HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn.

È.j.
M H M P- 2 70889/2006/00

P/VI/E 1A/208- 2/Žá

Vyøizuje/ linka
Ing. Žáková/ 4425

Datum
3.11 . 2006

podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí),v platném znìní (dále jen zákon)
Identifikaèní údaje:

Název:

Libeòská spojka - stavba è.8313, Praha 8

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 9.1, kategorie II, pøílohaè. 1
Novostavby a rekonstrukce silnic o šíøi vìtší než 10m (zámìry neuvedené
v kategorii I) nebo místních komunikací o ètyøech a více jízdních pruzích delších
než 500 m.
Charakter zámìru:
Pøedmìtem zámìru je výstavba místní sbìrné komunikace
funkèní tøídy B, která je v platném Územním plánu sídelního útvaru hlavního mìsta
Prahy (dále jen ÚPn) nedílnou souèástí systému nadøazených komunikací
celomìstského
významu. Její význam spoèívá v dopravním propojení Mìstského
okruhu a Prosecké radiály. Libeòská spojka zajiš•uje pøenos dopravy mezi
køižovatkou Vychovatel na a Mìstským okruhem (dále jen MO) v oblasti Balabenky
s potencionální návazností
na Vysoèanskou radiálu a další komunikaèní sí•.
Libeòská spojka má nahradit kapacitnì a prostorovì nevyhovující komunikace ul.
Zenklovy (popø. Vosmíkových, Primátorské a Františka Kadlece) a zajistit tak
bezpeèné a plynulé propojení nadøazené komunikaèní sítì pro uspokojení
zvyšujícího se dopravního zatížení.
Kapacita (rozsah) zámìru: Jedná se o novostavbu místní komunikace o dvou
jízdních pruzích a jednoho prùbìžného
pøipojovacího a odboèovacího pruhu
v každém smìru. Celková délka stavby èiní pøibližnì 1,2 km, délka hloubeného
patrového tunelu se 2 samostatnými tubusy èiní 864,4 m ve smìru k MO
(Vychovatelna - U Køíže) a 844,10 m ve smìru k Prosecké radiále (U Køíže Vychovatelna). Napojovacími body Libeòské spojky jsou mimoúrovòové
(øešeny variantnì) Vychovatelna a U Køíže.
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Výstavbu a provoz Libeòské spojky je nutné koordinovat s dostavbou komunikací
MO, a to staveb è.OO81 (Pelc Tyrolka - Balabenka) a è.OO94 (Balabenka .;;.
Štìrboholská

radiála).

Libeòská spojka se napojuje na MO v ul. Èuprova, køíží ul. Proseckou, vchází do
prostoru zbourané zástavby a za objektem hostince U Karla IV. pokraèuje dále ve
stopì Zenklovy ulice. Smìr od MO prochází ul. Proseckou tunelem, smìr na MO
pøechází ul. Proseckou mostem. Následnì se oba smìry spojují do jedné tunelové
konstrukce patrového uspoøádání se samostatným tubusem pro každý smìr a se
šíøkovým profilem pro dva jízdní pruhy a tøetím pruhem pro odpojení a pøipojení.
V místì køižovatkyulic Zenklova a Vosmíkových trasa Libeòské spojky podchází park
a smìøuje dále do dvorního prostoru bloku domù mezi jmenovanými ulicemi.
Podchází èelní dùm è.p. 1638 a pokraèuje na námìstí Na Stráži. V tomto úseku
dochází k postupnému pøechodu od patrového uspoøádání obou tubusù do
uspoøádání vedle sebe se spoleènou støední stìnou. Libeòská spojka dále smìøuje
pøes námìstí Na Stráži do stopy ul. Zenklovy pod mostní konstrukci køižovatky
Vychovatelna na Prosecké radiále, kde je ukonèena. Smìr napojení z Libeòské
spojky na Proseckou radiálu se odpojuje a smìøuje do stopy pøipojovací vìtve na
D 8.
Vlastní køižovatkyjsou navrženy vždy v hlavním smìru, tzn. MO - Prosecká radiála
v obou smìrech, jako dvoupruhové prùbìžné komunikace.

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Praha
Praha
Praha 8
Libeò

Oznamovatel: Hlavní mìsto Praha
Magistrát hlavního mìsta Prahy
odbor mìstského investora
Mariánské námìstí 2
11001 Praha 1
IÈ: 00064581

Souhrnné vypoøádánípøipomínek:
K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha
. Mìstská èást Praha 7
. Mìstská èást Praha 8
. Mìstská èást Praha 9
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
. Èeská inspekce životního prostøedí,oblastní inspektorát Praha
. odbor dopravy MHMP
. odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu MHMP
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odbor ochrany prostøedí MHMP
obèanské sdružení ZA NAŠi BUDOUCNOST
obèanské sdružení Atelier pro životní prostøedí.

Jednotlivá vyjádøeníobsahují následující pøipomínkya podmínky k realizaci stavby.
Hlavní mìsto Praha z hlediska urbanistické koncepce preferuje z pøedložených
variant øešení køižovatek variantu è.1, posuzovaný zámìr je v souladu s ÚPn a
neovlivní sousední funkce v dotèeném území, vyjma zelenì.
Z akustického hlediska nejsou k posuzovanému zámìru pøipomínky.
Z hlediska ochrany ovzduší upozoròuje, že rozptylová studie (dále jen RS)se opírá o
nesprávný odhad imisní situace. RS vyhodnocuje pouze vliv emisí z dopravy podél
frekventovaných komunikací. Na základì namìøených a modelovaných hodnot
v oblasti nelze pøijmoutzávìr, že pøíspìvek emisí z dopravy nebude významný a po
uvedení navržené komunikace do provozu nebude docházet k pøekraèováníimisních
limitù. HMP požaduje pøedloženou studii doplnit a pøepracovat a podle nových
výsledkù RS pøehodnotitvliv kvality ovzduší na zdraví obyvatel pøilehléoblasti.
Z hlediska mìstské zelenì HMP konstatuje, že od platného ÚPn se pøedložené
øešení odlišuje v navrhovaných køižovatkách. Ke konfliktu dochází v prostoru
køižovatky ul. Zenklovy a Vosmíkových, kde jsou vnitrobloky se zvýšenou ochranou
zelenì a jsou smìrným prvkem ÚPn. Na tyto plochy bude nutno v dalších fázích
projektové pøípravy zámìru zpracovat podrobný dendrologický prùzkum. Doporuèuje
se zachovat dlouhovìké døeviny a døeviny se sadovnickou hodnotou vyšší než 3.
V severní èásti oblasti ulic Primátorská - Ve Vrchu -Zenklova je Libeòská spojka
vedena tunely funkèní plochou pp - parkovì upravené plochy (dále jen PP). Zmìna
ÚPn nebude potøebná (vozidlová komunikace je v ploše PP výjimeènì pøípustná).
Situování ramp spojky pøi ul. Budínova, kde se dle platného ÚPn nachází plocha PP
není výjimeènì pøípustné a je v rozporu s ÚPn. Trasa komunikace není tedy
v souladu s ÚPn a pøípadná realizace by vyžadovala zmìnu ÚPn.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny je stavba navržena v území bez pøírodnì
hodnotných ploch a jiných souvisejících limitù s výjimkou prostoru U Køíže, kde se
jedna z ramp dostává do blízkosti lokálního biokoridoru územního systému
ekologické stability (dále jen ÚSES) vázaného na Rokytku. Biokoridor je ale
respektován vèetnì pøíslušné funkèní plochy ZN - pøírodní nelesní plochy. Pøi další
projektové pøípravì stavby bude nutné konkretizovat zásahy do stávající vegetace
s dùrazem na kvalitnìjší exempláøe a následnì také øešitozelenìní celé stavby.
Z hlediska ochrany ZPF je uvedený zámìr akceptovatelný a vliv na pùdu se jeví jako
zanedbatelný.
Z geologického hlediska je oznámení zpracováno v dostateèném rozsahu a lze je
akceptovat.
Z hlediska hospodaøení s odpady HMP nemá pøipomínky.
Z dopravního hlediska HMP konstatuje, že oproti øešením v minulosti pøedstavuje
pøedložený návrh trasy výrazný pøínos uplatnìním principu patrového uspoøádání
tunelového profilu, který má znatelnì menší šíøkové územní nároky a tudíž i nutné
demolice stávajících objektù. HMP upozoròuje, že v prostoru pøed nemocnicí
Bulovka pøedložené dopravní øešenízasahuje vratnou rampou do funkèní plochy PP.
Umístìní do této funkèní plochy není možné a je podmínìno zmìnou ÚPn.
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Vyústìní a køižovatka v oblasti U Køíže musí navazovat na øešení MO v oblasti
Balabenka - Primátorská, které není dosud definitivnì stabilizováno. Øešení MO se
v souèasné dobì podrobnì provìøuje v rámci technické studie MO - stavba è.OO81
Pelc Tyrolka - Balabenka, kde ÚRM upozoròuje na nejistoty z hlediska technické
prùkaznosti øešení uzlu Balabenka - U Køíže (nìkterých køižovatkových vìtví)
vyplývající ze zjednodušené formy zpracování podélných øezù v kombinaci s limitními
sklonovými parametry.
V prostoru Vychovatelny
lze kladnì
hodnotit soustøedìní dopravních vztahù
z liberecké a Zenklovy do jednoho rampového vjezdu západní tunelové trouby
libeòské
spojky. Naopak situování vratné rampy do pøedprostoru nemocnice
Bulovka HMP považuje za problematické. Z pøedložených variant pro prostor
køižovatky Vychovatelna (lišící se šíøkovým uspoøádáním Zenklovy ulice a organizací
dopravy v prostoru námìstí Na Stráži) je preferováno øešení, které umožòuje zúžit
dopravní koridor Na Stráži - Bulovka i v Zenklovì ul. vytváøející podmínky pro
bezkolizní nástup cestujících na tramvajovou zastávku ve smìru z centra a šíøkové
uspoøádání Zenklovy ulice pøi tomto øešení odpovídá šíøce stávajícího návazného
ulièního profilu.
Z hlediska zásobování vodou není životní prostøedí negativnì ovlivnìno.

Z hlediska odkanalizovánía ochrany vodních tokù není v posuzované dokumentaci
øešena likvidace deš•ových vod z plochy staveništì i území dotèeného stavbou se
zdùvodnìním zpracovatele oznámení, že toto bude pøedmìtem dalších stupòù
projektové pøípravy stavby (závislost na plánu organizace výstavby, konkrétním
dodavateli stavby apod.)
Ovlivnìní režimu a hladiny podzemních vod lze oèekávat v prostoru tunelu (drenážní
vliv tunelu), kde mùže dojít k èásteènému zvodnìní profilu tunelu. Na základì
zpracování hydrogeologického a inženýrskogeologického prùzkumu budou navržena
pøíslušnáopatøení pøivýstavbì a provozu tunelu.
K pøedloženému oznámení není zásadních pøipomínek pøi splnìní navrhovaných
opatøení pro minimalizaci a kompenzaci vlivù.
Z hlediska zásobování teplem dochází v rámci navrhovaného øešení køižovatky
Vychovatelna k nìkolika støetùm s tepelnými sítìmi Pražské teplárenské a.s. Øešení
ochrany, pøípadnì pøeložky stávajících horkovodù je nutno projednat
s provozovatelem tepelných rozvodù.
Z hlediska zásobování elektrickou energií a zemním plynem bez pøipomínek
s upozornìním na trasy místního optického kabelu a místní radioreleové spoje.

Z hlediska telekomunikací HMP upozoròuje na køíženíLibeòské spojky se stávajícím
kabelovodem a optickým kabelem.
Závìrem HMP uvádí, že vzhledem k charakteru a rozsahu pøedloženého zámìru a
uvedeným pøipomínkám doporuèuje, aby zámìr byl podroben procesu posuzování
vlivù na životní prostøedídle zákona è.100/2001 Sb.
Mìstská èást Praha 7 konstatuje, že oznámení neøeší ovlivnìní intenzity dopravy
v MÈ Praha 7 a tím pøípadné zhoršení stavu ovzduší. Požaduje pokraèovat
v procesu dle zákona è.100/2001 Sb. a posuzovat vliv na intenzitu dopravy na území
MÈ a vliv na ovzduší po uvedení komunikace do provozu.
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Mìstská èást Praha 8 zásadnì nesouhlasí s pøedloženými variantami, které jsou
v rozporu s platným ÚPn a zásadnì nesouhlasí s navrhovanou pøípojnou vozidlovou
rampou Libeòské spojky v parku pøedBulovkou.
Mìstská èást Praha 9 s pøedloženým oznámením souhlasí a nemá k ní žádné
zásadní pøipomínky.
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy konstatuje z hlediska zájmù ochrany
veøejného zdraví, že je nutno klást nejvìtší dùraz na vyhodnocení akustické zátìže
z provozu výše uvedeného zámìru, a to vèetnì návazné dopravy. Dùvodem je blízká
obytná zástavba a skuteènost, že vlivem zámìru dojde v budoucnu k navýšení
dopravních vztahù, což bude mít za následek navýšení již tak vysokých hladin hluku
z automobilové dopravy. Navíc se jedná o novou komunikaci, u které Hygienická
stanice hlavního mìsta Prahy upozoròuje na nutnost vyhlášení ochranného
hlukového pásma, které musí být trojrozmìrné a které vymezí prostor, na jehož
hranici bude dodržen hygienický limit hladin hluku pro denní i noèní dobu (v LAeq
60/50 dB), a to vèetnì jeho režimu, tj. vyhlášení stavební uzávìry a návrhu opatøení
na ochranu stávajících chránìných objektù pøed hlukem. Návrh na vydání rozhodnutí
o ochranném hlukovém pásmu musí být projednán s Hygienickou stanicí hlavního
mìsta Prahy. Opatøení, která vyplynou z vyhlášení ochranného pásma, musí být
zahrnuta do projektu.
Po zhodnocení souladu pøedložené dokumentace s požadavky pøedpisù v oblasti
ochrany veøejného zdraví Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy požaduje

zpracování dokumentace zámìru podle zákona è. 100/2001 Sb.
Èeská inspekce životního prostøedí Praha nemá z hlediska ochrany ovzduší a
ochrany vod pøipomínky. Z hlediska ochrany pøírody požaduje schválenou zmìnu
ÚPn. Doporuèuje zachovat stávající døeviny s ohledem na jejich funkci ve mìstì.
Z hlediska odpadového hospodáøství upozoròuje na povinnosti plynoucí ze zákona o
odpadech.
Závìrem ÈIŽP konstatuje, že výše uvedené pøipomínky jsou øešitelné v prùbìhu
další projektové pøípravy stavby s výjimkou vyøešení souladu s ÚPn. Bez vyøešení
tohoto problému by ÈIŽP požadovala posuzování dle zákona.
Odbor dopravy HMP nemá k pøedloženémuoznámení žádných pøipomínek.
Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu HMP nemá námitky proti
umístìní stavby. Pouze upozoròuje, že je nutno zajistit standardní postup daný
památkovým a stavebním zákonem.
Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy jako dotèený správní
úøad požaduje z hlediska ochrany ovzduší pokraèovat v procesu posuzování vlivù na
životní prostøedí podle zákona è. 100/2001 Sb., ve znìní zákona è. 93/2004 Sb.
s tím, že má následující pøipomínky k pøedloženémuoznámení.
Z hlediska ochrany ovzduší pøedloženéoznámení nedostateènì vyhodnocuje dopady
automobilového provozu na kvalitu ovzduší v dotèeném území. Orgán ochrany
ovzduší pokládá za nezbytné provést podrobné modelové vyhodnocení imisní
situace pro situaci, kdy nebude v provozu vzduchotechnika a veškeré emise ze
stoupajícího tunelu pøi pomìrnì vysoké dopravní zátìži budou samovolnì odcházet
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z tunelového portálu (dle textu oznámení bude nucené vìtrání stoupajícího tunelu
v provozu pouze pøidopravních špièkách).
Dále orgán ochrany ovzduší požaduje, aby pro stav se zapnutou vzduchotechnikou
byl podrobnì zjištìn vliv imisní zátìže na nedaleké pavilony nemocnice Bulovka a to
tak, že imisní zátìž bude vyhodnocena explicitnì pro výpoètové body na fasádì
nejbližších budov (pavilon Vychovatelna) a zjištìno, zda vleèka z komínového
výduchu tunelu bude èi nebude za pøíslušného nevýhodného stavu atmosféry (smìr
a rychlost vìtru, stabilita atmosféry) narážet na uvedenou budovu. Obì požadovaná
vyhodnocení by mìla být provedena pro obì navržené varianty køižovatkového
øešení.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny není zásadních pøipomínek. Upozoròuje se na
rozpor s platným ÚPn v území pp (parky a parkovì upravené plochy), nebo•
umístìní komunikací v území pp není možné a uvedenou odchylku od ÚPn bude
nutné øešit schválením zmìny ÚPn. Orgán ochrany pøírody k této ploše uvádí, že se
zde nenachází hodnotná vzrostlá zeleò.
Orgán ochrany pøírody považuje za problematické doporuèení oznamovatele ohlednì
zmìny ÚPn z plochy pp na všeobecnì obytné (dále jen OV) nebo smíšené
mìstského typu (dále jen SVM) v severní èásti plochy Primátorská - Ve Vrchu Zenklova. Na stávající ploše jsou vzrostlé døeviny, což ve stávající zástavbì
blokového charakteru není nevýznamné.
Z hlediska ochrany vod je nutno dopracovat problematiku odvedení deš•ových vod
z hlediska množství a kvality deš•ových vod a z hlediska jejich zaústìní. Vodoprávní
úøad dále pøipomíná, že pro realizaci podzemní èásti tunelu je nezbytné povolení
k nakládání s vodami pro snižování hladiny podzemní vody dle zákona è. 254/2001
Sb.
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu, lesù, lesního hospodáøství,
myslivosti a nakládání s odpady nemá odbor ochrany prostøedí MHMP pøipomínky.
Obèanské sdružení Za naši budoucnost žádá, aby jím pøedané podklady - Podnìt
ke zmìnì ÚPn, tj. k øešení dopravní situace v souvislosti se stavbami MO 0079
(Malovanka - Pelc Tyrolka) a MO 0081 (Pelc Tyrolka - Balabenka) byly vzhledem
k návaznosti na stavbu Libeòské spojky považovány za vyjádøení k oznámení
zámìru
Libeòská spojka - stavba 8313. Jedinì
možné navrhované øešení
zmínìných dopravních staveb je dle obèanského sdružení (dále jen OS) celé vedení
tunelem, tzn. v podzemí od Vltavy bez vyústìní na povrch (stavba 0079), dále
tunelem k Proseku (podzemní radiála) a k Balabence ( stavba 0081) .
OS upozoròuje, že již souèasná situace životního prostøedí pøi provozu 70 000
vozidel/24 hod. v ul. V Holešovièkách, je velkým protizákonným zásahem do života a
zdraví obyvatel této lokality a spadá již pod trestní stíhání zodpovìdných
osob
(vyplývá to z výsledkù mìøení hluku a imisí a nebezpeèí havárií na chodnících
v prudkém sjíždìní vozidel ve svahu).
Tzv. "Prosecká radiála" byla kolaudována mezi tìsnì sousedícími vilami (památkovì
chránìná oblast) na polovièní provoz dnešního stavu (max. 35 000 vozidel/24 hod.),
a tedy není možné dále navyšovat projektovanou intenzitu dopravy na 85 000 - 100
000 vozidel/24 hod. v celé historické krajinì Povltaví.
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OS dále uvádí:
Prosecká radiála a MO jsou souèástí budované sítì hlavních komunikací,
které jsou ve skuteènosti rychlostními komunikacemi kategorie A, a do této
kategorie patøí i Libeòská spojka. Prosecká radiála je vedena vnitøkem
kompaktní obytné zástavby na Rokosce a kolem nemocnice Bulovka. Její
poloha v tomto úseku není v souladu se zákonem a navrhované øešení není
možné považovat za definitivní. ÚPn v èásti Ovzduší dokládá, že již v dobì
zpracování ÚPn (pøi tehdejší dopravní intenzitì) byly v ul. V Holešovièkách
znaènì pøekraèovány pøípustné limity zneèištìní ovzduší a hluku. Znaèná
intenzita dopravy, která je ve špatnì vìtraném záøezu magistrály a ve velkém
svahu již neúnosná, je dùsledkem bezohledného zavedení bývalého XI.
úseku severojižní magistrály do obytné ètvrti v 70. letech minulého století, kdy
se ovšem pøedpokládal polovièní provoz. Do r. 2000 byl v ul. K Holešovièkám
k dispozici odstavný parkovací pruh pro ochranu chodníkù. V posledních 5
letech probíhá provoz tìsnì u chodníkù a je navýšen 11 linkami autobusù a
stovkami nákladních vozidel za den a provozem ostatních vozidel. Policie
nekontroluje ani dodržování rychlosti. Toto vše pøispívá ke zvýšení hluku,
imisí, poškozování objektù obytných domù a ke zdravotnímu postižení
obyvatel. OS toto charakterizuje jako porušení Ústavy ÈR, nebo• objekty
nelze svobodnì a bez újmy na zdraví užívat.
Prosecká radiála je nejhorší èásti magistrály, což je utajováno orgány Policie
ÈR ve spolupráci s MHMP (nepokutování prùjezdù nákladních vozidel,
neevidence havárií na chodníku, odmítnutí MHMP pøi mìøení imisí - mìøení
bylo provedeno po roèních prosbách v souèinnosti MŽP, ÈHMÚ a Hygienické
stanice HMP). Ul. V Holešovièkách, s blízkou historickou nemocnicí,
v památkovì chránìné oblasti s funkcionalistickými vilami trpí od r. 1990
pøímým pokraèováním dálnice D 8, což dokazuje zrùdnost projektù MHMP
pøed upøednostnìním zdraví lidí, ochranou krajiny a památek v nevìtrané
kotlinì na okraji centra Prahy. Tento neblahý dùsledek mìl øešit nový ÚPn,
který ovšem zadání nesplnil a velkokapacitní Prosecká radiála zùstala
uprostøed obytné zástavby a vedle areálu nemocnice. Tento, nyní platný ÚPn
obsahuje i zastaralé øešení Libeòské spojky a MO. MO Malovanka - Pelc
Tyrolka by ještì dále zvýšila dopravní zatížení ul. V Holešovièkách, podle
modelových výpoètù až na 90 000 vozidel/den. Dle platného ÚPn by pak ke
konci jeho návrhového období (v roce 2010) vzrostly prùmìrné roèní
koncentrace oxidù dusíku o více než 50 ~g/m3 a doba pøekraèování jejich
pøípustných krátkodobých koncentrací by místo pøípustných 5% èinila více než
35%. Provedená mìøení zneèištìní ovzduší dokládá znaèné pøekroèení
pøípustných limitù zneèiš•ujících látek v dané oblasti. Rovnìž tak mìøení
Hygienické stanice z èervna r. 2006 dokládá nezákonné a vysoké
pøekraèováníhlukových limitù.
Celá situace spìje k trestním oznámením na odpovìdné osoby, které
pokraèují v pøípravì a realizaci zastaralého projektu MO v této lokalitì. Vlivy
tìchto staveb zasáhnou do budoucna až 10 000 lidí.
Nedoøešená poloha prvního úseku Prosecké radiály kromì toho nyní brání
bez dalšího porušení zákona výstavbì MO Malovanka - Pelc Tyrolka. Další
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 Praha1
Pracovištì:Jungmannova35/29, 11121 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236004 245
fax: +420-236007 074

-8

zhoršování zneèištìní životního prostøedí tam, kde jsou již pøekraèovány
pøípustné limity, je poškozováním životního prostøedí, které je v ÈR trestným
èinem, eventuálnì zapøíèinístížnost k EU.
Východiskem z této situace je pøednostní pøeložka Prosecké radiály mimo ul.
V Holešovièkách, s novým napojením na MO i na magistrálu v tunelu a pod
povrchem již v Holešovicích (ul. Bubenskou - Partyzánskou - pøes nový most
- sjezdem do tunelu ke stavbám È. 0079 + 0081 za Vltavou (viz podnìt ke
zmìnì ÚPn). Nové napojení na MO má vytvoøit i Libeòská spojka, a proto je
výhodné slouèit propojení Prosecké radiály s obìma smìry MO do spoleèné
trasy. Pøi neexistenci severní èásti pražského okruhu je nyní nezbytné ukonèit
výstavbu MO na Malovance a další výstavbu na MO pøenést do úseku
Košinka - Balabenka s definitivním zapojením Prosecké radiály.
Dosavadní návrh Libeòské spojky vykazuje znaèné destrukèní zásahy do
obytného území Horní Libnì. Jde o dùsledky necitlivého umístìní køižovatek i
samotného vedení trasy mìlkým hloubeným tunelem (demolice obytných
domù, zábory ploch ulièní i vnitroblokové zelenì, vyústìní tunelu uprostøed
námìstí, bariery pro chodce pro pøístup k Bulovce, v jihovýchodním kvadrantu
rondelu U Køíže,zavedení prùjezdné dopravy do ul. Na Vartì).
V závìru vyjádøení OS požaduje do dokumentace pro posuzování vlivù na
životní prostøedí doplnit variantu vedení Libeòské spojky v jiné trase,
s raženými tunely a s napojením do obou smìrù MO. Zmìna v øešeníje nutná
ve smyslu podnìtu OS ke zmìnì ÚPn. Tento návrh øešení byl také souèástí
vyjádøení OS k oznámení stavby È. 0081 - MO Pelc Tyrolka - Balabenka
(pøíslušnýproces EIA veden MŽP).
Pøílohou vyjádøení je podnìt OS ke zmìnì ÚPn ze dne 17.7. 2006, adresovaný
odboru územního plánu MHMP. Cílem podnìtu je nezhoršovat, ale naopak zlepšit
životní prostøedí a bezpeènost pro obyvatele bydlící v oblasti ul. V Holešovièkách o
okolí, vèetnì nemocnice Bulovka. Dále pak uchránit historickou krajinnou oblast
Povltaví jako tradièní výletní místo pro všechny Pražany podél Vltavy do Troje.
Pøedmìtem navrhované zmìny je nevyvedení plánovaného tunelu stavby è. 0079
v trase Špejchar - Pelc Tyrolka v prostoru Pelc Tyrolka (neúnosný provoz dle
podkladù ÚDI - 100 000 vozidel/den). Jako zdùvodnìní pro zmìnu ÚPn pøedkládá
OS komplexní údaje o devastujícím úèinku dopravy v Praze 8.
Jedná se pøedevšímo:
- pøekroèení hlukových a imisních limitù vzhledem k nadmìrné
-

stávající

dopravì,
nerespektování stanoviska orgánu ochrany veøejného zdraví, který prozatím
nevydal souhlas ke stavebnímu povolení pro stavbu MO è. 0079,
nerespektování výsledkù mìøení imisí a nerespektování vývoje v procesu EIA
pro stavbu MO È. 0081.

OS jako úèastník øízení vedených na odboru dopravy MHMP, odboru ochrany
prostøedí MHMP, odboru výstavby MHMP žádá od poloviny loòského roku písemné
prognózy pro posouzení enormního zásahu v oblasti Prahy 7 a 8 vlivem
katastrofálního poètu vozidel "za Vltavou" , v nevìtrané kotlinì, ještì v centru Prahy.
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Je tøeba rovnìž prohloubit informovanost o nebezpeèných následcích zmínìný~h
dopravních staveb dle starých prognóz. Nepochopení a podceòování závažnosti
pøipomínek obèanù ukazuje na snahu prosadit pøedevším zájmy investorù a
soukromých firem a pøináší porušení zákonù o životním prostøedí, o zdraví
obyvatelstva i Ústavy ÈR.
OS uvádí údaje o souèasných dopravních intenzitách a po realizaci stavby è.0079.
Nejkritiètìjší situace nastane u mostu u Vltavy, kam bude pøivedeno po sevorojižní
magistrále 70 000 vozidel/den (ve výhledu 90 000 vozidel/den), plánovaným tunelem
stavby MO è. 0079 dalších 105 000 vozidel, tzn., že kapacitní požadavek tohoto
místa vzroste na 180 000 vozidel/den (v Povltavské k Balabence se poèítá
s provozem 70 000 vozidel/den). Tato situace zpùsobí naprostý kolaps, zamoøení
životního prostøedí, ohrožování zdraví a životù obyvatel Prahy 8, Prahy 7 i Troje.

OS upozoròuje na neèinnost Policie ÈR
bezpeènosti provozu.

mìsta o sjednání nápravy ohlednì

OS upozoròuje, že dochází k porušování limitní hranice hlukové zátìže 65 dB, která
je uvažována za životu a zdraví škodlivou. V oblasti je dosahováno bìžnì 75 dB a
více a normy jsou pøekraèoványi v noèních hodinách.

Mìøení imisí provedené na žádost OS Èeským hydrometeorologickým ústavem
v bøeznu 2006 potvrdilo domnìnku o vysokých hodnotách a pøekraèování norem
imisních ukazatelù zneèiš•ujících látek v ovzduší.
OS upozoròuje všechny oprávnìné politiky a úøedníky, že plánováním a realizací
dopravních staveb, poškozujících životní prostøedí a zdraví lidí, zatajováním
objektivních skuteèností, zastíráním, nesprávnou interpretací skuteènì zjištìných
hodnot apod., se osoby, které se tohoto jednání dopouštìjí, dopouštìjí zároveò
trestného èinu podle § 181a trestního zákona ÈR.
V závìru vyjádøení OS apeluje na urychlené projednání podaného podnìtu ke zmìnì
ÚPn.

Dále je popisován a graficky znázornìn princip zmìny, týkající se podnìtu ke Zmìnì
ÚPn.
Hlavní principy zmìny spoèívají v následujícím:
MO - trasa je vedena z prostoru Libnì západním smìrem tunelovou trasou v poloze
severnì od holešovické železnièní spojky. Pod úrovní terénu je
podržena
v nezávislé trase až k portálu západnì od prostoru Pelc Tyrolka. Na povrch je trasa
nutnì navedena, aby pøekroèilastávající tubus metra IV C 1 v mìlkém založení pod
Vltavou. Povrchový úsek konèí opìt portálem tunelù ve smyslu projektu
dokumentace Blanka. Povrchový úsek je využit pro napojení magistrály s mostním
pøechodem pøes Vltavu mimoúrovòovou køižovatkou na mìstský okruh. Vìtšina
pøímýchèástí povrchového úseku MO bude kapotována proti hluku.
Prosecká radiála - povrchová trasa mezi Støížkovem a Kobylisy je zanoøena od
severovýchodu u portálu v poloze východnì od køižovatky Vychovatelna a nejkratší
radiální cestou je vedena tunelem k MO okruhu a tunelovými spojkami je okruhem
propojena do všech smìrù. Tím je racionánì vyøešen problém tzv. Libeòské spojky.
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V Holešovièkách - funkèní úloha komunikace je zásadnì snížena, pøenos zatížení
severojižní magistrály je zde vylouèen a pøeložen. Komunikace nenavazuje na trasu
MO. Alternativnì mùže být v podélné ose uplatnìna tramvajová tra•.
Povltavská - je ponechána na úrovni odpovídající obsluze bezprostøednì pøilehlého
území.
Další souèástí vyjádøení k oznámení je kopie dopisu Hygienické stanice HMP è.j.
HK/3271/06 ze dne 21.6.2006, adresovaný Technické správì komunikací hl. m.
Prahy. Z dopisu vyplývá, že na základì stížností obyvatel se uskuteènilo mìøení
hluku ze silnièní dopravy ve venkovním a vnitøním chránìném prostoru obytného
domu V Holešovièkách 25, Praha 8. Z protokolu o zkoušce F 0111/06 vyplývá, že
hladiny hluku ve venkovním i ve vnitøním chránìném prostoru pøekraèují hygienické
limity. Situace je nepøíznivá pøedevším v noèní dobì, a to zejména ve vnitøním
chránìném prostoru. Stejnou mìrou nadmìrné hlukové zátìže jsou zasaženy další
obytné objekty bezprostøednì sousedící s komunikací po obou stranách. Vzhledem
k tomu, že se jedná o dlouhodobé zasažení obyvatel nadmìrným hlukem, je dle
orgánu ochrany veøejného zdraví reálný pøedpoklad, že za této situace mùže
docházet k poškozování zdraví lidu. V "Harmonogramu pro odstraòování staré
hlukové zátìže z automobilové dopravy na území HMP" (duben 2005) je pro
komunikaci V Holešovièkách navržen termín pro organizaèní opatøení rok 2009, pro
technické opatøení rok 2010 -2011. Z tohoto vyplývá, že nadmìrná expozice hlukem
ještì potrvá øadu let. Proto orgán ochrany veøejného zdraví žádá, aby pøi aktualizaci
"Harmonogramu" byly zohlednìny výše uvedené skuteènosti a aby obytná zástavba
v okolí komunikace V Holešovièkách byla zaøazena pøednostnì mezi lokality
s nejvyšší prioritou pro provedení protihlukových opatøení.
Dále je pøiložena kopie dopisu Èeského hydrometeorologického ústavu - úseku
ochrany èistoty ovzduší è.j.OÈO - 117/06 ze dne 21.4.2006, adresovaný odboru
ochrany ovzduší Ministerstva životního prostøedí. Z pøedloženého materiálu vyplývá,
že mìøení bylo provádìno v termínu 2.3. - 3.4.2006 na chodníku komunikace
V Holešovièkách u domu è.p. 25. Ve sledované lokalitì byly namìøeny podlimitní
koncentrace oxidu dusièitého, oxidu siøièitého,oxidu uhelnatého a ozonu. Pøekroèení
denního imisního limitu suspendovaných èástic PM 10 bylo zaznamenáno ve dnech
od 13.3 do 24.3.2006. Toto pøekroèení bylo ovlivnìno zhoršenými meteorologickými
rozptylovými podmínkami. Denní imisní limit PM 10 byl pøekroèenojedinìle i v jiných
dnech.
Prùmìrné denní namìøené koncentrace PM 10 a oxidu dusièitého pøekraèující imisní
limity, které jsou však stanoveny pro roèní koncentrace. Vzhledem k celoroènímu
dopravnímu zatížení pøedmìtné lokality je dùvodný pøedpoklad, že roèní imisní limit
obou zneèiš•ujících látek bude pøekroèen. Krátkodobý jednohodinový imisní limit
oxidu ducièitého nebyl pøekroèen.

Obèanské sdružení Atelier pro životní prostøedí ve vyjádøení k oznámení uvedlo,
že Prosecká radiála je souèástí budované sítì hlavních komunikací HMP, které jsou
ve skuteènosti rychlostními komunikacemi kategorie A. Do této kategorie patøí i
Libeòská spojka, která má zprostøedkovat zaústìní Prosecké radiály na východní
èást MO.
Prosecká radiála je dle ÚPn vedena vnitøkem kompaktní obytné zástavby na
Rokosce a kolem nemocnice 8ulovka. Její poloha v tomto úseku není v souladu se
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zákonem a toto øešení není možno považovat za definitivní. ÚPn v èásti Ovzdu-ší
dokládá, že již v dobì zpracování ÚPn (pøi tehdejší dopravní intenzitì) byly v ul.
V Holešovièkách znaènì pøekraèovány pøípustné limity zneèištìní ovzduší.
Zneèištìní postihuje ÚPn stabilizovanou obytnou zástavbu kolem této ulice i
pøiléhající pavilony Fakultní nemocnice Bulovka. Znaèná intenzita dopravy, která je
ve špatnì vìtraném záøezu magistrály a ve velkém svahu již neúnosná, je
dùsledkem bezohledného zavedení bývalého XI. úseku severojižní magistrály do této
obytné ètvrti v 70. letech minulého století - nyní tzv. Prosecká radiála, která je od
roku 1990 pøímým pokraèováním dálnice 08.

Platný ÚPn nesplnil zadání ohlednì vedení hlavních mìstských radiálních
komunikací ve vztahu k úrovni zneèištìní životního prostøedí. Ponechal
velkokapacitní Proseckou radiálu uprostøed obytné zástavby a v tìsné blízkosti
areálu nemocnice a pøevzal zastaralé øešení Libeòské spojky i MO z bývalého
ZÁKOSu. Nová komunikace MO Malovanka - Pelc Tyrolka by ještì zvýšila dopravní
zatížení v navazující ulici V Holešovièkách, podle modelových výpoètù až na 90 000
vozidel/den i více.
Dle platného ÚPn by pak ke konci jeho návrhového období ~v roce 2010) vzrostly
prùmìrné roèní koncentrace oxidù dusíku o více než 50 ~g/m a doba pøekraèování
jejich pøípustných krátkodobých koncentrací by místo pøípustných 5% èinila více než
35%. V poslední dobì probíhají v uvedené lokalitì i dlouhodobá mìøení zneèištìní
ovzduší a jejich pøedbìžné výsledky dokládají znaèné pøekroèení pøípustných limitù
zneèiš•ujících látek. Nezákonné je zde i vysoké pøekroèenílimitù hluku.
Nedoøešená poloha prvního úseku Prosecké radiály kromì toho nyní brání bez
dalšího porušení zákona výstavbì MO Malovanka - Pelc Tyrolka. Další zhoršování
zneèištìní životního prostøedí tam, kde jsou již pøekraèovány pøípustné limity, je
poškozováním životního prostøedí, které je v ÈR trestným èinem a trestná je i
pøípravatakového èinu.
Východiskem z této situace je pøednostní pøeložka Prosecké radiály mimo ul.
V Holešovièkách, s novým napojením na MO. Nové napojení na MO má vytvoøit i
Libeòská spojka, a proto je výhodné slouèit propojení Prosecké radiály s obìma
smìry MO do spoleèné trasy. Pøi neexistenci severní èásti Pražského okruhu je nyní
nezbytné ukonèit výstavbu MO na Malovance a další výstavbu na MO pøenést do
úseku Košinka - Balabenka s definitivním zapojením Prosecké radiály.
Dosavadní návrh Libeòské spojky podle ÚPn vykazuje znaèné destrukèní zásahy do
obytného území Horní Libnì. Jde o dùsledky necitlivého umístìní køižovatek i
samotného vedení trasy Libeòské spojky mìlkým hloubeným tunelem (demolice
obytných domù, zábory ploch ulièní i vnitroblokové zelenì, vyústìní tunelu uprostøed
námìstí, bariery pro chodce pro pøístup k Bulovce, v jihovýchodním kvadrantu
rondelu U Køíže, zavedení prùjezdné dopravy do ul. Na Vartì apod.). Dopravnì
nevhodná je odboèení Libeòské spojky z MO ve stejném místì, kde odboèuje ještì
další køižovatková vìtev a prohøeškem proti bezpeènosti silnièního provozu je návrh
malých polomìrù smìrových obloukù na MO (u železnièního viaduktu) a vrcholového
výškového oblouku na Libeòské spojce na estakádì pøes Proseckou ulici. Nepøíznivì
pùsobí i navržené bourání (èi podchytávání?) estakády Libeòské spojky podél
Èuprovy a mostu na Prosecké radiále pøes Zenklovu i nároèný podchod Libeòské
spojky pod velkým obytným domem.
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OS požaduje z výše uvedených dùvodù do dokumentace dle zákona è.100/2001 Sb.
doplnit variantu vedení Libeòské spojky v jiné trase, s raženými tunely a s napojením
do obou smìrù MO v prostoru Košinka, tj. podobným zpùsobem, jako bude napojena
na MO Radlická radiála.
Vzhledem k jinému napojení Libeòské spojky i pro potøebné obnovení prùchodnosti
podél Rokytky v køížení s MO a rehabilitace Horovo námìstí, kde bude umístìna
nová železnièní zastávka, má tato varianta i jiné øešenímezi Košinkou a Balabenkou.
Jde o øešení, které OS uplatnilo do zjiš•ovacího øízení k navazujícímu zámìru MO
Pelc Tyrolka - Balabenka.
Pøílohouvyjádøeníje struèný popis varianty Košinka.
Jedná se o variantu k dosavadní trase tzv. libeòské spojky mezi navrhovaným MO a
stávající Proseckou radiálou v liberecké ulici. Varianta Košinka navazuje na
spoleènou èást variant è. 3 a 4 trasy MO navržených OS v øíjnu2005 do zjiš•ovacího
øízení pro stavbu MO v úseku Pelc Tyrolka - Balabenka. Cílem tìchto variant je
humanizovat zastaralé øešení hlavních komunikací HMP podobnì jako již byly
provedeny po roce 1989 zmìny proti ZÁKOSu na Smíchovì. V tomto pøípadì jde
také o pøeložku nevyhovujícího prùchodu stávající Prosecké radiály ulicí
V Holešovièkách.
Zásadou øešeníspoleèné èásti variant MO v úseku Balabenka - Košinka je:
. nové pøemostìní na MO pøes Rokytku umožòující provoz pìších i cyklistù
podél Rokytky a jejich pøístupi do prostoru Klihaøskéulice,
. v dalším prùbìhu odsun MO od Rokytky,
. umístìní všech napojení na MO (event.) výhledové Vysoèanské radiály
v prostoru Klihaøskéul.,
. prùchod MO mezi stávajícími pilíøiestakády podél Èuprovy ulice a mezi pilíøi6
až 8 železnièního viaduktu,
. podjezd MO pod Zenklovou ulicí a Horovým námìstím cca 200 m dlouhým
hloubeným tunelem (možné je i pøevedení MO pøes námìstí novou
estakádou, kterou však považuje OS za ménì vhodnou).
Samotná trasa Libeòské spojky navazuje na MO pod Horovým námìstím dvìma
vìtvemi umístìnými
na vnìjších stranách jízdních pásù MO. Hloubené vìtve
Libeòské spojky pak projdou pod pøeložkou železnièní tratì (uvolòující místo pro
další prùbìh MO) a po cca 100 resp. 80 metrech pøejdou do ražených èástí. K nim se
v dalším prùbìhu pøipojí samostatné ražené èásti tunelu Košinka pro západní vìtve
definitivní Prosecké radiály. Dvojice tøípruhových tunelových trub pak pokraèuje
severním smìrem v podélném sklonu max. 5,0 % tak, že projde pod ulicí Bulovka a
kanalizaèními stokami (západní mezi domy èp. 1462 a 1495 a východní pod ulicí
Chlumèanského).
Konec západní ražené trouby je pod západním chodníkem
Zenklovy ulice severnì od Budínovy ulice a konec východní až východnì od
Zenklovy ulice uvnitø zrušené vratné vìtve. Následují hloubené tunely, které se v
dalším prùbìhu smìrem na severovýchod spojí do jediné rámové konstrukce. Portál
tunelu Košinka je východnì od Davídkovy ulice v místì dnešního náspu. Po cca 250
metrech trasa Libeòské spojky navazuje na stávající profil Prosecké radiály, která
zde má podélný sklon 5,4 %.
Odvìtrání tunelù se pøedpokládá výdechovým objektem umístìným
na návrší
severnì od stávající mimoúrovòové køižovatky (MÚK) Vychovatelna.
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V souvislosti s odstranìním Prosecké radiály z ulice V Holešovièkách je v té~o
variantì zrušena rozlehlá MÚK Vychovatelna a spojení místní ulièní sítì s
nadøazenousítí - na rozdíl od návrhu firmy Satra - je øešenomimo námìstí Na Stráži.
Napojení místní sítì z Libeòské spojky je vratnou vìtví v prostoru východnì od
Davídkovy ulice, kde jsou umístìny i obì vìtve pro spojení s Proseckou radiálou
východ. Pøímé napojení Davídkovy ulice na námìstí Na Stráži je zrušeno a místo
toho je obnoven vjezd z námìstí do Støížkovské v trase pùvodní ulice, což umožní
opìtovnou dostavbu severozápadní èásti ulièního bloku. Výjezd ze Støížkovské ulice
je zjednosmìrnìnou ulicí Na Vartì.
Davídkova ulice zaèíná až v nové tøíramenné køižovatce pøibližnì na místì stávající
trafostanice. Zbývající ramena køižovatky tvoøí dvojice nových jižních vìtví u radiály
(se zásahem do stávajících provizorních objektù firmy STAVCOM) a nová ulièní
spojka vedená kolmo k Zenklovì ulici na místì dnešní jižní vratné vìtve MÚK. Na
Zenklovì ulici tak vznikne jižnì od stávajícího mostu nová køižovatka, jejíž ètvrté
rameno v pokraèování nové spojky na západ slouží jako vjezd do nové vratné vìtve
navazující na západní tunelovou troubu Libeòské spojky. Vìtev vstupuje do
tunelového portálu umístìného pod stávajícím chodníkem cca 40 m od osy Zenklovy
ulice.
Ulice V Holešovièkách ani po výstavbì Libeòské spojky a MO neztratí atraktivitu pro
spojení místní sítì (pøedevším severní èásti Zenklovy ulice) s mostem Barikádníkù.
Na Zenklovu ulici je napojena krátkou pøeložkou vedenou od stávajícího podchodu
záøezem do nové tøíramenné køižovatky umístìné severnì od stávajícího mostu.
Most (s výjimkou jeho jižní tøetiny, která bude odstranìna) mùže být využit jako
parkovištì napø.pro návštìvníky nemocnice a jako lávka pro pìší a cyklisty.
Na námìstí Na Stráži je navrženo pøeložení východního pásu Zenklovy ulice do
pokraèování ulice Vosmíkových (pøímo do nové ètyøramenné køižovatky) a na
uvolnìném prostoru parková úprava podél tramvajové zastávky Bulovka - ta zùstane
pøibližnì na dnešním místì se zahloubením na úroveò nejbližších køižovatek. Pìší
pøístupy na námìstí jsou zlepšeny podchody pro pìší z Davídkovy ulice pod novou
spojkou a od nemocnice pod západním pásem Zenklovy ulice k tramvajové zastávce.
Severní strana námìstí mùže být doplnìna budovou s pøíjezdem z obnoveného
propojení do Støížkovské ulice. Nová lávka pøes napojení ulice V Holešovièkách s
chodníkem k tramvajové zastávce Okrouhlická zpøístupní plochu kolem zrušené
severní vratné vìtve, která mùže být rovnìž využita pro novou výstavbu.
Výstavba Libeòské spojky v prostoru stávající MÚK Vychovatelna je uvažována s
použitím provizorních komunikací tak, aby byl zachován provoz na obou dnešních
hlavních komunikacích vèetnì tramvají, ve všech spojeních Zenklovy ulice s ulicí V
Holešovièkách a ve smìrech Prosecká radiála východ - Zenklova jih a Davídkova - V
Holešovièkách. Spojení z námìstí Na Stráži do Davídkovy ulice a na Proseckou
radiálu východ bude nutné bìhem výstavby pøerušit.
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Závìr:

Zámìr "Libeòská spojka - stavba È. 8313, Praha 8" naplòuje dikci bodu 9.1,
kategorie II, pøílohy È. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní
prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù
na životní prostøedí), v platném znìní. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován
podle citovaného zákona.
Na základì
že zámìr

provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl

"Libeòská spojka

bude

pøíslušný úøad k závìru

stavba è. 8313, Praha 8"

posuzován

podle citovaného zákona, nebo• z pøedloženéhooznámení, zpracovaného dle pøílohy
è.3 zákona a z obdržených vyjádøení vyplývá, že zámìr je umís•ován do území se
znaènou hlukovou a imisní zátìží v dùsledku dopravní situace v území a
v pøedloženém oznámení nebyla dostateènì prokázána významnost vlivù na životní
prostøedí a veøejné zdraví v posuzovaném území vèetnì zhodnocení kumulativních
vlivù se související dopravními stavbami. Ve vìtšinì vyjádøení dotèených územních
samosprávných celkù, dotèených orgánù státní správy i veøejnosti byly rovnìž
uplatnìny požadavky na další posuzování podle zákona, pøípadnì uplatnìn
nesouhlas s pøedloženýmøešeníma požadováno zpracování variantního øešení.
Pøíslušný úøad proto požaduje zpracovat dokumentaci vlivu zámìru na životní
prostøedí (dále jen dokumentace) podle pøílohy è. 4 k citovanému zákonu a pøi
zpracování dokumentace se pøedevšímzamìøit na následující oblasti:
. vyhodnocení kumulativních vlivù v území vèetnì koordinace se souvisejícími
dopravními zámìry
. problematiku zneèištìní ovzduší
. problematiku hluku
. problematiku ochrany pøírodya krajiny a ochrany vod
. vlivy pøivýstavbì
. zabývat se navrženým variantním øešením vèetnì dalších relevantních
pøipomínek k oznámení.
Ve smyslu § 7 odst. 6 cit. zákona a s ohledem na poèet dotèených správních úøadù a
dotèených územních samosprávných
celkù stanovuje pøíslušný úøad poèet
dokumentací pro pøedložení na 15 výtiskù.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
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