
























ZÁSTUPCE STAROSTKY

Hlavní město Praha
Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
111 21  Praha 1

Váš dopis značky Naše značka Vyřizuje / oddělení / tel. V Praze dne
S-MHMP-0442488/2011/
OOP/VI/EIA/777-1/Nov

MCP2/056144/2011/
ODUR-OUR/Haj

P.Šandová/ODUR-
OÚR/4241

16.6.2011

Věc: Vyjádření k zjišťovacímu řízení záměru podle zák. č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí,  v platném znění, „Výstavba trasy 
I.D metra v Praze Náměstí Míru – Depo Písnice (včetně depa)“

Městská část Praha 2 obdržela dne 1. 6. 2011 informaci o zahájení zjišťovacího řízení 
podle  zákona  č.  100/2001  Sb.  o  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí,  v platném 
znění,  k záměru  „Výstavba  trasy  I.D  metra  v Praze  Náměstí  Míru  –  Depo  Písnice 
(včetně depa)“.

Trasa metra D a její realizace se dotkne na území MČ Praha 2 zejména dvou parků - 
Riegrových sadů a Perucké stráně při Havlíčkových sadech a lokality obytné zástavby 
kolem Sázavské a Slezské ulice.  V Riegrových sadech je umísťován větrací  objekt 
metra,  v Perucké  stráni  při  Havlíčkových  sadech  je  plánována  odtěžovací  jáma  a 
rozsáhlý zábor zařízení staveniště a při ulici Sázavská bude dotčena obytná zástavba 
realizací vestibulu přestupní stanice Náměstí Míru.

Dle předložené dokumentace je v Riegrových sadech navrženo kácení 11 ks převážně 
méně hodnotných stromů. 
Na  Perucké  stráni  má  dle  záměru  dojít  k masivnějšímu  kácení  97  ks  stromů.  V 
předložené PD není dostatečně argumentováno, proč dochází k tomuto masivnějšímu 
kácení i hodnotnějších dřevin.
V Sázavské ulici dochází ke kácení části stromořadí – 11 ks stromů.

Městská část Praha 2 jako dotčený územní samosprávný celek ve smyslu § 6 odst. 6 a 
7 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů, v platném znění, podporuje výstavbu trasy I.D a ke zjišťovacímu 
řízení záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru – Depo Písnice (včetně 
depa)“ sděluje, že:

1. zveřejnila informaci k zjišťovacímu řízení záměru podle zák. č. 100/2001 Sb. o 
posuzování  vlivů  na  životní  prostředí,  v platném  znění,  „Výstavba  trasy  I.D 
metra v Praze Náměstí Míru – Depo Písnice (včetně depa)“ na úřední desce 
(fyzické i elektronické) ve dnech od 1. 6. 2011 do 22. 6. 2011.

2. uplatňuje následující připomínky:

ÚMČ Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
zástupce starostky: 236 044 253, fax: 222 511 535
e-mail: vondrasekv@p2.mepnet.cz, www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID datové schránky: y7yb44i
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 MČ žádá o přehodnocení a částečné omezení rozsahu kácení především 
hodnotnějších  stromů v lokalitě  Perucké stráně při  Havlíčkových  sadech 
(zároveň  upozorňuje,  že  zde  ke  kácení  dochází  i na  pozemcích,  které 
nejsou v plné míře vlastnicky svěřeny MČ Praha 2)

 MČ žádá o maximální  možné omezení  rozsahu záboru  zeleně  Perucké 
stráně a zachování fungující pěší prostupnosti dotčené lokality zejména ve 
směru  Perucká  ul.  –  vstup  do  Havlíčkových  sadů  z Perucké  stráně 
(využíváno svatebčany při  obřadech v Havlíčkových sadech) a ve směru 
z horní části ulice Perucká (nad strání) do dolní části ulice Perucká

 MČ žádá,  aby  rozhodování  o  umístění  náhradní  výsadby za  kácení  na 
území MČ Praha 2 probíhalo v součinnosti a za konzultace s odd. správy 
veřejné zeleně MČ Praha 2 

 MČ žádá, aby náhradní výsadba za kácení stromů ve stromořadí Sázavské 
ulice proběhla v maximální možné míře dosadbou stromořadí v téže ulici

 MČ žádá, aby vzhledem k očekávané nepříznivé akustické situaci v oblasti 
staveniště ve vícepodlažní obytné zástavbě Slezské a Sázavské ulice byla 
v maximální možné míře aplikována opatření ke snížení hlukové zátěže

 
 MČ  žádá  zajištění  bezpečného  a  nekolizního  provozu  školních  budov 

v Sázavské ulici v termínu výstavby

                                                                              Ing. arch. Václav Vondrášek
                                                                         zástupce starostky městské části

Zástupce starostky MČ Praha 2
ÚMČ Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
zástupce starostky: 236 044 253, fax: 222 511 535
e-mail: vondrasekv@p2.mepnet.cz, www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID datové schránky: y7yb44i
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Magistrát hl. m. P ahy
odbor ochrany pro I ~~cniudajezpracovatele Pocetlistu

Ing. Novotný
Jungmannova 35119
111 21 Praha 1

>

, MESTSKÁ CÁST PRAHA 12
úRAD MESTSKÉ CÁSTI

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ
Pocetpríloh

~

vÁŠ DOPISZNACKYlZE DNE NAŠE

S-MHMP-0442488120111
OOPNlfEW777 -l/Nov

NAŠE CÍSLOJEDNACÍ VYRIZUJE I LINKA PRAHNDA TUM

P12 P12 Ing. Tatai 27. 6. 2011
1873112011 2125412011 241 714483

OŽP/Ta OŽP/Ta
-..:= VEC

Vyjádrení Mestské cásti Praha 12k zahájení zjištovacího rízení zámeru "Výstavba trasy I.D
metra v Praze Námestí Míru - Depo Písnice (vcetne depa)"

V príloze Vám zasíláme vyjádrení Mestské cásti Praha 12, jakožto dotceného územního
samosprávného celku k zahájení zjištovacího rízení zámeru zarazenému v kategorii II, bodu 9.3,
prílohy c. 1 zákona c.10012001Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí a o zmene nekterých
souvisejících zákonu, v platném znení "Výstavba trasy I.D metra v Praze Námestí Míru -

Depo Písnice (vcetne depa)".

RNDr.M~~Lá
vedo~~odbO

..

Príloha: Usnesení mestské cásti Praha 12 c. 20.31.11 ze dne 22.6.2011

Sídlo: Písková 830/25,14312 Praha 412
Pracovište: Cílkova 796, 142 00 Praha 4 -Kamýk
Bankovní spojení: Ceská sporitelna Praha 4
císlo úctu: 2000762389/0800

tel. 261710447
teL 241 714483
ICO: 00231151

fax: 241 715245
e-rnail:podatelna@pI2.rnepnet.cz



MESTSKÁ CÁST PRAHA 12
RADA MESTSKÉ CÁSTI

USNESENí
C. 20.31.11
ze dne 22.06.2011

Výstavba trasy LD metra v Praze Námestí Míru - Depo Písnice
(vcetne depa)

Rada mestské cásti

1. bere na vedomí

oznámení o zahájení zjištovacího rízení zámeru "Výstavba trasy LD metra v
Praze Námestí Míru - Depo Písnice (vcetne depa)" zarazeného v kategorii II,
bodu 9.3, prílohy c.1 zákona c. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní
prostredí a o zmene nekterých souvisejících zákonu, v platném znení

2. doporucuje

2.1. realizovat obchvat Písnice pred stavbou trasy metra D

2.2. rešit prodloužení tramvajové trati z Modran s ukoncením v bezprostrední
blízkosti jižního vestibulu stanice Libuš v souvislosti se stavbou trasy metra
D

3. upozornuje

na nepríslušnost Úradu mestské cásti Praha 12 ve veci povolení kácení drev in
rostoucích mimo les na katastrálních územích Libuš a Písnice

4. ukládá

4.1.RNDr.Milene Ježkové - vedoucí odboru životního prostredí, zajistit dorucení
tohoto usnesení Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostredí, Jung-
mannova 35/29, 111 21 Praha 1'"

Termín: 24.6.2011

Pomer hlasu: 8 pro, Oproti, Ose zdrželo

Bc. Františ~
starosta

Ing. E~OVá
zástupkyne starosty

..
Predkladatel:

Zpracovatel:
Ing. Tylová Eva - zástupkyne starosty
RNDr. Ježková Milena - vedoucí OŽP

Ing. Tatai Ivan vedoucí oddelení ŽP
RNDr. Ježková Milena - vedoucí OŽPNa vedomí:

1
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MESTSKA CAST PRAHA-LI6US
Úrád mestské cásti Praha -Libuš

Libušská 35

142 00 ~R~mestaPRAHY
Hlavní po datel na - Jungmannova 35/29

PIDuvedenýna samolepícím štítku pod ~~rovýmkódem

Identifikacníúdajezpracovatele Pocetlistú

HMP -MHMP
OOP

Ing. Jana Cibulková
vedoucí oddelení

L
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1 J

DOŠLOdne: 2 3 -06- 2011

0,,,_0"'''0,,,.0
Pocetpríioh

Naše c.j. Vyrizuje Praha-Libuš
2192/11 íng.arch.Zdenek Kríž 17.6-2011

OPNI/EIA/777-1/Nov 244021436 kríz@praha-líbus.cz

F

Vec: vyjádrení MC Praha - Libuš k zahájení zjišt'ovacího rízení k zámeru: výstavba trasy
I.D metra v Praze - Námestí Míru - Depo Písnice (vc. depa)

ly1Clraha - Líbuš zcela zásadne podporuje výstavbu trasy metra LD. Jde o stavbu, která výrazne
prospeje naším obcanum a umožní jednoduché spojení smerem do centra Prahy.
Z hledíska námí chránených zájmu ale zároven jednoznacne požadujeme, aby záverem
zjištovacího rízení bylo, že probehne posuzování vlivu zámeru na životní prostredí (EIA)
podle zákona, v plném rozsahu. '
Zámer "Výstavba trasy LD metra v Praze: Námestí Míru - Depo Písníce (vc. depa)" se naší MC
dotýká trasou a stanícemí Líbuš, Písníce a Depo Písníce. Pujde o tak výrazný zásah do žívota naší
MC z hledíska ochrany žívotního prostredí a verejného zdraví, že jakékolív zanedbání, cí opomenutí
v prípravné fází (í prí následné realízací), by mohlo mít fatální následky. Proto je pro nás naprostou
nutností, aby posouzení vlívu tohoto zámeru probehlo v plné šírí.

S pozdravem

Bankovní spojení:
CS Praha 4
c.ú.2000691349/0800
ICO 00231142
DIC CZ00231142

tel: 261 711 380
244471 876
244471 884

fax: 241 727 864 o K Lukám 664, 142 00 Praha 4

..



OBEC KAMENICE
SE SíDLEM OBECNíHO ÚRADU

Ringhofferovo nám. 434 Olešovice, 251 68 Kamenice
telefon,fax:323673105 --=- ~

Gi; 2- 7 ~rJ?/q:'/f)

Magistrát hl. m. Praha

Mariánské nám. 2
11001 Praha 1

Kc. j.: 03256/11

Vyjádrení obce Kamenice k dokumentaci dle zákona c.
100/2001 Sb. pro zámer" Výstavba trasy I.D metra v
Praze Námestí Míru - Depo Písnice (vcetne depa)"

~

K dokumentaci dle &8 zákona C.100/2001Sb. pro zámer" Výstavba trasy LD metra v
Praze Námestí Míru - Depo Písnice (vcetne depa)" (dále jen "dokumentace") podává obec
Kamenice (dále též ien "obec") v zákonné lhute 30 dnu ode dne zvereinení informace o
dokumentaci následuiící vviádrení:

Obcc Kamenice jakožto dotcený územne samosprávný celek má za to, že vlivy
posuzovaného zámeru se bezprostredQ.e dotknou i jeho území a zhorší životní prostredí

.v predmetné lokalite.

Obec požaduje doplnit dokumentaci o plány výstavby plochy pro odstavné parkovište
v lesenici vzWedem k napojení D3 na Pražský silnicní okruh a zahrnutí dopravního koridoru
pro tramvaje ci autobusy z Jesenice od tohoto odstavného parkovište smer plánovaná konecná
stanice metra v Písnici do uvedeného zámeru. Doprava z dálnice D3, pražského okruhu a
východního okraje bude prirozene smerovat na konecnou metra, ale tato trasa není dopravne
vyrešena a z pohledu EIA vyhodnocena.

V Kamenici dne 20. 6. 2011

~ ~
~ ~



Hygienická stanice hlavního města Prahy
Rytířská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygpraha.cz • ID: zpqai2i

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Vaše č.j.: S-MHMP-0442488/2011/OOP/VI/EIA/777-1/Nov

Naše č.j.: HSHMP 24642/2011
Sp. značka: S-HSHMP 24642/2011/07514

Vyřizuje: Bc. Procházka

V Praze dne 20. 6. 2011

Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí v platném znění – „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru – Depo 
Písnice (včetně depa)“

Dopisem ze dne 1. 6. 2011, jste požádali Hygienickou stanici hl. m. Prahy (dále jen HS HMP) 
o vyjádření k oznámení o zahájení zjišťovacího řízení záměru  „Výstavba trasy I.D metra 
v Praze Náměstí Míru – Depo Písnice (včetně depa)“ (dále jen záměr), zpracované podle 
přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 
(dále jen zákon). Záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Předložené  oznámení  záměru  zpracoval  Sudop  Praha  a.s.,  Olšanská  1a,  130  80  Praha  3 
v dubnu 2011 pod č. zak.: 10 5440 002 06 21 00 včetně hlukové a rozptylové studie.

Dokumentace záměru řeší výstavbu čtvrté trasy metra D. Na provozním úseku stanice metra 
D je navrženo celkem 10 stanic metra, a to: Náměstí Míru, Náměstí bratří Synků, Pankrác, 
Olbrachtova,  Nádraží  Krč,  Zálesí  (Nemocnice  Krč),  Nové Dvory,  Libuš,  Písnice  a  Depo 
Písnice. Křížení tras metra C a D je navrženo v prostoru stanice Pankrác (Pankrácká pláň), 
křížení tras A a D je navrženo ve stanici Náměstí Míru. Celková provozní délka záměru je 
10,5 km a dělí se dle etapizace na 3 provozní úseky. I.D1 Pankrác – Nové Dvory s délkou 4,1 
km,  I.D2 Nové  Dvory  –  Depo  Písnice  (včetně  depa)  s délkou  3,7  km a  I.D3  Pankrác  – 
Náměstí  Míru  s délkou  2,7  km.  V lokalitách  vybraných  stanic  trasy  I.D  jsou  navrženy 
přestupní uzly mezi povrchovou dopravou a metrem tak, aby jen minimálně zhoršovaly místní 
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dopravní situaci a zejména životní  prostředí.  Hlavní terminálové stanice představuje Depo 
Písnice, Písnice a částečně Nemocnice Krč. Přestupní stanice mezi novou trasou a stávajícími 
trasami metra představuje stanice Pankrác (trasa C) a Náměstí Míru (trasa A). Přestupní vazby 
na tramvajovou dopravu jsou pak zajištěny ve stanicích Náměstí Míru, Náměstí bratří Synků, 
Pankrác (podmínka prodloužení TT Pankrác) a Libuš (podmínka prodloužení TT Modřany). 
Parkoviště P+R jsou umístěna u stanic Depo Písnice, Písnice, Nové Dvory a Nádraží Krč. 
V této  stanice  je  rovněž  zajištěna  přestupní  vazba  na  železniční  dopravu.  Trasa  metra  je 
vedena převážně pod povrchem mimo dvou míst, kde bude metro vedeno po povrchu, tzn. 
v lokalitě  Krčského  nádraží  mostní  estakádou  a  v lokalitě  Písnice,  kde  je  trasa  vedena 
estakádou a následně povrchově v zářezu do Depa Písnice.

Z hlediska  vlivu  záměru  na  zdraví  obyvatel byly  jako  hlavní  faktory  uvažovány  hluk 
a znečištění ovzduší.

Hluková situace řeší výhledový stav porovnávaný pro variantu 0 – bez metra v roce 2025  
a variantu 1 s metrem v roce 2025. Z výpočtů vyplývá, že zprovozněním metra by na většině 
území mělo dojít k mírnému snížení hlukové zátěže na komunikacích, v místech kde se sníží 
individuální  osobní  doprava,  ale  i  na  komunikacích,  kde  sice  naroste  individuální  osobní 
doprava, ale výrazně poklesne doprava MHD a příměstská autobusová doprava.

Na několika místech (především v Písnici), kde bude končit autobusová a příměstská doprava 
je uváděn nárůst dopravy a hlukové zátěže. U těchto lokalit je třeba doplnit akustickou studii 
o  výpočet,  ze  kterého  bude  zřejmé,  jak  se  změní  akustická  situace  v území  zavedením 
dopravy metra a vybudováním autobusového terminálu a parkoviště.

V lokalitách kde se předpokládá stavba parkovišť P+R, terminálů, depa a v místech kde metro 
bude  vedeno  na  povrchu,  je  třeba  dopracovat  hlukovou  studii  o  podrobnější  posouzení 
akustického stavu.

V celé  trase  metra  je  třeba  dbát  na  splnění  hladin  hluku a  vibrací  vznikajících  přenosem 
konstrukcí  z provozu  metra  a  dále  hladin  hluku  v chráněném venkovním prostoru  stavby 
z provozu záměru. V případě nedodržení hygienických limitů stanovených nařízením vlády 
č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nebude možné 
vydat souhlasné stanovisko v dalších stupních dokumentace.

Z hlediska hluku ze stavební činnosti je třeba konstatovat, že v dalším stupni PD musí být 
upřesněny  hladiny  hluku  ze  stavební  činnosti  včetně  provedení  maximálně  možných 
protihlukových opatření venkovního chráněného prostoru staveb zejména v okolí stavenišť. 

Z hlukové  studie  dále  vyplývá,  že  po  dobu  výstavby  bude  navýšení  dopravy  z odvozu  a 
návozu materiálů maximálně 0,5 dB oproti dnešnímu stavu.

Ohledně ovzduší resp. imisní situace v území, lze konstatovat, že ve velké části zájmového 
území dojde vlivem poklesu intenzit individuální a zejména veřejné autobusové dopravy ke 
snížení imisní zátěže na většině posuzovaného území. Nejvyšší pokles lze zaznamenat podél 
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tras s největším současným soustředěním autobusových linek. Lokální navýšení imisní zátěže 
lze  očekávat  v oblasti  nového  dopravního  napojení  přestupního  terminálu,  který  vznikne 
v blízkosti stanice metra Písnice. Jedná se zejména o plochu terminálu a lokalitu při napojení 
nové komunikace na Vídeňskou ulici, mimo obytnou zástavbu.

V období výstavby bude docházet ke zvýšení imisní zátěže, která bude pouze dočasná. Proto 
je třeba dbát na opatření pro omezení vlivů stavebních prací na kvalitu ovzduší.

Z výše uvedeného vyplývá, že předkládaný záměr je akceptovatelný.

Ing. Jiří Kneidl „otisk úředního razítka“
vedoucí oddělení územního plánu
podpis zaručeným elektronickým podpisem
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Oblastní inspektorát Praha
Oddělení integrace
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel.: 233 066 105, fax: 233 066 103
e-mail: odi@ph.cizp.cz, www.cizp.cz
IČ: 41 69 32 05

Váš dopis zn./ ze dne: Číslo jednací: Vyřizuje / linka / os.č. Místo a datum
S-MHMP-0442488/2011/OOP/VI/EIA/777-1/Nov, ze dne 01.06.2011 ČIŽP/41/IPP/1108684.001/11/RJX Ing. Kališ / 6507 / 10105 Praha, 21.6.2011

Věc: Zahájení zjišťovacího řízení  záměru  „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí  Míru - Depo 
Písnice  (včetně  depa)“ podle  zákona  č. 100/2001 Sb.  Oznamovatelem  je  IDS  Praha  a.s., 
IČ: 60194260. Záměr spadá pod kategorii II, bod 9.3 Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy.

Dopisem uvedené značky byl požádán oblastní inspektorát Praha ČIŽP o vyjádření k oznámení záměru. 
K němu vydáváme následující komplexní stanovisko:

Oddělení odpadového hospodářství:
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném a účinném 
znění, nemáme k předloženému záměru připomínky.
Vyřizuje: Ventová

Oddělení ochrany vod:
K předloženému záměru nemáme zásadní připomínky. Upozorňujeme však na skutečnost, že zachycené 
a předčištěné vody z ražby, které budou vypouštěny do vodotečí, je nutno klasifikovat dle vodního zákona 
(důlní  vody,  odpadní vody atd.)  a dle  tohoto zařazení požádat  vodoprávní  úřad o  povolení  k  nakládání 
s vodami. Náš požadavek požadujeme zapracovat do závěru řízení, jako podmínku pro vydání stavebního 
povolení. 
Vyřizuje: Ing. Náse

Oddělení ochrany ovzduší:
Z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší nemáme k předloženému záměru připomínky.
Vyřizuje: Tomáš Soušek

Oddělení ochrany přírody:
Oznámení je zpracováno poměrně podrobně, přesto nelze některé dopady na životní prostředí, konkrétně 
ochranu přírody, objektivně posoudit. Z hlediska ochrany zájmů dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny máme k oznámení dále uvedené připomínky: 
1) Záměr  představuje  poměrně  velké  zásahy  do  dřevin  rostoucích  mimo  les.  Zpracován  je  podrobný 
dendrologický  průzkum včetně  mapových  příloh.  Celkový  počet  kácených  stromů  je  6660  ks  a  6,2  ha 
keřových porostů,  celková cena kácených dřevin se pohybuje kolem 123 609 637 Kč.  Není však patrná 
eliminace dopadů na dřeviny rostoucí  mimo les.  Navrhovány jsou sadové úpravy,  náhradní výsadby za 
ekologickou újmu způsobenou kácením, mají však být dořešeny v rámci povolování dřevin, zejména co se 
týče pozemků pro náhradní výsadbu. Je třeba dořešit náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy 
způsobené  pokácením  dřevin.  Vymezit  plochy  pro  náhradní  výsadbu  včetně  zajištění  realizovatelnosti 
výsadeb (vhodné podmínky pro výsadbu včetně zajištění souhlasů vlastníků).  V případě metra se jedná 
o stavbu  ve  veřejném zájmu,  která  má přinést  zlepšení  z hlediska  životního  prostředí  ohledně dopravy. 
Součástí životního prostředí (tj. veřejného zájmu) je ale i zeleň. Specifikum zeleně je, že se poměrně snadno 
odstraní,  ale  náhrada  je  velmi  dlouhodobá.  Na kvalitní  velké  stromy si  musíme počkat  desítky  let  než  
vyrostou. Z uvedeného plyne požadavek na důslednou ochranu dřevin  rostoucích mimo les a eliminace 
zbytného kácení např. z důvodů záborů na staveniště v parkových plochách (Havlíčkovy sady, Nám. Bratří 
Synků, Nádraží Krč.....). Dotčení dřevin stavbou jejich možné zachování je třeba dořešit v  rámci procesu EIA 
a ne až v dalším stupni řízení. Nelze souhlasit s umístěním staveništních ploch v parcích Havlíčkovy sady, 
Riegrovy sady, Nám Bratří Synků - jedná se o nezastavitelné plochy dle schváleného ÚPD hl. m. Prahy. Dle  
územního plánu Prahy jsou dotčeny nezastavitelné plochy i u stanice Nádraží Krč (plochy ZP, ZMK).
 2)  Není  doložen soulad trasy s  trasou vymezenou schváleným územním plánem, není  tak patrné jaké 
funkční plochy jsou stavbou trasy metra D dotčeny. Stanice metra Krč nemocnice je posunuta mimo trasu  
vymezenou schváleným územním plánem hl. m. Prahy.

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí

Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

http://www.cizp.cz/


 3) Velké  terénní  úpravy  představuje  stanice  metra  Nádraží  Krč.  Dotýká  se  vodního  toku  Kunratického 
potoka a rybníka, které jsou významnými krajinnými prvky ze zákona podél něj  je ÚP vymezen územní 
systém ekologické stability.  V oznámení je  zohledněno pouze technické řešení  bez ohledu na zájmové 
území ochrany přírody a  funkční  vymezení v územním plánu Prahy (ZP,  ZMK),  zásahy se týkají  území 
v délce cca stovek metrů. Vzhledem k tomu, že trasa je vedena povrchově chybí doložení začlenění stavby 
do okolí. Nejedná se o vrcholové partie území, které bývají pohledově exponovány, ale o údolí Kunratického 
potoka. Jedná se o velkou stavbu. Z hlediska objektivního posouzení dotčení krajinného rázu chybí doložení  
pohledové  studie  začlenění  stanice  Nádraží  Krč  včetně  nadzemního  tubusu  metra  do  území.  Chybí 
posouzení vlivu stavby na vodní tok a rybník z hlediska VKP ze zákona, tj. na zajištění a plnění ekologicko-
stabilizační funkce. Vlivy na povrchové vody v kapitole D.I.4. jsou řešeny pouze z technického hlediska.
4)  Vody  ze  stavenišť,  provozní  vody  i  vody  ze  zpevněných  ploch  mají  být  zaústěny  do  kanalizace 
či recipientů  (str.  50,  51),  recipienty  nejsou  blíže  specifikovány.  Vodní  toky  jsou  významnými  prvky 
ze zákona. Nelze tak objektivně posoudit dopady na VKP. Jedná se o vodu i znečištěnou (betonové výluhy, 
sediment.....) Požadujeme doplnit v rámci procesu EIA a ne až v dalším stupni řízení a to včetně množství 
„nefekálních“ vod. Řešit tak, aby nedošlo k ovlivnění vodního režimu vodních toků včetně území. Znečištěné 
vody neodvádět do recipientů (vodních toků). Zbylé množství bude využito pro terénní úpravy. Nelze vyloučit  
velký nárůst zpevněných ploch v některých lokalitách (zejména mimo zástavbu). Zpevněné plochy vedou k 
urychlení odtoku vody z území a zároveň k omezení vsaku do podloží.  Požadujeme vymezit  zastavěné 
plochy včetně zpevněných a navrhnout opatření k eliminaci urychleného odtoku vody z území. 
5)  V rámci  stavby metra  jsou navrhován stavby parkovišť  R+P (Písnice a Písnice depo) a  autobusové 
terminály, zahrnuty jsou i  komunikace. Znamená další nárůst zpevněných ploch, dopady na vodní režim 
krajiny není vůbec zohledněn včetně zájmových ploch ochrany přírody.  
6) Stavební záměr představuje velký objem výkopové zeminy, část má být použita zpět v rámci stavby metra, 
část (většina) na rekultivaci území mimo stavbu metra. Jedná se o rekultivaci pískovny Borek v k.ú. Borek 
nad Labem (stávající  volná kapacita:  3 000 000 m³),  terénní úpravy Motol  v  k.ú.  Motol  (stávající  volná 
kapacita: 300 000 m³), terénní úpravy Štěrboholy v k.ú. Kyje (stávající volná kapacita: 200 000 m³),  terénní 
úpravy Jinočany – Doksaňák v k.ú. Jinočany (stávající volná kapacita: 80 000 m³). Tyto lokality nejsou blíže 
specifikovány, nelze vyloučit případné dopady, tj. nepřímé vlivy stavby, na zájmy ochrany přírody. Není jasné 
zda uvedená kapacita je zkoordinována s jinými záměry, např. se současnou výstavbou metra A. 
7) Biologické hodnocení je soustředěno zejména na ZCHD (živočichů a rostlin).  Rozsáhlé až plošné kácení 
zeleně (keřového i stromového patra) bude znamenat zásah ve smyslu ustanovení § a § 5a ochrany volně 
žijících ptáků zák.  č.11492 Sb.,  dle kterého je zakázáno úmyslné poškozování nebo ničení  jejich hnízd 
a vajec nebo odstraňování hnízd,  dále úmyslné vyrušování těchto ptáků,  zejména během rozmnožování 
a odchovu mláďat. Kácení dřevin v době hnízdění a rozmnožování ptáků je nežádoucí. Jakákoliv plocha, 
která  má „zelený“  charakter  je  v  rámci  vysokého zastavění hodnotná i  když se zde nevyskytují  zvláště  
chráněné druhy rostlin a živočichů. Z těchto ploch je třeba uvést zejména plochy, které jsou součástí VKP ze  
zákona VKP registrovaných a ploch ÚSESu parky, rozptýlenou zeleň. Dle ustanovení § 3 zák 114/92 Sb.,  
fyzické a právnické osoby jsou povinny při  provádění zemědělských,  lesnických a stavebních prací,  při  
vodohospodářských úpravách, v  dopravě a energetice postupovat  tak,  aby nedocházelo k  nadměrnému 
úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky 
i ekonomicky dostupnými prostředky. 
8) V  oznámení  jsou  uvedeny  registrované  VKP  dle  ustanovení  §  6  zák.č.114/92  Sb.  Nivní  porosty 
V Dubinách, Společenstvo písnických vlhkých luk, U Safiny. Jedná se o území spojená s vodním režimem 
krajiny. Nelze objektivně posoudit nepřímé ovlivnění vodního režimu v okolí registrovaných VKP v důsledku 
terénních úprav vyvolaných stavebními aktivitami metra ( např. Depo, parkoviště P+R komunikace...).
9) Oznámení obsahuje a předkládá velmi mnoho různých údajů, poměrně i podrobných, Avšak vyhodnocení 
vlivu předmětné stavby na životní prostředí je minimální, zejména co se týká ochrany přírody, chybí či je  
nedůsledné či zaměřené na technické řešení. Rozsahem se jedná o rozsáhlou stavbu s velkými dopady 
na území.  Na  základě  uvedeného nelze  objektivně  posoudit  dopady na  zájmy ochrany  přírody  a  proto 
požadujeme stavbu trasy metra D řešit v rámci dokumentace jak výše uvedeno.
Vyřizuje: RNDr. Kateřina Zelenková

Oddělení ochrany lesa:
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., O lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění 
pozdějších  předpisů,  nemáme k  předloženému záměru  připomínky.  Pouze  upozorňujeme,  že  k  dotčení 
pozemku  určeného  k  plnění  funkcí  lesa  je  zapotřebí  souhlasu  příslušného  orgánu  státní  správy  lesů 
a k dočasnému záboru také dočasné odnětí předmětného pozemku plnění funkcí lesa.
Vyřizuje: Mlynář



Závěr:
ČIŽP OI Praha má k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky ze strany ochrany přírody 
a upozornění  ze  strany  ochrany  vod  a  ochrany  lesa.  Inspekce  požaduje  další  posuzování  vlivů 
záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. a zohlednění připomínek v dokumentaci.

Ing. Miroslav Mareš
vedoucí oddělení integrace 

ČIŽP OI Praha
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Vec: Stanovisko správce drobných vodních toku na území hl. m. Prahy, podle

§8 vyhlášky Mze c. 432/2001 Sb. - ,,,,Výstavbatrasy I.D metra v Praze, Námestí

Míru - Depo Písnice (vcetne depa)" - zjištovací rízení podle zákona c.

100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostredí

K predloženému Oznámení dle prílohy c.3 zák. c.l00/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostredí" Výstavba trasy I.D metra v Praze, Námestí Míru -
Depo Písnice máme z hlediska správce drobných vodních toku následující
požadavky:

. V dokumentaci je treba kompletne doplnit zpusob likvidace deštových vod
pro definitivní stav trasy I.D metra vcetne hydrotechnických výpoctu.
V dokumentaci je uveden pouze zpusob likvidace deštových vod behem
stavby. Návrh likvidace deštových vod pro všechny odvodnované plochy
v rámci výše uvedené stavby musí být v souladu s ustanovením § 5 odst. 3
zákona C.254/2001 Sb.,(vodní zákon) v platném znení, s ustanovením § 20
odst. 5 písmo c) vyhlášky c.501/2006Sb., o obecných požadavcích na
využívání území, v platném znení a clánkem 11 odst. 7 vyhlášky c. 26/1999
Sb., hlavního mesta Prahy (OTTP), v platném znení. Jedná se prednostne o
návrh vsakování deštových vod, prípadne návrh retencních opatrení
s regulovaným vypouštením. V souladu s Revidovanými pokyny pro
odvodnení hl. m. Prahy musí být retencní objemy techto opatrení pri níže
uvedeném odtoku v souhrnu navrženy na desetiletou srážku (n = 0,1)
s dobou trvání 30 minut. Rízené odtokové množství do toku pres deštovou
kanalizaci nesmí presáhnout 10 Vslha.Kvalita vod vypouštených do toku
musí odpovídat Narízení vlády C.61/2003 Sb., v platném znení.

. S ohledem na dopravní význam trasy I.D metra požadujeme provést
výpocet kontrolního návrhového prutoku (KNP) Botice pro profil
tramvajového mostu ulice Belehradská a výsledek zohlednit pri návrhu
zajištení vstupu do stanice metra Námestí Bratrí Synku v ulici Otakarova.

...

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracovište:Jungmannova 35, 11000 Praha 1
teL 236001 111, fax 236007074 e-mail: richard.polifka@cityofprague.cz
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. Pro rešení prutoku podzemních vod okolím stavební jámy stanice metra
Námestí Bratrí Synku uprednostnujeme variantu 2.rešení bez zvyšování
prutoku Botice (2. rešení uvádené na str. 178 oznámení). V souvislosti
s prechodem telesa metra pod Boticem a v souvislosti s navazujícími
stoupajícími úseky metra na Vinohrady a Pankrác požadujeme zachování
stávajících prutokových pomeru v Botici.

. V lokalite stanice metra Nádraží Krc nesmí dojít ke zvýšení prutoku
Kunratického potoka z duvodu križování metra s potokem.

Stavbou metra nesmí dojít ke zmenšení retencního prostoru retencní nádrže
Rezerva, a to ani behem stavby. madina v RN pri prevádení QlOOje na
úrovní 297,00 mn.m. Bpv (údaj 325,1 m n.m. uvádený na strane 88
oznámení je chybný). V prípade zásahu do nádrže behem stavby, bude po
dokoncení stavby metra vše uvedeno do puvodního funkcního stavu.

. Záplavové území Vesteckého potoka na Obr.23 str.175 oznámení je
chybné, nebot stavebními úpravami vyvolanými stavbou metra nedojde ke
zmene puvodního záplavového území dle schváleného Generelu
Kunratického (tedy i Vesteckého potoka).

.

Dokumentaci v príloze vracíme.

Toto stanovisko je stanovisko správce drobných vodních toku a nenahrazuje
žádná jiná stanoviska, rozhodnutí a vyjádrení Odbom ochrany prostredí
Magistrátu hlavního mesta Prahy, jako dotceného orgánu státní správy.

S pozdravem

~~
Ing. Dan F ran tí I{

vedoucí oddelení krajinné zelene

...

Príloha: dokumentace" Výstavba trasy I.D metra v Praze, Námestí Míru - Depo Písnice"
CO: vlastní
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Vec: Zjišto~ad H:t;euÍ,,"'...7y~(a~bAti as) I.D metra v Praze Námestí Míru - Depo
Písnice (vcetne depa)", k.ú. Vinohrady, Nusle, Kl"c,Libuš, Písnice, Praha 2, 4

Vážení,

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péce (dále jen MHMP OPP), jako orgán státní
památkové péce na území hlavního mesta Prahy vecne a místne príslušný podle zákona
c. 20/1987 Sb., o státní památkové péci, ve v,. . o (dále zákona),
obdržel Váš dopis c', -0442488/2011/00P/VI -11N0v ze dne
01.06.2011, týkající se zjištovacl o nzem zameru "Výstavba trasy Lb metra v Praze
Námestí Míru -Depo Písnice (vcetne depa)".

Ve výše uvedené veci Vám MHMP OPP sdeluje následující:

Umístení stavby není v rozporu se zájmy památkové péce.

Plánovaná trasa metra je situována v památkových zónách "Vinohrady, Žižkov,
Vršovice" a "Nusle", prohlášených vyhláškou hl. m. Prahy c. 10/1993 Sb.hl. m. Prahy
o prohlášení cástí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o urcení podmínek jejich
ochrany, dále pak v ochranném pásmu památkové rezervace v hl. m. Praze,
vyhlášeném rozhodnutímbýv. odboru kultury NVP cj. Kul/5-932/81 ze dne
19.5.1981 o urcení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze a jeho
doplnkem ze dne 9.7.1981, kterými se urcuje toto ochranné pásmo a podmínky pro
cinnost v nem. Jižní cást trasy v k.ú. Libuš a Písnice je situována mimo ochranné
pásmo památkové rezervace v hl.m. Praze.
Celá trasa metra prochází územím s archeologickými nálezy a stavebník má tedy již
od doby prípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona C.20/1987
Sb., o státní památkové péci, ve znení pozdejších predpisu, vuci Archeologickému
ústavu..

.. V souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona c. 20/1987 Sb., o státní památkové
péci, ve znení pozdejších predpisu, bude prípravná a projektová dokumentace

o k uložení
O na vedomí
Ok vyrízení
O ke zpracování stanoviska
O ke zpracování návrhu odpovedi

O ke zpracování materiálu
O k prepracování
O do programu
O jednání

Termín:



zamýšleného zámempredložena MHMP OPP k projednáni dle ustanovení § 14 odst. 2,
3, § 44a odst. 3 citovaného zákona.

S pozdravem
Hlavnrmesto Praha
Magistrát hl.m. Prahy
Jungmannova35/29
111J1 Pr.'ul 1 11'11/" .
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MAGISTRÁThlavníhomestaPRMIY
Hlavní podatelna - JungmannOVA 35/29

PIDuvedenýna samolepícímštítku pod cárovýmkódem

DOŠLOdne: 21-06- 2011

Ateliér pro životní prostredí, 01s.
Praha 4, Ve svahu c.1 tIdentifikacniúdajezpracovatele

ICO: 69347760

Pocet"stu

Pocetpríloh

Magistrát hl.m. Prahy
Odbor ochrany prostredí
Jungmannova 3S
Praha 111 21

Osobne

V Praze dne 19.6.2011

Vec: Vyjádrení dle §6, odst. 7 zákona C.100/2001 Sb. k Oznámení zámeru o vlivu stavby
na životní prostredí dle zákona c. 100/fOOl Sb., v platném znení pro zámer VÝSTAVBA
TRASYLD METRA V PRAZENÁMESTÍMÍRU - DEPO PÍSNICE (VCETNEDEPA)
- kód EIA PHA777

Námitka císlo 1 - Príloha císlo 2 Akustická studie

Na strane 8 Akustické studie je provedeno nesprávné zarazení ~ámeru do kategorií pro
uplatnení korekce k základní hladine akustického tlaku 50 dB. Zámer byl oznamovatelem
zarazen do kategorie 3 a 4, mel však být zarazen do kategorie 2 (použije se pro hluk
z pozemní dopravy na verejných komunikacích, s výjimkou úcelových komunikací a
dráhách).

Zduvodnení - zámer není umísten u hlavních komunikací, zámer je podzemní stavbou
- není proto duvod zaradit zámer do kategorie 3. Zámer bude realizován po 31. prosinci 2000,
není proto duvod zaradit jej do kategorie 4. Chybné zarazení do kategorií zpusobuje chybné
vyhodnocení vlivu zámeru na akustickou situaci v okolí zámeru pri výstavbe a provozu. Pri
správném zarazení zámeru do kategorie 2 je limit pro chránený venkovní prostor ostatních
staveb 55" dB pro den a 45 dB pro noc. Zpracovatel oznámení použil kategorii 4, která
stanovuje limit pro chránený venkovní prostor ostatních staveb 70 dB ve dne a 60/65 dB
v noci, což predstavuje mnohonásobne vyšší akustický tlak. Tato chyba se promítá do záveru
hodnocení Akustické studie.



~

Na strane 45 a 46 Akustické studie je uvedena tabulka 8.2.3 Tabulka - porovnání obou variant
(s metrem L den dB, bez metra L den dB, s metrem L noc dB, bez metra L noc dB), která
neprokazuje snížení akustického zatížení zprovoznením trasy D.

, Oduvodnení tabulka vykazuje snížení akustického zatížení v rádu desetin dB, za
pozorovatelné snížení se považuje snížení alespon o 0,9 dB. Snížení akustického zatížení
v rádu desetin dB je pod nepresností použité výpocetní metody. Tabulka neprokazuje snížení
akustického zatížení zprovoznením trasy D.

Na strane 51 Akustické studie je uvedeno: "Celkove je možné konstatovat, že témer v celém
zájmovém územi v okoli hlavnich komunikaci a to i v jejich šir,š:imokoli ekvivalentni hladiny
akustického tlaku v chráneném venkovnim prostoru staveb pohyb~!!i nad hygienickým limitem
60/50 dB nebo jsou na jeho úrovni." V prípade, že v lokalite je prekrocen hlukový limit, je
v území možný pouze takový zámer, který prokazatelne prokáže snížení hlukové záteže pod
akustický limit. Oznámený zámer neprokazuje prokazatelné snížení akustické záteže pod
akustický limit. Realizace zámeru je proto nezákonná.

Na strane 51 Akustické studie je uvedena kapitola 10. LOKALITY S TRASOU VEDENOU
PO POVRCHU.

Na strane 52 Akustické studie je uvedena tabulka 10.1.1 Tabulka - vypoctené hladiny
hluku, která uvádí vypoctené hladiny hluku v peti referencních bodech úseku v okolí
nadzemního úseku v Krci. Pod tabulkou je uvedeno tvrzení: "Hodnoty s provozem metra v
této lokalite jsou naprosto totožné." Toto tvrzení neodpovídá pozorování ze stávajícího
povrchového úseku trasy metra A u Depa Hostivar, kde prÚjezd každé soupravy metra je
zretelne slyšet a odpovídá prujezdu vlakové soupravy. Na estakáde metra je zcela nezbytné
navrhnout náležitá protihluková opatrení. Protihluková "zídka" ve výši 1,5 metru je zcela
nepostacující.

Na strane 54 Akustické studie je uvedena tabulka 10.3.1 Tabulka - vypoctené hladiny
hluku pro lokalitu Depa Písnice. Úcinnost PHS je uvádena v rádu desetin dB. Z toho vyplývá,
že navržená PHS jsou neúcinná. Za pozorovatelné snížení hluku se považuje snížení alespon o
0,9 dB. Vykázané snížení je pod nejistotou použité výpocetní metody. Na strane 55 je
uvédeno Vyhodnocení: "Z výše uvedených údaju vyplývá, že hygienický limit pro železnicní
trate v ochranném pásmu dráhy (60 dB pro den a 55 dB pro noc) je ve všech bodech dodržen,
protihluková stena zde není navrhována." Toto tvrzení neodpovídá pozorování ze stávajícího
povrchového úseku trasy metra A u Depa Hostivar, kde prÚjezd každé soupravy metra je
zretelne slyšet a odpovídá prujezdu vlakové soupravy. S Vyhodnocením zásadne
nesouhlasíme a požadujeme návrh protihlukové steny.

Na strane 81 zacíná kapitola 14. HLUK ZE STAVEBNÍ CINNOSTI. Všechny tabulky
uvádející vypoctené hodnoty akustického zatížení prokazují prekrocení akustického limitu pro
stavební cinnost. Jedná se o tabulky 14.4.1, 14.4.2, 14.4.3, 14.4.4, 14.4.5, 14.4.6. Prekrocení
hlukového limitu dosahuje hodnoty až 13,3 dB nad limit. Ochrana proti hluku ze stavební
cinnosti bude "velmi problematická".

Kapitola 14.6 Shrnutí výsledku hluku z výstavby uvádí doslova:
"Na základe výše uvedených výsledkuje možné rozdelit stavenište do dvou skupin a to

stavenište Jelmi problematická - vyžadujici rozsáhlá protihluková opatreni a úpravy na
fasádách prilehlých objektu, s velmi omezenou možnosti zajišteni splneni hygienického limitu
v chráneném venkovnim prostoru staveb v okoli a stavenište, kde je možné realizovat
standardni protihluková opatreni s možnosti splneni hygienického limitu v chráneném
venkovnimprostoru staveb v okoli stavenište.
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Problematické bude stavenište VO-OL a DLI a OL2. U techto staveništ se ve velmi tesné
blízkosti nachází vícepodlažní (3. NP až 8. NP) obytné domy. Predpokládané hodnoty
ekvivalentní hladiny akustického tlaku emitovaného stavební cinností se v okolí stavenište

.. VO-OLpohybují až na úrovni 75 dB (domy v Janovského ulici proti staveništi) a až 73 dB u
stavenište OL2 u panelového domu v Kovarovicove ulici proti staveništi. Vzdálenost hranice
stavenište od zástavby je pouze mezi 15 až 20 m.
V okolí staveništ na Pankráci, která jsou situována ve vetší vzdálenosti od chránené zástavby,

je predpokládaná akustická situace v dobe výstavby z hlediska dodržení limitu méne
problematická.
V okolí stavenište Nádraží Krc budou ovlivneny rodinné domky jižne od železnicní trati v ulici
U Krcského nádraží. Zahrady techto domu budou prímo sousedit s areálem stavenište NAKl.
Predpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku dosahují hodnoty 71 dB.
Ochrana techto domu bude vyžadovat mimo protihlukové clony v míste oplocení stavenište
smerem k této zástavbe další protihluková opatrení (napF mobilní clony u nejhlucnejších
stroju.
V okolí stavenište u nemocnice Krce bude velmi problematická situace z hlediska hluku u

panelových domu v ulici Kukucínova, které mají 8 a více nadzemních podlaží a jsou v tesné
blízkosti stavenište NEK2.

Nejbližší objekty v areálu Thomayerovy nemocnice jsou ve vzdálenosti cca 120 m.
Predpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráneném venkovním prostoru
objektu s lužkovými pokoji se pohybují do 60 dB.
V okolí stavenište Nové dvory budou ovlivneny rodinné domky severozápadne od stavenište
ND3 a proti staveništi ND2 a dále nejbližší panelové domy v ul. V Štíhlách v tesné blízkosti
stavenište ND2. Nejvyšší predpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku se pohybují až
na úrovni 75 dB. Ochrana zejména panelových domu, které mají 12 až 18 NP u stavenište
ND2 bude problematická. V okolí stavenište ND4 budou ovlivneny rodinné domky proti
staveništi ND4 v ulici Dolnojircanská, kteráje rovnobežná s ulicí Novodvorskou.
Predpokládaná ekvivalentní hladina akustického tlaku se pohybuje na úrovni hygienického
limitu. Zajištení ochrany pred hlukem z výstavby nebude tak problematické jako výškových
obytných domu. '

V okolí stavenište Libuš muže docházet k ovlivnení okrajové zástavby rodinných domu v ulici
Mašovická, Jircanská a Ke Šnejdru. Predpokládaná ekvivalentní hladiny akustického tlaku
dosahují max. hodnot 68 dB. J v okolí stavenište Libuš bude možné zajistit dodržení
hygienického limitu bežnými opatreními a to jak technickými tak organizacními.
V okolí stavenište PIl budou ovlivneny panelové vícepodlažní domy (4 - 8.NP - bod 4 a 5) a
budova areálu SOU potravinárské (2.NP) situovaná nejblíže k ulici Libušská. Predpokládané
hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráneném venkovním prostoru staveb jsou
na úrovni 69 - 71 dB. Zajištení ochranypred hlukem z výstavby upanelových obytných domu
bude problematické.
V okolí stavenište DE-P J a Depo Písnice se nepredpokládá ovlivnení okrajové zástavby
rodinných domu v Písnici hlukem z výstavby. Predpokládané ekvivalentní hladiny akustického
tlaku dosahují max. hodnot do 60 dB. Je to dáno skutecností, že zástavba se nachází v
dostatecné vzdálenosti od staveništi. Pouze v ulici V Zákopech je okrajová zástavba témer
sousedí se stavenište DP1, kde bude realizována mostní konstrukce povrchového úseku metra.
Okolí stavenište PAD 1, které bude znovu otevrené ve 3. etape realizace trasy D, nebude..
ovlivneno hlukem z výstavby vyšším jak požadovaný hygienický limit LAqe,s= 65 dB. Obdobná
situace je i v okolí stavenište PER. Zarízení stavenište je sice pomerne rozlehlé a jeho hranice
je ve vzdálenosti cca 35 m od obytného domu, ale vlastní stavební jáma, je situována ve
vzdálenosti cca 150 m.

'"
.)



V okolí stavenište budoucí stanice námestí Bratrí Synku je ocekávaná akustická situace velmi
nepríznivá. Predpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráneném venkovním
prostoru staveb se pohybují prevážne mezi 70 až 76 dB. Tato situace je dána tím, že stavenište

'" jsou situována v tesném sousedství vícepodlažní zástavby. Jedná se ~cinžovní domy prevážne
z 1. prelomu 19. a 20. století o 3 až 5 NP. Ochrana techto staveb bude velmi problematická.
Obdobná situacejako v okolí námestí Bratrí Synku bude i v ulici Sázavská a v okolí stavenište
NM4 ve Slezské ulici. Predpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráneném
venkovním prostoru staveb se pohybují prevážne mezi 70 až 79 dB, což je dáno tím, že
stavenište jsou situována v tesném sousedství vícepodlažní zástavby. Jedná se o cinžovní
domyprevážne z 1. prelomu 19. a 20. století o 3 až 6 NP. Ochrana techto staveb bude velmi
problematická. V okolí stavenište NM5 v Riegrových sadech je situace výrazne príznivejší, i
když i zde se predpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku pohybují na hranici
hygienického limitu. Nejbližší zástavba je stejná jako v celé lokalite a tak ochrana zejména
nejvyšších podlaží bude problematické, ale v tomto prípade rešitelná pomocí vhodných
technických a organizacních opatrení. "

Akustická studie tedy prokazuje, že prubeh stavby bude z hlediska akustického
zatížení velmi problematický a že proti stavebnímu hluku je ochrana problematická, ne-li
nemožná. Taková situace je ovšem v rozporu se zákonem a nemuže být tolerována.

V kapitole 14.7 Protihluková opatrení na staveništi mela být uvedena konkrétní
protihluková opatrení, která ovšem nejsou uvedena. Místo toho je uvedeno, že bude treba
požádat o výjimku z akustických limitu! Nebylo provedeno vyhodnocení vlivu akustické
záteže na verejné zdraví. Kapitola uvádí doslova:

"Podrobná protihluková opatrení budou navržena v dalších stupních projektové
dokumentace až budou k dispozici potrebné údaje o stavební cinnosti, nasazení stroju,
casovém harmonogramu atd. Níže jsou uvedena zásady, které je treba behem výstavby
dodržet.

. Stavební cinnost bude provádena pouze v dobe od 7 do 21 hodin. Ridici nákladních aut po
príjezdu na stavbu a po dobu cekání na stavbe musí vypnout motor.
. Behem výstavby je treba dodržovat dostatecne dlouhé prestávky behem hlucných operací,
aby obyvatelé nejbližších objektu meli moznost vetrání vnitrních prostor.. '"
. Vybraný dodavatel stavbypo upresnení stavebníchprací a nasazení stroju a mechanizmu
bude pravdepodobne muset požádat o casove omezené povolení ve smyslu zákona 258/2000
Sb., § 31 v platném znení.
V dalších stupních projektové dokumentace:
. Budou provedeny akustické výpoctypro hluk ze stavební cinnostipro jednotlivá stavenište

a cinnosti v souladu s casovým harmonogramem a predpokládané organizaci výstavby;
. Vzhledem k tomu, že v chráneném venkovním prostoru obytných staveb v okolí

problematických staveništ (VO-OL, OLl, DL2, NAK1, NEK2, ND2, ND3, PIl a
predevším NBSl, NBS2 a NMDI-4) bude docházet k prekracování hygienického limitu 65
dB pro 14-ti hodinovou dobu pusobení hlucných operací a pravdepodobne nebude možné
zajistit ochranu venkovního prostoru obytných a dalších chránených objektu bude muset
být rešena u techto objektu ochrana vnitrních prostoru.

. V dalším stupni PD budou vytipovány objekty, u kterých nebude možné zajistit splnení
hygienického limitu pro hluk z výstavby a u techto objektu bude proverena nepruzvucnost
zasaže~ch fasád (nejslabších prvku fasády), zjištena velikost chránených místností a
podíly okenních prvku na celkové ploše fasády techto místností a upresneny požadavky na
nepruzvucnost fasád pro jednotlivé typy chránených místností. Vprípade nejistoty ohledne
skutecného stavebne akustického stavu fasádních prvku budou jejich vlastnosti overeny
merením. "
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Akustická studie nenavrhuje protihluková opatrení a jejich návrh odkazuje na další stupne
projektové dokumentace. Akustická studie nesplnila požadavky zákona c. 10012001 Sb.

, Opatrení navržená v Oznámení na estakáde metra, u Depa Písnice a pri výstavbe zámeru
považujeme za nedostatecná. Místo záveru, že bude treba požádat o výjimku z akustických
limitu, melo oznámení konstatovat, že stavba je nerealizovatelná. Požadujeme proto
pokracování procesu EIA zpracováním dokumentace, verejného projednání a posudku
dokumentace. Požadujeme zpracování návrhu opatrení k minimalizaci, vyloucení a
kompenzaci vlivu zámeru, což je nedílnou soucástí dokumentace EIA - také proto
považujeme pokracování procesu EIA za nezbytné.

Námitka císlo 2 - Príloha císlo 3 Rozptylová studie

V kapitole 3.2 Oxid dusicitý - maximální hodinové koncentrace je uveden odstavec 3.2.1
Výchozí stav ve kterém je uvedeno:
"Na výkresu 4 je zobrazena ocekávaná imisní situace maximálních hodinových koncentrací
oxidu dusicitého ve stavu bez výstavby zámeru pro rok 2025. Nejvyšší hodnoty, nad 200 j.J.g.m-
3, byly vypocteny pouze lokálne v blízkosti krížení Jižní spojky a Vídenské a dále v trase
SOKP. Koncentrace nad 150 j.J.g.m-3lze dále zaznamenat v souvislé ploše podél Jižní spojky
od Vídenské po ulici 5. kvetna, dále podél Michelské, Sporflovské, podél SOKP západne od
Hrazanské, v blízkosti Modranské a Barrandovského mostu a pouze lokálne na území Nuslí a
Prahy 11. Na prevládající ploše rešeného území prevládají koncentrace v rozmezí od 100 do
150 j.J.g.m-3. Ve vetší vzdálenosti od komunikácí jsou patrné koncentrace pod 100 j.J.g.m-3.
Koncentrace pod hranicí 75 j.J.g.m-3 je možné ocekávat pri východní a jižní cásti
posuzovaného území ve vetší vzdálenosti od komunikací. Imisní limit pro hodinové
koncentrace N02 je stanoven ve výši 200 j.J.g.m-3.Jak ukazují výsledky modelových výpoctu,
bude uvedená hodnota v území prekrocena pouze lokálne, a to v blízkosti Jižní spojky a
SOKP. Prekrocení imisního limitu, tedy prekrocení hranice 200 j.J.g.m-3 ve více než 18
povolených prípadech za rok (0,2 % rocní doby) však nebylo na území vypocteno."

Maximální hodinové koncentrace Oxidu dusicitého dosahují a prekracují limitní
Qoq,notu.

V kapitole 3.4 Suspendované cástice PM1O- prumerné rocní koncentrace je uveden odstavec
3.4.1. Výchozí stav - bez výstavby je uvedeno:
"Výkres 8 zobrazuje imisní zatížení oblasti prumernými rocními koncentracemi prachových
cástic frakce PMI0 ve výchozím stavu. V uvedených hodnotách je zahrnuta i sekundární
prašnost, vcetne tzv. nedopravní složky (prach zvírený z povrchu vetrem, prach z
prumyslových ploch apod.). Nejvyšší hodnoty prumerných rocních koncentrací PMI0, nad 40
~g.m-3, byly vypocteny zejména podél nejvíce dopravne zatížených komunikací (Jižní
spojka, Sporilovská), dále podél Michelské, Vídenské a lokálne v centrální cásti mesta,
zejména v blízkosti významnejších križovatek. Hodnoty nad 35 ~g.m-3 jsou již patrné v
souvislém pásu podél Jižní spojky a Sporilovské, Michelské a Vídenské od krížení s Jižní
spojkou po Zálesí a dále podél hlavních komunikací v severní cásti zájmového území na ploše
Nuslí a Vršovic. Hodnoty nad 25 ~g.m-3 je možné ocekávat již v celém širším centru mesta a
dále podél hlavních radiálních komunikací (Vídenské, Brnenské) a podél obchvatu (SOKP) v
okrajové c~ti mesta. Nejnižší hodnoty na hodnoceném území, pod hranicí 20 ~g.m-3, lze
zaznamenat pri jižní hranici mesta ve vetší vzdálenosti od hlavních komunikací.
Imisní limit pro prumerné rocní koncentrace prachových cástic frakce PMI0 je stanoven ve
výši 40 g.m-3. Jak ukazují výsledky modelových výpoctu, lze prekrocení limitních hodnot
zaznamenat zejména v centrální cásti hodnoceného území podél Jižní spojky, Michelské a
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Vídenské ulice, ale i lokálne podél dalších úseku litní spojky, podél Sporilovské a centrální
cásti mesta na severu hodnoceného území."

V hodnoceném území je prekrocen imisní limit pro PM10 prumerné rocní
, koncentrace. V této oblasti lze umístit pouze takový zámer, který zajistí splnení imisního

limitu.

V kapitole 3.5 Suspendované cástice PM10 - maximální denní koncentrace je uveden
odstavec 3.5.1. Výchozí stav - bez výstavby je uvedeno: "Maximální denní koncentrace
suspendovaných prachových cástic frakce PMlO ve výchozím stavujsou zachyceny na výkrese
10. V uvedených hodnotách je zahrnuta i sekundární prašnost, vcetne tzv. nedopravní složky
(prach zvírený z povrchu vetrem, prach z prumyslových ploch apod.). Nejvyšší hodnoty
maximálních denních koncentrací PMIO byly vypocteny lokálne ph krížení Michelské s Jižní
spojkou a ulicí 5. kvetna, hodnoty zde budou mírne pl~ekracovat 300 /lg.m-3. Hodnoty nad 200
/lg.m-3 poté byly vypocteny zejména podél hlavních dopravních tahu v území, Ji/ní spojky,
Sporilovské, 5. kvetna, Chodovské a lokálne v blízkosti dalších více dopravne zatížených
komunikací. Na prevládající ploše lze ocekávat koncentrace mezi 100 a 200 /lg. m-3. Pouze
lokálne ve vetší vzdálenosti od komunikací lze zejména v jižní cásti posuzovaného území
zaznamenat koncentrace pod hranicí 100 /lg.m-3. Imisní limit pro prumerné maximální denní
koncentrace suspendovaných cástic frakce PMIO je stanoven ve výši 50 g.m-3. Vypoctená
hodnota predstavuje pravdepodobnou nejvyšší namerenou koncentraci behem roku v daném
míste a nelze jí s limitem prímo srovnávat. O splnení limitu vypovídá ukazatel poctu
prekrocení limitu denních koncentrací v prubehu roku. Castejší prekracování imisního limitu,
než v tolerovaných 35 prípadech za rok (9,6 % rocní doby) bylo vypocteno na širším území
centra v severní cásti hodnoceného území a dále podél hlavních komunikací v území, Jižní
spojky, Sporilovské, Michelské a ulice 5. kvetna. Pocet prekrocení imisního limitu pro
maximální denní koncentrace suspendovaných cástic frakce PMlO je zachycen na výkresu
11."

V hodnocené lokalite je prekrocen imisní limit pro PM 10 maximální denní
koncentrace a to vcetne prekrocení tolerovaných 35 prípadu za rok. V této oblasti lze umístit
pouze takový zámer, který zajistí splnení imisního limitu.

..

V kapitole 4 Vliv stavebních prací na kvalitu ovzduší je uvedena tabulka 15 Príspevky
k imisním koncentracím v prubehu hodnocených etap (mikrogramu/m3). Z tabulky vyplývají
vysoké príspevky zejména IHk N02. Tyto vysoké príspevky jsou eliminovány navrženým
technickým opatrením, které predstavuje nasazení stavebních stroju se splnením emisních
parametru dle Stage IV podle Smernice 2004/26/EC. Soucasne je oyšem uvedeno, že pokud
by nebylo technické opatrení uplatneno, je nutné dusledne sledovat rozptylové podmínky v
lokalite výstavby a pri nepríznivých zastavit, prípadne výrazne omezit pracovní cinnost stroju
s nejvyšším výkonem, které mají na celkové emise oxidu dusíku zásadní vliv. Pokud nebude
uplatneno technické opatrení dojde pri výstavbe k prekrocení imisních limitu. Taková situace
je nezákonná.

V odstavci 4.4.3. Opatrení pro omezení vlivu stavebních prací na kvalitu ovzduší je uveden
návrh opatrení:
"Pro omezení vlivu na kvalitu ovzduší ph stavební cinnosti na obyvatele žijící v okolí
plánované tiopravní stavby jsou navržena následující opatrení:
. obyvatelé budou vpredstihu seznámeni s termíny a délkou jednotlivých fází výstavby. Na
vnejším ohrazení stavby bude uveden kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci
obcané sdelit své phpomínky na postupy provádení stavby. Náprava bude zjednána ihned
nebo v nejblíže možném termínu bez zbytecného prodlení
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. výber dodavatele stavby bude reflektovat preferenci použití moderních stavebních
mechanismu s nízkými emisními parametry - emisními limity pro mimosilnicní dieselové
motory na úrovni Stage IIIA, vprípade aplikace technického opatrení na úrovni Stage IV

. pri volbe organizacního opatrení pro zamezení prekrocení imisního limitu pro oxid
dusicitý v prípade nepríznivých meteorologických podmínek redukovat nasazení
stavebních stroju s vysokým výkonem

. v prípade nepríznivých meteorologických podmínek omezit stavební práce, prípadne
zamezit šírení prachových cástic do okolí záclonami po obvodu stavenište

. v prubehu celé výstavby provádet zajistit dusledný oplach aut pred výjezdem na
komunikace, pravidelne cistit povrch príjezdových a odjezdových tras v blízkosti
stavenište, v dobe déletrvajícího sucha zajistit pravidelné skrápení staveništ"
Návrh opatrení považujeme za nepostacující. Požadujeme proto pokracování procesu EIA,

zpracování dokumentace EIA, návrh potrebných opatrení pro eliminaci vlivu emisí pri stavbe,
verejné projednání, zpracování posudku.

Vzhledem k tomu, že Rozptylová studie prokázala prekrocení imisních limitu pro PM10 a
N02 je možné v lokalite umístit pouze takový zámer, který zajistí splnení imisních limitu.
Zejména hrozí prekrocení imisních limitu pri výstavbe. Príspevky k maximálním hodinovým
koncentracím oxidu dusicitého se budou u nejbližších obytných domu v prubehu výstavby
nekterých stanic metra pohybovat až nad hranicí 200 g.m-3. Se zohlednením imisního pozadí
by tak v lokalite bylo možné pri modelované situaci ocekávat prekrocení limitních hodnot, v
nejhorší situaci i o více než 18 prípadu za rok. -Protobylo navrženo technické opatrení, které
predstavuje nasazení stavebních stroju se splnením emisních parametru dle Stage IV podle
Smernice 2004/26/EC. Poté lze u bodu v blízkosti zástavby ocekávat nejvyšší príspevky do 20
~g.m-3. Imisní limit v území tak bude i v prubehu stavebních prací s jistotou splnen. Pokud
by nebylo technické opatrení uplatneno, je nutné dusledne sledovat rozptylové podmínky v
lokalite výstavby a pri nepríznivých zastavit, prípadne výrazne omezit pracovní cinnost stroju
s nejvyšším výkonem, které mají na celkové emise oxidu dusíku zásadní vliv.

Námitka císlo 3 - Príloha císlo 4 Sadovnické hodnocení. ~

V dokumentu Dendrologický pruzkum je uvedena Tabulka císlo 2, která udává množství
kácených drevin (stromu, keru), a jejich cenovou hodnotu v jednotlivých staveništích. Celkem
má být vykáceno 6660 kusu stromu v hodnote 116.807.281 Kc a 62469 m2 keru v hodnote
6.802.356 Kc. Celková cena drevinje 123.609.637 Kc.

Kdyby na území h1.m. Prahy náhle uhynulo 6660 stromu a 62469 m2 keru, bylo to
hodnoceno jako ekologická katastrofa. Tak hodnotíme zámer tohoto kácení i my. Není
uvedeno, kde bude rešena náhradní výsadba. Naopak v kapitole 5 KÁCENÍ MIMOLESNÍ
ZELENE je uvedeno:

"Pred zahájením stavby podá investor žádost o povolení ke kácení mimolesní zelene
na príslušný obecní úrad (Mestská cást Praha 4, Mestská cást Praha 12, Mestská cást Praha
2). Kácení bude provedeno mimo vegetacní období (listopad-brezen). Dreviny navržené ke
smýcení jsou vyznaceny ve výkresové a tabulkové cásti. Rozsah kácené zelene je nutné presne
stanovit v dokumentaci pro stavební povolení. Kácená zelen bude cástecne nahrazena
vvsadbou \Jef!etacních úprav v iednotlivvch stanicích, prípadne náhradní vvsadbou, pokud
tento požadavek vvplvne v rámci procesu o povolení ke kácení mimolesní zelene (~ 9 zák. c.
114/1992Sb., o ochrane prírody a kraiinv). Obnovu parkových ploch narušených stavbou je
nutné rešit individuálním prístupem v dalších stupni projektové dokumentace."

Požadujeme návrh plné náhrady kácené zelene. Požadujeme predložení nového
návrhu, kde bude káceno radikálne menší množství zelene.
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Požadujeme pokracování procesu EIA, zpracování dokumentace doplnené o námi výše
navržené cásti, verejné projednání a zpracování posudku.

"Námitka císlo 4 - Príloha císlo 5 Prírodovedný pruzkum

V odstavci 3.2 Popis lokalit je uvedeno: "V této cásti jsou rešeny jednotlivé lokality se zábory
pudy na povrchu a potenciálním dopadem na biotopy a druhy je obývající. Každý úsek je
prostorove vylišen a popsán vcetne zhodnocení jeho biologického významu a uvedení dosud
zjištených ZCHD vcetne kategorie ohrožení dle Prílohy c. 3 Vyhlášky c. 395/1992 Sb.,
vplatném znení: O - druhy ohrožené, SO - druhy silne ohrožené a KO - kriticky ohrožené.
Vzhledem k datu odevzdání predbežné zprávv ;e ;e;ich seznam neúplnv. nebot rada
potenciálních druhu ptáku se dosud nevrátila ze svvch zimovišt (napr. žluva hajní, tuhýk
obecný, slavík obecný aj.). Vlastní nálezy jsou rozlišovány od údaju prevzatých z NDOP ci
jiných zdroju."

Vzhledem k tomu, že provedený pruzkum je neúplný, požadujeme jeho aktualizaci.
Požadujeme proto pokracování procesu EIA, zpracování dokumentace, verejné projednání a
zpracování posudku.

Na polovine stanovišt byl prokázán výskyt ZCHD. Jejich likvidace je nezákonná.

Námitka císlo 5 - Text Oznámení

Dokumentace oznámení kopíruje závery studií uvedené v prílohách, ke kterým jsme se
vyjádrili ve svých predchozích námitkách.

V kapitole D.IV. Opatrení k prevenci, vyloucení, snížení, poprípade kompenzaci
nepríznivých vlivu jsou navržena príslušná opatrení, kapitola uvádí výslovne:
" Pro fázi prípravy
ochrana prírody
projednat s orgány ochrany prírody rozsdh kácení, zásahy do významných krajinných prvku v
dalším stupni projektové dokumentace bude upresnen rozsah kácení mimoletní zelene a bude
minimalizován zábor v úsecích kde budou otevreny stavební jámy soucástí dokumentace
stavby k územnímu rozhodnutí bude návrh vegetacních úprav na plochách zarízení stavenište
a podél stanic metra budou provedeny akustické výpocty pro hluk ze stavební cinnosti pro
jednotlivá stavenište a cinnosti v souladu s casovým harmonogramem a predpokládané
organizaci výstavby;
vzhledem k tomu, že v chráneném venkovním prostoru obytných staveb v okolí
problematických staveništ (VO-OL, DLI, OL2, NAK1, NEK2, ND2, ND3, PIl a predevším
NESl, NES2 a NMDl-4) bude docházet k pl~ekracování hygienického limitu 65 dE pro 14-ti
hodinovou dobu pusobení hlucných operací a pravdepodobne nebude možné zajistit ochranu
venkovního prostoru obytných a dalších chránených objektu bude muset být rešena u techto
objektu ochrana vnitrních prostoru. V dalším stupni PD budou vytipovány objekty, u kterých
nebude možné zajistit splnení hygienického limitu pro hluk z výstavby a u techto objektu bude
proverena nepruzvucnost zasažených fasád (nejslabších prvku fasády), zjištena velikost
chránenýclr místností a podíly okenních prvku na celkové ploše fasády techto místností a
upresneny požadavky na nepruzvucnost fasád pro jednotlivé typy chránených místností. V
prípade nejistoty ohledne skutecného stavebne akustického stavu fasádních prvku budou
jejich vlastnosti overeny merením.
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v dalších stupních PD bude nutné provést upresnující výpocty stacionárních zdroju hluku v
období provozu metra. Pri navrhování umístení žaluzií doporucujeme nasmerování mimo
nejbližší chránené objekty.

, bude provedeno merení hluku pro stávající stav zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV)
tak, aby nedocházelo k nadmernému obtežování zejména prilehlé obytné zástavby hlukem a
emisemi

geologie
ke stavebnímu povolení bude zpracována dokumentace" Sledování zástavby v zóne
ohrožení-, kde budou stanoveny podmínky, casový prubeh a vyhodnocení mericských prací
na ohrožených objektech. Podkladem pro zpracování této dokumentace bude stavebne-
technický stav - inventarizace zástavby, která se nachází v zóne ocekávanýchpoklesu. Závery
z dokumentace" Sledování zástavby v zóne ohrožení -budou zapracovány do projektu
stavby.
voda

overit filtracní parametry kolektoru deluviojluviálních sedimentu v prostoru DEPO Písnice
hydrodynamickou zkouškou. V území se nacházejí archivní zdroje podzemní vody s
vydatnostmi presahujícími 11.s-1
overit hydrogeologickou funkci vápencových a diabasových teles hlavne na jejich vzájemných
hranicích (styk potárského a kopaninského souvrství s diabasy). Jedná se o úsek ve stanicení
km 26,5 - 27,2.
provést podrobný pruzkum hydrologické situace v oblasti stanice Námestí Bratrí Synku. Na
jeho základe precizovat rešení odvodu podzemní vody ve fluviálním kolektoru za hrazení
zpusobené stavbou. V rámci pruzkumu budou v území rovnež instalovány hydrogeologické
vrty pro budoucí monitoring vlivu stavby na režim v údolní nive Botice
provést celkový zámer ve všech pasportizovaných studních vrtech a pramenech viz kapitola
ClI2 pro zaznamenání stavu režimu podzemních vod pred zahájením stavebních prací
sestavit program hydrogeologického monitoringu pro období ražby tunelu jehož soucástí
bude monitoring zmen kvality podzemních vod odvod srážkových vod ze zpevnených ploch do
verejné kanalizace (parkovište a autobusové terminály), které mohou být znecišteny ropnými
látkami, zajistit kapacitne navrženými koalescencními odlucovaci ropných látek, které zajistí
výstupní koncentrace podle príslušného kanalizacního rádu (zajistit, aby provozní rád
odlucovacu obsahoval ipožadavky na pravidelnou kontrolu a údržbu).
pro vypouštení odpadních vod, prusakových a srážkových vod do kanalizace ci recipientu
zajistit souhlas príslušných správcu pro období výstavby iprovozu.
v prípade návrhu zasakování srážkových vod odtékajících ze zpevnených povrchu bude jeho
vhodnost podložena hydrogeologickým posouzením v návrhu úprayy koryta Kunratického
potoka respektovat a zapracovat požadavky správce toku. Pri návrhu opevnení bude zvoleno
prírode blízké rešení.
v místech se sníženou expozicí slunecného svitu se pripouští opevnení kamennou dlažbou.
pro dobu výstavby navrhnout taková preventivní opatrení pri nakládání se závadnými látkami,
aby bylo minimalizováno znecištení povrchových a podzemních vod temito látkami
zpracovat plán opatrení pro prípad havárie (havarijní plán) pro etapu výstavby s ohledem na
nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (s
havarijním plánem budou prokazatelne seznámeni príslušní pracovníci stavby vcetne
subdodavatelu). Plán bude splnovat náležitosti vyhlášky c. 450/2005 Sb., bude predložen k
odbornémú stanovisku správce dotcených toku a ke schválení vodoprávním úradem.
pro provozní území stavby nacházející se v záplavových území vodotecí zpracovat povodnový
plán pro období výstavby. Plán bude zpracován dle TNV 752931 a bude predložen k
odbornému stanovisku správci toku a predložen k potvrzení souladu s povodnovými plány
dotcených mestských cástí.
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památky
v souladu s ustanovením §14 odst. 7 zákona c.20/1987 Sb. o státní památkové péci ve znení

, pozdejších predpisu bude projektová dokumentace v rozpracovanosti projednána s príslušnou
odbornou organizací státní památkové péce. poté bude predložena MHMP - OKP k
projednání ve správním rízení dle ustanovení §14 odst. 2 citovaného zákona
vypracovat odborné posouzení archeologického potenciálu území v místech budoucí stavby
vypracovat projekt zjištovacího archeologického výzkumu v místech stavebních zásahu a
provést jeho realizaci pred vlastní stavbou
na základe informací ze zjištovacího výzkumu specifikovat presný rozsah a podobu
záchranného archeologického výzkumu, uskutecneného v prubehu vlastní stavby pudy
pri zásahu do pozemku budu dodržována ustanovení zákonu C. 334/1992 Sb. o ochrane
zemedelského pudního fondu a C. 289/1995 Sb. o lesích ve znení pozdejších predpisu,
minimalizovat docasný zábor ZPF a PUPFI.
zemedelský pudní fond
- projednat návrh trasy s orgány ochrany ZPF a opatrit jejich souhlasem dle § 7.
- požádat podle § 9 odst. 5 zákona o souhlas s odnetím ze ZPF.
- dodržet zásady ochrany ZPF dle § 4 a 8 zákona (zejména: projednat práce s vlastníky
dotcených pozemku, zabránit škodám na pozemcích a porostech, zabezpecit rádné a šetrné
zacházení s kulturní vrstvou pudy, zajistit provedení rekultivace dotcených ploch).
- provést vyhodnocení bilance skrývky svrchních kulturních vrstev pudy a vytvorit plán na
jejich premístení a další využití.
pozemky urcené pro plnení funkce lesa "
- pred vydáním územního rozhodnutí vyžádat si podmínky vedení trasy liniové stavby pres
lesní pozemky u orgánu státní správy lesu.
- v místech, kde bude trasa nove vstupovat na lesní pozemky nebo kde bude zasahovat do 50 m
od kraje lesa, požádat o odnetí z PUPFL, príp. o souhlas se zásahem do ochranného pásma.
zpracovat výpocet náhrad škod na lesních a zemedelských pozemcích a urcit výši poplatku za
trvalé a docasné odnetí dotcených pozemku urcených k plnení dané funkce.
zpracovat projekt rekultivace lesních pozemku docasne odnatých z PUPFL a zemedelských
pozemku docasne dlouhodobe odnatých ze ZPF.
Pró fázi výstavby
ochrana ovzduší

obyvatelé budou v predstihu seznámeni s termíny a délkou jednotlivýchfází výstavby.
Na vnejším ohrazení stavby bude uveden kontakt na zástupce stavitele, kterému budou moci
obcané sdelit své pripomínky na postupy provádení stavby. Náprava bude zjednána ihned
nebo v nejblíže možném termínu bez zbytecného prodlení
výber dodavatele stavby bude reflektovat preferenci použití moderních stavebních
mechanismu s nízkými emisními parametry - emisními limity pro mimosilnicní dieselové
motory na úrovni Stage IlIA, v prípade aplikace technického opatrení na úrovni Stage IV
pri volbe organizacního opatrení pro zamezení prekrocení imisního limitu pro oxid dusicitý v
prípade nepríznivých meteorologických podmínek redukovat nasazení stavebních stroju s
vysokým výkonem
v prípade nepríznivých meteorologických podmínek omezit stavební práce, prípadne zamezit
šírení prachových cástic do okolí záclonami po obvodu stavenište
v prubehu celé výstavby provádet zajistit dusledný oplach aut pred výjezdem na komunikace,..
pravidelne cistit povrch príjezdových a odjezdových tras v blízkosti stavenište, v dobe
déletrvajícího sucha zajistit pravidelné skrápení staveništ
ochrana prírody
likvidace vykácených drevin bude rešena štepkováním, prípadne kompostováním, není možné
pálit
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v prubehu stavebnich prací bude postupováno v souladu s CSN 83 9061 ochrana stromu,
porostu a vegetacnich ploch pri stavebnich pracích
po ukonceni stavby provést duslednou rekultivaci docasne dotcených ploch zásahy do vzrostlé

, zelene by mely probihat mimo hlavni vegetacni období (j. od záN do února bežného roku.
pred zahájenim stavby podá investor žádost o povoleni ke káceni mimolesni zelene na
prislušných obecnich úradech
ochrana vod

bude pokracováno v navrženém monitoringu režimu podzemnich vod prostrednictvim
pasportizovaných studni, vrtu a pramenu.
bude zajišten odvod povrchových vod z prostoru stavenWe dle projektové dokumentace
jednotlivých stavebnich objektu.
prusakové vody, srážkové vody a technologické vody odcerpávané ze stavebnich jam a
vypouštené do verejné kanalizace budou splnovat parametry stanovené Kanalizacnim rádem
kanalizace pro verejnou potrebu vpovodi ÚCOV Praha.
u sedimentacni jimek, do kterých budou tyto vody precerpávány cerpadly ze svodných jimek
ve stavebnich jamách bude pravidelne sledováno jejich zaplneni. Jimky mohou být prípadne
doplneny o norné steny z duvodu možného znecišteni ropnými látkami ze stavebni
mechanizace

prusakové vody, srážkové vody a technologické vody odcerpávané ze stavebnich jam a
vypouštené do recipientu budou splnovat parametry stanovené v soucasnosti NV c. 61/2003
(23/2011) Sb., o ukazatelich a hodnotách prípustného znecišteni povrchových vod a
odpadnich vod. .

u sedimentacni jimek, do kterých budou tyto vody precerpávány cerpadly ze svodných jimek
ve stavebnich jamách bude pravidelne sledováno jejich zaplneni. Jimky mohou být prípadne
doplneny o norné steny z duvodu možného znecišteni ropnými látkami ze stavebni
mechanizace

v prípade havarijniho úniku závadných látek do povrchových nebo podzemnich vod budou
neprodlene provedena bezprostredni opatreni a pri odstranováni pricin a následku havárie se
bude postupovat dle schváleného Plánu opatreni pro prípad havárie v dobe výstavby. Každá
taková skutecnost bude oznámena prislušným institucím dle tohoto plánu.
obetný návrh opatreni pro eliminaci znecišteni povrchových a podzemnich vod závadnými
látkami, se kterými se zacházi vprovoznim územi stavby:
- Stavenište (plochy ZS, odstavné plochy stavebni mechanizace a nákladnich automobilu)
bude vybaveno havarijnimi soupravami. Vzhledem k nejcasteji hrozícímu nebezpecí úniku
ropných produktu predevšim ze stavebni mechanizace se bude jednat o olejové soupravy
dostatecné objemové kapacity. Olejové sorpcni prostredky jsou vhor;fné také k odstranováni
náterových hmot s rozpouštedly. Vprípade možného úniku chemických anorganických látek
budou soupravy doplneny o sorbety chemických látek.
- Všichni pracovnici budou seznámeni s umistenim havarijnich souprav.
- Pri povodnové situaci bude zhotovitel stavby postupovat dle schváleného povodnového
plánu a ridit se pokyny povodnové komise pNslušné obce.
- Látky závadné vodám nebudou skladovány pNmo na staveništi a dodavatel stavby je povinen
zajistit zastrešené, zabezpecené skladovací misto mimo záplavové územi a blizkost koryt
vodnich toku. Na stavenište bude dodávána pouze jednodenni zásoba.
- Nátery mostni konstrukce v prostoru nad korytem toku budou provádeny pod ochranou
sorbentu a žaplachtováni.
- Prázdné obaly od látek závadných vodám napr. náterových a izolacnich náterových
hmot, použité sorbenty, použité plachty, atd. budou ukládány do vodotesného kontejneru a po
skonceni smeny odstraneny ze stavenište. Jedná se o odpad ve smyslu zák.c.185/2001 Sb.
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- Odstavné plochy stavebních mechanizmu a nákladních vozidel budou vybaveny úkapovými
nádobami potrebnými pri bežné údržbe vozidel a mechanizmu.
- Pri odstavení mechanizmu mimo vyhrazené plochy, v prípade závady ci nehody, bude

..provedena:
prohlidkajejich stavu
podložení pohonných a hydraulických jednotek záchytnými vanami
schopnými pojmout celý zásobní objem provozních nádrží
utesnení porušených provozních nádrží
- Pohonné hmoty, oleje a mazadla budou skladovány pouze na zabezpecených plochách
Veškeré zásoby pohonných a mazacích hmot na staveništi budou maximálne pro jednodenní

potrebu stavby.
- Nádrže stavebních mechanizmu budou zabezpeceny proti krádežím pohonných hmot.
- Provozovatelé vozidel a stavební mechanizace jsou povinni zajištovat pravidelné technické
prohlidky.
- Obsluhy vozidel, stavebních mechanizmu a drobné mechanizace jsou povinny prubežne
kontrolovat technický stav techto stroju a zjištené závady ihned odstranovat.
- Je zakázáno provádet výplachy mixu a cerpadel betonové smesi pNmo na stavbe.
- Je zakázán provoz vozidel a mechanizace mimo staveništní komunikace a mimo obvod
stavenište.

- Dodavatel zajistí odstranení znecištení zeminou nebo stavebními hmotami z automobilu
vyjíždejícím na verejnou silnicní sír:
- Plochy zaNzení stavenište sloužící jako sociální zázemí stavby budou napojeny na verejnou
kanalizaci.

- Se sedimenty z provizorních sedimentacních jímek, z oplachovacích zarízení nákladních
automobilu bude nakládáno jako s odpadem ve smyslu zák.c.185/2001 Sb., o odpadech v
platném znení, vyhl. 381/2001 Sb. vplatném znení.
nakládání s odpady
v rámci žádosti o kolaudaci stavby predložit specifikaci druhu a množství odpadu vzniklých v
procesu výstavby a doložit zpusob jejich využívání/odstranování
puvodce odpadu si zvoli k využívání/odstranování odpadu oprávnenou osobu (firmu) s
prWušným souhlasem pro nakládání s odpady
v prípade prokázání znecištení zemin ropnými látkami nad stanovené limity provést sanaci
pozemku.
odpady zarazovat podle druhu a kategorii podle § 5 a 6
zajistit prednostní využití odpadu v souladu s § 11
odpady, které sám nemuže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem
a provádecími právními predpisy, prevést do vlastnictví pouze osobe oprávnené
kjejich prevzetí podle § 12 odst. 3, a to budpNmo, nebo prostrednictvím k tomu
zrízené právnické osoby
overovat nebezpecné vlastnosti odpadu podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich
skutecných vlastností
shromaždovat odpady utrídene podle jednotlivých druhu a kategorii
zabezpecit odpady pred nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem
vést prubežnou evidenci o odpadech a zpusobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasilat
pNslušnému správnímu úradu další údaje v rozsahu stanoveném zákonem o odpadech a
provádecín1 právním predpisem vcetne evidencí a ohlašování PCB a zarízení obsahující PCB
a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou
tímto zákonem nebo provádecím právním predpisem
umožnit kontrolním orgánum prístup do objektu, prostoru a zaJ~ízenía na vyžádání predložit
dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady
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. zpracovat plán odpadového hospodárství v souladu s tímto zákonem a provádecím právním
predpisem a zajištovat jeho plnení
vykonávat kontrolu vlivu nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostredí v souladu se

, zvláštními právními predpisy a plánem odpadového hospodárství, ustanovit odpadového
hospodáre za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15, platit poplatky za ukládání
odpadu na skládky zpusobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákone.
hluk

stavební cinnost bude provádena pouze v dobe od 7 do 21 hodin. Ridici nákladních aut po
príjezdu na stavbu a po dobu cekání na stavbe musí vypnout motor.
behem výstavby je treba dodržovat dostatecne dlouhé prestávky behem hlucných operací, aby
obyvatelé nejbližších objektu meli možnost vetrání vnitrních prostor.
vybraný dodavatel stavby vo uvresnení stavebních vrací a nasazení stroju a mechanizmu
bude vravdevodobne muset vožádat o casove omezené vovolení ve smyslu zákona 258/2000
Sb., ti 31 v vlatném znení.
dusledne dodržovat dobu nasazení nejhlucnejších stroju, tj. vrtné soupravy pro pilotáž a vrtné
soupravy pro kotvení.
pri výberu dodavatele strojního zarízení pro stavební práce je nutno se rídit požadavky na
maximální hlucnost použitých mechanismu, jejichž cinnost pri výstavbe nezpusobí zhoršení
akustické situace a prekrocení hygienických limitu. Maximální hodnoty hlucnosti použitých
typových skupin stavebních mechanismu a akustické vlastnosti konkrétních mechanismu, které
je možno použít, jsou uvedeny v akustické studii.
vybraný dodavatel stavby vo uvresnení stavebních vrací a nasazení stroju a mechanizmu
bude vravdevodobne muset vožádat o casove omezené vovolení ve smyslu zákona 258/2000
Sb., ti 31 v vlatném znení.
archeologie
v prubehu veškerých zemních prací bude umožneno provedení záchranného archeologického
výzkumu. Jeho zajištení je nutno projednat v dostatecném predstihu pred zahájením
výkopových prací a stavební cinnosti. Podmínky pro provedení archeologického výzkumu a
harmonogram prací je nutno projednat s provádecí organizací v dostatecném predstihu,
nejméne 21 dní pred zapocetím prací. Úhrada záchranného archeologického výzkumu se rídí
ustánovením §22 odst. 2 zákona c.20/1987Sb.
pudy
minimalizovat navržené docasné zábory pudy.
zabránit škodám na pozemcích a porostech, zabezpecit Mdné a .Š'etrnézacházení s kulturní
vrstvou pudy, zajistit provedení rekultivace dotcených ploch a dodržet zásady ochrany ZPF.
zajistit peclivé sejmutí a oddelené deponování ornice a podornicní vrstvy. Sejmutou ornici je
nutno v dobe skladování úcinne chránit pred ruznými zdroji degrada~e.
Pro fázi provozu
hluk

po realizacije nutno provést kontrolní merení hluku
odpady
s odpady nakládat v souladu legislativou platnou v odpadovém hospodárství, v soucasné dobe
podle zákona c.185/2001 Sb., o odpadech, a navazujících vyhlášek
odpady budou shromaždovány utrídené podle jednotlivých druhu a kategorií na vymezených
sberných místech v areálu puvodce odpadu a vpríslu.Š'ných shromaždovacích prostredcích
(speciální šberné nádoby, kontejnery apod. jejichž typ bude dohodnut s oprávnenou osobou,
která bude zajištovat odvoz odpadu - shromaždovací prostledky musí splnovat § 5 vyhlášky c.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.),
nebezpecné odpady budou shromaždovány oddelene podle druhu ve speciálních
shromaždovacích prostredcích umístených ve sberném míste pro nebezpecných odpad,
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neprístupném verejnosti. Puvodce nebezpecných odpadu si zajistí pro nakládání s temito
odpady souhlas vecne a místne príslušného orgánu státní správy, intervaly svozu, stejne jako
zpusob využití a odstranení odpadu bude dohodnut s oprávnenou osobou (vytrídený využitelný

.. odpad bude nabízen k využití, nebezpecný odpad bude predáván k odstranení a odpad
podobný komunálním odpadum bude spalován ve spalovne komunálního odpadu, prípadne
odstranován uložením na príslušné skládce odpadu).
voda

odpadní vody vypouštené do verejné kanalizacní síte budou splnovat ukazatele stanovené
Kanalizacním rádem kanalizace pro verejnou potrebu vpovodí ÚCOV Praha.
stejné podmínky platí pro odvádení srážkových vod z ploch autobusových terminálu a
parkovišt do kanalizace. Soucástí odvodnovacího zarízení budou certifikované koalescencní
odlucovace ropných látek. Bude provádena pravidelná kontrola a údržba techto zarízení dle
provozního rádu a plánu údržby.
pudy
bude zajištena následná péce o nove založené lesní porosty (plochy z docasného odnetí z
PUPFL) až do stadia jejich zajištení ve smyslu zákona c. 289/1995 Sb. "

Navržená opatrení kopírují ustanovení platných predpisu, nejdou nad jejich rámec. Navržená
opatrení nereší hlavní problém zámeru - nadmerný hluk prí výstavbe zámeru. Nejsou
navržena žádná opatrení pro jeho eliminaci. Naopak se jako opatrení uvádí žádost o výjimku
z akustických limitu. To samozrejme není oprávnené opatrení. Bez navržení efektivního
opatrení pro zajištení akustických limitu je stavba zámeru nerealizovatelná. Požadujeme proto
pokracování procesu EIA, zpracování dokumentace, verejné projednání a zpracování
posudku. Požadujeme návrh úcinného opatrení pro eliminaci hluku pri výstavbe zámeru.

V kapitole D.IV.I. Kompenzacní opatrení je jako kompenzacní opatrení navržena
výsadba za kácenou zelen v rámci sadových úprav:
"Za kácenou mimolesní zelen na ploše navržené pro výstavbu zámeru je navržena výsadba v
rámci sadových úprav.
Prípadné náhradní výsadby za zelen odstranenou z duvodu stavby budou rešeny v rámci
prdcesu o povolení ke kácení mimolesní zelene (§ 9 zák. c. 114/1992Sb., o ochrane prírody a
krajiny). Nové úpravy budou v souladu s Generelem zelene pro hl. m. Prahu a Plánem ÚSES.
Na docasne odnatých pozemcích plnících funkci lesa bude po dokoncení stavby provedena
technická a biologická rekultivace. Biologická rekultivace bude spocívat v navezení ornice a
jejím rozprostrení a následovat bude zalesnení odnatých ploch."

Sadové úpravy nejsou soucástí Oznámení. Požadujeme proto pokracování procesu EIA,
zpracování dokumentace, návrhu sadových úprav ve kterém bude možno posoudit rozsah
náhrady kácené zelene, verejné projednání a zpracování posudku.

Cást H Prílohy

Vyjádrení príslušného stavebního úradu k zámeru z hlediska územne plánovací
dokumentace a dále napríklad prílohy mapové, obrazové a grafické

H.l Vyjádrení Magistrátu hlavního mesta Prahy, odboru územního plánu ze dne 17.2.2011 cj.
S MHMP l12363/20ll/0UP

Ve vyjádrení je uvedeno: "Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního mesta
Prahy schváleného usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy c. 10/05 ze dne 9.9.1999, který
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nabyl úcžnnosti dne 1.1.2000, vcetne všech platných zmen i zmeny Z 1000/00 vydané
Usnesenim Zastupitelstva hlavniho mesta Prahy C. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatreni
obecné povahy C. 6/2009 s úcžnnosti od 12.11.2009 (dále jen "územni plán hl.m. Prahy"), se

, navrhovaná trasa metra úsek ID, zobrazena vpriložených situacích cástecne odchyluje od
trasy metra uvedené vplatném územnim plánu hl.m. Prahy (viz. výkres C. 4 - plán využiti
ploch a výkres C. 5 - Doprava, tohoto územniho plánu). Tudiž predložený zámer není
v souladu se soucasne platným územnim plánem hl.m. Prahy.

Odchylka trasy metra je predmetem projednávané, zatim neschválené zmeny územniho plánu
Z 2440/00, která je ve fázi porizováni návrhu a jejiž projednáváni je zarazeno ve vlne
celomestsky významných zmen 11."

Zámer tedy není v souladu s platným územním plánem. Schválení zmeny Z 2440/00 nelze
predjímat. Zpracování Oznámení je predcasné, trasa metra není potvrzená územním plánem.

Záver

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkum Oznámení zámeru, které vylucují objektivní
posouzení vlivu zámeru na životní prostredí požadujeme pokracování procesu EIA,
zpracování dokumentace EIA podle §8 zákona c. 100/2001 Sb., návrh nezbytných
opatrení k minimalizaci, vyloucení a kompenzaci vlivu zámeru na životní prostredí,
verejné projednání a zpracování posudku pódle §9 zákona c. 100/2001 Sb.

S pozdravem

Za SOIP, Praha 4

/J;. /1, 'h-
Mari~~q-
predsedkyne, V.r."

J~~Š'
~~~redseda, v.r. ~~

Za Pankráckou spolecnost

Za Tilia Thákurova, o.s.

)1;(All ",7- I
a~Ii~t<r~dkyne, V.r.

..
Za Ateliér pro životní prostredí, o.s. I} ( - ~

JUD~na základe plné moci, v.r.
advokát se sídlem v Praze 4, Za Zelenou liškou 967,
zapsaný v seznamu vedeném CAK pod c. 2545
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