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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Datum
26.11.2007

Váš dopis ln. SZn.
S-MHM P-221731 /2007 /OOPNI/EIA/397 -2/Be

Vyøizuje/linka
Ing. Beranová/4443

podle § 7 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 (dále jen zákon)

Zámìr: Stavba è. 8559 - Komunikaèní propojení Evropská - Svatovítská,
Praha 6

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 9.1, kategorie II, pøíloha è. 1
Novostavby, rozšiøování a pøeložky silnic všech tøíd a místních komunikací I. a II
tøídy (zámìry neuvedené v kategorii I).

Oznamovatel: Hlavní mìsto Praha
Magistrát hl. m. Prahy
odbor mìstského investora
Mariánské námìstí 2
11001 Praha 1
IÈ: 00064581

Umístìní: hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 6
Dejvice, Støešovice

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Charakter a kapacita zámìru: Pøedmìtem posuzovaného zámìru je výstavba
sbìrné komunikace mìstského významu. Propojení Evropská - Svatovítská (dále

KES) je doplòkovým dopravním spojením, které má spolupùsobit na místní
komunikaèní síti v návaznosti na køižovatku na mìstském okruhu - Prašný most. Má
navazovat (v dobì realizace) na již zprovoznìný úsek vnitøního mìstského okruhu -
Pelc Tyrolka - Myslbekova. Zámìr má pøispìt k odlehèení dopravní zátìže

Vítìzného námìstí a pøíslušných èástí ulic Svatovítská a Evropská. Významné
snížení dopravní zátìže realizací zámìru se také pøedpokládá v ulicích v rezidenèní
ètvrti Oøechovka a v ulici Generála Píky. Oèekává se také dílèí odlehèení stávající
komunikaèní sítì v linii spojení východ (centrum, Holešovice, Letná) - západ
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(Dejvice, letištì Ruzynì, Kladno, Slaný, Louny, Chomutov, Most, Karlovy Vary)
v oblasti Vítìzného námìstí a ulic Ès. Armády, Pod Kaštany, Korunovaèní.
Šíøkové uspoøádání je 2 x 2 jízdní pruhy.
Délka liniové stavby je cca 825 m, šíøka volné koruny komunikace 15 - 20 m.

Komunikace má být obousmìrná, smìrovì rozdìlená.
Navrhovaný obchvat je napojen na ulici Evropskou paralelnì v profilu ulice
Thákurova, pokraèuje ve stopì stávající ulice Gymnazijní, dále podél severní hrany
tìlesa buštìhradské dráhy a do ulice Svatovítské zaús•uje v profilu ulice Václavkova
v místech pøemostìní ÈD (Prašný most).

Základní variant~:
. Varianta "A - nulová

Èasová úroveò - rok 2012. Pro tuto variantu je uvažováno s provozem
mìstského okruhu, jehož napojení je øešeno dle schválené dokumentace ÚR
MO Myslbekova - Pelc Tyrolka pøimknutou výjezdovou rampou v ul. Milady
Horákové.
Posuzované komunikaèní propojení Evropská - Svatovítská není v této
variantì realizováno, dopravní proud je veden ve stejné linii jako
v souèasnosti: Svatovítská - Vítìzné námìstí - Evropská.

Varianta "B"
Èasová úroveò - rok 2012. Stejnì jako ve variantì "nulová" i zde je
uvažováno s provozem mìstského okruhu, jehož napojení je øešeno dle
schválené dokumentace ÚR MO Myslbekova - Pelc Tyrolka pøimknutou
výjezdovou rampou v ulici Milady Horákové.
Posuzované KES je realizováno.

. Varianta "C"
Èasová úroveò - rok 2012. Je uvažováno s provozem mìstského okruhu,
pøièemž dle urbanistické studie Hradèanská - Špejchar je výjezdová rampa
mìstského okruhu zapojena do køižovatky Svatovítská - posuzované
komunikaèní propojení na Evropskou, které je realizováno.
Rampa vyús•uje z tunelu mìstského okruhu ve smìru od Letné jihozápadnì
od železnièního nádraží Praha - Dejvice. Toto dopravní øešení výjezdové
rampy je v souladu s územním plánem hlavního mìsta Prahy.

Podvariant~ - variantnì jsou dále navrženy a posuzovány dílèí úseky (celky)
navrhovaného obchvatu:
. Podvarianty prostorového a šíøkového uspoøádání ulice Gymnazijní:

. Široký støední dìlící pás (22 m), vozovka ve smìru od Evropské je vedena
ve stopì pùvodní komunikace. Proti obousmìrné Velvarské je pro možnost
odboèení z Gymnazijní (smìr Evropská) zøízen jednosmìrný "prùpich"
dìlícího pásu. Výjezd na Evropskou je navržen pøibližnì proti vozovkám ul.
Thákurovy, ovšem bez možnosti pøímého smìru prùjezdu Gymnazijní -
Thákurova. Opaèný smìr je umožnìn.

. Støední dìlící pás v minimální šíøce pro zøízení dìlených pøechodù (2,5 m).
Komunikace je vedena vose (širšího) ulièního prostoru. Režim v køižovatce
na Evropské je shodný s pøedchozí podvariantou.

. Støední dìlící pás v minimální šíøce pro zøízení dìlených pøechodù (2,5 m).
Komunikace vedena ve stopì komunikace pùvodní. I v této alternativì
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zùstává dopravní režim v køižovatce na Evropské shodný s pøedchozími
øešeními.

. Podvarianty øešení køižovatky Pevnostní - Gymnazijní - nové propojení:. Úrovòová styková køižovatka øízená SSZ, kdy jednotlivá ramena tvoøí ulice
Pevnostní, Gymnazijní a nové propojení s prùbìžným hlavním smìrem
z propojení do Gymnazijní. Ulice Gen. Píky je pøipojena prostøednictvím
nové obousmìrné propojky na posuzované propojení v km 0,52 (takto
vzniklá køižovatka je øízena SSZ). Ulice Glinkova je zaslepena,
obousmìrná Velvarská je zaústìna do západní vozovky Gymnazijní mimo
tuto køižovatku.

. Úrovòová prùseèná køižovatka øízená pomocí SSZ. Jednotlivá ramena tvoøí
ulice Pevnostní, Gymnazijní, Generála Píky a nové propojení. Odboèení
z posuzovaného propojení od Svatovítské do generála Píky je nutno
vzhledem k nepøíznivé geometrii køižovatky realizovat jednosmìrnou
odboèkou v km 0,52. Ulice Glinkova a Velvarská jsou vzájemnì propojeny
bez vazby na køižovatku, pro obsluhu oblasti západnì od Gymnazijní je
nutno využít napojení západnìji na Evropské.

Prùbìh zjiš•ovacího øízení: Pøi zjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu
mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom
kritéria, která jsou stanovena v pøíloze è. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné
stranì vlastní zámìr a pøíslušné zájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající
významné potenciální vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí. Pøi urèování,
zda zámìr má významné vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží k obdrženým vyjádøením
veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených územních samosprávných celkù.

Oznámení zámìru (únor 2007) dle zákona zpracoval držitel autorizace dle zákona
Ing. Kabele (HYDROPROJEKT CZ, a.s.) s kolektivem spolupracovníkù. Ze závìru
pøedloženého oznámení vyplývá, že pøi dodržení v oznámení navrhovaných opatøení
(zamìøených pøedevším na fázi výstavby) nebude zámìr spojen s významnými
negativními vlivy na životní prostøedí. Uvádí se, že vyhodnocená pozitiva a negativa
zámìru jsou s pøihlédnutím k širším souvislostem prakticky v rovnováze. Pøi
respektování doporuèení pro fázi budoucího provozu mohou být pozitivní vlivy na
životní prostøedí - které se více projeví ve variantì C - dále zvýraznìny.

Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti (Sln. S-MHMP-
468904/2006/1 /OOPNI/ST ze dne 18.12.2006).

K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha

(vyjádøení è.j. PRM 485/2007 ze dne 2. èervence 2007)
. mìstská èást Praha 6

(vyjádøení zn. MCP6 039166/2007 ze dne 18. 7. 2007)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
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(vyjádøení è.j. ÚPL/543/2947/5393/07 ze dne 10.7.2007)
Èeská inspekce životního prostøedí - Oblastní inspektorát Praha
(vyjádøení è.j. 41/ØI/17146.01/07/PVB ze dne 21. 6. 2007)
odbor dopravy Magistrátu hlavního mìsta
(vyjádøení è.j. MHMP-280694/2007/DOP-04/Dù ze dne 2.7.2007)
odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta
Prahy
(vyjádøení MHMP 234019/2007 ze dne 14. 6. 2007)
odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení SZn. S-MHMP-221731/2007/1/00PNI ze dne 10. 7. 2007)
pan Josef Jùza ze dne1 0.6.2007
Obèanské sdružení Via Praha 6 ze dne18.6.2007
(vyjádøení ze dne 5. 12.2006)
pan Miroslav Mojžíš ze dne18.6.2007..

Jednotlivá vyjádøení obsahují následující skuteènosti

Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) úvodem uvádí, že zámìr je významný
z hlediska dobudování komunikaèního systému hlavního mìsta Prahy, pøedmìtná
komunikace je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru hlavního
mìsta Prahy. Vznesené pøipomínky lze øešit v navazujících fázích projektové

pøípravy.

Z hlediska urbanistické koncepce a funkèních systémù je oznámený zámìr na
komunikaèní propojení Evropská - Svatovítská v souladu s platným ÚPn hlavního
mìsta Prahy a neovlivní funkèní využití území. K oznámení nejsou zásadní
pøipomínky.

Z akustického hlediska nejsou k pøedloženému zámìru pøipomínky

Z hlediska ochrany ovzduší se pouze upozoròuje, že se studie nezabývá sekundární
prašností, která je souèástí všech koncentrací PM1o, a že ve svém závìru
zpracovatel rozptylové studie upozoròuje, že již v souèasné dobì kvalita ovzduší
podél komunikací Svatovítské, Vítìzného námìstí a ulice M. Horákové pøekraèuje
limity podle zákona È. 86/2002 Sb.

Z hlediska mìstské zelenì se uvádí, že v pøedloženém oznámení chybí návrh
vegetaèních úprav vèetnì dendrologického prùzkumu, z kterého by bylo patrné, které
døeviny budou stavbou dotèeny a jaké jsou jejich sadovnické hodnoty. V øešeném
území se nachází 67 ks døevin, proto by bylo vhodné dendrologický prùzkum doložit.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny nejsou k oznámení významné pøipomínky,
vzhledem k poloze v urbanizované èásti Prahy nejsou zámìrem dotèeny žádné limity
ochrany pøírody a krajiny. Zjištìné zákonem chránìné druhy živoèichù (pøedevším
ptáci) evidentnì nemají vazbu na stavbou dotèené pozemky a do øešeného území
pouze zalétají za potravou. Dendrologický prùzkum chybí a mìl by být doplnìn,
jelikož dle údajù na str. 70 oznámení budou káceny keøe a celkem 67 kusù stromù, z
nich 12 dokonce o prùmìru nad 50 cm. Sadové úpravy jsou pouze kuse popsány v
textu na stejné stranì. V další fázi se doporuèuje doplnit návrh ozelenìní alespoò
orientaènì do pùdorysù a lépe popsat v textové èásti.
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Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu je uvedený zámìr v souladu s ÚPn
a neznamená žádný negativní vliv.

Z geologického hlediska nejsou k pøedložené dokumentaci pøipomínky

Z hlediska hospodaøení s odpady k pøedloženému zámìru nejsou další pøipomínky,
požadavky na doplnìní množství odpadù z provozu komunikace a prùzkum
potenciální kontaminace se doporuèuje zaøadit do podmínek závìreèného stanoviska
zjiš•ovacího øízení.

Z dopravního hlediska se k pøedloženému oznámení uvádí:
Navržené komunikaèní propojení je v tìsném kontaktu s koridorem železnièní trati
Praha - Kladno, který bude modernizován. Návrh modernizace kontaktního úseku
železnièní trati se v souèasné dobì zpracovává ve variantách na úrovni DUR a není
dosud stabilizovaný. Zvažována je též možnost umístìní nové železnièní zastávky,
která by zlepšila obsluhu spádového území železnièní dopravou. Za souèasné
situace je proto tøeba vyèkat výsledného øešení modernizace železnièní trati a s tímto
øešením návrh komunikaèního propojení Evropská - Svatovítská koordinovat.
K technickému øešení návrhu se z výše uvedeného dùvodu za souèasné situace
nevyjadøujeme. Doporuèujeme však pøi návrhu jednotlivých skladebních prvkù
šíøkového uspoøádání zohlednit platné znìní ÈSN 736110. Šíøku jízdních pásù 8 m
považujeme za pøedimenzovanou a odpovídající pùvodnímu znìní uvedené normy.
Støední dìlicí pás vozovky by mìl mít takové parametry, aby umožnil výsadbu
stromoøadí.
K hodnocení jednotlivých variant šíøkového uspoøádání západního úseku
komunikaèního propojení Evropská - Svatovítská (v koridoru ul. Gymnazijní) bude
tøeba ve vztahu k doloženým variantám podrobnìji analyzovat vliv konkrétních øešení
na kapacitu køižovatky Evropská - Gymnazijní.
V oznámení jsou doloženy údaje automobilového zatížení komunikaèní sítì pro r.
2012, vypracované firmou CityPlan v rámci "Technické studie - Komunikaèní
propojení Evropská-Svatovítská", která, jak je uvedeno na str. 15 oznámení, je
základním podkladem pro pøedkládané hodnocení vlivu zámìru na životní prostøedí.
K tomu uvádíme:
Na str. 15 oznámení je uvedeno, že "Technická studie - Komunikaèní propojení
Evropská-Svatovítská je základním podkladem pro pøedkládané hodnocení vlivu
zámìru na životní prostøedí - viz kapitola F.II". Kapitola F.II oznámení však obsahuje
pouze výèet rùzných podkladù, mezi nimiž je výše uvedená studie, kterou zpracovala
firma SATRA, pouze zmínìna.
Není zøejmé, z jaké databáze jsou uvedené údaje automobilového zatížení
odvozeny, a to tím spíše, že èasový horizont, pro který byly vypoèteny, je r. 2012. Je
tøeba také vysvìtlit, na základì jaké dohody privátní subjekt zpracoval a poskytl
údaje o zatížení komunikaèní sítì hl. mìsta pro potøeby hodnocení vlivù na životní
prostøedí, když aktuální databází vázanou na ÚPn hl. m. Prahy (na základì níž se
údaje o zatížení komunikaèní sítì poèítají) nemùže bez souhlasu využívat.
Upozoròujeme, že pro potøeby hodnocení vlivù na životní prostøedí je tøeba vycházet
z oficiálních aktuálních hodnot zatížení komunikaèní sítì, které pro jednotlivé èasové
horizonty poskytuje Ústav dopravního inženýrství nebo ÚRM.
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Z hlediska zásobování vodou nejsou k posuzované dokumentaci pøipomínky. Pouze
je nutno v další fázi pøípravy stavby stanovit požadované odbìrové množství vody pøi
realizaci stavby a projednat její zajištìní. Dále je nutno respektovat stávající
vodárenská zaøízení (zejména vodojem Bruska, ÈS Bruska a nadøazený vodovodní
øad vedený z vdj. Bruska).

Z hlediska odkanalizování a vodních tokù nejsou k posuzované dokumentaci zásadní
námitky. V další fázi pøípravy stavby je nutno:
- stanovit vznikající množství odpadních vod bìhem výstavby a navrhnout a

projednat jejich likvidaci
- stanovit odtoková množství odpadních vod pøi provozu v jednotlivých èástech

komunikace a projednat se správcem veøejné jednotné ulièní kanalizace možnost
jejich odvádìní do tohoto systému vèetnì napojovacích míst

- provést èasovou koordinaci s pøipravovanou rekonstrukcí stoky v ulici
Evropská, která podle zpracovatele "Oznámení str. 10" není zahrnuta v posuzované
stavbì

- respektovat stávající kanalizaèní øady; zpùsob jejich ochrany, pøípadnì
technické øešení a umístìní nutných pøeložek projednat s provozovatelem tìchto
vodních dìl.

Z hlediska zásobování teplem, zemním plynem a elektrickou energií bez pøipomínek
Akce není v rozporu s ÚPn hl. m. Prahy.

Z hlediska nadøazených telekomunikaèních sítí sledovaných v ÚPn hl.m. Prahy a
vlivu na životní prostøedí bez pøipomínek. Pro úplnost se sdìluje, že v západní èásti
øešeného úseku dojde ke styku se stávajícím kabelovodem, který je nutno
respektovat. Akce není v rozporu se schváleným ÚPn hl. m. Prahy.

Mìstská èást Praha 6 uvádí, že po prostudování Oznámení nepožaduje, aby zámìr
byl posuzován podle zákona. Mìstská èást Praha 6 souhlasí s realizací výše
uvedeného zámìru pouze za splnìní následujících podmínek:

Z hlediska územního plánování uvádí, že z pøedložených variant pøipojení na
Evropskou ulici požaduje jednoznaènì "rozkroèenou" variantu se širokým støedním
dìlícím pásem. Pouze tato varianta kom poziènì odpovídá historickému zámìru
prùbìhu zeleného pásu jdoucího ze Stromovky k zelenému masivu Pražského
Hradu; v této èásti navazuje na øešení Thákurovy ulice. Vlastní øešení køižovatky na
Prašném mostì je odvislé od øešení varianty Mìstského okruhu a mìstská èást
Praha 6 nemá vyhrazený názor na její výbìr.

Z hlediska dopravních opatøení souhlasí s realizací výše uvedeného zámìru s tìmito

doporuèeními:
1) Doporuèuje zvážit menší dimenzi jízdních pruhù s ohledem na pøevažující

využití komunikace osobními vozidly.
2) Doporuèuje urychlenì øešit výslednou variantu s ohledem na blížící se termín

výstavby úsekù MYPRA a PRAŠ.
3) Výsledná varianta by nemìla znemožnit napojení Velvarské ulice na

Gymnazijní (dle pøedložené dokumentace tedy varianta F.I.2a) vè. realizace
tupého napojení ul. gen.Píky na novou komunikaci. Doporuèuje se provìøit
dùvodnost další svìtelné signalizace.

tel.: +420-236 004 245
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4) I pøes zvýšený atak hlukové zátìže vùèi frontì domù ve Václavkovì ulici je
varianta "C" hodnocena lépe.

5) Výsledné øešení se doporuèuje zvolit se zøetelem dopadu tvaru køižovatky na
její propustnost.

Z hlediska životního prostøedí jsou v tomto území urèujícími faktory èistota ovzduší a
hluk. Urèující je vysoké dopravní zatížení významného komunikaèního uzlu
automobilovou a tramvajovou dopravou, zdrojem hluku je také železnice.

Zámìr je umís•ován v blízkosti frekventovaných komunikací se zhoršenými
rozptylovými podmínkami. Realizace zámìru se výraznì na hodnotách prùmìrných
roèních koncentrací neprojeví. Po zprovoznìní propojení se podél trasy navrhované
komunikace (v území pøevážnì bez obytné zástavby) zvýší zneèistìní ovzduší a
slabì sníží ve støední a severní èásti Svatovítské ul., na Vítìzném námìstí a v okolí
jižní èásti Pevnostní. Zneèištìní ovzduší v jižní èásti ul. Svatovítské je dáno
pøedevším dopravním øešením výjezdové rampy z mìstského okruhu ve smìru od
Letné. Ve variantì B vzrostou koncentrace škodlivin v dùsledku dopravních kongescí
na køižovatce s navrhovaným propojením, ve variantì C se šikmou výjezdovou
rampou nastane snížení. Z hlediska zneèistìní ovzduší se jeví jako nejvýhodnìjší
varianta C, rozdíly mezi variantami v pøípadì celkových emisí jsou ale velmi malé.

V dobì výstavby budou vznikat odpady související pøedevším s demolièními pracemi.
Odvoz stavebního odpadu a dovoz zemin pro realizaci násypù (cca 14 000 m3) se
požaduje v maximální výši realizovat mimo prùjezd Vítìzným námìstím.

Požaduje se:

- Na základì hlukových mìøení realizovat protihluková opatøení u obytných
objektù, kde dochází k pøekraèování hygienických limitù, stejnì tak u
gymnázia èi nových administrativních budov.

- Dodržet velikost støedního zeleného pásu v ul. Gymnazijní a provést
osazení kvalitními vzrostlými stromy, vhodnými do daného prostøedí,
plochy rostlého terénu ozelenit.

- Navrhnout pøíjezdové a odjezdové trasy staveništní dopravy tak, aby se

minimalizoval dopad na bydlící obyvatelstvo, pøi pøepravì sypkých
materiálù využívat kontejnery nebo zaplachtovaná vozidla.

- Po dobu výstavby udržovat všechny stavební a dopravní mechanismy
v dobrém technickém stavu, technicky eliminovat sekundární prašnost,
vlastní zemní práce provádìt po etapách vždy v rozsahu nezbytnì
nutném.

- Zajiš•ovat øádnou údržbu a sjízdnost všech využívaných pøístupových cest

ke staveništím a zajistit èistìní vozidel pøed výjezdem ze staveništì.

- Zajistit koordinaci s dalšími významnými stavbami, které v tomto území

budou realizovány, pøedevším s výstavbou metra a stavbou Buštìhradské

dráhy.
- Zajistit stavební práce výhradnì v denní dobì od 7,00 hod. do 20,00 hod.

- V dalším stupni pøedložit projekt nových výsadeb, pøièemž hodnota døevin
v navržených sadových úpravách bude minimálnì v hodnotì kácených
døevin. Ponechané døeviny budou úèinnì chránìny.

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O 1 Praha 1
Pracovištì: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz
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V rámci systému mìstské zelenì se trvá na vybudování zelené plochy
v Gymnazijní, jako souèástí zeleného pásu od Thákurovy ulice po ulici
Slunnou.

Svahy náspù v maximální míøe zazelenit s využitím pokryvných keøù.

Dále mìstská èást požaduje splnìní všech doporuèení uvedených v kapitole GIII
celkové shrnutí, závìry a doporuèení.

Hygienická stanice HMP (dále jen HS HMP) uvádí, že dílèí øešení (podvarianty)
jednotlivých úsekù nemají výrazný význam, ani technicko-ekonomický vliv. Rozdíly
mezi variantami "B" a "C" jsou technického rázu, u obou variant dle pøedložené
akustické studie jsou pøekroèeny hygienické limity hluku, a proto z hlediska zájmù
ochrany veøejného zdraví je nutno klást nejvìtší dùraz na vyhodnocení akustické
zátìže z provozu výše uvedeného zámìru, a to vèetnì návazné dopravy.
Upozoròuje se 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 a
návrhu opatøení na ochranu stávajících chránìných objektù pøed hlukem. Souèasnì
musí být na ochranné hlukové pásmo vyhlášena stavební uzávìra. Ochranné
hlukové pásmo a stavební uzávìra musí být vyhlášeny souèasnì s vydáním
územního rozhodnutí. Návrh na vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu
musí být projednáno s HS HMP. Opatøení, která vyplynou z vyhlášení ochranného
pásma, musí být zahrnuta do projektu.

Èeská inspekce životního prostøedí (dále ÈIŽP) z hlediska ochrany ovzduší a
ochrany vod nemá pøipomínek.

Z hlediska odpadového hospodáøství uvádí, že s inertní odtìženou zeminou
zaøazenou do podskupiny 17 05 (katalog odpadù) je nutno nakládat jako s odpadem,
tzn, pøedávat k využití nebo odstranìní jen osobì oprávnìné ve smyslu zákona o
odpadech. V pøípadì zámìru využít tento odpad "napø. pro rekultivace" je nutno
respektovat ustanovení vyhlášky è. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadù na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Z hlediska ochrany pøírody se upozoròuje, že v oznámení chybí vysvìtlení použitých
zkratek, což èiní studium materiálu znaènì obtížným (zkratka MNO x MO). To se jeví
zvláštì podstatné vzhledem k pøedpokládanému výskytu silnì ohroženého druhu
netopýra velkého a a pøedpokládanému pravidelnému výskytu a hnízdìní
ohroženého èmeláka zemního na plochách Ministerstva obrany. Požaduje se
upøesnit, jak by pøedpokládaná rekonstrukce kasáren mohla do biotopu a vývoje
obou druhù zasáhnout. ÈIŽP upozoròuje, že pokud by se jednalo o zásah do vývoje
èi biotopu ZCHD, je vydání výjimky dle § 56 zákona è. 114/1992 Sb. nezbytné.
Dále se upozoròuje, že uvažovaná stavba bude procházet v S èásti celomìstský
systémem zelenì a aèkoliv je v tomto území (ZMK - zeleò mìstská a krajinná)

umístìní komunikace výjimeènì pøípustné, dojde tak k pøerušení tohoto systému
zelenì. Proto se požaduje co nejvíce posílit výsadbu zelenì v uvedené oblasti a
návrhy na str. 70 podrobnì rozpracovat i do obrazové èásti a dále v další fázi
specifikovat detailnì rozsah kácení zelenì, jak je uvedeno v pøíloze H.VI.

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha I
Pracovištì: Jungrnannova 35/29, III 21 Praha
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V závìru vyjádøení ÈIŽP konstatuje, že nemá k pøedloženému oznámení zásadní

pøipomínky.

Odbor dopravy MHMP (DOP MHMP) ve svém vyjádøení sdìluje, že nemá
zásadních námitek za podmínky, že v dalším stupni projektové dokumentace bude
pro øešení úseku Pevnostní - Evropská dále sledována varianta F .1.2a tzv.
"rozkroèená". Bylo pøiloženo stanovisko DOP MHMP ze dne 16.3.2005 ke studii
tohoto komunikaèního propojení.

Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu MHMP (OKP MHMP) uvádí,
že nìkteré dotèené pozemky jsou v památkové zónì Bubeneè, Dejvice, Horní
Holešovice, pozemek parc. è. 2147, k.ú. Støešovice se nachází v památkové zónì
vilová kolonie Oøechovka. Pøedmìtem ochrany v ochranném pásmu Pražské
památkové rezervace je eliminovat takovou stavební èinnost, která by porušila
urbanistickou koncepci, mìøítko a siluetu Pražské památkové rezervace. V ulici
Velvarské je evidována nemovitá kulturní památka - vila è.p. 1951, Velvarská 3,
která je zapsaná v Ústøedním seznamu kulturních památek a Památník sovìtské
armády, nemovitá kulturní památka. Stavební èinností v øešeném území nesmí být
zpùsobeny nepøíznivé zmìny tìchto památek nebo jejich prostøedí. Veškeré
požadavky na demolice objektù musí být pøedloženy OKP MHMP v samostatném
správním øízení za úèelem vydání závazného stanoviska. Rovnìž další stupnì
projektové dokumentace budou pøedloženy v souladu s ustanovením § 14 odst. 7
zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi, ve znìní pozdìjších pøedpisù OKP
MHMP k projednání ve správním øízení dle ustanovení § 14 odst. 2 citovaného
zákona.
Navrhovaná stavba leží v území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení § 22
odst. 2 zákona è. 20/1987 Sb., o státní památkové péèi ve znìní pozdìjších
pøedpisù, vochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze. V prùbìhu
veškerých zemních prací bude umožnìno provedení záchranného archeologického
výzkumu. Jeho zajištìní je nutno projednat v dostateèném pøedstihu pøed zahájením
výkopových prací a stavební èinnosti. Podmínky pro provedení archeologického
výzkumu a harmonogram prací je nutno projednat s provádìcí organizací
v dostateèném pøedstihu, nejménì 21 dní pøed zapoèetím prací.

Odbor ochrany prostøedí MHMP (dále jen OOP MHMP) sdìluje, že z hlediska
ochrany zemìdìlského pùdního fondu zámìrem nebudou dotèeny žádné pozemky,
které jsou souèástí zemìdìlského pùdního fondu (viz èást 8.11.1 - zábory pùdy).

Z hlediska lesù a lesního hospodáøsfvíje vyjádøení bez pøipomínek.

Z hlediska nakládání s odpady se uvádí, že v dokumentaci pro další stupeò øízení
stavby se požaduje konkretizovat množství odpadù. Stavební a demolièní odpad
bude po vytøídìní nebezpeèných složek v maximální míøe recyklován pro další
využití. Rovnìž i u dalších odpadù bude ve smyslu § 11 zákona o odpadech
upøednostnìno využívání odpadù pøed skládkováním.

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha 1
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Z hlediska ochrany ovzduší se sdìluje, že uvažovaná stavba se nachází v jedné
z nejproblematiètìjších lokalit na území hl. m. Prahy z hlediska kvality ovzduší. Jedná
se o lokalitu, která je silnì ovlivnìna stávající automobilovou dopravou pøedevším na
komunikacích Milady Horákové, Svatovítská, Evropská a Vítìzné námìstí.
Dle vypracované rozptylové studie dosahovaly prùmìrné roèní koncentrace
zneèiš•ujících látek dle modelu A TEM - Aktualizace 2004 v pøedmìtné lokalitì pro
NO2 hodnot v rozmezí 27 - 51 IJg/m3, pro PM1o hodnot v rozmezí 30 - 45 IJg/m3 a pro
benzen hodnot v rozmezí 1,8 - 5,0 IJg/m3.

Tato studie hodnotí dopad z provozu motorových vozidel po propojení ulic
Svatovítská - Evropská jak na nejbližší okolí, tak i v širším zájmovém území ve tøech

výše uvedených variantách.
Vlastní výstavbou propojení (obchvatu) dojde ke snížení dopravní zátìže pøedevším
v ulicích Generála Píky, Na Oøechovce a Pevnostní. Tyto ulice procházejí obytnou
zástavbou. Pokles intenzity dopravy se pøedpokládá i na ulici Milady Horákové
v úseku mezi ulicemi Svatovítská a Pevnostní. Nevýznamnì poklesne intenzita
dopravy (o cca 5%) i na hlavních komunikacích Svatovítská, Evropská a na Vítìzném
nám. Naproti tomu výstavbou obchvatu dojde ke zvýšení intenzity dopravy v ulici
Gymnazijní, kde se na rohu s ulicí Evropskou nachází gymnázium. Toto zvýšení
intenzity dopravy bude mít však za následek jen velmi malý nárùst zneèištìní
ovzduší, u PM1o se budou pøírùstky k prùmìrné roèní koncentraci pohybovat
v hodnotách mezi 0,02 až 0,05 IJg/m , u benzenu v hodnotách mezi 0,02 až 0,2
IJg/m3 a u NO2 v hodnotách mezi 0,1 až 0,4 IJg/m3. Naproti tomu dojde z hlediska
kvality ovzduší k mírnému zlepšení u obytné zástavby v ulicích Generála Píky, Na
Oøechovce a Pevnostní. Toto zlepšení se dá vyjádøit jako pokles pøírùstku
k prùmìrné roèní koncentraci roèních u PM1o v hodnotách mezi 0,02 až 0,1 IJg/m3, u
benzenu v hodnotách od 0,0 do 0,05 IJg/m3 a u NO2 v hodnotách mezi 0,05 až 0,2

IJg/m3.
Podle výsledkù rozptylové studie lze tedy konstatovat, že pøi realizaci aktivních
variant B a C oproti variantì nulové (A) vzroste mírnì zneèištìní ovzduší podél
navrhované komunikace, na stávajících komunikacích (èást Svatovítské, Evropské a
Vítìzné nám.) dojde k malému poklesu. Varianta C (s výjezdovou rampou) se jeví
z hlediska ochrany ovzduší jako výhodnìjší, protože v této variantì dojde k vìtšímu
snížení zneèištìní ovzduší podél ulic Milady Horákové, Generála Píky, Pevnostní a
Na Oøechovce. Uvedené zmìny jsou v absolutních èíslech malé. Naopak k mírnému
zhoršení kvality ovzduší dojde v blízkosti gymnázia v ulici Gymnazijní. Zhoršení
kvality ovzduší bude zasahovat daleko menší území než je území, ve kterém dojde
ke zlepšení kvality ovzduší.
Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že pøedložené oznámení vèetnì rozptylové studie
bylo provedeno v dostateèném rozsahu. Z hlediska zájmù ochrany ovzduší
pøedložený zámìr nevyžaduje komplexní posouzení v dalších stupních procesu EIA.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se uvádí, že nejsou pøipomínky, oznámení
zámìru je považováno za dostateèné a nepožaduje se pokraèovat v procesu EIA.

Z hlediska myslivosti bez pøipomínek

Z hlediska ochrany vod vyjádøení sdìluje, že posuzovaný zámìr výstavby a budoucí
provozování ètyøproudového komunikaèního propojení ulic Evropská a Svatovítská
v Praze 6, jako doplòkového dopravního spojení v návaznosti na køižovatku na
mìstském okruhu - Prašný most, nemá ve všech svých variantách podstatný vliv na
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doøešení odvodnìní daných komunikací. Deš•ové vody budou vždy svádìny pøes
deš•ové vpusti do jednotné kanalizace a jí pak do Ústøední èistírny odpadních vod
Praha v Bubenèi.
Pro období výstavby se pøedpokládá vypracování havarijního plánu pro pøípad úniku
ropných látek.
Z vodohospodáøského hlediska není požadováno pokraèování v procesu EIA

Pan Josef Jùza uplatnil následující pøipomínky:
1. Výstavba komunikace by nemìla zvyšovat souèasný bariérový efekt soubìžné

trati. V místì proti nynìjšímu podchodu (prùchozímu propustku) pod železnicí
z Buštìhradské ulice by bylo vhodné zøídit pøechod pro chodce nebo podchod,
sloužící pøedevším pohybu od Buštìhradské ke vstupu do metra.

2. V období výstavby by bylo žádoucí pøenést èást zátìže pøi dopravì materiálu
z ulic Prahy 6 na pøilehlou železnici.

3. Køížení se Svatovítskou øešit tak, aby vznikly podchody pro pìší pod ulicí
Svatovítskou v prodloužení chodníku mezi navrhovanou komunikací a
železnièní tratí a pod novou komunikací podél Svatovítské. Vyvýšení
køižovatky nad úroveò okolního terénu umožní takové øešení bez
mimoøádného zvýšení nákladù.

4. Pøi úpravách køižovatky Gymnazijní s Evropskou posoudit možnost a úèelnost
pøípadného vybudování lávky nad nebo podchodu pod Evropskou.

5. Na stranì 77 je navrhována asymetrická doba 21 - 7 hodin pro neprovádìní
hluèné èinnosti. Mezi 19 - 21 hod. se zpravidla ukládají dìti a v bytech

provozují èinnosti, pøi kterých hluk vadí v daleko vìtší míøe než v pracovní dny
v 6 - 8 hodin, kdy bývá vìtšina lidí v nebo na cestì do zamìstnání a škol nebo

se na ni pøipravují. Ani z hlediska v oznámení zmiòovaných volnì žijících
živoèichù nevidí jako dùvodný tak výrazný posun klidového období do
pozdìjších hodin.

Obèanské sdružení Via 6 má následující pøipomínky.
. V oznámení je významnì zjednodušováno zhoršení zdravotních vlivù

na životní prostøedí a kvalitu života obyvatel, zejména na obytnou
zástavbu ulice Buštìhradské a èásti ulice Pevnostní.

. V oznámení je rozpor, na jedné stranì je do intenzity provozu zahrnut
stávající provoz na železnièní trati, nebo• dle údajù plánovaný stav není
zatím znám, a na druhé stranì v èásti C je již uvádìno technické øešení
omezení hluku z provozu projednávané modernizace stávající
železnièní trati jako dostaèující i pro omezení hluku z komunikaèního
propojení Evropská - Svatovítská. Pøi posuzování hladiny hluku

vyprodukovaného spoleènì s železnièní tratí se pak vychází se stejným
odùvodnìním z provozu cca 3 soupravy za hodinu, podle pøipravované
modernizace by však se mìlo jednat o provoz až cca 20 souprav za
hodinu.

. Oznámení dále neobsahuje údaje o øešení stávající pìší komunikace
spojující ul. Buštìhradskou a ul. G. Píky využívající podchodu pro pìší
v tìlese železnièní tratì. Nedostateènì je øešen zejména obecný
problém rozdìlení obytné èásti Prahy 6, pøedevším z pohledu chodcù a
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možnosti dojít k stanicím MHD, pøíp. dopravy dìtí do školek a
základních škol.
V oznámení je také mylnì jak graficky (náhledové perspektivy), tak
textovì zdùrazòováno ponechání stávající zelenì nebo výstavba nové
zelenì oddìlující novou komunikaci od ulice Buštìhradské. Podle
oznámení dochází k odstranìní stávající zelenì mezi železnièním
tìlesem a novou komunikací v úseku cca 300 m ul. Buštìhradské. Na
jižní stranì železnièního tìlesa je uvažována výsadba nové zelenì i
v místech stávající zástavby øadových garáží ul. Buštìhradské bez
øešení odstranìní tìchto staveb, naopak na jiném místì jsou tyto
øadové garáže zmiòovány jako zvuková kulisa.
V tomto stupni nebyla specifikována technická opatøení pro zajištìní
návrhové rychlosti. S tím souvisí zadané parametry ve výpoètovém
modelu. Lze pøedpokládat, že v rámci plynulosti provozu mùže dojít ke
zvýšení návrhové rychlosti a dalšímu zvýšení hladiny hluku.
Vzhledem k nevyjasnìnosti øady parametrù ovlivòujících zejména
zdravotní vlivy stavby na obytnou zástavbu ul. Buštìhradské a èásti
ulice Pevnostní se požaduje doplnìní dokumentace a vypracování
nezávislého posouzení vlivu stavby è. 8559 na životní prostøedí (EIA)
jako stavby kategorie I podle zákona è. 100/2001 Sb. Dále se žádá, aby
všechny posuzované parametry byly zhodnoceny i z hlediska soubìhu
s pøipravovanou modernizací železnièní trati Praha - Kladno, nebo• tyto
vlivy budou na životní prostøedí pùsobit zároveò, není proto možné
odvolávat se na zatím nestanovené parametry této druhé stavby a
vycházet z odhadnutých minimálních hodnot (hluku, prašnosti apod.),
ale podle názoru sdružení je již v této fázi tøeba vycházet z pøípadných
maximálních hodnot.

Pan Miroslav Mojžíš vyjadøuje svùj zásadní nesouhlas s navrženým komunikaèním
propojením. Uvádí, že tato stavba výraznì zhorší životní prostøedí, znehodnotí domy
a byty a pøispìje ke zhoršení zdravotního stavu obyvatel.
Toto propojení je dle názoru pana Mojžíše zbyteèné a nesmyslné. Znièí mimo jiné i
stovky stromù.
V pøíloze pøikládá dopis, který zaslalo 405 spoleèenství vlastníkù domù (Kafkova
1059 - 1060, 1062) starostovi mìstské èásti Praha 6, dále dopis Bytového družstva

Nová jistota (Generála Píky 1435/14a) z února 2007 a další dopis, který má být opìt
zaslán starostovi MÈ Praha 6. Ve všech tìchto písemnostech se vyjadøuje nesouhlas
se zamýšlenou stavbou komunikace. Dále jsou pøiloženy snímky zelenì z této
oblasti.

Závìr:
Zámìr "Stavba È. 8559 - Komunikaèní propojení Evropská - Svatovítská, Praha 6"

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
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citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr
bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základì dostupných podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru
že zámìr

"Stavba è. 8559 Komunikaèní propojení Evropská
Praha 6"

Svatovítská,

bude posuzován
podle citovaného zákona, nebo• k pøedloženému oznámení byla uplatnìna øada
pøipomínek, týkající se návrhu jejího øešení, hodnocení významnosti vlivù stavby na
životní prostøedí a veøejné zdraví i další projektové pøípravy stavby.

Pøíslušný úøad požaduje zpracovat dokumentaci vlivù zámìru na životní prostøedí
(dále jen dokumentace) podle pøílohy è.4 k citovanému zákonu a zamìøit se
pøedevším na následující oblasti:

. provìøení správnosti dopravních podkladù

. zvážení vhodnosti pøechodù (podchodù) pro pìší

. øešení kumulativních vlivù vèetnì železnièní trati

. vyhodnocení problematiky vlivù na hluk a ovzduší

vyhodnocení problematiky vlivù na obyvatelstvo.
. vyhodnocení problematiky ochrany pøírody

. vyhodnocení jednotlivých variant z hlediska vlivù na životní prostøedí

. zabývat se dalšími relevantními pøipomínkami z vyjádøení k oznámení.

Ve smyslu § 7 odst. 6 citovaného zákona a s ohledem na poèet dotèených správních
úøadù a dotèených územních samosprávných celkù stanovuje pøíslušný úøad poèet
dokumentací pro pøedložení na 12 výtiskù.

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

/

Ing. ar .Jan ~r
øeditel odboru

/
/
Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánské nám. 2
Praha 1
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