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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn.

SZn.
Vyøizuje/linka
S-M HMP-460936/2007/OOPNI/E 1A/495-8/Nov Ing. Novotný/4278

Datum
26.11.2008

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí
podle § 10 zákona È. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlívù na životní
prostøedí),ve znìní pozdìjších pøedpisù pro zámìr
Prodloužení trasv A metra v Praze ze stanice Deivická, provozní úsek V.A1
De"vická mimo - Petøin rovozní úsek V.A2 Petøin mimo - Motol

I.
1.

Identifikaèni údaje
Název

zámìru

Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická, provozní úsek V.A1 Dejvická
(mimo) - Petøiny,provozní úsek V.A2 Petøiny(mimo) - Motol

2.

Kapacita (rozsah) zámìru
Prodloužení trasy A ze stanice Dejvická pøesstanici Èervený Vrch, Veleslavín, Petøiny
do stanice Motol (provozní úsek V.A), øešená ve dvou etapách - v provozním úseku
V.A1 Dejvická - Petøiny o délce 4,47 km, v provozním úseku V.A2 Petøiny - Motol o
délce 1,5 km.
Pøedpokládané nejvyšší zatížení ve výhledu roku 2015 v provozním úseku V.A1
(Dejvická - Petøiny)je 6 100 cestujících za hodinu a v provozním úseku V.A2 (Petøiny Motol) 4 450 cestujících za hodinu.

3.

Umístìní zámìru (kraj, obec, katastrální území)

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Praha
Praha
Praha 5, Praha 6, Praha 7
Bøevnov, Dejvice, Motol, Veleslavín, Vokovice
(pro kabely 22 kV Holešovice, Bubeneè, Smíchov)

Stanice Èervený vrch je umístìna v sídlišti Èervený Vrch mezi køižovatkami ulic
Evropská s Arabskou a Evropská s Horomìøickou a Liberijskou (podélná osa stanice
pøitomprobíhá pod Evropskou ulicí).
Stanice Veleslavín je umístìna pod Evropskou ulicí s výstupy v køižovatce s ulicemi
Vokovická a Veleslavínská.
Stanice Petøiny je umístìna v sídlišti Petøiny mezi køižovatkami ulic Na Petøinách
s Brunclíkovou a ulic Brunclíkova s Ankarskou (podélná osa stanice pøitom probíhá pod
Brunclíkovou ulicí).
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Stanice Motal je umístìna ve svahu severnì od Fakultní nemocnice Motal s pøimknutím
k ulici Kukulova.

4.

Obchodní

fírma oznamovatele

Dopravní podnik hl. m. Prahya.s.

5.

lG oznamovatele
00005886

6.

Sídlo (bydlištì)

oznamovatele

Sokolovská 217/42; 19023 Praha 9
II.

1

2.

3.

4.

Prùbìh oosuzování
Oznámení(zpracovatel, datum pøedložení)
Zpracovatel oznámení:

Ing. KateøinaHladká Ph.D.
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1A
130 00 Praha 3
autorizace è.j. 10606/ENV/06 ze dne 6. 2. 2006

Datum zpracování oznámení:
Datum pøedloženíoznámení:

10/2007

10/2007

Dokumentace
Zpracovatel dokumentace:

Ing. Kateøina Hladká Ph.D.
SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1A
130 00 Praha 3
autorizace è.j. 10606/ENV/06 ze dne 6. 2. 2006

Datum zpracování dokumentace:
Datum pøedložení dokumentace:

06/2008
06/2008

Posudek
Zpracovatel posudku:

Ing. Václav Obluk
Morseova 245
109 00 Praha 10 - Petrovice
osvìdèení odborné zpùsobilosti pro posuzování
vlivù na životní prostøedíè.j.: 19739/2338/0PVŽP/98
ze dne 16. 12. 1998, resp. autorizace, která byla
prodloužena rozhodnutím MŽP è.j.: 14798/ENV/06
ze dne 21. 3. 2006

Datum zpracování posudku:
Datum pøedložení posudku:

09/2008
09/2008

Veøejné projednání
Veøejné projednání ve smyslu § 17 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù
na životní, v platném znìní (dále jen zákon), se uskuteènilo 15. 10. 2008 od 16:00
hodin ve velkém zasedacím sále Útvaru rozvoje hlavního mìsta Prahy (Praha 2,
Vyšehradská 57).
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Celkové hodnocení procesu posuzování vèetnì úèastí veøejností
Proces posuzování probìhl v souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky
MŽP ÈR è. 457/2001 Sb., o odborné zpùsobilosti a o úpravì nìkterých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivù na životní prostøedí.
Vlivy pøedmìtného

zámìru

byly v prùbìhu

procesu posouzeny ze všech podstatných

hledi~ek.
Do procesu posuzování vlivù zámìru na životní prostøedí se aktivnì zapojili zástupci
dotèených územních samosprávných celkù, dotèených správních úøadù i veøejnosti.
Zpracovatel dokumentace i posudku oznaèili zámìr za pøijatelný z hlediska vlivù
na životní prostøedí pøi splnìní navržených podmínek pro minimalizaci a kompenzaci
negativních vlivù na životní prostøedí.

6.

Seznam subjektù, jejichž vyjádøení jsou ve stanovísku zèástí nebo zcela zahrnuta

-

Ateliér pro životní prostøedí,o.s.
(vyjádøení k oznámení zámìru ze dne 3. 7. 2008 s doplnìním ze dne 28.2.2008)

-

Obvodní báòský úøadv Kladnì
(vyjádøení k oznámení zámìru zn.: 06839/2007/02/001 ze dne 26. 11. 2007)

-

pan Jùza
(vyjádøení k dokumentaci ze dne 16. 7. 2008 a vyjádøení k posudku ze dne 5. 10.
2008 a ze dne 15. 10. 2008)

-

Mgr. Krutáková

-

(vyjádøení k dokumentaci ze dne 29. 7. 2008 a vyjádøení k posudku ze dne 7. 10.
2008 )
paní Šimáèková

-

(vyjádøení k dokumentaci ze dne 17. 7. 2008)
paní Buršíková
(vyjádøení k dokumentaci ze dne 15. 7. 2008)

-

RNDr. Podešva, CSc.
(vyjádøení k dokumentaci ze dne 10. 7. 2008)

-

paní Šizlingová

-

(vyjádøení k dokumentaci ze dne 29.7.2008)
obèané z Malobøevnovskéa Anhaltovy ulice

-

(vyjádøení k dokumentaci ze dne 2. 7. 2008)
pan Thoma
(vyjádøení k posudku ze dne 28. 9. 2008)

-

pan Hradil
(vyjádøení k posudku bez uvedení data vyjádøení)

-

hlavní mìsto Praha
(vyjádøení k dokumentaci è.j.: MHMP 503961/2008 ze dne 18. 8. 2008 a vyjádøení
k posudku è.j.: MHMP 605900/2008 ze dne 6. 10.2008)
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mìstská èást Praha 6
(vyjádøení k doku~entaci è.j.: MÈ P6 47305/2008 ze dne 29. 8. 2008 a vyjádøení
k posudku è.j.: MC P6 70610/2008 ze dne 15. 10.2008)
mìstská èást Praha 5
(vyjádøení k dokumentaci èj.: MÈ05/18605/2008/0DŽ/beshp ze dne 1. 9. 2008 a
vyjádøení k posudku è.j.: MC05/24233/2008/0DŽ/beshp ze dne 7. 10.2008)
mìstská èást Praha 7
(vyjádøení k dokumentaci - usnesení Rady MÈ Praha 7 è. 0822/08-R z jednání è.
30 ze dne 5. 8. 2008)
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeník dokumentaci è.j.: ÚPU743/3753/7285/08 ze dne 25. 7.2008)
Èeská inspekce životního prostøedí,oblastní inspektorát Praha
(vyjádøení k dokumentaci è.j.: ÈIŽP/41/ØI/0730161.002/08/PPX ze dne 24. 7.
2008 a vyjádøení k posudku è.j.: ÈIŽP/41/IPP/0817508.001/08/PTM ze dne 6. 10.
2008)
Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor ochrany prostøedí
(vyjádøení k dokumentaci SZn.: S-MHMP-460936/2007/2/00PNI ze dne 1. 8.
2008 a vyjádøení k posudku SZn.: S-MHMP-460936/2007/3/00PNI ze dne 10.
10. 2008)
Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor kultury, památkové péèe a cestovního
ruchu
(vyjádøení k dokumentaci è.j.: S-MHMP 407003/2008/Pok ze dne 14. 7. 2008 a
vyjádøení k posudku è.j.: MHMP 557611/2008 ze dne 23.9.2008)
Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor dopravy
(vyjádøení k dokumentaci è.j.: MHMP-409479/2008/DOP-O4/Dù ze dne 9.7.2008
a vyjádøeník posudku è.j.: MHMP-557613/2008/DOP-O4/Dù ze dne 22.9.2008).

III. Hodnocení zámìru

1.

Souhrnná charakteristika pøedpokládaných
z hlediska jejich velikosti a významnosti

vlivù zámìru

na životní prostøedí

Posuzovaný zámìr "Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická, provozní
úsek V.A1 Dejvická (mimo) - Petøiny, provozní úsek V.A2 Petøiny (mimo) - Motol"
pøedstavuje výstavbu prodloužení trasy A ze stanice Dejvická pøes stanici Èervený
Vrch, Veleslavín, Petøiny do stanice Motol, která je øešená ve dvou etapách v provozním úseku V.A1 Dejvická - Petøiny o délce 4,47 km, v provozním úseku V.A2
Petøiny- Motol o délce 1,5 km.
Posuzovaný zámìr pøi realizaci navržených opatøení k ochranì životního prostøedí
prakticky neovlivní, resp. minimálnì èi èasovì omezenì ovlivní, horninové prostøedí,
ovzduší a akustickou situaci, klima a krajinu, pøírodnízdroje a kulturní památky. Ovlivní
sice faunu a flóru, ekosystémy, pùdu, vodu a hmotný majetek, avšak toto ovlivnìní je
pøijatelné. Vlivy posuzovaného zámìru na uvedené složky a parametry životního
prostøedíse tak promítají i do pøijatelnéhoovlivnìní veøejnéhozdraví.
Za pøedpokladu realizace podmínek k ochranì životního prostøedí a veøejného zdraví
rezultujících z procesu posuzování podle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù
na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování
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vlivù na životní prostøedí), ve znìní pozdìjších pøedpisù, lze celkovì konstatovat,
vlivy posuzovaného zámìru na životní prostøedí a veøejné zdraví budou pøijatelné.

že

Vzhledem k charakteru zámìru, jeho lokalizaci a údajùm o vlivech zámìru na životní
prostøedí a veøejné zdraví shromáždìných
v rámci posuzování
podle zákona
è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých
souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní
pozdìjších
pøedpisù, je zøejmé, že problematika pøeshranièních vlivù na životní
prostøedí a veøejné zdraví je v pøípadì posuzovaného
zámìru
bezpøedmìtná.
S posuzovaným zámìrem
nejsou spojeny pøeshranièní vlivy na životní prostøedí
a veøejné zdraví.

2.

Hodnocení technického øešení zámìru s ohledem na dosažený stupeò poznání
pokud jde o zneèiš•ování

životního

prostøedí

Technické øešení zámìru je s ohledem na charakter zámìru a danou etapu pøípravy
zámìru
pro potøeby posouzení vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví
v dokumentaci dostaèujícím zpùsobem popsáno. Detailnìjší øešení se s ohledem na
požadavky vyplývající z pøíslušných právních pøedpisù pøedpokládá v rámci další
pøípravy zámìru pro pøíslušná øízení k povolení pøedmìtného zámìru.

3.

Návrh
opatøení
k prevenci,
vylouèení,
snížení,
popøípadì
kompenzaci
nepøíznivých vlivù zámìru na životní prostøedí vèetnì povinností a podmínek pro
sledování a rozbor vlivù na životní prostøedí
Pøíslušná opatøení k ochranì
životního prostøedí a veøejného zdraví rezultující
z procesu posuzování vlivù podle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na
životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù
na životní prostøedí), ve znìní pozdìjších pøedpisù, jsou specifikována jako podmínky
tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí pro fázi
pøípravy, realizace a provozu.

4.

Poøadí variant z hlediska

vlivù na životní prostøedí

Stanovení poøadí variant øešení zámìru je v daném pøípadì bezpøedmìtné,
zámìr byl v dokumentaci pøedložen jako invariantní.

5.

Vypoøádání vyjádøení k dokumentaci
životní prostøed

(oznámení)

a k posudku

nebo•

vlivù zámìru

na

5.1 Vyjádøení k oznámení zámìru
V rámci pøedkládaného zámìru obdržel pøíslušný úøad ve fázi oznámení zámìru
celkem 10 vyjádøení dotèených územnì samosprávných celkù, dotèených správních
úøadù a veøejnosti.
Požadavky a pøipomínky obsažené ve vyjádøeních byly zohlednìny
zjiš•ovacího
øízení zámìru
S-MHMP-460936/2007/00PNI/EIA/495-2a/Žá
31. 1. 2008 a souèasnì v tomto stanovisku pøíslušného úøadu.
5.2 Vyjádøení k dokumentaci

v závìru
ze dne

zámìru

K dokumentaci bylo doruèeno celkem 16 vyjádøení dotèených územnì samosprávných
celkù, dotèených správních úøadù a veøejnosti.
Požadavky a pøipomínky obsažené
vypoøádány v posudku.
5.3 Vyjádøení k posudku

v doruèených

vlivù zámìru

vyjádøeních byly vyhodnoceny

a

na životní prostøedí

K posudku byla doruèeno 12 vyjádøení dotèených územnì samosprávných celkù,
dotèených správních úøadù a veøejnosti. Tyto a další pøipomínky byly následnì
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projednány na veøejném projednání (viz zápis z veøejného projednání ze dne
17.10.2008 SZn. S-MHMP-460936/2007/00PNI/EIA/495-7/Nov) a byly podkladem
pro vydání tohoto stanoviska.
Vypoøádání jednotlivých pøipomínek k posudku, která jsou obsahem písemných
vyjádøení:
Vyjádøení pana Jùzy
.
(ze dne 5. 10. 2008)
Podstata vYjádøení
a)

Je rozpor mezi mírou omezení provozu MHD uvádìnou v dokumentaci a
posudku.

b)

Pøipomínky požadující stanici na Vypichu jsou v posudku odmítnuty. Požaduje
se doplnit odhady poptávky po pøestupuv uzlu Vypich jednak v etapì ukonèení
metra v Motole, jednak po dalším prodloužení za Bílou Horu.

c)

Ve vztahu k øešení individuální automobilové dopravy je podmínka
pøedstihového vybudování zaøízení na Dlouhé Míli nezbytná, požaduje se ale
doplnìní návrhu øešenízbylé vtažené dopravy na sídlištích.

d)

Pøílohy posudku ukazují, že se poèítá ještì s daleko výraznìjším omezením
hustoty provozu a narušením dopravních vazeb, než vyplývalo z dokumentace.

e)

O koneèné autobusù na Homolce se v posudku uvádí, že zde mùže konèit
pouze jedna linka, ale již dnes zde konèí dvì linky.

f)

V podmínce a) 20. posudku se požaduje nahradit slova "Provìøit možnost
realizace cest" slovy "Vybudovat cesty".

g)

Vopatøeních podmínkou a) 28. b) navrhovaná doba pro stavební èinnost je
asymetricky pøíliš posunutá do veèerních hodin. Pokud má zùstat 14 hodin
dennì, považuje se za podstatnì vhodnìjší 6 - 20 hodin než 7 - 21 hodin.

h)

Trvá se na potøebnosti nácestných zastávek u stanice Veleslavín a jejich
zahrnutí do podmínek stanoviska s tím, že je pøijatelnéjejich umístìní v celém
úseku mezi køižovatkous Koòžskou ulicí a okolím mostu pøesLitovický potok.

Vypoøádánívyjádøení
ad a) Údaje o provozu MHD jsou uvádìny ve vztahu k dané èasové etapì a je
zøejmé, že jsou pouze pøedpokladem. Definitivní návrh provozu MHD bude
stanoven ve vazbì na zahájení provozu metra a mùže být dále precizován.
Relevantní opatøení jsou zahrnuta do podmínek tohoto stanoviska - podmínky
a) 30., c) 2.
ad b) Pøedložený zámìr je výsledkem døívìjších øešení dopravní obsluhy
severozápadního sektoru hlavního mìsta Prahy, vèetnì posouzení vlivù na
koncepèní úrovni (tzv. SEA), tj. posouzení zmìny Z 1344/00 územního
plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy na životní prostøedíjako koncepce
podle zákona è. 100/2001 Sb. s vydáním souhlasného stanoviska.
ad c) Se vèasným vybudováním a zprovoznìním
autobusového terminálu
a parkovištì P + R na Dlouhé Míli pøeduvedením prodloužené trasy A metra do
provozu je poèítáno a toto je promítnuto do podmínek tohoto stanoviska podmínka a) 1.
S vybudováním parkoviš• u stanic metra, která by vtáhla individuální
automobilovou dopravu do sídliš•, se zámìrnì nepoèítá. Opatøení k omezování
individuální automobilové dopravy Uako napø. placené zóny atd.) jsou øešena
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z úrovnì pøíslušných mìstských
èástí s ohledem
dopravy a její øešení v pøíslušných územích.

na komplexní

hodnocení

ad d)

Vzhledem k tomu, že problematika provozu MHD již byla komentována
ad a) tohoto vypoøádání vyjádøení, odkazuje se na toto vypoøádání.

ad e)

Koneèná autobusù na Homolce
svažitému území se nedá rozšíøit.

ad f)

Podmínka a) 20. tohoto stanoviska je upravena s ohledem na vyjádøení.

ad g)

Podmínka a) 28,b) tohoto stanoviska je upravena s ohledem na vyjádøení.

ad h)

Nácestné zastávky u stanice Veleslavín se neuvažují. Dálkové autobusy konèí
na Dlouhé Míli a pøípadnì na Florenci.

je

prostorovì

limitována

v bodì

a vzhledem

ke

Vyjádøení pana Jùzy
(ze dne 15. 10. 2008)
Podstata vvjádøení
Po veøejném projednání doplòuje pøedchozí vyjádøení takto:
a)

Pøi zdùvodòování údajnì malé poptávky po pøestupu mezi tramvajemi a metrem
v požadované stanici Vypich se berou v úvahu pouze cestující z Malého
Bøevnova do centra Prahy. Pøi vzdálenosti do 2 - 4 zastávek povrchové dopravy
funguje bìžnì
návoz k metru i z opaèné strany. Dostupnost a kvalita
dopravního spojení do všech relevantních cílù je souèástí vlivù na obyvatelstvo
vèetnì sociálnì ekonomických.

b)

U stavebních prací je dùležité nejen èasové omezení hluèných prací, ale i
znalost doby konání hluèných prací a doby klidu. Podmínky stanoviska navrhuje
doplnit o stanovení zpùsobu oznámení období hluènìjších prací èi naopak
období relativního klidu veøejnosti.

c)

Trvá na tom, aby v podmínkách stanoviska bylo urèeno, že z každé stanice
metra musí být alespoò èást výstupù opatøena pøístøešky (zimní namrzání
nekrytých schodù).

d)

Øešení pøístupu z metra na tramvajovou zastávku do centra u stanice
Veleslavín úrovòovým pøechodem považuje za životy ohrožující a nadále
nepøijatelné.

e)
-,

Posuzovaný zámìr ve variantì 1 považuje za nepøijatelný, a to z hlediska vlivù
na obyvatelstvo vèetnì sociálnì ekonomických, zahrnujících vinou absence
pøímého pøestupu metro - tramvajová tra• Bìlohorská vytvoøení výraznì horších
podmínek pro vytvoøení kvalitní sítì veøejné dopravy oproti zamítnuté variantì
5. Za pøijatelnou považuje pouze variantu 5.

Vvpoøádání vvjádøení
ad a)

Pøedložený zámìr
je výsledkem
døívìjších
øešení dopravní
obsluhy
severozápadního sektoru hlavního mìsta Prahy, vèetnì posouzení vlivù na
koncepèní úrovni (tzv. SEA), tj. posouzení zmìny
Z 1344/00 územního
plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy na životní prostøedí jako koncepce
podle zákona è. 100/2001 Sb. s vydáním souhlasného stanoviska.
Hodnocení
navrhovaných
variant (ve vyjádøeních veøejnosti k oznámení
zámìru) je provedeno v pøedøazeném úvodu pøed vlastní dokumentací a
je v zásadì nadstandardním pøístupem, nebo• pøedmìtnému posuzování vlivù
pøedloženého
zámìru
na projektové
úrovni
(tzv.
EIA)
pøedcházelo
(kromì døívìjšího variantního øešení dopravní obsluhy severozápadního sektoru
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hlavního mìsta Prahy spolu s napojením na Letištì Ruzynì) posuzování vlivù
na koncepèní úrovni (tzv. SEA), tj. posuzování zmìny Z 1344/00 územního
plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy na životní prostøedí jako koncepce
s vydáním souhlasného
stanoviska
podle
zákona
è.
100/2001
Sb.
Pøitom dokumentace,
resp.
pøedložený zámìr,
vychází
z provedeného
posouzení vlivù zmìny Z 1344/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního
mìsta Prahy na životní prostøedí a respektuje pøíslušné souhlasné stanovisko,
resp. podmínky tohoto stanoviska. Pøedložení invariantního zámìru je proto
logickým dùsledkem pøedešlého vývoje v pøípravì tohoto zámìru.
Hodnocení variant navržených veøejností ve vyjádøeních k oznámení zámìru
prokázalo, že z hlediska ochrany životního prostøedí a veøejného zdraví (a právì
výhradnì toto hledisko je pøedmìtem posuzování podle zákona È. 100/2001
Sb.) jsou navržené varianty a varianta pøedložená v dokumentaci prakticky
srovnatelné bez zásadního environmentálního
rozdílu. Je proto zøejmé, že
urèujícím (primárním) aspektem ve výbìru variant øešení zámìru nemùže být
aspekt ochrany životního prostøedí a veøejného zdraví, nýbrž zejména aspekt
technického a dopravního øešení zámìru.

- podmínka

ad b)

Relevantní opatøení je zahrnuto do podmínek tohoto stanoviska
a) 28. b).

ad c)

Podle vyjádøení Metroprojektu Praha a.s. se s realizací pøístøeškù poèítá.
Relevantní opatøení je zahrnuto do podmínek tohoto stanoviska - podmínka
a) 36.

ad d)

Pøístup pøechodem z metra na tramvajovou zastávku do centra u stanice
Veleslavín byl urèen Policií ÈR a odborem dopravy Magistrátu hlavního mìsta
Prahy s ohledem na øadicí pruhy pøed køižovatkou a plynulostí dopravy na
svìtelné køižovatce.

ad e)

Vzhledem k obsahu vyjádøení se odkazuje
vyjádøení.

na bod ad 1. tohoto vypoøádání

Vyjádøení Mgr. Krutákové
(ze dne 7. 10. 2008)
Podstata vYjádøení
a)

Zhoršení dopravní situace v urèitých územích v dùsledku pøedpokládaných
omezení povrchových linek MHD v kombinaci s nevhodným trasováním metra a
umístìním stanic, popøípadì neexistencí nìkterých stanic, vyvolá náhradu
používáním individuální automobilové dopravy. V tìchto souvislostech nepøináší
zámìr žádné zásadní zlepšení životního prostøedí v dotèené oblasti.

b)

Variant možného prodloužení trasy A existuje nìkolik, pøièemž posuzovaná
varianta byla vytvoøena novì. Její odùvodnìní napojením Letištì Ruzynì ztrácí
význam ve vztahu k rychlodráze. Tvrzení o zkrácení èasové dostupnosti cílù
v dopravì není pravdivé. Ochrana prostøedí se má dít pøedevším omezováním
individuální automobilové dopravy.

c)

Posudek neøeší otázku, jak zabránit nárùstu individuální automobilové dopravy.

d)

Odmítnutí stanice Vypich lze považovat za velmi závažný nedostatek zámìru
prodloužení metra A.

e)

Posuzovaný zámìr je jen jednou z øady variant možného vedení prodloužené
trasy A, které byly zpracovány již v døívìjších letech. Fakt, že byla vybrána
(resp. novì navržena) tato varianta ještì neznamená, že byla vybrána
(navržena) ta skuteènì nejúèelnìjší.
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Vypoøádání vyjádøení
ad a)

Údaje o provozu MHD jsou uvádìny ve vztahu k dané èasové
zøejmé, že jsou pouze pøedpokladem. Definitivní návrh provozu
stanoven ve vazbì na zahájení provozu metra a mùže být dále
Relevantní opatøení jsou zahrnuta do podmínek tohoto stanoviska
a) 30., c) 2.

etapì a je
MHD bude
precizován.
- podmínky
'

Pokud jde o životní prostøedí, zlepšení situace predikované v dokumentaci
vyplývá z omezení zatížení vybraných komunikací automobilovou dopravou,
které vychází z Oficiálních údajù Útvaru rozvoje hlavního mìsta Prahy.
ad b)

Pøedložený zámìr
je výsledkem
døívìjších
øešení dopravní
obsluhy
severozápadního sektoru hlavního mìsta Prahy, vèetnì posouzení vlivù na
koncepèní úrovni (tzv. SEA), tj. posouzení zmìny Z 1344/00 územního
plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy na životní prostøedí jako koncepce

podle zákona è. 100/2001Sb.s vydánímsouhlasného
stanoviska.
Jak již bylo uvedeno, zlepšení situace predikované v dokumentaci vyplývá
z omezení zatížení vybraných komunikací automobilovou
dopravou, které
vychází z oficiálních údajù Utvaru rozvoje hlavního mìsta Prahy (významnìjší
zmìny se projeví v hromadné dopravì osob, nikoliv individuální automobilové
dopravì ).

ad c) Se

vèasným vybudováním
a zprovoznìním
autobusového
terminálu
a parkovištì P + R na Dlouhé Míli pøed uvedením prodloužené trasy A metra do
provozu je poèítáno a toto je promítnuto do podmínek tohoto stanoviska podmínka a) 1.
S vybudováním
parkoviš• u stanic metra, která by vtáhla individuální
automobilovou dopravu do sídliš•, se zámìrnì nepoèítá. Opatøení k omezování
individuální automobilové dopravy (jako napø. placené zóny atd.) jsou øešena
z úrovnì pøíslušných mìstských
èástí s ohledem na komplexní hodnocení
dopravy a její øešení v pøíslušných územích.

ad d)

Jak již bylo uvedeno, pøedložený zámìr je výsledkem døívìjších øešení dopravní
obsluhy severozápadního sektoru hlavního mìsta Prahy, vèetnì posouzení
vlivù na koncepèní úrovni (tzv. SEA), tj. posouzení zmìny Z 1344/00 územního
plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy na životní prostøedí jako koncepce

podle zákona è. 100/2001Sb. s vydánímsouhlasnéhostanoviska.
ad e)

Vzhledem k tomu, že problematika variant již byla komentována
tohoto vypoøádání vyjádøení, odkazuje se na toto vypoøádání.

v bodì ad b)

Vyjádøení pana Thoma
(ze dne 28. 9. 2008)
Podstata vyjádøení
Pøipomíná se nepøítomnost 2. vestibulu stanice Motol na Bìlohorskou ulici smìr Vypich
(na stanici Vypich se netrvá). Jako pøedèasná poznámka se uvádí, že pokud povede
na letištì rychlodráha, není nutné tam dále prodlužovat metro.
Vypoøádání vyjádøení
Pøedložený zámìr je výsledkem døívìjších øešení dopravní obsluhy severozápadního
sektoru hl. m. Prahy, vèetnì
posouzení vlivù na koncepèní úrovni (tzv. SEA),
tj. posouzení zmìny Z 1344/00 územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy na životní
prostøedí jako koncepce podle zákona è. 100/2001 Sb. s vydáním souhlasného
stanoviska.
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Vyjádøení pana Hradila
(bez uvedení data vyjádøení)
Podstata vyjádøení
a)

Svými pøipomínkami podle svých slov pøispívá k tomu, aby se docílilo
pøípadného pøehodnocení celého zámìru anebo k jeho úplnému 'zrušení,
ponìvadž se nesluèuje s efektivním využíváním finanèních zdrojù v rozvoji
hlavního mìsta a s uspokojováním potøeb jeho obyvatel.

b)

Pøímé napojení do centra mìsta
prostøednictvím metra ještì
zdaleka
neznamená, že se doprava do centra zkvalitní všude a všem. Opomíjí se
potøeba dobrého propojení všech èástí mìsta.

c)

Po uvedení zámìru do provozu bude podél Patoèkovy ulice zcela zrušena
autobusová doprava, a tudíž i možnost dopravit se veøejnou dopravou na
jakoukoliv stanici metra. Zrušení autobusových
linek mezi Vypichem a
Hradèanskou by znamenalo nárùst individuální automobilové dopravy a ke
snížení imisní zátìže by nedošlo.

d)

Redukcí povrchové dopravy dojde k prodloužení dosavadních intervalù mezi
spoji, což dopravní situaci zhorší a cestu do centra prodlouží (èasová
dostupnost cílù se zkracuje pøevážnì tìm, kteøí budou bydlet vokolí stanic
metra a i tìm, kteøí budou pøestupovat na metro z vtažené individuální
automobilové dopravy).

e)

Není jasné, proè není zvolena nejkratší trasa na letištì pøímo ve smìru
Evropské ulice. Petøiny metro nepotøebují vzhledem k tramvajové dopravì. Ani
Motol metro nepotøebuje, existují i jiné varianty.

f)

Pokud se vyskytnou nová a lepší možná øešení dopravního problému, pak je
nutné, aby zpracovatel posudku uèinil závìry, ve kterých by jeho pøípadné
kladné posouzení daného zámìru bylo podmínìno právì vyhodnocením tìchto
novì
vyvstalých
skuteèností (nikoliv odkazovat
na výsledky døívìjšího
variantního øešení dopravní obsluhy).

Vypoøádání vyjádøení
ad a)

Záležitosti využívání finanèních
zákona è. 100/2001 Sb.

ad b)

Cílem prodloužení trasy A metra je zlepšení komfortu a zkrácení èasové
dostupnosti pro vìtšinu cestujících (je samozøejmé, že se urèitým úbytkem
povrchové dopravy pro malé procento cestujících situace o nìco zhorší). Pokud
jde o povrchovou dopravu v území (tramvaje, autobusy), bude dále precizována
ve vztahu k novým podmínkám v území vyplývajícím z provozu prodloužené
trasy A metra s tím, že bude popøípadì i optimalizována s ohledem na provozní
zkušenosti a pøíslušná kritéria pøepravní poptávky. Relevantní opatøení jsou
zahrnuta do podmínek tohoto stanoviska - podmínky a) 30., c) 2.

ad c)

Vzhledem k obsahu vyjádøení se odkazuje na výše uvedený komentáø v bodì
ad b) tohoto vypoøádání vyjádøení s tím, že podél Patoèkovy ulice autobusová
doprava zùstává i po zprovoznìní prodloužené trasy A metra.

ad d)

Vzhledem k obsahu vyjádøení se odkazuje na výše uvedený komentáø v bodì
ad b) tohoto vypoøádání vyjádøení.

ad e)

V dokumentaci je vysvìtleno, že odklon trasy je zdùvodnìn lepší obsluhou
území (spádové oblasti Petøin, areálu nemocnice Motol a Bílé Hory).
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ad f)

Hodnocení navrhovaných variant (ve vyjádøeních veøejnosti k oznámení
zámìru) je provedeno v pøedøazeném úvodu pøed vlastní dokumentací a
je v zásadì nadstandardním pøístupem, nebo• pøedmìtnému posuzování vlivù
pøedloženého zámìru
na projektové úrovni (tzv. EIA) pøedcházelo
(kromì døívìjšího variantního øešenídopravní obsluhy severozápadního sektoru
hl. m. Prahy spolu s napojením na Letištì Ruzynì) posuzování vlivù na
koncepèní úrovni (tzv. SEA), tj. posuzování zmìny Z 1344/00 územního plánu
sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy na životní prostøedí jako koncepce
s vydáním souhlasného stanoviska podle zákona è. 100/2001 Sb.
Pøitomdokumentace, resp. pøedložený zámìr, vychází z provedeného
posouzení vlivù zmìny Z 1344/00 územního plánu sídelního útvaru hlavního
mìsta Prahy na životní prostøedí a respektuje pøíslušné souhlasné stanovisko,
resp. podmínky tohoto stanoviska. Pøedložení invariantního zámìru je proto
logickým dùsledkem pøedešléhovývoje v pøípravì tohoto zámìru.
Hodnocení variant navržených veøejností ve vyjádøeních k oznámení zámìru,
prokázalo, že z hlediska ochrany životního prostøedía veøejného zdraví (a právì
výhradnì toto hledisko je pøedmìtem posuzování podle zákona è. 100/2001
Sb.) jsou navržené varianty a varianta pøedložená v dokumentaci prakticky
srovnatelné bez zásadního environmentálního rozdílu. Je proto zøejmé, že
urèujícím (primárním) aspektem ve výbìru variant øešení zámìru nemùže být
aspekt ochrany životního prostøedí a veøejného zdraví, nýbrž zejména aspekt
technického a dopravního øešenízámìru.

Vyjádøení hlavního mìsta Prahy
(è.j.: MHMP 605900/2008 ze dne 6.10.2008)
Podstata vyjádøení
a) Z hlediska urbanistické koncepce se k posudku uvádí následující:
1.

U stanice Èervený Vrch, kde smìrem k ulici Horomìøické není odboèovací
pruh, lze pøechod umístit Ude také o vazbu na stanici MHD BUS).

2.

Ve vztahu k vyjádøení týkající se stanice Veleslavín se uvádí, že se nejedná o
dnešní stav, ale o koordinaci s dokumentací pro modernizaci železnice.

3.

Ve vztahu k vyjádøení týkající se stanice Petøiny se uvádí, že šíøkové pomìry
jsou na obou koncích tramvajové zastávky v podstatì stejné a nelze nutit
cestující z tramvají, aby pøecházelipouze podchodem, navíc v místì, kde není
pøílišvelký provoz individuální automobilové dopravy.

4.

Ve vztahu k vyjádøenítýkající se lokality Vypich se uvádí, že
- koordinace s povrchovou dopravou MHD je již v tomto stadiu nutná,

-

budoucí trasa cyklostezky je souèástí územního plánu hl. m. Prahy
(vyznaèená ve výkresu Doprava) a je ji nutno respektovat.

b) Z dopravního hlediska se nesouhlasí s podmínkou a) 1. návrhu stanoviska
(uvedení provozního úseku V.A1 trasy A metra do provozu nelze podmiòovat
realizací a zahájením provozu autobusového terminálu a parkovištì P + R na
Dlouhé Míli).
Vypoøádání vyjádøení
ad a) K jednotlivým vyjádøením se nejprve uvádí, že se jedná pøevážnì o technické
dopravní aspekty, které vyboèují z rámce posuzování podle zákona
è. 100/2001 Sb., a které mohou být popøípadì øešeny v rámci další pøípravy
zámìru pro následná øízeník povolení zámìru.
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K jednotlivým pøipomínkámuvádí následující.
1.

Vedle výstupù z metra se již pøechodnedá umístit ze šíøkovýchdùvodù.

2.

Øešení je se stavbou modernizace železnice zkoordinováno (viz koordinaèní
situace v dokumentaci).

3.

Bude zapracováno. Relevantní opatøení je zahrnuto do podmínek tohoto
stanoviska - podmínka a) 32.

4.

K jednotlivým záležitostem se uvádí následující.
- V projektové dokumentaci jsou stávající zastávky, bude doplnìna
koordinace s novì navrhovanými zastávkami. Relevantní opatøení je
zahrnuto do podmínek tohoto stanoviska - podmínka a) 33.
-

Budoucí trasa cyklostezky bude respektována. Relevantní opatøení je
zahrnuto do podmínek tohoto stanoviska - podmínka a) 34.

ad b) Se vèasným vybudováním a zprovoznìním autobusového terminálu a parkovištì
P + R na Dlouhé Míli pøed uvedením prodloužené trasy A metra do provozu je
v dokumentaci poèítáno (a bylo to výchozím podkladem pro rozptylovou
a hlukovou studii). Tento pøedpoklad byl rovnìž požadován jako podmínka
návrhu stanoviska (kromì veøejnosti i z úrovnì odboru ochrany prostøedí
Magistrátu hl. m. Prahy). Proto je tento pøedpokladpromítnut do podmínek tohoto
stanoviska - podmínka a) 1.
Vyjádøení mìstské èástí Praha 6
(è.j.: MÈ P6 70610/2008 ze dne 15. 10.2008)
Podstata vYjádøení
a) Mìstská èást Praha 6 souhlasí s posudkem za splnìní následujících podmínek,
které se požadují øešitv dokumentaci pro územní øízení.
b) Z hlediska územního plánování se podporuje urychlená pøíprava a realizace
zámìru s tím, že k trase a stanicím nejsou zásadní pøipomínky. Požaduje se však,
aby byly zohlednìny následující dílèí požadavky:
1.

Autobusové obratištì bude zaøazenodo vstupních investic zámìru.

2.

Náhradní výsadba bude realizována do výše pøedem urèené finanèní
náhrady, která bude upøesnìna oddìlenì pro území Prahy 5 a Prahy 6.

3.

V rámci úpravy okolí stanic budou nejpozdìji ve fázi stavebního povolení
zaøazeny i úpravy ve vedení pìších tras dle pøirozených pìších tahù
podporující preferování pìší dostupnosti stanic metra s návazností na novì
vznikající území zájmu.

c) Z hlediska dopravních opatøení a životního prostøedí nejsou k posudku zásadní
pøipomínky. Upozoròuje se na následující záležitosti:
1.

Bude se trvat na plné náhradì za vykácenou zeleò (nezbytné budou
konzultace nad návrhem ploch pro náhradní výsadbu; pøedložení projektù
sadových úprav pro stanice metra; revitalizace ploch zelenì v oblasti
Èerveného Vrchu).

2.

Aspekty související s etapou výstavby budou detailnì øešeny ve stavebním
øízení a výsledné øešení se v nìkterých aspektech mùže lišit. Pokud jde o
etapu provozu, rozhodnutím Rady hlavního mìsta Prahy bylo stanoveno, že
stavební etapa V.A bude zprovoznìna jako jeden celek (odpadá doèasné
ukonèení metra ve stanici Petøiny a možné posílení autobusové dopravy
v tomto smìru).
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3.

Jednoznaèným požadavkem je vybudování pøestupního terminálu Dlouhá
Míle tak, aby k záchytu regionální a mezimìstské autobusové dopravy, vèetnì
individuální automobilové dopravy, došlo ještì pøed zahájením provozu
prodloužené trasy metra A.

4.

V souèasné dobì je pøedèasnéprecizovat linkové vedení povrchové MHD Ude
o èasový horizont cca 6 let). Upozoròuje se na potøebu urychlit práce na
realizaci zámìru výstavby autobusového obratištì Horomìøická (pøímá
návaznost oblasti Hanspaulka na stanici metra).

V~poøádánívyjádøení
ad a) Vzhledem k obsahu vyjádøení se pouze uvádí, že požadované podmínky jsou
komentovány v následujících bodech tohoto vypoøádánívyjádøení.
ad b) Vzhledem k obsahu vyjádøení se pouze uvádí, že relevantní opatøení jsou
zahrnuta do podmínek tohoto stanoviska - podmínky a) 35., a) 25. a), a) 20.
ad c) Vzhledem k obsahu vyjádøení se pouze uvádí, že relevantní opatøení jsou
zahrnuta do podmínek tohoto stanoviska - podmínky a) 25. a), a) 28., a) 37.,
a)1.,a)35.
Ve vztahu k precizaci linkového vedení povrchové MHD se uvádí, že jde
o prùbìžnou optimalizaci v rámci pøípravyzámìru.

Vyjádøenímìstské èástí Praha 5
(è.j.: MÈ05/24233/2008/0DŽ/beshp ze dne 7. 10.2008)
Podstata wiádøení
a) Z hlediska ochrany pøírodya krajiny nejsou žádné pøipomínky.
b) Z hlediska odpadového a vodního hospodáøstvínejsou žádné pøipomínky.
c) Z hlediska ochrany ovzduší nejsou žádné pøipomínkyèi výhrady.
Vypoøádání vyjádøení
ad a) Vzhledem k obsahu je vyjádøení ponecháno bez komentáøe.
ad b) Vzhledem k obsahu je vyjádøení ponecháno bez komentáøe.
ad c) Vzhledem k obsahu je vyjádøení ponecháno bez komentáøe.
Vyjádøení Èeské ínspekce žívotního prostøedí, Oblastního ínspektorátu Praha
(è.j.: ÈIŽP/41/1PP/0817508.001/08/PTM ze dne 6.10.2008)
Podstata vyjádøení
a) Z hlediska odpadového hospodáøstvínejsou pøipomínky.
b) Z hlediska ochrany ovzduší nejsou pøipomínky.
c) Z hlediska ochrany pøírodynejsou pøipomínky.
d) Z hlediska ochrany vod nejsou pøipomínky.
e) Z hlediska ochrany lesa se v posudku na str. 8 uvádí, že zámìr vyvolá odnìtí
pozemkù urèených k plnìní funkcí lesa 10 254 m2, na str. 18 se uvádí 10 749 m2.
Na str. 18 se dále uvádí poèty stromù a keøùz plánované výsadby zelenì, ale není
to plnohodnotné náhradní zalesnìní výmìry cca 0,5 ha, která bude trvale
odlesnìna.
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Vypoøádání vyjádøení
ad a) Vzhledem k obsahu je vyjádøení ponecháno bez komentáøe.
ad b) Vzhledem k obsahu je vyjádøení ponecháno bez komentáøe.
ad c) Vzhledem k obsahu je vyjádøení ponecháno bez komentáøe.

.

ad d) Vzhledem k obsahu je vyjádøení ponecháno bez komentáøe.

ad e)Nejprve se uvádí, že ve vyjádøení komentovaný text na str. 8 a 18 posudku je
pøevzatý text z dokumentace. Nesrovnalost je pak komentována v posudku
na str. 9 v èásti "Hodnocení zpracovatele posudku" s tím, že správný údaj
je 10254 m2.
Pokud se jedná o výsadbu zelenì,
stanoviska - podmínky a) 25.
Vyjádøení Magístrátu

hlavního

mìsta

(SZn.: S-MHMP-460936/2007/3/00PNI

opatøení jsou zahrnuta do podmínek tohoto

Prahy, odboru ochrany prostøedí
ze dne 10. 10.2008)

Podstata vyjádøení
a) Z hlediska ochrany zemìdìlského

pùdního fondu nejsou pøipomínky.

b) Z hlediska lesù a lesního hospodáøství se požaduje:
1.

V podmínce návrhu stanoviska a) 18. vynechat slovní spojení "a odnìtí".

2.

Podmínku návrhu stanoviska a) 20. upravit takto: "Provìøit s ohledem na
problematiku výškových pomìrù možnost realizace pøístupových cest pro pìší
ze stanice Motol do Malého Bøevnova a k budovanému KC Vypich, a to na
základì zpracovaného návrhu, který bude projednán s vlastníkem lesa,
mìstskými èástmi Praha 5 a Praha 6 a pøíslušnými dotèenými správními
úøady.".

c) Z hlediska nakládání s odpady nejsou pøipomínky.
d) Z hlediska ochrany ovzduší se požaduje ve vazbì na podmínku a) 1. doplnit
podmínku týkající se koordinace zámìru se zprovoznìním autobusového terminálu
Dlouhá Míle i se zprovoznìním rychlodráhy Praha - Kladno.
e) Z hlediska ochrany pøírody a krajiny nejsou pøipomínky.
f)

Z hlediska myslivosti nejsou pøipomínky.

g) Z hlediska ochrany vod se uvádí následující.
1.

Shybky jsou vodním dílem, je tøeba je navrhnout, vymezit jejich umístìní do
doby podání žádosti o územní rozhodnutí (pøedložit návrh jejich prostorového
uspoøádání podložené výpoèty a návrhem postupu výstavby).

2.

Ve vztahu k odvádìní
drenážních vod se upozoròuje
na požadavek
k vytipování míst pro odvádìní drenážních vod pøes deš•ovou kanalizaci do
povrchových vod. Nutné je ovìøení kapacitních možností tokù a dojednání
podmínek se správci drobných vodních tokù. Napojení na veøejnou
kanalizaèní sí• a na deš•ové kanalizace musí být s ohledem na umís•ování
nových stok a pøípojek doøešeno, aby mohlo být v procesu územního øízení
posouzeno, zda daný zámìr je v souladu s požadavky na veøejnou technickou
infrastrukturu a jsou splnìny požadavky zvláštních zákonù. Požaduje se
proto, aby k vydání územního rozhodnutí bylo podkladem vyjádøení místnì
pøíslušného vodoprávního úøadu mìstské èásti Praha 6.

Vypoøádání vyjádøení
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ad a) Vzhledem k obsahu je vyjádøení ponecháno bez komentáøe.
ad b) Jednotlivé
požadavky
k úpravì
formulace
podmínek
podmínek tohoto stanoviska - podmínky a) 18., a) 20.

jsou

promítnuta

do

ad c) Vzhledem k obsahu je vyjádøení ponecháno bez komentáøe.
ad d) Požadované doplnìní je promítnuto do podmínek tohoto stanoviska - podmínka
a) 1.
ad e) Vzhledem k obsahu je vyjádøení ponecháno bez komentáøe.
ad f) Vzhledem k obsahu je vyjádøení ponecháno bez komentáøe.
ad g) K jednotlivým vyjádøením se uvádí následující.
1. Relevantní opatøení je zahrnuto do podmínek tohoto stanoviska - podmínka
a) 10.
2.

Relevantní opatøení je zahrnuto do podmínek tohoto stanoviska - podmínka
a) 28. q), s tím, že povinnosti vyplývající z obecnì závazných právních
pøedpisù, které musí oznamovatel respektovat, nejsou vobecné
rovinì
v rámci podmínek návrhu stanoviska reflektována.

Vyjádøení Magístrátu
a cestovního ruchu

hlavního

mìsta

Prahy,

odboru

kultury,

památkové

péèe

(è.j.: MHMP 557611/2008 ze dne 23.9.2008)
Podstata vyjádøení
Navrhovaná stavba leží v území s archeologickými
nálezy. V prùbìhu veškerých
zemních prací bude umožnìno provedení záchranného archeologického výzkumu
Ueho zajištìní je nutno projednat v dostateèném pøedstihu pøed zahájením výkopových
prací a stavební èinnosti).
Vvpoøádání vyjádøení
Relevantní opatøení týkající se archeologických
stanoviska - podmínka b) 2.
Vyjádøení Magístrátu

hlavního

mìsta

(è.j.: MHMP-557613/2008/DOP-O4/Dù

nálezù je zahrnuto do podmínek tohoto

Prahy, odboru dopravy
ze dne 22.9.2008)

Podstata vyjádøení
Z hlediska zájmù sledovaných odborem dopravy nejsou zásadní
ovlivnily výsledky vlivù stavby na životní prostøedí.

námitky,

které by

Vypoøádání vyjádøení
Vzhledem k obsahu je vyjádøení ponecháno bez komentáøe.

6.

Stanovísko
pøíslušného
úøadu z hlediska pøijatelností
vlivù zámìru na žívotní
prostøedí s uvedením podmínek
pro realizací zámìru,
popøípadì
zdùvodnìní
nepøíjatelnosti zámìru

Na základì oznámení, dokumentace,
veøejného projednání

posudku,

vyjádøení k nim uplatnìných a

vydává
odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy jako pøíslušný úøad podle
§ 22 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí),
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v platném znìn í, v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska pøijatelnosti vlivù
na životn í prostøedí

souhlasné
k posouzení
vlivù
Dejvická,
provozní

(mimo)

-

Motol"

stanovisko

provedení
zámìru
"Prodloužení
úsek V.A1 Dejvická
(mimo)

na životní

prostøedí

s tím,

že níže

-

trasy A metra
Petøiny,
provozní
uvedené

podmínky

v Praze
ze
úsek V.A~
tohoto

stanice
Petøiny

stanoviska

budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatøení nutných k provedení zámìru
v pøíslušnýchsprávních nebo jiných øízeních,pokud nebudou do té doby splnìny.
Doporuèená varianta:
Varianta

provozního

úseku V.A popsaná v dokumentaci

vlivù zámìru

"Prodloužení

trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická (Dejvická - Letištì Ruzynì); úsek V.A 1 Dejvická (mimo) - Petøiny a úsek V.A2 - Petøiny (mimo) - Motol" na životní prostøedí
podle zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve
znìní pozdìjších pøedpisù, pøi respektování pøíslušných níže uvedených podmínek,
které jsou výsledkem procesu posuzování vlivù na životní prostøedía veøejné zdraví.
Podminky souhlasného stanoviska:
aj podmínky pro fázi pøípravy
1.

Další pøípravuzámìru orientovat tak, aby uvedení provozního úseku V.A trasy A
metra do provozu bylo provedeno až po zprovoznìní autobusového terminálu a
parkovištì P + R na Dlouhé Míli a rychlodráhy Praha - Kladno.

2.

Pro stacionární zdroje hluku provést upøesòující výpoèty a doøešit protihluková
opatøení tak, aby bylo zajištìno plnìní hygienických limitù hluku ve smyslu
naøízení vlády è. 148/2005 Sb., o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku
a vibrací.

3.

Precizovat technická a organizaèní opatøení vyplývajících z hlukové studie øešící
hluk z výstavby tak, aby bylo zajištìno plnìní hygienických limitù hluku ve smyslu
naøízení vlády è. 148/2005 Sb., o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky hluku
a vibrací, popøípadì øešit ochranu vnitøních prostorù pøíslušných objektù po
ovìøení akustických vlastností oken (tj. utìsnìní nebo výmìnu oken).

4.

V dohodì s pøíslušným orgánem ochrany veøejného zdraví navrhnout a provést
mìøení pro stávající stav (jako bázi pro kontrolní mìøení hluku po realizaci

5.

zámìru).
Zajistit zpracování projektu trhacích prací, ve kterém budou stanoveny max.
hodnoty ekvivalentní nálože tak, aby pøi trhacích pracích nedošlo ke škodám
vlivem seismických úèinkù tìchto prací.

6.

Zpracovat návrh ochranných opatøeníproti vnikání radonu z podloží do staveb.

7.

V projektové dokumentaci navrhnout podrobný hydrogeologický monitoring
stavby, ve kterém budou zjištìny souèasné vydatnosti pramenù a jímacích štol
(k jímacím objektùm bude zajištìn pøístup a monitoring bude probíhat i po dobu

8.

stavby).
V projektové dokumentaci sestavit návrh monitoringu zmìn režimu podzemních
vod v okolí stavby bìhem ražby tunelù. Souèástí monitoringu musí být i sledování
zmìn kvality podzemní vody.
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Provést pasportizaci studní (zdrojù užitkové vody) a pramenù v dosahu možného
vlivu trasy pøed zapoèetím zemních prací. Souèasnì v pøedstihu pøed ražbou
zahájit hydrogeologický monitoring zmìn režimu podzemních vod v tìchto
objektech tak, aby zaznamenal pøirozený stavbou neovlivnìný stav (s tím, že
bude ukonèen až po uvedení stavby do provozu, kdy dojde k nastolení nového
režimu).
Precizovat technické øešení pøevodu podzemních vod pøes tìleso tunelu v úseku
ve stanièení km 11,3 - 12,2 (formou provedení shybek, které pøevedou proud
podzemní vody pøes tìleso tunelu). Shybky je tøeba navrhnout, vymezit jejich
umístìní do doby podání žádosti o územní rozhodnutí (pøedložit návrh jejich
prostorového uspoøádánípodložené výpoèty a návrhem postupu výstavby).

11

Odvod deš•ových vod ze zpevnìných ploch, které mohou být potenciálnì
kontaminovány ropnými látkami, øešit pøes vhodnì dimenzované koalescenèní
odluèovaèe ropných látek, které zajistí výstupní koncentrace podle pøíslušného
kanalizaèního øádu (zajistit, aby provozní øád odluèovaèù obsahoval i požadavky
na pravidelnou kontrolu a údržbu tìchto zaøízení).

12.

Další pøípravu zámìru orientovat tak, aby vody z jednotlivých povodí nebyly
pøevádìny do jiných povodí.

13.

Pro vypouštìní odpadních vod, prùsakových a srážkových vod do kanalizace èi
recipientù zajistit souhlas pøíslušnýchsprávcù.

14. V projektové dokumentaci ve vztahu k odpadovému hospodáøstvíuvést:
a) Zpùsob uskladnìní a zabezpeèení výkopové zeminy urèené ke zpìtným
zásypùm.
b) Pùvodce odpadù vznikajících pøistavbì.
c) Seznam odpadù vznikajících pøi stavbì seøazený podle druhù a kategorií
vèetnì množství a zpùsobu nakládání s nimi. Je nutno zohlednit zneèištìní
odpadù nebezpeènými látkami a staré zátìže v daném území.

15. V pøípadì uvažovaného umístìní staveništì na prostoru bývalé skládky na území
mìstské èásti Praha 5, která nebyla rekultivována a její tìleso projevovalo urèitou
nestabilitu, precizovat øešenís ohledem na event. rizika.
16. Zajistit provedení historického prùzkumu s cílem vylouèit kolizi tunelu metra se
starým báòským dílem (trasa metra prochází dùlním polem Johann I. v úseku ve
stanièení km 13,370 - 13,500, dùlním polem Johann II. v úseku ve stanièení km
13,370 -13,500 a odtud do stanièení km 14,000 okrajem dùlního pole Albert II.).
17

Zpracovat dokumentaci "Sledování zástavby v zónì ohrožení", ve které budou
stanoveny podmínky, èasový prùbìh a vyhodnocení mìøièských prací na
ohrožených objektech, a to na základì
stavebnì-technického
stavu
(inventarizace) zástavby nacházející se v zónì oèekávaných poklesù. Závìry
zapracovat do projektu stavby.

18. V rámci další pøípravy zámìru se orientovat na minimalizaci záborù pozemkù ze
zemìdìlského pùdního fondu a pozemkù urèených k plnìní funkcí lesa.

19. Potenciální narušení vizuálních vjemù minimalizovat kromì využití zelenì i
barevným odlehèením ploch a omezením reflexních materiálù.
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20

S ohledem na problematiku výškových pomìrù pøipravit k realizaci pøístupové
cesty pro pìší ze stanice Motol do Malého Bøevnovaa k budovanému KG Vypich,
a to na základì zpracovaného návrhu, který bude projednán s vlastníkem lesa,
mìstskými èástmi Praha 5 a Praha 6 a pøíslušnými dotèenými správními úøady.
V rámci úpravy okolí stanic øešit vedení pìších tras dle pøirozených pìš,ích tahù
podporující preferování pìší dostupnosti stanic metra s návazností na další
významnìjší území.

21

V projektové dokumentaci uvést specifikaci, zda nebudou porušeny nìkteré ze
zákazù stanovených § 50 zákona è. 114/1992 Sb. v základních podmínkách
ochrany zvláštì chránìných živoèichù.

22

S ohledem na zásahy do prvkù územního systému ekologické stability provìøit
rozsah záborù staveništì a vhodnost výbìru dotèených ploch s cílem omezit vliv
na pøíslušné prvky územního systému ekologické stability (zásah do prvkù
územního systému ekologické stability projednat s pøíslušnými orgány ochrany
pøírody). Jako kompenzaci øešit následnou revitalizace tìchto prvkù na funkèní
složku územního systému ekologické stability (dokumentace návrhu obnovy prvkù
bude souèástí projektové dokumentace pøedložené k žádosti o závazné
stanovisko k dotèení prvkù územního systému ekologické stability).

23,

V rámci další pøípravy zámìru provìøit nezbytnost zásahù do zelenì s cílem
zachovat maximální množství stávajících døevin, resp. omezit zásahy na ménì
hodnotnou vegetaci (rozsah kácení projednat s pøíslušnými orgány ochrany

24.

pøírody).
Upøesnit ochranu jednotlivých stromù pøi stavebních èinnostech v souladu s ÈSN
DIN 83 9061 Technologie vegetaèních úprav v krajinì - Ochrana stromù, porostù
a vegetaèních ploch pøistavebních pracích.

25.

Precizovat komplexní projekt vegetaèních úprav pøi respektování zejména
následujících zásad.
a) Zajistit plné nahrazení kácené zelenì na území jednotlivých mìstských èástí
(v pøípadì MÈ Praha 6 se orientovat na doplnìní veøejné zelenì zejména
ulièní, pøípadnì dále na doplnìní zelenì v parkových plochách). Náhradní
výsadba bude realizována do výše pøedem urèené finanèní náhrady, která
bude upøesnìna oddìlenì pro území Prahy 5 a Prahy 6 (nezbytné budou
konzultace nad návrhem ploch pro náhradní výsadbu; pøedložení projektù
sadových úprav pro stanice metra; revitalizace ploch zelenì).
b) Z návrhu vegetaèních úprav vylouèit pozemky s územní rezervou pro budoucí
výstavbu. Výsadby na pozemcích zaøízenístaveništì BRE 1 a BRE 2 (v okolí
toèny Vypich a severnì od ulice Bìlohorská) aktualizovat v souladu s územní
rezervou pro výstavbu Bøevnovské radiály, stejnì tak výsadby podél
køižovatky Liberijská a Evropská.
c) Na ploše zaøízení staveništì KU 1 (severnì od ulice Kukulova) provést
obnovu stávajícího sadu (volit pìstitelsky nenároèné odrùdy jabloní odolné ke
strupovitosti a padlí jabloòovému).
d) Zvýšenou pozornost vìnovat øešení vegetaèních úprav v okolí nových stanic
metra.
e) Doøešitvhodnou druhovou skladbu výsadby.
f) Žádoucí je realizovat nefunkèní prvky ÚSES, pøedevšímjeho chybìjící èásti.
g) Precizovat a provést dosadbu døevin regionálního biokoridoru funkèního
R3/31 a lokálního biocentra nefunkèního L2/188.
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h) Øešit zalesnìní pozemkù, jenž nejsou souèástí pozemkù urèených k plnìní
funkcí lesa (a péèi o lesní kultury až do doby jejich zajištìní) ve stejné ploše
jako trvalé zábory.
i) Precizaci projektu vegetaèních úprav konzultovat s pøíslušnými mìstskými
èástmi a výsledné øešenípøedložitpøíslušnýmmìstským èástem.
26

Veškeré stupnì projektové dokumentace pøedložit Magistrátu hl. m. Prahy,
odboru kultury, památkové péèe a cestovního ruchu, k projednání.

27.

Další pøípravu zámìru orientovat na respektování preventivních opatøení podle
požadavkù orgánu vykonávajícího státní požární dozor, vèetnì hledisek ochrany
životního prostøedía veøejnéhozdraví.

28.

Zpracovat v rámci plánu organizace výstavby i soubor organizaèních a
technických opatøení vetapì
výstavby s cílem minimalizovat potenciální
nepøíznivé vlivy na životní prostøedí, veøejné zdraví a pohodu obyvatelstva,
zejména na obytnou zástavbu sousedící se staveništi jednotlivých stanic metra, a
to zejména se zamìøením na následující záležitosti, které mohou být dále
precizovány s ohledem na aspekty ochrany životního prostøedí a veøejného
zdraví.
a) Zpracovat a projednat s pøíslušnými mìstskými èástmi pøepravní trasy
staveništní dopravy, a to i s ohledem na deponie, s dùrazem na akustickou
situaci a prašnost, které budou minimálnì zatìžovat obytná území
v sousedství (staveništní dopravu vést zásadnì ve smìru z mìsta; pøi
pøepravì sypkých materiálù využívat kontejnery nebo zaplachtování vozidel;
staveništní dopravu organizovat i s ohledem na možnou kumulaci se
staveništní dopravou dalších významných staveb ovlivòujících území
MÈ Praha 6; optimalizovat dopravní omezení na hlavních komunikacích).
Pøitom uvažované objízdné trasy obslužné staveništní dopravy z ulice
Evropská do ulic Kladenská a Liberijská dále nesledovat a dopravu na
Evropské pøevádìt pouze v rámci Evropské (tj. nikoliv do boèních ulic).
b) Stavební èinnost na povrchu provádìt pouze v denní dobì od 6.00 - 20.00
hodin, nejhluènìjší práce v blízkosti obytné zástavby provádìt od 8.00 - 17.00
hodin. Stanovit vhodný zpùsob oznamování veøejnosti období hluènìjších
prací a období relativního klidu.
c) Omezit práce o víkendech od 8.00 -18.00 hodin.
d) Respektovat technická a organizaèní opatøení vyplývající z hlukové studie
øešící hluk z výstavby (používat stroje a mechanizmy s pøedpokládaným
akustickým výkonem podle hlukové studie; dodržovat doby nasazení
nejhluènìjších strojù; dodržovat dostateènì dlouhé pøestávky bìhem hluèných
operací; vypínat motorù nákladních aut po dobu èekání).
e) Respektovat max. hodnoty ekvivalentní nálože pøitrhacích pracích.
f) Zemní práce provádìt po etapách, vždy v rozsahu nezbytnì nutném.
g) Omezit mezideponie a skladování prašných materiálù.
h) Omezit sekundární prašnost vèasným skrápìním pøíslušných ploch.
i) Zajistit øádnou údržbu a sjízdnost využívaných komunikací, vèetnì
staveništních, a zamezit jejich zneèištìní se zajištìním úèinné techniky
k èištìní automobilù, popøípadì k èištìní komunikací.
j) Omezit svìtelné zneèištìní okolí.
k) Vhodnì nakládat s odpady (tøídit a shromažïovat jednotlivé druhy odpadù,
vést evidenci, pøednostnì využívat odpady).
I) Zpracovat vykácené døeviny štìpkováním,
pøípadnì kompostováním
(s vylouèením pálení).
m) Zajistit dùslednou ochranu døevina vegetace pøistavebních èinnostech.
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n) Zajistit dobrý technický stav dopravních a stavebních mechanizmù, zejména
z hlediska hluènosti, exhalací a úniku ropných látek (údržbu mechanizmù
neprovádìt na staveništi).
o) Vhodným zpùsobem využít èi odstranit zeminy podle výsledkù ovìøení event.
kontaminace pùdy (popøípadì øešení sanace pozemkù).
p) Uvést do pùvodního stavu plochy, na kterých došlo k doèasnému odnìtí pùdy
ze zemìdìlského
pùdního fondu nebo doèasnému odnìtí pozemkù urèených
k plnìní funkcí lesa (vèetnì technické a biologické rekultivace a osazení
døevin ).
q) Øešit odvod a vypouštìní vod pøes vhodnì dimenzované usazovací jímky
nerozpuštìných
látek a popøípadì pøes vhodnì dimenzované odluèovaèe
ropných látek a monitorovat zneèištìní
vypouštìných
vod. Ve vztahu
k odvádìní drenážních vod vy tipovat místa pro odvádìní drenážních vod pøes
deš•ovou kanalizaci do povrchových vod. Nutné je ovìøit kapacitní možnosti
tokù a dojednat podmínky se správci drobných vodních tokù. Napojení na
veøejnou kanalizaèní sí• a na deš•ové kanalizace musí být s ohledem na
umís•ování nových stok a pøípojek doøešeno, aby mohlo být v procesu
územního øízení posouzeno. Požaduje se proto, aby k vydání územního
rozhodnutí bylo podkladem vyjádøení místnì pøíslušného vodoprávního úøadu
mìstské èásti Praha 6.
r) Vhodnì nakládat s látkami, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo
podzemních vod.
s) Zpracovat povodòový plán pro etapu výstavby s opatøeními ve vztahu
k záplavovému území.
t) Zpracovat plán opatøení pro pøípad havárie (havarijní plán) pro etapu výstavby
s ohledem na nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových
nebo podzemních vod (s havarijním plánem budou prokazatelnì seznámeni
pøíslušní pracovníci stavby vèetnì subdodavatelù).
u) Provádìt monitorování hydrogeologických pomìrù.
v) Zajistit informovanost obyvatelstva v zájmovém území o prùbìhu stavebních
prací a ustanovit kontaktní osoby, na kterou by se mohli obèané obracet
s pøípadnými pøipomínkami, námìty a event. stížnostmi.

29.

Pøi výbìrovém øízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích
mìøítek i specifikaci garancí na minimalizování potenciálních nepøíznivých vlivù
výstavby

na životní prostøedí. Ve výbìrovém

výstavby

a používání

moderních

øízení zohlednit

a progresivních

i celkovou délku

postupù výstavby

s využitím

technik a mechanizmù šetrných k životnímu prostøedí.

30.

Ve vztahu k novým podmínkám v území vyplývajícím z budoucího provozu
prodloužené trasy A metra precizovat øešení povrchové dopravy (tramvaje,
autobusy) v zájmovém území s ohledem na relevantní kritéria pøepravní poptávky.

31

V pøípadì stanic Èervený Vrch a Petøiny zahrnout do projektu výstupy do sídliš•
s kapacitními výtahy.

32,

U stanice Petøiny doøešit pøechody pro pìší s ohledem
mìsta Prahy.

33

V lokalitì Vypich doøešit koordinaci s novì navrhovanými zastávkami MHD.

34

V lokalitì Vypich respektovat s ohledem na pøíslušný územní plán trasu budoucí
cyklostezky (smìrem od Ladronky ke Hvìzdì).

35,

Jako podmiòující investici øešit realizaci autobusové smyèky Horomìøická.
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36.

U stanic metra øešit alespoò èást výstupù s pøístøešky (k zabránìní

namrzání

nekrytých schodù v zimním období).

37.

Další pøípravu zámìru
zprovoznìna

b)

podmínky

orientovat

na požadavek,

aby stavební etapa V.A byla

jako jeden celek.
pro fází rea/ízace

1

Kácení døevin provádìt jen v nezbytné míøe a to jen ve vhodném období (tj. ve
vegetaèním klidu a mimo dobu hnízdìní ptákù).

2.

Vzhledem k tomu, že nelze zcela vylouèit výskyt archeologických nálezù, pouèit
pøíslušné osoby pøed provádìním zemních prací o postupu ve vztahu k event.
archeologickým nálezùm. V prùbìhu zemních prací umožnit provedení
záchranného archeologického výzkumu s tím, že jeho zajištìní bude projednáno
v dostateèném pøedstihupøedzahájením prací.

3.

Podle plánu organizace výstavby zajistit plnìní souboru organizaèních
a technických opatøení vetapì výstavby s cílem minimalizovat potenciální
nepøíznivé vlivy na životní prostøedí, veøejné zdraví a pohodu obyvatelstva
a zabezpeèit dùslednou prùbìžnou kontrolu plnìní pøíslušnýchopatøení.

4.
5.

Zajistit realizaci navržených antivibraèních opatøenípro jednotlivé objekty.
V úseku ve stanièení km 11,3 - 12,2 zajistit provedení shybek, které pøevedou
proud podzemní vody pøestìleso tunelu.

6.

Zajistit realizaci vegetaèních úprav podle schváleného komplexního projektu tak,
aby mohly být zhodnoceny soubìžnì pøi kolaudaci stavby, resp. v nejbližším
vhodném agrotechnickém termínu.

7

Z dùvodu prevence ruderalizace území a šíøení invazních druhù rostlin èi
alergenních plevelù zajistit v rámci provádìní koneèných terénních úprav
dùslednou rekultivaci všech ploch postižených výstavbou.

8.

Zajistit, aby demolièní a stavební odpad byl v maximální míøe recyklován pro další

9.

využití.
V pøípadì úniku ropných látek nebo jiných látek, které mohou ovlivnit jakost
povrchových nebo podzemních vod, zajistit neprodlenì adekvátní sanaèní práce.

10. Ke kolaudaènímu souhlasu pøedložit specifikaci druhù a množství odpadù
z výstavby, a doklady o zpùsobu jejich využití, resp. odstranìní.

c)

podmínky pro fází vlastního provozu

1.

V dohodì s pøíslušným orgánem ochrany veøejného zdraví provést kontrolní
mìøení hluku.

2.

Ve vztahu k novým podmínkám v území vyplývajícím z provozu prodloužené trasy
A metra a s ohledem na provozní zkušenosti popøípadì optimalizovat øešení
povrchové dopravy (tramvaje, autobusy) v zájmovém území s ohledem na
relevantní kritéria pøepravnípoptávky.

3.

Stacionární zdroje hluku udržovat v dobrém technickém stavu tak, aby nebyla
pøekroèenajejich deklarovaná hluènost.
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4.

Pøi provozu omezovat vznik odpadù, zajistit separovaný sbìr odpadù a vzniklé
odpady pøednostnì nabízet k jejich využití (venkovní i vnitøní prostory stanic metra
vybavit dostateèným poètem vhodných nádob pro odkládání odpadù).

5.

Provádìt pravidelnou kontrolu odluèovacích zaøízeníropných látek.

6.

V dohodì s pøíslušnými mìstskými èástmi zajistit komplexní péèi o zeleò
a popøípadì i její obnovu tak, aby byla zachována její funkènost.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádøení dotèených správních úøadù ani pøíslušná
povolení podle zvláštních pøedpisù.
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost mùže být
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona.
Tato lhùta se pøerušuje, pokud bylo zahájeno navazující øízení podle zvláštních
právních pøedpisù.

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