém ekologické stability krajiny
Zvláště chráněná území
Natura 2000
Přírodní parky
Významné krajinné prvky
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Staré ekologické zátěže
Území hustě zalidněná
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Extrémní poměry v dotčeném území

Dokumentace konstatuje, že v řešeném území se nachází pouze dva prvky ÚSES –
biokoridory. Nefunkční lokální biokoridor spojující Prokopské údolí s Vidoulí a druhý
částečně funkční spojující LBC U starého židovského hřbitova a Paví vrch, který
slouží jako terestrická větev nadregionálního biokoridoru vedeného v ose toku Vltavy.
Již vymezená biocentra jsou až za hranicemi řešeného území. Trasa Radlické radiály
přes území Prahy 13 a Prahy 5 je v přímém kontaktu pouze s nefunkčním lokálním
biokoridorem L4/242.
Z dokumentace vyplývá, že lokální biokoridor nefunkční L4/242 (Vidoule – Husovy
sady) spojuje lokální biokoridor funkční L3/242 (stejného názvu) na severu a lokální
biocentrum funkční L1/210 (Hemrovy skály) na jihu lokální biokoridor nefunkční
L4/242 (Vidoule – Husovy sady) spojuje regionální biokoridor funkční L3/242
(stejného názvu) na severu a lokální biocentrum funkční L1/210 (Hemrovy skály) na
jihu.
Z možných variant diskutovaných v dokumentaci byla vybrána (výrobní výbor 10. 6.
2008 –doložen v přílohách vázaných v textu dokumentace) varianta přesunu křížení o
cca 200 m směrem k Butovicím , kde je RR umístěna nad stávajícím terénem.
Biokoridor v délce cca 200 m bude přeložen na jižní hranu RR (v současnosti je BK
nefunkční a na severní straně RR nejsou žádné reálně využitelné prvky). V rámci
stavby RR bude realizován v minimální šíři 15 m, s tím, že posléze bude integrován
do sadových úprav příslušné rozvojové plochy.
Z dokumentace je patrné, že do řešeného území RR nezasahují přírodní rezervace
Prokopské údolí a ani přírodní park Prokopské a Dalejské údolí. Ty se trasy
nedotýkají, ale jsou v její blízkosti. Taktéž ani SZ okraj Radlické radiály se nedotýká
přírodní památky Vidoule (památka je nespojitá a tvoří ji tři oddělené plochy). PP
Ctirad, které je součást přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí leží v nadloží
raženého tunelu a nemůže být tedy ovlivněna ani ohrožena, část vyústění radlického
tunelu do údolí Vltavy zasahuje do OP této PP.
Dále je z této kapitoly patrné, v zájmové lokalitě ani v jejím okolí se nenacházejí
žádné Evropsky významné lokality ani Ptačí oblasti.
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Dokumentace dále konstatuje, že v trase plánované výstavby RR se nenachází žádný
významný krajinný prvek. Stavba se dotýká ochranného pásma lesa. Protože
pozemky určené k plnění funkce lesa jsou v místě vedení raženého tunelu Radlická
na lokalitě Dívčí Hrady, kde tunel je dostatečně zahlouben, není oprávněný
předpoklad se domnívat, že budou lesní porosty stavbou dotčeny.
Dokumentace dále konstatuje, že trasa Radlické radiály prochází archeologickou
lokalitou ve smyslu příslušného zákona a to Dívčí hrady a v blízkosti archeologické
lokality hradiště Butovice (na ostrohu nad Dalejským potokem). Záměr je umístěn v
území s památkovou ochranou. Nezasahuje však do národní kulturní památky ani do
kulturní nemovité památky. Část Radlické radiály od Zlíchova až po Butovice však
náleží do ochranného pásma městské památkové rezervace Praha ve smyslu zákona
č. 20/84 Sb. Nelze vyloučit, že stavbou ale nemůže dojít k případnému zásahu do
archeologické vrstvy při zemních pracích. Proto při stavebních pracích je nutno
postupovat v případě archeologického nálezu v souladu se zákonem o státní
památkové péči (20/87 Sb. ve znění zákona č. 425/1990 Sb.).
Z dokumentace je patrné, že se jedná o území hustě zalidněné, v celkovém kontextu
je uvedeno, že se nejedná o území zatížené nad únosnou míru, hodnocená oblast je
hodnocena jako území se střední až vyšší úrovní znečištění ovzduší.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
zpracovatel posudku konstatuje, že tato kapitola obsahuje veškeré podstatné
informace ve vztahu k výčtu nejzávažnějších environmentálních charakteristik ve
vztahu k posuzovanému záměru.
Z hlediska charakteristik přírodních složek ekosystémů lze konstatovat korektnost
prezentovaných údajů, dobrou dokumentační schopnost vykazují tabulky s popisem
prvků ÚSES na str. 138 - 141. Na druhé straně je nutno konstatovat, že text je ale
znepřehledňován pasážemi, řešícími v rámci popisných částí dokumentace i
prezentaci vlivů. Ve vztahu k prezentované charakteristice ÚSES lze tak konstatovat,
že otázka posuzování navrhovaného řešení vedení trasy stávajícího nefunkčního
biokoridoru by měla být spíše náplní kapitoly vlivů záměru na prvky ÚSES jako
vyhodnocení navrhovaného přístupu zpracovatelského týmu dokumentace
k možnému řešení doloženého konfliktu s prvkem ÚSES, než této popisné části,
přičemž příslušná kapitola v kontextu vlivových pasáží dokumentace (část D) prakticky
v kontextu vlivů na ÚSES absentuje (viz příslušná část posudku). Na str. 136
dokumentace je v kurzívou prezentovaném shrnutí zřejmě zaměněno řešení dle
variant A a B, poněvadž trasa nad terénem je dána pro řešení varianty A.
Popis VKP není v dokumentaci v zásadě přehledně shrnut, lesy přímo dotčeny nejsou,
popis vodních toků a rybníků je vyčerpávající v části C.2.4. Hydrologie na str. 162 až
168
V popisu přírodních parků chybí prezentace PPK Košíře-Motol, poněvadž jeho JV část
zasahuje do prostoru křížení ulic Na Pomezí, Karlštejnská, Souběžná, Puchmajerova
a ulice na Pomezí je i součástí OP PP Vidoule. Tento kontext je dotčen na str. 61
prezentovaným návrhem na rekonstrukce křižovatky Na pomezí, Karlštejnská a
Puchmajerova a není blíže ani jinde v textu dokumentace vyhodnocen (mj. i kontext
obrázku na str. 162, dále viz i vyjádření Hlavního města Prahy). Popis dalších zvláště
chráněných území přírody a přírodních parků na str. 142 až 146 je jinak prezentován
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nadstandardně a je možno jej pokládat za korektní včetně závěrečného stručného
shrnutí na str. 146, pokud je vztaženo přímo na zájmové území vlastní stavby
Radlické radiály. Další údaje
ohledně
PP Ctirad jsou dále prezentována
v paleontologickém kontextu i v kapitole ohledně geofaktorů v kapitole C.2.5. na str.
188.
Prezentovaná data k lokalitám soustavy Natura 2000 je možno pokládat za korektní.
Lze souhlasit s konstatováním dokumentace, že území, na kterém se uskuteční
stavba Radlické radiály, je nutné pokládat za území s archeologickými nálezy ve
smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. o památkové péči. Většina území patří do I.
typu UAN, tj. území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným
výskytem archeologických nálezů. Postup, který je nutné dodržet v kontextu výše
uváděných skutečností jasně vyplývá z příslušného složkového zákona a musí být
respektován bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území

C.2.1 Ovzduší a klima

Posuzovaný materiál se věnuje charakteristice klimatu a problematice imisního
pozadí zájmového území, které je vyhodnocováno na základě nejbližších stanic
sledujících pozadí imisní zátěže. Je uvedeno, že na území Nových Butovic, Starých
Butovic a Jinonic se nenachází žádná stanice, která by prováděla měření úrovně
znečištění ovzduší. Nejbližší měřicí stanice jsou na Smíchově a v Košířích a na druhé
straně v Řeporyjích. Proto bylo pozaďové znečištění ovzduší v okolí MÚK Řeporyjská
odhadnuto podle výsledků výpočtů imisí podle modelu ATEM pro rok 2006. Podle
tohoto modelu byla počítaná pole koncentrací hlavních znečišťujících látek v celé
Praze a do výpočtu byly zahrnuté bodové, plošné i mobilní zdroje emisí z Prahy,
významné zdroje z celé ČR i dálkový přenos emisí. Z výsledků těchto výpočtů lze
odhadnout stupeň stávajícího pozaďového znečištění ovzduší NO2, NOx, prachem PM10, CO a benzenem ve sledovaném území.
Z uvedených skutečností vyplývá, že z hlediska pozaďového znečištění ovzduší není
sledované území nadlimitně znečištěné NO2, CO ani benzenem a pokud jde o
průměrné roční koncentrace, pak ani prachem - PM10 (denní koncentrace prachu PM10 nebyly modelem ATEM vyhodnocované). Hodnocenou oblast je možné hodnotit
jako území se střední až vyšší úrovní znečištění ovzduší.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska doložených informací o imisním pozadí není ze strany zpracovatele
posudku zásadních připomínek, posuzovaný materiál dostatečným způsobem podává
základní informace o imisní zátěži zájmového území.
C.2.2. Voda

Z dokumentace vyplývá, že zájmové území je součástí hydrogeologického regionu č.
625 – proterozoikum a paleozoikum v povodí Vltavy. Zastoupeny jsou zde zejména
horniny spodního paleozoika (ordovik, devon). Pro trasu komunikace jsou méně
významné drobné výskyty křídových sedimentů severně a jižně od zájmového území.
Kvartérní horniny jsou rozšířeny v celé ploše, kde významný podíl mají sedimenty
antropogenní. Zákonitost pohybu podzemní vody lze hledat tedy jednak v geologické
stavbě přírodního prostředí a jednak v jeho fyzikálních vlastnostech.
Je dokladován podrobný popis podzemní vody v pokryvných útvarech a podzemní
vody ve sklaním podloží.
Z hlediska hydrologického dokumentace prezentuje pouze výstupy ze samostatné
přílohy B.16. posuzované dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace se věnuje popisu hydrologických charakteristik jakož i problematice
hydrogeologických souvislostí ve vztahu k posuzovanému záměru. Jsou uvedeny
všechny podstatné charakteristiky nezbytné pro specifikaci doporučení k eliminaci
negativních vlivů na povrchové a podzemní vody v rámci další části dokumentace.
Příloha č.B.16., která doplňuje hydrologický popis zájmového území je vypracována
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poměrně podrobně v rozsahu potřeb pro následné vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na tuto složku životního prostředí.

C.2.3. Půda

ZPF
Dokumentace konstatuje, že trasa Radlické radiály je vedena většinou po pozemcích
nezemědělských. Celkový předpokládaný trvalý zábor zemědělské půdy je cca 2,5 ha.
Z toho je cca 1,5 ha orná půda, cca 1 ha zahrady. K záboru zemědělské půdy dochází
v místě kruhového objezdu (MÚK Řeporyjská) a pod ním směrem na JV. Další zábory
zemědělské půdy budou při portálech raženého tunelu, jehož celá trasa vede pod
zemědělskou půdou. Dále je uvedena tabulka prezentující zábory zemědělské půdy
dle kultur a dle tříd ochrany ZPF. Zábory zemědělské půdy dle kultur, BPEJ a tříd
ochrany ZPF jsou dále znázorněny v přiložené situaci 1 : 5000, příloha 6.A.
PUPFL
Pozemky určené pro plnění funkce lesa (PUPFL) se v trase výstavby nenacházejí,
pouze v místě raženého Radlického tunelu na lokalitě Dívčí hrady prochází pomyslná
povrchová trasa ochranným pásmem lesa lesních porostů 626Ca2 a 626Cb4,
zařazené v lesních hospodářských osnovách pro Prahu, LHC 117801 s platností od
1.1.2004 do 31.12.2013. Tyto lesní porosty nebudou stavbou tunelu dle dokumentace
dotčeny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatelů posudku je nezbytné konstatovat, že dosud není doložena
kvantifikace vlivů z hlediska nároků na plochy pro realizaci záměru, včetně nároků na
plochy v kategorii ZPF dle jednotlivých dotčených parcel.
Pro charakteristiku půd v prostoru zájmového území z hlediska popisné části této
kapitoly bylo možné vycházet ze stanovené bonitované půdně ekologické jednotky
(dále jen BPEJ), která je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní
jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní
půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku podle systému, stanoveného
vyhláškou MZe ČR ze dne 15. 12. 1998. Obecně jsou kodifikovány takto:
a)
b)

c)
d)

klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin; je
vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu
hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním
typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí
nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu,
sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku; je vyjádřena čtvrtou číslicí
číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,
skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štěrku a kamene v ornici k obsahu štěrku a kamene v spodině do 60 cm, a hloubka
půdy; je vyjádřena pátou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace.

Vysvětlivky k BPEJ:
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce
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4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

svažitost
0 - 3°, rovina
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
3 - 7°, mírný svah
7 -127°, střední svah
7 - 12°, střední svah
12 - 17°, výrazný svah
12 - 17°, výrazný svah
17 - 25° příkrý svah až sráz
17 - 25° příkrý svah až sráz

expozice
všesměrná
všesměrná
jih
sever
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)
jih (JZ-JV)
sever (SZ-SV)

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

*)

skeletovitost
žádná
žádná až slabá
slabá
střední
střední
slabá
střední
žádná až slabá
střední až silná
žádná až silná

hloubka
hluboká
hluboká až středně hluboká
hluboká
hluboká
hluboká až středně hluboká
Mělká
Mělká
hluboká až středně hluboká
hluboká až mělká
hluboká až mělká

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí

I bez znalosti detailních nároků záborů z hlediska jednotlivých BPEJ mohly být tyto
BPEJ s využitím znalostí půd dle výše uvedených charakteristik popsány.

C.2.4. Geofaktory životního prostředí

Dokumentace poskytuje vyčerpávající
informace o území
z hlediska
geomorfologických poměrů, z hlediska regionálně geologického a z hlediska
hydrogeologických poměrů. Jsou uvedeny základní specifikace týkající se
geologického vývoje a stratigrafického členění. Dále jsou pro zhodnocení
geotechnických charakteristik aplikovány výsledky archivních terénních a
laboratorních zkoušek na materiálech stejného stratigrafického a obdobného
strukturního a texturního charakteru. Dále jsou v popisné části dokumentace
komentovány geotechnické podmínky výstavby ve formě přehledu geologických,
hydrogeologických poměrů, zhodnocení agresivity prostředí.
Rozhodující problematické aspekty lze dle dokumentace očekávat zejména při ražení
tunelů.
Pro další rozvahy o vedení trasy Radlické radiály ve vztahu k raženým tunelům
dokumentace konstatuje, že je nutno prověřit zejména:
Ø
Ø
Ø
Ø

umístění ražených portálů a vliv stavební jámy hloubených tunelů na okolní území,
vliv ražeb na stávající zástavbu, zejména na trasu metra B a trasu ČD,
požadavky na větrací systém a následně na velikost profilu tunelových trub,
vhodnost trasy z hlediska hydrogeologického prostředí.

Dokumentace konstatuje, že v dalších etapách inženýrsko-geologického průzkumu
pro tunely v úseku Radlické radiály JZM - Smíchov je doporučeno důsledně dodržet
etapizaci průzkumu. Na provedenou rešerši musí navazovat předběžný geotechnický
průzkum (pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí /DÚR/) a dále v
souladu se směrnicí “Technické podmínky – geotechnický průzkum pro pozemní

29

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Stavba č.9576 Radlická radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13

komunikace“ Ministerstva dopravy ČR (čj. 23683/95-230, platnost od 1.1.1996)
podrobný průzkum pro dokumentaci pro stavební povolení (DSP), kdy již bude známa
technologie ražby, event. i prováděcí podnik. Pak bude již možno ověřit problematiku
spolupůsobení ostění a horninového masivu, technologii ražení i zabezpečení
vlastních tunelů a nadloží.
Dále v popisné části této kapitoly dokumentace věnována pozornost problematice
inženýrsko-geologického zhodnocení, problematice poddolovaných území (existence
vyloučena), problematice nerostných surovin (zrušené ložisko cihlářských surovin č.
3106500, DP č.700147 zůstává zachován), je popisována problematika radonového
indexu pozemku (území s nízkým nebo středním radonovým indexem). Samostatná
část je věnována významným geologickým profilům a paleontologické problematice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisné části geofaktorů životního prostředí posuzovaný materiál obsahuje
prakticky všechny rozhodující informace. Ze strany zpracovatele posudku není
k popisu této složky životního prostředí připomínek, protože na úrovni potřeb
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů v rámci úvodní fáze přípravy záměru
reprezentované procesem EIA lze informace označit za postačující s tím, že
zpřesnění průzkumných prací v rozsahu prezentovaném v dokumentaci je
požadováno pro další projektovou přípravu záměru.

C.2.5. Fauna, flora, prvky dřevin rostoucí mimo les

Dokumentace konstatuje, že pro potřeby dokumentace bylo Dr. Farkačem, CSc.
zpracováno biologické hodnocení Radlické radiály. Zpráva je součástí přílohy B.14.
předkládané dokumentace. Z doložených materiálů je zjevné, že terénní práce
proběhly od srpna 2005 do července 2006. Zkoumáno bylo území v místech
stavebních prací a nejbližšího okolí projektované stavby Radlické radiály, které bude
nebo by mohlo být stavbou dotčeno, s cílem zjistit druhy chráněné podle Vyhlášky
Ministerstva životního prostředí ČR 395/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a volně
žijících živočichů a druhů uvedených v Přehledu druhů z přílohy II směrnice Rady
Evropského společenství 92/43/EHS o stanovištích a z přílohy I směrnice Rady
Evropského společenství 79/409/EHS, vytipovat problematická (vlastně nejcennější)
místa a zároveň vyhodnotit možný vliv stavby a provozu díla na chráněné a výjimečné
části přírody a navrhnout případně logická opatření k minimalizaci újmy na cenných
přírodních hodnotách.
Z výsledků průzkumů vyplývá, že na území dotčeném realizací Radlické radiály byly
zjištěny v průběhu srpna 2005 až června 2006 chráněné druhy živočichů, které jsou
dokladovány v příloze B.14. posuzované dokumentace (chráněné druhy rostlin
zjištěny nebyly).
Dokumentace konstatuje, že vzhledem k celkové ploše zkoumaného území nelze
absolutně vyloučit výskyt dalších zvláště chráněných druhů (především živočichů,
např. přeletující druhy ptáků, netopýrů apod.), nicméně jejich eventuální výskyt
nebude trvale vázán na území Radlické radiály a případný náhodný úhyn jedince
(jedinců) v souvislosti s výstavbou a následně i provozem nebude mít na populaci
tohoto druhu ohrožující či omezující vliv.
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Dále dokumentace uvádí, že ve sledovaném území a jeho nejbližším okolí bylo
zjištěno 279 druhů cévnatých rostlin, z nichž čtyři druhy jsou uvedeny v Červeném
seznamu cévnatých rostlin České republiky (PROCHÁZKA 2001) – 2 taxony jsou
hodnocené jako ohrožené (kategorie C3, Agrimonia procera a Hyoscyamus niger) a o
2 vzácnější taxony, jimž by podle citované práce měla být věnována další pozornost
(kategorie C4a, Festuca pallens a Pyrus pyraster). Dle dokumentace spektrum
vyskytujících se druhů cévnatých rostlin obsahuje především druhy obecně rozšířené
a diagnosticky nevýznamné. Šíření některých z nich (např. druhy ruderální apod.) je
umožněno díky činnosti člověka a je tedy nutné s touto skutečností počítat.
Dokumentace konstatuje, že vzhledem ke zpracovávanému stupni projektové
dokumentace byla provedena pouze výběrová inventarizace dřevin. Dendrologický
průzkum bude dle dokumentace proveden po dokončení DÚR, kde budou již
specifikovány zábory ať již zeleně či PUPFL, ZPF.
Potenciálně dotčenou zeleň lze dle dokumentace rozdělit do tří částí. První částí jsou
extenzivně udržované nebo ladem ležící plochy v okolí stanice metra Nové Butovice,
druhou je zeleň ve starých Jinonicích a třetí porost kolem vyústění tunelových trub u
Vltavy. Zeleň v okolí stanice Nové Butovice jsou většinou náletové dřeviny na bývalé
orné půdě dohromady se zbytky dřevin jako doprovodu bývalých komunikací
eventuelně v lemech zahrad. Celkově je zde dřevin poměrně málo a zpravidla
nevelkých a navíc krátkověkých taxonů.
V prostoru starých Jinonic je komunikace umístěna do hloubeného tunelu a většina
dotčené zeleně nesouvisí ani tak se stavbou samotné radiály, jako s rekonstrukcí
místních komunikací nebo se změnou využití ploch. Dotčené významnější dřeviny
jsou, jak dřeviny ovocné v soukromých zahradách, tak kulisové výsadby topolů v
areálech. V soukromých zahradách jsou i dvě nejcennější dřeviny celého
hodnoceného souboru č. 4 a 5 – ořešáky (Juglans regia). Na okraji současné
zástavby Jinonic komunikace vstupuje do hloubeného tunelu a klesá k rozpletu
komunikací na břehu Vltavy.
Hloubená část tunelů v místě přiblížení se k Vltavě a napojení na stávající
komunikace na jižním okraji Smíchovského katastru zasahuje do stávajících zahrad a
ploch doprovodné zeleně dráhy a komunikací, jediné relativně cennější dřeviny jsou
shrnuty jako porost č. 9.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Použité průzkumy z let 2005 až 2006 jsou pro řešení záměru relevantní s ohledem na
charakter zájmového území výstavby a okolnost, že biologicky a stanovištně
nejhodnotnější prostory jsou podcházeny raženým tunelem.
Metodicky lze
zpracovatelskému týmu dokumentace vytknout, že nebyla provedena žádná
aktualizace v letech 2007 a první polovině vegetačního období roku 2008, vzhledem
k datu odevzdání dokumentace. A to i přes okolnost, že titulní list přílohy B.14
přepracované dokumentace je datována srpnem 2008, přičemž obsah přílohy je
identický s přílohou 10.B. původní dokumentace z roku 2007, takže dataci na titulním
listu přílohy je nutno pokládat za matoucí.
Dokumentace analogicky s pasážemi, týkající se popisů ÚSES, do popisné části
integruje formulace ohledně vlivů na prezentované taxony ochranářsky významnějších
druhů rostlin a na vybrané skupiny živočichů,
čímž je text opět výrazně
znepřehledňován (kapitoly ve vlivové části dokumentace jsou prakticky identické a
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dochází tak k duplicitě i víceronásobnému přenosu stejných bloků textu do různých
pasáží dokumentace). Z formálního hlediska pokládá zpracovatelský tým posudku za
potřebné konstatovat, že ve veřejně přístupném dokumentu, jakým je dokumentace
E.I.A. včetně příloh, mohly být v seznamech zjištěných druhů rostlin a živočichů
uváděny české ekvivalenty vědeckých jmen všude tam, kde existují.
Na str. 194 a dalších je prezentován dendrologický průzkum s popisem zjištěných
druhů dřevin a jejich lokalizací. Seznam ploch s porosty dřevin na str. 195 až 196 je
ale nelogicky uveden jako seznam porostů s pravděpodobnou funkcí pozemků
určených k plnění funkcí lesa. Přitom jiné pasáže dokumentace jednoznačně
konstatují, že je dotčeno maximálně ochranné pásmo. Uvedenou pasáž lze vnímat
tak, že prezentované porosty mohou vykazovat funkčně parametry lesních porostů
nebo porostů blízkých lesu a není řešeno jejich zatřídění dle evidence nemovitostí.
C.2.6. Krajina a krajinný ráz

Dokumentace konstatuje, že pro potřeby dokumentace bylo Ing. arch. Vorlem
zpracováno posouzení vlivu záměru na krajinný ráz. Studie jsou součástí
samostatných příloh dokumentace jako příloha B.11.A a B.11.B (doplněk vlivu stavby
na krajinný ráz).
Dle dokumentace z hlediska dikce §12 zákona bude liniová stavba Radlické radiály
zasahovat do několika krajinných celků - „oblastí krajinného rázu“ a bude se v detailu
dotýkat několika „míst krajinného rázu“. Dokumentace konstatuje, že v bohatě
rozčleněném reliéfu krajiny levobřežních přítoků Vltavy prochází trasa Radlické
radiály v posuzovaném úseku třemi „krajinnými celky“ (KC). Jedná se o krajinný celek
povodí Jinonického potoka (KC A), krajinný celek Radlického údolí (KC B) a krajinný
celek údolí Vltavy (KC C). Tyto celky jsou krajinnými jednotkami na úrovni tzv. „oblasti
krajinného rázu“ ve smyslu §12. V posuzované dokumentaci jsou dále uvedeny
popisy navrhované stavby z hlediska krajinného rázu v jednotlivých potenciálně
dotčených krajinných prostorech (PDoKP).
Pozornost v rámci této kapitoly je věnována i variantnímu řešení MUK Řeporyjská.
Jsou popsána obě variantní řešení s tím, že je konstatováno, že u varianty B je
urbanistické řešení podstatně komplikovanější než u varianty A a prostorové kvality
propojení Jinonic a Nových Bučovic (pozn. zprac. posudku: správně Nových Butovic)
jsou tudíž méně příznivé.
Ve vztahu k urbanismu v území dokumentace konstatuje, že návrhy nových tras a
řešení uličního prostoru byly prováděny se snahou soustředění sítí do souběžných
koridorů s ohledem na požadavky ČSN 736005 a ochranných pásem a také
s ohledem na možnost oživení veřejných prostor zelení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Lze v zásadě konstatovat, že prezentace dotčených krajinných prostorů, znaků a
hodnot krajinného rázu jak na úrovni nadlokální, tak na úrovni míst krajinného rázu je
možno pokládat za korektní. Velmi kvalitně je zpracováno zejména zpracovateli
posudku vyžádané doplnění dokumentace v příloze B.11.B, kde lze dohledat jednak
konkretizaci popisů dvou určujících potenciálně dotčených krajinných prostorů A2
Jinonický zámeček a C1 Zlíchov v krajinném celku Údolí Vltavy. Pro prostor A2 jsou
doloženy kvalitní vizualizace pro obě navrhované varianty s možností i terénních úprav
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uvnitř rondelu ve variantě A podle dokumentace Zavadila a Obersteina, které
umožňují vytvořit si představy o možném vizuálním působení obou variantních řešení
pro MÚK Řeporyjská. Dle doplnění studie ohledně krajinného rázu pro prostor C1 je
patrné, že radlická radiála se do uvedeného PDoKP C1 dostává několika rameny
MÚK, přičemž dvě se napojují tunelově do prostoru Zlíchovského tunelu, pravé
odbočení z Dobříšské se zanořuje do terénu pod ulicí Křížovou a levé odbočení z
tunelu na Dobříšskou je jedinou stavbou, která bude viditelná v komunikačním
koridoru Strakonické, Dobříšské, Křížové a železniční trati ČD Praha - Plzeň. Uvedená
doplnění představují významný příspěvek k objektivnosti krajinných vztahů ve dvou
nejvíce exponovaných krajinných prostorech zájmového území stavby na úrovni
krajinného rázu místa, zejména je cenný přínos prezentovaných vizualizací do
fotografií v krajinném prostoru C1 pod Zlíchovem, poněvadž dokumentace tohoto
prostoru v původním textu dokumentace na rozdíl od dalších PDoKP chyběla.

C.2.7. Hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace konstatuje, že jedinou složkou nacházející se přímo v trase výstavby
RR, která by mohla mít kulturní hodnotu, by v případě nálezu mohlo být archeologické
naleziště. Přestože díky výstavbě Jihozápadního města a trasy metra B (70. – 90. léta
20. století) spadá zájmové území výstavby Radlické radiály do jedné z
nejprozkoumanějších archeologických lokalit v rámci ČR, nelze na základě
archeologické rešeršní činnosti zcela s jistotou vyvodit jednoznačný závěr o
zachovalosti archeologických terénů na území stavby a prostorově určit a vymezit
jednotlivá naleziště.
V místech vymezených archeologickým průzkumem je vhodné omezit zemní zásahy
na nejnutnější míru, čímž je možno ochránit či eliminovat archeologické nálezy,
případně minimalizovat náklady spojené s prováděním záchranného výzkumu.
Dotčené území není součástí památkové rezervace. Část trasy Radlické radiály (od
Zlíchova až po Butovice) však náleží do ochranného pásma městské památkové
rezervace Praha ve smyslu zákona 20/1987 Sb.
Za účelem zachovat a trvale chránit kulturně-historické a urbanisticko-architektonické
hodnoty jsou vyhlašovány městské památkové zóny. Předmětem ochrany v těchto
zónách je například historický půdorys, hmotová skladba, objekty na jejich území,
panoramatické pohledy, dlažba, uliční interiéry, řemeslné a uměleckořemeslné prvky
a také zeleň. Při nové výstavbě v těchto zónách musí být zohledněna řada prvků, jako
měřítko zástavby a prostorové uspořádání, využití staveb a zeleně a vše musí být v
souladu s charakterem a kulturní hodnotou zóny.
V dotčeném území se nachází dvě navržené městské památkové zóny, Zlíchov a
Jinonice-Butovice.
Výstavbou dojde k zásahu do hmotových prvků. Pokud jde o demolované stavební
objekty, jedná se o stavby převážně charakteru provozního, skladového a
administrativního, které jsou v dokumentaci specifikovány, a to včetně zákresů
v ortofotomapách.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace v této kapitole obsahuje veškeré náležitosti a obsahově k ní není
připomínek.
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C.3. Celkové zhodnocení kvality
z hlediska jeho únosného zatížení

životního

prostředí

v dotčeném

území

Dokumentace konstatuje, že zájmové území je v současnosti tvořeno systémem
komunikací, volnými plochami, plochami ruderálními či devastovanými a rovněž těmi s
hodnotnými prvky ŽP. Radlická radiála je zanesena v územním plánu (varianta A) a
v její odsouhlasené trase (týká se hlavně západního úseku) platí stavební uzávěra.
Trasa Radlické radiály půjde převážně v silně urbanizovaném území Prahy 5 a 13.
Hodnocená stavba Radlická radiála navazuje na západním okraji Prahy na dálnici D5
a směřuje východním směrem přes Radlice, Jinonice a Butovice do údolí Vltavy, kde
po průchodu Radlickým tunelem vyústí na Zlíchově do levobřežní vltavské
komunikace. Celý úsek Radlické radiály měří přibližně 5480 m. V místě křížení
Radlické radiály s Řeporyjskou ulicí je plánována mimoúrovňová křižovatka (MÚK).
V zájmovém území v okolí trasy Radlické radiály je kromě stávající zástavby podle
územního plánu plánována a zčásti již realizována rozsáhlá výstavba nových
bytových, školských a dalších objektů. Trasa radiály je proto částečně vedena tunely.
Dokumentace konstatuje, že pro zhodnocení celkové únosnosti zatížení území je z
hlediska jednotlivých složek životního prostředí řešeného území a vzhledem k
charakteru záměru nejdůležitější stávající znečištění ovzduší a hluk, ostatní složky
jsou nepodstatné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4 zákona k tomuto bodu
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku podstatnějších připomínek. Na str.
222 je ale určitý rozpor z hlediska paleontologických údajů s kapitolou C.2.5,
poněvadž v té je zmíněno, že pro hloubení jinonického a butovického tunelu nelze
střety s paleontologickými nálezy vyloučit, zatímco kapitola shrnující úroveň životního
prostředí nebezpečí konfliktu s paleontologickými nálezy před vlastními pracemi
popírá. Pokud zpracovatelský tým uvádí stručný souhrn ohledně ochranářsky
významnějších druhů rostlin, měl v téže kapitole metodicky prezentovat i základní
souhrnné údaje týkající se několika taxonů zvláště chráněných druhů živočichů.,
zmiňovaných v popisu fauny.
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D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů a vlivy
na veřejné zdraví

Dokumentace konstatuje, že pro potřeby dokumentace byla Ing. Fialou, CSc. a Ing.
Potužníkovou zpracováno hodnocení vlivu záměru na zdraví obyvatelstva. Studie jsou
součástí příloh dokumentace jako příloha B.8 a B.9.
Dále jsou v dokumentaci v této kapitole v zásadě bez jakéhokoliv komentáře
vyhodnocujícího velikosti a významnost vlivů na veřejné zdraví z hlediska imisí a
hluku pouze překopírovány některé části z obou těchto studií.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na veřejné zdraví bylo zpracováno
oprávněnými osobami k posuzování vlivů na veřejné zdraví. Postup prezentovaný
v dokumentaci je zpracován standardní metodou hodnocení zdravotních rizik (Health
Risk Assessment).
Cílem hodnocení zdravotních rizik je obecně poskytnutí hlubší informace o možném
vlivu nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je možné pouhým
srovnáním intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy.
Tyto limitní hodnoty někdy představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a
dosažitelnou realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví. Příkladem mohou
být imisní limity pro klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním hodnotám
hluku z dopravy. U látek, pro které nejsou stanoveny úřední limity, je metoda
hodnocení zdravotních rizik jediným způsobem, jak hodnotit závažnost a přípustnost
jejich výskytu v prostředí člověka z hlediska ochrany zdraví
Metodické postupy hodnocení zdravotních rizik byly vypracovány v sedmdesátých
letech minulého století Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (dále US
EPA) a jsou dále rozvíjeny a zdokonalovány. Z nich vycházejí i metodické podklady
pro hodnocení zdravotních rizik v České republice, konkrétně Manuál prevence v
lékařské praxi díl VIII. Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000
Státním zdravotním ústavem Praha, Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik
kontaminovaného území - Příloha č.4 Principy hodnocení zdravotních rizik (Věstník
MŽP září 2005) a metodické materiály hygienické služby k hodnocení zdravotních
rizik.
V ČR je metodika hodnocení zdravotních rizik předmětem akreditace dle zákona č.
258/2000 Sb.1 a odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví dle
zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MZ č. 353/2005.
K hodnocení vlivů na veřejné zdraví není ze strany zpracovatelů posudku
podstatnějších připomínek.

1

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
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D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima

Dokumentace konstatuje, že pro potřeby dokumentace byla RNDr. Maňákem
zpracována rozptylová studie pro období výstavby, pro období provozu a variantního
řešení MÚK Řeporyjská.
V období výstavby Radlické radiály automobilová doprava po silnicích zahrnutých do
výpočtu nezpůsobí nadměrné znečištění ovzduší NO2, NOx, prachem - PM10, CO ani
benzenem v Nových Butovicích, Jinonicích, Radlicích a s výjimkou průměrných
ročních koncentrací NOx u portálů tunelu Zlíchov ani v údolí Vltavy. Přesunutí dopravy
z uzavřené Radlické ulice na síť silnic v Jinonicích (Řeporyjská, Karlštejnská,
Puchmajerova, Pod Vidoulí, Klikatá) a ve Starých Butovicích (Stodůlecká, Novoveská,
Butovická) sice způsobí zvýšení imisí v jejich okolí, nikoli však nad přípustné meze.
Dále je uvedeno, že významně se vlivem stavby může zvýšit sekundární prašnost,
která ale nebyla vyhodnocena, protože pro ni nejsou k dispozici vstupní údaje.
Sekundární prašnost se ale dá značně omezit udržováním silnic v čistém stavu a
udržováním vlhkých cest na staveništích za suchého počasí.
Dokumentace v této kapitole uvádí, že ať bude Radlická radiála v prostoru MÚK
Řeporyjská vedena po mostě nad kruhovou křižovatkou (varianta A) nebo v mírném
zářezu s kruhovou křižovatkou nad ní na mostě (varianta B), ani v jedné z těchto
variant nebude docházet vlivem emisí z automobilového provozu po sledovaných
silnicích k nadměrnému znečištění vzduší v Nových Butovicích, Jinonicích, v okolí
západní části Radlické ulice a v prostoru samotné MÚK N. Butovice. Všechny
vypočtené krátkodobé i průměrné roční koncentrace NO2, NOx, prachu - PM10, CO i
benzenu se v obou variantách ve vymezeném území v okolí MÚK N. Butovice
pohybují pod příslušnými imisními limity s jedinou výjimkou, a tou je okolí portálu
tunelu Butovice na Radlické radiále, kde může dojít k překročení imisního limitu pro
průměrné roční koncentrace NOx. Tento limit však platí pouze pro ochranu
ekosystémů ve vymezených oblastech. Navíc vypočtené nadlimitní hodnoty NOx na
okraji sledovaného území vůbec nesouvisejí s MÚK Nové Butovice.
Stanovisko zpracovatele posudku
K vlastní metodice vyhodnocení vlivů záměru na imisní situaci není ze strany
zpracovatele posudku podstatných připomínek. Rozptylové studie jak pro etapu
výstavby, tak pro etapu samotného provozu obsahují v podstatě veškeré náležitosti
rozptylových studií) včetně požadovaných vstupních údajů. Taktéž forma výsledných
výpočtů v tabelárních a mapových podkladech odpovídá požadavkům na rozptylové
studie. V rámci vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší de lze se
zpracovatele rozptylové studie ztotožnit s konstatováním, že jedinou nejistotu v rámci
vyhodnocení vlivů na ovzduší je celkový vývoj imisního pozadí zájmového území.
Pro minimalizaci negativních vlivů výstavby hodnoceného záměru na zdraví
obyvatelstva a narušení faktorů pohody doporučuje zpracovatel posudku následující
opatření:
• hlavní dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou čistotu na
všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru; přístupové komunikace na
staveniště budou pravidelně zkrápěny a zametány, a to minimálně 1 x denně
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při bouracích a terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl
vlhký, respektive aby byl zkrápěn
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• místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány

D.I.3 Vlivy na
charakteristiky

hlukovou

situaci

a

další

fyzikální

a

biologické

Dokumentace konstatuje, že pro potřeby dokumentace byly Ing. Hajnou a Ing.
Kratochvílovou zpracovány hlukové studie pro období výstavby, pro období provozu a
variantního řešení MÚK Řeporyjská. Všechny uvedené studie jsou součástí příloh
dokumentace jako příloha č. B.5 - 7.
Dále jsou uvedeny shodné údaje jako v kapitole B.III.4.
Ve vztahu k porovnání variant MÚK Řeporyjská dokumentace konstatuje, že
srovnáním výstupů variantního řešení MUK Řeporyjská s rondelem v dolní a horní
poloze je patrný malý rozdíl v rozsahu hlukových pásem. Křižovatka je až na pár
rodinných domů v jihovýchodní části umístěna v dostatečné vzdálenosti od hromadné
obytné zástavby, tudíž se hladiny hluku ve sledovaných bodech mění pouze v
desetinách dB. Jelikož byla upřesněna technická stránka realizace rondelu v horní
poloze, kdy řešení prokázalo nemožnost umístit v horní části rondelu PHS, je
doporučeno (oproti původní studii) realizovat Var. A – s rondelem v dolní poloze.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Dokumentace v této kapitole v zásadě nepřináší žádné nové informace, většinou jsou
zopakovány údaje z kapitoly B.III.4., a to jak pro etapu provozu, tak pro etapu
výstavby, proto je komentář zpracovatelského týmu posudku věnován přímo
předloženým hlukovým studiím.
Akustická studie byla na základě požadavku zpracovatele posudku přepracována.
Výpočty byly provedeny programem HLUK+ verze 7.11 profi.
Pro výpočet použil zpracovatel akustické studie rozdělení dopravy na den a noc dle
výpočtové metodiky. Rozdíl mezi denní a noční ekvivalentní hladinou akustického
tlaku se pohybuje v předkládané studii okolo 9 dB. V pražských podmínkách však toto
rozdělení neodpovídá skutečnému rozdělení dopravy a rozdíl mezi denní a noční
ekvivalentní hladinou akustického tlaku na hlavních komunikacích města se pohybuje
maximálně do 5 až 6 dB, na ulici Strakonická byl zjištěn rozdíl mezi dnem a nocí pouze
3 až 5 dB. Jedná se o hodnoty zjištěné na komunikacích bez tramvajového provozu.
V případě komunikací s vedením tramvajových linek bývá rozdíl v závislosti na
intenzitě tramvajových linek mezi denní a noční ekvivalentní hladinou akustického
tlaku minimální cca okolo 2 dB. Tyto hodnoty byly zjištěny reálnými měřeními na
pražských ulicích. Z těchto údajů je zřejmé, že vypočtené hodnoty ekvivalentních
hladin akustického tlaku v noční době jsou nižší než lze pravděpodobně očekávat ve
skutečnosti. Navíc vypočtené hodnoty v mnoha výpočtových bodech se pohybují na
hranici hygienického limitu, případně jej překračují. Proto bude bezpodmínečně nutné
v akustické studii pro územní řízení provést detailnější výpočty a zohlednit rozdělení
dopravy v pražských podmínkách, aktualizovat a optimalizovat pro vybranou variantu
návrh protihlukových opatření, který bude pravděpodobně rozsáhlejší, než je uvedeno
v předkládané studii.
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Jako zdroje hluku se ve studii uvádí kromě silniční dopravy také doprava železniční.
Jako zdroj hluku není uveden tramvajový provoz v ulici Radlické. Ze studie není tedy
zřejmé, zda ve výpočtech je započtena i železniční doprava a jaké údaje o dopravě
(počty vlaků) byly pro výpočty použity. V tabulkách pro část B a C je u některých bodů
uvedena limitní hodnota pro noční dobu 55 dB, což je limit pro hluk ze železnice
v ochranném pásmu. Tato hodnota však neplatí pro hluk ze silniční dopravy. Pokud
jsou zde oba zdroje započteny, potom je to nutné v textu uvést a hodnoty musí být
ještě vyjádřeny samostatně pro oba zdroje, aby bylo patrné, který zdroj hluku je
dominantní pro použití správného limitu. Tramvaje nejsou pravděpodobně ve
výpočtech zahrnuty. V případě ulice Radlické v úseku mezi ulicí Křížovou a konečnou
tramvají u stanice metra Radlická dojde k významnému navýšení hlučnosti v tomto
úseku ulice Radlické, a to zejména v noci. Toto navýšení bude jak ve variantě 0, tak i
v aktivních variantách, přestože na ulici Radlické v úseku s tramvajovou tratí dojde při
realizaci Radlické radiály ke snížení intenzit silniční dopravy cca o 50 %. Tyto hodnoty
jsou totiž vhodné jako vstupu pro hodnocení zdravotních rizik.
U vybraných objektů, kde jsou stanoveny výpočtové body, není uvedena jejich
celková výška nebo počet nadzemních podlaží. Dále v tabulkách s vypočtenými
hodnotami ekvivalentních hladin akustického tlaku jsou uvedeny hodnoty pouze
s navrženými protihlukovými opatřeními (PHO). Tento postup snižuje srozumitelnost a
vypovídací schopnost studie a není zřejmá účinnost jednotlivých PHO. Návrh PHO je
bez podrobnějších komentářů k jednotlivým PHC a zda uvedené návrhy jsou
uplatněny jako nejúčinnější. Rovněž není zdůvodněno proč je u některých objektů
přistoupeno pouze k ochraně vnitřních prostor a neuvažují se případně i jiná opatření.
Konstatování faktu u varianty B, že technické řešení rondelu v horní poloze
neumožňuje na rondelu umístit protihlukové clony je vzhledem k tomu, že se jedná o
novostavbu zavádějící. Jedná se o nový návrh, který je třeba provést tak, aby
požadavky na umístění jednotlivých zařízení byly technicky realizovatelné.
Při hodnocení není uveden přínos Radlické radiály právě v jižním úseku ulice
Radlické, kde dojde k významnému snížení dopravních zátěží po realizaci Radlické
radiály.
Ze studie není patrné, zda byly ve výpočtu uvažovány stacionární zdroje – výdechy
VZT u tunelů – zejména u tunelu Radlice. Tyto zdroje hluku mají rozdílné hygienické
limity než jsou hygienické limity pro hluk z dopravy.
Ve studii absentuje základní porovnání záměru a nulové varianty včetně uvedení
přínosů a negativních dopadů Radlické radiály oproti variantě 0 v jednotlivých
posuzovaných částech.
Rovněž je na škodu celkové vypovídací schopnosti akustické studie absence
vyhodnocení vlivu samotné Radlické radiály a nových komunikací na akustickou
situaci v území v porovnání s dopady ostatní významné silniční sítě v zájmovém
území.
Předložená akustická studie má vzhledem k celoměstskému významu předkládaného
záměru velmi nízkou vypovídací schopnost, a to z následujících důvodů:
Ø Studie obsahuje minimum obrázků a situací, které by zobrazovaly výpočtové části.
Grafické výstupy z programu HLUK+ s body výpočtu jsou bohužel pouze pro
střední úsek, i když v textu je odkaz na podstatně větší objem výpočtových bodů.
Je na škodu grafické části, že se nepodařilo zpracovateli lépe využít
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programových grafických
grafických výstupů.

možností,

čímž

dochází

k malé

srozumitelnosti

Ø Přiložené grafické výstupy z programu HLUK+ jsou bez minimálních popisů, což
také znesnadňuje jejich srozumitelnost. Pro laickou veřejnost jsou výstupy v této
formě bohužel „pouze barevnými obrázky“.
Ø V kapitole 3.1.3 se nesprávně používá termín nejvyšší přípustné hladiny hluku
namísto termínu hygienický limit.
Hluk ze stavební činnosti je řešen v samostatné studii. Vzhledem ke stupni technické
dokumentace je řešen pouze na základě předpokladů a hodnotí výstavbu pouze po
jednotlivých čtvrtletích. Není patrné, kde budou zařízení staveniště, není uveden
předpokládaný počet nákladních vozidel zajišťujících odvoz přebytečného materiálu ze
stavby a dovoz materiálu na stavbu. Nejsou popsány hlavní dopravní trasy. Rovněž
není zřejmé, kde byly zvoleny výpočtové body. Ve studii zcela chybí návrh
protihlukových opatření na ochranu před hlukem u chráněných objektů.
Výše uvedené nepřesnosti a nedostatky snižují srozumitelnost studií a jejich
vypovídací hodnotu. Je velmi náročné se ve studii orientovat. Nejedná se však o
zásadní nedostatky, které by zcela znehodnocovaly předložené výsledky. Studii je
tedy nutné brát jako první přiblížení negativních dopadů hluku v zájmovém území a
definování problémů. Je nutné si uvědomit, že tato stavba je navazující stavbou a
v hustě zastavěném území vždy přinese větší, či menší negativní dopady do území.
Tuto studii je tedy nutné brát jako studii, která slouží prioritně jako jeden z podkladů
pro výběr varianty a v dalších stupních projektové dokumentace tedy bude
bezpodmínečně nutné provést velmi detailní vyhodnocení a kvantifikaci zvolené
varianty a na základě zpřesněných podkladů se především podrobněji zabývat
návrhem protihlukových opatření na ochranu chráněných venkovních prostor tak, aby
byl zajištěn hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb.
Na základě výše uvedeného rozboru jsou pro další projektovou přípravu záměru
formulována následující doporučení:
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)
• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu
pro etapu výstavby, respektive budou navržena další technická nebo organizační opatření,
která budou z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany veřejného
zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby
• ve stupni DÚR zpracovat a navrhnout rozsah a frekvenci hlukového monitoringu hluku
v období výstavby pro okolí celé trasy Radlické radiály
• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými městskými
částmi, případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody
dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví
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• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech
jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za
uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením
po ukončení stavby
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po
etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• ve stupni dokumentace pro územní řízení zpracovat pro vybranou variantu podrobnou
akustickou studii v relevantním 3D prostředí včetně optimálního návrhu PHO s prioritní
ochranou venkovního chráněného prostoru včetně i ochrany nově vzniklé a vznikající
zástavby (např. čtvrti Botanika).V úvahu je nutné vzít i nově vznikající obytné lokality (včetně
uvažování výškových poměrů těchto území), které budou dokončeny před uvedením stavby
RR do provozu
• stanovit konkrétní počet chráněných staveb, u kterých bude třeba provést průzkum fasád,
případně u nové výstavby dát požadavky na neprůzvučnost fasád. Podrobný průzkum fasád
včetně ověření vlastností fasád pak provést v rámci zpracování dokumentace ke stavebnímu
povolení
• v rámci další projektové přípravy konzultovat s orgánem ochrany přírody materiál
protihlukových clon s cílem minimalizovat riziko střetů ptáků před nárazem; současně však
musí být zajištěno oslunění všech objektů za navrhovanými protihlukovými clonami
• součástí dokumentace pro územní řízení musí být „Návrh ochranného hlukového pásma
včetně stanovení režimu v tomto ochranném pásmu; návrh na vydání rozhodnutí o
ochranném hlukovém pásmu musí být projednán s HS MHMP
• pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu vibrací
dle nařízení vlády dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací
• po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby; volbu měřících míst konzultovat s orgánem ochrany veřejného
zdraví; vydání kolaudačního rozhodnutí podmínit výsledky kontrolního měření u vybraných
výpočtových bodů

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody

Ve vztahu k uvedenému bodu z dokumentace vyplývají následující skutečnosti:
Vliv na charakter odvodnění oblasti, změny hydrogeologických charakteristik
Dokumentace konstatuje, že podkladem pro zpracování této kapitoly byla studie
zpracovaná RNDr. Kesslem a RNDr. Jägrem. Zprávy jsou součástí příloh
dokumentace jako příloha B.10 a studie zpracovaná Ing. Kukem, je součástí
dokumentace jako příloha B.16. Po provedených hodnoceních lze konstatovat, že se
při výstavbě a provozu se nevyskytne problematika, kterou by nebylo možno detailně
vyřešit v souladu s požadavky životního prostředí. Z pohledu vlivů na povrchové
vodní toky, kanalizační systémy a vodovody lze považovat navržený záměr z hlediska
vlivů na životní prostředí za přijatelný.
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Dále je v dokumentaci z této přílohy v podstatě přenesen text těchto příloh s tím, že
v závěru je doporučeno provézt průzkumnou štolu a současně pozorovat hladiny
podzemních vod v síti hydrogeologických vrtů.
Vlivy na jakost vod – etapa výstavby
Dokumentace řeší tuto problematiku na str.238
výstavby bude nutno zpracovat povodňové plány.

konstatováním, že pro období

Vlivy na jakost vod – etapa provozu
Dokumentace konstatuje, že vliv zimní údržby na koncentraci Cl- by se měl v průměru
pohybovat v celoročních bilancích okolo limitu pro II. třídu kvality, za zimní období by
neměl být překračován koncentrační limit 1000 mg/l, tj. celkově by mělo být splněn
požadavek přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. bod 8. a bod 9. Z výsledků
výpočtů v jednotlivých povodích je zřejmé, že nemá smysl navrhovat zimní režim pro
horní povodí (Statkový výhled) pro povodí RN N4 lze dopady zimní údržby zmírnit jen
uvážlivým výběrem komunikací v povodí, které budou soleny (solení Radlické radiály
nelze v současné době vzhledem k charakteru a dopravnímu významu komunikace
nahradit jiným vhodným způsobem, který by zajistil požadovanou rychlost odstranění
sněhu a námrazy z vozovek).
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Vliv na charakter odvodnění oblasti, změny hydrogeologických charakteristik
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že v této kapitole v zásadě absentuje
verbální vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na řešený okruh problémů.
Ve vztahu k odtokovým poměrům lze upozornit, že na str. 92 a 93 je uvedeno, že do
splaškové kanalizace před spadištěm do sběrače „P“ budou zaústěny technologické
vody a vody dešťové z povodí D30. Dále je uvedena tabulka s charakteristikami
povodí D31, což znamená, že tento aspekt bude muset být v rámci další projektové
přípravy záměru zpřesněn a vysvětlen. Obdobně lze za diskutabilní označit navržené
odváděné srážkových vod do splaškové kanalizace.
Pro další přípravu záměru formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové aktualizovat studii „Vodní hospodářství“ (PÚDIS a.s., 07/2008)
zejména s ohledem na upřesnění bilancí vod z jednotlivých povodí a s ohledem na
skutečnost, že do oddílné splaškové kanalizace není možné zaústit vody dešťové

Z posuzovaných podkladů vplývá, že účelem RN RR by byla ochrana povodí od
Statkovského rybníka až do retenční nádrže N4. V současné době jsou propojení mezi
rybníky a nádrží N4 málo kapacitní. V rámci výstavby Radlické radiály se navrhuje
rekonstrukce nebo přeložka až do rybníka Butovice. Z tohoto rybníka je ale kapacitní
přepad DN 1600 veden přes soukromé pozemky. Pokud by technický stav úseku od
Butovického rybníka do RN N4 byl vyhovující, bylo by možno při realizaci přeložky a
rekonstrukce zatrubněných částí potoka od této RN RR upustit, což znamená dodržet
kapacitu zatrubnění na Q100. Druhou variantou je vybudovat RN RR a další části
potoka navrhnout na menší kapacitu. Nádrž je umístěna do parkového prostoru nad
Zámeckým rybníkem. V souladu se závěry studie „Vodní hospodářství“ jsou pro další
přípravu záměru formulována následující doporučení:
• provést podrobné prověření povodí navržené RN RR a jejího vlivu na průtok velkých vod v
následujícím úseku potoka; na základě tohoto prověření rozhodnout o realizaci této retenční
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nádrže; v případě její realizace preferovat vybudování mělké vodní plochy charakteru
mokřadu i z důvodů dalšího předčištění vod před jejich odvedením do rybníka, přičemž
konečná verze umístění RN RR by měla být konzultována s příslušným orgánem ochrany
přírody vzhledem k umístění do parkového prostoru nad Zámeckým rybníkem
• prověřit stávající stav zatrubněné a otevřené části Jinonického potoka mezi Butovickým
rybníkem a vyústěním do RN N4; pokud nebude koryto ve vyhovujícím technickém i
kapacitním stavu, začlenit rekonstrukci této části potoka do stavby Radlické radiály
(zkapacitněním na Q100), nebo zajistit koordinaci rekonstrukce této části v rámci jiné akce
tak, aby byla zprovozněna nejpozději do doby kolaudace Radlické radiály; řešení tohoto
úseku je nutno promítnout do návrhu RN RR
• prověřit stávající stav zatrubněné a otevřené části Radlického potoka ve starých Radlicích;
pokud nebude koryto ve vyhovujícím technickém i kapacitním stavu, začlenit rekonstrukci
této části potoka do stavby Radlické radiály, nebo zajistit koordinaci rekonstrukce této části
v rámci jiné akce tak, aby byla zprovozněna nejpozději do doby kolaudace Radlické radiály
• prověřit potřebu nutnosti rekonstrukce jednotné kanalizace v ulic Radlické v úseku od
zaústění navrhovaného podjezdu pod drahou ČD až do ulice U Kostela

Z hlediska minimalizace rizik ovlivnění režimu proudění podzemních vod je pro další
přípravu záměru formulováno následující doporučení:
• prověřit v rámci posouzení indukovaných účinků stavby, ať již z hlediska životního prostředí
či z pohledu geologických, geotechnických, hydrogeologických apod. poměrů, odvod
drenážních vod tunelu Radlice ve vazbě na možné snížení hladiny podzemní vody v okolí
tunelu a v rámci další přípravy záměru pro minimalizaci rizik souvisejících s ovlivněním
režimu podzemních vod preferovat nepropustnou konstrukci tunelových tubusů
• po provedení podrobných inženýrskogeologických prací provést odhad množství
drenážních vod z tunelu Radlice, při návrhu způsobu jejich likvidace přednostně prověřit
možnost využití stávajících systémů dešťových kanalizací na Zlíchově; pokud budou
drenážní vody z tunelu Radlice vedeny do dešťových kanalizací MO na Zlíchově, není
potřeba řešit žádnou další vazbu na povodňové stavy; pokud by bylo nutno řešit odvádění
drenážních vod přímo do Vltavy, bylo by nutné navrhnout na výpusti protipovodňová
opatření proti velkým vodám ve Vltavě a celé řešení posoudit i z pohledu protipovodňové
ochrany Prahy

Pro další projektovou přípravu záměru lze za nezbytné požadovat, aby bylo doloženo
stanovisko správce vodního toku a stanovisko správců všech zařízení, kam budou
zaústěny všechny dešťové kanalizace. V této souvislosti je uvedeno pro další
přípravu záměru následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy záměru při navrženém koncepčním řešení odvádění
srážkových vod doložit jak stanoviska správce vodního toku, tak správců všech zařízení,
kam budou zaústěny dešťové kanalizace

V souladu s vypořádáním připomínek, které je řešeno v kapitole V. při vypořádání
připomínky MČ Praha 5 je v návrhu stanoviska formulováno následující doporučení:
• v rámci aktualizace studie „Vodní hospodářství“ (PÚDIS a.s., 07/2008) konzultovat
s odborem dopravy a ochrany životního prostředí MČ Praha 5 problematiku kapacity DUN
Jinonice IV a případně vyhodnotit důsledky na odvodnění Radlické radiály při vyloučení
využití DUN Jinonice IV

Vlivy na jakost vod - výstavba
Z popisné části dokumentace vyplývá, že záměr z hlediska výstavby je v kontaktu
s vodními toky. Veškeré stavební práce spojené s rekonstrukcí respektive výstavbou
vyžadují vytvoření nezbytných ploch zařízení stavenišť. Z hlediska ochrany vodních
zdrojů bude nezbytné zajistit nutné manipulační plochy způsobem, minimalizujícím
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riziko ohrožení vod. Předkládaným posudkem
doporučení:

jsou prezentována následující

•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku látek
závadných vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně seznámeni
všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů
zpracovaných v tomto plánu

•

pro stavbu bude vypracován a příslušnému orgánu státní správy předložen k odsouhlasení
povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)

•

na plochách zařízení stavenišť v v blízkosti vodních toků nebudou skladovány látky
škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

•

veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v blízkosti
vodních toků odváženy

•

na plochách zařízení stavenišť v blízkosti vodních toků budou stavební mechanismy
odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány
záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím
sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

Lze předpokládat, že v etapě výstavby je možné očekávat potenciálně kontaminované
srážkové vody z prostoru stavebních dvorů a splaškové odpadní vody v areálech
stavebních firem. Z hlediska likvidace těchto odpadních vod je navrženo respektování
následujících opatření:
• zařízení stavenišť bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC
• tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit usazovací
nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem ropných látek;
pokud budou zachycené vody kontaminovány likvidovat je na odpovídajících ČOV
• kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách
v regionu
• v blízkosti vodních toků nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani
jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či
vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům
• veškeré srážkové vody vypouštěné do jednotné kanalizace z usazovacích nádrží na
zařízeních stavenišť jakož i ze stavebních jam musí splňovat limity stanovené kanalizačním
řádem

Vlivy na jakost vod - provoz
Dle metodiky zimní údržby komunikací se na silnicích v současné době při zimním
posypu komunikací používá max. 20 g posypových materiálů na 1 m2, za jedno zimní
období se pak aplikuje cca 1 kg posypových materiálů na 1 m2. Většinou se používají
posypové soli z dolu Klodawa s obsahem 97,5 % NaCl a podlimitním obsahem
těžkých kovů. V poslední době se přechází na posypové materiály s 98,8 % NaCl.
Dále jsou splachové dešťové vody znečištěny látkami vznikajícími při provozu na
pozemních komunikacích. Těmi jsou obrus krytu vozovky, obrus pneumatik, úkapy
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ropných látek, ztráty přepravovaných materiálů, obrusy brzdového obložení apod.
Toto znečištění je minimální a prakticky neměřitelné.
Dokumentace se odvolává na přílohu č.2 k NV č.61/2003, bod 8. a bod 9. Příloha č.2
k NV č.61 se týká Požadovaného a cílového stavu jakosti vody ve vodním toku, bod 8.
zní:“ Dosažení dobrého stavu vodních útvarů povrchových vod podle Rámcové
směrnice 2000/60/ES o vodní politice Společenství do 22. 12. 2015“. Bod 9. příloha
č.2 k novelizovanému NV č.61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb. neobsahuje.
Zpracovatelský tým posudku soudí, že je třeba přihlížet k příloze č. 3 k nařízení vlády
č. 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb. – Imisní standardy – ukazatele a hodnoty
přípustného znečištění povrchových vod, kde je uveden imisní standard pro chloridy
250 mg/l (50 mg/l u předpokládaných zdrojů pitné vody).
Tabulka 16 přílohy B.16 prezentuje následující bilanční výpočty vlivu zimní údržby na
koncentraci Cl- v recipientech:
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Na základě uvedené skutečnosti je pro další projektovou přípravu formulováno
následující doporučení:
•

pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání
vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice

D.I.5 Vlivy na půdu

Vlivy na ZPF
Dokumentace konstatuje, že trasa Radlické radiály je vedena většinou po pozemcích
nezemědělských. Z toho se orná půda vyskytuje na cca 1,5 ha a cca 1 ha zemědělské
půdy tvoří zahrady. K záboru zemědělské půdy dochází v místě kruhového objezdu a
od něj směrem na JV. Další zábory zemědělské půdy budou při portálech raženého
tunelu, jehož celá trasa vede pod zemědělskou půdou. Orná půda a zahrady v místě
kruhového objezdu (MUK Řeporyjská) a pod ním jsou zastoupeny černozemí na
spraši s kódem BPEJ 2.01.00 a třídou ochrany I. Ta se řadí k nejkvalitnějším
zemědělským půdám. V místě portálů raženého tunelu je zemědělská půda
zastoupena kambizemí modální na břidlicích s kódem BPEJ 2.26.41 a 2.26.14, které
se řadí k méně kvalitním zemědělským půdám s třídou ochrany IV a litozemí modální
s kódem BPEJ 2.39.39, s třídou ochrany V.
Vlivy na PUPFL
Dokumentace konstatuje, že pozemky určené pro plnění funkce lesa se v trase
výstavby nenacházejí, pouze v místě tunelu na lokalitě Dívčí hrady. Jedná se o
porosty 626Ca2 a 626Cb4, zařazené v lesních hospodářských osnovách pro Prahu,
LHC 117801 s platností od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2013 s tím, že tyto lesní porosty
nebudou stavbou tunelu dotčeny. Dále prezentuje, že z údajů uvedených v C.2.7
eventuelně dotčené zeleně výstavbou Radlické radiály vyplývá, že se v prostoru
budoucí stavby nenachází žádná plošně ani sadovnicky významná zeleň a vhodným
ozeleněním budoucí trasy silnice by se naopak mohl podíl zeleně v těchto lokalitách
výrazně zvýšit.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Ve vztahu k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na zábor ZPF lze konstatovat,
že jsou dokladovány pouze předběžné celkové nároky na ZPF, je známo zastoupení
BPEJ v rámci těchto předběžných nároků na trvalý zábor ZPF, není však patrné
vyhodnocení nutných trvalých záborů dle jednotlivých dotčených parcel, ploch a
BPEJ. Nároky na dočasný zábor ZPF nejsou specifikovány vůbec.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsou pro další projektovou přípravu záměru
formulována následující doporučení:
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí
zemědělské půdy
• zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii, nakládání
se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF
• skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po projednání s orgánem ochrany ZPF,
vlastníky a nájemci dotčených pozemků pro zúrodnění méně kvalitních zemědělských ploch
v blízkém okolí stavby dle zpracovaného a projednaného rozvozového plánu
• v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti jejímu
znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování
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Vzhledem ke skutečnosti, že záměr bude vyžadovat také dočasný zábor ZPF, který
není dosud ve vypracovaných projektových podkladech bilancován, je v rámci
předkládané Dokumentace formulováno následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy specifikovat rozsah dočasných záborů ZPF

Vlivy na PUPFL
S ohledem na údaje kapitoly B.I.1 dokumentace, týkající se PUPFL, lze uvedené
stručné konstatování pokládat za akceptovatelné, protože k fyzickému zásahu do
PUPFL nedochází. Pokračuje však určité zmatení v souvislosti s tím, že do kapitoly
k půdě (a tím k potenciálním změnám v evidenci nemovitostí dotčených pozemků)
jsou zahrnuty vlivy na porosty, které zřejmě nejsou vedeny jako lesní pozemky, ale
v určitých znacích mohou parametry lesa jako VKP vykazovat; metodicky měly být tyto
vlivy součástí vlivů na floru, faunu, ekosystémy (VKP).
Z textu dokumentace nelze jednoznačně vyvodit, zda-li stavba zasahuje či nikoliv do
ochranného pásma lesa; proto pro další projektovou přípravu záměru je formulováno
následující doporučení:
•

v rámci další projektové specifikovat případné zásahy do ochranných pásem pozemků
určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další projektové přípravě souhlas vlastníka lesa
jakož i příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat podmínky, kterými může být
uvedený souhlas podmíněn

Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Dokumentace se z hlediska textové části dokumentace touto problematikou nijak
podrobněji nezabývá.
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude
provedena v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně
vyhovujícího způsobu využití nebo likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby
odpovídá dodavatel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o
provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze
objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v
dalších stupních projektové dokumentace respektovány následující podmínky:
•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině případně stavební suti deník jehož součástí
budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených
vyhláškou č. 294/2005 Sb; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti bude
rozhodnuto až na základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na
uvedenou vyhlášku

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
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využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití
•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití respektive odstranění

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Realizace záměru nebude mít vliv na dobývací prostory, chráněná ložisková území
ani ložiska výhradních nerostů. V zájmové lokalitě ani jejím blízkém okolí není podle
dostupných údajů žádné takové území registrováno.
Dokumentace s odkazem na specialisty konstatuje, že při hloubení Butovického a
Jinonického tunelu a při ražbě Radlického tunelu není možné hovořit před vlastními
pracemi o nebezpečí konfliktu s vrstvami obsahujícími paleontologické nálezy s tím,
že je předpokládáno provádět dokumentaci ve spolupráci ČGS a průběžně bude
sledována litologie jednotlivých paleozoických souvrství a jejich paleontologický
obsah. V případě objevu poloh bohatších na faunu, které nelze předem specifikovat,
může proběhnout jejich záchranný paleontologický průzkum s minimálním omezením
výkopů nebo ražby průzkumné štoly nebo později vlastního tunelu. Je proveden
odkaz na opatření dle kapitoly D.IV. Dále je uvedeno, že oba hloubené úseky a
ražené portály nenaruší chráněné významné odkryvy (opěrný geologický profil) v
motolském, přídolském, kopaninském a pražském souvrství, kde je naleziště řady
druhů fosilních organismů (zkamenělin) od dob J. Barranda. Naopak umožní
geologickou dokumentaci dočasných odkryvů ve stavební jámě poblíž této klasické
lokality. Tato odborná geologická dokumentace v úzké spolupráci s Českou
geologickou službou, popř. dalšími státními vědeckými pracovišti, může upřesnit
představu o místních geologických poměrech se zaměřením na paleontologii a
statigrafii.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
K údajům, prezentovaným ohledně dotčení významných geologických profilů, není
nutno za předpokladů, vyslovených dokumentací, prezentovat závažnější připomínky.
S ohledem na údaje, prezentované v kapitole C.2.5, ale ani při hloubení obou menších
tunelů v počátečních úsecích trasy nelze apriori konflikty s paleontologickými nálezy
vyloučit, proto je nezbytné trvat na součinnosti se specializovanými pracovišti ČGS,
eventuelně AV ČR případně Národního muzea od počátku přípravy a realizace
stavebních prací, včetně průzkumné štoly. V tomto kontextu zpracovatelský tým
posudku pokládá za potřebné uplatnit následující doporučení
•

zajistit na smluvním základě se specializovanými pracovišti a institucemi (Česká
geologická služba, Akademie věd ČR, Národní muzeum apod.) paleontologický dozor a
paleontologickou dokumentaci raženého tunelu Radlická a hloubených tunelech Jinonice,
Butovice a pro přípravu a realizaci průzkumné štoly

•

v dalším stupni projektové dokumentace připravit všechny podklady k řešení průzkumné
štoly raženého tunelu Radlice za účelem dokumentace a předběžného ověření strukturně
geologických, statigrafických, stavebně geologických a paleontologických poměrů
zájmového území

•

realizovat v předstihu průzkumnou štolu raženého tunelu Radlice (provedení průzkumné
štoly a vyhodnocení získaných výsledků měření a sledování je nutné ještě před zahájením
prací na dokumentaci pro stavební povolení) a výstupy ověření
geologických,
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statigrafických, stavebně geologických a paleontologických
vyhodnocovat ; průzkumné práce je především nutné zaměřit na:
§
§
§

§

•

poměrů

průběžně

ověření geologických a hydrogeologických podmínek v úseku, kde je nedostatečná geologická
prozkoumanost
ověření pevnostních, přetvárných a technologických vlastností horninových materiálů a
horninového masivu
ověření přítoků podzemní vody do tunelového díla, zjištění hydrogeologických charakteristik
horninového prostředí, získání informací o současném hydrogeologickém režimu, o jeho změně
při realizaci podzemního díla (indukovaný účinek stavby) o chemismu a agresivitě podzemních
vod a provedení korozního průzkumu s ohledem na bludné proudy
ověření kritických úseků ražby s možným výskytem poruchových zón v horninovém masivu a
míst s nestabilitou čela výrubu a to především v horninovém prostředí zkrasovatělých dvoreckoprokopských vápenců, kde může ražba zastihnout kaverny (závrty) vyplněné zvodnělými tekutými
písky

jakékoli významné paleontologické nálezy prostřednictvím smluvních partnerů oznámit
příslušným institucím a orgánům ochrany přírody a umožnit specializovaným pracovištím
řešení záchranného paleontologického průzkumu

D.I.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Dokumentace do kapitoly vlivů na floru a faunu v zásadě téměř plně přebírá popisnou
část biologického průzkumu a kapitolu uzavírá následujícími výstupy:
ü Na území stavby Radlické radiály nebyl zjištěn žádný zvláště chráněných druh
rostliny.Dva druhy, Agrimonia procera (řepík vonný) a Hyoscyamus niger (blín
černý), jsou hodnoceny jako druhy ohrožené – kategorie C3 a dva druhy, Festuca
pallens (kostřava sivá) a Pyrus pyraster (hrušeň polnička), zasluhují další
pozornost – kategorie. Podrobné hodnocení těchto druhů odkazuje na popisy v
kapitole C. 4.8 a není nutné přijímat žádná opatření.
ü Na území stavby Radlické radiály bylo zjištěno 7 zvláště chráněných druhů
živočichů s tím, že ačkoliv tyto druhy nemají výhradní či omezený vztah k
předmětnému území, je nezbytné v rámci předběžné opatrnosti požádat na tyto
druhy o výjimky ze zákona (OŽP MHMP), tedy pro druhy ohrožené: prskavec menší
(Brachinus explodens), čmelák (Bombus sp.), mravenec (Formica sp.) a ropucha
obecná (Bufo bufo). Protože rorýs obecný (Apus apus) a vlaštovka obecná
(Hirundo rustica) nemají k území stavby žádný vztah, není proto potřeba pro tyto
dva druhy žádných opatření. Populace indikačně významného druhu motýla
Trifurcula subnitidella (indikátor II. stupně), vyvíjející ho se na štírovníku růžkatém a
který se vyskytuje hojně i v širším okolí, nebudou realizací stavby dotčeny.
ü Zachování
plánovaných
prostorových
parametrů
je
bezpodmínečné.
Bezpodmínečná je i dosadba autochtonních druhů dřevin v bezprostředním okolí
stavby a místech křížení lokálního biokoridoru nefunkčního L4/242.
ü Vliv RR z hlediska velikost a významnost vlivů na porosty dřevin, faunu a floru je
v rámci celé trasy zanedbatelný, kompenzace u nečetných likvidovaných (vesměs
náletových) dřevin jsou plánovány v odpovídající struktuře, vliv na flóru i faunu je
nevýznamný, nedojde k žádné přímé likvidaci cenných biotopů či lokalit zvláště
chráněných druhů, protože trasa vede převážně po již zbudovaných komunikacích,
případně v deteriorizovaných stavebních prolukách, nebo je ražená hluboko pod
zemí.
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ü Vliv RR z hlediska velikosti a významnosti vlivů na stavbou dotčené ekosystémy je
prakticky totožný (viz výše). Trasa po stávajících komunikacích či ve stavebních
(deteriorizovaných) prolukách neovlivní žádný ekosystém, v části stavebních
navážek dokonce umožní zpřírodnění ploch následnými revitalizačními opatřeními,
v místě raženého tunelu bez kontaktu s povrchem bude vliv nulový.
ü Vedení trasy Radlické radiály ve variantách A (MÚK Řeporyjská – Radlická radiála
v horní poloze, křížení v úrovni terénu) a B (vedení Radlické radiály v dolní poloze
s křížením nad RR) jsou z hlediska velikosti a významnosti vlivu na přírodní aspekt
rovnocenné. Z hlediska převedení nefunkčního biokoridoru č. L4/242 přes ulici
Řeporyjskou je optimálnější varianta B, jelikož silnice zde bude vedena na náspu a
je tak možné realizovat podchod pro migrující živočichy. Varianta A nabízí křížení s
biokoridorem v úrovni, kdy kolize s migrujícími živočichy bude více pravděpodobná.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Předně je nutné konstatovat, že základním metodickým pochybením dokumentace je
prezentace popisné části v kapitole vlivů, aniž je uvedená analýza podrobněji
komentována (vyhodnocena) v jednotlivých aspektech vlivů na floru, porosty
mimolesních dřevin, faunu, ÚSES, VKP apod.
Pouze s ohledem na okolnost, že trasa a její zájmové území prochází výrazně
antropogenně ovlivněným územím s minimem stanovišť přírodě blízkých
a
nejhodnotnější ekosystémy v průmětu trasy podchází raženým tunelem, lze výstupy
dokumentace s výše uvedenou výhradou pokládat v zásadě za akceptovatelné s tím,
že podrobnější vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů není v zásadě prezentováno.
Zpracovatelský tým posudku mj. postrádá podrobnější vyhodnocení vlivů na porosty
dřevin v kontextu ovlivnění hnízdních možností drobných pěvců, vyhodnocení vhodné
doby pro přípravu území a skrývkové práce apod. Lze souhlasit s tím, že v důsledku
budou vlivy na biotu méně významné a v důsledku může být při realizaci kvalitní
rekultivace všech stavbou dotčených prostorů (včetně navážek) výsledkem stavby i
revitalizace určitých segmentů zájmového území (podmínkou je ale důsledná
prevence ruderalizace a údržba nově rekultivovaných ploch).
Nejsou podrobněji vyhodnoceny dopady na zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů,
ty jsou rozvedeny na str. 18 až 19 přílohy biologického průzkumu B.14 a převzaty do
popisné části dokumentace. Z uvedených údajů lze pouze dovodit dokumentací
prezentované závěry, že druh prskavec menší není z hlediska jeho populací ohrožen
(není ale rozvedena bližší lokalizace nálezu), analogie byla přiznána několika druhům
čmeláků a hojnějšímu druhu mravenců rodu Formica. Pro ropuchu obecnou je
uvedeno, že je vázána na stálé vodní plochy s pobřežní vegetací a vliv stavby
silničního tělesa nebude mít na populaci žádný vliv. S tímto konstatováním se ne zcela
zpracovatelský tým posudku ztotožňuje, poněvadž druh může vyhledávat k reprodukci
i trvalejší periodické vody, které se mohou vyskytnout i na staveništi a jde zejména o
kontext případného ovlivnění kvality vody v rybnících, nacházejících se v blízkosti
stavby (bionomickým podmínkám relativně nejlépe vyhovuje Statkový rybník).
V daném kontextu je nutno dodržet všechny podmínky, vyplývající pro ochranu kvality
povrchových vod v dosahu a okolí řešené stavby.
Vlivy na ÚSES mohly být rovněž podrobněji specifikovány, samostatný text v tomto
kontextu dokumentace prakticky neobsahuje s výjimkou závěrečného odstavce na str.
247, kdy je doporučeno preferovat variantu B s ohledem na to, že RR bude na náspu.
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Podle rozboru podkladů k variantě A nebo B je zřejmé, že došlo k přehození označení
variant, poněvadž podle polohy navrhovaných podchodů (propustů – doloženo až jako
příloha zápisu k řešení ÚSES na konci přílohové části, přímo vázané do textu
dokumentace) by měla procházet oproti terénu výše trasa RR dle varianty A.
Zpracovatelský tým posudku souhlasí s dohodnutým řešením náhrady nefunkčního (a
drahého) ekoduktu systémem propustů a podchodů v úseku mezi km 1,6 až 1,7 s tím,
že lze akceptovat i navrhované přetrasování LBK (je nutno upozornit, že není
v dotčeném úseku funkční) ve smyslu prezentovaných výstupů z jednání dne
28.6.2008.
Je postrádána podrobnější specifikace vlivů na VKP (zejména kontext rybníků v okolí),
přičemž lze dále vzít na vědomí, že lesy přímo dotčeny nejsou a křížené vodoteče jsou
zatrubněné, takže bez sdružené ekologicko-stabilizační funkce v území, kterou se
vyznačují otevřené toky.
Na základě výše uvedeného rozboru pokládá zpracovatelský tým posudku v kontextu
vlivů na biotu a ekosystémy uplatnit do výstupů posudku následující doporučení a
podmínky:
•

zabezpečit, že součástí další projektové přípravy po konečném zaměření trasy a zvolené
varianty bude podrobný dendrologický průzkum kácených mimolesních porostů dřevin
včetně zhodnocení zdravotního stavu dřevin dotčených stavbou

•

v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný rozsah
zásahů do porostů dřevin; v rámci předběžné opatrnosti smluvně zajistit odborný
biologický dozor v průběhu provádění zemních prací (včetně monitoringu výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů na staveništi a manipulačních plochách) a při
kácení mimolesních prvků dřevin

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo
polohy s jednoznačně odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN 18 920
Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) a do POV
stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu zařízení
stavenišť

•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

v průběhu stavby zajistit důslednou ochranu prostorů jinonických a butovických rybníků
před kontaminací během výstavby, konkrétní aspekty promítnout do POV stavby

•

v dalším stupni projektové dokumentace upřesnit technický způsob převedení lokálního
biokoridoru L4/242 přes trasu Radlické radiály formou zabezpečeného systému propustů a
podchodů a dořešit způsob konkrétního technického pojetí přeložené části biokoridoru

•

důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené
skrývkovými, těžebními, stavebními i rekultivačními pracemi z důvodu prevence
ruderalizace území a šíření alergenních plevelů.

•

po celou dobu výstavby uplatnit funkci ekologického dozoru

•

kácenou zeleň řešit štěpkováním na trase, případně kompostováním
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D.I.8 Vlivy na krajinu

Dokumentace předkládá podrobné vyhodnocení vlivů posuzované stavby na krajinný
ráz (výstupy samostatné studie doc. Ing. arch. I. Vorla, CSc. s kolektivem), včetně
doplnění ve smyslu precizace vlivů na krajinný prostor u jinonického zámečku a
prostor vyústění Radlické radiály do vltavského údolí (shodný tým, červenec 2008)
v příloze B.11.B. Na základě upřesněných a doplněných studií dokumentace k vlivům
na krajinu a krajinný ráz konstatuje především:
•

DoKP „A1“Nové Butovice (cca km 0.000 - 0.900) Radlická radiála v tomto úseku logicky
dokončí započatou urbánní strukturu okraje JZM. Její vliv na krajinný ráz bude přijatelný.
Navrhovaná stavba (NS), umístěná v sevřeném koridoru ohraničeném zástavbou a
protihlukovým valem a navazující na existující MÚK Bucharova, se nedotýká ani fyzicky
bezprostředně neovlivňuje žádné maloplošné zvláště chráněné území ani VKP.
Nedostává se do kontaktu s památkově chráněnými objekty ani s kulturními
dominantami, které nejsou v DoKP přítomny. Vzhledem k absenci významnějších
hodnot přiléhající zástavby je vliv NS bezkonfliktní, poněvadž z běžných indikátorů
označujících přítomnost pozitivních znaků a hodnot KR zde nejsou žádné přítomny. NS
proto nenarušuje estetickou hodnotu a harmonické vztahy krajinné scény.

•

DoKP „A2“ Jinonický zámeček - areál ZPA (cca km 0.900 - 1.840) Vyvýšení MÚK Nové
Butovice bude představovat v území výrazný nový technický prvek a to v obou
variantách. Následné klesání k portálu tunelu bude zapojeno do nové zástavby. Portál
tunelu bude zahlouben a v úzkém koridoru vymezeném zástavbou se bude vizuálně
projevovat pouze omezeně. Rozdílné bude působení varianty A a varianty B MÚK.
Pozvolné vystoupání nivelety ve Var. A (zvýšené o protihlukové stěny) nad okružní
křižovatku vytvoří v území výrazný souvislý předěl zdůrazňující probíhající koridor radiály
a posilující tak účinek velkého měřítka stavby. Urbanistické řešení ukazuje, že úpravou
vnitřního prostoru okružní křižovatky je možno tento dojem změnit a opticky plynulou
trasu přerušit. Ukazuje rovněž, že velká část koridoru trasy bude sevřena mezi zeleň u
Jinonického zámečku a mezi zástavbu centra Nové Butovice. Var. B sice dojmově
přerušuje koridor radiály, ale vytváří ve spojovacím prostoru mezi Jinonicemi a Novými
Butovicemi poměrně složitou hmotu vyzdvižené okružní křižovatky s rampami, přičemž
tyto hmoty, rampy s opěrnými zdmi se o něco více přibližují k cennému prostoru
historického jádra Jinonic. Důležitým aspektem, který vyplývá z urbanistického řešení, je
pojetí prostoru křižovatky jako komunikačního spojení pro pěší a zároveň jako
spojovacího prostoru mezi Jinonicemi a Novými Butovicemi. Z návrhu vyplývá, že Var. A
poskytuje lepší podmínky pro příznivější ztvárnění prostoru pěšího propojení a parkových
úprav. Jedná se zdánlivě okrajově o záležitost krajinného rázu ve smyslu zák. č.
114/1992 Sb., ale pro kvalitu prostředí a tím i pro kulturní charakteristiku (dle §12
zákona) je tento aspekt nutno vzít rovněž v úvahu. Nepříznivý vliv, který může zvýšit míru
vlivů na krajinný ráz, může představovat použití neprůhledných protihlukových stěn. Je
nutno řešení směřovat k odlehčenému řešení. V DoKP jsou přítomny pozitivní znaky
kulturní a historické charakteristiky, tkvící v zástavbě dochovaného historického středu
obce Jinonice. Tyto hodnoty budou slabě až středně silně ovlivněny stavbou MÚK Nové
Butovice viditelnou v plochém terénu. Rozdíl mezi variantou A a B řešení křižovatky se v
rozdílnosti míry vlivu na znaky jednotlivých charakteristik projevuje málo. Vliv na kulturní
a historické hodnoty (vlivy na přírodní charakteristiku jsou zde nepodstatné) území lze
odvodit z urbanistického řešení a projevují se především vztahem k prostoru historického
jádra Jinonic a zámečku a možnostmi ztvárnění komunikačního prostoru a pěších
propojení mezi prostorem Jinonic a Nových Butovic. Z tohoto srovnání vychází pozitivněji
Var. A. Různě se projevující měřítko stavby (výraznější velké měřítko u Var. A
zdůrazněné dlouhým přímým viditelným úsekem radiály oproti Var B, kde vyzdvižený
rondel s rampami na (ozeleněných) náspech dojmově přerušuje přímou linii komunikace
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a zmenšuje tak její měřítko) je důležité pro percepci vlastností prostoru, v zásadě však
nemá vliv na harmonické měřítko (kriterium dle §12), protože harmonické měřítko se v
daném prostoru nevyskytuje. Historické hodnoty se projevují i v estetických hodnotách a
harmonickém měřítku prostoru, kde budou různými variantami MÚK dotčeny rozdílnou
měrou. Jak je konstatováno, lze míru vlivu varianty A zmírnit úpravami vnitřního prostoru
rondelu.
•

DoKP „A3“ – Butovice (cca km 2.170 - 2.400) Vzhledem k tomu, že Radlická je dnes
oddělena od obytných souborů Polívkova, U Kříže protihlukovým valem, budou její vlivy
charakter krajiny zcela minimální a komunikace se nebude promítat do prostorové
struktury Starých Butovic. I když se jedná prakticky o jediný prostor, působící dnes
příznivě z hlediska přítomnosti historické struktury obce Butovice, uplatnění její siluety na
okraji přírodního celku Dalejského potoka a z hlediska harmonie úměrné zástavby,
nejsou zde vlivy NS žádné a to jejímu díky jejímu značnému zahloubení.

•

DoKP „B1“ Jinonice (cca km 2.700 - 3.300) Vzhledem k zahloubení velké části radiály
bude její viditelnost v rámci DoKP (např. z protějších svahů Malvazinek) minimální.
Výdechový objekt nebude vidět z hlavní komunikační osy Radlické, ale bude zřetelně
viditelný z lokality U kříže, z některých objektů na východním svahu Vidoule a z
Malvazinek (nikoliv však z frekventovaných veřejných prostorů). V pohledech přes
Radlické údolí se bude promítat na pozadí svahů Dívčích hradů. Krajinný prostor se
nevyznačuje významnějšími znaky a hodnotami krajinného rázu. Částečně zahloubená
komunikace nezasahuje do prvků prostorové struktury a bude logicky doplňovat
urbanizovaný charakter městské krajiny. Výdechový objekt o výšce 15m bude v určitých
pohledech viditelný nad terénními horizonty (pohled od Kříže) a v jiných (z Malvazinek)
na pozadí svahu Dívčích hradů. I když se nebude jednat o snížení cennějších hodnot
krajinného rázu, je tento zásah do jednotlivých indikátorů hodnocen jako slabý až
středně silný.

•

DoKP „C1“ Zlíchov (cca km 5.400 a dále - prostor předpolí východního portálu tunelu
Radlice). Rampa ústí z tunelu pod ulicí Křížovou a klesá na ulici Dobříšskou, která se v
těchto místech zahlubuje k severnímu portálu Zlíchovského tunelu. Mezi ulicí Křížovou a
Nový Zlíchov je zástavba v zahradách a dále stoupá svah k železniční trati. Převýšení
mezi portálem tunelu, resp. niveletou rampy v ústí tunelu a železniční trati způsobí, že ve
všech relevantních pohledech z levého břehu Vltavy (z podhledu) se rampa nebude
promítat na pozadí PP Ctirad, což by mohlo být považováno za snížení významu přírodní
hodnoty v krajinné scéně. Za relevantní místa je považován břeh Vltavy u loděnice a u
čerpací stanice Shell, západně od Strakonické pak prostory zastávek autobusů na
křižovatce Nádražní. Pohledy z levého břehu – z komunikačního prostoru – však
většinou nelze považovat za frekventovaná místa pohledů (za referenční body vlivu na
krajinnou scénu), protože se nejedná o místa častého pobytu pěších návštěvníků, o
frekventované městské prostory ani o pěší či turistické trasy. V pohledech z pravého
břehu, kde se nacházejí významné referenční body - z Podolského nábřeží (nejnižší
možný bod pozorování) se rampa nemůže promítnout nad Křížovou ulici, z vyšších
horizontů (terénní hrana nad Branickou skálou nebo z Kavčích hor se bude promítat do
spleti komunikačních koridorů. Je možno předpokládat, že rampa se v pohledech z
pravého břehu vždy promítá do existujících technických prvků vizuální scény. V pohledu
ze severu z Dobříšské ulice a z křížení Dobříšské s Radlickou (frekventované místo
pěšího pohybu do prostoru Smíchovského nádraží) je (s obtížemi) viditelný zlíchovský
kostelík Sv. Filipa a Jakuba s hřbitůvkem, který (ač leží mi PDoKP) představuje drobnou
kulturní dominantu segmentu městské krajiny. Je možno předpokládat, že navržená
rampa se určitým způsobem (aniž by zakryla siluetu kostelíka) promítne do této scenérie,
i když rampa nebude představovat vedle portálu tunelu a výrazného koridoru Dobříšské
a souběžných železničních tratí odlišný, tvarem nebo měřítkem se vymykající prvek
vizuální scenérie. Rampa vyústění Radlické radiály na Dobříšskou se vizuálně projevuje
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prakticky vždy pouze v souvislosti s technickými a dopravními stavbami a zástavbou bez
výraznějších architektonických hodnot a je zaznamenatelná převážně ve scenériích bez
estetických hodnot a bez zřetelné harmonie měřítka a prostorových vztahů. Nejinak je
tomu u průmětu rampy v pohledu ze severu do siluety svahu s dominantou kostela Sv.
Filipa a Jakuba na Zlíchově. Vzhledem k celkovému urbanizovanému charakteru
PDoKP je tento vliv hodnocen jako žádný až slabý. Význam kulturní dominanty se v
tabulkách objevuje několikrát – v různých skupinách kritérií. V celkových panoramatech
rampa nesnižuje význam přírodních a přírodě blízkých partií svahů a terénní hrany
Dívčích hradů, protože představuje pouze další (a nikoli nejvýraznější) z mnohočetných
prvků dopravního koridoru ulic Strakonické, Nádražní, Na Zlíchově, Křížové, Dobříšské a
Nový Zlíchov a dvou tratí ČD. Vyústění radiály do údolí Vltavy je proto možno z hlediska
vlivu na krajinný ráz považovat za takový zásah, který minimálně ovlivní přítomné
pozitivní znaky a hodnoty krajinného rázu. Výdechový objekt bude obtížně
identifikovatelným a krajinný ráz neovlivňujícím prvkem na vizuálním horizontu.

Krajina řešeného území se nevyznačuje soustředěnými hodnotami krajinného rázu ani
četnými hodnotami jedinečnými (jedinou jedinečnou hodnotu je PP Ctirad, která
nebude NS dotčena). Byly identifikovány slabé a středně silné zásahy, týkající se
dvou míst trasy – vlivu na urbanistický soubor Jinonického zámečku a historického
jádra obce Jinonice a vliv výdechového objektu na panorama Dívčích hradů (vliv na
vizuální horizonty). Tyto znaky nepředstavují hodnoty jedinečné v rámci regionu nebo
státu.
Dokumentace uzavírá, že výstavba navrhované stavby Radlické radiály (RR) přinese
nesporně změny oproti dnešnímu stavu. Trasa však vede v hustě zastavěném území
a je vedena v tunelových úsecích. Stavba nebude nepříznivě zasahovat do cenných
přírodních a přírodě blízkých lokalit, cenná poloha PP Ctirad sice situačně leží v
blízkosti vyústění radiály do údolí Vltavy, ale vizuálně je od dopravních staveb podél
Strakonické a Zlíchovského tunelu oddělena a nemůže být navrhovanou rampou
vyústění Radlické radiály ovlivněna. Analýzy ukázaly, že z hlediska vlivu na znaky
kulturní a historické charakteristiky, zejména na kulturní dominanty navrhovaná
stavba RR nebude mít výrazně negativní vlivy. Je to tím, že stavba je navržena v
tunelových úsecích a v hlubokých zářezech. Nové podklady a navržené urbanistické
řešení variant MÚK Řeporyjská přinesly prostorově a provozně přijatelnější řešení
varianty A, čímž by mohl vzniknout příznivější výraz (ráz) prostoru, i když nepříznivý
vliv na znaky kulturní a historické charakteristiky vyvolá podobně jako u kteréhokoliv
jiného řešení těsná blízkost radiály vyzvednuté nad terén (jak ve Var.A, tak Var. B) v
prostoru MÚK Řeporyjská, kde se křižovatka dostává do vizuálního kontaktu s
historickým jádrem bývalé vesnice Jinonice a Jinonickým zámečkem. Vizualizace
v rámci přílohy B.11.dokumentace mj. ukazuje, že variantu „A“ (s okružní křižovatkou
dole) lze řešit s cílem kultivovanějšího pojetí prostoru a zmírnění významu křižovatky
s rampami jako technické bariery. V porovnání s tímto efektem jakož i s efektem
menšího nadzemního objektu v pohledovém kontaktu s Jinonickým zámečkem zaniká
výhoda varianty „B“, která spočívala v optickém přerušení koridoru radiály
vyzdviženou okružní křižovatkou, v dojmovém rozdělením trasy na více vizuálně
rozpoznatelných úseků a tím ke zmenšení velkého měřítka technické stavby.
Dle dokumentace je patrné, že výstavba Radlické radiály s tunelovými úseky a
hlubokými zářezy v exponovaných místech přinese pouze velmi omezené zásahy do
rázu krajiny. Analýza prokázala, že tyto zásahy nejsou pro ráz a identitu krajiny
rozhodující (krajinný ráz zůstane zachován).
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Vzhledem k charakteru vedení trasy této liniové stavby je patrné, že bezprostřední
vazbu na hodnocení má i začlenění záměru do území z hlediska problematiky
začlenění stavby do krajiny, do urbanistické struktury jakož i řešení problematiky
pěších tras. Této problematice se věnuje příloha B.13.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že hodnocení vlivů na krajinný ráz je
provedeno standardní sofistikovanou metodikou (autor obou studií je spoluautorem
přeložené metodiky) a je podloženo kvalitní analýzou stavu potenciálně dotčených
krajinných prostorů na úrovni krajinného rázu místa i v nadmístním měřítku (zejména
kontext údolí Vltavy). Zpracovatelem posudku požadované doplnění původní studie
konkretizovalo oba nejvíce diskutované úseky, tedy potenciálně dotčené krajinné
prostory kolem jinonického zámečku a vyústění Radlické radiály do Vltavského údolí.
Uvedené závěry jsou prezentovány na základě kvalitní vizualizace a zpracovatelský
tým posudku nepokládá za potřebné uplatnit žádné podstatnější výhrady
k prezentovaným závěrům. Lze pouze konstatovat, že výše uvedená analýza včetně
korektního rozboru předpokládaných vlivů nevyústila v žádné konkrétnější doporučení
z hlediska ochrany krajinného rázu ve smyslu potřeby začlenění nové stavby
komunikace formou precizace zásad sadových úprav nebo požadavků na exteriérové
pojetí některých stavebních objektů záměru.
Dokumentace se na druhé straně nezmiňuje o poměrně nepříznivých, i když jen
dočasných, vlivech na krajinný ráz a obraz dotčených částí města po dobu výstavby,
kdy vlivem skrývek a přesunů hmot dojde v úsecích mimo ražené tunely
k odpřírodnění koridoru trasy a dočasnému pohledovému negativnímu ovlivnění všech
dochovaných znaků a hodnot krajinného rázu bez ohledu na jejich významnost,
dochovaný charakter či jiné znaky. Po odeznění výstavby, překrytí hloubených tunelů
a důsledné rekultivaci všech stavbou dotčených ploch lze očekávat postupné snížení
míry nepříznivosti dočasných vlivů a přechod do stavu, prezentovaného z hlediska
vlivů na krajinu předkládanou dokumentací.
Zpracovatelský tým posudku pokládá za potřebné do návrhu stanoviska příslušného
úřadu promítnout především následující podmínky a doporučení:
•

v dalším stupni projektové dokumentace preferovat řešení MÚK Řeporyjská podle varianty
A s tím, že:
§

§

•

v prostoru uvnitř rondelu budou provedeny terénní úpravy spojené se skupinovou výsadbou
odpovídajících druhů stromových a keřových dřevin s cílem opticky snížit vjem vyvýšené části
radiály v dotčeném krajinném prostoru
bude specifikováno pojetí materiálově odlehčených protihlukových stěn tak, aby bylo možno
využít i popínavých druhů dřevin pro zmírnění jejich optického působení v případě, že nebude
možné využít zcela průhledný materiál

v rámci dalšího stupně projektové dokumentace řešit komplexní funkční náhradu za kácené
porosty dřevin jak ve vztahu k posílení ekologické stability bezprostředního okolí Radlické
radiály, tak i z hlediska krajinářského; projekt sadových úprav bude v předstihu
konzultován s příslušným orgánem ochrany přírody a bude zahrnovat:
§

§
§
§
§
§

skupinou výsadbu pouze autochtonních druhů stromů a keřů podél Radlické radiály a v místech
křížení lokálního biokoridoru nefunkčního L4/242 a v místech vedení tohoto biokoridoru podél
Radlické radiály
volbu vhodných původních druhů keřů a dřevin
začlenění všech ponechávaných dřevin do projektu sadových úprav
podrobnější řešení výdechového objektu poblíž východního portálu tunelu Radlice z hlediska
jeho osázení odpovídajícími dřevinami případně keřovými porosty
použití zapěstovaných jedinců stromů a keřů
plán údržby zeleně
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•

důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené
skrývkovými, těžebními, stavebními i rekultivačními pracemi z důvodu prevence
ruderalizace území a šíření alergenních plevelů

Urbanistické řešení, které je náplní přílohy č. B.13. posuzované dokumentace se
věnuje variantám mimoúrovňové křižovatky Řeporyjská (Varianta A, Varianta B).
Z hlediska začlenění do krajiny je u varianty A patrné, že základním principem je
osazení okružní křižovatky v maximální míře na terén, čímž jsou i minimalizovány
nároky na zemní práce a plošně jsou redukovány zásahy do stávajícího terénu. Ve
variantě B se jedná o osazení přímého směru Radlické radiály do co nejnižší polohy,
z čehož logicky vyplývá nutnost zvýšit vlastní okružní křižovatku nad úroveň rostlého
terénu. Se všemi souvisejícími důsledky tohoto řešení je potom patrné, že rozsah
zásahů do stávající městské krajiny je mnohem větší.
Z hlediska začlenění do urbanistické struktury je potom patrné, že napojení okružní
křižovatky na stávající komunikaci Řeporyjskou je ve variantě A přirozené a není třeba
provádět řádné výrazné výškové úpravy. Výrazné technické zásahy jsou tak
soustředěny pouze k hlavnímu směru Radiály, který je od stávající zástavby více
vzdálen. Varianta taktéž umožňuje etapizaci výstavby.
Napojení ve variantě B vyžaduje zvýšení této komunikace. Výrazné technické zásahy
vyvolané výstavbou Radlické radiály se týkají rondelu, připojovacích ramp a
navazujících úseků ulice Řeporyjské. Tyto zásahy mají plošně velký rozsah a
dostávají se i do přímého kontaktu se stávající zástavbou. Varianta neumožňuje
etapizaci výstavby.
Z hlediska systému pěších tras jsou obě varianty navrženy důsledně bezbariérově.
Rozdíl mezi oběma variantami spočívá především v tom, že ve variantě B jsou pěší
cesty vedeny v dost velkém rozsahu přímo podél automobilové komunikace.
Na základě uvedených skutečností se zpracovatelský tým posudku ztotožňuje se
závěry urbanistického řešení ve výhodnosti varianty A pro MÚK Řeporyjská.
V souvislosti s celkovým urbanistickým řešením byla OS Vidoule vznesena připomínka
týkající se zatunelování úseku Radlické radiály v km 0,55 až 0,95.
Ve vztahu k transparentnosti procesu EIA lze vyslovit souhlas s názorem občanského
sdružení, že není – li technicky možné provést zatunelování RR v úseku cca 0,55 km
až 0,95 km. Ve vztahu k transparentnosti procesu EIA zpracovatelský tým posudku
vyslovit souhlas s názorem občanského sdružení, že není – li technicky možné provést
zatunelování této části úseku, jak je uvedeno v posuzované dokumentaci, mohla a
měla být této problematice věnována minimálně pozornost z hlediska jasného a
srozumitelného předložení důvodů, proč je tato možnost technicky vyloučena. Proto je
v návrhu stanoviska příslušnému úřadu formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy doložit technické důvody vylučující možnost zatunelování
Radlické radiály v km 0,55 až 0,95

V rámci vypořádání obdržených připomínek k posuzovanému záměru byla vznesena
připomínka v tom smyslu, že návrh trasového vedení a celková šířka koridoru musí
respektovat dostatečnou prostorovou rezervu vymezenou územním plánem pro
budoucí garážový objekt P+R u stanice metra Nové Butovice. Předpokládá se, že
objekt P+R bude dopravně napojen na rampu C. Zpracovatelský tým posudku v této
souvislosti soudí, že se jedná o požadavek technicky řešitelný po konečném zaměření
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trasy Radlické radiály v rámci další projektové přípravy, v návrhu stanoviska
příslušnému úřadu je formulováno následující doporoučení:
• v rámci další projektové přípravy záměru v rámci návrhu trasového vedení a celkové šířky
koridoru respektovat dostatečnou prostorovou rezervu vymezenou územním plánem pro
budoucí garážový objekt P+R u stanice metra Nové Butovice, který bude dopravně napojen
na rampu C

V rámci vypořádání připomínek obdržených k posuzovanému záměru bylo
konstatováno, součástí předloženého řešení je i návrh přístupové komunikace ke
stavbou nedotčené části sběrného dvora u MUK Jinonice. Bylo konstatováno, že toto
zařízení se dle platného ÚPn hl.m. Prahy nachází v ploše zeleně a nemůže proto být
trvalého charakteru. Je proto žádoucí v předmětném území sledovat cílový stav, kdy
přístupová komunikace nebude potřebná.
Z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí není dle názoru zpracovatelů
posudku tato připomínka rozhodující pro formulování konečného návrhu stanoviska
příslušnému úřadu. Přesto je pro další projektovou přípravu záměru formulováno
následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy záměru bude ve vztahu ke sběrnému dvoru u MUK
Jinonice respektována aktuální situace územního plánu v době realizace záměru; nebude-li
sběrný dvůr v souladu s platným územním plánem, nebude potřebná ani realizace
přístupové komunikace k tomuto sběrnému dvoru

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Dokumentace konstatuje, že pro potřeby dokumentace byla Ing. arch. Kupkou, Ph.D.
zpracováno „Posouzení problematiky kulturních a historických hodnot“, které je
součástí příloh dokumentace jako příloha č. B.12.
Z uvedených skutečností v samostatné zprávě vyplývá, že trasa Radlické radiály
prochází (v širším kontextu) územím s velkou kulturně-historickou hodnotou. Jedná se
o oblast kontinuálně osídlenou již od pravěku. V Praze 5 se nachází několik stovek
jednotlivých památek zapsaných v Ústředním seznamu. Paleta je to vskutku pestrá,
patří k nim usedlosti, letohrádky, činžovní domy, vily, zámek, kostely, kaple, kláštery,
restaurace, technické památky, statky, mlýny, zahrady, parky, hřbitovy, budovy
veřejné povahy, věže, mosty, kašny, sochy a sousoší, archeologická naleziště a řada
drobných staveb, doplňujících větší celky. Při zachování požadavků státní památkové
péče a archeologické ochrany však není stavba v rozporu s identifikovanými kulturněhistorickými hodnotami.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným hodnocením je možné se ztotožnit. Lze konstatovat, že tomuto aspektu
byla v rámci dokumentace věnována poměrně významná pozornost a zpracovanou
přílohu lze hodnotit jako přehlednou, srozumitelnou a s jasným závěrem. Ze závěrů
jednoznačně vyplývá, že ačkoliv posuzovaná stavba Radlické radiály prochází kulturní
krajinou s řadou hodnot, nemá její realizace negativní vliv na kulturní a historické
hodnoty dotčeného území. Komentovaná příloha konstatuje, že vliv na kulturní a
historické památky je zejména vizuální, stavba se fyzicky nedotýká žádné registrované
památky. V potenciálně kritických úsecích a v zastavěném území je většinově trasa
Radlické radiály vedena tunelem. Vedení v blízkosti Jinonického dvorce (zámku) by
nemělo při dodržení standardních postupů, norem a požadavků dotčených orgánů

56

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Stavba č.9576 Radlická radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13

státní správy přinést u z hlediska kulturních a historických hodnot znatelnější
nepříznivé vlivy. Dále je uvedeno, že možné a pravděpodobné archeologické památky
budou chráněny záchranným archeologickým výzkumem dle zákona 20/1987 Sb.
v průběhu výstavby.
Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že požadavky týkající se zákona 20/1987 Sb.
musí oznamovatel plnit bez ohledu na proces EIA, protože jednoznačně vyplývá
z příslušného složkového zákona. Proto formulované doporučení z této studie není
převzato do návrhu stanoviska příslušnému řadu.
V rámci obdržených vyjádření k posuzovanému záměru bylo
upozorněno na
skutečnost, že v oddíle týkajícím se asanací je zahrnutá mezi asanované objekty i
„Výtopna Zlíchov“, která je však v dalších částech dokumentace uvedená jako
zachovávaný objekt.
Ve vztahu k uvedenému požadavku
formulováno následující doporučení:

je

v návrhu stanoviska příslušnému úřadu

• v rámci další projektové přípravy bude jednoznačně dokladováno, zda-li stavbou č. 9576
bude nezbytné demolovat objekt výtopny Zlíchov

V rámci vypořádání připomínek komentovaných v bodě V. předkládaného posudku
byl vznesen požadavek na zpracování změny vedení cyklistické trasy „Okruh do práce
a za zábavou“, v souvislosti se stavbou nové lávky pro pěší, přes Bucharovu ulici a
Radlickou radiálu, u zastávky autobusů PID „Nušlova“.
V souladu s výše uvedeným požadavkem je v návrhu stanoviska příslušnému úřadu
formulováno následující doporučení:
• součástí další projektové přípravy záměru bude zpracování projektové dokumentace na
změnu vedení cyklistické stezky „Okruh do práce a za zábavou“ v souvislosti se stavbou
nové lávky pro pěší, přes Bucharovu ulici a Radlickou radiálu, u zastávky autobusů PID
„Nušlova“

Dále ve vztahu k celkovým souvislostem a návaznostem posuzovaného záměru bylo
upozorněno v rámci obdržených vyjádření na skutečnost, že stavby Radlické radiály
musí respektovat návaznosti celoměstského dopravního systému a její uvedení do
provozu musí
být v souladu s ostatními velkými dopravními stavbami MO a
celopražského okruhu, aby nedošlo nevhodným časováním uvedení do provozu
stavby RR k výraznému zhoršení dopravní situace Městské části Praha 13. V kontextu
této skutečnosti je v návrhu stanoviska formulováno následující doporučení:
• stavba Radlické radiály musí respektovat návaznosti celoměstského dopravního systému a
její uvedení do provozu musí být v souladu s ostatními velkými dopravními stavbami MO a
celopražského okruhu, aby nedošlo nevhodným časováním uvedení do provozu stavby RR
k výraznému zhoršení dopravní situace Městské části Praha 13

V rámci obdržených vyjádření byl vysloven nesouhlas s navrženým zprovozněním
trasy Na Pomezí vzhledem k její poloze v přírodním parku Košíře – Motol a
v ochranném pásmu zvláště chráněného území. Ve smyslu uvedené připomínky je
v návrhu stanoviska příslušnému úřadu formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy prověřit detailněji veškeré vlivy související s navrhovaným
zprovozněním trasy Na Pomezí ve vztahu k hlukové a imisní zátěži, jakož dopadům
vyvolaného provozu v přírodním parku Košíře - Motol; nepřípustné jsou jakékoli technické
úpravy ulice Na pomezí, spojené se zásahem do PPK Košíře-Motol
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V rámci obdržených vyjádření byla nastolen požadavek týkající se zeleného pásu u
odbočovacího pruhu podél odbočovacího pruhu z Nové Radlické podél části silnice
směrem na jih k plánovaným rodinným domkům. Zpracovatelský tým posudku
doporučen pro další přípravu záměru prověření následujícího doporučení:
• v rámci další projektové přípravy prověřit zejména z hlediska vlastnictví pozemků možnost
vybudování zeleného pásu u odbočovacího pruhu z Nové Radlické podél části silnice
směrem na jih k plánovaným rodinným domkům

Zpracovatelský tým posudku dále konstatuje, že výstupy nestandardních kapitol
uvedených v dokumentaci a označených jako D.I.10 Vliv na urbanismus a D.I.11 Vliv
na dopravní infrastrukturu jsou začleněny a komentovány v těch částech vlivů, kam
dle názoru zpracovatelů posudku organicky náležejí.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
Dokumentace konstatuje, že záměr je z hlediska velikosti a významnosti životního
prostředí mimo vlivu přesahující státní hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Lze konstatovat, že metodicky se dokumentace touto kapitolou v podstatě nezabývá.
Lze však konstatovat, že záměr je v daném území předkládanou dokumentací
posouzen ze všech podstatných hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru
je patrné, že se jedná o aktivitu navrhovanou oznamovatelem v území dle územního
plánu umožňujícím realizaci předkládaného záměru. Z této skutečnosti se také odvíjí
komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na životní prostředí.
Z hlediska předkládaného posudku lze považovat za vhodné konstatovat, že
posuzovaný materiál v zásadě postihl všechny rozhodující impakty do jednotlivých
složek životního prostředí, avšak pro konečné posouzení vlivu v některých částech
dokumentace absentují podrobnější a detailnější informace, které by umožnily
konkretizovat některé míry vlivu na vybrané složky životního prostředí. Proto se
v návrhu stanoviska příslušnému úřadu objevuje řada podmínek, které by měly
v rámci další projektové přípravy upřesnit a doplnit některé zásadní informace o
předpokládaných vlivech záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Naopak
v návrhu stanoviska absentují ta doporučení dokumentace, která vyplývají
z příslušných složkových zákonů a souvisejících prováděcích předpisů.

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Dle dokumentace s výstavbou, provozem a případnou likvidací silničního tělesa
mohou souviset následující rizika:
-

Únik závadných látek
Znečištění vod v důsledku prováděných stavebních prací
Požár objektů nebo jejich částí v důsledku zanedbání či porušení protipožárních
předpisů

Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska charakteristiky environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech lze s obsahem uvedené kapitoly souhlasit. Důsledky vzniku
takovýchto stavů, související především s vyhodnocením úniku kontaminovaných
látek z prostoru komunikace lze vyhodnotit, protože z dokumentace je patrný způsob
odvádění srážkových vod z tělesa komunikace. V tomto smyslu jsou formulována i
doporučení pro další projektovou přípravu záměru.
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Současně lze vyslovit souhlas se závěrem dokumentace, že za běžného provozu při
dodržování všech bezpečnostních opatření, včetně zákona o pozemních
komunikacích by neměla vyplývat žádná významnější rizika.
II.3.Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace konstatuje, že porovnání varianty nulové, tj. nerealizování
posuzovaného záměru „Stavba 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov“ a varianty
aktivní, tj. realizace posuzovaného záměru bylo provedeno v rámci jednotlivých
kapitol D.1 a studií. Z výsledků vyplývá, že realizace posuzovaného záměru přinese z
hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí zlepšení původní situace a to
zejména s ohledem na dopravní situaci v řešeném území a s ní spojený vliv na
znečištění ovzduší, akustickou situaci a faktor pohody.
Dokumentace dále konstatuje na str.283, že v rámci
Řeporyjská jsou řešitelné obě alternativy, tj.:

variantního provedení MÚK

Varianta A - Radlická radiála nad úrovní terénu, křížení v dolní poloze v úrovni terénu.
Varianta B – Radlická radiála v dolní poloze, křížení (rondel) nad Radlickou radiálou.
Dále je uvedeno, že po obdržení podrobnějších podkladů, zejména pak technického
řešení varianty B a následně zpracovaných nových studií, byl opětovně zhodnocen
vliv záměru resp. variantního provedení MÚK Řeporyjská na jednotlivé složky
životního prostředí s tím, že zpracovatelé Dokumentace se na základě výše
uvedených výsledků a zpracovaných studií přiklánějí k provedení MÚK Řeporyjská ve
variantě A, tj. rondel v dolní poloze a RR nad úrovní terénu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
I přes poměrně poněkud méně přehlednou kapitolu sumarizující vyhodnocení
variantních řešení lze v zásadě dospět ke shodnému závěru v tom smyslu, že
z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na všechny hodnocené složky
životního prostředí i se zohledněním většiny obdržených vyjádření lze jako přijatelnější
řešení provedení MÚK Řeporyjská označit předkládanou variantu A. V tomto smyslu
je také formulován návrh stanoviska příslušnému úřadu.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní
hranice
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že
předložený záměr nepřesahuje svými vlivy státní hranice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas.

60

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Stavba č.9576 Radlická radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13

III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Jako výsledná varianta v procesu EIA je prověřována varianta 2 – varianta
segregovaná. Tato varianta radiály je prověřena i z hlediska etapizace výstavby.
Variantně je posuzováno MÚK Řeporyjská následovně:
§
§

Varianta A – v této variantě Radlická radiála vede v prostoru MÚK po mostě a
okružní křižovatka (rondel) bude na úrovni terénu
Varianta B – v této variantě je Radlická radiála veden v prostoru MÚK po
terénu a okružní křižovatka bude situována na mostech a násypech

Radlická radiála navazuje na západě na dálnici D5, v prostoru Zlíchova na městský
okruh. V místech, kterými Radlická radiála prochází, je sběrnou komunikací
městského charakteru ve funkční skupině B. V současné době je v provozu úsek od
Silničního okruhu k ulici Bulharově, kde je doprava z D5 rozptýlena do místní sítě.
Navrhované řešení je koncipováno tak, že od místa napojení na stávající provozovaný
úsek směrem k městskému okruhu dochází ke snižování základních návrhových
parametrů (návrhová rychlost šířkové uspořádání) tak, aby došlo k postupnému
přechodu od extravilánové úpravy stávající provozované části Radlické radiály
k charakteru komunikace obdobné Městskému okruhu. Z důvodů napojení na silnice
pro motorová vozidla na obou koncích a předpokladu stejného označení
navrhovaného úseku Radlické radiály a pro charakter komunikace, který vzešel
z výběru v procesu Urbanistické studie Radlice – Jinonice je v návrhu v maximální
možné míře oddělen pohyb pěších a cyklistů od hlavní trasy Radlické radiály.
Hlavní trasa je rozdělena na následující úseky:
§
§
§

hlavní trasa RR, úsek 1 (km 0+000,00 až 1+225,00)
hlavní trasa RR, úsek 2 (km 1+225,00 až 3+150,00)
hlavní trasa RR, úsek 3 (km 3+150,00 až MÚK Zlíchov)

Funkční zatřídění:
Hlavní trasa Radlické radiály je v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy navržena
jako sběrná komunikace funkční třídy B. Na západním konci je napojena na
provozovaný úsek RR, (ulici Rozvadovská spojka), která je charakteru místní
rychlostní komunikace funkční třídy A. Na západním konci je napojena na Městský
okruh, který je místní komunikací sběrnou funkční třídy B. Prvý úsek je navržen jako
přechodový úsek mezi funkčními třídami A a B.
Základní návrhové prvky komunikace:
návrhová rychlost:

80 km/h v úseku 1
70 km/h v úsecích 2 a 3
kategorie komunikace: MS 4 cdk - / 24.5 / 80 v úseku 1
MS 4 dk - / 20 / 70 v úsecích 2 a 3
uspořádání křižovatek: pouze mimoúrovňové
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Prostorové vedení trasy:
Prostorově je trasa určena v úsecích 1 a 2 jednou hlavní osou, která je situována ve
středu dělícího pásu. V úseku 3 je trasa určena samostatnými osami pro jižní a
severní tunelovou troubu, tyto jsou definovány mezi 1. a 2. jízdním pruhem.
V úseku 1 je trasa jednoznačně určena návazností na Rozvadovskou spojku a
polohou MÚK Řeporyjská. Tímto poměrně úzkým koridorem mezi protihlukovým
valem, na straně k JZM, a zástavbou na straně k Vidouli je poměrně jednoznačně
limitováno směrové i výškové vedení trasy. Směrově je zde navržen složitý složený
oblouk (R1 = 1270 m, R2 = 1125 m, R3 = 1325 m) který přehází v prostoru MÚK
Řeporyjská v přímou. Výškově je začátek trasy navržen v zářezu, který je doplněn
zárubními zdmi. Od km 0+800 na konec úseku 1 je trasa řešena variantně v prostoru
jednoho koridoru, rozdíl ve směrovém řešení je vyvolaný respektování výstupu z OSM
ve variantě B a tvořen jiným směrníkem přímé v prostoru MÚK Řeporyjská.
Ve variantně A trasa od km 0+800.00 trasa stoupá nejprve na zemním tělese a
následně i na opěrných zdech na most přes MÚK Řeporyjskou. Ve variantě B trasa od
km 0+800.00 stále klesá a její výškové řešení je určeno přechodem tunelů metra s
minimální diferencí.
V úseku 2 je trasa určena polohou MÚK Řeporyjská a koridorem Radlické ulice,
kterou trasa Radlické radiály sleduje a polohou MÚK Jinonice v odtěženém prostoru
cihelny. Směrově je průchod koridorem Radlické ulice navržen jako 4 protisměrné
směrové oblouky s napojením v inflexních bodech.
Výškově je v části mezi pokračováním úseku 1 a km 1+625 řešeno variantně. Výškové
řešení varianty A je předurčeno přechodem z přemostění v MÚK Řeporyjská do tunelu
Butovice a je tvořeno stálým podélným sklonem. Začátek trasy je v MÚK Řeporyjská je
navržen na opěrných zdech, další část na násypu, u areálu Celní správy na opěrné
zdi, který před tunelem Butovice přechází v zářez. Výškové řešení varianty B vychází
z přechodu tunelů metra s následným ztraceným spádem, který je navržen pro
zkrácení délky ramp MÚK Řeporyjská a následným klesáním do tunelu Butovice.
Začátek trasy je v MÚK Řeporyjská je navržen v zárubních zdech, další část na
násypu, u areálu Celní správy na opěrné zdi, který před tunelem Butovice přechází v
zářez.
Dále je výškové řešení obou variant shodné a vychází zejména z návrhu MÚK
Jinonice u stanice metra Jinonice a v odtěženém prostoru cihelny. Limitující pro návrh
výškového řešení je poloha komunikace H, která přechází nad tunelem Jinonice.
Další část mezi tunely Butovice a Jinonice je navržena v zářezu, který je kombinován
se zárubními zdmi. Část v prostoru cihelny je navržena v odřezu, mohutný zářez na
jižní straně Radlické radiály (na straně k masivu Dívčích hradů) je částečně doplněn
zárubními zdmi.
Úsek 3 je převážně veden v tunelech, kde trasování je podřízeno možnostem návrhu
tunelových objektů. Na začátku úseku se jižní vozovka odklání a vzdaluje od severní
tak, aby mezi tunelovými troubami vznikl dostatečný horninový pilíř. Odklon je navržen
dvojicí protisměrných oblouků (R = 1300 m) tak, aby v této části trasy nedocházelo
k překlápění vozovek v tunelech. Dále jsou vozovky vedeny paralelně s osovou
vzdáleností 35.50 m a před MÚK Zlíchov se oddalují až na 58 m.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Zdůvodnění potřeby záměru vychází z celkové koncepce řešení dopravní sítě na
území hlavního města Prahy, kterou lze zajistit přiměřené podmínky pro dopravní
cesty tak, aby se vlivy dopravy maximální míře minimalizovaly ať již s ohledem na
zdraví obyvatel a životní prostředí i ve vztahu technickým a ekonomickým
podmínkám. Cílem je dále omezit současnou dopravní situaci na místních
komunikacích nejen v zájmovém území, ale i v dalších místech Prahy.
Z hlediska technického popisu záměru v zásadě bez podstatnějších připomínek,
některé dílčí připomínky jsou zapracovány do podmínek návrhu stanoviska
příslušnému úřadu tak, aby mohly být eliminovány respektive dále minimalizovány
vlivy na jednotlivé složky životního prostředí.
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IV.
POSOUZENÍ
NAVRŽENÝCH
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru bylo zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Lze konstatovat, že použité metody hodnocení a úplnost vstupních informací
předkládané dokumentace jsou zpracovány s akceptovatelnou vypovídací schopností
a i přes několik uvedených připomínek jsou postačující pro vyhodnocení procesu
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona číslo 100/2001 Sb. v platném znění.
V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, které:
Ø byly již prezentovány v dokumentaci (zde je nutno konstatovat výraznou
nepřehlednost a neuspořádanost navrhovaných opatření, včetně průmětů částí
popisů apod., dále jsou prezentovány samozřejmé administrativní povinnosti)
Ø byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány
zpracovatelem posudku
Ø byly navrženy zpracovatelem posudku
Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby a
provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
zpracovatel posudku akceptovat následující opatření :
Opatření pro fázi přípravy
•

ve stupni dokumentace pro územní řízení zpracovat pro vybranou variantu podrobnou
akustickou studii v relevantním 3D prostředí včetně optimálního návrhu PHO s prioritní
ochranou venkovního chráněného prostoru včetně i ochrany nově vzniklé a vznikající
zástavby (např. čtvrti Botanika).V úvahu je nutné vzít i nově vznikající obytné lokality
(včetně uvažování výškových poměrů těchto území), které budou dokončeny před
uvedením stavby RR do provozu

•

stanovit konkrétní počet chráněných staveb, u kterých bude třeba provést průzkum fasád,
případně u nové výstavby dát požadavky na neprůzvučnost fasád. Podrobný průzkum
fasád včetně ověření vlastností fasád pak provést v rámci zpracování dokumentace ke
stavebnímu povolení

•

v rámci další projektové přípravy konzultovat s orgánem ochrany přírody materiál
protihlukových clon s cílem minimalizovat riziko střetů ptáků před nárazem; současně
však musí být zajištěno oslunění všech objektů za navrhovanými protihlukovými clonami

•

součástí dokumentace pro územní řízení musí být „Návrh ochranného hlukového pásma
včetně stanovení režimu v tomto ochranném pásmu; návrh na vydání rozhodnutí o
ochranném hlukovém pásmu musí být projednán s HS MHMP

•

v dalším stupni projektové dokumentace preferovat řešení MÚK Řeporyjská podle varianty
A s tím, že:
§

§

v prostoru uvnitř rondelu budou provedeny terénní úpravy spojené se skupinovou výsadbou
odpovídajících druhů stromových a keřových dřevin s cílem opticky snížit vjem vyvýšené části
radiály v dotčeném krajinném prostoru
bude specifikováno pojetí materiálově odlehčených protihlukových stěn tak, aby bylo možno
využít i popínavých druhů dřevin pro zmírnění jejich optického působení v případě, že nebude
možné využít zcela průhledný materiál
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•

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu vibrací
dle nařízení vlády dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací

•

v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými městskými
částmi, případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody
dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví

•

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického
limitu pro etapu výstavby, respektive budou navržena další technická nebo organizační
opatření, která budou z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany
veřejného zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby

•

ve stupni DÚR zpracovat a navrhnout rozsah a frekvenci hlukového monitoringu hluku
v období výstavby pro okolí celé trasy Radlické radiály

•

v rámci další projektové aktualizovat studii „Vodní hospodářství“ (PÚDIS a.s., 07/2008)
zejména s ohledem na upřesnění bilancí vod z jednotlivých povodí a s ohledem na
skutečnost, že do oddílné splaškové kanalizace není možné zaústit vody dešťové

•

provést podrobné prověření povodí navržené RN RR a jejího vlivu na průtok velkých vod v
následujícím úseku potoka; na základě tohoto prověření rozhodnout o realizaci této
retenční nádrže; v případě její realizace preferovat vybudování mělké vodní plochy
charakteru mokřadu i z důvodů dalšího předčištění vod před jejich odvedením do rybníka,
přičemž konečná verze umístění RN RR by měla být konzultována s příslušným orgánem
ochrany přírody vzhledem k umístění do parkového prostoru nad Zámeckým rybníkem

•

prověřit stávající stav zatrubněné a otevřené části Jinonického potoka mezi Butovickým
rybníkem a vyústěním do RN N4; pokud nebude koryto ve vyhovujícím technickém i
kapacitním stavu, začlenit rekonstrukci této části potoka do stavby Radlické radiály
(zkapacitněním na Q100), nebo zajistit koordinaci rekonstrukce této části v rámci jiné akce
tak, aby byla zprovozněna nejpozději do doby kolaudace Radlické radiály; řešení tohoto
úseku je nutno promítnout do návrhu RN RR

•

prověřit stávající stav zatrubněné a otevřené části Radlického potoka ve starých Radlicích;
pokud nebude koryto ve vyhovujícím technickém i kapacitním stavu, začlenit rekonstrukci
této části potoka do stavby Radlické radiály, nebo zajistit koordinaci rekonstrukce této
části v rámci jiné akce tak, aby byla zprovozněna nejpozději do doby kolaudace Radlické
radiály

•

prověřit potřebu nutnosti rekonstrukce jednotné kanalizace v ulic Radlické v úseku od
zaústění navrhovaného podjezdu pod drahou ČD až do ulice U Kostela

•

prověřit v rámci posouzení indukovaných účinků stavby, ať již z hlediska životního
prostředí či z pohledu geologických, geotechnických, hydrogeologických apod. poměrů,
odvod drenážních vod tunelu Radlice ve vazbě na možné snížení hladiny podzemní vody v
okolí tunelu a v rámci další přípravy záměru pro minimalizaci rizik souvisejících
s ovlivněním režimu podzemních vod preferovat nepropustnou konstrukci tunelových
tubusů

•

po provedení podrobných inženýrskogeologických prací provést odhad množství
drenážních vod z tunelu Radlice, při návrhu způsobu jejich likvidace přednostně prověřit
možnost využití stávajících systémů dešťových kanalizací na Zlíchově; pokud budou
drenážní vody z tunelu Radlice vedeny do dešťových kanalizací MO na Zlíchově, není
potřeba řešit žádnou další vazbu na povodňové stavy; pokud by bylo nutno řešit odvádění
drenážních vod přímo do Vltavy, bylo by nutné navrhnout na výpusti protipovodňová
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opatření proti velkým vodám ve Vltavě a celé řešení posoudit i z pohledu protipovodňové
ochrany Prahy
•

v rámci další projektové přípravy záměru při navrženém koncepčním řešení odvádění
srážkových vod doložit jak stanoviska správce vodního toku, tak správců všech zařízení,
kam budou zaústěny dešťové kanalizace

•

v rámci aktualizace studie „Vodní hospodářství“ (PÚDIS a.s., 07/2008) konzultovat
s odborem dopravy a ochrany životního prostředí MČ Praha 5 problematiku kapacity DUN
Jinonice IV a případně vyhodnotit důsledky na odvodnění Radlické radiály při vyloučení
využití DUN Jinonice IV

•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy

•

v rámci další projektové přípravy specifikovat rozsah dočasných záborů ZPF

•

v rámci další projektové specifikovat případné zásahy do ochranných pásem pozemků
určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další projektové přípravě souhlas vlastníka lesa
jakož i příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat podmínky, kterými může být
uvedený souhlas podmíněn

•

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze všech
předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodářství

•

v dalším stupni projektové dokumentace připravit všechny podklady k řešení průzkumné
štoly raženého tunelu Radlice za účelem dokumentace a předběžného ověření strukturně
geologických, statigrafických, stavebně geologických a paleontologických poměrů
zájmového území

•

realizovat v předstihu průzkumnou štolu raženého tunelu Radlice (provedení průzkumné
štoly a vyhodnocení získaných výsledků měření a sledování je nutné ještě před zahájením
prací na dokumentaci pro stavební povolení) a výstupy ověření
geologických,
statigrafických, stavebně geologických a paleontologických poměrů průběžně
vyhodnocovat; průzkumné práce je především nutné zaměřit na:
§
§
§

§

ověření geologických a hydrogeologických podmínek v úseku, kde je nedostatečná geologická
prozkoumanost
ověření pevnostních, přetvárných a technologických vlastností horninových materiálů a
horninového masivu
ověření přítoků podzemní vody do tunelového díla, zjištění hydrogeologických charakteristik
horninového prostředí, získání informací o současném hydrogeologickém režimu, o jeho změně
při realizaci podzemního díla (indukovaný účinek stavby) o chemismu a agresivitě podzemních
vod a provedení korozního průzkumu s ohledem na bludné proudy
ověření kritických úseků ražby s možným výskytem poruchových zón v horninovém masivu a
míst s nestabilitou čela výrubu a to především v horninovém prostředí zkrasovatělých dvoreckoprokopských vápenců, kde může ražba zastihnout kaverny (závrty) vyplněné zvodnělými tekutými
písky

•

zajistit na smluvním základě se specializovanými pracovišti a institucemi (Česká
geologická služba, Akademie věd ČR, Národní muzeum apod.) paleontologický dozor a
paleontologickou dokumentaci raženého tunelu Radlická a hloubených tunelech Jinonice,
Butovice a pro přípravu a realizaci průzkumné štoly

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

zabezpečit, že součástí další projektové přípravy po konečném zaměření trasy a zvolené
varianty bude podrobný dendrologický průzkum kácených mimolesních porostů dřevin
včetně zhodnocení zdravotního stavu dřevin dotčených stavbou
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•

v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný rozsah
zásahů do porostů dřevin; v rámci předběžné opatrnosti smluvně zajistit odborný
biologický dozor v průběhu provádění zemních prací (včetně monitoringu výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů na staveništi a manipulačních plochách) a při
kácení mimolesních prvků dřevin

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo
polohy s jednoznačně odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN 18 920
Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) a do POV
stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu zařízení
stavenišť

•

v dalším stupni projektové dokumentace upřesnit technický způsob převedení lokálního
biokoridoru L4/242 přes trasu Radlické radiály formou zabezpečeného systému propustů a
podchodů a dořešit způsob konkrétního technického pojetí přeložené části biokoridoru

•

v rámci dalšího stupně projektové dokumentace řešit komplexní funkční náhradu za kácené
porosty dřevin jak ve vztahu k posílení ekologické stability bezprostředního okolí Radlické
radiály, tak i z hlediska krajinářského; projekt sadových úprav bude v předstihu
konzultován s příslušným orgánem ochrany přírody a bude zahrnovat:
§

§
§
§
§
§

skupinou výsadbu pouze autochtonních druhů stromů a keřů podél Radlické radiály a v místech
křížení lokálního biokoridoru nefunkčního L4/242 a v místech vedení tohoto biokoridoru podél
Radlické radiály
volbu vhodných původních druhů keřů a dřevin
začlenění všech ponechávaných dřevin do projektu sadových úprav
podrobnější řešení výdechového objektu poblíž východního portálu tunelu Radlice z hlediska
jeho osázení odpovídajícími dřevinami případně keřovými porosty
použití zapěstovaných jedinců stromů a keřů
plán údržby zeleně

• v rámci další projektové přípravy doložit technické důvody vylučující možnost zatunelování
Radlické radiály v km 0,55 až 0,95
• v rámci další projektové přípravy záměru v rámci návrhu trasového vedení a celkové šířky
koridoru respektovat dostatečnou prostorovou rezervu vymezenou územním plánem pro
budoucí garážový objekt P+R u stanice metra Nové Butovice, který bude dopravně napojen
na rampu C
• v rámci další projektové přípravy záměru bude ve vztahu ke sběrnému dvoru u MUK
Jinonice respektována aktuální situace územního plánu v době realizace záměru; nebude-li
sběrný dvůr v souladu s platným územním plánem, nebude potřebná ani realizace
přístupové komunikace k tomuto sběrnému dvoru
• v rámci další projektové přípravy bude jednoznačně dokladováno, zda-li stavbou č. 9576
bude nezbytné demolovat objekt výtopny Zlíchov
• součástí další projektové přípravy záměru bude zpracování projektové dokumentace na
změnu vedení cyklistické stezky „Okruh do práce a za zábavou“ v souvislosti se stavbou
nové lávky pro pěší, přes Bucharovu ulici a Radlickou radiálu, u zastávky autobusů PID
„Nušlova“
• stavba Radlické radiály musí respektovat návaznosti celoměstského dopravního systému a
její uvedení do provozu musí být v souladu s ostatními velkými dopravními stavbami MO a
celopražského okruhu, aby nedošlo nevhodným časováním uvedení do provozu stavby RR
k výraznému zhoršení dopravní situace Městské části Praha 13
• v rámci další projektové přípravy prověřit detailněji veškeré vlivy související s navrhovaným
zprovozněním trasy Na Pomezí ve vztahu k hlukové a imisní zátěži, jakož dopadům
vyvolaného provozu v přírodním parku Košíře - Motol; nepřípustné jsou jakékoli technické
úpravy ulice Na pomezí, spojené se zásahem do PPK Košíře-Motol
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• v rámci další projektové přípravy prověřit zejména z hlediska vlastnictví pozemků možnost
vybudování zeleného pásu u odbočovacího pruhu z Nové Radlické podél části silnice
směrem na jih k plánovaným rodinným domkům

Opatření pro fázi výstavby
•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku
látek závadných vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně
seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle
pokynů zpracovaných v tomto plánu

•

pro stavbu bude vypracován a
příslušnému orgánu státní správy
k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)

•

při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)

•

před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech
jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za
uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním
šetřením po ukončení stavby

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

•

skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po projednání s orgánem ochrany
ZPF, vlastníky a nájemci dotčených pozemků pro zúrodnění méně kvalitních zemědělských
ploch v blízkém okolí stavby dle zpracovaného a projednaného rozvozového plánu

•

v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti
jejímu znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině případně stavební suti deník jehož součástí
budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů stanovených
vyhláškou č. 294/2005 Sb; o způsobu využití výkopové zeminy respektive stavební suti
bude rozhodnuto až na základě provedených rozborů zemin v prostoru staveniště
s odkazem na uvedenou vyhlášku

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění reprodukčního
období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace epigeického hmyzu

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

v průběhu stavby zajistit důslednou ochranu prostorů jinonických a butovických rybníků
před kontaminací během výstavby, konkrétní aspekty promítnout do POV stavby

•

po celou dobu výstavby uplatnit funkci ekologického dozoru

•

kácenou zeleň řešit štěpkováním na trase, případně kompostováním

•

hlavní dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou čistotu
na všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru; přístupové komunikace
na staveniště budou pravidelně zkrápěny a zametány, a to minimálně 1 x denně
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•

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při bouracích a terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál byl
vlhký, respektive aby byl zkrápěn

•

místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové komunikace i manipulační zpevněné
plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po
etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

•

na plochách zařízení stavenišť v v blízkosti vodních toků nebudou skladovány látky
škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

•

veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť
v blízkosti vodních toků odváženy

•

na plochách zařízení stavenišť v blízkosti vodních toků budou stavební mechanismy
odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány
záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným
množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

•

zařízení stavenišť bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

•

tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit usazovací
nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem ropných látek;
pokud budou zachycené vody kontaminovány likvidovat je na odpovídajících ČOV

•

kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách
v regionu

•

v blízkosti vodních toků nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami,
ani jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje
či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

veškeré srážkové vody vypouštěné do jednotné kanalizace z usazovacích nádrží na
zařízeních stavenišť jakož i ze stavebních jam musí splňovat
limity stanovené
kanalizačním řádem

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

•

jakékoli významné paleontologické nálezy prostřednictvím smluvních partnerů oznámit
příslušným institucím a orgánům ochrany přírody a umožnit specializovaným pracovištím
řešení záchranného paleontologického průzkumu

•

důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené
skrývkovými, těžebními, stavebními i rekultivačními pracemi z důvodu prevence
ruderalizace území a šíření alergenních plevelů

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití respektive odstranění
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Opatření pro fázi provozu
•

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby; volbu měřících míst konzultovat s orgánem ochrany veřejného
zdraví; vydání kolaudačního rozhodnutí podmínit výsledky kontrolního měření u vybraných
výpočtových bodů

•

pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání
vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice

V této formě jsou navrhovaná opatření uvedena i v přiloženém návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy
k předložené dokumentaci následující vyjádření dotčených správních úřadů a
dotčených územních samosprávných celků.
1) Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Praha
č.j.: ČIŽP/41/IPP/0815075.001/08/PTM
vyjádření ze dne : 4.9. 2008
Podstata vyjádření:

a) Z hlediska oddělení odpadového hospodářství není k záměru připomínek.
b) Z hlediska oddělení ochrany ovzduší není k záměru připomínek.
c) Z hlediska oddělení ochrany vod není k záměru připomínek.
d) Z hlediska oddělení ochrany přírody je upozorněno, že rybníky, vodní toky a jejich
nivy jsou, dle zákona č. 114/1992 Sb., významnými krajinnými prvky a k jakýmkoli
zásahům do nich je třeba povolení vydané příslušnými orgány ochrany přírody a
podobně jsou dikcí zákona chráněny i prvky ÚSES. Dále z pohledu zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění , žádáme o kompenzaci
ekologické újmy, která bude řešena v procesu stavebního povolení společně
s eventuelním kácením dřevin rostoucích mimo les a náhradní výstavbou, včetně
následné péče.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Stavba se přímo žádného VKP „ze zákona“ přímo nedotýká, křížení vodních toků je
řešeno v zatrubněných úsecích v zástavbě, lesních porostů se stavba přímo nedotýká
/jsou evidovány nad raženým radlickým tunelem). Zpracovatelský tým posudku
v příslušné části upozorňuje na možná rizika zprostředkovaného dotčení rybníků po
dobu výstavby a navrhuje příslušná doporučení. Kompenzace ekologické újmy
nevyplývá přímo ze zákona o ochraně přírody a krajiny (ekologická újma je
definována § 10 zák .č 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění a řešení §
27 odst. 1 cit.zák.), příslušná doporučení a podmínky jsou do návrhu stanoviska
příslušného orgánu ve vztahu k minimalizaci zásahů do porostů dřevin, projektu
sadových úprav a souvisejících požadavků promítnuta.
e) Z hlediska oddělení ochrany lesa je konstatováno, že z hlediska zákona č.
289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa,
ve znění pozdějších předpisů není k předložené dokumentaci EIA připomínky.
Porostní skupiny 626Ca2 a 626Cb4 nebudou ani stavbou ani provozem dotčeny, radiála
je vedena tunelem pod těmito pozemky.
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2) Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
odbor dopravy
č.j.: MHMP-509-402/2008/DOP-04/Jv ze dne: 20.\é8. 2008
Podstata vyjádření:

Z hlediska odboru dopravy není k záměru připomínek.

3) Hlavní město Praha, Martin Langmajer
č.j.: MHMP 577367/2008 ze dne: 29.9. 2008
Podstata vyjádření:

a) Z hlediska urbanistické koncepce sdělujeme, že trasa Radlické radiály v úseku
MUK Bucharova – MUK Zlíchov s variantou A řešení MUK Řeporyjská je v souladu
s platným ÚPn SÚ hl.m. Prahy. Varianta B řešení MUK Řeporyjská není v souladu
s platnými ÚPn SÚ hl.m. Prahy a její realizace v podobě, která je předložená
k posouzení by vyžadovala pořízení změny územního plánu. Oba návrhy MUK
Řeporyjská vycházejí ze stejného principu s odlišnou vzájemnou výškovou polohou
okružní křižovatky a ze samostatného vedeného radiálního dopravního vztahu. Ve
variantě A je rondel situován na terénu, radiální vztah je převeden nad terénem
přemostěním. Varianta A, která je obsažena v ÚPn hl.m. Prahy, vyšla z dlouhodobé
projektové přípravy a složitého procesu projednání, v rámci kterého byly již obě
varianty zvažovány. Nyní posuzovaná dokumentace byla doplněna o Urbanistické
řešení Okružní MÚK Řeporyjská, Praha 5 a Praha 13, a o navazující posouzení Vliv
stavby na krajinný ráz – doplněk. Souhlasíme se závěry tohoto podrobnějšího
posouzení a nadále doporučujeme k realizaci variantu A MÚK Řeporyjská.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska urbanistické koncepce i z hlediska vlivů na krajinný ráz není názor
zpracovatelského týmu posudku z hlediska preference varianty A řešení MUK
v rozporu s vyjádřením hlavního města Prahy.
b) Je doporučeno dopracovat terénní úpravy uvnitř rondelu.
Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedeným vyjádřením lze vyslovit souhlas. V návrhu stanoviska příslušnému úřadu
je formulováno následující doporučení i v kontextu vlivů na krajinný ráz následovně:
•

v dalším stupni projektové dokumentace preferovat řešení MÚK Řeporyjská podle varianty
A s tím, že:
§

§

v prostoru uvnitř rondelu budou provedeny terénní úpravy spojené se skupinovou výsadbou
odpovídajících druhů stromových a keřových dřevin s cílem opticky snížit vjem vyvýšené části
radiály v dotčeném krajinném prostoru
bude specifikováno pojetí materiálově odlehčených protihlukových stěn tak, aby bylo možno
využít i popínavých druhů dřevin pro zmírnění jejich optického působení v případě, že nebude
možné využít zcela průhledný materiál

c) Je upozorněno na skutečnost, že v oddíle týkajícím se asanací je zahrnutá mezi
asanované objekty i „Výtopna Zlíchov“, která je však v dalších částech dokumentace
uvedená jako zachovávaný objekt.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve vztahu k uvedenému vyjádření je
formulováno následující doporučení:

v návrhu stanoviska příslušnému úřadu

• v rámci další projektové přípravy bude jednoznačně dokladováno, zda-li stavbou č. 9576
bude nezbytné demolovat objekt výtopny Zlíchov

d) Je vysloven nesouhlas s navrženým zprovozněním trasy Na Pomezí vzhledem k její
poloze v přírodním parku Košíře – Motol a v ochranném pásmu zvláště chráněného
území. Současný zpracovaný návrh radiály odpovídá svým charakterem i převahou
návrhových parametrů rychlostní komunikaci. Z koncepčního hlediska nepovažujeme
za vhodné zavedení této radiály (vedené v atraktivní průjezdné trase) v rychlostních
parametrech do centrální části města.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z podkladů, které jsou k dispozici v rámci posuzované dokumentace vyplývá, že
komunikace Na Pomezí nebyla zohledňována v posouzení hlukové a imisní situace.
Pro tuto komunikaci jsou v Příloze B.15 pro zpracované varianty prezentovány
následující dopravně inženýrské podklady:
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Stav 1: Jaro 2006
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Stav rok 2015 – varianta 0 (bez záměru):
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Stav rok 2015 – po zprovoznění celého úseku Radlické radiály:
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Stav rok 2015 – cílový stav celoměstské komunikační sítě

Z uvedených dopravně inženýrských podkladů je patrné, že bez realizace Radlické
radiály (Varianta 0 – bez záměru) by v roce 2015 bylo na této komunikaci realizováno
celkem 2600 pohybů automobilů, po zprovoznění Radlické radiály potom 3 500
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pohybů automobilů a tento by zůstal shodný ve variantě cílového stavu celoměstské
komunikační sítě. Je tedy patrné, že vliv navrhovaného záměru se projevuje na této
komunikaci celkovým nárůstem 900 automobilů, přičemž v pomalých automobilech se
jedná z tohoto počtu o navýšení 20 pohybů. To je zřejmě i důvod, proč tato
komunikace nebyla detailněji vyhodnocována.
Z pohledu ochrany přírody není v dokumentaci EIA bližší specifikace dopadů na JV a
V část přírodního parku Košíře-Motol uvedena žádná další stavební souvislost, je jen
zmíněna rekonstrukce křižovatky Na pomezí, Karlštejnská, Puchmajerova jako
výstavba okružní křižovatky se zdůvodněním, že tato okružní křižovatka je
připravována jako samostatná stavba, mimo projekt RR, je však nezbytně nutno ji
realizovat před převedením dopravy z Radlické na objízdnou trasu ulicemi
Puchmajerovou a Karlštejnskou. Nejsou specifikovány žádné další objekty a zejména
úpravy ulice Na Pomezí, které jsou indikovány výše uvedenými dopravními modely
(rozdíl i ve variantě 0 do roku 2015 a stavem z roku 2006, kde není indikováno
prodloužení nebo rekonstrukce ulice Na pomezí). V daném kontextu se
zpracovatelský tým posudku přiklání k názoru neřešit žádné stavební či terénní
úpravy ulice Na pomezí s ohledem na polohu v PPK Košíře-Motol a v kontaktu s PP
Vidoule Dokumentace na druhé straně vůbec popis a kontext PPK Motol-Košíře
neprezentuje, jak je uvedeno v příslušné části posudku
Ve vztahu k vyjádření hl.m. Praha je pro další projektovou přípravu záměru i se
zohledněním výše uvedených skutečností formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy prověřit detailněji veškeré vlivy související s navrhovaným
zprovozněním trasy Na Pomezí ve vztahu k hlukové a imisní zátěži, jakož dopadům
vyvolaného provozu v přírodním parku Košíře - Motol; nepřípustné jsou jakékoli technické
úpravy ulice Na pomezí, spojené se zásahem do PPK Košíře-Motol

e) Návrh trasového vedení a celková šířka koridoru musí respektovat dostatečnou
prostorovou rezervu vymezenou územním plánem pro budoucí garážový objekt P+R u
stanice metra Nové Butovice. Předpokládá se, že objekt P+R bude dopravně napojen
na rampu C.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku soudí, že se jedná o požadavek technicky řešitelný po
konečném zaměření trasy Radlické radiály v rámci další projektové přípravy, v návrhu
stanoviska příslušnému úřadu je formulováno následující doporučení:
•

v rámci další projektové přípravy záměru v rámci návrhu trasového vedení a celkové šířky
koridoru respektovat dostatečnou prostorovou rezervu vymezenou územním plánem pro
budoucí garážový objekt P+R u stanice metra Nové Butovice, který bude dopravně napojen
na rampu C

f) Z akustického hlediska bez připomínek
g) Z hlediska ochrany ovzduší byla imisní situace v zájmovém území
charakterizována na základě vyhodnocení modelu kvality ovzduší ATEM 2006.
Zájmové území bylo rozděleno na části A,B,C. Při porovnání imisní situace ve
variantě A a B bylo konstatováno, že vzhledem k vyššímu sklonu a delší nájezdové
rampě jsou vyšší emise z dopravy pro variantu B, zejména severovýchodně a
jihozápadně od MÚK Nové Butovice. Ovšem v těsné blízkosti varianty A, kdy radiála
musí vystoupat na most, jsou v důsledku zvýšeného výkonu motorů vyšší emise NOx a
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PM10. Tyto rozdíly mezi variantami nejsou výrazné, projevují se jen v nejbližším okolí
MÚK Nové Butovice. S poklesem koncentrací ve vzdálenosti cca 200 m od křižovatky
jsou téměř zanedbatelné. V dokumentaci je doplněna studie znečištění ovzduší
v období výstavby, kde se konstatuje, že v okolí spodního vyústění tunelu Radlice se
bude vyskytovat nadměrné znečištění ovzduší NO2 a PM10.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska uvedeného aspektu není patrný ve vztahu k řešení MÚK Řeporyjská žádný
podstatný rozdíl z hlediska imisní zátěže. To v zásadě potvrzuje i konstatování
zpracovatele rozptylové studie v příloze B.2., kde je konstatováno, že varianty A a B
jsou z hlediska emisí téměř rovnocenné. Ať bude Radlická radiála v prostoru MUK
vedena po mostě nad kruhovou křižovatkou (varianta A) nebo v mírném zářezu
s kruhovou křižovatkou nad ní na mostě (varianta B), ani v jedné z těchto variant
nebude docházet vlivem emisí z automobilového provozu po sledovaných silnicích
k nadměrnému znečištění ovzduší v Nových Butovicích, Jinonicích, v okolí západní
části Radlické ulice. Je tedy v zásadě zjevné, že vlivy na ovzduší nejsou rozhodujícím
aspektem pro konečné doporučení řešení varianty MUK Řeporyjská.
h) Z hlediska městské zeleně bez připomínek. Do dalšího stupně projektové přípravy
je třeba zhodnotit zdravotní stav dřevin dotčených stavbou a zpracovat sadové úpravy
v celé délce trasy a i pro lokality doprovodných staveb.
Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedenou připomínkou lze vyslovit souhlas. Pro další projektovou přípravu záměru
jsou v návrhu stanoviska formulována následující doporučení:
•

zabezpečit, že součástí další projektové přípravy po konečném zaměření trasy a zvolené
varianty bude podrobný dendrologický průzkum kácených mimolesních porostů dřevin
včetně zhodnocení zdravotního stavu dřevin dotčených stavbou

•

v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný rozsah
zásahů do porostů dřevin; v rámci předběžné opatrnosti smluvně zajistit odborný
biologický dozor v průběhu provádění zemních prací (včetně monitoringu výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů na staveništi a manipulačních plochách) a při
kácení mimolesních prvků dřevin.

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo
polohy s jednoznačně odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN 18 920
Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) a do POV
stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu zařízení
stavenišť

•

kácenou zeleň řešit štěpkováním na trase, případně kompostováním

•

v rámci dalšího stupně projektové dokumentace řešit komplexní funkční náhradu za kácené
porosty dřevin jak ve vztahu k posílení ekologické stability bezprostředního okolí Radlické
radiály, tak i z hlediska krajinářského; projekt sadových úprav bude v předstihu
konzultován s příslušným orgánem ochrany přírody a bude zahrnovat:
§

§
§
§
§
§

skupinou výsadbu pouze autochtonních druhů stromů a keřů podél Radlické radiály a v místech
křížení lokálního biokoridoru nefunkčního L4/242 a v místech vedení tohoto biokoridoru podél
Radlické radiály
volbu vhodných původních druhů keřů a dřevin
začlenění všech ponechávaných dřevin do projektu sadových úprav
podrobnější řešení výdechového objektu poblíž východního portálu tunelu Radlice z hlediska
jeho osázení odpovídajícími dřevinami případně keřovými porosty
použití zapěstovaných jedinců stromů a keřů
plán údržby zeleně
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ch) Z hlediska ochrany přírody a krajiny je konstatováno, že předložená dokumentace
byla upravena a doplněna, zčásti platí vyjádření k dokumentaci předchozí. Varianta A
je v zásadě v souladu s platným ÚP hl.m. Prahy, kdežto varianta B místy v souladu
s ÚP není. Oproti minulosti se však ztotožňujeme s hlavními závěry nové
dokumentace, kde je k dalšímu sledování a dopracování doporučena varianta A, a to
včetně MÚK Řeporyjská v podobě kruhového objezdu na terénu a převedení RR nad
tímto objezdem. Stavba tak půjde lépe začlenit do stávající krajiny. Za zásadní změnu
lze považovat novou podobu mimoúrovňového křížení RR se zatím nefunkčním
lokálním biokoridorem územního systému ekologické stability (ÚSES), označeným
v platném ÚP L4/242. Dříve uvažovaný biomost byl, vzhledem k jeho navedení mezi
rampy frekventované křižovatky, přehodnocen a nadále se uvažuje o posunu křížení
západněji (mimo křižovatku) a převedení biokoridoru formou podchodu
dimenzovaného pro menší druhy živočichů. Toto řešení není v rozporu s platným ÚP,
považujeme ho za racionální, odpovídající městskému prostředí, a tudíž přijatelné.
Během další projekční přípravy bude nezbytné zásahy do vegetace upřesnit a
navrhnout kompenzační výsadby. V rámci výsadeb doporučujeme realizovat tu část
výše jmenovaného biokoridoru ÚSES L4/242, která bude v těsném souběhu
s Radlickou radiálou. Zvýšenou pozornost bude nutno věnovat výdechovému objektu
poblíž východního portálu tunelu Radlice – pro lepší začlenění do krajiny zřejmě bude
nejvhodnější osadit jeho okolí dřevinami.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené vyjádření není v rozporu s názorem zpracovatelů posudku z hlediska
preference varianty A z hlediska řešení MÚK Řeporyjská.
Ve vztahu k ÚSES je v návrhu stanoviska formulováno následující doporučení:
• v dalším stupni projektové dokumentace upřesnit technický způsob převedení lokálního
biokoridoru L4/242 přes trasu Radlické radiály formou zabezpečeného systému propustů a
podchodů a dořešit způsob konkrétního technického pojetí přeložené části biokoridoru

i) Z hlediska ochrany ZPF bez připomínek
j) Z geologického hlediska a z hlediska hospodaření s odpady bez připomínek
k) Z dopravního hlediska je uvedeno, že z dopravně inženýrských podkladů vyplývá,
že v rámci zatěžovacích stavů se počítá s komunikačním propojením ulic Radlická –
Na Farkáně – Jinonická, propojením ulic Radlická-Jinonická přes areál Walter a
s ulicí Na Pomezí. S využitím ulice Na Pomezí pro
automobilovou dopravu
nesouhlasíme z důvodu stávajících nevyhovujících parametrů této komunikace a
rizika nežádoucích dopadů do území (stromové zeleně) v případě její náročnější
rekonstrukce. Nepředpokládáme rovněž, že bude nutné realizovat dvojí propojení
mezi ulicí Radlickou a Jinonickou. Pokud bude územně stabilizováno komunikační
propojení Radlická – Jinonická přes areál Walter, nebude dále s velkou
pravděpodobností uvažováno se spojením Radlická-Na Farkáně-Jinonická pro
automobilovou dopravu.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Problematika komunikace Na Pomezí již byla komentována v předcházející části
předkládaného posudku včetně odpovídajícího doporučení pro další projektovou
přípravu záměru. Otázka dvojího propojení mezí ulicí Radlickou a Jinonickou je

80

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění
Stavba č.9576 Radlická radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13

považována zpracovateli posudku za technické řešení záměru, které bude řešeno
v rámci další projektové přípravy záměru.
l) V dokumentaci jsou dokladovány varianty A a B řešení mimoúrovňové křižovatky
Radlická radiála – Řeporyjská. Upřednostňujeme princip řešení dle varianty A
s následujícími připomínkami:
Šířkové uspořádání vozovky (s nouzovými pruhy) na mostním objektu Radlické radiály
v prostoru MÚK Radlická radiála-Řeporyjská dle varianty A považujeme za zbytečně
velkorysé. Doporučujeme proto s nouzovými pruhy na mostním objektu neuvažovat,
sledovat též možnost redukce šířkových parametrů křižovatkových ramp předmětné
křižovatky. Dále doporučujeme úpravu výškového řešení předmětné MUK a
technického řešení mostních objektů s cílem, co nejvíce přiblížit liniovou dopravní
stavbu terénu i za cenu větších podélných sklonů komunikací a menších
zakružovacích oblouků.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle názoru zpracovatelů posudku by měl být tento požadavek řešen v rámci další
projektové přípravy, protože se jedná o technické detaily, které by neměly výrazněji
ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
m) Je třeba respektovat funkční plochu pro záchytný parking P+R vyjádřenou
v platném ÚPn hl. m. Prahy severně od stanice metra Nové Butovice u navrhované
křižovatky Radlická radiála-Řeporyjská.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Tento aspekt je dle názoru zpracovatelů posudku respektován již uvedeným
doporučením v reakci na shodnou připomínku hl.m. Prahy v předcházející části
tohoto vyjádření.
n) Řešení MÚK Radlická radiála-Řeporyjská dle varianty B vyvolává složité
prostorové úpravy spočívající v kombinaci rozsáhlých násypů a mostních objektů
včetně složitého řešení napojení okružních částí křižovatky na stávající ul.
Karlštejnskou, kde kromě nepříznivých prostorových aspektů je situace
zkomplikována požadovaným průchodem biokoridoru.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Toto konstatování není v rozporu s názorem zpracovatelského týmu posudku a
s formulováním návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
o) Je vysloven nesouhlas s předloženým řešením přístupové komunikace pro obsluhu
nové zástavby u stanice metra Nové Butovice v trase přes funkční plochu určenou
územním plánem pro záchytný parking P+R (uvažovaný v předmětné lokalitě podél
Radlické radiály).
Stanovisko zpracovatele posudku:

Jak již bylo uvedeno v předcházející části této kapitoly, návrh trasového vedení a
celková šířka koridoru musí respektovat dostatečnou prostorovou rezervu vymezenou
územním plánem pro budoucí garážový objekt P+R u stanice metra Nové Butovice.
Předpokládá se, že objekt P+R bude dopravně napojen na rampu C. Tato připomínka
již byla komentována v předcházející části vyjádření k hl.m. Praha.
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p) Součástí předloženého řešení je i návrh přístupové komunikace ke stavbou
nedotčené části sběrného dvora u MUK Jinonice. Toto zařízení se dle platného ÚPn
hl.m. Prahy nachází v ploše zeleně a nemůže proto být trvalého charakteru. Je proto
žádoucí v předmětném území sledovat cílový stav, kdy přístupová komunikace
nebude potřebná.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí není dle názoru zpracovatelů
posudku tato připomínka rozhodující pro formulování konečného návrhu stanoviska
příslušnému úřadu. Přesto je pro další projektovou přípravu záměru formulováno
následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy záměru bude ve vztahu ke sběrnému dvoru u MUK
Jinonice respektována aktuální situace územního plánu v době realizace záměru; nebude-li
sběrný dvůr v souladu s platným územním plánem, nebude potřebná ani realizace
přístupové komunikace k tomuto sběrnému dvoru

q) Z hlediska zásobování vodou, teplem, zemním plynem. elektrickou energií a
z hlediska odkanalizování, vodních toků a nadřazených telekomunikačních sítí bez
připomínek.
4) Hygienická stanice hlavního města Prahy
č.j.: ÚPL/867/4218/8914/08 ze dne: 1.9. 2008
Podstata vyjádření:

V případě realizace předkládané stavby HS HMP doporučuje realizovat variantu A.
Dále je poukázáno na nutnost vyhlášení ochranných pásem (pro hluk a znečištění
ovzduší), se všemi důsledky na možnost užívání obytných staveb v silně znečištěné
zóně k bydlení a zákazem výstavby obytných staveb nových. V tomto směru by bylo
vhodné prověřit a přehodnotit územní plán hl.m. Prahy v dotčeném území. Ochranná
pásma musí být vyhlášena současně s vydáním územního rozhodnutí. Návrh na
vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu musí být projednáno s HS HMP.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku konstatuje, že v návrhu stanoviska jsou ve vztahu
k uvedenému vyjádření formulována následující doporučení:
•

ve stupni dokumentace pro územní řízení zpracovat pro vybranou variantu podrobnou
akustickou studii v relevantním 3D prostředí včetně optimálního návrhu PHO s prioritní
ochranou venkovního chráněného prostoru včetně i ochrany nově vzniklé a vznikající
zástavby (např. čtvrti Botanika).V úvahu je nutné vzít i nově vznikající obytné lokality
(včetně uvažování výškových poměrů těchto území), které budou dokončeny před uvedením
stavby RR do provozu

• součástí dokumentace pro územní řízení musí být „Návrh ochranného hlukového pásma
včetně stanovení režimu v tomto ochranném pásmu; návrh na vydání rozhodnutí o
ochranném hlukovém pásmu musí být projednán s HS MHMP
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5) Městská část Praha 13
č.j.: 609/star/2008 ze dne: 9.9. 2008
Podstata vyjádření:

a) Je upozorněno na některé legislativní požadavky vyplývající ze zákona č. 114/92
Sb. v platném znění . Ve vztahu k procesu EIA z hlediska ochrany přírody a krajiny
bez připomínek.
b) Z hlediska odpadového a vodního hospodářství bez připomínek.
c) Z hlediska ochrany ovzduší je proveden popis vypracování rozptylové studie.
V závěru vyjádření je uveden požadavek, aby v průběhu výstavby Radlické radiály a
ve zkušebním provozu stavby bylo prováděno měření emisí znečišťujících látek a
hluku z automobilové dopravy na exponovaných místech a na základě výsledků
provádět v případě potřeby preventivní opatření ke snížení nepříznivých vlivů stavby
na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že na území Nových Butovic, Starých Butovic
a Jinonic se nenachází žádná stanice, která by prováděla měření úrovně znečištění
ovzduší, bylo nutno pozaďové
znečištění
ovzduší v okolí MÚK Řeporyjská
odhadnout. Doporučujeme proto, aby na tomto území bylo vytipováno místo, kde bude
trvale zřízena monitorovací stanice kvality ovzduší.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku předpokládá, že požadavkem orgánu ochrany ovzduší je
měření imisní situace, nikoliv měření emisí pro etapu výstavby. V této souvislosti lze
konstatovat, že v návrhu stanoviska jsou formulována doporučení pro omezení emisí
v etapě výstavby. Požadavek na zřízení trvalé monitorovací stanice ovzduší lze
označit za problematický, protože jak je patrné z přehledu provozovaných stanic AIM,
je spíše patrná tendence omezovat počet provozovaných monitorovacích stanic.
Zpracovatelský tým posudku soudí, že informace o imisním pozadí dle modelu ATEM
lze v zásadě považovat za reprezentativní. Omezování emisí v etapě výstavby je
náplní příslušné kapitoly předkládané dokumentace.
Požadavek na měření hluku lze označit za oprávněný. Pro další přípravu záměru jsou
formulována následující doporučení:
• po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby; volbu měřících míst konzultovat s orgánem ochrany veřejného
zdraví; vydání kolaudačního rozhodnutí podmínit výsledky kontrolního měření u vybraných
výpočtových bodů

d) V dalším stupni PD bude zpracována změna vedení cyklistické trasy „Okruh do
práce a za zábavou“, v souvislosti se stavbou nové lávky pro pěší, přes Bucharovu
ulici a Radlickou radiálu, u zastávky autobusů PID „Nušlova“. Zakončení lávky na
severní straně v Pekařské ulici, musí respektovat návaznost na tuto cyklistickou
trasu. V návaznosti na schválenou variantu MUK Řeporyjská bude do PD doplněn
návrh dopravního napojení P+R u metra Nové Butovice.
Stanovisko zpracovatele posudku:

V souladu s výše uvedeným vyjádřením je v návrhu stanoviska příslušnému úřadu
formulováno následující doporučení:
• součástí další projektové přípravy záměru bude zpracování projektové dokumentace na
změnu vedení cyklistické stezky „Okruh do práce a za zábavou“ v souvislosti se stavbou
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nové lávky pro pěší, přes Bucharovu ulici a Radlickou radiálu, u zastávky autobusů PID
„Nušlova“

e) V dalším stupni dokumentace požadováno předložit k odsouhlasení podrobné
řešení sadových úprav a systému zeleně s přihlédnutím k řešení pnoucí zeleně na
mostních konstrukcích a protihlukových stěnách, pokud to bude možné z hlediska
dopravního.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené zásady jsou promítnuty do výstupů posudku.
f) Stavba RR musí respektovat návaznosti celoměstského dopravního systému a její
uvedení do provozu musí být v souladu s ostatními velkými dopravními stavbami MO
a celopražského okruhu, aby nedošlo nevhodným časováním uvedení do provozu
stavby RR k výraznému zhoršení dopravní situace Městské části Praha 13.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedený požadavek lze považovat za racionální. V rámci návrhu stanoviska
příslušnému úřadu je formulováno následující doporučení:
• stavba Radlické radiály musí respektovat návaznosti celoměstského dopravního systému a
její uvedení do provozu musí být v souladu s ostatními velkými dopravními stavbami MO a
celopražského okruhu, aby nedošlo nevhodným časováním uvedení do provozu stavby RR
k výraznému zhoršení dopravní situace Městské části Praha 13

g) V dalším stupni projektové dokumentace je požadováno předložit k odsouhlasení
podrobné řešení sadových úprav a systému zeleně
Stanovisko zpracovatele posudku:

Jak již bylo uvedeno v předcházející části předkládaného posudku, v návrhu
stanoviska příslušnému úřadu je formulováno následující doporučení:
•

v rámci dalšího stupně projektové dokumentace řešit komplexní funkční náhradu za kácené
porosty dřevin jak ve vztahu k posílení ekologické stability bezprostředního okolí Radlické
radiály, tak i z hlediska krajinářského; projekt sadových úprav bude v předstihu
konzultován s příslušným orgánem ochrany přírody a bude zahrnovat:
§

§
§
§
§
§

skupinou výsadbu pouze autochtonních druhů stromů a keřů podél Radlické radiály a v místech
křížení lokálního biokoridoru nefunkčního L4/242 a v místech vedení tohoto biokoridoru podél
Radlické radiály
volbu vhodných původních druhů keřů a dřevin
začlenění všech ponechávaných dřevin do projektu sadových úprav
podrobnější řešení výdechového objektu poblíž východního portálu tunelu Radlice z hlediska
jeho osázení odpovídajícími dřevinami případně keřovými porosty
použití zapěstovaných jedinců stromů a keřů
plán údržby zeleně

Jsou dále podpořena i opatření ve smyslu posílení ÚSES z hlediska sadových úprav.
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6) Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
č.j.: S-MHMP 491 933/2008/Rad ze dne: 27.8. 2008
Podstata vyjádření:

K uvažovanému záměru nejsou připomínky.
7) Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
odbor ochrany prostředí
č.j.: S-MHMP-417045/2006/4/OOP/VI ze dne: 4.9. 2008
Podstata vyjádření:

a) Z hlediska ochrany ZPF bez připomínek.
b) V kapitole B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 správních úřadů,
které toto rozhodnutí budou vydávat, je však chybně uvedeno: „Vyjádření dotčených
orgánů z hlediska vlivu na půdu a pozemků plnících funkci lesa (vynětí ze ZPF a
PUPFL). Stavební úřad nebo jiný orgán státní správy (souhlas s dotčením pozemků
určených k plnění funkcí lesa). Orgán státní správy lesů (trvalé a dočasné odnětí
PUPFL).“ Pro územní řízení je z hlediska námi chráněných zájmů potřebné zažádat
pouze o souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa dle § 14 odst.
2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ve znění pozdějších změn a doplňků, tento
souhlas bude vydán formou závazného stanoviska dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené konstatování lze označit za správné. Na tuto skutečnost je již upozorněno
v úvodní části posudku. Nelze však předpokládat, že by tato skutečnost mohla
významněji ovlivnit výsledek procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
c) Z hlediska nakládání s odpady bez připomínek.
d) Vzhledem k tomu, že u předloženého návrhu Radlické radiály a jejího vyhodnocení
nedochází z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší ke změnám oproti údajům uvedeným
v předchozí dokumentaci a jejich podkladech, zůstává nadále v platnosti již vydané
souhlasné stanovisko čj.: S-MHMP-417045/2006/3/OOP/VI ze dne 25.9. 2007.
Stanovisko zpracovatele posudku:

V tomto odkazovaném vyjádření považuje orgán ochrany ovzduší vyhodnocení
velikosti a významnosti vlivů za dostatečné,
e) Z hlediska ochrany přírody a krajiny je konstatováno, že v dalším stupni PD (DÚR)
bude uvedena specifikace, zda nebudou porušeny některé ze zákazů stanovených §
50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v základních podmínkách
ochrany zvláště chráněných živočichů. V případě, že dle dokumentace dojde při
stavbě k porušení zákazů, musí být OOP MHMP udělena výjimka ve smyslu § 56
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odst. 1 zákona ze zákazů stanovených § 50 zákona v základních podmínkách zvláště
chráněných živočichů.
Z hlediska variant MÚK Řeporyjská je upřednostňována varianta A, která je
výhodnější z hlediska zásahu do krajinného rázu, pěších vztahů a urbanistické
struktury území.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku se s uvedeným názorem MHMP OOP v zásadě
ztotožňuje a v daném smyslu doporučuje preferenci varianty A.
f) Z hlediska myslivosti bez připomínek
g) Dokumentace důkladně popisuje způsob odvodnění jednotlivých částí Radlické
radiály. Realizace záměru vyvolá značné množství doprovodných investic, jedná se
zejména o přeložky vodovodů a kanalizací. Text dokumentace, obdobně jako
v předchozích stupních EIA, vyjadřuje nejistotu množství drenážních vod z tunelových
tubusů s ohledem na použitou technologii provádění tunelů a výsledků podrobných
inženýrsko-geologických průzkumů. Množství průsakových vod tunelu Radlice je
uvedeno variantně pro konstrukci chráněnou čerpáním podzemních vod za účelem
snížení jejich hladiny v řádu stovek l/s a nepropustnou konstrukci, u níž se
předpokládá množství průsakových vod řádově desítek l/s. Za vhodnější variantu
jednoznačně považujeme nepropustnou konstrukci tunelových tubusů i za cenu
zvýšených nákladů, protože varianta s čerpáním podzemních vod vyvolá výraznější
ovlivnění režimu proudění podzemních vod. Jako podmínka předrealizační přípravy je
ražba průzkumné štoly včetně vyhodnocení štoly včetně vyhodnocení IG průzkumu
s ohledem na ovlivnění režimu proudění podzemních vod. V kapitole A.4.4. přílohy
B.16 jsou uvedeny ne zcela jednoznačné informace. Zde je uvedeno, že do splaškové
kanalizace před spadištěm do sběrače „P“ budou zaústěny technologické vody a vody
dešťové z povodí D30. Dále je uvedena tabulka s charakteristikami povodí D31.
V tomto spatřujeme rozpor, rozloha povodí je 0,55 ha (D31) resp. 13,22 (D30).
Upozorňujeme, že oddílná splašková kanalizace je určena k odvádění splaškových
vod a principielně není možné do ní zaústit vody dešťové. V případě návrhového
odtoku z povodí D31 se jedná o 90,30 l/s. S doporučeními uvedenými v kap. A.7
přílohy B.16 souhlasíme, obdobně jako s návrhem na zkapacitnění zatrubněných
vodotečí v povodí Jinonického potoka na Q100.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Protože výše uvedená skutečnost na kterou je odkazováno v příloze B.16 kapitole
A.4.4. se objevuje i v textu dokumentace na stranách 92 a 93 dokumentace, je pro
další přípravu záměru formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové aktualizovat studii „Vodní hospodářství“ (PÚDIS a.s., 07/2008)
zejména s ohledem na upřesnění bilancí vod z jednotlivých povodí a s ohledem na
skutečnost, že do oddílné splaškové kanalizace není možné zaústit vody dešťové

Z posuzovaných podkladů vplývá, že účelem RN RR by byla ochrana povodí od
Statkovského rybníka až do retenční nádrže N4. V současné době jsou propojení
mezi rvbníky a nádrží N4 málo kapacitní. V rámci výstavby Radlické radiály se
navrhuje rekonstrukce nebo přeložka až do rybníka Butovice. Z tohoto rybníka je ale
kapacitní přepad DN 1600 veden přes soukromé pozemky. Pokud by technický stav
úseku od Butovického rybníka do RN N4 byl vyhovující, bylo by možno při realizaci
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přeložky a rekonstrukce zatrubněných částí potoka od této RN RR upustit, což
znamená dodržet kapacitu zatrubnění na Q100. Druhou variantou je vybudovat RN RR
a další části potoka navrhnout na menší kapacitu. Nádrž je umístěna do parkového
prostoru nad Zámeckým rybníkem. V souladu se závěry studie „Vodní hospodářství“
jsou pro další přípravu záměru formulována následující doporučení:
• provést podrobné prověření povodí navržené RN RR a jejího vlivu na průtok velkých vod v
následujícím úseku potoka; na základě tohoto prověření rozhodnout o realizaci této retenční
nádrže; v případě její realizace preferovat vybudování mělké vodní plochy charakteru
mokřadu i z důvodů dalšího předčištění vod před jejich odvedením do rybníka, přičemž
konečná verze umístění RN RR by měla být konzultována s příslušným orgánem ochrany
přírody vzhledem k umístění do parkového prostoru nad Zámeckým rybníkem
• prověřit stávající stav zatrubněné a otevřené části Jinonického potoka mezi Butovickým
rybníkem a vyústěním do RN N4; pokud nebude koryto ve vyhovujícím technickém i
kapacitním stavu, začlenit rekonstrukci této části potoka do stavby Radlické radiály
(zkapacitněním na Q100), nebo zajistit koordinaci rekonstrukce této části v rámci jiné akce
tak, aby byla zprovozněna nejpozději do doby kolaudace Radlické radiály; řešení tohoto
úseku je nutno promítnout do návrhu RN RR
• prověřit stávající stav zatrubněné a otevřené části Radlického potoka ve starých Radlicích;
pokud nebude koryto ve vyhovujícím technickém i kapacitním stavu, začlenit rekonstrukci
této části potoka do stavby Radlické radiály, nebo zajistit koordinaci rekonstrukce této části
v rámci jiné akce tak, aby byla zprovozněna nejpozději do doby kolaudace Radlické radiály
• prověřit potřebu nutnosti rekonstrukce jednotné kanalizace v ulic Radlické v úseku od
zaústění navrhovaného podjezdu pod drahou ČD až do ulice U Kostela

Z hlediska minimalizace rizik ovlivnění režimu proudění podzemních vod je pro další
přípravu záměru formulováno následující doporučení:
• prověřit v rámci posouzení indukovaných účinků stavby, ať již z hlediska životního prostředí
či z pohledu geologických, geotechnických, hydrogeologických apod. poměrů, odvod
drenážních vod tunelu Radlice ve vazbě na možné snížení hladiny podzemní vody v okolí
tunelu a v rámci další přípravy záměru pro minimalizaci rizik souvisejících s ovlivněním
režimu podzemních vod preferovat nepropustnou konstrukci tunelových tubusů
• po provedení podrobných inženýrskogeologických prací provést odhad množství
drenážních vod z tunelu Radlice, při návrhu způsobu jejich likvidace přednostně prověřit
možnost využití stávajících systémů dešťových kanalizací na Zlíchově; pokud budou
drenážní vody z tunelu Radlice vedeny do dešťových kanalizací MO na Zlíchově, není
potřeba řešit žádnou další vazbu na povodňové stavy; pokud by bylo nutno řešit odvádění
drenážních vod přímo do Vltavy, bylo by nutné navrhnout na výpusti protipovodňová
opatření proti velkým vodám ve Vltavě a celé řešení posoudit i z pohledu protipovodňové
ochrany Prahy

8) Městská část Praha 5
odbor dopravy a ochrany životního prostředí
č.j.: MČO5/16306/2008/ODŽ/beshp ze dne: 17.9. 2008
Podstata vyjádření:

a) Z hlediska ochrany přírody a krajiny je uvedeno, že vlastník pozemků nebo
zplnomocněný zástupce požádá o povolení kácení nezbytně nutného počtu dřevin.
Dále předloží vypracovaný návrh nových výsadeb podél komunikace s návrhem
výsadby autochtonních druhů dřevin. Součástí návrhu budou opatření k ochraně
ponechávaných dřevin.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Žádost o povolení kácení není součástí procedury EIA. Ostatní požadavky jsou dle
názoru zpracovatelů posudku zapracovány do podmínek návrhu stanoviska
příslušnému úřadu.
b) Z hlediska odpadového hospodářství v rámci procesu EIA bez připomínek.
c) Z hlediska vodního hospodářství je konstatováno, že pokud budou plněny
povinnosti plynoucí ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vč. jeho prováděcích předpisů, a
dále zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých pozdějších předpisů
(dále jen zákon o odpadech) a jeho prováděcích předpisů – vyhlášky MŽP č.
381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb., nemáme proti realizaci záměru námitek. Je
požadováno, aby v rámci další projektové přípravy bylo doloženo stanovisko správce
vodního toku a stanovisko správců všech zařízení, kam budou zaústěny všechny
dešťové kanalizace.
Stanovisko zpracovatele posudku:

V rámci příslušné části posudku s odkazem na některé části posuzované
dokumentace a přílohy B.16 „Vodní hospodářství“ kde je uváděno, že v některých
částech je navrženo odvádění srážkových vod do oddílné splaškové kanalizace je
nezbytné upozornit, že takové řešení není možné.
Pro další projektovou přípravu záměru lze za nezbytné požadovat, aby bylo doloženo
stanovisko správce vodního toku a stanovisko správců všech zařízení, kam budou
zaústěny všechny dešťové kanalizace. V této souvislosti je uvedeno pro další
přípravu záměru následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy záměru při navrženém koncepčním řešení odvádění
srážkových vod doložit jak stanoviska správce vodního toku, tak správců všech zařízení,
kam budou zaústěny dešťové kanalizace

d) Využití již vybudovaných a užívaných vodních děl je třeba posuzovat s ohledem na
jejich omezenou kapacitu. Je preferováno zaústění dešťových vod do ostatních VD
mimo DUN Jinonice IV, která je již v současnosti kapacitně plná.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z posuzovaného materiálu nelze vyvodit, zda-li by bylo možné nevyužívat DUN
Jinonice IV pro odvodnění střední části radiály. Každopádně na str. 36 přílohy B.16 je
doloženo posouzení DUN po připojení Radlické radiály a po dokončení výstavby dle
ÚP HMP a je zde konstatováno, že DUN Jinonice IV vyhoví jak pro zatížení při
provozu Radlické radiály, tak i po dokončení možné nové výstavby v rozsahu dle ÚP
HMP. Protože se tedy jedná o jiný závěr než vyplývá z vyjádření MČ Praha 5, je pro
další přípravu záměru formulováno následující doporučení:
• v rámci aktualizace studie „Vodní hospodářství“ (PÚDIS a.s., 07/2008) konzultovat
s odborem dopravy a ochrany životního prostředí MČ Praha 5 problematiku kapacity DUN
Jinonice IV a případně vyhodnotit důsledky na odvodnění Radlické radiály při vyloučení
využití DUN Jinonice IV

e) Musí být stanoven způsob zneškodňování vod srážkových a splaškových během
výstavby, je upozorněno, že povrchové vody ze stavební jámy vypouštěné do
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jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu musí být předčištěné tak, aby splňovaly
limity stanovené kanalizačním řádem.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Lze předpokládat, že upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství
pro sociální potřebu v etapě výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na
základě požadavků hlavního dodavatele stavby. V rámci stavby budou vyžívána
chemická WC, jak je uvedeno v příslušné části posuzované dokumentace.
Dokumentace konstatuje na str. 93, že odvodnění staveniště bude provedeno
svedením povrchových vod do provizorních usazovacích nádrží a z nich do
kanalizace. Dále je konstatováno, že znečištění povrchových vod nenastane.
Dle názoru zpracovatele posudku nelze vzhledem k pohybu staveništní techniky
vyloučit možnost kontaminace srážkových vod z plochy zařízení stavenišť. Je
doporučeno realizovat zemní jímky nebo jiná ekvivalentní opatření i pro drobná
zařízení stavenišť v případě, že hrozí nebezpečí znečištění povrchových vod. Zemní
jímky mají zabezpečit ochranu povrchových vod (a potažmo i podzemních vod)
z hlediska nerozpustných látek, případně ropných látek.
V návrhu stanoviska jsou formulována ve vztahu k této problematice následující
doporučení:
• zařízení stavenišť bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC
• tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit usazovací
nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem ropných látek;
pokud budou zachycené vody kontaminovány likvidovat je na odpovídajících ČOV
• kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách
v regionu
• v blízkosti vodních toků nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami, ani
jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební stroje či
vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací
• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

V souladu s výše uvedeným vyjádřením je v návrhu stanoviska formulováno
následující doporučení:
• veškeré srážkové vody vypouštěné do jednotné kanalizace z usazovacích nádrží na
zařízeních stavenišť jakož i ze stavebních jam musí splňovat limity stanovené kanalizačním
řádem

9) Mgr. Vlasta Janebová
vyjádření ze dne: 9.9. 2008
Podstata vyjádření:

a) Je vznesen dotaz, proč byla firmě Skanska Reality a.s., případně jiné divizi firmy
Skanska a.s. povolena stavba obytných domů na pozemcích města v místě, kde se již
počítalo se stavbou Radlické radiály – viz Právní předpis hl.m. Prahy č. 33/1999 a
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43/2000. Proč tento prostor nebyl využit pro komerční účely nebo nebyly předem
ochráněny všechny domy od potenciální výstavby narušující faktor pohody. V té době
se muselo vědět o budoucí stavbě radiály, protože byl vybudován val, který však
nekryje všechny domy rezidenčního projektu. Náš dům stojí v nechráněném území
mezi butovickým a jinonickým tunelem – viz dokumentace z července 2008.
V dokumentaci uvádíte chybnou adresu 9 Za zámečkem čp. 708, Jinonice. Správný
název ulice je Schwarzenberská čp. 708.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Otázka povolení stavby obytných domů na pozemcích města v místě, kde se již
počítalo se stavbou Radlické radiály není náplní pro zpracovatelský tým posudku.
Každopádně z hlediska překládaného posudku je považováno za rozhodující, aby
bylo dosaženo ochrany objektů v dosahu vlivu posuzovaného záměru ve vztahu
k provozu Radlické radiály a souvisejících komunikací. V tomto smyslu je formulováno
i odpovídající doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu.
Paní Mgr. Janebová má ve svém vyjádření řadu dotazů, které nevyčetla na internetu,
protože
nebyly
k dispozici
všechny
grafické
přílohy
k dokumentaci.
(pozn.zprac.posudku: je však nezbytné připomenout, že kromě odkazovaného
internetu byl v rámci zveřejnění dokumentace tento materiál se všemi svými přílohami
k dispozici v zákoně stanovené lhůtě na příslušných městských částech.
Zásadní připomínky k hlukové studii nebyly vzneseny, pouze náměty na prodloužení
protihlukového valu, výsadba zeleně u PHC
Po prostudování akustické studie nelze na vznesené otázky jednoznačně odpovědět
z důvodu ne zcela jasných znázornění plošných izofon a nejasných komentářů nebo
absenci komentářů a tabulkových výstupů. Proto bude požadováno detailní
zhodnocení akustické situace v dalším stupni projektové dokumentace.
Ze strany zpracovatelů posudku jsou pro další projektovou přípravu záměru
formulována následující doporučení:
• ve stupni dokumentace pro územní řízení zpracovat pro vybranou variantu podrobnou
akustickou studii v relevantním 3D prostředí včetně optimálního návrhu PHO s prioritní
ochranou venkovního chráněného prostoru včetně i ochrany nově vzniklé a vznikající
zástavby (např. čtvrti Botanika).V úvahu je nutné vzít i nově vznikající obytné lokality (včetně
uvažování výškových poměrů těchto území), které budou dokončeny před uvedením stavby
RR do provozu
• stanovit konkrétní počet chráněných staveb, u kterých bude třeba provést průzkum fasád,
případně u nové výstavby dát požadavky na neprůzvučnost fasád. Podrobný průzkum fasád
včetně ověření vlastností fasád pak provést v rámci zpracování dokumentace ke stavebnímu
povolení

b) Z hlediska opatření pro fázi přípravy záměru – Stanovit definitivní trasy materiálů a
surovin. V žádném případě nevyužívat ulice v oblasti rezidenční zástavby tj. ulice
Pekařská u výstavby rezidenčních domů – ne v komerční zóně. Dále Za Zámečkem,
Hlubocká, U Panské zahrady, Na Vidouli, Souběžná III a IV, Schwarzenberská. Pokud
by se z nějakého důvodu využívala ulice Schwanzenberská, pak pouze od svodidel
dolů, směrem k Tichnově ulici.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelský tým posudku vnímá obavy ve vztahu k narušování faktorů pohody
v etapě výstavby. Proces EIA však v zásadě nemůže stanovit POV stavby (plán
organizace výstavby), ale pouze navrženými doporučeními minimalizovat negativní
dopady konkrétní vlivů. Proto v tomto uvedeném případě byla již v předcházející části
posudku formulována následující doporučení:
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných
technologií)
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po
etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými městskými
částmi, případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody
dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví
• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech
jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za
uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením
po ukončení stavby

c) Je vznesen dotaz, jak budou dodržována Opatření pro fázi výstavby záměru a
Opatření pro fázi provozu záměru. Je upozorněno, že žádná ze staveb, které
probíhají v současnosti v okolí mnoho z těchto bodů, přes častá upozornění,
nedodržuje. Měl by být určen někdo, kdo by byl finančně zainteresován na tom, aby
byly všechny podmínky stavby dodržovány.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Smyslem procesu EIA je nastavení podmínek respektive doporučení, která by měla
být respektována ve stanovených fázích přípravy, výstavby a provozu záměru.
Stanovisko EIA je jedním z podkladů pro vydání územního rozhodnutí. Za
předpokladu respektování navržených doporučení ve vydaném územním rozhodnutí
se stávají doporučení závaznými a tím je také patrné, v náplni kterého dotčeného
orgánu státní správy je v náplni kontrola dodržování těchto opatření. Stanovisko EIA
však nemůže formulovat podmínku ve smyslu určení zodpovědné osoby nebo
organizace, která by sledovala respektování podmínek vydaného stanoviska.
10) Vladimír Lukáš, Eva Lukášová, Praha 5
vyjádření ze dne: 8.9. 2008
Podstata vyjádření:

Je uvedeno, že vyjadřující se jsou vlastníky pozemku a domu v ulici Novoveské
31/2/20, který je od navrhovaného západního portálu tunelu Butovice vzdálen cca 90
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m a nachází se na rohu ulic Novoveské a Stodůlecké. Po dostavbě Radlické radiály
má kolem domu vést nově zbudovaná rampa MÚK Butovice, během výstavby se
předpokládá, že doprava ze stávající Radlické ulice bude vedena mj. i ulicí
Novoveskou.
Je vysloven názor, že závěry dokumentace nejsou v některých bodech pravdivé a
v některých bodech je dokumentace nedostatečná, a to z těchto důvodů:
a) V závěru předložené dokumentace (bod F – Závěr) se uvádí, že: „Stavba....přinese
zlepšení původní situace,....a s ní spojený vliv na.....akustickou situaci a faktor
pohody.“ K tomuto názoru dospěl zpracovatel dokumentace metodicky nesprávnou
cestou, neboť jej postavil na porovnání dvou nesouměřitelných variant – nulové
varianty bez protihlukových opatření s variantami aktivními, které už ale kombinují
dopady provozu Radlické radiály s vlivem protihlukových opatření.
Předchozí verze předložené dokumentace udávaly výsledky výpočtu hladin hluku
aktivní varianty bez protihlukových opatření a poté po jejich aplikaci. Z nich
jednoznačně vyplývalo, že by provoz aktivní varianty bez protihlukových opatření vedl
k významnému překročení hygienických hlukových limitů ve velké části sledovaného
území. Tato čísla už nyní předložená dokumentace neuvádí, nicméně i ona dochází
ke stejným výsledným vlivům po sečtení dopadů provozu a vlivu protihlukových
opatření.
Oddělení dopadů samotného provozu stavby od vlivů protihlukových opatření může
vést až k situaci, kdy největší zlepšení hlukových poměrů přinese pasivní varianta
s protihlukovými opatřeními.
Předložená dokumentace je tedy nedostatečná, nelze z ní zjistit, která z hodnocených
variant je z hlediska vlivů na životní prostředí lepší. Požadujeme, aby dokumentace
porovnávala vlivy variant na hlukové poměry za stejných podmínek. Tedy pasivní i
aktivní variantu buď obě s protihlukovými opatřeními nebo obě bez nich, jinak
poměřuje neporovnatelné.
Stanovisko zpracovatele posudku:

S některými připomínkami k metodickému postupu zpracovatele hlukové studie
způsobu vyhodnocení výsledků lze vyslovit souhlas.

a

Dikce zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění požaduje posouzení nulové varianty, tj.
současného stavu bez záměru. Proto se tedy uvažuje současný stav a stav silniční
sítě ve výhledovém období bez realizace záměru. Ve většině případů budování
nových komunikací je uvažováno především z důvodů nedostatečné kapacity stávající
komunikační sítě v daném území a nemožnosti řešení ochrany před noxy emitovanými
provozem na těchto stávajících komunikacích. Na stávající komunikační síti nařízení
vlády č. 148/2006 umožňuje uplatnit vyšší hlukový limit (LAeq, D = 70 dB a LAeq, N =
60 dB). Z těchto důvodů nejsou ani ve výhledovém období uvažována u těchto
komunikací protihluková opatření. Tato opatření je naopak nutné uplatnit v případě
nové komunikace, kde jsou uplatňovány přísnější limitní hodnoty pro venkovní
chráněný prostor (o 10 dB) a to v takovém rozsahu, aby byly dodrženy hygienické
limity v chráněném venkovním i v chráněném vnitřním prostoru staveb.
Předložená hluková studie neuvádí hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku
v jednotlivých výpočtových bodech bez navržených PHO a rovněž není ve studii
zdůvodněno proč je u některých objektů přistoupeno pouze k ochraně vnitřních
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prostor. Z přiložených příloh to není patrné. Proto je požadováno v návrhu stanoviska
detailní prověření těchto hlukových poměrů v celé délce trasy, jak je patrné i
z vypořádání pod bodem 9) této kapitoly.
V hlukové studii je sice komentář k porovnání varianty 0 ve výhledovém roce a
varianty aktivní, což vede k domněnce, uvedené v textu vyjádření pí-Lukášové, že
největší zlepšení hlukových poměrů přinese pasivní varianta s protihlukovými
opatřeními, která však v nejkritičtějších místech nejsou možná. Z hlediska hluku jsou
uvažované varianty záměru srovnatelné. Ve studii však chybí porovnání přínosů a
negativní dopadů Radlické radiály oproti variantě 0, což je na závadu srozumitelnosti
a případné podpory předloženého záměru.
b) Závěr předložené dokumentace zcela opomíjí ohromné zvýšení hladin hluku
prašnosti a emisí škodlivých látek během výstavby, přestože jsou předmětem
posuzování. Konstatování závěru že „...záměr nebude spojen se základními
negativními vlivy na složky životního prostředí a zdraví obyvatel“ není pro několikaleté
období výstavby pravdivé.
Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas. Hluk z výstavby v této fázi projektové
dokumentace technického řešení je pouze odhadován a musí být podrobně řešen
v dalších stupních projektové dokumentace. Předložená studie se však nezabývá
žádnými protihlukovými opatřeními během výstavby.
Objektivně je však třeba upozornit, že podklady o liniových (nákladní automobily) a
stacionárních zdrojích hluku pro etapu výstavby nejsou téměř vždy v době přípravy
dokumentů EIA úplné a přesné, a proto, i pokud je hluková studie pro etapu výstavby
zpracována, je většinou nutné výpočty upřesnit v dalších fázích projektové
dokumentace na základě zpřesněných podkladů dokumentace POV.
Lze proto požadovat, aby vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu hluku v etapě
výstavby bylo dále součástí další projektové přípravy, a to po výběru zhotovitele
stavby, který předloží odsouhlasené POV stavby. V této souvislosti jsou formulována
pro další projektovou přípravu následující doporučení:
• součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického limitu
pro etapu výstavby, respektive budou navržena další technická nebo organizační opatření,
která budou z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany veřejného
zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby
• ve stupni DÚR zpracovat a navrhnout rozsah a frekvenci hlukového monitoringu hluku
v období výstavby pro okolí celé trasy Radlické radiály

c) Výstavba i provoz Radlické radiály povedou k překročení hygienických hlukových
limitů v okolí našeho domu (výpočtový bod 8 hlukové studie za provozu). Závěr
nekonstatuje, že realizace záměru v této oblasti je z důvodu zhoršení hlukové situace
nevhodná.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Realizace záměru se musí posuzovat jako celek a její vhodnost je posuzována
z mnoha hledisek. Detailní řešení jednotlivých objektů musí být řešeno v rámci dalších
stupňů PD.
d) Poté, co zpracovatel dokumentace došel k názoru, že ve výpočtovém bodě 8
hlukové studie dojde k překročení hlukových limitů, zaměřil se pouze na zlepšení
hlukových poměrů uvnitř domů. Stavba a provoz Radlické radiály však zvýší nad
rámec zákona hluk i ve vnějším prostředí. Předložená dokumentace se s ním nijak
nevypořádala, ani nekonstatuje nevhodnost záměru v uvedené oblasti. V dokumentaci
není uvedeno, proč nejsou navržena protihluková opatření (např. protihlukové stěny)
v těsné blízkosti radiály v uvedeném místě (tj. před zaústěním do tunelu Butovice).
Stanovisko zpracovatele posudku:

Nárůst hlučnosti ve výpočtovém bodě 8 (část A) v aktivní variantě (A i B) je 5 dB.
Tento nárůst je významný. Objekt je situován v těsné blízkosti komunikace Novoveská
a objekt přímo navazuje na chodník. Dominantním zdrojem hluku bude Radlická
radiála. Zpracovatel posudku se domnívá, že možnost návrhu PHO u RR existuje. Je
třeba tuto možnost prověřit v dalším stupni projektové dokumentace v případě
realizace RR a teprve v případě technické nerealizovatelnosti by bylo možné
přistoupit k ochraně vnitřního prostředí. V tomto smyslu je taktéž formulováno
doporučení pro další projektovou přípravu záměru ve vztahu k požadavku
vypracování hlukové studie.

11) Občanské sdružení Butovice – Prokopské údolí
vyjádření ze dne ze dne: 9.9. 2008
Podstata vyjádření:

a) Ve výpočtech je uvažována rychlost vozidel na RR 70 km/h. Při uvážení jak se na
našich silnicích jezdí a že hladina hluku se zvyšující se rychlostí stoupá, je
nevyhnutelně jasné , že i hladina hluku bude v praxi podstatně vyšší, a proto žádáme,
aby i protihluková opatření byla navrhována „nad rámec“ normových požadavků,
s větší vstřícností a ohleduplností ke zde žijícím obyvatelům.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Použitá výpočtová rychlost vychází z návrhové rychlosti pro tento úsek RR a
z metodických pokynů. Charakterizuje statisticky průměrnou rychlost dopravního
proudu a ne jednotlivé ojedinělé průjezdy vozidel porušujících pravidla silničního
provozu. V noční době se automaticky připočítává dle metodických pokynů výpočtová
rychlost o + 5 km/hod více. Nárůst rychlosti a tedy i možné hlučnosti by tedy byl
patrný spíše v noční době, kdy jsou komunikace volnější a umožňují dopravnímu
proudu vyšší průměrnou rychlost. V další stupni projektové dokumentace budou
akustické výpočty zpřesněny a je možné zvážit v daném úseku i aplikaci povrchu
s nižší akustickou emisí. Vzhledem k rychlostem v tomto úseku by měl tento povrch
v daném místě své opodstatnění.
b) Hluková zátěž ve střední části radiály – tj. Jinonice – bude téměř po celou dobu
výstavby překračovat povolené limity nebo se k nim bude velmi blížit, a to v denní i
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noční době. Omezit stavbu v nočních hodinách, nařídit minimální přestávku v práci od
23-05 hod., ponechat výjimku pouze pro práce vyžadující nepřetržitý technologický
proces. Nepovolovat během výstavby výjimky ohledně míry hluku a kontrolovat
dodržování předepsaných norem.
Stanovisko zpracovatele posudku:

V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracována nová akustická studie pro
hluk z výstavby, která posoudí možnost prací v noční době. Stavební práce na
otevřených plochách v noční době nejsou reálné z hlediska dodržení hygienického
limitu pro dobu noční 45 dB. Pouze ražba tunelu Radlice bude pravděpodobně
prováděna nepřetržitě. V noční době nebude však nebude pravděpodobně možné
vyvážet rubaninu z tunelu.
c) Protože jak hluková zátěž, tak zatížení zplodinami bude u obou variant téměř
stejné, navrhujeme provést variantu B neboť se nám jeví z hlediska krajinného rázu
výhodnější a zajímavější.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Dokumentace předkládá podrobné vyhodnocení vlivů posuzované stavby na krajinný
ráz (výstupy samostatné studie doc. Ing. arch. I. Vorla, CSc. s kolektivem), včetně
doplnění ve smyslu precizace vlivů na krajinný prostor u jinonického zámečku a
prostor vyústění Radlické radiály do vltavského údolí (shodný tým, červenec 2008)
v příloze B.11.B.
Nové podklady a navržené urbanistické řešení variant MÚK Řeporyjská přinesly
prostorově a provozně přijatelnější řešení varianty A, čímž by mohl vzniknout
příznivější výraz (ráz) prostoru, i když nepříznivý vliv na znaky kulturní a historické
charakteristiky vyvolá podobně jako u kteréhokoliv jiného řešení těsná blízkost radiály
vyzvednuté nad terén (jak ve Var.A tak Var. B) v prostoru MÚK Řeporyjská, kde se
křižovatka dostává do vizuálního kontaktu s historickým jádrem bývalé vesnice
Jinonice a Jinonickým zámečkem. Vizualizace v rámci přílohy B.11.dokumentace mj.
ukazuje, že variantu „A“ (s okružní křižovatkou dole) lze řešit s cílem kultivovanějšího
pojetí prostoru a zmírnění významu křižovatky s rampami jako technické bariery. V
porovnání s tímto efektem jakož i s efektem menšího nadzemního objektu v
pohledovém kontaktu s Jinonickým zámečkem zaniká výhoda varianty „B“, která
spočívala v optickém přerušení koridoru radiály vyzdviženou okružní křižovatkou, v
dojmovém rozdělením trasy na více vizuálně rozpoznatelných úseků a tím ke
zmenšení velkého měřítka technické stavby.
Zpracovatelský tým posudku se v zásadě s tímto hodnocením ztotožňuje a v návrhu
stanoviska k této problematice je formulováno následující doporučení:
•

v dalším stupni projektové dokumentace preferovat řešení MÚK Řeporyjská podle varianty
A s tím, že:
§

§

V prostoru uvnitř rondelu budou provedeny terénní úpravy spojené se skupinovou výsadbou
odpovídajících druhů stromových a keřových dřevin s cílem opticky snížit vjem vyvýšené části
radiály v dotčeném krajinném prostoru
bude specifikováno pojetí materiálově odlehčených protihlukových stěn tak, aby bylo možno
využít i popínavých druhů dřevin pro zmírnění jejich optického působení v případě, že nebude
možné využít zcela průhledný materiál

d) Místní komunikace v Jinonicích:
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Kolem komunikace nad tunelem Jinonice provést taková protihluková opatření, která
zamezí šíření hluku z této komunikace – bude zde silný místní provoz včetně MHD.
Nenechat odbočovací pruh z Nové Radlické nechráněn ani dále směrem do polí
k uvažovanému vysokoškolskému areálu, kde je plánovaná podle schváleného ÚP
bezprostředně vedle této komunikace výstavba cca osmdesáti rodinných domků. Tato
komunikace bude používána v době výstavby RR jako náhradní komunikace pro
odlehčení uzlu Karlštejnská x Klikatá x Puchmajerova a pro odvoz odtěženého
materiálu. V době výstavby RR požadujeme v těchto místech protihlukové stěny a pro
konečný stav podél části silnice směrem na jih (směrem k plánovaným rodinným
domkům) zelený pás – požadujeme jeho zalesnění stálezelenými stromy v celé jeho
šířce.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Jak již bylo uvedeno několikrát v předcházející části této kapitoly, v dalším stupni
projektové dokumentace musí být provedena nová akustická studie, která bude
posuzovat i hluk emitovaný na nových komunikacích vybudovaných v rámci realizace
RR a v případě potřeby budou u těchto nových komunikací navrženy protihlukové
clony nebo jiná protihluková opatření. Obdobně již byl formulován i požadavek na
hlukovou studii pro etapu výstavby.
Požadavek týkající se zeleného pásu u odbočovacího pruhu podél části silnice
směrem na jih k plánovaným rodinným domkům považují zpracovatelé posudku za
vhodné kompenzační opatření. V návrhu stanoviska je proto zapracováno následující
doporučení:
• v rámci další projektové přípravy prověřit zejména z hlediska vlastnictví pozemků možnost
vybudování zeleného pásu u odbočovacího pruhu z Nové Radlické podél části silnice
směrem na jih k plánovaným rodinným domkům

e) Je konstatováno, že Jinonickému potoku byla věnována v Dokumentaci nová
pozornost a je vysloven předpoklad, že dojde k vylepšení jeho vodních poměrů včetně
vylepšení stavu jinonických rybníků. Vzhledem k malým průtokům Jinonického potoka
požadujeme zanést do podmínek dalšího zpracování projektové dokumentace nutnost
používání nových technologií při zimní údržbě, a to především pro omezení množství
chloridů v povrchových vodách.
Stanovisko zpracovatele posudku:

V příslušné pasáži předkládaného posudku, kde je hodnocen předložený výstup
z hlediska možné koncentrace chloridových iontů ve srážkových vodách je
formulováno následující doporučení:
•

pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání
vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice

f) Zdravotní rizika – v Dokumentaci zpracované v roce 2007 bylo konstatováno, že
hranice akceptovatelného karcinogenního rizika bude překročena (str. 210). Opět se
ptáme, proč není vyčíslena. V současném hodnocení se tento aspekt vůbec neobjevil.
Jako obyvatelé žijící v oblasti čtyř portálů tunelů máme právo a chceme znát míru
tohoto rizika.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Charakterizace rizika benzenu z hlediska míry karcinogenního rizika je jasně
specifikována v příloze B.8. na stranách 40 až 42.
g) Požadujeme komunikace, které sloužily po dobu výstavby jako objízdné
komunikace (Karlštejnská, Pod Vidoulí, Butovická, Novoveská, Stodůlecká, Mezi lány)
po zprovoznění RR přebudovat na komunikace obytné zóny. Na těchto komunikacích
požadujeme vysadit oboustranné stromořadí.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Vznesený požadavek není v kompetenci zpracovatele dokumentace ani zpracovatele
posudku, ani příslušného úřadu v procesu EIA, protože správu nad těmito
komunikacemi vykonává Technická správa komunikací a tento požadavek je plně
v její kompetenci.
12) Vidoule občanské sdružení
vyjádření ze dne: 9.9. 2008
Podstata vyjádření:

a) Domníváme se, že oznamovatel záměru (resp. zpracovatel dokumentace) se
dostatečným způsobem nevypořádal s předloženými připomínkami. Za nedostatečné
považujeme zejména vypořádání připomínky týkající se zatunelování RR v úseku cca
0,55 km až 0,95 km. Zpracovatel pouze uvedl technickou nemožnost zatunelování
RR, aniž by toto stanovisko jakkoli zdůvodnil a dále se jím seriozně zabýval.
S ohledem na shora odůvodněnou nedostatečnost vypořádání obdržených vyjádření
si dovolujeme odkázat na naše předchozí vyjádření podané dne 3.9.2007, jehož
obsah níže pouze ve stručnosti rekapitulujeme a poukazujeme zejména na:
A. Nezabývání se návrhem na zatunelování RR v úseku cca 0,55 km až 0,95 km a
nevhodnost navrhovaných protihlukových opatření
Přepracovaná dokumentace nezohlednila naše odůvodněné návrhy a setrvává
u řešení, které považujeme za zcela nevhodné, neboť:
Ø Údajná technická nemožnost zatunelování (překrytí) úseku RR
(vedeného pod úrovní terénu) nebyla jakkoli odůvodněna a nebylo se jí
vůbec zabýváno, přestože již dva podobné tunely jsou na trase RR
v oblasti Jinonic,
Ø Nekrytý otevřený prostor tvořený koncem komerčních budov v ulici
Pekařská a v ulici Schwarzenberská počátkem protihlukového valu před
MÚK Řeporyjská vytváří předpoklad pro šíření hluku a škodlivin do
prostoru obytných budov rezidenční čtvrti Botanika (všech etap
výstavby), nad to v úseku přemostění ulice Schwarzenberské nejsou
umístěny žádné budovy, které mají bránit šíření hluku,
Ø Nechráněné rozměrné prostory mezi jednotlivými komerčními budovami
v ulici Pekařská umožní šíření hluku škodlivin za prostor těchto budov,
řešení pomocí protihlukové stěny představuje s ohledem na shora
uvedenou zástavbu oblasti zcela nedostatečné řešení.
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B Navrhovaná řešení MÚK Řeporyjská (rondel)
Přepracovaná dokumentace ani v této věci řádně nezohlednila (ani se
nevypořádala) s požadavky veřejnosti a vyvolává významné pochybnosti o
způsobu výběru nejvhodnější varianty z variantního řešení MÚK Řeporyjská,
neboť:
Ø Oznamovatel stále jako možné řešení předkládá variantu "B", která je
však v rozporu s územním plánem, a přitom nezohledňuje žádné
varianty "šetrného" řešení MÚK Řeporyjská; přitom naprosté opomenutí
těchto "šetrných" variant je dle našeho názoru v rozporu se smyslem
zpracovávání variantních řešení a s účelem účasti veřejnosti při
posuzování vlivu záměru na životni prostředí,
Ø Oznamovatel záměru bez dostatečného zdůvodnění zcela přehodnotil
preferenci variant z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel dokumentace konstatuje, že z hlediska vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí vyhodnocoval technické
zadání předložené objednatelem, kde z hlediska variantnosti byla řešena pouze
problematika MÚK Řeporyjská. Protože aspekt zatunelování inkriminované části
Radlické radiály nebyl žádným dotčeným orgánem státní správy požadován, nebyl ani
v dokumentaci řešen a bylo konstatováno, že dle projektanta záměru není
zatunelování tohoto úseku z důvodů technického řešení možné.
Z hlediska hlukové problematiky se se vznesenými připomínkami zpracovatel
posudku z větší míry ztotožňuje a bude požadovat prověření navrhovaných variant
protihlukových opatření v rámci dalšího stupně PD a dále i podrobného akustického
posouzení nově vznikajících obytných lokalit včetně uvažování výškových poměrů
těchto území s tím, že formulace podmínky týkající optimálního návrhu PHO v sobě
zahrnuje právě nezbytnost prověření navrhovaných variant protihlukových opatření.
Zpracovatelský tým posudku v zásadě nemůže hodnotit technické řešení, které není
v dokumentaci prezentováno a které ani nikdo z dotčených orgánů státní správy
nevyžadoval (zatunelování RR v úseku cca 0,55 km až 0,95 km). Ve vztahu
k transparentnosti procesu EIA lze však vyslovit souhlas s názorem občanského
sdružení, že není – li technicky možné provést zatunelování této části úseku, mohla a
měla být této problematice věnována minimálně pozornost z hlediska jasného a
srozumitelného předložení důvodů, proč je tato možnost technicky vyloučena. Proto je
v návrhu stanoviska příslušnému úřadu formulováno následující doporučení:
• v rámci další projektové přípravy doložit technické důvody vylučující možnost zatunelování
Radlické radiály v km 0,55 až 0,95

Dále zpracovatelé posudku konstatují, že v akustické studii není uvedeno, proč nelze
PHC realizovat na rondelu vedeném nad Radlickou radiálou. Jedná se o novostavbu,
a proto by měl být proveden takový technický návrh, který umožní instalaci PHC,
pokud by ve výsledném hodnocení byla varianta B preferovaná.
b) Zpracovatel dokumentace pouze zopakoval svá v dokumentaci uváděná tvrzení o
bariéře administrativních budov (důvody nevhodnosti tohoto přístupu jsme předložili
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ve svých předcházejících podáních). Zpracovatel dokumentace nadto uvedl, že
„program HLUK+ neumožňuje při takto náročné práci (délka trasy, množství objektů
apod.) vyřešit veškeré námitky“. Poukazujeme na skutečnost, že aplikace HLUK+
pracuje pouze ve dvou rozměrech (plošně) a výškové aspekty šíření hluku jsou tedy
posuzovány pouze jako zadané atributy jednotlivých objektů (je tedy vždy nezbytné
tyto atributy vhodně nastavit).
Stanovisko zpracovatele posudku:

Připomínky zpracovatelského týmu posudku k vypovídací schopnosti hlukové studie
jsou patrné z příslušných pasáží předkládaného posudku. Proto je v návrhu
stanoviska příslušnému úřadu formulováno (kromě jiných) již v této kapitole uvedené
následující doporučení:
• ve stupni dokumentace pro územní řízení zpracovat pro vybranou variantu podrobnou
akustickou studii v relevantním 3D prostředí včetně optimálního návrhu PHO s prioritní
ochranou venkovního chráněného prostoru včetně i ochrany nově vzniklé a vznikající
zástavby (např. čtvrti Botanika). V úvahu je nutné vzít i nově vznikající obytné lokality
(včetně uvažování výškových poměrů těchto území), které budou dokončeny před uvedením
stavby RR do provozu

c) K rondelu MUK Řeporyjská: Přestože řada poskytovatelů vyjádření preferovala
variantu „B“ s rondelem v horní poloze, oznamovatel nově pro blíže neodůvodněnou
technickou nemožnost umístění protihlukových opatření na rondel preferuje variantu
A. Oznamovatel nezdůvodnil technickou nemožnost umístění protihlukových stěn na
rondel MUK při realizaci varianty B (rondel nahoře), ani přes výzvy veřejnosti
nezdůvodnil dopravní nutnost (vhodnost) natolik významného zásahu do oblasti a
důvody odmítnutí šetrné varianty. Za vypořádání návrhu k posouzení šetrné varianty
MUK Řeporyjská nelze v žádném případě považovat zcela irelevantní vyjádření
zpracovatele dokumentace, společnosti PUDIS a.s., že těžko může řešit
předkládanou (šetrnou) variantu bez souhlasu objednatele. Podotýkáme, že je
samozřejmě věcí a odpovědností oznamovatele, jakým způsobem zajistí vypracování
dokumentace. Bylo povinností oznamovatele, aby v souladu se zákonem předložil
doplněnou dokumentaci. Považujeme přinejmenším za nešťastné, že oznamovatel
jako „variantní“ možnosti realizace RR zcela opomenul šetrná řešení a zvolil pouze
dvě varianty, z nichž ta, která je od počátku oznamovatelem i veřejností preferována,
je v rozporu s územním plánem a přináší řadu technických nejasností. Oznamovatel
pak jako řešení této problematické situace zcela změnil svůj dosavadní přístup a
preferuje opačnou variantu A do té doby označovanou za zcela nevhodnou. Postup
oznamovatele, kdy obhajuje a navrhuje realizovat řešení dříve nevyhovující, značně
znesnadňuje úlohu laické veřejnosti. Ta na základě předkládaných údajů (jejichž
úplnost a definitivnost zřejmě není zaručena) není s to posoudit vhodnost
předkládaných variant. Domníváme se, že tento postup popírá úlohu veřejnosti a
v důsledku značně ztěžuje proces posuzování vlivu na životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:

V rámci celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí je variantně
předkládáno a řešeno pouze MÚK Řeporyjská (varianta A a varianta B). Není
patrné, že by v rámci variantního řešení bylo jednoznačně a jasně příslušným úřadem
požadováno hodnocení dalších variant MÚK. Z hlediska předložených variant jak
z hlediska komplexního vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky
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životního prostředí, tak i s ohledem na většinu obdržených vyjádření se jako
výhodnější jeví varianta A.
Zpracovatelský tým posudku se tak ne zcela ztotožňuje s postojem pisatelů ve vztahu
k řešení variant MÚK Řeporyjská. Zpracovatelem posudku vyžádané doplnění vlivů
na krajinný ráz, které je přílohou B.11.B předložené přepracované dokumentace, na
názorných vizualizacích přesvědčivě dokládá, že varianta A umožňuje řešení, které je
urbanisticky výhodnější a krajinářsky řešitelné především v kontextu úprav vnitřního
prostoru rondelu pod radiálou (terénní úpravy, osázení). Předložená vizualizace
v rámci přílohy B.11.dokumentace mj. ukazuje, že variantu „A“ (s okružní křižovatkou
dole) lze řešit s cílem kultivovanějšího pojetí prostoru a zmírnění významu křižovatky
s rampami jako technické bariery. V porovnání s tímto efektem jakož i s efektem
menšího nadzemního objektu v pohledovém kontaktu s Jinonickým zámečkem tak
zaniká výhoda varianty „B“, která spočívala v optickém přerušení koridoru radiály
vyzdviženou okružní křižovatkou, v dojmovém rozdělením trasy na více vizuálně
rozpoznatelných úseků a tím ke zmenšení velkého měřítka technické stavby. S tímto
názorem zpracovatelského týmu dokumentace, resp. autorů doplnění specializované
studie, vyslovuje zpracovatelský tým posudku souhlas a do návrhu stanoviska
uplatňuje příslušné doporučení.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

Záměr je umístěn na území hl. m- Prahy, na území městských částí Praha 5 a Praha
13 a v katastrálních územích Radlice, Jinonice a Stodůlky.
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí, z hlediska
velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na akustickou a imisní situaci
v zájmovém území a vlivy na vodní hospodářství a krajinný ráz.
Ostatní vlivy na další složky životního prostředí lze označit za méně významné. Při
respektování navržených doporučení ve stanovisku o hodnocení vlivů na životní
prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého záměru. Na základě všech
uvedených skutečností lze z hlediska posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska
vlivů na životní prostředí formulovat následující závěr:
ZÁVĚR
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 na záměr
Stavba č. 9576 Radlická radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13
zpracovaná oprávněnou osobou RNDr. Věrou Kameníčkovou, která je držitelem
osvědčení odborné způsobilosti č.j. 16437/4446/OEP/92.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku paragrafu 9 zákona č. 100/2001 Sb.,v
platném znění o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je
zpracována dle požadavku tohoto zákona z hlediska vypovídací schopnosti pro
posouzení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
Požadavky doporučené zpracovatelem posudku jsou pro přípravu záměru splnitelné
před zahájením stavby, ostatní doporučení jsou ze strany zpracovatele posudku
podmiňující pro etapu výstavby, respektive realizaci záměru.
S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení
uvedených v návrhu stanoviska orgánu státní správy
doporučuji
realizovat záměr
Stavba č. 9576 Radlická radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13
ve variantě A z hlediska řešení MÚK Řeporyjská

Podmínkou souhlasného návrhu je respektování dalších opatření vyplývajících
z návrhu stanoviska o hodnocení vlivů.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
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Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1
___________________________________________________________________
Ve Praze dne:
č.j.:
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů ( zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů pro záměr

Stavba č. 9576 Radlická radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13

I. Identifikační údaje
I.1. Název záměru:
Stavba č.9576 Radlická radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13
I.2. Kapacita záměru:
Předmětem posuzovaného záměru je výstavba radiální komunikace, propojující
dálnici 05 (Rozvadovská spojka) a městský okruh v lokalitě Zlíchov. Proces výběru
varianty vedení Radlické radiály (dále jen RR) probíhal dlouhou dobu a tzv.
"segregovaná" varianta byla vybrána na základě urbanistické studie a studie
proveditelnosti.
Zdůvodnění potřeby záměru vychází z celkové koncepce řešení dopravní sítě na
území hlavního města Prahy. Jedná se o městskou komunikaci sběrné třídy B1,
délky cca 5 km.
Radlická radiála je tvořena následujícími úseky:
Úsek MÚK Bucharova MÚK Řeporyjská
Trasa radiály o délce 1155 m je vedena poměrně úzkým koridorem mezi
protihlukovým valem k Jihozápadnímu městu (dále jen JZM) a zástavbou na straně k
Vidouli.
MÚK Řeporyjská
Přes tento napojovací uzel jsou řešeny dopravní vztahy mezi RR a ul. Jeremiášova a
Bucharova se širšími vazbami na obytné celky Nové Butovice, Stodůlky, Velká
Ohrada a Řeporyje. Variantně je posuzováno MÚK Řeporyjská následovně:
§ Varianta A – v této variantě Radlická radiála vede v prostoru MÚK po mostě a
okružní křižovatka (rondel) bude na úrovni terénu
§ Varianta B – v této variantě je Radlická radiála veden v prostoru MÚK po terénu a
okružní křižovatka bude situována na mostech a násypech
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Úsek MÚK Řeporyjská - tunel Butovice
Úsek je charakterizován přechodem z přemostění v MÚ K Řeporyjská do tunelu
Butovice. Radlická radiála se postupně přesouvá do koridoru Radlické ulice. Před
portálem tunelu Butovice je situována MÚK Butovice, polovina kosočtverečné
křižovatky. Podélný sklon zde dosahuje nejvyšší hodnoty na otevřeném úseku tj.
4,5%. Tento úsek si vyžádá značné množství přeložek inženýrských sítí. Délka
úseku činí 546 m.
Tunel Jinonice - tunel Butovice
Otevřený úsek Radlické radiály mezi tunely je situován v koridoru Radlické ulice v
úrovni 7 m pod stávající vozovkou Radlické ulice. Komunikace je z obou stran
sevřena kombinací opěrných zdí a zářezu. Tento úsek si vyžádá značné množství
přeložek inženýrských sítí. Délka úseku je 218,5 m.
Tunel Butovice - tunel Radlice
Tento úsek začíná východně od stranice metra Jinonice, kde Radlická radiála
opouští koridor Radlické ulice a stáčí se do prostoru bývalé cihelny. Až k portálu
tunelu Radlice pokračuje rovnoběžně s železniční tratí. V tomto úseku je navržena
MÚK Jinonice. Prvá část je napojena na ulici Radlickou vstřícně proti ulici
Puchmajerova, druhá část je navržena v částečně vytěženém prostoru cihelny a je
napojena na ulici Radlickou pod nádražím ČD Praha - Jinonice. Součástí je
hloubený objekt tunelového charakteru - podjezd pod nádražím Jinonice délky 106 m
a značný rozsah zárubních zdí. Délka úseku činí 582 m.
Součástí stavby RR jsou jednotlivé úseky okolních komunikací. Jedná se o:
§ Přeložka ulice Swarzenberská
§ Radlická ulice v úseku Stará Stodůlecká - Novoveská a ulice Stará Stodůlecká
§ Komunikace po stropì tunelu Butovice až ke kasárnám v Butovicích (nová
Radlická)
§ Komunikace přes areál kasáren v Butovicích (nová Radlická) a přestavba ulic
Radlická, Puchmajerova a V Zářezu u metra Jinonice
§ Přestavba ulice Křížová, Ke Sklárně a rampy MÚK Zlíchov
Předkládané řešení RR obsahuje 3 tunelové stavby:
Tunel Butovice
Jedná se o hloubený tunel ve staničení 1,830 - 2,177 o celkové délce 341,0 m, který
je navržen jako železobetonová monolitická konstrukce s rovným stropem a
společnou střední dělící stěnou. V polovině tunelu je v této stěně navržen průchozí
otvor pro možnost přístupu jednotek integrovaného zásahového systému.
Komunikace je v obou směrech v celé délce tunelu navržena jako dvoupruhová.
Výška průjezdného profilu je uvažována 4,5 m. Výška zásypu nad konstrukcí tunelu
je proměnlivá a dosahuje max. 5,0 m. V úrovni terénu je půdorysně nad tunelem
vedena povrchová obslužná komunikace.
Tunel Jinonice
Jedná se o hloubený tunel ve staničení km 2,395.567 - 2,702.950 o celkové délce
307,4 m obdobného charakteru jako tunel Butovice. Z hlediska šířkového
uspořádání je komunikace navržena jako dvoupruhová pro každý směr, mimo úseku
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o délce cca 150 m u západního portálu, kde zasahuje připojovací pruh a komunikace
je zde navržena jako třípruhová.
Tunel Radlice + západní hloubené úseky
Radlický tunel je v převážné délce ražený, o celkové délce dvou jednosměrných
tunelových trub 4 828 m.
Jižní tunel ve směru klesání trasy RR je dvoupruhový ve spádu 5,13 %, celkové
délky 1573 m.
Severní tunel ve směru stoupání trasy RR je třípruhový ve stoupání 5,55 %, celkové
délky 1496 m.
Z hlediska šířkového uspořádání je severní tunelová trouba (dále jen STT) navržena
jako třípruhová (dva průběžné a jeden stoupací pruh), která se v raženém tunelovém
rozpletu dělí na dva dvoupruhové tunely (rampa G a J), které se napojují na již
zprovozněnou část MO v úseku Zlíchov - Radlická.
Vzestupný tunel je navržen v příčném uspořádání 3 x 3,50 m s vodícími proužky 0,50
m, tj. celkové šířce vozovky 11,50 m, s nouzovými oboustrannými chodníčky širokými
1,00 m.
Profil jižní tunelové trouby (dále jen JTT) je v celé své délce navržen jako
dvoupruhový, který se v raženém tunelovém rozpletu rozšiřuje o odbočovací pruh a
dále se dělí na dva samostatné dvoupruhové tunely (rampa H a I).
Sestupný tunel má příčné uspořádání 2 x 3,50 m s vodícími proužky 0,50 m, tj.
celkové šířce vozovky 8,00 m, s nouzovými oboustrannými chodníčky širokými 1,00
m. U průjezdných tunelových propojek (4 v trase tunelu) jsou zřízeny nouzové zálivy.
Výška průjezdného profilu je uvažována 4,5 m.
Výdechový objekt je stabilizován v části západního portálu, případně může být
v další fázi projektové přípravy mírně upraven dle rozsahu dalšího technologického
zázemí tunelu spadající do řešeného území.
I.3. Umístění:
kraj:
hlavní město Praha
obec:
hlavní město Praha
městská část: Praha 5, Praha 13
KÚ:
Radlice, Jinonice, Stodůlky
I.4. Obchodní firma oznamovatele:
Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor městského investora (OMI)
I.5. IČO oznamovatele:
CZ00064581
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I.6. Sídlo oznamovatele:
Ing. Jiří Toman
ředitel OMI
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
pracoviště: Vyšehradská 51
128 00 Praha 2

II. Popis průběhu hodnocení
II.1. Oznámení:
Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění bylo
vypracováno v říjnu 2006 oprávněnou osobou RNDr. Věrou Kameníčkovou, která je
držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 16437/4446/OEP/92
II.2. Dokumentace:
Dokumentace v rozsahu přílohy č.4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla
vypracována v červenci 2007 oprávněnou osobou RNDr. Věrou Kameníčkovou,
která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti č.j. 16437/4446/OEP/92
II.3. Posudek:
Posudek zpracoval RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení o odborné
způsobilosti ke zpracování dokumentace a posudku podle zákona ČNR č. 244/92
Sb., č.j. 2719/4343/OEP/92/93, autorizace prodloužena rozhodnutím č.j. 45657/
ENV/06.
Posudek byl příslušnému úřadu předložen v lednu 2009.
II.4. Veřejné projednání:
Místo veřejného projednání:
Datum veřejného projednání:
II.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
Ø Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému úřadu předloženo v říjnu 2006
Ø Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 15.11.2006
Ø Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 21.03.2007 vydáním Závěrů zjišťovacího
řízení, zn.: S-MHMP-417045/2006/OOP/VI/EIA/263-2a/Žá , a to s následujícím
závěrem:
Záměr „Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM – Smíchov, Praha 5, Praha 13“
naplňuje dikci bodu 9.1., kategorie II, přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění Proto bylo dle § 7
citovaného zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda
záměr může mít významné vlivy na životní prostředí a zda bude posuzován podle
citovaného zákona.
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Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č.2
k citovanému zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr má významný vliv
na životní prostředí a bude posuzován podle citovaného zákona č.100/2001 Sb.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Dokumentace byla předložena příslušnému úřadu v červenci 2008
Zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí bylo zahájeno 11.08.2008
Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 23.11.2007
Dokumentace byla vrácena k přepracování dne 20.12.2007
Zveřejnění přepracované dokumentace vlivů na životní prostředí bylo zahájeno
dne 11.08.2008
Veškerá vyjádření k přepracované dokumentaci obdržel zpracovatel posudku dne
21.10.2008
Žádost o prodloužení lhůty ke zpracování posudku byla zaslána v řádném termínu
19.12.2008
Příslušný úřad vyslovil souhlas s prodloužením doby pro zpracování posudku dne
22.12.2008
Vyhotovený posudek byl předložen dne: 22.01.2009
Závěry zpracovatele posudku :

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní
prostředí za akceptovatelnou. Zpracovatel posudku po posouzení doporučuje
příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru ve variantě A
z hlediska řešení MÚK Řeporyjská za respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto
stanoviska.
Ø Závěry veřejného projednání:
Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod. v …………………. a
proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí) v platném znění, a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o
odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících
s posuzováním vlivů na životní prostředí.
II.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zahrnuta:
pozn.: níže uvedená vyjádření jsou podrobně vypořádána v kapitole V. předkládaného
posudku

Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy
k předložené dokumentaci následující vyjádření dotčených správních úřadů a
dotčených územních samosprávných celků:
ü Česká inspekce životního prostředí
oblastní inspektorát Praha
č.j.: ČIŽP/41/IPP/0815075.001/08/PTM
vyjádření ze dne : 4.9. 2008
ü Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
odbor dopravy
č.j.: MHMP-509-402/2008/DOP-04/Jv ze dne: 20.\é8. 2008
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ü Hlavní město Praha, Martin Langmajer
č.j.: MHMP 577367/2008 ze dne: 29.9. 2008
ü Hygienická stanice hlavního města Prahy
č.j.: ÚPL/867/4218/8914/08 ze dne: 1.9. 2008
ü Městská část Praha 13
č.j.: 609/star/2008 ze dne: 9.9. 2008
ü Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
č.j.: S-MHMP 491 933/2008/Rad ze dne: 27.8. 2008
ü Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
odbor ochrany prostředí
č.j.: S-MHMP-417045/2006/4/OOP/VI ze dne: 4.9. 2008
ü Městská část Praha 5
odbor dopravy a ochrany životního prostředí
č.j.: MČO5/16306/2008/ODŽ/beshp ze dne: 17.9. 2008
ü Mgr. Vlasta Janebová
vyjádření ze dne: 9.9. 2008
ü Vladimír Lukáš, Eva Lukášová, Praha 5
vyjádření ze dne: 8.9. 2008
ü Občanské sdružení Butovice – Prokopské údolí
vyjádření ze dne ze dne: 9.9. 2008
ü Vidoule občanské sdružení
vyjádření ze dne: 9.9. 2008
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III. Hodnocení záměru
III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní
prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Jak je patrné z probíhajícího procesu posuzovaní vlivů na životní prostředí,
z hlediska velikosti a významnosti se jako nejvýznamnější jeví vlivy na akustickou a
imisní situaci v zájmovém území a vlivy na vodní hospodářství a krajinný ráz.
Při podání průkazu z hlediska zajištění plnění hygienických limitů hluku v trase
Radlické radiály a při respektování navržených doporučení ve stanovisku o
hodnocení vlivů na životní prostředí lze vyslovit souhlas s realizací předloženého
záměru při doporučení varianty A ve vztahu k řešení MÚK Řeporyjská.
III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Jako výsledná varianta v procesu EIA je prověřována varianta 2 – varianta
segregovaná. Tato varianta radiály je prověřena i z hlediska etapizace výstavby.
Variantně je posuzováno MÚK Řeporyjská následovně:
§
§

Varianta A – v této variantě Radlická radiála vede v prostoru MÚK po mostě
a okružní křižovatka (rondel) bude na úrovni terénu
Varianta B – v této variantě je Radlická radiála veden v prostoru MÚK po
terénu a okružní křižovatka bude situována na mostech a násypech

Radlická radiála navazuje na západě na dálnici D5, v prostoru Zlíchova na městský
okruh. V místech, kterými Radlická radiála prochází, je sběrnou komunikací
městského charakteru ve funkční skupině B. V současné době je v provozu úsek od
Silničního okruhu k ulici Bulharově, kde je doprava z D5 rozptýlena do místní sítě.
Navrhované řešení je koncipováno tak, že od místa napojení na stávající
provozovaný úsek směrem k městskému okruhu dochází ke snižování základních
návrhových parametrů (návrhová rychlost šířkové uspořádání) tak, aby došlo
k postupnému přechodu od extravilánové úpravy stávající provozované části
Radlické radiály k charakteru komunikace obdobné Městskému okruhu. Z důvodů
napojení na silnice pro motorová vozidla na obou koncích a předpokladu stejného
označení navrhovaného úseku Radlické radiály a pro charakter komunikace, který
vzešel z výběru v procesu Urbanistické studie Radlice – Jinonice je v návrhu
v maximální možné míře oddělen pohyb pěších a cyklistů od hlavní trasy Radlické
radiály.
Hlavní trasa je rozdělena na následující úseky:
§
§
§

hlavní trasa RR, úsek 1 (km 0+000,00 až 1+225,00)
hlavní trasa RR, úsek 2 (km 1+225,00 až 3+150,00)
hlavní trasa RR, úsek 3 (km 3+150,00 až MÚK Zlíchov)

Funkční zatřídění:
Hlavní trasa Radlické radiály je v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy navržena
jako sběrná komunikace funkční třídy B. Na západním konci je napojena na
provozovaný úsek RR, (ulici Rozvadovská spojka), která je charakteru místní
rychlostní komunikace funkční třídy A. Na západním konci je napojena na Městský
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okruh, který je místní komunikací sběrnou funkční třídy B. Prvý úsek je navržen jako
přechodový úsek mezi funkčními třídami A a B.
Základní návrhové prvky komunikace:
návrhová rychlost:

80 km/h v úseku 1
70 km/h v úsecích 2 a 3
kategorie komunikace: MS 4 cdk - / 24.5 / 80 v úseku 1
MS 4 dk - / 20 / 70 v úsecích 2 a 3
uspořádání křižovatek: pouze mimoúrovňové
Prostorové vedení trasy:
Prostorově je trasa určena v úsecích 1 a 2 jednou hlavní osou, která je situována ve
středu dělícího pásu. V úseku 3 je trasa určena samostatnými osami pro jižní a
severní tunelovou troubu, tyto jsou definovány mezi 1. a 2. jízdním pruhem.
V úseku 1 je trasa jednoznačně určena návazností na Rozvadovskou spojku a
polohou MÚK Řeporyjská. Tímto poměrně úzkým koridorem mezi protihlukovým
valem, na straně k JZM, a zástavbou na straně k Vidouli je poměrně jednoznačně
limitováno směrové i výškové vedení trasy. Směrově je zde navržen složitý složený
oblouk (R1 = 1270 m, R2 = 1125 m, R3 = 1325 m) který přehází v prostoru MÚK
Řeporyjská v přímou. Výškově je začátek trasy navržen v zářezu, který je doplněn
zárubními zdmi. Od km 0+800 na konec úseku 1 je trasa řešena variantně v prostoru
jednoho koridoru, rozdíl ve směrovém řešení je vyvolaný respektování výstupu z
OSM ve variantě B a tvořen jiným směrníkem přímé v prostoru MÚK Řeporyjská.
Ve variantně A trasa od km 0+800.00 trasa stoupá nejprve na zemním tělese a
následně i na opěrných zdech na most přes MÚK Řeporyjskou. Ve variantě B trasa
od km 0+800.00 stále klesá a její výškové řešení je určeno přechodem tunelů metra
s minimální diferencí.
V úseku 2 je trasa určena polohou MÚK Řeporyjská a koridorem Radlické ulice,
kterou trasa Radlické radiály sleduje a polohou MÚK Jinonice v odtěženém prostoru
cihelny. Směrově je průchod koridorem Radlické ulice navržen jako 4 protisměrné
směrové oblouky s napojením v inflexních bodech.
Výškově je v části mezi pokračováním úseku 1 a km 1+625 řešeno variantně.
Výškové řešení varianty A je předurčeno přechodem z přemostění v MÚK
Řeporyjská do tunelu Butovice a je tvořeno stálým podélným sklonem. Začátek trasy
je v MÚK Řeporyjská je navržen na opěrných zdech, další část na násypu, u areálu
Celní správy na opěrné zdi, který před tunelem Butovice přechází v zářez. Výškové
řešení varianty B vychází z přechodu tunelů metra s následným ztraceným spádem,
který je navržen pro zkrácení délky ramp MÚK Řeporyjská a následným klesáním do
tunelu Butovice. Začátek trasy je v MÚK Řeporyjská je navržen v zárubních zdech,
další část na násypu, u areálu Celní správy na opěrné zdi, který před tunelem
Butovice přechází v zářez.
Dále je výškové řešení obou variant shodné a vychází zejména z návrhu MÚK
Jinonice u stanice metra Jinonice a v odtěženém prostoru cihelny. Limitující pro
návrh výškového řešení je poloha komunikace H, která přechází nad tunelem
Jinonice.
Další část mezi tunely Butovice a Jinonice je navržena v zářezu, který je kombinován
se zárubními zdmi. Část v prostoru cihelny je navržena v odřezu, mohutný zářez na
8
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jižní straně Radlické radiály (na straně k masivu Dívčích hradů) je částečně doplněn
zárubními zdmi.
Úsek 3 je převážně veden v tunelech, kde trasování je podřízeno možnostem návrhu
tunelových objektů. Na začátku úseku se jižní vozovka odklání a vzdaluje od severní
tak, aby mezi tunelovými troubami vznikl dostatečný horninový pilíř. Odklon je
navržen dvojicí protisměrných oblouků (R = 1300 m) tak, aby v této části trasy
nedocházelo k překlápění vozovek v tunelech. Dále jsou vozovky vedeny paralelně s
osovou vzdáleností 35.50 m a před MÚK Zlíchov se oddalují až na 58 m.
III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně všech povinností a
podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí
Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatelstva vyplývající
z procesu posuzování vlivů na životní prostředí jsou specifikována jako podmínky
tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.
Za zásadní opatření je třeba považovat opatření vyplývající z procesu posuzování
podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, zejména pak opatření v oblasti vlivů
na jednotlivé složky životního prostředí s tím, že opatření vyplývající z obecně
závazných právních předpisů musí oznamovatel respektovat.
III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložil oznamovatel
z hlediska vedení trasy jednovariantní řešení, z hlediska MÚK Řeporyjská
následující varianty:
§ Varianta A – v této variantě Radlická radiála vede v prostoru MÚK po mostě a
okružní křižovatka (rondel) bude na úrovni terénu
§ Varianta B – v této variantě je Radlická radiála veden v prostoru MÚK po terénu a
okružní křižovatka bude situována na mostech a násypech
III.5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci:

V rámci předkládaného záměru obdržel příslušný úřad v řádném termínu celkem 12
vyjádření dotčených orgánů státní správy, obce, občanů a občanských sdružení,
která jsou uvedena pod bodem II.6. tohoto stanoviska.
Vyjádření orgánů státní správy a hl.m. Prahy k uvažované dokumentaci jsou bez
podstatných připomínek, vyjádření občanských sdružení a občanů většinově
poukazují na nedostatky přepracované dokumentace. Vypořádání připomínek
vzešlých z obdržených vyjádření k přepracované dokumentaci jsou komentována
v části V. předkládaného posudku s tím, že na shodné připomínky je odpovídáno
respektive reagováno vždy pouze v prvním vyjádření a připomínky vyplývající
z těchto vyjádření byla buď zpracovatelem posudku komentována, respektive ve
formě podmínek navržena do stanoviska příslušnému úřadu, případně zdůvodněno,
proč některé z připomínek v rámci předkládaného posudku nejsou akceptovány.
III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:
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III.6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na
životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě
zdůvodnění nepřijatelnosti záměru
odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný úřad podle
§22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), na
základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených
územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů, zpracovaného posudku
a výsledků veřejného projednání vydává podle §10 odst. 3 téhož zákona
SOUHLASNÉ
STANOVISKO
k záměru stavby
Stavba č. 9576 Radlická radiála JZM–Smíchov, Praha 5, Praha 13
ve variantě A z hlediska řešení MÚK Řeporyjská

za předpokladu realizace opatření navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu
záměru na životní prostředí, s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska
budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a
budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.
Podmínky souhlasného stanoviska:
Opatření pro fázi přípravy
•

ve stupni dokumentace pro územní řízení zpracovat pro vybranou variantu podrobnou
akustickou studii v relevantním 3D prostředí včetně optimálního návrhu PHO s prioritní
ochranou venkovního chráněného prostoru včetně i ochrany nově vzniklé a vznikající
zástavby (např. čtvrti Botanika).V úvahu je nutné vzít i nově vznikající obytné lokality
(včetně uvažování výškových poměrů těchto území), které budou dokončeny před
uvedením stavby RR do provozu

•

stanovit konkrétní počet chráněných staveb, u kterých bude třeba provést průzkum fasád,
případně u nové výstavby dát požadavky na neprůzvučnost fasád. Podrobný průzkum
fasád včetně ověření vlastností fasád pak provést v rámci zpracování dokumentace ke
stavebnímu povolení

•

v rámci další projektové přípravy konzultovat s orgánem ochrany přírody materiál
protihlukových clon s cílem minimalizovat riziko střetů ptáků před nárazem; současně
však musí být zajištěno oslunění všech objektů za navrhovanými protihlukovými clonami

•

součástí dokumentace pro územní řízení musí být „Návrh ochranného hlukového pásma
včetně stanovení režimu v tomto ochranném pásmu; návrh na vydání rozhodnutí o
ochranném hlukovém pásmu musí být projednán s HS MHMP

•

v dalším stupni projektové dokumentace preferovat řešení MÚK Řeporyjská podle
varianty A s tím, že:
§

§

v prostoru uvnitř rondelu budou provedeny terénní úpravy spojené se skupinovou výsadbou
odpovídajících druhů stromových a keřových dřevin s cílem opticky snížit vjem vyvýšené části
radiály v dotčeném krajinném prostoru
bude specifikováno pojetí materiálově odlehčených protihlukových stěn tak, aby bylo možno
využít i popínavých druhů dřevin pro zmírnění jejich optického působení v případě, že nebude
možné využít zcela průhledný materiál

•

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat studii řešící problematiku vlivu
vibrací dle nařízení vlády dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací

•

v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které
budou využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních
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hmot na těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany
veřejného zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat s dotčenými
městskými částmi, případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování
faktorů pohody dle požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví
•

součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a upřesnění navržených
přepravních tras bude akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a technickými
opatřeními (použitím méně hlučné stavební techniky) dokladovat plnění hygienického
limitu pro etapu výstavby, respektive budou navržena další technická nebo organizační
opatření, která budou z hlediska hluku z etapy výstavby akceptovatelná orgánem ochrany
veřejného zdraví ve vztahu k hygienickému limitu pro etapu výstavby

•

ve stupni DÚR zpracovat a navrhnout rozsah a frekvenci hlukového monitoringu hluku
v období výstavby pro okolí celé trasy Radlické radiály

•

v rámci další projektové aktualizovat studii „Vodní hospodářství“ (PÚDIS a.s., 07/2008)
zejména s ohledem na upřesnění bilancí vod z jednotlivých povodí a s ohledem na
skutečnost, že do oddílné splaškové kanalizace není možné zaústit vody dešťové

•

provést podrobné prověření povodí navržené RN RR a jejího vlivu na průtok velkých vod
v následujícím úseku potoka; na základě tohoto prověření rozhodnout o realizaci této
retenční nádrže; v případě její realizace preferovat vybudování mělké vodní plochy
charakteru mokřadu i z důvodů dalšího předčištění vod před jejich odvedením do rybníka,
přičemž konečná verze umístění RN RR by měla být konzultována s příslušným orgánem
ochrany přírody vzhledem k umístění do parkového prostoru nad Zámeckým rybníkem

•

prověřit stávající stav zatrubněné a otevřené části Jinonického potoka mezi Butovickým
rybníkem a vyústěním do RN N4; pokud nebude koryto ve vyhovujícím technickém i
kapacitním stavu, začlenit rekonstrukci této části potoka do stavby Radlické radiály
(zkapacitněním na Q100), nebo zajistit koordinaci rekonstrukce této části v rámci jiné akce
tak, aby byla zprovozněna nejpozději do doby kolaudace Radlické radiály; řešení tohoto
úseku je nutno promítnout do návrhu RN RR

•

prověřit stávající stav zatrubněné a otevřené části Radlického potoka ve starých
Radlicích; pokud nebude koryto ve vyhovujícím technickém i kapacitním stavu, začlenit
rekonstrukci této části potoka do stavby Radlické radiály, nebo zajistit koordinaci
rekonstrukce této části v rámci jiné akce tak, aby byla zprovozněna nejpozději do doby
kolaudace Radlické radiály

•

prověřit potřebu nutnosti rekonstrukce jednotné kanalizace v ulic Radlické v úseku od
zaústění navrhovaného podjezdu pod drahou ČD až do ulice U Kostela

•

prověřit v rámci posouzení indukovaných účinků stavby, ať již z hlediska životního
prostředí či z pohledu geologických, geotechnických, hydrogeologických apod. poměrů,
odvod drenážních vod tunelu Radlice ve vazbě na možné snížení hladiny podzemní vody
v okolí tunelu a v rámci další přípravy záměru pro minimalizaci rizik souvisejících
s ovlivněním režimu podzemních vod preferovat nepropustnou konstrukci tunelových
tubusů

•

po provedení podrobných inženýrskogeologických prací provést odhad množství
drenážních vod z tunelu Radlice, při návrhu způsobu jejich likvidace přednostně prověřit
možnost využití stávajících systémů dešťových kanalizací na Zlíchově; pokud budou
drenážní vody z tunelu Radlice vedeny do dešťových kanalizací MO na Zlíchově, není
potřeba řešit žádnou další vazbu na povodňové stavy; pokud by bylo nutno řešit
odvádění drenážních vod přímo do Vltavy, bylo by nutné navrhnout na výpusti
protipovodňová opatření proti velkým vodám ve Vltavě a celé řešení posoudit i z pohledu
protipovodňové ochrany Prahy

•

v rámci další projektové přípravy záměru při navrženém koncepčním řešení odvádění
srážkových vod doložit jak stanoviska správce vodního toku, tak správců všech zařízení,
kam budou zaústěny dešťové kanalizace
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•

v rámci aktualizace studie „Vodní hospodářství“ (PÚDIS a.s., 07/2008) konzultovat
s odborem dopravy a ochrany životního prostředí MČ Praha 5 problematiku kapacity DUN
Jinonice IV a případně vyhodnotit důsledky na odvodnění Radlické radiály při vyloučení
využití DUN Jinonice IV

•

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro
odnětí zemědělské půdy

•

v rámci další projektové přípravy specifikovat rozsah dočasných záborů ZPF

•

v rámci další projektové specifikovat případné zásahy do ochranných pásem pozemků
určených pro plnění funkcí lesa; zajistit v další projektové přípravě souhlas vlastníka lesa
jakož i příslušného orgánu státní správy lesů a respektovat podmínky, kterými může být
uvedený souhlas podmíněn

•

v následujících
stupních
projektové dokumentace specifikovat
prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných vodám ze
všech předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru; tyto budou ukládány
pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadovém hospodářství

•

v dalším stupni projektové dokumentace připravit všechny podklady k řešení průzkumné
štoly raženého tunelu Radlice za účelem dokumentace a předběžného ověření strukturně
geologických, statigrafických, stavebně geologických a paleontologických poměrů
zájmového území

•

realizovat v předstihu průzkumnou štolu raženého tunelu Radlice (provedení průzkumné
štoly a vyhodnocení získaných výsledků měření a sledování je nutné ještě před zahájením
prací na dokumentaci pro stavební povolení) a výstupy ověření
geologických,
statigrafických, stavebně geologických a paleontologických poměrů průběžně
vyhodnocovat; průzkumné práce je především nutné zaměřit na:
§
§
§

§

ověření geologických a hydrogeologických podmínek v úseku, kde je nedostatečná geologická
prozkoumanost
ověření pevnostních, přetvárných a technologických vlastností horninových materiálů a
horninového masivu
ověření přítoků podzemní vody do tunelového díla, zjištění hydrogeologických charakteristik
horninového prostředí, získání informací o současném hydrogeologickém režimu, o jeho změně
při realizaci podzemního díla (indukovaný účinek stavby) o chemismu a agresivitě podzemních
vod a provedení korozního průzkumu s ohledem na bludné proudy
ověření kritických úseků ražby s možným výskytem poruchových zón v horninovém masivu a
míst s nestabilitou čela výrubu a to především v horninovém prostředí zkrasovatělých
dvorecko-prokopských vápenců, kde může ražba zastihnout kaverny (závrty) vyplněné
zvodnělými tekutými písky

•

zajistit na smluvním základě se specializovanými pracovišti a institucemi (Česká
geologická služba, Akademie věd ČR, Národní muzeum apod.) paleontologický dozor a
paleontologickou dokumentaci
raženého tunelu Radlická a hloubených tunelech
Jinonice, Butovice a pro přípravu a realizaci průzkumné štoly

•

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z výstavby,
jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive odstranění

•

zabezpečit, že součástí další projektové přípravy po konečném zaměření trasy a zvolené
varianty bude podrobný dendrologický průzkum kácených mimolesních porostů dřevin
včetně zhodnocení zdravotního stavu dřevin dotčených stavbou

•

v dalším stupni projektové dokumentace dokladovat jen minimální odůvodněný rozsah
zásahů do porostů dřevin; v rámci předběžné opatrnosti smluvně zajistit odborný
biologický dozor v průběhu provádění zemních prací (včetně monitoringu výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů na staveništi a manipulačních plochách) a při
kácení mimolesních prvků dřevin

•

v dalším stupni projektové dokumentace zaměřit a zajistit ochranu každého stromu mimo
polohy s jednoznačně odůvodněným zásahem do porostů ve smyslu ČSN DIN 18 920
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Sadovnictví a krajinářství – ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních
činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun stromů a kmenů) a
do POV stavby promítnout situace se zachováním hodnotnějších stromů v dosahu
zařízení stavenišť
•

v dalším stupni projektové dokumentace upřesnit technický způsob převedení lokálního
biokoridoru L4/242 přes trasu Radlické radiály formou zabezpečeného systému propustů
a podchodů a dořešit způsob konkrétního technického pojetí přeložené části biokoridoru

•

v rámci dalšího stupně projektové dokumentace řešit komplexní funkční náhradu za
kácené porosty dřevin jak ve vztahu k posílení ekologické stability bezprostředního okolí
Radlické radiály, tak i z hlediska krajinářského; projekt sadových úprav bude v předstihu
konzultován s příslušným orgánem ochrany přírody a bude zahrnovat:
§

§
§
§
§
§

skupinou výsadbu pouze autochtonních druhů stromů a keřů podél Radlické radiály a v místech
křížení lokálního biokoridoru nefunkčního L4/242 a v místech vedení tohoto biokoridoru podél
Radlické radiály
volbu vhodných původních druhů keřů a dřevin
začlenění všech ponechávaných dřevin do projektu sadových úprav
podrobnější řešení výdechového objektu poblíž východního portálu tunelu Radlice z hlediska
jeho osázení odpovídajícími dřevinami případně keřovými porosty
použití zapěstovaných jedinců stromů a keřů
plán údržby zeleně

• v rámci další projektové přípravy doložit technické důvody vylučující možnost zatunelování
Radlické radiály v km 0,55 až 0,95
• v rámci další projektové přípravy záměru v rámci návrhu trasového vedení a celkové šířky
koridoru respektovat dostatečnou prostorovou rezervu vymezenou územním plánem pro
budoucí garážový objekt P+R u stanice metra Nové Butovice, který bude dopravně napojen
na rampu C
• v rámci další projektové přípravy záměru bude ve vztahu ke sběrnému dvoru u MUK
Jinonice respektována aktuální situace územního plánu v době realizace záměru; nebude-li
sběrný dvůr v souladu s platným územním plánem, nebude potřebná ani realizace
přístupové komunikace k tomuto sběrnému dvoru
• v rámci další projektové přípravy bude jednoznačně dokladováno, zda-li stavbou č. 9576
bude nezbytné demolovat objekt výtopny Zlíchov
• součástí další projektové přípravy záměru bude zpracování projektové dokumentace na
změnu vedení cyklistické stezky „Okruh do práce a za zábavou“ v souvislosti se stavbou
nové lávky pro pěší, přes Bucharovu ulici a Radlickou radiálu, u zastávky autobusů PID
„Nušlova“
• stavba Radlické radiály musí respektovat návaznosti celoměstského dopravního systému a
její uvedení do provozu musí být v souladu s ostatními velkými dopravními stavbami MO a
celopražského okruhu, aby nedošlo nevhodným časováním uvedení do provozu stavby RR
k výraznému zhoršení dopravní situace Městské části Praha 13
• v rámci další projektové přípravy prověřit
detailněji veškeré vlivy související
s navrhovaným zprovozněním trasy Na Pomezí ve vztahu k hlukové a imisní zátěži, jakož
dopadům vyvolaného provozu v přírodním parku Košíře - Motol; nepřípustné jsou jakékoli
technické úpravy ulice Na pomezí, spojené se zásahem do PPK Košíře-Motol
• v rámci další projektové přípravy prověřit zejména z hlediska vlastnictví pozemků možnost
vybudování zeleného pásu u odbočovacího pruhu z Nové Radlické podél části silnice
směrem na jih k plánovaným rodinným domkům

Opatření pro fázi výstavby
•

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro případ úniku
látek závadných vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu budou prokazatelně
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seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle
pokynů zpracovaných v tomto plánu

•

pro stavbu bude vypracován a
příslušnému orgánu státní správy předložen
k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)

•

při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních
a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí
šetrných technologií)

•

před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti
všech jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a
za uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním
šetřením po ukončení stavby

•

zajistit důkladnou skrývku orniční vrstvy a podorničí a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany ZPF

•

skrytou kulturní vrstvu půdy z trvalých záborů použít po projednání s orgánem ochrany
ZPF, vlastníky a nájemci dotčených pozemků pro zúrodnění méně kvalitních
zemědělských ploch v blízkém okolí stavby dle zpracovaného a projednaného
rozvozového plánu

•

v případě deponií půdy určené pro zpětnou rekultivaci dočasných záborů či ohumusování
stavby zajistit její vhodné umístění a uložení, včetně zajištění opatření proti možnosti
jejímu znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelování a zcizování

•

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině případně stavební suti deník jehož
součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující plnění limitů
stanovených vyhláškou č. 294/2005 Sb; o způsobu využití výkopové zeminy respektive
stavební suti bude rozhodnuto až na základě provedených rozborů zemin v prostoru
staveniště s odkazem na uvedenou vyhlášku

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

skrývky realizovat nejdříve ke konci vegetačního období z důvodu ovlivnění
reprodukčního období na zemi hnízdících druhů ptáků a snížení vlivů na populace
epigeického hmyzu

•

veškerá odůvodněná kácení dřevin v nezbytně nutném minimálním rozsahu řešit zásadně
v období vegetačního klidu

•

v průběhu stavby zajistit důslednou ochranu prostorů jinonických a butovických rybníků
před kontaminací během výstavby, konkrétní aspekty promítnout do POV stavby

•

po celou dobu výstavby uplatnit funkci ekologického dozoru

•

kácenou zeleň řešit štěpkováním na trase, případně kompostováním

•

hlavní dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek a průběžnou čistotu
na všech veřejných komunikacích, dotčených výstavbou záměru; přístupové komunikace
na staveniště budou pravidelně zkrápěny a zametány, a to minimálně 1 x denně

•

zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou
minimalizovány; při bouracích a terénních pracích bude zajištěno, aby veškerý materiál
byl vlhký, respektive aby byl zkrápěn

•

místa nakládky materiálu na přepravní vozidla by měla být zpevněná tak, aby nedocházelo
k víření prachových částic; obdobně jako přístupové
komunikace i manipulační
zpevněné plochy budou pravidelně zkrápěny a zametány
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•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po
etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch

•

na plochách zařízení stavenišť v v blízkosti vodních toků nebudou skladovány látky
škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

•

veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť
v blízkosti vodních toků odváženy

•

na plochách zařízení stavenišť v blízkosti vodních toků budou stavební mechanismy
odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány
záchytné plechové nádoby; stavební mechanismy budou vybaveny dostatečným
množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných látek

•

zařízení stavenišť bude vybaveno dostatečným množstvím chemických WC

•

tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit
usazovací nádrže pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených odlučovačem
ropných látek; pokud budou zachycené vody kontaminovány likvidovat je na
odpovídajících ČOV

•

kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních
základnách v regionu

•

v blízkosti vodních toků nesmí být provozována jakákoliv manipulace s ropnými látkami,
ani jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné mechanismy (stavební
stroje či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování

•

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť musí být v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací

•

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům

•

veškeré srážkové vody vypouštěné do jednotné kanalizace z usazovacích nádrží na
zařízeních stavenišť jakož i ze stavebních jam musí splňovat
limity stanovené
kanalizačním řádem

•

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy s
dodavatelem stavby bude požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve
nabídnout k využití

•

jakékoli významné paleontologické nálezy prostřednictvím smluvních partnerů oznámit
příslušným institucím a orgánům ochrany přírody a umožnit specializovaným pracovištím
řešení záchranného paleontologického průzkumu

•

důsledně rekultivovat v rámci závěrečných úprav území všechny plochy zasažené
skrývkovými, těžebními, stavebními i rekultivačními pracemi z důvodu prevence
ruderalizace území a šíření alergenních plevelů

•

v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých v procesu výstavby a doložit způsob jejich využití respektive odstranění
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Opatření pro fázi provozu
•

po zahájení zkušebního provozu provést kontrolní měření hlukové zátěže u nejbližších
objektů obytné zástavby; volbu měřících míst konzultovat s orgánem ochrany veřejného
zdraví; vydání kolaudačního rozhodnutí podmínit výsledky kontrolního měření u
vybraných výpočtových bodů

•

pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat používání
vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí silnice
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