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Prohlášení zpracovatele posudku 
 
 
 Posudek o vlivech záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo 
Písnice (včetně depa)“ na životní prostředí (dále jen „posudek“) jsem zpracoval jako držitel 
osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí 
č.j.: 19739/2338/OPVŽP/98 vydaného dne 16. 12. 1998 Ministerstvem životního prostředí 
v  dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, resp. jako držitel autorizace podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon 
č. 100/2001 Sb.“), ve smyslu § 24 odst. 1 citovaného zákona, která byla prodloužena 
rozhodnutím MŽP č.j.: 50209/ENV/11 ze dne 29. 6. 2011, podle požadavků vyplývajících 
z § 9 citovaného zákona.  
 
 
 
 

                                                                                                 
         Ing. Václav Obluk 
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ÚVOD 
  
 Posuzovaný záměr „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice 
(včetně depa)“ představuje výstavbu nové trasy I.D metra s celkovou provozní  délkou 
10,5 km (provozní úsek I.D1 Pankrác – Nové Dvory s délkou 4,1 km,  provozní úsek I.D2 
Nové Dvory – Depo Písnice  s délkou 3,7 km a provozní úsek I.D3 Pankrác – Náměstí Míru 
s délkou 2,7 km). 
 
 Trasa I.D metra je navržena s převažující radiální severojižní orientací odpovídající 
dominantním přepravním vztahům generovaným v oblasti jižního sektoru města a je 
koncipována jako systémově otevřená s možností pokračování severním i jižním směrem. 
 
 Na trase I.D metra je celkem 10 stanic - Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, 
Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo 
Písnice.   
 
 Uvažované přepravní zatížení v provozním úseku Pankrác – Nové Dvory je  
7 500 osob za hodinu (dopravní výkon 570 tis. vlkm/rok), v provozním úseku Pankrác – Depo 
Písnice 8 500 osob za hodinu (dopravní výkon 1 075 tis. vlkm/rok) a v provozním úseku 
Náměstí Míru – Depo Písnice  9 500 osob za hodinu (dopravní výkon 1 500 tis. vlkm/rok). 

 
Pokud jde o situování jednotlivých stanic metra, je následující: 

Stanice Náměstí Míru (přestupní se stanicí Náměstí Míru na trase A metra) je umístěna 
s podélnou osou pod ulicí Sázavská, pod křižovatkou ulic Sázavská a Korunní, s výstupy 
k ulicím Vinohradská, Korunní a Francouzská;    

Stanice Náměstí Bratří Synků leží severním okrajem pod ulicí Otakarova a jižním okrajem 
pod Náměstím Bratří Synků, s výstupy na ulici Otakarova a na Náměstí Bratří Synků;    

Stanice Pankrác (přestupní se stanicí Pankrác na trase C metra) je umístěna v těsné 
blízkosti stávající stanice Pankrác na trase C pod křižovatkou ulic Na Pankráci a Na Strži, 
s výstupy do OAC Geminy a OC Arkády a v jižním směru na ulici Budějovická;    

Stanice Olbrachtova je umístěna s podélnou osou pod ulicí Na Strži, uprostřed mezi 
ulicemi Jeremenkova a Antala Staška, se severním výstupem k ulici Jeremenkova a jižním 
výstupem k ulici Antala Staška;    

Stanice Nádraží Krč (povrchová), která je částečně vedena na mostní konstrukci s bočními 
nástupišti a překonává rybník a Kunratický potok, je situována do pásu zeleně 
vymezeného Jižní spojkou ze severu a železniční trasou s nádražím  Praha - Krč z jihu, 
s výstupem z jižního vestibulu k nádraží a parkovišti P+R a ze severního vestibulu do 
prostoru nad Jižní spojkou k ulici V Podzámčí;    

Stanice Nemocnice Krč je umístěna v předprostoru Thomayerovy nemocnice pod 
křižovatkou ulic Zálesí a Vídeňská, se severním výstupem do rozvojové plochy 
v předprostoru nemocnice a jižním výstupem ke krčskému sídlišti;    

Stanice Nové Dvory je umístěna pod křižovatkou ulic Štůrova a V Štíhlách a ulic 
Libušská a Durychova, se severním výstupem k sídlišti Krč a jižním výstupem 
k parkovišti P+R;    

Stanice Libuš se nachází v nezastavěném území východně od ulice Novodvorská, na jejíž 
protější straně je sídliště Libuš, a severně od zástavby rodinnými domky v ulicích 
Mašovická a Jirčanská, s výstupem severním a jižním vestibulem;    
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Stanice Písnice je situována do předprostoru areálu bývalého „Masokombinátu“ a přiléhá 
k Libušské ulici, s výstupem severním směrem k malé odstavné ploše autobusů a jižním 
směrem k parkovišti P+R;    

Stanice Depo Písnice (povrchová), která je koncovou stanicí u jižní hranice hl. m. Prahy 
se Středočeským krajem, je umístěna východně od Písnice, v prostoru mezi Kunratickou 
spojkou, ulicí Vídeňskou a plánovaným obchvatem Písnice, s výstupem z jižního 
vestibulu k autobusovému terminálu a parkovišti P+R.    

 
 Součástí záměru je i výstavba zařízení pro dopravu v klidu (parkovacích a odstavných 
stání pro automobily). Celkem má být vybudováno 2 177 stání, z toho 1 700 stání na 
záchytných parkovištích typu P+R („zaparkuj a jeď“), a to u stanic Depo Písnice (950 stání, 
z toho 800 stání P+R), Písnice (400 stání P+R), Nové Dvory (150 stání P+R), Nemocnice Krč 
(150 stání), Nádraží Krč (472 stání, z toho 350 stání P+R) a Náměstí Bratří Synků (55 stání).  
 
 Dále se plánuje výstavba autobusového terminálu u stanice Depo Písnice 
(20 odstavných a 2 odjezdová stání) a malé doprovodné odstavné plochy pro autobusy 
u stanice Písnice (5 odstavných stání).  
 
 Zahájení výstavby úseku I.D3 Pankrác – Náměstí Míru je plánováno v roce 2014 
s ukončením v roce 2018, zahájení výstavby úseku I.D2 Nové Dvory – Depo 
Písnice je plánováno v roce 2017 s ukončením v roce 2021 a zahájení výstavby úseku I.D3 
Pankrác – Náměstí Míru je plánováno v roce 2019 s ukončením v roce 2024. 
 
 Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví spojené s předloženým záměrem jsou 
předmětem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., jehož součástí je kromě jiného 
i oznámení záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně 
depa)“ (dále jen „oznámení záměru“), dokumentace vlivů záměru „Výstavba trasy I.D metra 
v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa)“ na životní prostředí (dále jen 
„dokumentace“) a tento posudek. 
 

Jedním z nezbytných podkladů pro následná řízení, ve kterých se bude rozhodovat 
o povolení předmětného záměru, je i stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru 
„Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa)“ na životní 
prostředí (dále jen „stanovisko“) podle zákona č. 100/2001 Sb.  
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I.   ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  
 

1. Název záměru   

Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa)  
 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Celková provozní délka trasy I.D je 10,5 km (provozní úsek I.D1 Pankrác – Nové 
Dvory s délkou 4,1 km,  provozní úsek I.D2 Nové Dvory – Depo Písnice  s délkou 
3,7 km a provozní úsek I.D3 Pankrác – Náměstí Míru s délkou 2,7 km). 
Na trase I.D metra je celkem 10 stanic - Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, 
Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice 
a Depo Písnice. 
Uvažované přepravní zatížení v provozním úseku Pankrác – Nové Dvory je  
7 500 osob za hodinu (dopravní výkon 570 tis. vlkm/rok), v provozním úseku 
Pankrác – Depo Písnice 8 500 osob za hodinu (dopravní výkon 1 075 tis. vlkm/rok) 
a v provozním úseku Náměstí Míru – Depo Písnice  9 500 osob za hodinu (dopravní 
výkon 1 500 tis. vlkm/rok). 
Součástí záměru je i výstavba zařízení pro dopravu v klidu (parkovacích a odstavných 
stání pro automobily). Celkem bude vybudováno 2 177 stání, z toho 1 700 stání na 
záchytných parkovištích typu P+R („zaparkuj a jeď“), a to u stanic Depo Písnice 
(950 stání, z toho 800 stání P+R), Písnice (400 stání P+R), Nové Dvory (150 stání 
P+R), Nemocnice Krč (150 stání), Nádraží Krč (472 stání, z toho 350 stání P+R) 
a Náměstí Bratří Synků (55 stání).  
Dále bude zajištěna výstavba autobusového terminálu u stanice Depo Písnice 
(20 odstavných a 2 odjezdová stání) a malé doprovodné odstavné plochy pro autobusy 
u stanice Písnice (5 odstavných stání).  
 

3. Umístění záměru 

kraj:  Hlavní město Praha 

obec: Hlavní město Praha 

městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 10, Praha 12, Praha - Libuš, Praha - 
Kunratice 

katastrální území: Kamýk, Krč, Kunratice, Lhotka, Libuš, Michle, Nusle, Písnice, 
Vinohrady, Vršovice  

Pokud jde o situování jednotlivých stanic metra, je následující: 

Stanice Náměstí Míru (přestupní se stanicí Náměstí Míru na trase A metra) je 
umístěna s podélnou osou pod ulicí Sázavská, pod křižovatkou ulic Sázavská 
a Korunní, s výstupy k ulicím Vinohradská, Korunní a Francouzská;    

Stanice Náměstí Bratří Synků leží severním okrajem pod ulicí Otakarova a jižním 
okrajem pod Náměstím Bratří Synků, s výstupy na ulici Otakarova a na Náměstí Bratří 
Synků;    

Stanice Pankrác (přestupní se stanicí Pankrác na trase C metra) je umístěna v těsné 
blízkosti stávající stanice Pankrác na trase C pod křižovatkou ulic Na Pankráci 
a Na Strži, s výstupy do OAC Geminy a OC Arkády a v jižním směru na ulici 
Budějovická;    
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Stanice Olbrachtova je umístěna s podélnou osou pod ulicí Na Strži, uprostřed mezi 
ulicemi Jeremenkova a Antala Staška, se severním výstupem k ulici Jeremenkova 
a jižním výstupem k ulici Antala Staška;    

Stanice Nádraží Krč (povrchová), která je částečně vedena na mostní konstrukci 
s bočními nástupišti a překonává rybník a Kunratický potok, je situována do 
pásu zeleně vymezeného Jižní spojkou ze severu a železniční trasou s nádražím 
Praha - Krč z jihu, s výstupem z jižního vestibulu k nádraží a parkovišti P+R a ze 
severního vestibulu do prostoru nad Jižní spojkou k ulici V Podzámčí;    

Stanice Nemocnice Krč je umístěna v předprostoru Thomayerovy nemocnice pod 
křižovatkou ulic Zálesí a Vídeňská, se severním výstupem do rozvojové plochy 
v předprostoru nemocnice a jižním výstupem ke krčskému sídlišti;    

Stanice Nové Dvory je umístěna pod křižovatkou ulic Štůrova a V Štíhlách a ulic 
Libušská a Durychova, se severním výstupem k sídlišti Krč a jižním výstupem 
k parkovišti P+R;    

Stanice Libuš se nachází v nezastavěném území východně od ulice Novodvorská, na 
jejíž protější straně je sídliště Libuš, a severně od zástavby rodinnými domky v ulicích 
Mašovická a Jirčanská, s výstupem severním a jižním vestibulem;    

Stanice Písnice je situována do předprostoru areálu bývalého „Masokombinátu“ 
a přiléhá k Libušské ulici, s výstupem severním směrem k malé odstavné ploše 
autobusů a jižním směrem k parkovišti P+R;    

Stanice Depo Písnice (povrchová), která je koncovou stanicí u jižní hranice 
hl. m. Prahy se Středočeským krajem, je umístěna východně od Písnice, v prostoru 
mezi Kunratickou spojkou, ulicí Vídeňskou a plánovaným obchvatem Písnice, 
s výstupem z jižního vestibulu k autobusovému terminálu a parkovišti P+R.    
 

4. Obchodní firma oznamovatele 

Inženýring dopravních staveb a.s. 
 

5. IČ oznamovatele 

27923673 
 

6. Sídlo oznamovatele 

Na Moráni 3/360 
128 00 Praha 2 
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II.   POSOUZENÍ  DOKUMENTACE  
 

1. Úplnost dokumentace 
  
 Dokumentace je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., 
a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům cit. zákona.  
 
 Pokud jde o vlastní obsah, resp. rozsah dokumentace, je vzhledem k charakteru 
záměru, jeho lokalizaci a s ohledem na podklady a další údaje nezbytné pro zpracování 
posudku vyžádané ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. dostačující k možnosti 
posoudit vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. Obsah dokumentace 
je vcelku vyvážený, podrobnosti jsou soustředěny do rozsáhlé přílohové části 
dokumentace.   
 

Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru byla zvýšená pozornost s ohledem 
na potenciální dominantní vlivy předloženého záměru věnována zejména etapě výstavby 
a dále vlivům souvisejícím s dopravní obslužností zájmového území, tj. především 
akustické situaci a znečištění ovzduší (predikce vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví je řešena s využitím standardních modelů a metodických postupů - v přílohové 
části dokumentace jsou k dispozici samostatné materiály, tj. hluková studie a rozptylová 
studie, které byly základním podkladem pro integrující hodnocení zdravotních rizik). 
Adekvátní pozornost byla věnována i dalším aspektům spojeným s posuzovaným 
záměrem, zejména pak sadovnickému hodnocení a přírodovědnému průzkumu. Celkově 
lze konstatovat, že dokumentace odpovídá zásadním požadavkům správné praxe 
hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.    
 

V dokumentaci jsou i některé drobné nepřesnosti, resp. nedopatření, které jsou 
komentovány v dalších částech tohoto posudku. Tyto záležitosti však v žádném případě 
nemohly ovlivnit celkový výsledek hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
provedeného v dokumentaci.     
 

Vyžádané podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku sloužily 
k ověření výsledků hodnocení provedeného dokumentaci a zejména pak k  formulování 
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor 
životního prostředí, a neměly vliv na celkový výsledek hodnocení vlivů záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví provedeného v dokumentaci.    
 
 Záležitosti, které byly předmětem vyjádření k oznámení záměru a dokumentaci 
a které se týkaly vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, 
jsou standardně řešitelné v rámci další přípravy záměru v příslušných následných 
řízeních k povolení předmětného záměru, a to i na základě požadavků vyplývajících 
z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., které jsou specifikovány jako podmínky 
návrhu stanoviska pro příslušný  úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního 
prostředí.   
 
Poznámka: Náplň příslušných částí dokumentace je komentována v následujících částech tohoto posudku. 
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Shrnutí hodnocení zpracovatele posudku 
 
 Dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 100/2001 Sb. a věnuje se všem 
zásadním aspektům vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví spojeným s posuzovaným 
záměrem. 
 
 Úplnost dokumentace ve vztahu k  vlivům posuzovaného záměru „Výstavba 
trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa)“ na životní prostředí 
a veřejné zdraví je v dané etapě přípravy záměru (s ohledem na vyžádané podklady 
a další údaje nezbytné pro zpracování posudku) dostačující k možnosti posoudit 
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, formulovat návrh stanoviska pro příslušný 
úřad  – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, a ukončit posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb.    
 

2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení 
 
ČÁST  B  dokumentace 
ÚDAJE  O  ZÁMĚRU 
 
B.I. Základní údaje 
Kromě příslušných identifikačních údajů týkajících se posuzovaného záměru, včetně 
možnosti kumulace s jinými záměry, je uveden popis technického a technologického řešení 
záměru a výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být potenciálně 
zasaženy předpokládanými vlivy záměru.  
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
 
 Údaje v této části dokumentace, včetně popisu technického a technologického 
řešení záměru, jsou v dané etapě přípravy záměru v zásadě dostačující k možnosti 
posoudit vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.  
 
 S touto částí dokumentace souvisí i předřazený úvod před vlastní dokumentací, 
ve kterém je komentován závěr zjišťovacího řízení, resp. požadavky závěru zjišťovacího 
řízení, včetně komentování vyjádření obdržených k oznámení záměru. Nedopatřením 
však nebylo uvedeno a komentováno vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru 
ochrany prostředí (SZn.: S-MHMP-0442488/2011/1/OOP/VI ze dne 1. 8. 2011). 
Toto nedopatření však není zásadní jak z věcného hlediska (neboť neuvedení 
a nevypořádání tohoto vyjádření v žádném případě nemohlo ovlivnit výsledky 
hodnocení provedeného v dokumentaci), tak z právního hlediska (neboť vypořádání 
připomínek k oznámení záměru není obligatorní náležitostí dokumentace podle 
přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.). V této souvislosti se dále pro úplnost uvádí, že 
zásadní je obsah dokumentace a vyjádření obdržená k dokumentaci. 
 
 Ve vztahu k oznamovateli záměru (viz údaje uvedené v části A dokumentace) se 
podle obchodního rejstříku zpřesňuje, že se jedná o společnost Inženýring dopravních 
staveb a. s. se sídlem Na Moráni 3/360, 128 00 Praha 2, IČ: 27923673 (tyto údaje jsou 
proto používány v posudku, včetně návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát 
hl. m. Prahy, odbor životního prostředí).   
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Pokud se jedná o záležitost potřeby záměru komentovanou v této části 
dokumentace, je třeba konstatovat, že účelem posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. 
je objektivní posouzení předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení záměru. Proto v rámci posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb. nelze ve vztahu k věcným aspektům vyhodnocovat, resp. 
stanovovat, zda je záměr potřebný (s výjimkou některých případů přímo souvisejících 
s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví). Takovýto postup při posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb. není možný ani z formálního hlediska, neboť příslušné 
subjekty účastnící se tohoto procesu, včetně zpracovatele posudku, nejsou v rámci 
tohoto procesu vybaveny kompetencemi takto o předloženém záměru usuzovat. 
Proto pouze aspekt ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví může být jediným 
relevantním hlediskem, které je možno v procesu posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. použít při návrhu stanoviska vydávaného z hlediska přijatelnosti vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví. V daném případě je však zároveň zřejmé, že 
posuzovaný záměr svým charakterem dopravní stavby v rámci systému městské 
hromadné dopravy celkově sníží podíl individuální automobilové dopravy i autobusové 
dopravy v zájmovém území a přispěje tak k omezení nepříznivých vlivů uvedených 
druhů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví.    
 

Pokud jde obecně o vztah záměru k územně plánovací dokumentaci, resp. 
o soulad s územně plánovací dokumentací (viz vyjádření příslušného stavebního úřadu 
k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace ve vztahu ke změně územního 
plánu Z 2440/00 uvedené v příloze H.1 dokumentace), je třeba zopakovat, že účelem 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení předpokládaných vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení 
záměru. Rozhodnutí o povolení záměru je vydáváno až na základě příslušných 
následných řízení k povolení záměru, ve kterých bude kromě jiných hledisek posuzován 
i soulad s příslušnou územně plánovací dokumentací (platným Územním plánem 
sídelního útvaru hl. m. Prahy, tj. i včetně všech platných změn územního plánu). 
Z věcného hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví nemůže 
samotný soulad či nesoulad záměru s příslušnou územně plánovací dokumentací ovlivnit 
velikost a významnost vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, které se 
v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. vyhodnocují. Pro úplnost se dále uvádí, 
že v době zpracování posudku byla příslušná změna územního plánu Z 244/00 schválena 
a je tedy platnou změnou Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 
 Ve vztahu k  údajům o umístění záměru, resp. výčtu dotčených územních 
samosprávných celků, je třeba uvést, že v rámci hl. m. Prahy jsou územními 
samosprávnými celky příslušné městské části, tj. v případě posuzovaného záměru 
městské části Praha 2, Praha 4, Praha 10, Praha 12, Praha - Libuš a Praha - Kunratice 
(tyto údaje jsou proto používány v posudku, včetně návrhu stanoviska pro příslušný 
úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí).    
 
 Pokud jde o výčet navazujících rozhodnutí a správních úřadů, která budou tato 
rozhodnutí vydávat, ve vztahu k § 10 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a příslušného 
odkazu 1a) se uvádí, že zásadní rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je 
v kompetenci  odboru územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, resp. odboru stavebního 
Magistrátu hl. m. Prahy.     
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B.II. Údaje o vstupech 
B.II.1. Půda 
Převážná část záborů se dotýká pozemků ostatní plocha. 
Záměr vyvolá trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v rozsahu  10,6407 ha 
(v k.ú. Písnice 68 940  m2, v k.ú. Kunratice 37 467 m2) ve třídě ochrany zemědělského 
půdního fondu II. (1 796 m2),  III. (89 726 m2), IV. (14 801 m2) a V. (84 m2) a dočasné odnětí 
půdy (nad 1 rok) ze zemědělského půdního fondu v rozsahu 14,8342 ha (v k.ú. Nusle 178 m2, 
v k.ú. Krč 3 053 m2, v k.ú. Libuš 2 m2, v k.ú. Písnice 112 351  m2, v k.ú. Kunratice 
32 758 m2) ve třídě ochrany zemědělského půdního fondu I. (178 m2), II. (9 455 m2),  
III. (75 440 m2), IV. (33 466 m2) a V. (29 803 m2). 
Záměr vyvolá dočasné odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa v rozsahu 0,0295 ha 
v k.ú. Krč.  
B.II.2. Voda 
Provoz 
Zásobování vodou vychází z odběru vody pro potřeby metra z městské vodovodní sítě 
přípojkami ve stanicích (v každé stanici je vodovodní přípojka z městské sítě propojena 
s tunelovým vodovodem procházejícím celou trasou). 
Potřeba vody na trase D metra je vyčíslena na celkem 21 750 m3/rok (sociální zařízení 
zaměstnanců 1 310 m3/rok, veřejná WC 16 420 m3/rok, mycí vody stanic 1 420 m3/rok, mytí 
větracích šachet a štol 700 m3/rok, mytí prostorů pod eskalátory 130 m3/rok, mytí traťových 
tunelů 1 770 m3/rok). 
Pro případ požáru musí být pro každou stanici metra zajištěna potřeba 10 l/s (jako minimální 
množství požární vody) při minimálním hydrodynamickém tlaku 0,5 MPa.  
Výstavba 
Zásobování staveniště vodou bude zajištěno přípojkami na městský vodovodní řad. Jedná se 
o potřebu vody pro pití, mytí a sprchování zaměstnanců, potřebu vody technologické 
(záměsová voda do betonu, stříkaných betonů a kropení) a potřebu vody provozní (kropení 
komunikací, mytí znečištěných komunikací a očista vozidel a stavebních strojů). Celková 
potřeba vody pro období výstavby Qmax je vyčíslena na 300,2 l/s.   
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Výstavba 
V dokumentaci jsou uvedeny požadavky na příkon el. energie pro zařízení staveniště. 
Z bilance zemních prací vyplývá objem materiálu z ražeb 858 552 m3, objem materiálu 
z výkopu jam 1 189 769 m3, potřeba materiálu pro zásypy 369 901 m3, skrývka ornice 
18 060 m3 a zpětné rozprostření ornice 192 200 m3 (na příslušné skládky bude nutno odvézt 
velké množství přebytečného materiálu).  
Při realizaci stavby  vzniknou nároky především na kamenivo a štěrkopísky, cement a přísady 
do betonů, materiál pro kryt vozovky, ocel prefabrikáty a asfalt.  
Provoz 
Celková spotřeba trakční el. energie je vyčíslena na 10 500 MWh/rok,  celková spotřeba 
netrakční el. energie je vyčíslena na 16 000 MWh/rok (celková spotřeba el. energie 
26 500 MWh/rok) 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Po dobu výstavby bude realizována řada provizorních dopravních opatření, která budou 
upřesněna v dalším stupni projektové dokumentace. 
V dokumentaci jsou uvedeny uvažované staveništní trasy pro jednotlivé etapy výstavby 
(etapy I.D.1, I.D2 a I.D3) a dále řešení infrastruktury u jednotlivých stanic trasy I.D metra.    
V dokumentaci je dále uveden výsledný stav dopravních vazeb u jednotlivých stanic trasy I.D 
metra. 
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Hodnocení zpracovatele posudku 
 
 Z hlediska požadavků na hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
jsou údaje uvedené v této části dokumentace v zásadě dostačující a vystihují podstatu 
rozhodujících vstupů spojených s posuzovaným záměrem.  
 
 Pokud jde o zábory pozemků, doporučuje se orientovat v rámci další přípravy 
záměru na minimalizaci záborů pozemků ze zemědělského půdního fondu 
a pozemku určeného k plnění funkcí lesa (k.ú. Krč) s tím, že bude zpracován projekt 
rekultivace na plochách dočasně odnímané půdy ze zemědělského půdního fondu a dále 
na ploše dočasně odnímaného pozemku určeného k plnění funkcí lesa (k.ú. Krč). 
Relevantní opatření týkající se záborů a rekultivace jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí,  
který je součástí tohoto posudku.   
 
 V případě dopravní infrastruktury je žádoucí, aby při řešení záchytných 
parkovišť typu P+R u stanic Nádraží Krč a Depo Písnice byly vytvořeny potřebné 
předpoklady (technické, resp. územní) pro případné zvýšení kapacity těchto parkovišť 
v budoucnosti. Relevantní opatření týkající se parkovišť typu P+R je zahrnuto do 
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor 
životního prostředí,  který je součástí tohoto posudku. 
 
 V rámci další přípravy záměru bude rovněž zapotřebí zohlednit příslušné vazby 
stanic metra Pankrác a Libuš na plánované realizace tramvajových tratí, resp. 
koordinovat přípravu záměru s příslušnými záměry prodloužení tramvajové tratě do 
oblasti pankrácké terasy v ulici Na Pankráci a prodloužení tramvajové tratě z Modřan, 
a přípravu záměru koordinovat s plánovanou realizací východního obchvatu Písnice. 
Relevantní opatření týkající se koordinace posuzovaného záměru s uvedenými 
dopravními stavbami jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný 
úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí,  který je součástí tohoto 
posudku.  
 
 Ve vztahu k výslednému stavu dopravní infrastruktury je zřejmé, že uvedením 
trasy I.D metra do provozu dojde ke změně stávajícího systému městské hromadné 
dopravy v celé zájmové oblasti, neboť metro jako páteřní druh dopravy převezme 
hlavní dopravní zátěž a s návaznou povrchovou dopravou utvoří nový komplexní celek.   
Dále je zřejmé, že systém městské hromadné dopravy navazující na metro může být 
v návaznosti na provozní zkušenosti dále optimalizován. 
 
B.III. Údaje o výstupech 
B.III.1. Ovzduší 
Výstavba 
Dočasným zdrojem znečišťování ovzduší bude prostor staveniště (provoz stavebních strojů 
a vznik sekundární prašnosti) a pohyby nákladních aut po komunikacích.  
Na jednotlivých deseti staveništích se emise částic PM10 pohybují v rozmezí 3,3 – 9,3 kg.den-1 
(celkem 52,4 kg.den-1), emise benzenu vždy 0,1 kg.den-1 (celkem 1,0 kg.den-1) a emise oxidů 
dusíku v rozmezí 20,0 – 20,3 kg.den-1 (celkem 201,2 kg.den-1).  
Emise staveništní dopravy pro nejméně příznivé čtvrtletí jsou vyčísleny v případě výstavby 
úseku I.D1 trasy podél ulice Libušské na 0,4 kg.den-1.km-1 částic PM10, < 0,01 kg.den-1.km-1 
benzenu a 0,6 kg.den-1.km-1 oxidů dusíku, podél ulice Vídeňské na 0,9 kg.den-1.km-1 částic 
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PM10, < 0,01 kg.den-1.km-1 benzenu a 0,7 kg.den-1.km-1 oxidů dusíku a podél ulice 5. května 
na 2,2 kg.den-1.km-1 částic PM10, < 0,01 kg.den-1.km-1 benzenu a 2,3 kg.den-1.km-1 oxidů 
dusíku, v případě výstavby úseku I.D2 trasy podél ulice Meteorologické na 0,6 kg.den-1.km-1 
částic PM10, < 0,01 kg.den-1.km-1 benzenu a 0,2 kg.den-1.km-1 oxidů dusíku, podél ulice 
Libušské na 3,2 kg.den-1.km-1 částic PM10, < 0,01 kg.den-1.km-1 benzenu a 1,2 kg.den-1.km-1 
oxidů dusíku a podél Kunratické spojky na 5,1 kg.den-1.km-1 částic PM10, < 0,01 kg.den-1.km-1 
benzenu a 1,3 kg.den-1.km-1 oxidů dusíku, v případě výstavby úseku I.D3 trasy podél 
ulice Vinohradské na 0,1 kg.den-1.km-1 částic PM10, < 0,01 kg.den-1.km-1 benzenu 
a 0,04 kg.den-1.km-1 oxidů dusíku a podél ulice 5. května na 0,9 kg.den-1.km-1 částic PM10, 
< 0,01 kg.den-1.km-1 benzenu a 0,4 kg.den-1.km-1 oxidů dusíku.  
Provoz  
Po zprovoznění hodnocených úseků trasy I.D metra dojde v oblasti ke změně dopravní zátěže 
na některých silničních úsecích vedoucí ke snížení emisí z automobilové dopravy. V celkové 
bilanci je patrný celkový pokles emisní zátěže na hodnocených úsecích, který bude dosahovat  
32 t.rok-1 částic PM10, 27 t.rok-1 oxidů dusíku a 0,4 t.rok-1 benzenu (významnější nárůst 
produkce emisí lze zaznamenat výhradně v blízkosti stanice metra Depo Písnice, kde vznikne 
dopravní přestupní terminál včetně nových parkovacích ploch). 
Emise z provozu kotelny na zemní plyn, která bude umístěna v objektu Centrálního 
dispečinku u stanice Nádraží Krč, budou činit 22,9 kg.rok-1 oxidů dusíku a 0,83 kg.rok-1 částic 
PM10. 
Emise z parkovacích ploch automobilů (v rámci stanic Náměstí Bratří Synků, Nádraží Krč, 
Nemocnice Krč, Nové dvory,Písnice a Depo Písnice) jsou vyčísleny na 287,4 kg.rok-1 částic 
PM10, 226,0 kg.rok-1 oxidů dusíku a 45,3 kg.rok-1 benzenu.  
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
 

K této části dokumentace nejsou zásadní připomínky s tím, že pokud jde o etapu 
výstavby, bude nutné věnovat zvýšenou pozornost zejména opatřením k omezení 
prašnosti.   

 
Relevantní opatření týkající se omezení znečišťování ovzduší jsou zahrnuta do 

podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor 
životního prostředí,  který je součástí tohoto posudku.      
 
B.III.2. Odpadní vody 
Provoz  
Množství fekálních vod (sociální zařízení zaměstnanců, veřejné WC, mytí stanic) je vyčísleno 
na 19 150 m3/rok,  množství nefekálních vod (mytí větracích šachet a štol, prostorů pod 
eskalátory a traťových tunelů) na 2 600 m3/rok. 
V depu Písnice bude umístěna myčka vlakových souprava a ČOV. 
Průsakové vody se na trase I.D metra nepředpokládají.  
Srážkové vody budou odváděny ze zpevněných ploch areálů povrchových stanic a vestibulů, 
střech souvisejících budov, ploch parkovišť P+R a autobusových terminálů (v dokumentaci 
jsou pro jednotlivé objekty uvedena odtoková množství Qmax v l/s). 
V dokumentaci je uveden způsob a popis odvodnění provozního území trasy I.D metra. 
Výstavba  
V dokumentaci jsou uvedena odtoková množství Qmax v l/s odpadních, srážkových, 
průsakových a technologických vod z jednotlivých stavenišť a způsob a popis odvodnění. 
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Hodnocení zpracovatele posudku 
 

Vzhledem k charakteru záměru nejsou k této části dokumentace zásadní 
připomínky s tím, že se v rámci další přípravy záměru požaduje dořešit zejména: 

- nakládání se srážkovými vodami (s ohledem na hydrogeologické posouzení se 
orientovat na maximálně možný rozsah jejich zasakování, retenční opatření 
a regulovaný odtok); 

- likvidaci drenážních a průsakových vod s tím, že bude přednostně preferována 
orientace na odvádění těchto vod přímo do recipientů (po vytipování míst pro 
odvádění těchto vod), tj. bude minimalizováno jejich zavádění do kanalizace a na 
Ústřední čistírnu odpadních vod Praha; 

- nakládání s odpadními vodami z myčky vlakových souprav v depu Písnice. 
 
Nezbytné je rovněž zajistit, aby voda čerpaná ze stavebních jam a vypouštěná  do 

kanalizace, popřípadě do recipientu, byla předčištěna a byly splněny příslušné limity 
v souladu s kanalizačním řádem, resp. nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech, ve znění pozdějších předpisů (obdobně to platí i pro vody vypouštěné při 
provozu metra). 
 

Relevantní opatření týkající se vypouštění vod jsou zahrnuta do podmínek 
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního 
prostředí,  který je součástí tohoto posudku. 
 
B.III.3. Odpady 
Odpady z výstavby 
V dokumentaci je uveden přehled odpadů vznikajících při realizaci stavby a jejich množství 
(největší podíl bude tvořit rubanina a výkopová zemina z hloubených částí stavby), včetně 
způsobů nakládání s odpady.  
Odpady z provozu 
Hlavním procesem produkujícím odpady bude úklid stanic, vestibulů apod. a údržba zařízení 
související s provozem metra. V dokumentaci je uveden přehled odpadů vznikajících při 
provozu.  
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
 
 S ohledem na charakter záměru nelze při respektování povinností vyplývajících 
z obecně závazných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství očekávat 
nestandardní situace s nepříznivým vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví. 
 
 Ve vztahu k odpadovému hospodářství se doporučuje zejména aktualizovat 
lokality, resp. zařízení, k uložení přebytečné rubaniny a výkopové zeminy tak, aby 
v celém průběhu výstavby byla zajištěna dostačující kapacita k ukládání.    
 
 Relevantní opatření týkající se odpadového hospodářství jsou zahrnuta do 
podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor 
životního prostředí,  který je součástí tohoto posudku. 
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B.III.4. Ostatní  
Hluk  
Hluk z výstavby 
Zdroje hluku  při stavební činnosti jsou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha. 
V dokumentaci je uveden přehled nasazení strojů u jednotlivých činností a jejich hlukové 
parametry a dále dopravní trasy týkající se dopravní obsluhy u jednotlivých stanic.  
Hluk z provozu  
Během provozu budou mít vliv na hlukovou situaci stacionární zdroje hluku (větrací vyústky 
z tunelů a jednotlivých stanic metra) a dále vyvolaná doprava v okolí záměru.  
Na dvou místech je trasa I.D metra vedena po povrchu, a to v lokalitě Krčského nádraží 
mostní estakádou a v lokalitě Písnice, kde je trasa vedena estakádou a následně povrchově 
a v zářezu do Depa Písnice. 
Záření 
Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování otevřených generátorů vysokých 
a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory obsahovala (tj. zařízení 
která by mohla být původcem nepříznivých účinku elektromagnetického záření na zdraví). 
Záměr se nenachází v oblasti působení extrémních zdrojů vysokých a velmi vysokých 
frekvencí. 
Vibrace 
Jedná se o přenos vibrací od kolejnice na vnější povrch tunelu, přenos vibrací půdním 
prostředím, přenos vibrací konstrukcí budov a vyzařování vibrací do prostoru zobecněné 
místnosti. 
Zápach 
Záměr nebude zdrojem obtěžujícího zápachu (v objektech záměru nebudou provozovány 
činnosti, které by byly zdrojem zápachu). 
 
Hodnocení zpracovatele posudku  
 

K této části dokumentace, která se má prioritně týkat údajů o výstupech 
(tj. příslušných emisních charakteristik), nejsou i s ohledem na přílohovou část 
dokumentace (zejména hlukovou studii a posouzení přenosu hluku konstrukcí z provozu 
metra) a charakter záměru (ve vztahu k aspektům ionizujícího a neionizujícího záření a 
zápachu) zásadní připomínky s tím, že vlivy na hlukovou situaci a stav vibrací jsou  
komentovány dále, v souvislosti s posouzením týkajícím se hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví, resp. posouzení vlivů na hlukovou situaci a stav vibrací.  

 
Relevantní opatření týkající se ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát 
hl. m. Prahy, odbor životního prostředí,  který je součástí tohoto posudku.    
 
B.III.5. Doplňující údaje 
Z hlediska předkládané kapitoly dokumentace není nezbytné uvádět žádné další doplňující 
informace. 
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
 
 Vzhledem  k charakteru záměru nejsou k této části dokumentace zásadní 
připomínky (posuzovaný záměr nevyvolává významné terénní úpravy a zásahy do 
krajiny).  
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ČÁST  C  dokumentace 
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
 
Dokumentace obsahuje výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území, charakteristiku současného stavu životního prostředí v dotčeném území a celkové 
zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení.  
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
 

Údaje v této části dokumentace jsou s ohledem na podklady obsažené 
i v přílohové části dokumentace  v  zásadě dostačující k posouzení vlivů záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví. Vzhledem k charakteru záměru (tj. výstavbě 
trasy I.D  metra, které jako páteřní druh městské hromadné dopravy převezme hlavní 
dopravní zátěž a s návaznou povrchovou dopravou utvoří nový komplexní celek) byla 
v rámci dokumentace věnována pozornost všem dostupným environmentálním 
charakteristikám zájmového území, které by mohly být vlivy posuzovaného záměru 
potenciálně významně ovlivněny.  

 
Pro zpřesnění se pouze uvádí, že údaj na str. 130 - 131 dokumentace, který ve 

vztahu k oblastem  se zhoršenou kvalitou ovzduší odkazuje na Věstník Ministerstva 
životního prostředí 12/2005, je neaktuální (viz Věstník Ministerstva životního prostředí 
2/2012 poskytující údaje na základě dat z roku 2010). 

 
Pro úplnost se dále uvádí, že v části C.III. dokumentace, ve které zřejmě 

nedopatřením není uveden komentář k fauně, chybí transparentní zhodnocení únosného 
zatížení životního prostředí. Toto opomenutí však z věcného hlediska není zásadní, 
neboť relevantní údaje jsou uvedeny i v dalších částech dokumentace, resp. příslušných 
přílohách dokumentace. Z těchto údajů vyplývá, že v současné době lze životní prostředí 
zájmového území hodnotit celkově jako únosné s výjimkou hlavních silničních tras, kde 
je životní prostředí z hlediska akustické situace a kvality ovzduší silně zatížené.  
Posuzovaný záměr však svým charakterem dopravní stavby v rámci systému městské 
hromadné dopravy celkově sníží podíl individuální automobilové dopravy i autobusové 
dopravy v zájmovém území a přispěje tak k omezení nepříznivých vlivů uvedených 
druhů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví.  

 
ČÁST  D  dokumentace 
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ 
ZDRAVÍ A  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 
 
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., 
Mgr. R. Polák) je  přílohou dokumentace. 
Vlivy znečištění ovzduší na zdraví obyvatel 
V případě NO2, u chronických účinků NO2 je celkově možné v zájmovém území očekávat 
snížení rizika a je možné konstatovat, že v jediné lokalitě s očekávaným nárůstem imisní 
zátěže (Depo Písnice) budou změny v míře rizika vzhledem k vypočteným hodnotám 
a k nízké imisní zátěži ve výchozím stavu jen málo významné a prakticky se neprojeví. 



 17 

U akutní expozice NO2, vzhledem ke skutečnosti, že zvýšení imisní zátěže bylo vypočteno 
pouze v jedné lokalitě (u stanice Depo Písnice navýšení nepřekročí 7,5 µg/m3 při výchozím 
stavu do 100 µg/m3), není třeba očekávat nárůst zdravotního rizika v žádné výpočtové oblasti. 
V případě benzenu byl nárůst imisní zátěže v prostoru obytné zástavby vypočten na úrovni 
nejvýše 0,01 µg/m3, které odpovídá nárůst rizika výskytu zdravotních účinků z chronické 
expozice nejvýše na úrovni 6 x 10-8. Vzhledem ke skutečnosti, že v oblasti s nárůstem imisní 
zátěže se počet obyvatel pohybuje v řádu několika stovek, jsou vypočtené změny ve 
zdravotním riziku hluboko pod hranicí průkaznosti. 
V případě suspendovaných částic je u chronických účinků zřejmý převažující pozitivní vliv 
realizace záměru na zdraví populace. Počet obyvatel v pásmech snížení imisní zátěže řádově 
převyšuje počet obyvatel v pásmech s nárůstem imisní zátěže. I pro pásmo nejvyššího nárůstu 
(1 – 2 µg/m3) bude změna chronické úmrtnosti v dotčené populaci činit cca 5 hodin na osobu 
a rok ( jedná se tedy o hodnotu v praxi neprůkaznou). Změna ve výskytu lehčích respiračních 
příznaků včetně kašle se bude v pásmu nejvyššího imisního nárůstu pohybovat nejvýše na 
úrovni cca 70 minut na osobu a rok. Vlivem provozu záměru dojde k celkovému 
významnému snížení zdravotních rizik v dotčené populaci, v místech s jeho nárůstem se bude 
jednat o změny malé a prakticky neprůkazné.   
V případě vlivu suspendovaných částic během stavebních prací, při dodržení opatření 
k minimalizaci prašnosti ze stavenišť i z příjezdových a odjezdových tras staveništní dopravy, 
bude riziko výskytu dýchacích obtíží spojených s prašností sníženo na únosnou míru.  
Vlivy hluku na zdraví obyvatel 
V naprosté většině případů dojde vlivem uvedení metra do provozu k poklesu hlukové zátěže 
a tím i poklesu míry zdravotního rizika. 
V případě denního hluku byl nárůst podílu obtěžovaných obyvatel vypočten ve dvou bodech 
(Vídeňská 3 - o 1,1 procentního bodu při zasažení obyvatel v řádu desítek - na hranici 
reálného zvýšení o 1 případ, Olbrachtova 10a - o 0,15 procentního bodu, při zasažení obyvatel 
v řádu desítek až několik stovek - pod hranicí reálného zvýšení počtu případů). 
V případě noční hlukové zátěže byl nárůst vypočten ve dvou bodech (Vídeňská 3 - o 0,56 
procentního bodu, Olbrachtova 10a - o 0,12 procentního bodu). Vzhledem 
k předpokládanému počtu zasažených osob se jedná o o hodnoty pod hranicí reálného zvýšení 
o více než 1 případ.  
U výskytu případů infarktu myokardu bylo vlivem uvedení metra d provozu vypočteno 
jednoznačně celkové snížení rizika (ve dvou bodech s nárůstem rizika je možné očekávat 
změnu hluboko pod hranicí reálného zvýšení počtu případů). 
Podrobněji byly dále v hlukové studii hodnoceny úseky tratě vedené po povrchu, případně 
vliv parkovišť (ve dvou výpočtových bodech byl vypočten vlivem parkoviště Depo Písnice  
nárůst denních hodnot o 0,1 dB, v případě nočního hluku nebyl zaznamenán znatelný nárůst 
hodnot). Z hlediska vlivů na lidské zdraví jsou tyto změny prakticky nevýznamné. 
Sociální a ekonomické důsledky 
Záměr bude mít pozitivní vliv na pracovní příležitosti a sociální situaci (vznik řady dočasných 
pracovních příležitostí v době výstavby a také nových pracovních míst souvisejících se 
zajištěním provozu, odhad 150 – 200 osob). 
Nová trasa metra zlepšuje dopravní obsluhu území, vytváří nová rozvojová území. 
Druhotným přínosem je městotvorný účinek spočívající ve zhodnocení nemovitostí v okolí 
stanic metra.  
Ekonomické důsledky budou pozitivní (možnost dalšího ekonomického rozvoje firmám, která 
budou provádět stavbu  a poskytovat služby k zajištění běžného provozu metra). 
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Hodnocení zpracovatele posudku 
 
 S ohledem na charakter záměru, výsledky rozptylové studie a akustické studie lze 
s hodnocením zdravotních rizik v zásadě souhlasit. Při dodržení podmínek rezultujících 
z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. a týkajících se opatření k ochraně veřejného 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a opatření k ochraně ovzduší  lze 
ovlivnění obyvatelstva v důsledku realizace záměru považovat za přijatelné.    
 
 Pokud jde o hlukovou zátěž v etapě výstavby, v rámci další přípravy záměru 
bude zapotřebí hlukovou studii aktualizovat, a to na základě zpřesnění stavebních 
postupů a strojního vybavení (v dané fázi přípravy záměru se ve vztahu k etapě 
výstavby jednalo o orientační výpočty, které měly především identifikovat potenciálně 
problematické záležitosti, kterým bude třeba věnovat zvýšenou pozornost při další 
přípravě záměru - vzhledem k neznalosti konkrétního nasazení strojů a jejich celkové 
délky provozu při stavebních pracích na staveništi byl výpočet v hlukové studii pro 
etapu výstavby prováděn vždy pro nejnepříznivější případ a při nasazení všech 
uvažovaných strojů v jednotlivých modelových etapách výstavby, takže výsledky 
výpočtů jsou na straně bezpečnosti). 
 
 Relevantní opatření týkající se omezení potenciálních vlivů na veřejné zdraví  
jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát 
hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. 
 
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima  
Rozptylová studie - Hodnocení vlivu na kvalitu ovzduší (ATEM – Ateliér ekologických 
modelů, s.r.o., Mgr. J. Karel) je  přílohou dokumentace. 
Výstavba  
V případě oxidu dusičitého by již samotné příspěvky maximální hodinové koncentrace mohly 
způsobit překročení limitní hodnoty 200 µg.m-3 (se zohledněním imisního pozadí je možné 
očekávat, že by při nejméně příznivých meteorologických podmínkách a v případě plného 
nasazení stavebních strojů mohlo dojít k překročení limitních hodnot). Aby tato možnost 
nenastala, bylo navrženo nasazení stavebních strojů se splněním emisních parametrů dle 
STAGE IV (i u zástavby v bezprostřední blízkosti  staveniště, která se nachází např. u stanic 
metra Náměstí Míru nebo Náměstí Bratří Synků nepřevýší příspěvky). Imisní limit v území 
tak bude i v průběhu stavebních prací s jistotou splněn. 
V případě suspendovaných částic PM10 není navýšení průměrných denních koncentrací 
dramatické (nejvýše do 8 µg.m-3), u maximálních denních koncentrací je již navýšení 
významné (až na hranici 175 µg.m-3), je však podmíněno souběhem použití všech emisních 
zdrojů v lokalitě při nejméně příznivých meteorologických podmínkách. V těchto případech 
je třeba uvažovat při výstavbě s řadou doprovodných ochranných opatření (při nepříznivých 
meteorologických podmínkách omezit stavební práce, případě zamezit šíření prachových 
částic do okolí záclonami po obvodu staveniště; v průběhu celé výstavby omezit vlivy 
např. kropením, oplachem aut před výjezdem na komunikace, očistou povrchu příjezdových 
a odjezdových tras staveništní dopravy).   
Provoz 
V případě oxidu dusičitého byl u průměrných ročních koncentrací zaznamenán pokles 
zejména podél komunikací, kde došlo k významnému snížení intenzit veřejné hromadné 
dopravy. Navýšení imisní zátěže lze zaznamenat výhradně v oblasti nového dopravního 
napojení přestupního terminálu u stanice Depo Písnice (do 0,6 µg.m-3, tj. 1,5 % imisního 
limitu; v žádné části zájmového území nebude překročen imisní limit). U maximální hodinové 
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koncentrace je nejznatelnější snížení imisní zátěže v centrální části hodnoceného území 
v blízkosti Jižní spojky, Michelské  a Vídeňské. Nárůst imisní zátěže lze opět zaznamenat 
pouze v blízkosti  přestupního terminálu u stanice Depo Písnice (nepřekročí však 7,5 µg.m-3, 
tj. 4 % imisního limitu; ve vztahu k imisnímu limitu nezpůsobí zprovoznění trasy I.D metra 
překročení limitních hodnot na žádné části posuzovaného území). 
V případě benzenu je pokles koncentrací vázán zejména na pokles individuální osobní 
dopravy. Navýšení imisní zátěže lze zaznamenat v oblasti přestupního terminálu u stanice 
Depo Písnice (do 0,04 µg.m-3) a pouze lokálně také u některých povrchových parkovišť. 
V žádné části zájmového území nebude překročen imisní limit. 
V případě suspendovaných částic PM10 byl u průměrných ročních koncentrací zaznamenán 
pokles zejména podél komunikací, kde došlo k významnému snížení intenzit veřejné 
hromadné dopravy. Navýšení imisní zátěže bylo zaznamenáno pouze v oblasti nového 
dopravního napojení přestupního terminálu  v blízkosti stanice Depo Písnice (do 7 µg.m-3, 
tj. 18 % imisního limitu; vlivem uvedení metra do provozu nebude v žádné části zájmového 
území překročen imisní limit). U maximální hodinové koncentrace je nejznatelnější snížení 
imisní zátěže v centrální části hodnoceného území v blízkosti Jižní spojky, Michelské  
a Vídeňské. Nárůst imisní zátěže lze opět zaznamenat pouze v blízkosti  přestupního 
terminálu u stanice Depo Písnice (lokálně dosáhne nejvýše 65 µg.m-3 přímo v oblasti 
terminálu a se vzdáleností od zdroje však výše navýšení rychle klesá). Ve vztahu k imisnímu 
limitu způsobí zprovoznění metra značný pokles počtu překročení limitu denních koncentrací. 
Nárůst hodnot lze očekávat opět pouze v blízkosti terminálu podél napojovací trasy na 
Vídeňskou ulici. Zde lze ve dvou lokalitách zaznamenat nárůst koncentrací z podlimitních na 
nadlimitní, jedná se však pouze o plochu terminálu a oblast napojení nové komunikace na 
Vídeňskou ulici mimo obytnou zástavbu.  
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
 
 S ohledem na charakter záměru a výsledky rozptylové studie nejsou k hodnocení 
vlivu na ovzduší zásadní připomínky s tím, že je třeba akcentovat opatření k omezení 
prašnosti.    
 
 Pokud jde o navržené technické opatření týkající se použití stavebních 
mechanismů s nízkými emisními parametry (viz rozptylová studie str. 23, 28, 31, 33 a 36, 
kde se uvádí úroveň etapy IIIB - stage IIIB), pro zpřesnění se uvádí, že se jedná 
o orientaci na nesilniční pojízdné stroje se vznětovými motory, které splňují emisní 
limity na úrovni etapy IV (stage IV) podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic 
ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, ve znění Směrnice 
Komise 2001/63/ES ze dne 17. srpna 2001, Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2002/88/ES ze dne 9. prosince 2002, Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004 a Směrnice Rady 2006/102/ES ze dne 
20. listopadu 2006 (v dokumentaci je však již správně uváděna úroveň etapy IV). 
 
 Relevantní opatření týkající se ochrany ovzduší jsou zahrnuta do podmínek 
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního 
prostředí,  který je součástí tohoto posudku.   
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 
Hluk 
Hluková studie (SUDOP Praha a.s., F. Kohlíček, Ing. M. Vrdlovcová) je přílohou 
dokumentace. 
Hluk v průběhu stavby 
U jednotlivých stavenišť (stavební práce na povrchu budou probíhat v době od 7.00 do 21.00 
hodin) byl proveden orientační výpočet pro nejhlučnější fázi výstavby s uvažováním 
maximálního nasazení všech strojů na jednotlivých staveništích a zároveň byla uvažována 
stavební činnost pro nejhlučnější fázi realizace na všech staveništích současně (vypočtené 
hodnoty odpovídají nejnepříznivějšímu stavu). V dokumentaci jsou uvedeny vypočtené 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze stavební činnosti ve vybraných referenčních bodech 
ve vztahu k jednotlivým staveništím (staveniště je možné rozdělit do dvou skupin - staveniště 
vyžadující rozsáhlá protihluková opatření a úpravy na fasádách přilehlých objektů s velmi 
omezenou možností zajištění splnění hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru 
staveb v okolí a staveniště, kde je možné realizovat standardní protihluková opatření 
s možností splnění hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí 
staveniště). Chráněné venkovní prostory staveb, které se nachází v bezprostřední blízkosti 
jednotlivých staveni nelze technicky ochránit (řešením by bylo zkracování doby nasazení 
strojů, důsledkem je však neúměrné prodlužování stavební doby). Pokud nebude možné po 
provedení upřesňujících výpočtů splnit hygienické limity, bude muset dodavatel stavby 
požádat o časově omezené povolení ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. Potom bude třeba 
ověřit u objektů, kde v chráněném venkovním prostoru nebude dodržen hygienický limit, 
splnění hygienických limitů pro chráněné vnitřní prostory staveb (v dokumentaci je uveden 
přehled objektů k ověření). 
U staveništní dopravy (uvažované od 6.00 do 22.00 hodin) dojde na uvažovaných trasách 
k navýšení hlukové zátěže o 0,1 – 0,5 dB. Dopravní trasy staveništní dopravy výrazně nezatíží 
komunikace po dobu výstavby metra. Opatření ke snížení hlukové zátěže je možné prakticky  
pouze využitím vhodných a tichých nákladních automobilů (použitá technika i dopravní 
trasy budou podrobně řešeny dodavatelem stavby, podstatným kritériem bude situování lokalit 
pro uložení vytěženého materiálu). 
Hluk z provozu stavby 
U stacionárních zdrojů hluku (větracích vyústků  z tunelů a jednotlivých stanic metra) bude 
(při dodržení vstupního předpokladu hlučnosti jednotlivých zařízení) u nejbližších chráněných 
objektů dodržen hygienický limit pro denní i noční dobu.  
U povrchové dopravy (osobní a nákladní automobilové dopravy, tramvajové a autobusové 
dopravy a vlakové dopravy) dojde na většině sledovaných komunikacích ke snížení dopravy 
(a to jak osobní, tak i MHD, především autobusů) a tím také k mírnému snížení hlukové 
zátěže po zprovoznění metra, toto snížení však bude pouze nepatrné (zvýšení hlukové zátěže 
bylo zaznamenáno pouze vjednom referenčním bodě - 3 Vídeňská, a to o 0,6 dB ve dne 
a 0,58 dB v noci). 
U trasy metra vedené  po povrchu (v lokalitách Krčského nádraží a Písnice) se doprava metra 
na mostní estakádě u Krčského nádraží v území vůbec neprojeví a provoz metra na estakádě 
a dále v zářezu  u Písnice  nezpůsobí výrazné hlukové zatížení (významné zatížení bude 
způsobeno výstavbou obchvatu Písnice  mezi obytnou zástavbou  a metrem - tento obchvat by 
měl být realizován ještě před realizací metra a je tedy předpoklad, že protihluková opatření 
podél tohoto obchvatu také odcloní i stanici metra).  
U přenosu hluku konstrukcí do dobytné zástavby z provozu metra (posouzení přenosu 
hluku konstrukcí do obytné zástavby na trase I.D metra, Ing. Dr. J. Štěnička, CSc., je přílohou 
dokumentace) jsou v dokumentaci na základě posouzení řešena opatření k zajištění 
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hygienického limitu LAmax = 30 dB (v dokumentaci je uveden přehled antivibračních 
opatření).  
Vibrace 
Pokud budou splněny hygienické limity pro hluk šířený konstrukcí, budou s jistotou splněny 
hygienické limity vibrací. 
Záření 
Při realizaci ani v provozu se nepředpokládá provozování zařízení, která by mohla být 
původcem nepříznivých účinků neionizujícího záření, záměr se nenachází  oblasti působení 
externích zdrojů. 
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
 

S ohledem na charakter záměru a výsledky hlukové studie nejsou k hodnocení 
vlivu na akustickou situaci zásadní připomínky s tím, že jak již bylo výše uvedeno, 
v rámci další přípravy záměru bude zapotřebí hlukovou studii pro etapu výstavby 
aktualizovat, a to na základě zpřesnění stavebních postupů a strojního vybavení (v dané 
fázi přípravy záměru se ve vztahu k etapě výstavby jednalo o orientační výpočty, které 
měly především identifikovat potenciálně problematické záležitosti, kterým bude třeba 
věnovat zvýšenou pozornost při další přípravě záměru - vzhledem k neznalosti 
konkrétního nasazení strojů a jejich celkové délky provozu při stavebních pracích na 
staveništi byl výpočet v hlukové studii pro etapu výstavby prováděn vždy pro 
nejnepříznivější případ a při nasazení všech uvažovaných strojů v jednotlivých 
modelových etapách výstavby, takže výsledky výpočtů jsou na straně bezpečnosti). 

 
Dále se doporučuje provést upřesňující výpočty pro stacionární zdroje hluku 

(větrací objekty), dořešit, resp. precizovat, protihluková opatření u nadzemních částí 
trasy metra (tj. dvou estakád - v případě stanice Nádraží Krč a u stanice Depo Písnice) 
a rovněž dořešit, resp. precizovat, rozsah antivibračních opatření.  
 

Relevantní opatření týkající se ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací, včetně kontrolních měření hluku a vibrací, jsou zahrnuta do podmínek 
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního 
prostředí,  který je součástí tohoto posudku. 
 
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Povrchové vody 
V dokumentaci jsou uvedena řešení u křížení trasy metra s vodními toky a nádržemi. 
V případě Kunratického potoka a rybníka Pod zámkem je z důvodu náročných 
hydrogeologických podmínek přechodu trasy metra přes údolí Kunratického potoka v Krči 
zvolen povrchový způsob, tj. přemostění celé údolní nivy s korytem a rybníkem Pod zámkem 
(přemostění lokality si vyžádá rozšíření a prohloubení rybníka, úpravu koryta potoka 
a vytvoření nového průtočného profilu - štoly tak, aby nedošlo k ovlivnění aktivní zóny 
záplavového území a ke vzniku tlakového proudění v mostním poli). Do koryta Kunratického 
potoka budou v době provozu metra odváděny dešťové vody ze zpevněných ploch stanice 
Nádraží Krč a v době výstavby srážkové a průsakové vody z areálů zařízení staveniště. 
V případě Botiče bude strop tunelu vedený pod korytem Botiče v hloubce 4 m pod úrovní 
dna koryta. V době výstavby stanice Náměstí Bratří Synků budou do Botiče odváděny 
podzemní vody ze stavební jámy a v době provozu podzemní vody čerpané z čerpacích studní 
(k eliminaci vzdutí hladiny podzemní vody). 
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V případě Vesteckého potoka bude z důvodu vybudování obslužné komunikace  depa Písnice 
tok přemostěn propustkem. 
V případě retenční nádrže Rezerva je nádrž překračována estakádou mezi stanicemi Písnice 
a Depo Písnice, po které je vedena levá kolej a odbočka do depa, a pravá kolej je vedena 
hloubeným tunelem v úrovni 3 - 4 m pode dnem nádrže (stavba bude prováděna po částech 
a úbytek kapacity nádrže bude pouze dočasný). S nádrží je uvažováno  pro vypouštění 
srážkových a průsakových vod v období výstavby z areálů zařízení staveniště stanic Depo 
Písnice a Písnice a při provozu pro odvodnění zpevněných ploch stanice Depo Písnice, depa  
a autobusového terminálu. 
Podzemní vody 
Při ražbě budou kombinovány metody TBM (Tunnel Boring Machine) a NRTM (nová 
rakouská tunelová metoda). Z hlediska rozsahu ovlivnění režimu proudění podzemních vod je 
příznivější metoda TBM, u níž odpadá masivní odčerpávání a odvádění podzemní vody 
protékající do výrubu tunelu jako v případě technologie NRTM (vyvolávající náhlý pokles 
hladiny podzemní vody). Po ukončení ražby metodou TBM představuje tunel nepropustnou 
bariéru pro proudění podzemní vody, v případě technologie NRTM působí stavba 
v horninovém prostředí jako stálá drenáž. 
Pokud jde o dosah ovlivnění hladiny podzemní vody, stavba bude na režim podzemní vody 
působit dvěma zdánlivě protichůdnými pochody, drenážním účinkem a účinkem hrazení 
proudu podzemní vody.  
Drenážní účinek je způsoben narušením horninového prostředí v nejbližším okolí tunelu 
ražbou (voda přednostně proudí podél stavby, dochází k poklesu hydrostatického tlaku nad 
trasou tunelu a k poklesu hladiny podzemní vody - tento vliv je výraznější při použití NRTM, 
při použití TBM je vliv eliminován na nejmenší možnou míru). 
Vzhledem k účinku hrazení toku podzemní vody je trasa metra vedena vhodně (většina trasy 
prochází podél proudnic podzemní vody a tunel tak nevytváří pro proud vody překážku). 
Pouze v místech přechodu přes dno údolí Kunratického potoka a Botiče jsou proudnice 
poříční vody tekoucí podélně s povrchovým tokem kosé k vedení stavby  - v prvním případě 
je tato skutečnost řešena vedením trasy přes Kunratický potok po povrchu, při průchodu pod 
Nuselským údolím je nutné s tímto vlivem počítat (v dokumentaci jsou uvedeny alternativy 
řešení u stanice Náměstí Bratří Synků s tím, že rozhodnutí může být provedeno po doplnění 
průzkumných prací, a dále opatření týkající se monitorování výšky hladiny podzemní vody 
a čerpání v případě velkého přítoku podzemní vody).    
Možné kvalitativní vlivy na povrchové a podzemní vody během výstavby 
Srážkové a podzemní vody stékající resp. prosakující do stavebních jam budou čerpány do 
sedimentačních jímek a následně do recipientu nebo veřejné kanalizace (vody vypouštěné do 
recipientu musí splňovat limity podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., vody vypouštěné do 
kanalizace musí splňovat limity kanalizačního řádu). 
Zvýšené ohrožení představuje provoz stavební mechanizace, nákladních automobilů 
a nakládání s látkami nebezpečnými vodám (pro stavbu bude vypracován plán opatření pro 
případ havárie a povodňový plán stavby). 
Odvodnění provozního území stavby v době výstavby 
V návaznosti na část B.III.2. dokumentace je uvedena rekapitulace odvodnění nefekálních 
a fekálních vod. 
Odvodnění provozního území stavby v době provozu 
V návaznosti na část B.III.2. dokumentace je uvedena rekapitulace odvodnění fekálních 
a nefekálních vod.  
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Hodnocení zpracovatele posudku 
 

K této části dokumentace nejsou s ohledem na charakter záměru a danou etapu 
přípravy záměru zásadní připomínky s tím, že, jak již bylo výše uvedeno, v rámci další 
přípravy záměru se požaduje dořešit zejména: 

- nakládání se srážkovými vodami (s ohledem na hydrogeologické posouzení se 
orientovat na maximálně možný rozsah jejich zasakování, retenční opatření 
a regulovaný odtok); 

- likvidaci drenážních a průsakových vod s tím, že bude přednostně preferována 
orientace na odvádění těchto vod přímo do recipientů (po vytipování míst pro 
odvádění těchto vod), tj. bude minimalizováno jejich zavádění do kanalizace a na 
Ústřední čistírnu odpadních vod Praha; 

- nakládání s odpadními vodami z myčky vlakových souprav v depu Písnice.  
 
Nezbytné je rovněž zajistit, aby voda čerpaná ze stavebních jam a vypouštěná  do 

kanalizace, popřípadě do recipientu, byla předčištěna a byly splněny příslušné limity 
v souladu s kanalizačním řádem, resp. nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 
oblastech, ve znění pozdějších předpisů (obdobně to platí i pro vody vypouštěné při 
provozu metra). 
 
 Pokud se jedná o ovlivnění režimu proudění podzemních vod, zásadní je 
upřesnění hydrogeologické situace v okolí severní stavební jámy stanice Náměstí Bratří 
Synků.  
 
 Relevantní opatření týkající se vod jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí,  
který je součástí tohoto posudku.  
 
D.I.5. Vlivy na půdu 
Zemědělská příloha (SUDOP Praha a.s., Ing. J. Tobolová) včetně pedologického průzkumu  
a lesní příloha (Ing. F. Moravec) jsou přílohami dokumentace. 
Zemědělský půdní fond 
Míra vlivu na zemědělský půdní fond je dána zásahem do jednotlivých tříd ochrany 
(v dokumentaci je v návaznosti na údaje v části B.II.1. dokumentace uvedeno procentuální 
zastoupení tříd ochrany v případě trvalého a dočasného záboru pozemků ze zemědělského 
půdního fondu).  
Záměr zábory I. a II. třídy ochrany prakticky nevyvolává, převážný podíl všech záborů se 
nachází na zemědělských půdách nižší kvality. Dotčení zbývajících tříd ochrany III., IV. a V. 
lze z hlediska významnosti dopadu hodnotit jako přijatelné (ve skutečnosti se z převážné části 
nejedná o zemědělsky obhospodařované půdy). 
Pozemky určené k plnění funkcí lesa 
Vliv na lesní půdu je dán zejména rozsahem záborů pozemků určených k plnění funkcí lesa. 
Záměr vyvolá jeden dočasný zábor pro zřízení staveniště stanice Nádraží Krč o výměře 
295 m2.  
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Hodnocení zpracovatele posudku    
 
 S ohledem na charakter záměru, rozsah trvalého a dočasného odnětí pozemků ze 
zemědělského půdního fondu a příslušné třídy ochrany zemědělského půdního fondu 
a rozsah dočasného odnětí pozemku určeného k plnění funkcí lesa (na k.ú. Krč - přitom 
na pozemku se lesní porosty nenacházejí) je vyvolané odnětí pozemků celkově přijatelné.    
 
 Pokud jde o zábory pozemků, jak již bylo výše uvedeno, doporučuje se 
orientovat v rámci další přípravy záměru na minimalizaci záborů pozemků ze 
zemědělského půdního fondu a pozemku určeného k plnění funkcí lesa (k.ú. Krč) s tím, 
že bude zpracován projekt rekultivace na plochách dočasně odnímané půdy ze 
zemědělského půdního fondu a dále na ploše dočasně odnímaného pozemku určeného 
k plnění funkcí lesa (k.ú. Krč).  
 
 Relevantní opatření týkající se záborů a rekultivace jsou zahrnuta do podmínek 
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního 
prostředí,  který je součástí tohoto posudku.   
 
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Záměr se nedotkne ložisek nerostných surovin, poddolovaných území ani chráněných 
ložiskových území. 
 
Hodnocení zpracovatele posudku    
 
 S ohledem na skutečnost, že se v zájmovém území nenacházejí výhradní ložiska 
ani ložiska nevyhrazených nerostů, dobývací prostory a chráněná ložisková území, 
nejsou k této části dokumentace připomínky.     
 
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Přírodovědný průzkum, tj. zoologický průzkum (Ing. J. Vojar, Ph.D.) a botanický průzkum 
(Ing. T. Adam), a sadovnické hodnocení (SUDOP Praha a.s., Ing. M. Radechovský, 
Ing. T. Adam) jsou přílohami dokumentace. 
Flóra 
Vlivy na flóru představují kácení dřevin a odstranění travobylného porostu v místech trvalého 
a dočasného záboru půdy. 
Stavba je v přímé kolizi s několika parkovými plochami, plochami izolační a krajinné zeleně 
a liniovou zelení podél ulic. V převážné většině se jedná o výsadby, zasaženy budou i porosty 
náletových dřevin především v okrajové části města, samovolně se vyvíjející na 
nevyužívaných plochách. Zvláště cenné dřeviny se nacházejí na zařízení staveniště, které je 
situováno mezi ulicí Peruckou, v Havlíčkových sadech (dominující dřevinou je lípa srdčitá, 
javory a jasany). V dokumentaci je uvedeno množství kácených dřevin (počty stromů 
a m2 keřů) v jednotlivých staveništích. Stavba si vyžádá odstranění celkem 7 511 stromů, 
z toho 551 stromů s obvodem kmene větším než 80 cm, a 78 859 m2 keřů. Ekologicko-
společenská hodnota dřevin určených k odstranění byla stanovena na 114 533 477 Kč. 
V rámci sadových úprav v okolí stanic metra jsou navrženy výsadby v počtu 836 stromů, 
450 špičáků a 1 270 m2 keřů. Dále je kalkulováno s ozeleněním na tzv. zelených střechách na 
celkové ploše 3 035 m2 a dále bude vysázeno 180 ks popínavých keřů, 1 724 m2 
půdopokryvných keřů, květin na ploše 755 m2 a provedena výsadba do květináčů na ploše 
600 m2. Případné náhradní výsadby za zeleň odstraněnou z důvodu stavby budou řešeny 
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v rámci procesu o povolení ke kácení mimolesní zeleně (plochy pro náhradní výsadbu budou 
stanoveny jednotlivými městskými částmi). 
Celkově bylo v zájmovém území stavby při botanickém průzkumu nalezeno 274 druhů rostlin 
(z toho 75 druhů dřevin). Z botanického pohledu je záměr nekonfliktní. 
Fauna 
Přímé vlivy představují likvidaci biotopů či jejich částí. Především v rámci kácení dřevin 
a terénních úprav budou ohrožení jedinci (v různých počtech) až části místních populací (týká 
se zejména některých bezobratlých). Nepřímé vlivy představují rušení živočichů v průběhu 
výstavby hlukem, světlem včetně případných vlivů kontaminace prostředí, a likvidaci refugií 
organismů, čímž dojde k vyšší izolaci zbývajících biologicky hodnotnějších míst v městském 
prostředí.  
Zoologickým průzkumem bylo zjištěno celkem 194 taxonů bezobratlých - z toho pět taxonů 
zvláště chráněných a 95 taxonů obratlovců - z toho 17 taxonů zvláště chráněných (výskyt 
dalších ochranářsky významnějších druhů byl zjišťován na základě studie relevantních zdrojů 
a v rámci zoologického průzkumu je  zmíněn a komentován společně dalšími potenciálně se 
vyskytujícími zvláště chráněnými druhy). V dokumentaci jsou navržena opatření obecného 
charakteru a konkrétní opatření pro jednotlivé lokality. 
Vlivy na prvky ÚSES 
V dokumentaci jsou popsány místa křížení prvků ÚSES se záměrem, vlivy a opatření. 
Vlivy na významné krajinné prvky 
V dokumentaci jsou popsány zásahy do významných krajinných prvků, vlivy a opatření. 
Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 
S ohledem na polohu záměru není předpokládáno ani zprostředkované ovlivnění těchto 
lokalit. 
Zvláště chráněná území 
Umístění záměru vylučuje ovlivnění zvláště chráněných území. 
Památné stromy 
Záměr nezasahuje do památných stromů. 
Parky 
V dokumentaci jsou komentovány zásahy do Riegrových a Havlíčkových sadů (zásahy do 
dřevin).  
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
 
  S ohledem na údaje obsažené v sadovnickém hodnocení  se akcentuje požadavek 
na minimalizaci kácené zeleně a na řešení komplexního projektu vegetačních úprav, 
který krom ě sadových úprav v okolí stanic metra zahrne i náhradní výsadby za kácené 
dřeviny. V tomto smyslu je proto nezbytné, aby v rámci další přípravy záměru byly 
respektovány následující požadavky: 

- V rámci další přípravy záměru prov ěřit nezbytnost zásahů do zeleně s cílem 
zachovat maximální množství stávajících dřevin, resp. omezit kácení dřevin pouze 
na nezbytně nutnou míru, zejména v případě hodnotných dřevin a lokalit, které 
nejsou Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy předurčeny k zastavení 
(aktualizovaný rozsah kácení projednat s úřady příslušných městských částí). 
Zvýšenou pozornost přitom věnovat zejména zařízení staveniště mezi ulicí Perucká 
v Havlíčkových sadech (zde je nutné zásah do zeleně důsledně omezit výhradně na 
nezbytně nutné technologické potřeby související s použitím razicího komplexu 
TBM a zábor řešit i s ohledem na požadavek k zachování pěší prostupnosti 
lokality). 
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- Ve vztahu k požadavku na omezení  kácení dřevin pouze na nezbytně nutnou 
míru upřesnit rozsah ochrany jednotlivých stromů v etapě výstavby (v souladu 
s ČSN  83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajin ě – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích). 

- Zpracovat komplexní projekt vegetačních úprav, který bude kromě vegetačních 
úprav v okolí stanic metra a na opuštěných plochách zařízení staveniště (na 
místech dočasných záborů) zahrnovat i projekt náhradních výsadeb s orientací na 
náhradu za nezbytně nutné kácení dřevin. Při řešení komplexního projektu 
vegetačních úprav respektovat zejména následující zásady.  
o     Náhradní výsadby za kácené dřeviny na území jednotlivých městských částí 
řešit ve spolupráci s úřady příslušných městských částí s tím, že výsadby budou 
prioritn ě řešeny v místech kácení, resp. v jejich blízkosti, a dále pak s ohledem 
na priority m ěstských částí (orientovat se přitom na doplnění uličních 
stromořadí, včetně ozelenění středního dělicího pásu ulic, a doplnění dřevin 
v parkových plochách). Vycházet přitom z ekologicko-společenské hodnoty 
dřevin určených k odstranění. 

o    Z návrhu vegetačních úprav vyloučit pozemky s územní rezervou pro budoucí 
výstavbu. 

o    V případech pouze nezbytně nutného dotčení parkových ploch (Havlíčkovy 
sady a Riegrovy sady) provést kromě náhradních výsadeb i obnovu parkových 
ploch v rozsahu dohodnutém s úřadem příslušné městské části. 

o    Při řešení vegetačních úprav v okolí stanic metra věnovat pozornost možnostem 
vhodného napojení na stávající zeleň, resp. propojení se stávající zelení. 

o    Věnovat pozornost vegetačním úpravám ve vztahu k větracím objektům 
(tj. ozelenění, resp. začlenění do zeleně). 

o    Věnovat pozornost ozelenění okolí objektu centrálního dispečinku. 
o    Věnovat pozornost ozelenění (formou kompaktních výsadeb) okolí mostního 

vedení metra zasahujícího do přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice. 
o    Při plánování výsadeb věnovat zvýšenou pozornost dotčeným nefunkčním 

prvk ům územního systému ekologické stability krajiny a dotčeným 
významným krajinným prvk ům. 

o    Dořešit vhodnou druhovou skladbu výsadeb s orientací na geograficky původní 
druhy dřevin a na zapěstované vzrostlé dřeviny. 

o    Zadání komplexního projektu vegetačních úprav konzultovat s úřady 
příslušných městských částí. 

 
 Pokud se jedná o výsledky zoologického a botanického průzkumu, nejsou k nim 
s ohledem na navržená opatření zásadní připomínky. 
 
 Relevantní opatření týkající se ochrany přírody, zejména zeleně, jsou zahrnuta 
do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.  
 
D.I.8. Vlivy na krajinu 
Z hlediska hodnocení krajinného rázu lze hodnotit pouze lokality nádraží Krč a Písnice, kde 
se trasa metra, stanice i navazující obslužné stavby nacházejí na povrchu a fyzicky a vizuálně 
zasahují do přírodních atributů krajiny (v k.ú. Krč a k.ú. Písnice se krajinářská hodnota území 
podle metodiky LÖV & spol., s.r.o. pohybuje na rozhraní 3-4, tj. střední až snížená). 
V ostatních případech začlenění nových výstupů ze stanic metra již není předmětem 
posuzování ovlivnění krajinného rázu, nýbrž volbou vhodného architektonického řešení 
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jednotlivých stavebních objektů (v dokumentaci je uveden návrh  architektonického řešení 
těchto objektů). 
V případě stanice Nádraží Krč bude mít stavba silný vliv pouze na lokalitu Zámeckého 
rybníku, která bude přímo dotčena výstavbou estakády. Vzhledem k umístění stanice metra 
uvnitř zastavěného území s množstvím infrastrukturních a industriálních ploch a minimem 
znaků přírodních, kulturních a estetických hodnot nebude mít stavba celkově negativní vliv na 
krajinný ráz (její působení bude ještě zmírněno plánovanou výstavbou, která rozčlení celkový 
pohled na komplex staveb). Stavba je z hlediska krajinného rázu podle § 12 zákona 
č. 114/1992 Sb. přípustná.  
V případě stanice Depo Písnice bude mít stavba středně silný vliv pouze na lokalitu retenční 
nádrže u Kunratické spojky a v jejím okolí. Samotná stanice ani depo nebudou zasahovat do 
harmonického měřítka krajiny. Výjimkou bude estakáda ústící do stanice a do depa, která se 
bude dominantně uplatňovat především v blízkých pohledech směrem do Písnice a ve 
vzdálenějších pohledech bude v souběhu s Kunratickou spojkou zesilovat dojem z liniového-
technického prvku v krajině. Stavba je z hlediska krajinného rázu podle § 12 zákona 
č. 114/1992 Sb. přípustná.  
 
Hodnocení zpracovatele posudku  
 
 Vzhledem k charakteru záměru a řešení povrchových staveb v lokalitách nádraží 
Kr č a Písnice nejsou k této části dokumentace zásadní připomínky (pro zpřesnění se ve 
vztahu k tabulce č. 89 na str. 273 bodu A.1.11 dokumentace pouze uvádí, že Kunratický 
potok a rybník jsou významnými krajinnými prvky - t ato nepřesnost, resp. nedopatření, 
však nemohlo ovlivnit celkový výsledek hodnocení vlivu na krajinný ráz 
provedeného v dokumentaci).  
 
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Hmotný majetek 
Mimo demolic komunikací je v dokumentaci uveden přehled rušených objektů. 
Při výstavbě ražených objektů jsou vždy předpokládány poklesy, které mohou mít vliv na 
stávající zástavbu. Objekty, které mohou být poklesy ohroženy, se nacházejí všude. kde 
ražené části stavby podcházejí zástavbu nebo se k ní přibližují tak, že povrchové objekty 
zasahují do předpokládané poklesové kotliny. Ke stavebnímu povolení bude zpracována 
dokumentace „Sledování zástavby v zóně ohrožení“, kde budou stanoveny podmínky, časový 
průběh a vyhodnocení měřičských prací na ohrožených objektech (podkladem bude 
inventarizace zástavby, která se nachází v zóně očekávaných poklesů - zóna deformačního 
ovlivnění je vyznačena v koordinačních situacích v mapové příloze dokumentace). 
Na základě odborného posudku je rovněž stanovena zóna seismického ovlivnění (bezpečnost 
stavebních objektů  a inženýrských sítí vůči působením dynamických účinků je posuzována 
podle ČSN 73 0036 ve vztahu k rychlosti kmitání). Hranicí oblastí, ve které se sleduje 
působení nežádoucích otřesných účinků trhacích prací je izoseista vp = 5 mm/s (izoseisty jsou 
vyznačeny v koordinačních situacích v mapové příloze dokumentace). 
Kulturní památky 
Trasa metra I.D prochází památkovými zónami Nusle a Vinohrady, Žižkov, Vršovice 
a ochranným pásmem památkové rezervace hl. m. Prahy. V dokumentaci je uveden přehled 
kulturních památek, jichž se záměr dotýká. 
Trasa metra I.D představuje z pohledu archeologické památkové péče významnou stavbu, 
která výrazně ovlivní místa s dochovanými archeologickými nálezy. 
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Hodnocení zpracovatele posudku 
 
 K  této části dokumentace nejsou zásadní připomínky s tím, že opatření týkající 
se zóny poklesů a zóny seismických účinků a potenciálních archeologických nálezů jsou 
zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, 
odbor životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.    
 

Pro zpřesnění se uvádí, že vibrace se ve vztahu k jejich účinkům na stavební 
objekty posuzují na základě hodnot rychlosti kmitání podle ČSN 73 0040 Zatížení 
stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva. 
 
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti 
a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 
V této části dokumentace je uveden přehled zásadních zjištění z hodnocení provedených 
v rámci dokumentace s tím, že za podmínek realizace kompenzačních opatření navržených 
v dokumentaci je možné stavbu realizovat. 
Vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféry v rozsahu 
přesahujícím státní hranice jsou vyloučeny. 
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
    

Za předpokladu realizace opatření k ochraně životního prostředí a veřejného 
zdraví rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., zejména opatření 
k  ochraně ovzduší a vod, protihlukových a antivibračních opatření a rovněž opatření 
souvisejících s ochranou přírody, zejména zeleně, budou vlivy záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví celkově přijatelné.     
 

Posuzovaný záměr prakticky neovlivní, resp. minimálně či časově omezeně 
ovlivní, horninové prostředí, ovzduší,  akustickou situaci a stav vibrací, klima 
a krajinu, p řírodní zdroje a kulturní památky. Ovlivní sice faunu a flóru, ekosystémy, 
půdu, vodu a hmotný majetek, avšak toto ovlivnění je přijatelné. Vlivy posuzovaného 
záměru na uvedené složky a charakteristiky životního prostředí se tak promítají i do 
přijatelného ovlivnění veřejného zdraví.     
 

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou 
spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.  
 
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 
stavech 
Možnost vzniku havárií je nezbytné připustit jak v etapě výstavby, tak i v etapě provozu. 
V etapě výstavby havarijní situaci nelze vyloučit při používání stavebních mechanismů 
v blízkosti vodních toků. Veškeré dopady na okolí se projeví především v kontaminaci vod 
a půd. 
V dokumentaci jsou uvedeny zásady zajištění požární ochrany stavby.  
Na základě předběžného geotechnického průzkumu se na trase metra nepředpokládají sesuvná 
území. 
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Pro provoz metra se neplánuje skladování ani používání nebezpečných chemických látek 
a chemických přípravků.  
Investor stavby a dodavatel stavby zpracuje před zahájením stavby havarijní plán podle 
vyhlášky č. 450/2005 Sb. (v dokumentaci jsou uvedena opatření a postup ke zneškodňování 
havárie a odstraňování následků). 
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
 

Vzhledem k charakteru záměru lze konstatovat, že při dodržování příslušných 
právních předpisů, havarijních plánů, provozních a požárních řádů nelze očekávat 
z hlediska ochrany životní prostředí a veřejného zdraví nestandardní a havarijní situace 
s významným nepříznivým vlivem na životní prostředí a veřejné zdraví.    

 
Relevantní opatření týkající se prevence environmentálních rizik jsou zahrnuta 

do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.  
 
D.IV. Charakteristika opatření k  prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí 
V této části dokumentace jsou uvedená opatření k ochraně životního prostředí a veřejného 
zdraví pro fázi přípravy záměru, výstavby a provozu, vyplývající z provedeného hodnocení 
vlivů v dokumentaci. 
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
 
 Opatření uvedená v dokumentaci (nepatřičně označena jako kompenzační) jsou 
na základě posouzení dokumentace a vyjádření obdržených k oznámení záměru 
a k dokumentaci doplněna a popřípadě zpřesněna s tím, že opatření vyplývající z obecně 
závazných právních předpisů, které musí oznamovatel respektovat, nejsou v obecné 
poloze v rámci podmínek návrhu stanoviska reflektována.  
 

Relevantní opatření týkající se prevence a omezení potenciálních nepříznivých 
vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který 
je součástí tohoto posudku.  
 
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení 
vlivů 
V dokumentaci je uveden přehled použitých podkladů a metod a seznam požitých zdrojů. 
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
 
 S ohledem na údaje uvedené i v přílohové části dokumentace lze z věcného 
hlediska konstatovat, že přístupy při zpracování dokumentace odpovídají charakteru 
posuzovaného záměru a že k hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví byly 
použity standardní metody a postupy. 
 

Dokumentace se soustřeďuje na rozhodující aspekty spojené s posuzovaným 
záměrem a odpovídá zásadním požadavkům správné praxe hodnocení vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví. 
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které s vyskytly při zpracování 
dokumentace 
V této části dokumentace jsou komentovány nejistoty při výpočtu hluku a hodnocení vlivů na 
veřejné zdraví. 
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
 

S ohledem na další části dokumentace a přílohy dokumentace (v této části 
dokumentace jsou komentovány pouze záležitosti týkající se hodnocení hluku a 
zdravotních rizik) nejsou k této části dokumentace zásadní připomínky.  

 
Celkově lze konstatovat, že v rámci dokumentace byly soustředěny všechny 

relevantní dostupné údaje, které umožňují uzavřít posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. (proces posuzování nevykazuje zásadní nedostatky ve znalostech, 
které by byly překážkou pro vydání stanoviska podle zákona č. 100/2001 Sb.). 
Precizace technického řešení záměru bude standardně řešena v rámci další přípravy 
záměru, a to i na základě požadavků vyplývajících z  posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb.  
 
ČÁST  E  dokumentace 
POROVNÁNÍ VARIANT ZÁMĚRU 
 
Záměr byl z hlediska procesu posuzování vlivů na životní prostředí předložen jednovariantně.  
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
 

Vlastní záměr je v dokumentaci předložen zdůvodněně jako invariantní s tím, že 
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví jsou v relevantních aspektech hodnoceny ve 
vztahu k nulové variantě (tj. bez realizace předloženého záměru), která tak představuje 
zároveň variantu referenční. 

 
Protože podle zákona č. 100/2001 Sb. není zpracování variant řešení záměru 

obligatorní, předložené řešení záměru v  dokumentaci je možno považovat s ohledem na 
charakter záměru a jeho situování za dostačující k uzavření posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb.  

 
ČÁST  F  dokumentace 
ZÁVĚR 
 
Záměr byl posouzen ze všech podstatných hledisek, jsou navržena opatření pro eliminaci, 
resp. snížení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. 
Záměr je přijatelný za podmínky realizace opatření uvedených v dokumentaci. 
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
 
 Závěr v zásadě odpovídá zjištěním uvedeným v dokumentaci. Za předpokladu 
respektování opatření rezultujících z  posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. budou 
vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví celkově přijatelné.  
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ČÁST  G  dokumentace 
VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 
Je uvedeno shrnutí základních údajů o záměru a jeho vlivech na životní prostředí a veřejné 
zdraví s tím, že záměr lze označit pro dané území za únosný a přijatelný. 
 
Hodnocení zpracovatele posudku 
 
 Všeobecné shrnutí v zásadě odpovídá zásadním zjištěním v rámci hodnocení vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví provedeného v dokumentaci. 
 

3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 
 
 Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť 
záměr byl v dokumentaci předložen jako invariantní.  
 

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní 
hranice 

    
Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na 

životní prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou 
spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.  
 
 
III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S  OHLEDEM NA DOSAŽENÝ 

STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO  PROST ŘEDÍ 
 

Technické řešení záměru je s ohledem na charakter záměru a danou etapu 
přípravy záměru pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno. Detailnější řešení se s ohledem na 
požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další 
přípravy záměru pro příslušná řízení k povolení záměru, a to i na základě požadavků 
vyplývajících z  posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.    

 
 
IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPAT ŘENÍ K  PREVENCI, VYLOU ČENÍ, SNÍŽENÍ, 

POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEP ŘÍZNIVÝCH VLIV Ů NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 
 Opatření uvedená v dokumentaci jsou na základě posouzení dokumentace 
a  obdržených vyjádření doplněna a popřípadě zpřesněna s tím, že opatření vyplývající 
z obecně závazných právních předpisů, které musí oznamovatel respektovat, nejsou 
v obecné poloze v rámci podmínek návrhu stanoviska reflektována.  
 

Relevantní opatření týkající se prevence a omezení potenciálních nepříznivých 
vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který 
je součástí tohoto posudku.   
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V. VYPOŘÁDÁNÍ  VŠECH  OBDRŽENÝCH  VYJÁD ŘENÍ  K  DOKUMENTACI  
 
 Zpracovateli posudku byla prostřednictvím příslušného úřadu, odboru životního 
prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, předána vyjádření obdržená k oznámení záměru 
a k dokumentaci podle § 6 odst. 7 a § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.   
 

V této části posudku jsou hodnocena, resp. vypořádána, kromě všech vyjádření 
k  dokumentaci i vyjádření k oznámení záměru, a to však pouze v těch případech, kdy již po 
vyjádření k oznámení záměru nebylo obdrženo vyjádření k dokumentaci (mimo rámec 
náležitostí posudku stanovených v příloze č. 5 k zákonu č. 100/2002 Sb. jsou kopie 
hodnocených vyjádření k dispozici v elektronické podobě v rámci zveřejnění posudku na 
internetu).    
 
 
V.I. Vyjád ření k oznámení záměru 
 
V.I.1. Vyjádření městské části Praha 2 

(MCP2/056144/2011/ODUR-OUR/Haj ze dne 16. 6. 2011)   
 
Podstata vyjádření 
 
K oznámení záměru jsou následující připomínky.  
1. Žádá se o přehodnocení a částečné omezení rozsahu kácení především hodnotnějších 

stromů v lokalitě Perucké stráně při Havlíčkových sadech (upozorňuje se, že zde ke 
kácení dochází i na pozemcích, které nejsou v plné míře vlastnicky svěřeny městské části). 

2. Žádá se o maximální možné omezení rozsahu záboru zeleně Perucké stráně a zachování 
fungující pěší prostupnosti dotčené lokality zejména ve směru Perucká ulice – vstup do 
Havlíčkových sadů z peruské stráně a ve směru z horní části ulice Perucká do dolní části 
ulice Perucká. 

3. Žádá se, aby rozhodování o umístění náhradní výsadby za kácení na území městské části 
probíhalo v součinnosti a za konzultace s oddělením správy veřejné zeleně. 

4. Žádá se, aby náhradní výsadba za kácení stromů ve stromořadí Sázavské ulice proběhla 
v maximální možné míře dosadbou stromořadí v téže ulici. 

5. Žádá se, aby ve vztahu k obytné zástavbě Slezské a Sázavské ulice byla v maximální 
možné míře aplikována opatření ke snížení hlukové zátěže ze staveniště. 

6. Žádá se o zajištění bezpečného a nekolizního provozu školních budov v Sázavské ulici při 
výstavbě. 

 
Vypořádání vyjádření 
 
K jednotlivým p řipomínkám se uvádí následující. 
ad  1. V návaznosti na vypořádání připomínek městské části k oznámení záměru na 

str. 17 úvodu dokumentace se uvádí, že v rámci zpracování posudku jsou ve 
vztahu k zeleni formulována následující opatření, která jsou zahrnuta do 
podmínek návrhu stanoviska: 
� V rámci další přípravy záměru prov ěřit nezbytnost zásahů do zeleně s cílem 

zachovat maximální množství stávajících dřevin, resp. omezit kácení dřevin 
pouze na nezbytně nutnou míru, zejména v případě hodnotných dřevin 
a lokalit, které nejsou Územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy 
předurčeny k zastavení (aktualizovaný rozsah kácení projednat s úřady 
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příslušných městských částí). Zvýšenou pozornost přitom věnovat zejména 
zařízení staveniště mezi ulicí Perucká v Havlíčkových sadech (zde je nutné 
zásah do zeleně důsledně omezit výhradně na nezbytně nutné technologické 
potřeby související s použitím razicího komplexu TBM a zábor řešit 
i s ohledem na požadavek k zachování pěší prostupnosti lokality). 

� Zpracovat komplexní projekt vegetačních úprav, který bude kromě 
vegetačních úprav v okolí stanic metra a na opuštěných plochách zařízení 
staveniště (na místech dočasných záborů) zahrnovat i projekt náhradních 
výsadeb s orientací na náhradu za nezbytně nutné kácení dřevin. Při řešení 
komplexního projektu vegetačních úprav respektovat zejména následující 
zásady.        
o Náhradní výsadby za kácené dřeviny na území jednotlivých městských 
částí řešit ve spolupráci s úřady příslušných městských částí s tím, že 
výsadby budou prioritně řešeny v místech kácení, resp. v jejich blízkosti, 
a dále pak s ohledem na priority městských částí (orientovat se přitom na 
doplnění uličních stromořadí, včetně ozelenění středního dělicího pásu 
ulic, a doplnění dřevin v parkových plochách). Vycházet přitom 
z ekologicko-společenské hodnoty dřevin určených k odstranění. 

o Z návrhu vegetačních úprav vyloučit pozemky s územní rezervou pro 
budoucí výstavbu. 

o V případech pouze nezbytně nutného dotčení parkových ploch 
(Havlíčkovy sady a Riegrovy sady) provést kromě náhradních výsadeb 
i obnovu parkových ploch v rozsahu dohodnutém s úřadem příslušné 
městské části. 

o Při řešení vegetačních úprav v okolí stanic metra věnovat pozornost 
možnostem vhodného napojení na stávající zeleň, resp. propojení se 
stávající zelení. 

o Věnovat pozornost vegetačním úpravám ve vztahu k větracím objektům 
(tj. ozelenění, resp. začlenění do zeleně). 

o Věnovat pozornost ozelenění okolí objektu centrálního dispečinku. 
o Věnovat pozornost ozelenění (formou kompaktních výsadeb) okolí 

mostního vedení metra zasahujícího do přírodního parku Modřanská 
rokle – Cholupice. 

o Při plánování výsadeb věnovat zvýšenou pozornost dotčeným nefunkčním 
prvk ům územního systému ekologické stability krajiny a dotčeným 
významným krajinným prvk ům. 

o Dořešit vhodnou druhovou skladbu výsadeb s orientací na geograficky 
původní druhy dřevin a na zapěstované vzrostlé dřeviny. 

o Zadání komplexního projektu vegetačních úprav konzultovat s úřady 
příslušných městských částí.    

ad  2. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  1. tohoto 
vypořádání vyjádření. 

ad  3. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  1. tohoto 
vypořádání vyjádření. 

ad  4. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  1. tohoto 
vypořádání vyjádření. 

ad  5. V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu k hlukové zátěži formulována 
zejména následující opatření, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
stanoviska: 
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� Na základě zpřesnění stavebních postupů a strojního vybavení aktualizovat 
v dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví hlukovou studii 
pro etapu výstavby a precizovat technická a organizační protihluková 
opatření tak, aby bylo zajištěno plnění hygienických limitů hluku podle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, popřípadě v odůvodněných případech (kromě postupu podle 
§ 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,) řešit po ověření 
akustických vlastností oken ochranu vnitřních prostorů příslušných objektů 
(tj. ut ěsnění nebo výměnu oken za okna s vyšší vzduchovou neprůzvučností, 
a to i s ohledem na potřebu zajištění větrání místnosti). 

� V případě nezbytnosti opatření pro ochranu chráněného vnitřního prostoru 
staveb řešených utěsněním nebo výměnou oken za okna s vyšší vzduchovou 
neprůzvučností, a to i s ohledem na potřebu zajištění větrání místnosti, je 
provést před započetím stavebních prací. 

� Respektovat technická a organizační protihluková opatření vyplývající 
z aktualizované hlukové studie pro etapu výstavby (použití plného oplocení, 
resp. protihlukových clon, stanovené výšky u příslušných stavenišť; 
organizace nasazení jednotlivých mechanismů a doby jejich nasazení během 
dne; organizace staveništní obslužné dopravy; organizace postupu stavebních 
prací; dodržování dostatečně dlouhých přestávek během hlučných operací 
umožňujících obyvatelům nejbližších objektů možnost větrání vnit řních 
prostor; vypínání motorů nákladních  automobilů po dobu čekání).  

ad  6. V rámci zpracování posudku je ve vztahu k provozu školních budov formulováno 
následující opatření, které je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska: 
� V dohodě s příslušnou městskou částí zajistit bezpečný a nekolizní provoz 

školních budov v ulici Sázavská. 
 
V.I.2. Vyjádření  obce Kamenice 

(ze dne 20. 6. 2011)   
    
Podstata vyjádření 
 
Obec má za to, že vlivy záměru se bezprostředně dotknou i území obce a zhorší životní 
prostředí. Požaduje se doplnit dokumentaci o plány výstavby plochy pro odstavné parkoviště 
v Jesenici vzhledem k napojení D3 na Pražský silniční okruh a zahrnutí dopravního koridoru 
pro tramvaje či autobusy z Jesenice od tohoto odstavného parkoviště směr plánovaná konečná 
stanice metra v Písnici (doprava z dálnice D3, pražského okruhu a východního okraje bude 
přirozeně směřovat na konečnou metra, ale tato trasa není dopravně vyřešena a vyhodnocena). 
 
Vypořádání vyjádření 
 
V návaznosti na vypořádání připomínek obce Kamenice k oznámení záměru na str. 9 
úvodu dokumentace se uvádí, že posuzovaný záměr (provozní úsek I.D metra) prakticky 
nemůže významně ovlivnit dopravu v obci Kamenice. 
Pokud jde o dopravní souvislosti ve vztahu k plánované dálnici D3 a event. 
uvažovanému prodloužení trasy D metra jižním směrem („metrobus“), jedná se 
o samostatné záměry, v rámci kterých musí být vyhodnoceny související dopravní  
aspekty, včetně hodnocení jejich vlivů  na životní prostředí a veřejné zdraví.   
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V.I.3. Vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče  
(č.j.: S-MHMP 465928/2011/Rad ze dne 13. 6. 2011)    

 
Podstata vyjádření 
 
a) Umístění stavby není v rozporu se zájmy památkové péče. 
 
b) Celá trasa metra prochází územím s archeologickými nálezy a stavebník má již od doby 

přípravy stavby oznamovací povinnost podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. vůči 
Archeologickému ústavu. 

 
c) V souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona č. 20/1987 Sb. bude přípravná a projektová 

dokumentace předložena k projednání podle ustanovení § 14 odst. 2 a 3 a § 44a odst. 3 
zákona č. 20/1987 Sb. 

 
Vypořádání vyjádření 
 
ad  a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
ad  b) V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu k archeologickým nálezům 

formulována následující opatření, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
stanoviska: 
� Zajistit zpracování odborného posouzení archeologického potenciálu 

v místech budoucí stavby. 
� Zajistit zpracování projektu zjišťovacího archeologického výzkumu v místech 

stavebních zásahů a provést jeho realizaci před vlastní stavbou. 
� Na základě informací ze zjišťovacího archeologického výzkumu specifikovat 

přesný rozsah a podobu záchranného archeologického výzkumu 
uskutečněného v průběhu vlastní stavby. 

� Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit výskyt archeologických nálezů, 
poučit příslušné osoby před prováděním zemních prací o postupu ve vztahu 
k event. archeologickým nálezům a zahájení prací předem ohlásit 
příslušnému orgánu státní památkové péče a umožnit záchranný 
archeologický výzkum. V případě zjištění archeologického nálezu přerušit 
práce, nález zajistit proti ztrátě, poškození nebo zničení a nález ohlásit orgánu 
státní památkové péče a stavebnímu úřadu. Dále postupovat podle dispozic 
těchto orgánů. 

 
ad  c) V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu ke kulturním památkám 

formulována následující opatření, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
stanoviska: 
� Dokumentaci záměru (dokumentaci k územnímu řízení) projednat v průběhu 

zpracování s příslušnou odbornou organizací státní památkové péče 
a předložit Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče, k projednání. 

� Projektovou dokumentaci (dokumentaci ke stavebnímu řízení) projednat 
v průběhu zpracování s příslušnou odbornou organizací státní památkové 
péče a předložit Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče, 
k projednání. 
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V.II. Vyjád ření k dokumentaci 
 
V.II.1. Vyjádření hl. m. Prahy    

(č.j.: 12469/2011 ze dne 8. 2. 2012)   
 
Podstata vyjádření 
 
a) Z hlediska dopravy jsou následující připomínky. 

1. Ve vztahu k územnímu plánu hl. m. Prahy se připomíná, že v současné době je 
v závěrečné fázi procesu projednávání celoměstsky významná změna územního plánu 
Z 244/00, která upřesňuje průběh trasy D metra v úseku Pankrác – Depo Písnice 
a vymezuje ji jako stavbu veřejně prospěšnou. Posouzení souladu navržené trasy D 
metra s platným územním plánem však bude možné učinit až na základě výsledků 
projednání a schválení uvedené změny územního plánu. 

2. K vlastní navržené trase D metra nejsou z dopravního hlediska zásadní připomínky 
(je třeba počítat s tím, že detailní připomínky k technickému řešení stavby budou 
uplatněny především v rámci připomínek k dokumentaci k územnímu řízení).  

3. Připomíná se, že do výhledu je třeba počítat s uplatněním restriktivních opatření vůči 
individuální automobilové dopravě na území města, primárně v centrální oblasti. 
Z tohoto důvodu je třeba sledovat vytvoření co nejlepších podmínek pro systém P+R 
zejména u koncové stanice metra Depo Písnice a u stanice Nádraží Krč. 

 
b) Z  hlediska ochrany a přírody jsou následující připomínky. 

1. Požaduje se, aby výsledky přírodovědných průzkumů byly zapracovány do stanoviska 
příslušného úřadu s tím, že přírodovědné průzkumy bude nutné zopakovat těsně před 
vlastním započetím stavby. 

2. Podle „Sadovnického hodnocení“ se celkem jedná o kácení 7 511 stromů a 78 859 m2 
plochy keřů. Nárůst kácení (oproti oznámení záměru) přibližně o 850 stromů 
a 16 000 m2 plochy keřů není vysvětlen. Obecnou zásadou by mělo být kácení zeleně 
minimalizovat a nikoli navyšovat. V dokumentaci pro územní řízení (paralelně 
projednávané) jsou uvedena poněkud jiná čísla pro kácení (7 677 stromů, 78 082 m2 
plochy keřů). Tento rozdíl také není vysvětlen. 

3. Dokumentace řeší výsadby v prvcích územního systému ekologické stability pouze 
omezeně, rámcovým komentářem. Dále se postrádá detailnější vyhodnocení územního 
systému ekologické stability v místech křížení s metrem po realizaci celé stavby, 
zejména posouzení parametrů mostních objektů. Návrhy opatření pro územní systém 
ekologické stability (jinak vcelku správné) je třeba dále upřesňovat a především 
zapracovat do stanoviska příslušného úřadu. 

 
c) Z hlediska městské zeleně jsou následující připomínky.  

1. Byl požadován zákres dřevin zachycující rozsah stavby s průmětem na povrch území 
(zákres rozsahu stanic a stavenišť), aby bylo možné posoudit nutnost jejich odstranění. 
Grafické přílohy sadovnického hodnocení jsou řazeny od opačného konce stavby, než 
je řazena tabulková část (soupis veškeré kácené zeleně), což nepřispívá k přehlednosti 
materiálu. V mnoha grafických přílohách navíc nejsou uvedeny názvy ulic, čímž je 
také ztížena orientace, k nepřehlednosti přispívá i velmi slabý podtisk situace. 
Vzhledem k tomu, že v některých přílohách chybí zákresy hranic trvalého, 
dlouhodobého a krátkodobého záboru, není možné posoudit, zda nebudou dotčeny 
stavbou i dřeviny označené jako ponechané.  
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2. Sadové úpravy nejsou v této fázi uspokojivě řešeny. Dokumentace obsahuje pouze 
stručný komentář v členění podle jednotlivých stanic a orientační zákresy 
v urbanistických situacích. Uvedené počty vysazovaných stromů (836+ 450 kusů) 
nepovažujeme za dostačující, byť v nich nejsou započteny případné náhradní výsadby. 
Požadujeme nejpozději ve fázi dokumentace pro územní řízení dopracovat sadové 
úpravy pro jednotlivé lokality ve smyslu následujících připomínek. 
- Náměstí Míru 

Prověřit (vyhodnotit) další možnosti k minimalizaci (nejlépe eliminaci) zásahu do 
stávajících chodníků a stromořadí ulice Vinohradské. V chodnících ulice 
Vinohradské bude třeba rovněž doplnit chybějící stromy do podoby stromořadí. 

- Havlíčkovy sady 
Pokud není z technických důvodů v žádném případě možno zásah do stávající 
parkové úpravy zmírnit (ve vztahu k realizaci zařízení staveniště a nástupního 
prostoru k budoucímu tunelu), je nezbytné věnovat zvýšenou pozornost obnovení 
kvalitní parkové úpravy po skončení stavby a zlepšení funkčnosti příslušného 
biokoridoru. 

- Olbrachtova 
V zájmu zvýšení kvality veřejného uličního prostoru ulice Na Strži 
upřednostňujeme při úpravě středního dělicího pásu ulice Na Strži (v úseku 
u výstupů z jižního vestibulu stanice) v podobě se zelení, nikoliv pro parkování. 

- Nádraží Krč 
Bude nutno doplnit doprovodné porosty nově vytvořeného koryta Kunratického 
potoka. 
Důraz se klade na ozelenění okolí objektu centrálního dispečinku navrženého ve 
svahu mezi Jižní spojkou a ulicí V Podzámčí pro jeho lepšího začlenění do 
místního prostoru. 

- Nové Dvory 
Požaduje se  po ukončení stavby založit interakční prvek územního systému 
ekologické stability (I6/373) v maximálně možném rozsahu. 

- Depo Písnice 
Prvky územního systému ekologické stability v okolí stavby je nutno založit, resp. 
po ukončení stavby obnovit a zajistit jejich funkčnost.  
Jelikož část trasy metra zasahuje do přírodního parku Modřanská rokle – 
Cholupice, požaduje se ozelenit okolí mostního vedení metra formou kompaktních 
výsadeb. 
 

Vypořádání vyjádření 
 
ad  a) K jednotlivým záležitostem se uvádí následující. 

1. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že pokud jde obecně o vztah 
záměru k územně plánovací dokumentaci, resp. o soulad s územně plánovací 
dokumentací, je třeba konstatovat, že účelem posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení předpokládaných vlivů záměru 
na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení 
záměru. Rozhodnutí o povolení záměru je vydáváno až na základě     
příslušných následných řízení k povolení záměru, ve kterých bude kromě 
jiných hledisek posuzován i soulad s příslušnou územně plánovací 
dokumentací (v daném případě s platným Územním plánem sídelního útvaru 
hl. m. Prahy, tj. i včetně všech platných změn územního plánu). Z věcného 
hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví nemůže 
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samotný soulad či nesoulad záměru s příslušnou územně plánovací 
dokumentací ovlivnit velikost a významnost vlivů záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví, které se v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. 
vyhodnocují. 
Pro úplnost se dále uvádí, že v době zpracování posudku byla příslušná 
změna územního plánu Z 244/00 schválena a je tedy platnou změnou 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.  

2. Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
3. Akcent na uplatnění restriktivních opatření vůči individuální automobilové 

dopravě na území města, primárně v centrální oblasti, je z hlediska ochrany 
životního prostředí a veřejného zdraví oprávněný. 
V rámci zpracování posudku je ve vztahu k individuální automobilové 
dopravě formulováno následující opatření, které je zahrnuto do podmínek 
návrhu stanoviska: 
� Při řešení záchytných parkovišť typu P+R u stanic Nádraží Krč a Depo 

Písnice vytvořit potřebné předpoklady (technické, resp. územní) pro 
případné zvýšení kapacity těchto parkovišť v budoucnosti. 

 
ad  b) K jednotlivým záležitostem se uvádí následující. 

1. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že výsledky zoologického 
a botanického průzkumu byly promítnuty do dokumentace a rovněž i do  
navržených opatření v části D.IV. dokumentace. V rámci zpracování posudku 
jsou opatření vyplývají z těchto průzkumů zahrnuta do podmínek návrhu 
stanoviska. 
Pokud se jedná o požadavek k opakování přírodovědných průzkumů těsně 
před vlastním započetím stavby, u provozního úseku trasy I.D1 by byl tento 
požadavek patřičný v případě, že by zahájení stavby bylo významně odsunuto 
a že by to vyplynulo z projednání s příslušným orgánem ochrany přírody 
(podle dokumentace se počítá se zahájením stavby v roce 2014 a opakování 
přírodovědných průzkumů by nepřineslo nová zásadní zjištění, která by 
významným způsobem ovlivnila hodnocení vlivů na přírodu provedené 
v dokumentaci). U provozního úseku trasy I.D2 (s uvažovaným zahájením 
v roce 2017) a provozního úseku trasy I.D3 (s uvažovaným zahájením v roce 
2019) lze doporučit, aby potřeba opakování přírodovědných průzkumů byla 
řešena (v návaznosti na skutečný termín zahájení) s příslušným orgánem 
ochrany přírody.    
V rámci zpracování posudku je ve vztahu k účelnosti opakování 
přírodovědných průzkumů formulováno následující opatření, které je 
zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska: 
� S ohledem na termíny zahájení výstavby provozních úseků trasy I.D metra 

projednat s příslušným orgánem ochrany přírody účelnost opakování 
přírodovědných průzkumů. 

2. Rozdíly týkající se kácení dřevin (v oznámení záměru bylo navrženo ke 
kácení 6 660  stromů a 62 469 m2 keřů v hodnotě 123 609 637,- Kč; 
v dokumentaci bylo navrženo ke kácení 7 511 stromů a 78 859 m2 keřů 
v hodnotě 114 533 477,- Kč) byly zapříčiněny především změnami záborů 
zařízení staveniště NAK5, kde v oznámení záměru bylo navrženo ke kácení 
560  stromů a 117 m2 keřů v hodnotě 29 521 388,- Kč a v dokumentaci bylo 
pro toto zařízení staveniště navrženo ke kácení 92 stromů a 55 m2 keřů 
v hodnotě 6 530 468,- Kč. V této lokalitě byla původně uvažována úprava 
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toku Kunratického potoka s cennými břehovými porosty (stromy o vyšších 
průměrech), od které se však v dokumentaci upustilo. Naopak k nárůstu 
kácení došlo v ploše zařízení staveniště NEK1, kde v oznámení záměru bylo 
navrženo ke kácení 34 stromů a 620 m2 keřů v hodnotě 171 300,- Kč 
a v dokumentaci bylo navrženo ke kácení 545 stromů a 3 365 m2 keřů 
v hodnotě 4 479 086,- Kč (oproti oznámení záměru je v dokumentaci 
navrženo ke kácení více stromů v rozmezí průměru stromů 10 - 30 cm, horší 
kvality – jedná se o nálety). 
V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu k zeleni formulována následující 
opatření, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska: 
� V rámci další přípravy záměru prov ěřit nezbytnost zásahů do zeleně 

s cílem zachovat maximální množství stávajících dřevin, resp. omezit 
kácení dřevin pouze na nezbytně nutnou míru, zejména v případě 
hodnotných dřevin a lokalit, které nejsou Územním plánem sídelního 
útvaru hl. m. Prahy předurčeny k zastavení (aktualizovaný rozsah kácení 
projednat s úřady příslušných městských částí). Zvýšenou pozornost 
přitom věnovat zejména zařízení staveniště mezi ulicí Perucká 
v Havlíčkových sadech (zde je nutné zásah do zeleně důsledně omezit 
výhradně na nezbytně nutné technologické potřeby související s použitím 
razicího komplexu TBM a zábor řešit i s ohledem na požadavek 
k zachování pěší prostupnosti lokality). 

� Ve vztahu k požadavku na omezení  kácení dřevin pouze na nezbytně 
nutnou míru upřesnit rozsah ochrany jednotlivých stromů v etapě 
výstavby (v souladu s  ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajin ě – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích). 

3. V rámci zpracování posudku je ve vztahu k územnímu systému ekologické 
stability krajiny formulováno následující opatření, které je zahrnuto do 
podmínek návrhu stanoviska: 
� S ohledem na zásahy do prvků územního systému ekologické stability 

krajiny a významných krajinných prvk ů prověřit rozsahy zařízení 
stavenišť a vhodnost výběru dotčených ploch s cílem omezit vliv na tyto 
prvky (zásah do prvků územního systému ekologické stability krajiny 
a významných krajinných prvků projednat s příslušným orgánem 
ochrany přírody). 

  
ad  c) K jednotlivým záležitostem se uvádí následující. 

1. V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu k zeleni formulována následující 
opatření, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska: 
� V rámci další přípravy záměru prov ěřit nezbytnost zásahů do zeleně 

s cílem zachovat maximální množství stávajících dřevin, resp. omezit 
kácení dřevin pouze na nezbytně nutnou míru, zejména v případě 
hodnotných dřevin a lokalit, které nejsou Územním plánem sídelního 
útvaru hl. m. Prahy předurčeny k zastavení (aktualizovaný rozsah kácení 
projednat s úřady příslušných městských částí). Zvýšenou pozornost 
přitom věnovat zejména zařízení staveniště mezi ulicí Perucká 
v Havlíčkových sadech (zde je nutné zásah do zeleně důsledně omezit 
výhradně na nezbytně nutné technologické potřeby související s použitím 
razicího komplexu TBM a zábor řešit i s ohledem na požadavek 
k zachování pěší prostupnosti lokality). 
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� Ve vztahu k požadavku na omezení  kácení dřevin pouze na nezbytně 
nutnou míru upřesnit rozsah ochrany jednotlivých stromů v etapě 
výstavby (v souladu s  ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajin ě – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích). 

2. V rámci zpracování posudku je ve vztahu k zeleni formulováno následující 
opatření, které je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska: 
� Zpracovat komplexní projekt vegetačních úprav, který bude kromě 

vegetačních úprav v okolí stanic metra a na opuštěných plochách zařízení 
staveniště (na místech dočasných záborů) zahrnovat i projekt náhradních 
výsadeb s orientací na náhradu za nezbytně nutné kácení dřevin. 
Při řešení komplexního projektu vegetačních úprav respektovat zejména 
následující zásady.  
o Náhradní výsadby za kácené dřeviny na území jednotlivých městských 
částí řešit ve spolupráci s úřady příslušných městských částí s tím, že 
výsadby budou prioritně řešeny v místech kácení, resp. v jejich 
blízkosti, a dále pak s ohledem na priority městských částí (orientovat 
se přitom na doplnění uličních stromořadí, včetně ozelenění středního 
dělicího pásu ulic, a doplnění dřevin v parkových plochách). 
Vycházet přitom z ekologicko-společenské hodnoty dřevin určených 
k odstranění. 

o Z návrhu vegetačních úprav vyloučit pozemky s územní rezervou pro 
budoucí výstavbu. 

o V případech pouze nezbytně nutného dotčení parkových ploch 
(Havlíčkovy sady a Riegrovy sady) provést kromě náhradních výsadeb 
i obnovu parkových ploch v rozsahu dohodnutém s úřadem příslušné 
městské části. 

o Při řešení vegetačních úprav v okolí stanic metra věnovat pozornost 
možnostem vhodného napojení na stávající zeleň, resp. propojení se 
stávající zelení. 

o Věnovat pozornost vegetačním úpravám ve vztahu k větracím 
objektům (tj. ozelenění, resp. začlenění do zeleně). 

o Věnovat pozornost ozelenění okolí objektu centrálního dispečinku. 
o Věnovat pozornost ozelenění (formou kompaktních výsadeb) okolí 

mostního vedení metra zasahujícího do přírodního parku Modřanská 
rokle – Cholupice. 

o Při plánování výsadeb věnovat zvýšenou pozornost dotčeným 
nefunkčním prvkům územního systému ekologické stability krajiny 
a dotčeným významným krajinným prvkům. 

o Dořešit vhodnou druhovou skladbu výsadeb s orientací na geograficky 
původní druhy dřevin a na zapěstované vzrostlé dřeviny. 

o Zadání komplexního projektu vegetačních úprav konzultovat s úřady 
příslušných městských částí.    
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V.II.2. Vyjádření městské části Praha 12    
(usnesení Rady městské části č. 49.03.12 ze dne 29. 8. 2008)    

 
Podstata vyjádření 
 
Konstatuje se, že doporučení byla vyjádřena v usnesení č. 20.31.11 ze dne 22. 6. 2011 
(k oznámení záměru) v bodech č. 2.1 a 2.2. (tj. doporučení realizovat obchvat Písnice před 
stavbou trasy D metra a doporučení řešit prodloužení tramvajové trati z Modřan s ukončením 
v bezprostřední blízkosti jižního vestibulu stanice Libuš). 
 
Vypořádání vyjádření 
 
Vzhledem k obsahu vyjádření  se nejprve uvádí, že oznamovatel záměru nemůže ovlivnit 
termíny realizace předmětných staveb, tj. obchvatu Písnice a prodloužení tramvajové 
trati. V rámci zpracování posudku jsou proto formulována následující opatření, která 
jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska: 
� Přípravu záměru koordinovat s plánovanou realizací východního obchvatu Písnice. 
� V rámci další přípravy záměru zohlednit příslušné vazby stanic metra Pankrác 

a Libuš na plánované realizace tramvajových tratí, resp. koordinovat přípravu 
záměru s příslušnými záměry prodloužení tramvajové tratě do oblasti pankrácké 
terasy v ulici Na Pankráci a prodloužení tramvajové trat ě z Modřan. 

 
V.II.3. Vyjádření městské části Praha - Libuš     

(usnesení Rady městské části č. 9/2012 ze dne 13. 1. 2012)     
 
Podstata vyjádření 
 
a) Požaduje se v předstihu vybudovat východní obchvat Písnice (a Libuše) prodloužený až 

na Vídeňskou ulici.   
 
b) Požaduje se v předstihu vybudovat prodloužení tramvajové trasy z Modřan k budoucí 

stanici metra Libuš.   
 
c) K vlastní výstavbě metra jsou následující požadavky. 

1. Dořešit maximální snížení hluku a emisí při výstavbě metra, např. předepsáním použití 
druhů mechanismů. 

2. Dořešit protihluková opatření při provozu metra (např. estakáda Písnice) a přilehlých 
prostor stanic metra (parkoviště a autobusové terminály - především stanice Depo 
Písnice a Písnice). 

3. Vyřešit dopravu do a z areálu SAPA v době výstavby stanice metra Písnice. 
4. Do územního  a stavebního řízení maximálně zapojit obyvatele, kterých se bude 

stavba bezprostředně dotýkat. 
5. Konzultovat s městskou částí druhy a lokalizace náhradní výsadby zeleně 

(kompenzace pokácených dřevin). 
 
Vypořádání vyjádření 
 
ad  a) Vzhledem k obsahu vyjádření  se nejprve uvádí, že oznamovatel záměru nemůže 

ovlivnit termíny realizace předmětné stavby, tj. obchvatu Písnice. V rámci 
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zpracování posudku je proto formulováno následující opatření, které je zahrnuto 
do podmínek návrhu stanoviska: 
� Přípravu záměru koordinovat s plánovanou realizací východního obchvatu 

Písnice. 
 
ad  b) Vzhledem k obsahu vyjádření  se nejprve uvádí, že oznamovatel záměru nemůže 

ovlivnit termíny realizace předmětné stavby, tj. prodloužení tramvajové trati. 
V rámci zpracování posudku je proto formulováno následující opatření, které je 
zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska: 
� V rámci další přípravy záměru zohlednit příslušné vazby stanic metra 

Pankrác a  Libuš na plánované realizace tramvajových tratí, resp. 
koordinovat přípravu záměru s příslušnými záměry prodloužení tramvajové 
trat ě do oblasti pankrácké terasy v ulici Na Pankráci a prodloužení 
tramvajové tratě z Modřan. 

 
ad  c) K jednotlivým požadavkům se uvádí následující. 

1. V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu k hlukové zátěži a znečišťování 
ovzduší v etapě výstavby formulována zejména následující opatření, která 
jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska: 
� Na základě zpřesnění stavebních postupů a strojního vybavení 

aktualizovat v dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví 
hlukovou studii pro etapu výstavby a precizovat technická a organizační 
protihluková opatření tak, aby bylo zajištěno plnění hygienických limitů 
hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, popřípadě v odůvodněných 
případech (kromě postupu podle § 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,) řešit po ověření akustických vlastností oken ochranu 
vnitřních prostorů příslušných objektů (tj. ut ěsnění nebo výměnu oken za 
okna s vyšší vzduchovou neprůzvučností, a to i s ohledem na potřebu 
zajištění větrání místnosti). 

� Respektovat technická a organizační protihluková opatření vyplývající 
z aktualizované hlukové studie pro etapu výstavby (použití plného 
oplocení, resp. protihlukových clon, stanovené výšky u příslušných 
stavenišť; organizace nasazení jednotlivých mechanismů a doby jejich 
nasazení během dne; organizace staveništní obslužné dopravy; organizace 
postupu stavebních prací; dodržování dostatečně dlouhých přestávek 
během hlučných operací umožňujících obyvatelům nejbližších objektů 
možnost větrání vnit řních prostor; vypínání motorů nákladních  
automobilů po dobu čekání). 

� Orientovat se na použití zařízení (používaných ve venkovním prostoru), 
která splňují limity podle nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění 
pozdějších předpisů. 

� Specifikovat opatření k omezení prašných emisí (zamezení šíření 
prachových částic do okolí použitím záclon po obvodu staveniště; omezení 
prašných prací při nepříznivých klimatických podmínkách; 
minimalizování „aktivních ploch“, které jsou zdrojem prašnosti; skrápění 
nejvíce exponovaných ploch při nepříznivých klimatických podmínkách; 
použití mobilních skrápěcích nebo mlžících zařízení při nakládce 
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prašných materiálů při nepříznivých klimatických podmínkách; omezení 
doby mezideponií a skladování prašných materiálů; zakrývání ložných 
ploch automobilů dopravujících prašné materiály a nepřeplňování jejich 
ložných ploch; mechanické a vodní čištění vyjíždějících vozidel ze 
staveniště, popřípadě čištění komunikací vedoucích ze staveniště). 

� Orientovat se na použití nesilničních pojízdných strojů se vznětovými 
motory, které splňují emisní limity na úrovni etapy IV (stage IV) podle 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 
1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření 
proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze 
spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, ve znění 
Směrnice Komise 2001/63/ES ze dne 17. srpna 2001, Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/88/ES ze dne 9. prosince 2002, Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004 
a Směrnice Rady 2006/102/ES ze dne 20. listopadu 2006. 

2. V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu k hlukové zátěži při provozu 
metra formulována následující opatření, která jsou zahrnuta do podmínek 
návrhu stanoviska: 
� Dořešit, resp. precizovat, protihluková opatření u nadzemních částí trasy 

metra (tj. dvou estakád - v případě stanice Nádraží Krč a u stanice Depo 
Písnice) tak, aby bylo zajištěno plnění hygienických limitů hluku podle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

� Pro stacionární zdroje hluku (větrací objekty) provést upřesňující výpočty 
a dořešit protihluková opatření tak, aby bylo zajištěno plnění 
hygienických limitů hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

3. V rámci zpracování posudku je ve vztahu k dopravním opatřením v etapě 
výstavby formulováno následující opatření, které je zahrnuto do podmínek 
návrhu stanoviska: 
� Upřesnit rozsah a řešení provizorních dopravních opatření, jejichž 

provedení bude  nezbytné v etapě výstavby. 
4. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že vyjádření se týká řízení 

podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterých se veřejnost může 
v souladu s příslušnými ustanoveními cit. zákona účastnit. 
V rámci zpracování posudku je ve vztahu k  informování veřejnosti 
formulováno následující opatření, které je zahrnuto do podmínek návrhu 
stanoviska: 
� V předstihu zajistit informovanost obyvatelstva v zájmovém území 

o průběhu stavebních prací (termínech a délce jednotlivých fází výstavby) 
a ustanovit kontaktní osoby, na které by se mohli občané obracet 
s případnými připomínkami, náměty a event. stížnostmi, které budou 
řešeny bez zbytečného prodlení. 

5. V rámci zpracování posudku je  ve vztahu k zeleni formulováno následující 
opatření, které je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska: 
� Zpracovat komplexní projekt vegetačních úprav, který bude kromě 

vegetačních úprav v okolí stanic metra a na opuštěných plochách zařízení 
staveniště (na místech dočasných záborů) zahrnovat i projekt náhradních 
výsadeb s orientací na náhradu za nezbytně nutné kácení dřevin. 
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Při řešení komplexního projektu vegetačních úprav respektovat zejména 
následující zásady. 
o Náhradní výsadby za kácené dřeviny na území jednotlivých městských 
částí řešit ve spolupráci s úřady příslušných městských částí s tím, že 
výsadby budou prioritně řešeny v místech kácení, resp. v jejich 
blízkosti, a dále pak s ohledem na priority městských částí (orientovat 
se přitom na doplnění uličních stromořadí, včetně ozelenění středního 
dělicího pásu ulic, a doplnění dřevin v parkových plochách). 
Vycházet přitom z ekologicko-společenské hodnoty dřevin určených 
k odstranění. 

o Z návrhu vegetačních úprav vyloučit pozemky s územní rezervou pro 
budoucí výstavbu. 

o V případech pouze nezbytně nutného dotčení parkových ploch 
(Havlíčkovy sady a Riegrovy sady) provést kromě náhradních výsadeb 
i obnovu parkových ploch v rozsahu dohodnutém s úřadem příslušné 
městské části. 

o Při řešení vegetačních úprav v okolí stanic metra věnovat pozornost 
možnostem vhodného napojení na stávající zeleň, resp. propojení se 
stávající zelení. 

o Věnovat pozornost vegetačním úpravám ve vztahu k větracím 
objektům (tj. ozelenění, resp. začlenění do zeleně). 

o Věnovat pozornost ozelenění okolí objektu centrálního dispečinku. 
o Věnovat pozornost ozelenění (formou kompaktních výsadeb) okolí 

mostního vedení metra zasahujícího do přírodního parku Modřanská 
rokle – Cholupice. 

o Při plánování výsadeb věnovat zvýšenou pozornost dotčeným 
nefunkčním prvkům územního systému ekologické stability krajiny 
a dotčeným významným krajinným prvkům. 

o Dořešit vhodnou druhovou skladbu výsadeb s orientací na geograficky 
původní druhy dřevin a na zapěstované vzrostlé dřeviny. 

o Zadání komplexního projektu vegetačních úprav konzultovat s úřady 
příslušných městských částí.    

 
V.II.4. Vyjádření městské části Praha - Kunratice  

(č.j.: MC P-KU 02800/2011 ze dne 11. 1. 2012)   
 
Podstata vyjádření 
 
K záměru nejsou připomínky. 
 
Vypořádání vyjádření 
 
Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
V.II.5. Vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy 

(č.j.: HSHMP 56879/2011 ze dne 9. 1. 2012)   
 
Podstata vyjádření 
 
Záměr je akceptovatelný při splnění následujících podmínek: 
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1. Z hlediska hluku je záměr akceptovatelný při dodržení hygienických limitů stanovených 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb.  
Ve vztahu k hluku ze stavební činnosti se 
- pro staveniště VO-OL 1 a 2 doporučuje dopracovat výpočet hluku i pro nižší výšku 

a požadovat v hlukové studii předpokládané protihlukové clony výšky 4 m; 
- pro staveniště NEK doporučuje dopracovat výpočet hluku i pro dvě nižší výšky za 

předpokadu použití 4 m vysoké protihlukové stěny na jižní a západní hranici 
staveniště; 

- pro staveniště ND požaduje doplnění výpočtu hluku i pro dvě menší výšky; 
- pro staveniště ND4 doporučuje provést výpočet hluku i pro tři nižší výšky a vypořádat 

kolizi výsledků; 
- pro staveniště PI požaduje výpočet hluku i v menší výšce; 
- pro staveniště Náměstí Bratří Synků požaduje provést výpočet hluku i v menší výšce; 
- pro staveniště Náměstí Míru požaduje provést výpočet hluku i v nižší výšce. 

2. Z hlediska vibrací je záměr akceptovatelný při realizaci opatření pro budovy navržené 
v posouzení přenosu hluku konstrukcí z provozu metra.  

3. Z hlediska ovzduší (resp. imisní situace) je záměr akceptovatelný při realizaci opatření 
k omezení vlivů stavebních prací na kvalitu ovzduší. 
 

Vypořádání vyjádření 
 
K jednotlivým podmínkám se uvádí následující. 
ad  1. V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu k hlukové zátěži formulována 

zejména následující opatření, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
stanoviska: 
� Pro stacionární zdroje hluku (větrací objekty) provést upřesňující výpočty 

a dořešit protihluková opatření tak, aby bylo zajištěno plnění hygienických 
limit ů hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

� Dořešit, resp. precizovat, protihluková opatření u nadzemních částí trasy 
metra (tj. dvou estakád - v případě stanice Nádraží Krč a u stanice Depo 
Písnice) tak, aby bylo zajištěno plnění hygienických limitů hluku podle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

� Na základě zpřesnění stavebních postupů a strojního vybavení aktualizovat 
v dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví hlukovou studii 
pro etapu výstavby a precizovat technická a organizační protihluková 
opatření tak, aby bylo zajištěno plnění hygienických limitů hluku podle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, popřípadě v odůvodněných případech (kromě postupu podle 
§ 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,) řešit po ověření 
akustických vlastností oken ochranu vnitřních prostorů příslušných objektů 
(tj. ut ěsnění nebo výměnu oken za okna s vyšší vzduchovou neprůzvučností, 
a to i s ohledem na potřebu zajištění větrání místnosti). 

� V případě nezbytnosti opatření pro ochranu chráněného vnitřního prostoru 
staveb řešených utěsněním nebo výměnou oken za okna s vyšší vzduchovou 
neprůzvučností, a to i s ohledem na potřebu zajištění větrání místnosti, je 
provést před započetím stavebních prací. 
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� Respektovat technická a organizační protihluková opatření vyplývající 
z aktualizované hlukové studie pro etapu výstavby (použití plného oplocení, 
resp. protihlukových clon, stanovené výšky u příslušných stavenišť; 
organizace nasazení jednotlivých mechanismů a doby jejich nasazení během 
dne; organizace staveništní obslužné dopravy; organizace postupu stavebních 
prací; dodržování dostatečně dlouhých přestávek během hlučných operací 
umožňujících obyvatelům nejbližších objektů možnost větrání vnit řních 
prostor; vypínání motorů nákladních  automobilů po dobu čekání). 

� V dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví navrhnout 
a provést měření hluku pro stávající stav (jako referenční bázi pro kontrolní 
měření hluku po realizaci záměru ve fázi provozu). 

� V dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (v návaznosti na 
provedené měření hluku pro stávající stav) provést kontrolní měření hluku 
k ověření ekvivalentních hladin akustického tlaku a  účinnosti protihlukových 
opatření, resp. k prokázání souladu  reálného stavu s příslušnými 
hygienickými limity hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na základě výsledků 
měření popřípadě navrhnout a bezodkladně realizovat nápravná opatření. 

Ve vztahu k etapě výstavby se pro úplnost uvádí, že výpočty v hlukové studii pro 
etapu výstavby byly u staveb s více podlažími (6. NP a více) provedeny ve výšce 
cca 3. NP. U nižších podlaží, tj. 1. a 2. NP se projeví vliv plného oplocení 
staveniště a předpokládané hodnoty budou nižší než od cca 3. NP (tato výška byla 
uvažována v lokalitách, kde je uvažován odrazivý terén a útlum šířením hluku 
nad terénem je v tomto případě minimální - jedná se o okolí stavenišť stanic 
metra Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků,  Pankrác, Olbrachtova). V rámci 
další přípravy záměru bude na základě zpřesnění stavebních postupů a strojního 
vybavení hluková studie aktualizována (viz výše uvedené opatření) a na 
příslušných staveništích budou akustické výpočty provedeny pro všechny 
ovlivněné fasády ve všech podlažích.    

ad  2. V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu k vibracím formulována zejména 
následující opatření, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska: 
� Dořešit, resp. precizovat, rozsah antivibračních opatření navržených 

v Posouzení přenosu hluku konstrukcí do obytné zástavby na trase I.D metra 
(Ing. Dr. J. Stěnička, CSc., duben 2011) tak, aby bylo zajištěno plnění 
hygienických limitů maximální hladiny akustického tlaku A pro hluk šířící se 
konstrukcemi podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, resp. hygienické limity vibrací 
v chráněných vnitřních prostorech staveb podle uvedeného nařízením vlády. 

� Zajistit realizaci precizovaného rozsahu antivibračních opatření v souladu 
s navrženými opatřeními v Posouzení přenosu hluku konstrukcí do obytné 
zástavby na trase I.D metra (Ing. Dr. J. Stěnička, CSc., duben 2011). 

� K ověření průměrných vážených hodnot zrychlení vibrací, resp. rychlostí 
šíření vibrací, a  k ověření účinnosti antivibra čních opatření provést v dohodě 
s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví kontrolní měření vibrací 
k prokázání souladu  reálného stavu s  příslušnými hygienickými limity 
vibrací podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, resp. s normovými hodnotami rychlosti 
šíření vibrací podle ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou 
seizmicitou a jejich odezva. Na základě výsledků měření popřípadě navrhnout 
a bezodkladně realizovat nápravná opatření. 
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ad  3. V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu ke znečišťování ovzduší 
formulována zejména následující opatření, která jsou zahrnuta do podmínek 
návrhu stanoviska: 
� Specifikovat opatření k omezení prašných emisí (zamezení šíření prachových 
částic do okolí použitím záclon po obvodu staveniště; omezení prašných prací 
při nepříznivých klimatických podmínkách; minimalizování „aktivních 
ploch“, které jsou zdrojem prašnosti; skrápění nejvíce exponovaných ploch 
při nepříznivých klimatických podmínkách; použití mobilních skrápěcích 
nebo mlžících zařízení při nakládce prašných materiálů při nepříznivých 
klimatických podmínkách; omezení doby mezideponií a skladování prašných 
materiálů; zakrývání ložných ploch automobilů dopravujících prašné 
materiály a nepřeplňování jejich ložných ploch; mechanické a vodní čištění 
vyjíždějících vozidel ze staveniště, popřípadě čištění komunikací vedoucích ze 
staveniště). 

� Orientovat se na použití nesilničních pojízdných strojů se vznětovými motory, 
které splňují emisní limity na úrovni etapy IV (stage IV) podle Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti 
emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích 
motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, ve znění Směrnice Komise 
2001/63/ES ze dne 17. srpna 2001, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/88/ES ze dne 9. prosince 2002, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004 a Směrnice Rady 2006/102/ES ze dne 
20. listopadu 2006. 

� Specifikovat opatření k omezení plynných emisí (organizace staveništní 
obslužné dopravy; využívání stavebních mechanismů a dopravních 
prostředků v dokonalém technickém stavu a omezení jejich zbytečného 
proběhu). 

� Na základě upřesnění množství potřebných materiálů pro výstavbu a objemu 
rubaniny a výkopové zeminy přemisťovaných během výstavby precizovat 
s příslušnými městskými částmi přepravní trasy staveništní dopravy 
(s důrazem na akustickou situaci a prašnost), které budou minimálně 
zatěžovat obytná území v sousedství. Orientovat se přitom na vedení dopravy 
z/do jižního směru (k omezení dopravní zátěže v centru města) a na použití 
nákladních vozidel splňujících emisní normu Euro 5, popř. Euro 4.  

 
V.II.6. Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Praha    

(č.j.: ČIŽP/41/IPP/1108684.002/11/PBA ze dne 13. 1. 2012)   
 
Podstata vyjádření 
  
a)   Z hlediska odpadového hospodářství nejsou k záměru připomínky. 
 
b) Z hlediska ochrany ovzduší nejsou k dokumentaci připomínky. 
 
c) Z hlediska ochrany vod nejsou k dokumentaci připomínky.  
 
d) Z hlediska ochrany přírody jsou k dokumentaci následující připomínky, které se požadují 

vypořádat v posudku.  
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1. Navrhována je pouze jedna varianta trasy D metra (řešení části trasy není v souladu 
s trasou vymezenou se schváleným územním plánem; je řešena podle navrhovaných 
změn územního plámu, které zatím nebyly schváleny, zejména část trasy stanice 
Písnice - Depo Písnice). Změnou je dotčena retenční nádrž Rezerva (VKP), 
biocentrum (ÚSES). Měla být posouzena trasa ve stopě podle schváleného územního 
plánu, která je mimo retenční nádrž a vede po okraji biocentra. Posouzeny 
a vyhodnoceny by měly být dopady na VKP a ÚSES. 

2. Dokumentace obsahuje jen přílohu „Sadovnické hodnocení technická zpráva“. Není 
možné objektivně posoudit realizovatelnost náhradní výsadby na pozemku kácených 
dřevin případně možnosti její uložení na náhradních pozemcích. Požaduje se důsledná 
ochrana dřevin rostoucích mimo les a eliminace zbytného kácení, např. z důvodů 
záborů na staveniště v parkových plochách. Zásadně se nesouhlasí s kácením dřevin 
na stavbě PER (staveniště Havlíčkovy sady, Perucká ulice). Zároveň stavby nesmí 
narušit nebo omezit hlavní funkci, tj. parkovou. Stavbu PER se požaduje realizovat 
mimo parkovou plochu, podobně plochu NMD5 (Riegrovy sady). Je nezbytné chránit 
stromy s obvodem nad 80 cm ve výši 1,3 m nad zemí. Nelze souhlasit, aby dočasné 
stavby (zařízení stavenišť, odvětrání v parcích) byly důvodem kácení. Obnovu 
parkových ploch je třeba řešit již v rámci posuzování a ne individuálně v dalších 
stupních třízení. Nebyla doložena variantní řešení. 

3. Velké terénní úpravy území představuje stanice metra Nádraží Krč. Ovlivněn bude 
vodní tok Kunratického potoka a rybníka. Není doloženo posouzení vlivu stavby na 
vodní tok a rybník z hlediska VKP, tj. na zajištění a plnění ekologicko - stabilizační 
funkce (vlivy na povrchové vody jsou řešeny pouze z technického hlediska). 

4. Posouzení vlivu na povrchové vody je zpracováno nedostatečně. Doplněna byla sice 
opatření na eliminaci odtoku dešťových vod v obecné rovině formou jejich zasakování 
a limitem pro regulovaný odtok vod z území 10 l/s/ha, nebylo prověřeno, zda lze splnit 
a za jakých podmínek (retenční nádrže, jejich objem). Nejsou doloženy žádné výpočty 
pro nefekální vody. Nelze tak posoudit změnu odtokových poměrů a dotčení vodotečí 
jako VKP. Nesouhlasí se s odsunutím řešení do dalších stupňů řízení. Z míst pro 
staveniště by měly být vyřazeny plochy se zvýšenou hladinou podzemní vody 
v blízkosti vodních ploch a vodních toků. Nesouhlasí se s omezením ploch s retenční 
funkcí v době výstavby.  

5. Stavební záměr představuje velmi velký objem výkopové zeminy a rubaniny. V rámci 
posuzování by měly být posouzeny lokality pro uložení výkopové zeminy. Nelze tak 
vyloučit  případné následné nepřímé dopady na zájmové plochy ochrany přírody.  

6. 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 (VKP nejsou posouzeny, pouze popsány). Nejsou 
posouzeny ani v rámci krajinného rázu (zohledňována je vizualizace krajiny).  

7. U ploch ÚSES je třeba dodržet zachování prostorových parametrů vymezeného 
a schváleného prvku ÚSES (biokoridor a biocentrum). 

 
e) Z hlediska ochrany lesa nejsou k dokumentaci připomínky. 
 
Vypořádání vyjádření 
 
ad  a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
ad  b) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
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ad  c) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
ad  d) K jednotlivým připomínkám se uvádí následující. 

1. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že pokud jde obecně o vztah 
záměru k územně plánovací dokumentaci, resp. o soulad s územně plánovací 
dokumentací, je třeba konstatovat, že účelem posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení předpokládaných vlivů záměru 
na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí o povolení 
záměru. Rozhodnutí o povolení záměru je vydáváno až na základě     
příslušných následných řízení k povolení záměru, ve kterých bude kromě 
jiných hledisek posuzován i soulad s příslušnou územně plánovací 
dokumentací (v daném případě s platným Územním plánem sídelního útvaru 
hl. m. Prahy, tj. i včetně všech platných změn územního plánu). Z věcného 
hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví nemůže 
samotný soulad či nesoulad záměru s příslušnou územně plánovací 
dokumentací ovlivnit velikost a významnost vlivů záměru na životní prostředí 
a veřejné zdraví, které se v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. 
vyhodnocují. 
Pro úplnost se dále uvádí, že v době zpracování posudku byla příslušná 
změna územního plánu Z 244/00 schválena a je tedy platnou změnou 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
Pokud jde o prvky územního systému ekologické stability krajiny a významné 
krajinné prvky, v dokumentaci jsou vlivy komentovány s tím, že  na základě 
přírodovědných průzkumů jsou navržena relevantní opatření, která jsou 
v rámci posudku zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska. Při respektování 
těchto opatření nelze předpokládat významné vlivy na prvky územního 
systému ekologické stability krajiny a významné krajinné prvky. 
V rámci zpracování posudku je dále  ve vztahu k prvkům územního systému 
ekologické stability krajiny a významným krajinným prvk ům formulováno 
následující opatření, které je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska: 
� S ohledem na zásahy do prvků územního systému ekologické stability 

krajiny a významných krajinných prvk ů prověřit rozsahy zařízení 
stavenišť a vhodnost výběru dotčených ploch s cílem omezit vliv na tyto 
prvky (zásah do prvků územního systému ekologické stability krajiny 
a významných krajinných prvků projednat s příslušným orgánem 
ochrany přírody). 

2. V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu k zeleni formulována následující 
opatření, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska: 
� V rámci další přípravy záměru prov ěřit nezbytnost zásahů do zeleně 

s cílem zachovat maximální množství stávajících dřevin, resp. omezit 
kácení dřevin pouze na nezbytně nutnou míru, zejména v případě 
hodnotných dřevin a lokalit, které nejsou Územním plánem sídelního 
útvaru hl. m. Prahy předurčeny k zastavení (aktualizovaný rozsah kácení 
projednat s úřady příslušných městských částí). Zvýšenou pozornost 
přitom věnovat zejména zařízení staveniště mezi ulicí Perucká 
v Havlíčkových sadech (zde je nutné zásah do zeleně důsledně omezit 
výhradně na nezbytně nutné technologické potřeby související s použitím 
razicího komplexu TBM a zábor řešit i s ohledem na požadavek 
k zachování pěší prostupnosti lokality). 
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� Ve vztahu k požadavku na omezení  kácení dřevin pouze na nezbytně 
nutnou míru upřesnit rozsah ochrany jednotlivých stromů v etapě 
výstavby (v souladu s  ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajin ě – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích). 

� Zpracovat komplexní projekt vegetačních úprav, který bude kromě 
vegetačních úprav v okolí stanic metra a na opuštěných plochách zařízení 
staveniště (na místech dočasných záborů) zahrnovat i projekt náhradních 
výsadeb s orientací na náhradu za nezbytně nutné kácení dřevin. 
Při řešení komplexního projektu vegetačních úprav respektovat zejména 
následující zásady.  
o Náhradní výsadby za kácené dřeviny na území jednotlivých městských 
částí řešit ve spolupráci s úřady příslušných městských částí s tím, že 
výsadby budou prioritně řešeny v místech kácení, resp. v jejich 
blízkosti, a dále pak s ohledem na priority městských částí (orientovat 
se přitom na doplnění uličních stromořadí, včetně ozelenění středního 
dělicího pásu ulic, a doplnění dřevin v parkových plochách). 
Vycházet přitom z ekologicko-společenské hodnoty dřevin určených 
k odstranění. 

o Z návrhu vegetačních úprav vyloučit pozemky s územní rezervou pro 
budoucí výstavbu. 

o V případech pouze nezbytně nutného dotčení parkových ploch 
(Havlíčkovy sady a Riegrovy sady) provést kromě náhradních výsadeb 
i obnovu parkových ploch v rozsahu dohodnutém s úřadem příslušné 
městské části. 

o Při řešení vegetačních úprav v okolí stanic metra věnovat pozornost 
možnostem vhodného napojení na stávající zeleň, resp. propojení se 
stávající zelení. 

o Věnovat pozornost vegetačním úpravám ve vztahu k větracím 
objektům (tj. ozelenění, resp. začlenění do zeleně). 

o Věnovat pozornost ozelenění okolí objektu centrálního dispečinku. 
o Věnovat pozornost ozelenění (formou kompaktních výsadeb) okolí 

mostního vedení metra zasahujícího do přírodního parku Modřanská 
rokle – Cholupice. 

o Při plánování výsadeb věnovat zvýšenou pozornost dotčeným 
nefunkčním prvkům územního systému ekologické stability krajiny 
a dotčeným významným krajinným prvkům. 

o Dořešit vhodnou druhovou skladbu výsadeb s orientací na geograficky 
původní druhy dřevin a na zapěstované vzrostlé dřeviny. 

o Zadání komplexního projektu vegetačních úprav konzultovat s úřady 
příslušných městských částí.    

3. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  d) 1. 
tohoto vypořádání vyjádření s tím, že v případě Kunratického potoka nebude 
prováděna přeložka, či zatrubnění, ani úprava nivelety dna, ale jen úprava 
stávajícího koryta. 

4. V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu k vodám formulována zejména 
následující opatření, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska 
a při jejichž respektování nelze předpokládat významné vlivy na vody 
s dopadem na zájmy ochrany přírody: 
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� Dořešit nakládání se srážkovými vodami (s ohledem na hydrogeologické 
posouzení se orientovat na maximálně možný rozsah jejich zasakování, 
retenční opatření a regulovaný odtok). 

� Dořešit nakládání s odpadními vodami z myčky vlakových souprav v depu 
Písnice. 

� Odvod srážkových vod ze zpevněných ploch, které mohou být potenciálně 
kontaminovány ropnými látkami, řešit přes vhodné odlučovače ropných 
látek, které zajistí splnění příslušných limitů v souladu s kanalizačním 
řádem, resp. nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. 

� Precizovat řešení výstavby mostní estakády mezi stanicemi Písnice a Depo 
Písnice s cílem minimalizovat úbytek kapacity retenční nádrže Rezerva. 

� Zajistit, aby voda čerpaná ze stavebních jam a vypouštěná  do kanalizace, 
popřípadě do recipientu, byla předčištěna v sedimentačních jímkách 
(jímky budou doplněny nornými stěnami) a byly splněny příslušné limity 
v souladu s kanalizačním řádem, resp. nařízením vlády č. 61/2003 Sb., 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 
pozdějších předpisů. Zaplnění jímek bude pravidelně sledováno. 

� Dořešit nakládání se splaškovými vodami z jednotlivých stavenišť 
(napojením na kanalizaci, popřípadě využitím jímek nebo chemických 
WC). 

� Specifikovat preventivní opatření při nakládání s látkami, které mohou 
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, s cílem minimalizace 
znečištění povrchových a podzemních vod (staveniště a odstavné plochy 
stavebních mechanismů a nákladních automobilů vybavit havarijními 
soupravami sorpčních prostředků ropných látek a chemických látek; 
s umístěním souprav sorpčních prostředků prokazatelně seznámit 
příslušné pracovníky stavby včetně subdodavatelů; při povodňové situaci 
postupovat důsledně podle povodňového plánu a respektovat pokyny 
příslušné povodňové komise; látky, které mohou ohrozit jakost 
povrchových nebo podzemních vod, neskladovat přímo na staveništi, ale 
v zastřešeném a zabezpečeném skladovacím místě mimo záplavové území 
a v dostatečné vzdálenosti od koryt vodních toků - na staveniště  dodávat 
pouze jednodenní zásobu těchto látek; nátěry mostní konstrukce 
v prostoru nad korytem vodního toku provádět pod ochranou sorbetů 
a zaplachtováním; prázdné obaly od látek, které mohou ohrozit jakost 
povrchových nebo podzemních vod, použité sorbety, použité plachty 
a další znečištěné věci ukládat do vodotěsného kontejneru a po ukončení 
směny odstranit ze staveniště; odstavné plochy stavebních mechanismů 
a nákladních automobilů vybavit úkapovými nádobami potřebnými při 
běžné údržbě; při odstavení stavebních mechanismů a nákladních 
automobilů mimo vyhrazené plochy v případě závady či nehody provést 
prohlídku jejich stavu, podložení pohonných hydraulických jednotek 
záchytnými vanami schopnými pojmout celý zásobní objem provozních 
nádrží a utěsnit porušené provozní nádrže; pohonné hmoty, oleje 
a mazadla skladovat pouze na zabezpečených místech - veškeré zásoby na 
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staveništi budou maximálně pro jednodenní potřebu stavby; nádrže 
stavebních mechanismů a nákladních automobilů zabezpečit proti 
krádežím pohonných hmot; zajišťovat pravidelné technické prohlídky 
stavebních mechanismů a nákladních automobilů; zajišťovat průběžné 
kontroly technického stavu stavebních mechanismů a nákladních 
automobilů prováděné jejich obsluhou; zamezit provádění výplachů mixů 
a čerpadel betonové směsi na stavbě; zakázat provoz příslušné 
mechanizace mimo staveništní komunikace a obvod staveniště; zajistit 
čištění nákladních automobilů vyjíždějících na veřejnou silniční síť; 
plochy zařízení staveniště sloužící jako sociální zázemí stavby napojit na 
veřejnou kanalizaci; se sedimenty ze sedimentačních jímek a oplachových 
zařízení nákladních automobilů nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů). 

� Zajistit, aby voda vypouštěná  do kanalizace, popřípadě do recipientů, 
splňovala příslušné limity v souladu s kanalizačním řádem, resp. 
nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného 
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. 

� Pro vypouštění splaškových vod, drenážních a průsakových vod 
a srážkových vod do kanalizace či recipientů zajistit souhlas příslušných 
správců pro období výstavby i provozu. 

5. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že ukládání přebytečné 
rubaniny a výkopové zeminy bude orientováno na standardní zařízení, která 
mají pro nakládání s odpady souhlas z úrovně krajského úřadu. Pokud jde 
o nakládání se svrchní kulturní vrstvou půdy a výkopovou zeminou, které 
budou využity v rámci stavby, bude dořešeno v rámci další přípravy záměru, 
a to i s ohledem na aspekty ochrany životního prostředí.  
V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu k nakládání s přebytečnou 
rubaninou a výkopovou zeminou a svrchní kulturní vrstvou půdy 
a výkopovou zeminou, které budou využity v rámci stavby, formulována 
následující opatření, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska: 
� Aktualizovat lokality, resp. zařízení, k uložení přebytečné rubaniny 

a výkopové zeminy tak, aby v celém průběhu výstavby byla zajištěna 
dostačující kapacita k ukládání. 

� Zpřesnit bilanci skrývky svrchních kulturních vrstev půdy a plán na jejich 
přemístění a další využití, a to i s ohledem na aspekty ochrany životního 
prostředí. 

� Dořešit, resp. precizovat, způsob uskladnění a zabezpečení výkopové 
zeminy určené ke zpětným zásypům, a to i s ohledem na aspekty ochrany 
životního prostředí.  

6. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad d) 1. 
a ad d) 4. tohoto vypořádání vyjádření.  

7. V rámci zpracování posudku je ve vztahu k prvkům územního systému 
ekologické stability krajiny a významným krajinným prvk ům formulováno 
následující opatření, které je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska: 
� V rámci další přípravy záměru se ve vztahu k plochám územního systému 

ekologické stability krajiny orientovat na zachování prostorových 
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parametrů vymezeného a schváleného prvku územního systému 
ekologické stability krajiny (biokoridoru a biocentra). 

 
ad  e) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
V.II.7. Vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí    

(SZn.: S-MHMP-0442488/2011/3/OOP/VI ze dne 27. 2. 2012)    
(SZn.: S-MHMP/1210129/11/OOP/XI/1049/11/Pol ze dne 4. 1. 2012) 

 
Podstata vyjádření 
 
a) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nejsou připomínky. 
 
b) Z hlediska lesů a lesního hospodářství jsou následující připomínky. 

1. Trvá se na zdůvodnění nezbytnosti dotčení části lesního pozemku parc. č. 171/1 
k.ú. Krč umístěním zařízení staveniště nejpozději ve fázi územního řízení. Pokud to 
nebude řádně zdůvodněno, trvá se na přesunutí zařízení staveniště zcela mimo tento 
lesní pozemek. Dle názoru správního orgánu není ponechání této okrajové části 
zařízení staveniště pro stavbu stanice Nádraží Krč na lesním pozemku nevyhnutelné.  

2. Vzhledem k tomu, že dojde k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa 
(popř. k dotčení lesního pozemku), je pro vydání územního rozhodnutí nezbytné 
závazné stanovisko orgánu státní správy lesů. Pro stavební řízení je v případě dotčení 
lesních pozemků nezbytné povolení odnětí těchto lesních pozemků plnění funkcí lesa.  

 
c) Z hlediska nakládání s odpady nejsou připomínky. 
 
d) Z hlediska ochrany ovzduší se požaduje do stanoviska zapracovat požadavky na uplatnění 

takových technických a organizačních opatření ve fázi realizace stavby, která by vedla 
k maximálnímu snížení emisí NOx a PM10 během výstavby trasy metra. 

 
e) Z hlediska ochrany přírody a krajiny dokumentace dostatečně postihuje hlavní aspekty 

sledované zákonem č. 114/1992 Sb. K dokumentaci nejsou připomínky. 
 
f) Z hlediska myslivosti nejsou chráněné zájmy dotčeny. 
 
g) Z hlediska ochrany vod jsou následující připomínky, které se požadují  řešit v souladu 

s platnou legislativou, a to nejpozději ve fázi územního řízení. 
1. Vliv tubusů metra na proudění podzemních vod není řešen.  
2. Likvidace dešťových vod a dodržení principu jejich přednostního zásaku není použito, 

ani komentováno. 
3. Návrh likvidace drenážních a průsakových vod zůstává oproti oznámení nezměněn, 

přestože ve vyjádření k oznámení bylo vysvětleno, že je třeba tyto vody nezavádět do 
kanalizačního systému a že chod čistírny odpadních vod může být narušen (množství 
těchto vod není možno považovat za nevýznamné). Zavádění drenážních vod a vod ze 
stavebních jam do veřejné jednotné kanalizace je Kanalizačním řádem kanalizace 
v povodí ÚČOV Praha omezeno na nevýznamná množství a při splnění dalších 
podmínek a okolností stanovené Kanalizačním řádem.   

 
h) Z hlediska správy drobných vodních toků jsou následující připomínky. 
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1. S dokumentací se souhlasí s tím, že budou splněny ustanovení vodního zákona 
a příslušných vyhlášek týkajících se hospodaření s dešťovou vodou. Jedná se 
přednostně o návrh vsakování dešťových vod (podložený geologickým 
a hydrogeologickým průzkumem), případně návrh retenčních opatření s regulovaným 
vypouštěním (retenční objemy při regulovaném odtoku do toku přes dešťovou 
kanalizaci, který nesmí přesáhnout 10 l/s/ha, musí být v souhrnu navrženy na 
desetiletou srážku (n = 0,1) s dobou trvání 30 min). 

2. Dále trvají požadavky uvedené ve vyjádření k oznámení záměru: 
i. Provést výpočet kontrolního návrhového průtoku Botiče pro profil tramvajového 

mostu ulice Bělehradská a výsledek zohlednit při návrhu zajištění vstupu do 
stanice metra Náměstí bratří Synků v ulici Otakarova; 

ii.  Pro řešení průtoku podzemních vod okolím stavební jámy stanice metra Náměstí 
bratří Synků se upřednostňuje varianta 2. řešení bez zvyšování průtoků Botiče 
(v souvislosti s přechodem tělesa metra pod Botičem a navazujícími stoupajícími 
úseky metra na Vinohrady a Pankrác se požaduje zachování stávajících 
průtokových poměrů v Botiči); 

iii.  V lokalitě stanice metra Nádraží Krč nesmí dojít ke zvýšení průtoků Kunratického 
potoka z důvodu křižování metra s potokem. 

iv. Stavbou metra nesmí dojít ke zmenšení retenčního prostoru retenční nádrže 
Rezerva, a to ani během výstavby (v případě zásahu do nádrže během stavby bude 
po dokončení stavby vše uvedeno do původního stavu); 

s tím, že se dále požaduje: 
v. Posoudit vliv umístění stanice metra „Otakarova“ na úroveň hladiny podzemní 

vody v prostoru lokality starých Nuslí.  
 
Vypořádání vyjádření 
 
ad  a) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 
 
ad  b) K jednotlivým připomínkám se uvádí následující. 

1. Na základě vyžádaných podkladů a dalších údajů nezbytných pro zpracování 
posudku se uvádí, že zařízení staveniště NAK7 je důležité pro ražbu 
traťového úseku od stanice metra Nádraží Krč ke stanici Olbrachtova 
a i následně ke stanici Pankrác. Pozemek parc. č. 171/1 (k.ú. Krč) je důležitý 
pro vybudování stavební jámy, portálu a ražbu tunelu.   
Jak je uvedeno v Lesní příloze dokumentace, na zabírané části předmětné 
parcely se lesní porosty nenacházejí. V současném stavu je na části pozemku  
nezpevněná cesta a náletová zeleň. 
V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu k lesnímu pozemku formulována 
následující opatření, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska: 
� V rámci další přípravy záměru se orientovat na minimalizaci záborů 

pozemků ze zemědělského půdního fondu a pozemku určeného k plnění 
funkcí lesa (k.ú. Krč). 

� Zpracovat projekt rekultivace na plochách dočasně odnímané půdy ze 
zemědělského půdního fondu a dále na ploše dočasně odnímaného 
pozemku určeného k plnění funkcí lesa (k.ú. Krč). 

� Na ploše dočasně odnímaného pozemku určeného k plnění funkcí lesa 
(k.ú. Kr č) provést v dohodě s příslušným orgánem státní správy lesů 
rekultivaci se zalesněním. 
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� V dohodě s příslušným orgánem státní správy lesů zajistit následnou péči 
o založený lesní porost (k.ú. Krč). 

2. Vzhledem k obsahu vyjádření se pouze uvádí, že povinnosti vyplývající 
z obecně závazných právních předpisů, které musí oznamovatel respektovat, 
nejsou v obecné rovině v rámci podmínek návrhu stanoviska reflektována. 

 
ad  c) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.   
 
ad  d) V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu ke znečišťování ovzduší  

formulována zejména následující opatření, která jsou zahrnuta do podmínek 
návrhu stanoviska: 
� Specifikovat opatření k omezení prašných emisí (zamezení šíření prachových 
částic do okolí použitím záclon po obvodu staveniště; omezení prašných prací 
při nepříznivých klimatických podmínkách; minimalizování „aktivních 
ploch“, které jsou zdrojem prašnosti; skrápění nejvíce exponovaných ploch 
při nepříznivých klimatických podmínkách; použití mobilních skrápěcích 
nebo mlžících zařízení při nakládce prašných materiálů při nepříznivých 
klimatických podmínkách; omezení doby mezideponií a skladování prašných 
materiálů; zakrývání ložných ploch automobilů dopravujících prašné 
materiály a nepřeplňování jejich ložných ploch; mechanické a vodní čištění 
vyjíždějících vozidel ze staveniště, popřípadě čištění komunikací vedoucích ze 
staveniště). 

� Orientovat se na použití nesilničních pojízdných strojů se vznětovými motory, 
které splňují emisní limity na úrovni etapy IV (stage IV) podle Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti 
emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích 
motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, ve znění Směrnice Komise 
2001/63/ES ze dne 17. srpna 2001, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2002/88/ES ze dne 9. prosince 2002, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004 a Směrnice Rady 2006/102/ES ze dne 
20. listopadu 2006. 

� Specifikovat opatření k omezení plynných emisí (organizace staveništní 
obslužné dopravy; využívání stavebních mechanismů a dopravních 
prostředků v dokonalém technickém stavu a omezení jejich zbytečného 
proběhu). 

� Na základě upřesnění množství potřebných materiálů pro výstavbu a objemu 
rubaniny a výkopové zeminy přemisťovaných během výstavby precizovat 
s příslušnými městskými částmi přepravní trasy staveništní dopravy 
(s důrazem na akustickou situaci a prašnost), které budou minimálně 
zatěžovat obytná území v sousedství. Orientovat se přitom na vedení dopravy 
z/do jižního směru (k omezení dopravní zátěže v centru města) a na použití 
nákladních vozidel splňujících emisní normu Euro 5, popř. Euro 4.  

 
ad  e) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
ad  f) Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře.  
 
ad  g) K jednotlivým připomínkám se uvádí následující.  
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1. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že problematika vlivů tubusů 
metra na proudění podzemních vod (účinek hrazení toku podzemní vody) je 
komentována na str. 228 – 230 dokumentace s tím, že pouze v případě 
prostoru Náměstí Bratří Synků bude třeba tuto záležitost dořešit. 
V rámci zpracování posudku je  ve vztahu k  účinku hrazení toku podzemní 
vody formulováno následující opatření, které je zahrnuto do podmínek 
návrhu stanoviska: 
� K upřesnění hydrogeologické situace v okolí severní stavební jámy stanice 

Náměstí Bratří Synků zajistit doplnění průzkumných prací a rozhodnout 
o řešení odvodu podzemních vod (tj. o provedení odvodnění na východní 
straně severní stavební jámy s odvedením podzemní vody do Botiče nebo 
o převedení proudu podzemní vody přes těleso metra shybkami, případně 
štěrkovým podsypem pod jámou). Preferovat přitom orientaci na 
převedení proudu podzemní vody přes těleso metra shybkami, případně 
štěrkovým podsypem pod jámou. V rámci tohoto průzkumu instalovat 
hydrogeologické vrty pro budoucí monitoring vlivu stavby na režim 
podzemních vod v údolní nivě Botiče. 

2. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že problematika zasakování 
srážkových vod je řešena na str. 233 dokumentace. 
V rámci zpracování posudku je  ve vztahu k hospodaření se srážkovou vodou 
formulováno následující opatření, které je zahrnuto do podmínek návrhu 
stanoviska: 
� Dořešit nakládání se srážkovými vodami (s ohledem na hydrogeologické 

posouzení se orientovat na maximálně možný rozsah jejich zasakování, 
retenční opatření a regulovaný odtok). 

3. V rámci zpracování posudku je ve vztahu k likvidaci drenážních 
a průsakových vod formulováno následující opatření, které je zahrnuto do 
podmínek návrhu stanoviska: 
� Dořešit likvidaci drenážních a průsakových vod s tím, že bude přednostně 

preferována orientace na odvádění těchto vod přímo do recipientů (po 
vytipování míst pro odvádění těchto vod), tj. bude minimalizováno jejich 
zavádění do kanalizace a na Ústřední čistírnu odpadních vod Praha. 

Vzhledem k obsahu vyjádření se pro úplnost dále uvádí, že v rámci 
zpracování posudku jsou  ve vztahu k likvidaci drenážních a průsakových 
vod formulována další opatření, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
stanoviska: 
� Zajistit, aby voda čerpaná ze stavebních jam a vypouštěná  do kanalizace, 

popřípadě do recipientu, byla předčištěna v sedimentačních jímkách 
(jímky budou doplněny nornými stěnami) a byly splněny příslušné limity 
v souladu s kanalizačním řádem, resp. nařízením vlády č. 61/2003 Sb., 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod 
a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do 
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění 
pozdějších předpisů. Zaplnění jímek bude pravidelně sledováno. 

� Pro vypouštění splaškových vod, drenážních a průsakových vod 
a srážkových vod do kanalizace či recipientů zajistit souhlas příslušných 
správců pro období výstavby i provozu. 

 
ad  h) K jednotlivým připomínkám se uvádí následující. 
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1. V rámci zpracování posudku je  ve vztahu k hospodaření se srážkovou vodou 
formulováno následující opatření, které je zahrnuto do podmínek návrhu 
stanoviska: 
� Dořešit nakládání se srážkovými vodami (s ohledem na hydrogeologické 

posouzení se orientovat na maximálně možný rozsah jejich zasakování, 
retenční opatření a regulovaný odtok). 

2. K jednotlivým požadavkům se uvádí následující. 
i. V rámci zpracování posudku je  ve vztahu k průtoku Botiče formulováno 

následující opatření, které je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska: 
� Provést výpočet kontrolního návrhového průtoku Botiče pro profil 

tramvajového mostu ulice Bělehradská a výsledek zohlednit při 
návrhu zajištění vstupu do stanice metra Náměstí bratří Synků v ulici 
Otakarova. 

ii. V rámci zpracování posudku je  ve vztahu k  účinku hrazení toku 
podzemní vody formulováno následující opatření, které je zahrnuto do 
podmínek návrhu stanoviska: 
� K upřesnění hydrogeologické situace v okolí severní stavební jámy 

stanice Náměstí Bratří Synků zajistit doplnění průzkumných prací 
a rozhodnout o řešení odvodu podzemních vod (tj. o provedení 
odvodnění na východní straně severní stavební jámy s odvedením 
podzemní vody do Botiče nebo o převedení proudu podzemní vody 
přes těleso metra shybkami, případně štěrkovým podsypem pod 
jámou). Preferovat přitom orientaci na převedení proudu podzemní 
vody přes těleso metra shybkami, případně štěrkovým podsypem pod 
jámou. V rámci tohoto průzkumu instalovat hydrogeologické vrty pro 
budoucí monitoring vlivu stavby na režim podzemních vod v údolní 
nivě Botiče. 

iii. Na základě hydrotechnického posouzení byly navrženy úpravy koryta 
Kunratického potoka, rybníka Pod zámkem a dále navržena nová štola 
(viz údaje v části D.I.4. dokumentace). Při realizací těchto opatření 
nebude ovlivněněna aktivní zóna záplavového území a nebude docházet 
k tlakovému proudění v mostním otvoru. 

iv. V dokumentaci je uvedeno, že zásahy do retenční nádrže Rezerva budou 
dočasné, výstavba bude postupná (úbytek kapacity nádrže bude pouze 
dočasný). V rámci zpracování posudku je  ve vztahu k retenční nádrži 
Rezerva formulováno následující opatření, které je zahrnuto do podmínek 
návrhu stanoviska: 
� Precizovat řešení výstavby mostní estakády mezi stanicemi Písnice 

a Depo Písnice s cílem minimalizovat úbytek kapacity retenční nádrže 
Rezerva. 

v. V rámci zpracování posudku je ve vztahu k umístění stanice metra 
Náměstí Bratří Synků formulováno následující opatření, které je zahrnuto 
do podmínek návrhu stanoviska: 
� V návaznosti na upřesnění hydrogeologické situace v okolí severní 

stavební jámy stanice Náměstí Bratří Synků zpřesnit vliv umístění této 
stanice metra na úroveň hladiny podzemní vody v prostoru lokality 
starých Nuslí, režim monitorování výšky hladiny podzemní vody 
a čerpání podzemní vody k prevenci zvýšení hladiny podzemní vody 
vedoucí k ovlivnění příslušné zástavby během výstavby a po uvedení 
stanice metra do provozu.  
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V.II.8. Vyjádření pana Jůzy 

(ze dne 15. 1. 2012)  
 
Podstata vyjádření 
 
K dokumentaci se uvádí následující. 
1. Negativem návrhu je neuskutečnění přestupní vazby k nádraží Vršovice, které se u trasy D 

dříve plánovalo. Dokumentace neobsahuje ani opatření, které by dopad její absence 
zmírnila. 

2. U stanic na jižním okraji města se z návazné autobusové dopravy počítá pouze s linkami 
PID. Lze však očekávat, že stanice může přitáhnou i linky mimo tento systém, kapacita 
terminálu by to měla umožnit. Pouhá dvě odjezdová stání v terminálu Depo Písnice jsou 
nedostatečná a v rozporu s označeními „velký dopravní terminál“. Na místě je skutečné 
zřízení velkého dopravního terminálu u stanice. 

3. U stanice Náměstí Míru jsou navrhovány nezastřešené výstupy na uliční úroveň. U již 
existujících výstupů tohoto druhu se je v zimním období nedaří udržovat nezamrzlé a tedy 
bezpečné. Pokud by bylo možno s majiteli některých přilehlých objektů dohodnout výstup 
do podloubí, přispělo by to k pohodlí i bezpečnosti uživatelů. Totéž platí pro severní 
vestibul zastávky Náměstí Bratří Synků (u jižního výstupu ze stanice Náměstí Bratří 
Synků a u stanice Olbrachtova zcela chybí podrobnosti). 

4. U hlukové studie by bylo na místě vysvětlení, proč vychází téměř stejně výrazný dopad 
i pro noční dobu, kdy metro není v provozu. 

5. V dokumentaci je sice výčet kulturních památek v blízkosti stavby, ale v části D.9 není 
zhodnocení možného vlivu stavby na ně a návrhy možných opatření jsou nahrazeny 
odkazem na nutnost projednání stavebních úprav s orgány památkové péče (závěry 
jednání včetně navržených opatření měly být obsaženy v dokumentaci). 

 
Vypořádání vyjádření 
 
K jednotlivým záležitostem se na základě vyžádaných podkladů a dalších údajů 
nezbytných pro zpracování posudku uvádí následující. 
1. Obecně je vazba stanic metra na železniční stanice předurčena zvolenou 

a odsouhlasenou polohou stanice metra, v daném případě polohou stanice metra 
Náměstí Bratří Synků. Vazba na Nádraží Praha – Vršovice  je řešena pěším 
přístupem v rámci stávající uliční sítě (Ctiradova ulice) a lze ji  případně zkrátit 
v rámci přestavby nádraží (samostatná investice).  

2. Celkové uspořádání autobusového terminálu u stanice metra Depo Písnice, včetně 
počtu nástupních, výstupních a odstavných stání, je v souladu s uplatňovanými 
požadavky dopravních orgánů a organizací města a je odsouhlasené zástupci 
Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. a Regionálního organizátora pražské 
integrované dopravy (ROPID). 

3. V rámci zpracování posudku je  ve vztahu k výstupům na uliční úroveň formulováno 
následující opatření, které je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska: 
� U stanic metra řešit alespoň část výstupů s přístřešky (k zabránění namrzání 

nekrytých schodů v zimním období). 
4. V tabulce č. 84 na str. 209 - 2010 dokumentace, resp. tabulce 8.2.3 na str. 44 - 45 

hlukové studie, jsou pro výhledový stav k roku 2025 uvedeny hodnoty ekvivalentních 
hladin hluku z povrchové dopravy (osobní, nákladní a MHD) na silniční síti na 
základě dopravních intenzit, které byly poskytnuty Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. 
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Vypočtené hodnoty jsou dány intenzitami dopravy na silniční síti. Jak je uvedeno na 
str. 18 hlukové studie, pro noční dobu bylo uvažováno s 10 % dopravy jak u osobní, 
tak u nákladní dopravy, včetně autobusů MHD. Tramvaje byly rozd ěleny na den 
a noc podle stávajících jízdních řádů, u výhledové dopravy pak v přibližně stejném 
poměru. Stejným způsobem byla rozdělena pro den a pro noc doprava jak bez 
metra, tak s metrem. Proto je poměr mezi nocí a dnem pro obě varianty ve shodných 
bodech téměř shodný. 

5. Kulturní památky jsou komentovány v  části C.II.5 dokumentace s tím, že s orgány 
památkové péče budou v předstihu projednány všechny stavební úpravy.  
Pokud však jde o vliv na kulturní památky ve vztahu k ražbě v etapě výstavby 
a následně ve vztahu k zóně očekávaných poklesů, není významný vliv 
předpokládán, neboť v úsecích trasy, které budou raženy technologií TBM (Tunnel 
Boring Machine), jsou poklesy předpokládány na hranici měřitelnosti (do 5 mm), 
v úsecích trasy, které budou raženy technologií NRTM (nová rakouská tunelová 
metoda), jsou poklesy předpokládány max. do 40 mm (u ražby stanic metra jsou 
poklesy předpokládány max. do 70 mm) a otřesy při trhacích pracích budou 
omezeny stanovením max. hodnoty ekvivalentní nálože při trhacích pracích 
v projektu trhacích prací, který bude řešen v rámci další přípravy záměru.    
Vliv obslužné staveništní dopravy na kulturní památky lze rovněž vyloučit. 
V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu k trhacím pracím a zóně očekávaných 
poklesů formulována následující opatření, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu 
stanoviska: 
� Zajistit zpracování projektu trhacích prací v etapě výstavby, ve kterém budou 

stanoveny max. hodnoty ekvivalentní nálože tak, aby při trhacích pracích nedošlo 
ke škodám vlivem seismických účinků těchto prací. 

� Zpracovat dokumentaci „Sledování zástavby v zóně ohrožení“, ve které budou 
stanoveny podmínky, časový průběh a vyhodnocení měřičských prací na 
ohrožených objektech, a to na základě stavebně-technického stavu 
(inventarizace) zástavby nacházející se v zóně očekávaných poklesů. Závěry 
zapracovat do projektové dokumentace (dokumentace ke stavebnímu řízení). 

 
V.II.9. Vyjádření 9 obyvatelů domu V Zákopech 219, Praha 4 – Písnice  

(ze dne 20. 1. 2012)  
 
Podstata vyjádření 
 
Jako vlastníci nemovitostí kat. č. 847 a 848/1 vyjadřujeme nesouhlas se záměrem. Výrazně by 
se snížil komfort našeho bydlení (bude-li zde bydlení vůbec možné). Metro bude projíždět 
cca 15 m od domu. Dojde ke znehodnocení celé zahrady, kdy minimálně 1/3 půdorysu zabere 
estakáda metra (nemluvě o hluku projíždějících souprav). Přitom by stačilo málo – vést trasu 
podél Kunratické spojky a změnit oblouk tratě tak, aby se vyhnula našemu soukromému 
majetku (náš pozemek je jediný obydlený pozemek, který trať protíná). 
 
Vypořádání vyjádření 
    
Ve vztahu k vedení trasy metra (estakády) se na základě vyžádaných podkladů a dalších 
údajů nezbytných pro zpracování posudku uvádí, že území týkající se umístění stanice 
metra Depo Písnice a depa včetně napojení na stanici metra Písnice je komplikované. 
Při vedení trasy metra je nutné dodržet směrové a výškové parametry. Rozhodující pro 
polohu překročení ulice V Zákopech je návrh obchvatu Písnice s napojením na 
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Kunratickou spojku okružní k řižovatkou a doprovodnou stavbou cyklostezky. Estakáda 
se přizpůsobuje šikmému překročení obchvatu Písnice s nepříznivým důsledkem zásahu 
do zahrady (848/1).    
Pokud se jedná o hlukovou zátěž týkající se domu V Zákopech 219, její posouzení 
(ve výpočtovém bodě P6 - v 1. a 2. podlaží) bylo předmětem hlukové studie, která je 
přílohou dokumentace (viz bod 10.3 Lokalita Depo Písnice na str. 53 - 57 hlukové 
studie). Do tabulky 10.3.2 však byly omylem zkopírovány některé hodnoty s metrem bez 
PHS (protihlukových stěn) – na základě vyžádaných podkladů a dalších údajů 
nezbytných pro zpracování posudku je proto níže uvedena tabulka 10.3.2 se správnými 
hodnotami (v tabulce jsou vyznačeny, včetně předmětného výpočtového bodu P6 
týkajícího se domu V Zákopech 219). Z údajů v tabulce 10.3.2 vyplývá, že ve 
výpočtovém bodě P6 dojde zprovozněním metra k nárůstu hodnoty ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A o necelý 1 dB (s PHS) a že příslušné hygienické limity 
(60 dB v denní době a 55 dB v noční době) budou bezpečně splněny.  
 
10.3.2  Tabulka – vypočtené hladiny hluku  

 Bez metra bez PHS s PHS  

Název bodu Ld Ln Ld Ln Ld Ln 
účinnost 
PHS 

 dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)  

P1 52,8 47,89 52,8 47,89 52,8 47,88 0,01 

P1 53,0 48,17 53 48,17 53 48,16 0,01 

P2 57,4 52,63 57,4 52,63 57,4 52,63 0 

P2 58,1 53,32 58,1 53,32 58,1 53,32 0 

P3 48,6 43,64 48,6 43,64 48,5 43,62 0,02 

P3 48,6 43,67 48,6 43,67 48,6 43,66 0,01 

P4 50,9 45,82 51,1 46,04 50,3 45,29 0,75 

P4 51,3 46,20 51,6 46,48 50,7 45,73 0,75 

P5 49,1 44,16 49,4 44,42 49,3 44,3 0,12 

P5 49,4 44,41 49,7 44,69 49,5 44,56 0,13 

P6 47,9 42,99 49,1 43,98 48,6 43,5 0,48 

P6 48,3 43,39 49,8 44,56 49 43,95 0,61 

P7 49,1 44,18 49,2 44,27 49,2 44,24 0,03 

P7 49,4 44,45 49,5 44,53 49,4 44,51 0,02 

 
V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu k hlukové zátěži formulována následující 
opatření, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska: 
� Dořešit, resp. precizovat, protihluková opatření u nadzemních částí trasy metra 

(tj. dvou estakád - v případě stanice Nádraží Krč a u stanice Depo Písnice) tak, aby 
bylo zajištěno plnění hygienických limitů hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

� V dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví navrhnout a provést 
měření hluku pro stávající stav (jako referenční bázi pro kontrolní měření hluku po 
realizaci záměru ve fázi provozu). 

� V dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (v návaznosti na 
provedené měření hluku pro stávající stav) provést kontrolní měření hluku k ověření 
ekvivalentních hladin akustického tlaku a  účinnosti protihlukových opatření, resp. 
k prokázání souladu  reálného stavu s příslušnými hygienickými limity hluku 
podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
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hluku a vibrací. Na základě výsledků měření popřípadě navrhnout a bezodkladně 
realizovat nápravná opatření. 

 
V.II.10. Společné vyjádření občanských sdružení - Sdružení Občanská iniciativa 

Pankráce,  Pankrácká společnost, Zelené Kavčí Hory a Tilia Thákurova   
 (ze dne 11. 1. 2012) 
    
Podstata vyjádření 
 
a) Námitky k akustické studii. 

1. Co se týká hygienického limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž, není předložen 
žádný věcný důkaz, že stav hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb 
a chráněném venkovním prostoru na uliční síti v okolí záměru vznikl do 31. 12. 2000. 
Není proto doloženo, že pro hodnocení akustické situace v zájmovém území lze použít 
korekci pro stanovení hygienického limitu hluku týkající se staré hlukové zátěže. 

2. Výpočetní body ze stavební činnosti na staveništi PAD 1 – 4, VO – OL, OL1 a OL2 
jsou stanoveny ve výši 10 m. To považujeme za nedostačující a požadujeme vrácení 
dokumentace  k dopracování akustické studie pro výpočetní body ve výšce 3, 6, 9, 12, 
15, 18, a 21 m tak, aby byla výškově pokryta fasáda přilehlých obytných objektů. 

3. Z průběhu izofon – hluk ze stavební činnosti v okolí stavenišť PAD 1 – 4 a VO – OL 
vyplývá, že v okolí staveniště bude podstatně větší hluk, než je uvedeno ve 
výpočtových tabulkách (obrázek izofon není v souladu s legendou). Požadujeme 
vrácení dokumentace  k přepracování akustické studie. 

4. Obrázek izofon na str. 115 akustické studie (v okolí stavenišť PAD 1 – 4 a VO – OL) 
nepotvrzuje splnění hygienických limitů, ale naopak ukazuje velmi výrazné překročení 
akustických limitů ve venkovním prostoru chráněných staveb. 

5. Akustická studie dokládá překročení akustických limitů v době výstavby. Zásadně 
nesouhlasíme s udělením výjimky z akustických limitů po dobu stavebních prací, 
protože by to ohrožovalo zdraví dotčených obyvatel. Musí být navržena účinná 
opatření, která zajistí možnost větrání bytových jednotek a současně splnění 
akustických limitů. Vůbec nebyla zvážena možnost použití mobilních zástěn 
u hlučných strojů. 

6. V přílohách akustické studie jsou uvedeny jen situace rozmístění počítaných profilů 
pro tři etapy výstavby. Nejsou přiloženy výkresy pásem současné akustické situace, 
situace po realizaci záměru a rozdílové výkresy, jako je tomu v rozptylové studii. 
Požadujeme vrácení dokumentace  k doplnění těchto výkresů. 

 
b) Námitky k rozptylové studii. 

1. Vyhodnocení imisí (na str. 6 - 11 rozptylové studie) není provedeno tabelárně alespoň 
ve zvolených 50 referenčních bodech, ale je uvedeno pouze slovně. Slovní hodnocení 
je nedostatečně vypovídající a neodpovídající výkresům v přílohách rozptylové studie. 
Požadujeme vrácení dokumentace  k doplnění. 

2. V rozptylové studii nebyly vyhodnoceny částice frakce PM2,5 a benzo(a)pyren. 
Požadujeme vrácení dokumentace k doplnění. 

3. Vyhodnocení imisí (na str. 14 - 20 rozptylové studie) není provedeno tabelárně 
alespoň ve zvolených 50 referenčních bodech, ale je uvedeno pouze slovně. Slovní 
hodnocení je nedostatečně vypovídající a neodpovídající výkresům v přílohách 
rozptylové studie. Požadujeme vrácení dokumentace  k doplnění. 
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4. U příspěvků imisních koncentrací v době výstavby nejsou v uvedených 50 
referenčních bodech uvedeny stávající koncentrace imisí, takže nelze vůbec 
vyhodnotit překročení imisních limitů. Požadujeme vrácení dokumentace k doplnění. 

5. Opatření pro omezení vlivů na kvalitu ovzduší při stavební činnosti jsou čistě 
teoretická, nelze vycházet z předpokladu jejich splnění. Žádný orgán státní správy 
neodpovídá za promítnutí podmínek rozptylové studie do územního rozhodnutí nebo 
stavebního povolení.  Stavební úřad městské části Praha 4 při územním ani stavebním 
řízení nepřihlíží k podmínkám v dokumentaci, řídí se pouze stanovisky dotčených 
orgánů státní správy. Vliv suspendovaných částic bude proto vyšší, než se uvádí 
v rozptylové studii, protože opatření nebudou plněna. 

6. Výkresy v rozptylové studii jsou zpracovány různým způsobem pro jednotlivé 
znečišťující látky, některé výkresy nebyly vůbec zpracovány. Požadujeme vrácení 
dokumentace k dopracování výkresů rozptylové studie. 

 
c) Námitky k sadovnickému hodnocení. 

1. Zásadně nesouhlasíme s masivním kácením zeleně na staveništi PAD1 v rozsahu 
386 stromů a 1 417 m2 keřů. Je zcela zbytečné, u žádného výkresu staveniště nebyl 
rozsah kácení zeleně prověřen průmětem stavební jámy (navrhuje se vykácení veškeré 
zeleně). Stromy na staveništi je možné ochránit a zachovat. Požadujeme vrácení 
dokumentace k dopracování výkresů o průmět stavební jámy, kterým by se prověřila 
nutnost rozsahu kácení zeleně. 

2. Nárůst kácených stromů a keřů (oproti oznámení záměru) nebyl nijak odůvodněn. 
V rozporu s tím ekologicko-společenská hodnota dřevin určených k odstranění 
poklesla. Tento rozpor není nijak vysvětlen. Zásadně nesouhlasíme s realizací této 
ekologické katastrofy. Nebyl předložen návrh náhradní výsadby ve stejném rozsahu 
jako kácené zeleně. Nebylo doloženo, že společenská hodnota stavby převýší hodnotu 
kácené zeleně 114 533 477,- Kč.  

 
d) Ve vztahu k přírodovědnému průzkumu se požaduje, aby navržená opatření byla 

promítnuta do podmínek územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
 
e) Námitky k hodnocení zdravotních rizik. 

1. Hodnocení zdravotních rizik vůbec nevyhodnotilo vlivy v období výstavby. 
Požadujeme vrácení dokumentace k doplnění. 

2. Hodnocení zdravotních rizik vůbec nevyhodnotilo vlivy imisí částic frakce PM2,5 
a benzo(a)pyrenu. Požadujeme vrácení dokumentace k doplnění. 

 
f) Ačkoliv záměr obsahuje nadzemní úseky a stavby, nebylo zpracováno vyhodnocení vlivu 

na krajinný ráz jako příloha dokumentace. Požadujeme vrácení dokumentace k doplnění. 
 
g) Námitky k dokumentaci. 

1. Námitky k vypořádání námitek k oznámení záměru v dokumentaci.  
1.1. Majetkoprávní důvody nejsou postačujícím důvodem pro likvidaci zeleně 

v Havlíčkových sadech (majetkoprávní důvody je možné vyřešit). 
1.2. Nesouhlasíme s uplatněním korekce pro stanovení hygienických limitů hluku (podle 

odkazu 3) a 4) příslušného nařízení vlády). Není rozhodující doprava materiálu, ale 
vlastní záměr (záměr měl být zařazen podle odkazu 2) příslušného nařízení vlády).  

1.3. Snížení hlukové zátěže je pod mezí tolerance výpočetní metody. Tvrzení: „Naopak 
nerealizováním metra D by došlo k nárůstu dopravy a k navýšení hlukové zátěže.“ 
není prokázáno žádným výpočtem v akustické studii. 
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1.4. Tvrzení: „Vzhledem k tomu, že hluk při provozu metra vzniká především valením 
kola po kolejnici, navržené stěny výrazně sníží emisi hluku do okolí i při výšce 
1,5 m.“ není doloženo žádným výpočtem ani grafickým znázorněním v akustické 
studii. 

1.5. Tvrzení: „Pozorování nelze porovnávat s výpočty, subjektivní pocity při průjezdech 
metra nelze srovnávat se způsobem posuzování hlukové zátěže na základě 
ekvivalentních hladin akustického tlaku.“ není doloženo žádným výpočtem ani 
grafickým znázorněním v akustické studii.  

1.6. Akustická studie neprokázala dodržení akustických limitů při výstavbě, opět je 
navrženo řešení pomocí výjimek se kterým zásadně nesouhlasíme, protože by bylo 
ohroženo zdraví okolních obyvatel. Vyhodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví 
vůbec neobsahuje posouzení vlivu výstavby.  

1.7. Ve vztahu k dokumentaci (ve vazbě na námitku k oznámení, že nejsou navrhována 
protihluková opatření) se uvádí, že akustická studie a rozptylová studie obsahuje 
podstatné nedostatky, vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví neobsahuje vyhodnocení 
vlivu výstavby a chybí vyhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz. 

1.8. Vypořádání ve vztahu k námitce k překračování imisních limitů znečišťujících látek 
v ovzduší nereaguje na námitku, že v oblasti lze umístit pouze takový záměr, který 
zajistí splnění imisních limitů (pokud již objektivně v důsledku lidské činnosti 
existuje v daném území nadlimitní zátěž, tedy protiprávní stav, je nutno 
u navrhovaného zásahu podat přesvědčivý průkaz toho, že provedením tohoto 
zásahu bude zajištěn pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty - limity nebo se 
ani v minimální míře protiprávní stav dále nezhorší).  

1.9. Nově navržená opatření ke snížení znečišťování ovzduší v etapě výstavby jsou 
nepostačující a nevymahatelná. 

1.10. Vypořádání ve vztahu k námitce ke kácení zeleně a její náhradě nereaguje na naši 
námitku. Požadujeme náhradu kácené zeleně v plném rozsahu (skutečnost, že metro 
je významná stavba není postačujícím důvodem pro realizaci ekologické katastrofy 
jakou je pokácení 6 660 stromů a 62 469 m2 keřů). 

1.11. Zásadně nesouhlasíme s likvidací zvláště chráněných druhů přes výjimku za zákazů 
uvedených v § 50 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů. Likvidace zvláště chráněných druhů vůbec nebyla řádně 
zdůvodněna. 

1.12. V procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. není možné se odkázat na 
další stupně projektové dokumentace. Navržená opatření neřeší hlavní problém 
záměru - nadměrný hluk při výstavbě (nejsou navržena žádná opatření pro jeho 
eliminaci, naopak se jako opatření uvádí žádost o výjimku z akustických limitů). 
Požadujeme zpracování návrhu sadových úprav, ve kterém bude možno posoudit 
rozsah náhrady kácené zeleně. 

1.13. Námitka, že záměr není v souladu s platným územním plánem, je vypořádáním 
potvrzena (odchylka trasy metra je předmětem projednávané, zatím neschválené 
změny územního plánu Z 2440/00). 

2. Námitky k vlastnímu textu dokumentace (vlastní text dokumentace obsahuje 
nedostatky vyplývající z námitek k přílohám dokumentace). 

2.1. Požadujeme (ve vztahu k navrhovaným antivibračním opatřením) návrh takových 
opatření, aby v obytných místnostech domů nebyl průjezd vlakových souprav slyšet. 

2.2. Provedené vyhodnocení vlivu na krajinný ráz není v souladu s § 12 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, které 
používá vyhodnocení v pěti kategoriích. Požadujeme vrácení dokumentace 
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k přepracování. Na základě dokumentace nelze z hlediska vlivu na krajinný ráz 
stavbu stanic Písnice a Depo Písnice posoudit. 

2.3. Všechna navržená opatření (str. 297 - 307 dokumentace) jsou předložena jako 
opatření kompenzační a to i taková, která naprosto nemají charakter kompenzačních 
opatření. Chybí seznam opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů 
na životní prostředí. Navržená opatření jsou nepostačující.  

2.4. Vzhledem k tomu, že dokumentace obsahuje uvedené podstatné nedostatky, nelze 
objektivně a spolehlivě posoudit, zda záměr je přijatelný za podmínky realizace 
uvedených opatření. Vysoká společenská hodnota stavby a její příznivý dopad nebyl 
prokázán, nebylo proto prokázáno, že negativní vlivy na životní prostředí budou 
stavbou kompenzovány. Nebylo doloženo, že společenská hodnota stavby převýší 
hodnotu kácené zeleně 114 533 477,- Kč.  

 
Vypořádání vyjádření 
 
ad  a) K jednotlivým námitkám k akustické studii se uvádí následující. 

1. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že z údajů uvedených 
v části 8. hlukové studie (v tabulkách 8.2.1, 8.2.2 a 8.2.3) je zřejmé, že 
v případech, kde jsou překračovány příslušné hygienické limity (bez 
korekce na starou hlukovou zátěž), vznikl stav hlučnosti v chráněných 
venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru s velkou 
pravděpodobností do 31. 12. 2000.  
Z věcného hlediska však v daném případě není tento aspekt zásadní, 
neboť hluková studie prokazuje, že s výjimkou jediného výpočtového bodu 
(3-Vídeňská) dochází na všech sledovaných místech na silniční síti 
(41 výpočtových bodů) vlivem realizace a provozu trasy I.D metra ke snížení 
hlukové zátěže, a to jak v denní, tak i v noční době. V případě výpočtového 
bodu 3-Vídeňská je predikováno zvýšení hlukové zátěže o 0,6 dB v denní 
době na 58,8 dB (s limitem 60 dB) a o 0,58 dB v noční době na 53,8 dB 
(s limitem 50 dB). 
Obdobná situace je i v případě staveništní dopravy řešené v části 13. hlukové 
studie (v tabulkách 13.2.1, 13.2.2 a 13.2.3), která zvyšuje hlukovou zátěž 
v příslušných výpočtových bodech v 1. etapě výstavby o 0,1 – 0,5 dB, 
ve 2. etapě výstavby o 0,1 – 0,5 dB a ve 3. etapě výstavby o 0,1 – 0,2 dB. 
Přitom podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny hodnot hlukového 
ukazatele nelze považovat za hodnotitelkou změnu jejich rozdíl pohybující se 
v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. 

2. Výpočty v hlukové studii pro etapu výstavby byly u staveb s více podlažími 
(6. NP a více) provedeny ve výšce cca 3. NP. U nižších podlaží, tj. 1. a 2. NP se 
projeví vliv plného oplocení staveniště a předpokládané hodnoty budou nižší 
než od cca 3. NP (tato výška byla uvažována v lokalitách, kde je uvažován 
odrazivý terén a útlum šířením hluku nad terénem je v tomto případě 
minimální - jedná se o okolí stavenišť stanic metra Náměstí Míru, Náměstí 
Bratří Synků,  Pankrác, Olbrachtova). V rámci další přípravy záměru bude 
na základě zpřesnění stavebních postupů a strojního vybavení hluková studie 
aktualizována a na příslušných staveništích budou akustické výpočty 
provedeny pro všechny ovlivněné fasády ve všech podlažích. 
Relevantní opatření týkající se ochrany zdraví před nepříznivými 
účinky hluku jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný 
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úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který je součástí 
tohoto posudku. 

3. Průběh izofon je zobrazen pro výšku 4 m. Izofony jsou zobrazeny po1 dB 
a software je zobrazuje tak, že barvy postupně přechází k barvě následující. 
Legendy u jednotlivých obrázků souhlasí. Zobrazení izofon je dle zadané 
legendy a zpracovatel nemůže ovlivnit zobrazení izofon, které je zpracováno 
daným softwarem.  

4. Na obrázku č. 38 na str. 115 hlukové studie je znázorněn průběh izofon 
v okolí staveniště Na Pankráci. Objekty, u kterých nejsou splněny hygienické 
limity, nejsou chráněnými stavbami podle § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. Jedná se o objekty: Arkády, kancelářské objekty 
Gemini, výšková budova City Empiria, objekt pošty, Bauhausu a Finančního 
úřadu pro Prahu 4 a administrativní objekt s restaurací v ulici Na Strži. 
Za komunikací 5. května se jedná o objekty skladů a sportovišť. 

5. V dané fázi přípravy záměru se ve vztahu k etapě výstavby jedná o orientační 
výpočty, které je třeba na základě podrobnějších znalostí o postupu výstavby 
upřesnit v rámci další přípravy záměru (řešení hlukové studie pro etapu 
výstavby v této fázi přípravy záměru má především identifikační charakter ve 
smyslu upozornění na potenciálně problematické záležitosti, kterým bude 
třeba věnovat zvýšenou pozornost při další přípravě záměru). Vzhledem 
k neznalosti konkrétního nasazení strojů a jejich celkové délky provozu při 
stavebních pracích na staveništi byl výpočet v hlukové studii pro etapu 
výstavby prováděn vždy pro nejnepříznivější případ a při nasazení všech 
uvažovaných strojů v jednotlivých modelových etapách výstavby. Výsledky 
výpočtů jsou proto na straně bezpečnosti. 
Minimální p řekročení hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti 
(do 1 dB) je předpokládáno v okolí stavenišť: VO-OL, OL1, ND2, ND4 
a NBS2. Předpokládané překročení mezi 1 až 2 dB je v okolí stavenišť ND4, 
LI, PI1, NBS2 a NMD2. Předpokládané překročení do 2 dB je v rámci 
nejistoty výpočtu a na základě zpřesnění stavebních postupů a strojního 
vybavení, včetně časového harmonogramu nasazení jednotlivých 
mechanismů, nebude problematické požadovaný hygienický limit pro hluk ze 
stavební činnosti dodržet. Obdobná situace je i v okolí staveniště NEK2, kde 
předpokládané překročení je 2,4 dB. I v okolí tohoto staveniště na základě 
podrobných výpočtů a doplnění konkrétních protihlukových opatření 
u jednotlivých mechanismů bude možné dodržet požadovaný hygienický limit 
pro hluk ze stavební činnosti. 
Maximální pozornost bude nutné věnovat organizaci a nasazení stavebních 
mechanismů na staveništích v okolí náměstí Míru (jedná se o staveniště, 
která jsou umístěná v ulicích s oboustrannou chráněnou zástavbou).  
Relevantní opatření týkající se ochrany zdraví před nepříznivými 
účinky hluku jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný 
úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který je součástí 
tohoto posudku.  

6. Vzhledem k charakteru záměru a objemu prací není zpracování příslušných 
výkresů nezbytně nutné (stávající hlukovou situaci lze částečně odečíst 
z hlukových map hl. m. Prahy). V hlukové studii je u dopravních tras 
(v příslušných tabulkách) uvedeno hlukové zatížení bez dopravy materiálů 
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z výstavby trasy metra, hlukové zatížení včetně dopravy materiálů z výstavby 
trasy metra a rozdíl v hlukovém zatížení.    

 
ad  b) K jednotlivým námitkám k rozptylové studii se uvádí následující. 

1. V rámci hodnocení vlivu na kvalitu ovzduší se jedná se o standardní způsob 
vyhodnocení, kdy jsou výsledky z referenčních bodů zobrazeny vhodněji 
v imisních polích a prezentovány grafickou formou, která je přehlednější, 
intuitivn ější a dává lepší informaci o rozložení koncentrací znečišťujících 
látek (rozsáhlé tabulky s číselnými hodnotami jinou informaci, než jaká je 
zobrazena na výkresech, nepřinesou). Doprovodný text dále zdůrazňuje 
nejvýznamnější body výsledků modelových výpočtů prezentovaných na 
výkresech. 

2. Hodnocení v rozptylové studii ukázalo, že na celém posuzovaném  území lze 
očekávat pokles imisního zatížení u částic frakce PM10, výjimku p ředstavují 
pouze dvě lokality v blízkosti Depa Písnice mimo obytnou zástavbu. 
Z výsledků je patrné, že nárůst imisní zátěže u průměrných ročních 
koncentrací částic frakce PM10 zde činí nejvíce 7 µg.m-3, a to bez dodatečných 
protiprašných opatření (zvýšená četnost čištění ulic, výsadba protiprašné 
zeleně). V oblasti Depa Písnice nelze předpokládat koncentrace částic frakce 
PM2,5 blížící se limitu. Změny koncentrací částic frakce PM2,5 budou vždy 
menší než změna u částic frakce PM2,5. Celková imisní situace se vlivem 
záměru v prostoru Depa Písnice mimo obytnou zástavbu navýší, avšak na 
základě dostupných informací je jisté, že vlivem provozu nedojde 
k překročení imisního limitu částic frakce PM2,5 s dostatečnou rezervou. 
Koncentrace benzo(a)pyrenu jsou ve vnějším ovzduší ovlivňovány zejména 
vytápěním. Celkový příspěvek dopravy se pohybuje řádově okolo desetiny 
ng.m-3 (tj. desetiny imisního limitu), změny vlivem záměru se pak budou 
pohybovat na hranici přesnosti modelů (řádově tisíciny ng.m-3). Vliv záměru 
na imisní situaci benzo(a)pyrenu bude nevýznamný a v celkové imisní situaci 
se měřitelně neprojeví. 

3. Jedná se o standardní způsob vyhodnocení v rámci hodnocení vlivu na kvalitu 
ovzduší, kdy jsou výsledky z referenčních bodů zobrazeny vhodněji 
v imisních polích a prezentovány grafickou formou, která je přehlednější, 
intuitivn ější a dává lepší informaci o rozložení koncentrací znečišťujících 
látek (rozsáhlé tabulky s číselnými hodnotami jinou informaci, než jaká je 
zobrazena na výkresech, nepřinesou). Doprovodný text dále zdůrazňuje 
nejvýznamnější body výsledků modelových výpočtů prezentovaných na 
výkresech.  

4. Z charakteru stavebních prací vyplývá, že jejich příspěvky nelze přímo sčítat 
s modelovými hodnotami maximálních hodinových koncentrací NO2 
a maximálních denních koncentrací částic frakce PM10. To jsou hodnoty, 
které se vyskytují v daném místě za nejméně příznivých emisních 
a rozptylových podmínek a jsou dosahovány jednou za několik let. Dále 
příslušný právní předpis (nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování 
a vyhodnocování kvality ovzduší, ve znění pozdějších předpisů) toleruje 
překročení imisního limitu pro hodinové koncentrace NO2 v 18 případech 
za rok a imisního limitu pro denní koncentrace částic frakce PM10 
v 35 případech za rok. Prostý součet „pozaďových“ maximálních koncentrací 
a příspěvků stavby tak v území nastává s nepatrnou pravděpodobností 
a jejich uvedení ve studii by bylo zavádějící. Z výsledků modelových výpočtů 
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(současná situace maximálních krátkodobých koncentrací a výše příspěvků 
stavby) vyplývá, že překračování imisního limitu pro hodinové koncentrace 
NO2 vlivem výstavby je málo pravděpodobná, v případě prašných částic bude 
toto riziko snižováno pomocí technických a organizačních opatření.  

5. V rozptylové studii byla uvedena standardně používaná opatření, která 
významně snižují šíření znečišťujících látek do okolí místa výstavby. 
Relevantní opatření týkající se ochrany ovzduší jsou zahrnuta do podmínek 
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. 
Pokud jde o respektování opatření, resp. podmínek stanoviska, rezultujících 
z  posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v návazných řízeních, podle § 10 
odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo 
opatření podle zvláštních právních předpisů, bere při svém rozhodování vždy 
v úvahu obsah stanoviska vydaného podle zákona č. 100/2001 Sb. Jsou-li ve 
stanovisku uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního 
prostředí a veřejného zdraví, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném 
případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně 
(rozhodnutí musí vždy obsahovat odůvodnění).  

6. Výkresy jsou v rozptylové studii zpracovány standardní metodikou tak, aby 
vyjadřovaly skutečnosti, které vyjadřovat mají. Například různá povaha 
průměrných ročních a maximálních hodinových nebo denních koncentrací 
vyžaduje odlišný přístup ve vyjadřování výsledků. Tomu jsou přizpůsobeny 
i formy prezentace pomocí modelových polí. V případě, že vypočtené změny 
jsou minimální a výkres by tvořila bílá plocha, je samozřejmé, že takový 
výkres není vytvářen a tato skutečnost je popsána v textové části rozptylové 
studie.  

 
ad  c) K jednotlivým námitkám k sadovnickému hodnocení se uvádí následující. 

1. S ohledem na charakter záměru je akcent na ochranu dřevin oprávněný. 
V rámci zpracování posudku byl proto položen důraz na specifikaci reálných 
opatření, s cílem zachovat maximální množství stávajících dřevin, resp. 
omezit kácení dřevin pouze na nezbytně nutnou míru, zejména v případě 
hodnotných dřevin a lokalit, které nejsou Územním plánem sídelního útvaru 
hl. m. Prahy předurčeny k zastavení, včetně upřesnění rozsahu ochrany 
jednotlivých stromů v etapě výstavby v souladu s ČSN  83 9061 Technologie 
vegetačních úprav v krajin ě – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích.  
V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu ke kácení zeleně formulována 
následující opatření, která jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska: 
� V rámci další přípravy záměru prov ěřit nezbytnost zásahů do zeleně 

s cílem zachovat maximální množství stávajících dřevin, resp. omezit 
kácení dřevin pouze na nezbytně nutnou míru, zejména v případě 
hodnotných dřevin a lokalit, které nejsou Územním plánem sídelního 
útvaru hl. m. Prahy předurčeny k zastavení (aktualizovaný rozsah kácení 
projednat s úřady příslušných městských částí). Zvýšenou pozornost 
přitom věnovat zejména zařízení staveniště mezi ulicí Perucká 
v Havlíčkových sadech (zde je nutné zásah do zeleně důsledně omezit 
výhradně na nezbytně nutné technologické potřeby související s použitím 
razicího komplexu TBM a zábor řešit i s ohledem na požadavek 
k zachování pěší prostupnosti lokality). 
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� Ve vztahu k požadavku na omezení  kácení dřevin pouze na nezbytně 
nutnou míru upřesnit rozsah ochrany jednotlivých stromů v etapě 
výstavby (v souladu s  ČSN DIN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 
v krajin ě – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích). 

2. Rozdíly týkající se kácení dřevin (v oznámení záměru bylo navrženo ke 
kácení 6 660  stromů a 62 469 m2 keřů v hodnotě 123 609 637,- Kč; 
v dokumentaci bylo navrženo ke kácení 7 511 stromů a 78 859 m2 keřů 
v hodnotě 114 533 477,- Kč) byly zapříčiněny především změnami záborů 
zařízení staveniště NAK5, kde v oznámení záměru bylo navrženo ke kácení 
560  stromů a 117 m2 keřů v hodnotě 29 521 388,- Kč a v dokumentaci bylo 
pro toto zařízení staveniště navrženo ke kácení 92 stromů a 55 m2 keřů 
v hodnotě 6 530 468,- Kč. V této lokalitě byla původně uvažována úprava 
toku Kunratického potoka s cennými břehovými porosty (stromy o vyšších 
průměrech), od které se však v dokumentaci upustilo. Naopak k nárůstu 
kácení došlo v ploše zařízení staveniště NEK1, kde v oznámení záměru bylo 
navrženo ke kácení 34 stromů a 620 m2 keřů v hodnotě 171 300,- Kč 
a v dokumentaci bylo navrženo ke kácení 545 stromů a 3 365 m2 keřů 
v hodnotě 4 479 086,- Kč (oproti oznámení záměru je v dokumentaci 
navrženo ke kácení více stromů v rozmezí průměru stromů 10 - 30 cm, horší 
kvality – jedná se o nálety). 
V rámci zpracování posudku je ve vztahu k zeleni formulováno následující 
opatření, které je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska: 
� Zpracovat komplexní projekt vegetačních úprav, který bude kromě 

vegetačních úprav v okolí stanic metra a na opuštěných plochách zařízení 
staveniště (na místech dočasných záborů) zahrnovat i projekt náhradních 
výsadeb s orientací na náhradu za nezbytně nutné kácení dřevin. 
Při řešení komplexního projektu vegetačních úprav respektovat zejména 
následující zásady.  
o Náhradní výsadby za kácené dřeviny na území jednotlivých městských 
částí řešit ve spolupráci s úřady příslušných městských částí s tím, že 
výsadby budou prioritně řešeny v místech kácení, resp. v jejich 
blízkosti, a dále pak s ohledem na priority městských částí (orientovat 
se přitom na doplnění uličních stromořadí, včetně ozelenění středního 
dělicího pásu ulic, a doplnění dřevin v parkových plochách). 
Vycházet přitom z ekologicko-společenské hodnoty dřevin určených 
k odstranění. 

o Z návrhu vegetačních úprav vyloučit pozemky s územní rezervou pro 
budoucí výstavbu. 

o V případech pouze nezbytně nutného dotčení parkových ploch 
(Havlíčkovy sady a Riegrovy sady) provést kromě náhradních výsadeb 
i obnovu parkových ploch v rozsahu dohodnutém s úřadem příslušné 
městské části. 

o Při řešení vegetačních úprav v okolí stanic metra věnovat pozornost 
možnostem vhodného napojení na stávající zeleň, resp. propojení se 
stávající zelení. 

o Věnovat pozornost vegetačním úpravám ve vztahu k větracím 
objektům (tj. ozelenění, resp. začlenění do zeleně). 

o Věnovat pozornost ozelenění okolí objektu centrálního dispečinku. 
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o Věnovat pozornost ozelenění (formou kompaktních výsadeb) okolí 
mostního vedení metra zasahujícího do přírodního parku Modřanská 
rokle – Cholupice. 

o Při plánování výsadeb věnovat zvýšenou pozornost dotčeným 
nefunkčním prvkům územního systému ekologické stability krajiny 
a dotčeným významným krajinným prvkům. 

o Dořešit vhodnou druhovou skladbu výsadeb s orientací na geograficky 
původní druhy dřevin a na zapěstované vzrostlé dřeviny. 

o Zadání komplexního projektu vegetačních úprav konzultovat s úřady 
příslušných městských částí.    

 
ad  d) Relevantní opatření týkající se ochrany přírody (včetně opatření vyplývajících 

z přírodovědného průzkumu) jsou zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro 
příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který je 
součástí tohoto posudku. 
Pokud jde o respektování opatření, resp. podmínek stanoviska, rezultujících 
z  posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v návazných řízeních, podle § 10 
odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. správní úřad, který vydává rozhodnutí nebo 
opatření podle zvláštních právních předpisů, bere při svém rozhodování vždy 
v úvahu obsah stanoviska vydaného podle zákona č. 100/2001 Sb. Jsou-li ve 
stanovisku uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního prostředí 
a veřejného zdraví, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném případě uvede 
důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně (rozhodnutí musí vždy 
obsahovat odůvodnění). 
  

ad  e) K jednotlivým námitkám k hodnocení zdravotních rizik se uvádí následující. 
1. Vlivy v období výstavby jsou v rámci Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, 

které je přílohou dokumentace, vyhodnoceny v části 3.2.4. na str. 16 – 17. 
2. V případě částic frakce PM2,5 jsou v rámci Vyhodnocení vlivů na veřejné 

zdraví uvedeny vztahy dávka-účinek pro částice frakce PM10 i PM2,5. Jak je 
zde uvedeno, tyto vztahy vyjadřují souhrnný účinek suspendovaných částic. 
To znamená, že hodnoty vypočtené pro částice frakce PM10 a PM2,5 se 
nesčítají, ale používá se ten či onen indikátor podle dostupných dat. V případě 
předmětného vyhodnocení je tedy uplatněno vyhodnocení na základě 
koncentrací částic frakce PM10, které zahrnuje i účinky jemných částic 
frakcePM2,5 (resp. jedná se o účinek všech částic). Obdobně, pokud by bylo 
použito vyhodnocení na základě částic frakce PM2,5, nebylo by bylo použito 
totožné vyhodnocení pro částice frakce PM10.  
Koncentrace benzo(a)pyrenu jsou ve vnějším ovzduší ovlivňovány zejména 
vytápěním. Celkový příspěvek dopravy se pohybuje řádově okolo desetiny 
ng.m-3 (tj. desetiny imisního limitu), změny vlivem záměru se pak budou 
pohybovat na hranici přesnosti modelů (řádově tisíciny ng.m-3). Vliv záměru 
na imisní situaci benzo(a)pyrenu bude nevýznamný, v celkové imisní situaci 
se měřitelně neprojeví, jeho vliv na zdravotní stav populace bude také 
neprokazatelný.   

 
ad  f) Hodnocení vlivu na krajinný ráz je provedeno v části D.I.8. dokumentace 

(str. 261 - 286) s použitím všeobecně akceptovaného Metodického postupu 
posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na 
krajinný ráz (I. Vorel, R. Buká ček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, 2004) 
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s tím, že s ohledem na charakter záměru je hodnocení zaměřeno na lokality 
související s umístěním nadzemních vedení trasy metra, tj. na lokality spojené se 
stanicemi metra Nádraží Krč a Depo Písnice. 
Hodnocení vlivu na krajinný ráz je provedeno standardně podle uvedeného 
metodického postupu a ve vztahu k § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, s transparentními záměry. 
Požadavek ve vyjádření ve smyslu hodnocení vlivu na krajinný ráz jako 
samostatné přílohy dokumentace je z věcného i právního hlediska nepatřičný.  

 
ad  g) K jednotlivým námitkám k dokumentaci se uvádí následující.  

1. K námitkám k vypořádání námitek k oznámení záměru v dokumentaci: 
1.1. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  c) 1. 

tohoto vypořádání vyjádření. 
1.2. S vypořádáním námitky k oznámení záměru, které je provedeno v úvodu 

dokumentace, lze souhlasit (tj. s použitím korekcí pro hygienické limity 
hluku podle bodů 2) a 4) části A přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). 
Z věcného hlediska se dále odkazuje na komentář v bodě ad  a) 1. tohoto 
vypořádání vyjádření. 

1.3. Snížení dopravní zátěže (a tím i hlukové zátěže) vyplývá z údajů 
o dopravním zatížení na silniční síti uvedené v hlukové studii, které byly 
poskytnuty Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. 
Z věcného hlediska se dále odkazuje na komentář v bodě ad  a) 1. tohoto 
vypořádání vyjádření. 

1.4. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že s vypořádáním námitky 
k oznámení záměru, které je provedeno v úvodu dokumentace, lze souhlasit. 
V rámci zpracování posudku je ve vztahu k protihlukovým opatřením 
u nadzemních částí trasy metra formulováno následující opatření, které je 
zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska: 
� Dořešit, resp. precizovat, protihluková opatření u nadzemních částí 

trasy metra (tj. dvou estakád - v případě stanice Nádraží Krč a u stanice 
Depo Písnice) tak, aby bylo zajištěno plnění hygienických limitů hluku 
podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

1.5. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  g) 1.3. 
tohoto vypořádání vyjádření s tím, že z věcného hlediska je situace v lokalitě 
Depa Písnice (estakády) komentována ve výše uvedeném vypořádání 
vyjádření 9 obyvatelů domu V Zákopech 219, Praha 4 – Písnice. 

1.6. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad a) 5. 
tohoto vypořádání vyjádření s tím, že event. vydání časově omezeného 
povolení ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, je vázáno na podmínky tohoto ustanovení. 
Pokud jde o zmiňovanou absenci hodnocení zdravotních rizik hluku v etapě 
výstavby, podle všech relevantních metodických podkladů a odborných 
studií se vlivy hlukové zátěže na zdraví obyvatel v hladinách dosahovaných 
v komunálním prostředí vztahují vždy k dlouhodobým, nejméně 
několikaletým expozicím (akutní poškození sluchu nastává až u extrémních 
hodnot přes 120 dB, které nelze v etapě výstavby očekávat). 



 71 

1.7. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že dokumentace je 
s ohledem na podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku 
vyžádané ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. dostačující 
k možnosti posoudit vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Dále se odkazuje na komentář v bodech ad  a), ad  b), ad  e) a ad  f) tohoto 
vypořádání vyjádření. 

1.8. Výsledky rozptylové studie dokazují, že v místech se stávajícím 
překročením imisních limitů dochází výhradně k poklesu imisní zátěže. 
Pouze na dvou plochách v blízkosti Depa Písnice mimo obytnou zástavbu 
a pouze u krátkodobých koncentrací částic frakce PM10 lze očekávat lokální 
překročení imisního limitu. Nárůst prašnosti v těchto lokalitách však lze 
redukovat výsadbou protiprašné zeleně, případně zvýšenou četností čištění 
dotčených ploch a komunikací, jak je uvedeno v rozptylové studii. 

1.9. V rámci zpracování posudku jsou ve vztahu ke znečišťování ovzduší 
formulována zejména následující opatření, která jsou zahrnuta do 
podmínek návrhu stanoviska: 
� Specifikovat opatření k omezení prašných emisí (zamezení šíření 

prachových částic do okolí použitím záclon po obvodu staveniště; 
omezení prašných prací při nepříznivých klimatických podmínkách; 
minimalizování „aktivních ploch“, které jsou zdrojem prašnosti; 
skrápění nejvíce exponovaných ploch při nepříznivých klimatických 
podmínkách; použití mobilních skrápěcích nebo mlžících zařízení při 
nakládce prašných materiálů při nepříznivých klimatických 
podmínkách; omezení doby mezideponií a skladování prašných 
materiálů; zakrývání ložných ploch automobilů dopravujících prašné 
materiály a nepřeplňování jejich ložných ploch; mechanické a vodní 
čištění vyjíždějících vozidel ze staveniště, popřípadě čištění komunikací 
vedoucích ze staveniště). 

� Orientovat se na použití nesilničních pojízdných strojů se vznětovými 
motory, které splňují emisní limity na úrovni etapy IV (stage IV) podle 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 
1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících 
částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, ve 
znění Směrnice Komise 2001/63/ES ze dne 17. srpna 2001, Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2002/88/ES ze dne 9. prosince 2002, 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 
2004 a Směrnice Rady 2006/102/ES ze dne 20. listopadu 2006. 

� Specifikovat opatření k omezení plynných emisí (organizace staveništní 
obslužné dopravy; využívání stavebních mechanismů a dopravních 
prostředků v dokonalém technickém stavu a omezení jejich zbytečného 
proběhu). 

� Na základě upřesnění množství potřebných materiálů pro výstavbu 
a objemu rubaniny a výkopové zeminy přemisťovaných během výstavby 
precizovat s příslušnými městskými částmi přepravní trasy staveništní 
dopravy (s důrazem na akustickou situaci a prašnost), které budou 
minimálně zatěžovat obytná území v sousedství. Orientovat se přitom na 
vedení dopravy z/do jižního směru (k omezení dopravní zátěže v centru 
města) a na použití nákladních vozidel splňujících emisní normu Euro 5, 
popř. Euro 4. 
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1.10. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodě ad  c) 1. 
tohoto vypořádání vyjádření. 

1.11. S vypořádáním námitky k oznámení záměru, které je provedeno v úvodu 
dokumentace, lze souhlasit (ve vztahu ke zvláště chráněným druhům bude 
postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). 
Relevantní opatření týkající se ochrany přírody jsou zahrnuta do podmínek 
návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor 
životního prostředí, který je součástí tohoto posudku.  

1.12. Vzhledem k obsahu vyjádření se odkazuje na komentář v bodech ad  a) 
a ad  c) 1. tohoto vypořádání vyjádření.  

1.13. Vzhledem k obsahu vyjádření se nejprve uvádí, že pokud jde obecně o vztah 
záměru k územně plánovací dokumentaci, resp. o soulad s územně 
plánovací dokumentací, je třeba konstatovat, že účelem posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb. je objektivní posouzení předpokládaných vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a nikoliv vydání rozhodnutí 
o povolení záměru. Rozhodnutí o povolení záměru je vydáváno až na 
základě   příslušných následných řízení k povolení záměru, ve kterých bude 
kromě jiných hledisek posuzován i soulad s příslušnou územně plánovací 
dokumentací (v daném případě s platným Územním plánem sídelního 
útvaru hl. m. Prahy, tj. i včetně všech platných změn územního plánu). 
Z věcného hlediska posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
nemůže samotný soulad či nesoulad záměru s příslušnou územně plánovací 
dokumentací ovlivnit velikost a významnost vlivů záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví, které se v rámci posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. vyhodnocují. 
Pro úplnost se dále uvádí, že v době zpracování posudku byla příslušná 
změna územního plánu Z 244/00 schválena a je tedy platnou změnou 
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 

2. K námitkám k vlastnímu textu dokumentace: 
2.1. V rámci zpracování posudku je ve vztahu k vibracím formulováno zejména 

následující opatření, které je zahrnuto do podmínek návrhu stanoviska: 
� Dořešit, resp. precizovat, rozsah antivibračních opatření navržených 

v Posouzení přenosu hluku konstrukcí do obytné zástavby na trase I.D 
metra (Ing. Dr. J. Stěnička, CSc., duben 2011) tak, aby bylo zajištěno 
plnění hygienických limitů maximální hladiny akustického tlaku A pro 
hluk šířící se konstrukcemi podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, resp. 
hygienické limity vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb 
podle uvedeného nařízením vlády. 

Z provedeného posouzení přenosu hluku konstrukcí vyplývá, že je reálné 
zajistit splnění příslušného hygienického limitu pro hluk šířící se 
konstrukcemi, a to nejen LAmax = 40 dB v denní době, ale i LAmax = 30 dB 
v noční době. Na skutečnost slyšitelnosti průjezdů vlakových souprav 
v obytných místnostech domů bylo sice v uvedeném posouzení upozorněno, 
ale slyšitelnost není výše uvedeným právním předpisem reflektována 
(z věcného hlediska by eliminace „slyšitelnosti“, pokud by vůbec byla 
možná, byla spojena se zcela neadekvátními náklady ve vztahu k jejich 
přínosu).  
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2.2. Hodnocení vlivu na krajinný ráz je provedeno v souladu s Metodickým 
postupem posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití 
území na krajinný ráz (I. Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, 
P. Sklenička, 2004) a není v rozporu s § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

2.3. Připomínka je v zásadě oprávněná, označení části D.IV.1. dokumentace 
jako „Kompenzační opatření“ je nepatřičné. Jedná se však spíše 
o nedopatření (část D.IV. dokumentace neobsahuje další body - D.IV.2. 
atd.), které v žádném případě nemohlo ovlivnit hodnocení provedené 
v dokumentaci. 
Na základě posouzení dokumentace a vyjádření obdržených k oznámení 
záměru a k dokumentaci jsou opatření k ochraně životního prostředí 
a veřejného zdraví v rámci posudku doplněna a popřípadě zpřesněna 
a zahrnuta do podmínek návrhu stanoviska pro příslušný úřad – Magistrát 
hl. m. Prahy, odbor životního prostředí, který je součástí tohoto posudku. 

2.4. Jak vyplývá i z vypořádání výše uvedených připomínek tohoto vyjádření, 
dokumentace je s ohledem na podklady a další údaje nezbytné pro 
zpracování posudku vyžádané ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb. 
dostačující k možnosti posoudit vlivy záměru na životní prostředí a veřejné 
zdraví. 
Za předpokladu realizace opatření k ochraně životního prostředí 
a veřejného zdraví rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., 
zejména opatření k  ochraně ovzduší a vod, protihlukových a antivibračních 
opatření a rovněž opatření souvisejících s ochranou přírody, zejména 
zeleně, budou vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví celkově 
přijatelné.    
Vzhledem k obsahu vyjádření se pro úplnost uvádí, že předmětem 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. není prokazování společenské 
hodnoty posuzovaného záměru. Pokud se jedná o vyčíslenou hodnotu 
kácené zeleně, odkazuje se komentář v bodě ad  c) 1.  a 2. tohoto vypořádání 
vyjádření. 
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁM ĚRU Z HLEDISKA VLIV Ů 

NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ 
 

Posuzovaný záměr „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo 
Písnice (včetně depa)“ představuje výstavbu nové trasy I.D metra s celkovou provozní  
délkou 10,5 km (provozní úsek I.D1 Pankrác – Nové Dvory s délkou 4,1 km, 
provozní úsek I.D2 Nové Dvory – Depo Písnice  s délkou 3,7 km a provozní úsek I.D3 
Pankrác – Náměstí Míru s délkou 2,7 km) a celkem 10 stanicemi - Náměstí Míru, 
Náměstí Bratří Synků, Pankrác, Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové 
Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice.    

 
Za předpokladu realizace opatření k ochraně životního prostředí a veřejného 

zdraví rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., zejména opatření 
k  ochraně ovzduší a vod, protihlukových a antivibračních opatření a rovněž opatření 
souvisejících s ochranou přírody, zejména zeleně, budou vlivy záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví celkově přijatelné.  

 
Posuzovaný záměr prakticky neovlivní, resp. minimálně či časově omezeně 

ovlivní, horninové prostředí, ovzduší a akustickou situaci, klima a krajinu, přírodní 
zdroje a kulturní památky. Ovlivní sice faunu a flóru, ekosystémy, půdu, vodu a hmotný 
majetek, avšak toto ovlivnění je přijatelné. Vlivy posuzovaného záměru na uvedené 
složky a charakteristiky životního prostředí se tak promítají i do přijatelného ovlivnění 
veřejného zdraví.  
 

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona 
č. 100/2001 Sb. je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou 
spojeny vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.  
 



 75 

 
VII. NÁVRH  STANOVISKA  
 
              HLAVNÍ  MĚSTO  PRAHA 
MAGISTRÁT  HLAVNÍHO  M ĚSTA  PRAHY 
             ODBOR  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
 
 Praha            
 SZn.:                         
 Vyřizuje: Ing. Novotný 
 
 

STANOVISKO  K  POSOUZENÍ  VLIV Ů  PROVEDENÍ  ZÁM ĚRU 
NA  ŽIVOTNÍ  PROST ŘEDÍ 

 
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),  
ve znění pozdějších předpisů  

 
 
I.   IDENTIFIKA ČNÍ  ÚDAJE 
 
1. Název záměru   
  

Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa)  
 

2. Kapacita (rozsah) záměru 
 

Celková provozní délka trasy I.D je 10,5 km (provozní úsek I.D1 Pankrác – Nové Dvory 
s délkou 4,1 km,  provozní úsek I.D2 Nové Dvory – Depo Písnice  s délkou 3,7 km 
a provozní úsek I.D3 Pankrác – Náměstí Míru s délkou 2,7 km). 
Na trase I.D metra je celkem 10 stanic - Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, Pankrác, 
Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice. 
Uvažované přepravní zatížení v provozním úseku Pankrác – Nové Dvory je  7 500 osob za 
hodinu (dopravní výkon 570 tis. vlkm/rok), v provozním úseku Pankrác – Depo Písnice 
8 500 osob za hodinu (dopravní výkon 1 075 tis. vlkm/rok) a v provozním úseku Náměstí 
Míru – Depo Písnice  9 500 osob za hodinu (dopravní výkon 1 500 tis. vlkm/rok). 
Součástí záměru je i výstavba zařízení pro dopravu v klidu (parkovacích a odstavných 
stání pro automobily). Celkem bude vybudováno 2 177 stání, z toho 1 700 stání na 
záchytných parkovištích typu P+R („zaparkuj a jeď“), a to u stanic Depo Písnice 
(950 stání, z toho 800 stání P+R), Písnice (400 stání P+R), Nové Dvory (150 stání P+R), 
Nemocnice Krč (150 stání), Nádraží Krč (472 stání, z toho 350 stání P+R) a Náměstí 
Bratří Synků (55 stání).  
Dále bude zajištěna výstavba autobusového terminálu u stanice Depo Písnice 
(20 odstavných a 2 odjezdová stání) a malé doprovodné odstavné plochy pro autobusy 
u stanice Písnice (5 odstavných stání).  
    

3. Umístění záměru 
 

kraj:  Hlavní město Praha 

obec: Hlavní město Praha 
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městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 10, Praha 12, Praha - Libuš, Praha - Kunratice 

katastrální území: Kamýk, Krč, Kunratice, Lhotka, Libuš, Michle, Nusle, Písnice, 
Vinohrady, Vršovice  

Pokud jde o situování jednotlivých stanic metra, je následující: 

Stanice Náměstí Míru (přestupní se stanicí Náměstí Míru na trase A metra) je umístěna 
s podélnou osou pod ulicí Sázavská, pod křižovatkou ulic Sázavská a Korunní, s výstupy 
k ulicím Vinohradská, Korunní a Francouzská;    

Stanice Náměstí Bratří Synků leží severním okrajem pod ulicí Otakarova a jižním okrajem 
pod Náměstím Bratří Synků, s výstupy na ulici Otakarova a na Náměstí Bratří Synků;    

Stanice Pankrác (přestupní se stanicí Pankrác na trase C metra) je umístěna v těsné 
blízkosti stávající stanice Pankrác na trase C pod křižovatkou ulic Na Pankráci a Na Strži, 
s výstupy do OAC Geminy a OC Arkády a v jižním směru na ulici Budějovická;    

Stanice Olbrachtova je umístěna s podélnou osou pod ulicí Na Strži, uprostřed mezi 
ulicemi Jeremenkova a Antala Staška, se severním výstupem k ulici Jeremenkova a jižním 
výstupem k ulici Antala Staška;    

Stanice Nádraží Krč (povrchová), která je částečně vedena na mostní konstrukci s bočními 
nástupišti a překonává rybník a Kunratický potok, je situována do pásu zeleně 
vymezeného Jižní spojkou ze severu a železniční trasou s nádražím Praha - Krč z jihu, 
s výstupem z jižního vestibulu k nádraží a parkovišti P+R a ze severního vestibulu do 
prostoru nad Jižní spojkou k ulici V Podzámčí;    

Stanice Nemocnice Krč je umístěna v předprostoru Thomayerovy nemocnice pod 
křižovatkou ulic Zálesí a Vídeňská, se severním výstupem do rozvojové plochy 
v předprostoru nemocnice a jižním výstupem ke krčskému sídlišti;    

Stanice Nové Dvory je umístěna pod křižovatkou ulic Štůrova a V Štíhlách a ulic 
Libušská a Durychova, se severním výstupem k sídlišti Krč a jižním výstupem 
k parkovišti P+R;    

Stanice Libuš se nachází v nezastavěném území východně od ulice Novodvorská, na jejíž 
protější straně je sídliště Libuš, a severně od zástavby rodinnými domky v ulicích 
Mašovická a Jirčanská, s výstupem severním a jižním vestibulem;    

Stanice Písnice je situována do předprostoru areálu bývalého „Masokombinátu“ a přiléhá 
k Libušské ulici, s výstupem severním směrem k malé odstavné ploše autobusů a jižním 
směrem k parkovišti P+R;    

Stanice Depo Písnice (povrchová), která je koncovou stanicí u jižní hranice hl. m. Prahy 
se Středočeským krajem, je umístěna východně od Písnice, v prostoru mezi Kunratickou 
spojkou, ulicí Vídeňskou a plánovaným obchvatem Písnice, s výstupem z jižního 
vestibulu k autobusovému terminálu a parkovišti P+R.    
 

4. Obchodní firma oznamovatele 
 

Inženýring dopravních staveb a.s. 
 
5. IČ oznamovatele 
 

27923673 
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6. Sídlo oznamovatele 
 

Na Moráni 3/360 
128 00 Praha 2 

 
 
II. PRŮBĚH  POSUZOVÁNÍ 
 
1. Oznámení 
 
 Oznámení záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice 
(včetně depa)“ zpracovala v dubnu 2011 Ing. Kateřina Hladká, Ph.D. (autorizace 
č.j.: 10606/ENV/06 ze dne  6. 2. 2006 prodloužená rozhodnutím MŽP č.j.: 34743/ENV/2010 
ze dne 18. 5. 2010).  
 
 Oznámení záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice 
(včetně depa)“ bylo předloženo příslušnému úřadu dne   ………  
 
2. Dokumentace 
 
 Dokumentaci vlivů záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo 
Písnice (včetně depa)“ na životní prostředí zpracovala v listopadu 2011 Ing. Kateřina 
Hladká, Ph.D. (autorizace č.j.: 10606/ENV/06 ze dne  6. 2. 2006 prodloužená rozhodnutím 
MŽP č.j.: 34743/ENV/2010 ze dne 18. 5. 2010).    
 
 Dokumentace vlivů záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo 
Písnice (včetně depa)“ na životní prostředí byla předložena příslušnému úřadu dne   ……… 
 
3. Posudek   
 
 Posudek o vlivech záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo 
Písnice (včetně depa)“ na životní prostředí zpracoval v červenci 2012 Ing. Václav Obluk 
(osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí 
č.j.: 19739/2338/OPVŽP/98 ze dne 16. 12. 1998, resp. autorizace, která byla prodloužena 
rozhodnutím MŽP č.j.: 50209/ENV/11 ze dne 29. 6. 2011).   
 
 Posudek o vlivech záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo 
Písnice (včetně depa)“ na životní prostředí byl předložen příslušnému úřadu dne   ………   
 
4. Veřejné projednání 
 
 Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod.  v  ……… a proběhlo 
v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů, a s § 4 vyhlášky  č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě 
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.   
 
 
 
 



 78 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 
 
 Proces posuzování vlivů proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek 
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 
 
 Vlivy záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně 
depa)“ na životní prostředí byly posouzeny ze všech podstatných hledisek.  
 
 K oznámení záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo 
Písnice (včetně depa)“, dokumentaci vlivů záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí 
Míru - Depo Písnice (včetně depa)“ na životní prostředí a k posudku o vlivech záměru 
„Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa)“ na životní 
prostředí byla kromě vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených 
správních úřadů obdržena i vyjádření veřejnosti a dále společné vyjádření občanských  
sdružení - Sdružení Občanská iniciativa Pankráce,  Pankrácká společnost, Tilia Thákurova 
a Ateliér pro životní prostředí a společné vyjádření občanských  sdružení - Sdružení Občanská 
iniciativa Pankráce,  Pankrácká společnost, Zelené Kavčí Hory a Tilia Thákurova. 
 

Přehled jednotlivých subjektů účastnících se posuzování předmětného záměru je 
patrný ze seznamu uvedeného v následujícím bodě 6. tohoto stanoviska.  
 

Na veřejném projednání ……… 
 
Podrobněji jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného 

projednání č.j.: ……… ze dne  ……… 
  
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 
  
hl. m. Praha    
(vyjádření k dokumentaci č.j.: 12469/2011 ze dne 8. 2. 2012)  

městská část Praha 2 
(vyjádření k oznámení záměru MCP2/056144/2011/ODUR-OUR/Haj ze dne 16. 6. 2011) 

městská část Praha 12    
(vyjádření k dokumentaci - usnesení Rady městské části č. 49.03.12 ze dne 29. 8. 2008)  

městská část Praha - Libuš     
(vyjádření k dokumentaci - usnesení Rady městské části č. 9/2012 ze dne 13. 1. 2012)  

městská část Praha - Kunratice  
(vyjádření k dokumentaci č.j.: MC P-KU 02800/2011 ze dne 11. 1. 2012)  

obec Kamenice 
(vyjádření k oznámení záměru ze dne 20. 6. 2011) 

Hygienická stanice hl. m. Prahy 
(vyjádření k dokumentaci č.j.: HSHMP 56879/2011 ze dne 9. 1. 2012)  

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha    
(vyjádření k dokumentaci č.j.: ČIŽP/41/IPP/1108684.002/11/PBA ze dne 13. 1. 2012)  
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Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí    
(vyjádření k dokumentaci SZn.: S-MHMP-0442488/2011/3/OOP/VI ze dne 27. 2. 2012)    
(vyjádření k  dokumentaci SZn.: S-MHMP/1210129/11/OOP/XI/1049/11/Pol ze dne 
4. 1. 2012)  

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče  
(vyjádření k oznámení záměru č.j.: S-MHMP 465928/2011/Rad ze dne 13. 6. 2011) 

pan Jůza 
(vyjádření k dokumentaci ze dne 15. 1. 2012)  

9 obyvatelů domu V Zákopech 219, Praha 4 – Písnice  
(vyjádření k dokumentaci ze dne 20. 1. 2012)  

občanská sdružení - Sdružení Občanská iniciativa Pankráce,  Pankrácká společnost, Tilia 
Thákurova a Ateliér pro životní prostředí  
(společné vyjádření k oznámení záměru ze dne 19. 6. 2011) 

občanská sdružení - Sdružení Občanská iniciativa Pankráce,  Pankrácká společnost, Zelené 
Kavčí Hory a Tilia Thákurova  
(společné vyjádření k dokumentaci ze dne 11. 1. 2012) 
 
 
III. HODNOCENÍ  ZÁM ĚRU     
 
1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí 

z hlediska jejich velikosti a významnosti 
 

Posuzovaný záměr „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice 
(včetně depa)“ představuje výstavbu nové trasy I.D metra s celkovou provozní  délkou 
10,5 km (provozní úsek I.D1 Pankrác – Nové Dvory s délkou 4,1 km, provozní úsek I.D2 
Nové Dvory – Depo Písnice  s délkou 3,7 km a provozní úsek I.D3 Pankrác – Náměstí Míru 
s délkou 2,7 km) a celkem 10 stanicemi - Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, Pankrác, 
Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice.    

 
Za předpokladu realizace opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví 

rezultujících z posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zejména opatření k  ochraně ovzduší a  vod, 
protihlukových a antivibračních opatření a rovněž opatření souvisejících s ochranou přírody 
a krajiny, zejména zeleně, budou vlivy záměru na životní prostředí a veřejné zdraví celkově 
přijatelné. 

 
Posuzovaný záměr prakticky neovlivní, resp. minimálně či časově omezeně ovlivní, 

horninové prostředí, ovzduší a akustickou situaci, klima a krajinu, přírodní zdroje a kulturní 
památky. Ovlivní sice faunu a flóru, ekosystémy, půdu, vodu a hmotný majetek, avšak toto 
ovlivnění je přijatelné. Vlivy posuzovaného záměru na uvedené složky a charakteristiky 
životního prostředí se tak promítají i do přijatelného ovlivnění veřejného zdraví.  
 

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní 
prostředí a veřejné zdraví shromážděných v rámci posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, je zřejmé, že 
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problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě 
posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny vlivy na životní prostředí 
a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky.   
 
2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud 

jde o znečišťování životního prostředí 
 

Technické řešení záměru je s ohledem na charakter záměru a danou etapu přípravy 
záměru pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v dokumentaci 
dostačujícím způsobem popsáno. Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající 
z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná 
řízení k povolení záměru, a to i na základě požadavků vyplývajících z  posuzování podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 

vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování 
a rozbor vlivů na životní prostředí 

 
 Relevantní opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví rezultující 
z  posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve 
znění pozdějších předpisů,  jsou specifikována jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení 
vlivů provedení záměru na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu.  
 

Vzhledem k charakteru záměru je třeba za zásadní opatření považovat zejména 
opatření k  ochraně ovzduší a vod, protihluková a antivibrační opatření a rovněž opatření 
související s ochranou přírody, zejména zeleně. 
 
4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 
 
 Stanovení pořadí variant řešení záměru je v daném případě bezpředmětné, neboť 
záměr byl v dokumentaci předložen jako invariantní.  
 
5. Vypořádání vyjádření k oznámení, dokumentaci a posudku 
 
5.1. Vypořádání vyjádření k oznámení záměru  
 
 K oznámení záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice 
(včetně depa)“ bylo doručeno odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy celkem 
10 vyjádření (5 vyjádření dotčených územních samosprávných celků, 4 vyjádření dotčených 
správních úřadů a dále  1 společné vyjádření občanských sdružení - Sdružení Občanská 
iniciativa Pankráce, Pankrácká společnost, Tilia Thákurova a Ateliér pro životní prostředí).  
 
 Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly zohledněny v závěru 
zjišťovacího řízení odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (SZn.: S-MHMP-
0442488/2011/OOP/VI/EIA/777-2/Nov ze dne 24. 8. 2011) a vzaty do úvahy při formulování 
podmínek tohoto stanoviska.    
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5.2. Vypořádání vyjádření k dokumentaci  
  
 K  dokumentaci vlivů záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo 
Písnice (včetně depa)“ na životní prostředí bylo doručeno odboru ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy celkem  10 vyjádření (4 vyjádření dotčených územních 
samosprávných celků, 3 vyjádření dotčených správních úřadů a dále  3  vyjádření ostatních 
subjektů, tj. 2 vyjádření veřejnosti a 1 společné vyjádření občanských sdružení - Sdružení 
Občanská iniciativa Pankráce, Pankrácká společnost, Tilia Thákurova a Zelené Kavčí Hory).  
 

Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly  vypořádány v posudku a vzaty 
do úvahy při formulování podmínek tohoto stanoviska. 
 
5.3. Vypořádání vyjádření k posudku  
 
………  
 
6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní 

prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění 
nepřijatelnosti záměru 

 
Na základě dokumentace vlivů záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí 

Míru - Depo Písnice (včetně depa)“ na životní prostředí, posudku o vlivech záměru „Výstavba 
trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa)“ na životní prostředí, 
veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných 

 
v y d á v á 

 
odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy jako příslušný úřad podle § 23 odst. 11 
písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 
předpisů, v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví 

 
s o u h l a s n é    s t a n o v i s k o 

 
k posouzení vlivů provedení záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo 
Písnice (včetně depa)“ na životní prostředí a veřejné zdraví s tím, že níže uvedené podmínky 
tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření nutných 
k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby 
splněny.  
 
Doporučená varianta:  
 

Varianta popsaná v dokumentaci vlivů záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze 
Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa)“ na životní prostředí podle zákona 
č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, při 
respektování příslušných níže uvedených podmínek, které jsou výsledkem procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.  
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Podmínky souhlasného stanoviska: 
 
a) podmínky pro fázi přípravy  
 

-  pro územní řízení 
 
1. V rámci další přípravy záměru zohlednit příslušné vazby stanic metra Pankrác a  Libuš na 

plánované realizace tramvajových tratí, resp. koordinovat přípravu záměru s příslušnými 
záměry prodloužení tramvajové tratě do oblasti pankrácké terasy v ulici Na Pankráci 
a prodloužení tramvajové tratě z Modřan.    

2. Přípravu záměru koordinovat s plánovanou realizací východního obchvatu Písnice.    
3. Při řešení záchytných parkovišť typu P+R u stanic Nádraží Krč a Depo Písnice vytvořit 

potřebné předpoklady (technické, resp. územní) pro případné zvýšení kapacity těchto 
parkovišť v budoucnosti.    

4. K upřesnění hydrogeologické situace v okolí severní stavební jámy stanice Náměstí Bratří 
Synků zajistit doplnění průzkumných prací a rozhodnout o řešení odvodu podzemních vod 
(tj. o provedení odvodnění na východní straně severní stavební jámy s odvedením 
podzemní vody do Botiče nebo o převedení proudu podzemní vody přes těleso metra 
shybkami, případně štěrkovým podsypem pod jámou). Preferovat přitom orientaci na 
převedení proudu podzemní vody přes těleso metra shybkami, případně štěrkovým 
podsypem pod jámou. V rámci tohoto průzkumu instalovat hydrogeologické vrty pro 
budoucí monitoring vlivu stavby na režim podzemních vod v údolní nivě Botiče.   

5. V návaznosti na upřesnění hydrogeologické situace v okolí severní stavební jámy stanice 
Náměstí Bratří Synků zpřesnit vliv umístění této stanice metra na úroveň hladiny 
podzemní vody v prostoru lokality starých Nuslí, režim monitorování výšky hladiny 
podzemní vody a čerpání podzemní vody k prevenci zvýšení hladiny podzemní vody 
vedoucí k ovlivnění příslušné zástavby během výstavby a po uvedení stanice metra do 
provozu.    

6. Dořešit nakládání se srážkovými vodami (s ohledem na hydrogeologické posouzení se 
orientovat na maximálně možný rozsah jejich zasakování, retenční opatření a regulovaný 
odtok).    

7. Dořešit likvidaci drenážních a průsakových vod s tím, že bude přednostně preferována 
orientace na odvádění těchto vod přímo do recipientů (po vytipování míst pro odvádění 
těchto vod), tj. bude minimalizováno jejich zavádění do kanalizace a na Ústřední čistírnu 
odpadních vod Praha.    

8. Pro vypouštění splaškových vod, drenážních a průsakových vod a srážkových vod do 
kanalizace či recipientů zajistit souhlas příslušných správců pro období výstavby 
i provozu.    

9. V rámci další přípravy záměru se orientovat na minimalizaci záborů pozemků ze 
zemědělského půdního fondu a pozemku určeného k plnění funkcí lesa (k.ú. Krč).    

10. Zpracovat projekt rekultivace na plochách dočasně odnímané půdy ze zemědělského 
půdního fondu a dále na ploše dočasně odnímaného pozemku určeného k plnění funkcí 
lesa (k.ú. Krč).    

11. Zpřesnit bilanci skrývky svrchních kulturních vrstev půdy a plán na jejich přemístění 
a další využití, a to i s ohledem na aspekty ochrany životního prostředí.    

12. Dořešit, resp. precizovat, způsob uskladnění a zabezpečení výkopové zeminy určené ke 
zpětným zásypům, a to i s ohledem na aspekty ochrany životního prostředí.    

13. Potenciální narušení vizuálních vjemů staveb na povrchu minimalizovat kromě využití 
zeleně i barevným odlehčením ploch a omezením reflexních materiálů.    
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14. S ohledem na zásahy do prvků územního systému ekologické stability krajiny 
a významných krajinných prvků prověřit rozsahy zařízení stavenišť a vhodnost výběru 
dotčených ploch s cílem omezit vliv na tyto prvky (zásah do prvků územního systému 
ekologické stability krajiny a významných krajinných prvků projednat s příslušným 
orgánem ochrany přírody).    

15. V rámci další přípravy záměru se ve vztahu k plochám územního systému ekologické 
stability krajiny orientovat na zachování prostorových parametrů vymezeného 
a schváleného prvku územního systému ekologické stability krajiny (biokoridoru 
a biocentra).    

16. V rámci další přípravy záměru prověřit nezbytnost zásahů do zeleně s cílem zachovat 
maximální množství stávajících dřevin, resp. omezit kácení dřevin pouze na nezbytně 
nutnou míru, zejména v případě hodnotných dřevin a lokalit, které nejsou Územním 
plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy předurčeny k zastavení (aktualizovaný rozsah kácení 
projednat s úřady příslušných městských částí). Zvýšenou pozornost přitom věnovat 
zejména zařízení staveniště mezi ulicí Perucká v Havlíčkových sadech (zde je nutné zásah 
do zeleně důsledně omezit výhradně na nezbytně nutné technologické potřeby související 
s použitím razicího komplexu TBM a zábor řešit i s ohledem na požadavek k zachování 
pěší prostupnosti lokality).   

17. Ve vztahu k požadavku na omezení  kácení dřevin pouze na nezbytně nutnou 
míru upřesnit rozsah ochrany jednotlivých stromů v etapě výstavby (v souladu 
s ČSN  83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích).    

18. Zpracovat komplexní projekt vegetačních úprav, který bude kromě vegetačních úprav 
v okolí stanic metra a na opuštěných plochách zařízení staveniště (na místech dočasných 
záborů) zahrnovat i projekt náhradních výsadeb s orientací na náhradu za nezbytně nutné 
kácení dřevin. Při řešení komplexního projektu vegetačních úprav respektovat zejména 
následující zásady.    
a) Náhradní výsadby za kácené dřeviny na území jednotlivých městských částí řešit ve 

spolupráci s úřady příslušných městských částí s tím, že výsadby budou prioritně 
řešeny v místech kácení, resp. v jejich blízkosti, a dále pak s ohledem na priority 
městských částí (orientovat se přitom na doplnění uličních stromořadí, včetně 
ozelenění středního dělicího pásu ulic, a doplnění dřevin v parkových plochách). 
Vycházet přitom z ekologicko-společenské hodnoty dřevin určených k odstranění.    

b) Z návrhu vegetačních úprav vyloučit pozemky s územní rezervou pro budoucí 
výstavbu.    

c) V případech pouze nezbytně nutného dotčení parkových ploch (Havlíčkovy sady 
a Riegrovy sady) provést kromě náhradních výsadeb i obnovu parkových ploch 
v rozsahu dohodnutém s úřadem příslušné městské části.    

d) Při řešení vegetačních úprav v okolí stanic metra věnovat pozornost možnostem 
vhodného napojení na stávající zeleň, resp. propojení se stávající zelení.    

e) Věnovat pozornost vegetačním úpravám ve vztahu k větracím objektům (tj. ozelenění, 
resp. začlenění do zeleně).    

f) Věnovat pozornost ozelenění okolí objektu centrálního dispečinku.    
g) Věnovat pozornost ozelenění (formou kompaktních výsadeb) okolí mostního vedení 

metra zasahujícího do přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice.    
h) Při plánování výsadeb věnovat zvýšenou pozornost dotčeným nefunkčním prvkům 

územního systému ekologické stability krajiny a dotčeným významným krajinným 
prvkům.    

i) Dořešit vhodnou druhovou skladbu výsadeb s orientací na geograficky původní druhy 
dřevin a na zapěstované vzrostlé dřeviny.    
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j) Zadání komplexního projektu vegetačních úprav konzultovat s úřady příslušných 
městských částí.    

19. Dokumentaci záměru (dokumentaci k územnímu řízení) projednat v průběhu zpracování 
s příslušnou odbornou organizací státní památkové péče a předložit Magistrátu 
hl. m. Prahy, odboru památkové péče, k projednání.    

 
-  pro stavební řízení 

 
1. Dořešit možnost sloučení výstavby provozních úseků trasy metra I.D1 Pankrác – Nové 

Dvory a I.D2 Nové Dvory – Depo Písnice do jedné etapy výstavby (tj. provozního úseku 
Pankrác – Depo Písnice) a rovněž i možnost maximálního urychlení výstavby provozního 
úseku I.D3 Pankrác – Náměstí Míru.    

2. Pro stacionární zdroje hluku (větrací objekty) provést upřesňující výpočty a dořešit 
protihluková opatření tak, aby bylo zajištěno plnění hygienických limitů hluku podle 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací.    

3. Dořešit, resp. precizovat, protihluková opatření u nadzemních částí trasy metra (tj. dvou 
estakád - v případě stanice Nádraží Krč a u stanice Depo Písnice) tak, aby bylo zajištěno 
plnění hygienických limitů hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací.    

4. Na základě zpřesnění stavebních postupů a strojního vybavení aktualizovat v dohodě 
s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví hlukovou studii pro etapu výstavby 
a precizovat technická a organizační protihluková opatření tak, aby bylo zajištěno plnění 
hygienických limitů hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, popřípadě v odůvodněných případech (kromě 
postupu podle § 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,) řešit po ověření 
akustických vlastností oken ochranu vnitřních prostorů příslušných objektů (tj. utěsnění 
nebo výměnu oken za okna s vyšší vzduchovou neprůzvučností, a to i s ohledem na 
potřebu zajištění větrání místnosti).    

5. V případě nezbytnosti opatření pro ochranu chráněného vnitřního prostoru staveb 
řešených utěsněním nebo výměnou oken za okna s vyšší vzduchovou neprůzvučností, a to 
i s ohledem na potřebu zajištění větrání místnosti, je provést před započetím stavebních 
prací.    

6. V dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví navrhnout a provést měření 
hluku pro stávající stav (jako referenční bázi pro kontrolní měření hluku po realizaci 
záměru ve fázi provozu).    

7. Dořešit, resp. precizovat, rozsah antivibračních opatření navržených v Posouzení přenosu 
hluku konstrukcí do obytné zástavby na trase I.D metra (Ing. Dr. J. Stěnička, CSc., 
duben 2011) tak, aby bylo zajištěno plnění hygienických limitů maximální hladiny 
akustického tlaku A pro hluk šířící se konstrukcemi podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, resp. hygienické limity vibrací 
v chráněných vnitřních prostorech staveb podle uvedeného nařízením vlády.    

8. Antivibrační opatření precizovat i s ohledem na ochranu stavebních objektů, tj. na  
dodržení normových hodnot rychlosti šíření vibrací podle ČSN 73 0040 Zatížení 
stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva.    

9. Zajistit zpracování projektu trhacích prací v etapě výstavby, ve kterém budou stanoveny 
max. hodnoty ekvivalentní nálože tak, aby při trhacích pracích nedošlo ke škodám vlivem 
seismických účinků těchto prací.    
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10. Zpracovat dokumentaci „Sledování zástavby v zóně ohrožení“, ve které budou stanoveny 
podmínky, časový průběh a vyhodnocení měřičských prací na ohrožených objektech, a to 
na základě stavebně-technického stavu (inventarizace) zástavby nacházející se v zóně 
očekávaných poklesů. Závěry zapracovat do projektové dokumentace (dokumentace ke 
stavebnímu řízení).    

11. S ohledem na výsledky radonového průzkumu řešit ochranná opatření proti vnikání 
radonu z podloží do staveb.    

12. Ověřit filtrační parametry kolektoru deluviofluviálních sedimentů v prostoru depa Písnice 
hydrodynamickou zkouškou (v území se nacházejí archivní zdroje podzemní vody 
s vydatnostmi přesahujícími 1 l/s).    

13. V prostoru staničení km 26,5 – 27,3 ověřit hydrogeologickou funkci vápencových 
a  diabasových těles hlavně na jejich vzájemných hranicích (styk požárského 
a kopaninského souvrství s diabasy (může zde docházet k výraznějšímu proudění 
podzemní vody).    

14. Provést celkový záměr ve všech pasportizovaných studních a vrtech (zařazených do 
předběžného průzkumu) a pramenech Jezerka a Habrovka pro zaznamenání stavu režimu 
podzemních vod před zahájením stavebních prací.    

15. Sestavit program hydrogeologického monitoringu pro období ražby tunelů, jehož součástí 
bude monitoring změn kvality podzemních vod.    

16. Dořešit nakládání s odpadními vodami z myčky vlakových souprav v depu Písnice.    
17. Odvod srážkových vod ze zpevněných ploch, které mohou být potenciálně kontaminovány 

ropnými látkami, řešit přes vhodné odlučovače ropných látek, které zajistí splnění 
příslušných limitů v souladu s kanalizačním řádem, resp. nařízením vlády č. 61/2003 Sb., 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.    

18. Podlahy krytých parkovacích stání v rámci parkoviště P+R řešit jako odolné proti 
působení ropných látek a bez odkanalizování s tím, že čištění těchto ploch bude 
prováděno vhodnými čistícími zařízeními s následným odstraněním vzniklého odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.    

19. V návrhu úpravy koryta Kunratického potoka respektovat a zapracovat požadavky správce 
toku (při návrhu opevnění zvolit přírodě blízké řešení s tím, že v místech se sníženou 
expozicí slunečního svitu se připouští opevnění kamennou dlažbou).   

20. Pro etapu výstavby zpracovat plán opatření pro případ úniku látek, které mohou ohrozit 
jakost povrchových nebo podzemních vod (plán opatření pro případ havárie - havarijní 
plán ve smyslu vodního zákona).    

21. Pro etapu výstavby zpracovat pro provozní území stavby nacházející se v záplavových 
územích vodotečí povodňový plán.    

22. Provést výpočet kontrolního návrhového průtoku Botiče pro profil tramvajového mostu 
ulice Bělehradská a výsledek zohlednit při návrhu zajištění vstupu do stanice metra 
Náměstí bratří Synků v ulici Otakarova.    

23. Precizovat řešení výstavby mostní estakády mezi stanicemi Písnice a Depo Písnice s cílem 
minimalizovat úbytek kapacity retenční nádrže Rezerva.    

24. Aktualizovat lokality, resp. zařízení, k uložení přebytečné rubaniny a výkopové zeminy 
tak, aby v celém průběhu výstavby byla zajištěna dostačující kapacita k ukládání.    

25. V rámci plánu organizace výstavby zpracovat i soubor organizačních a technických 
opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní 
prostředí,  veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva, především na obytnou zástavbu 
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sousedící se zařízeními stavenišť jednotlivých stanic metra, a to zejména se zaměřením na 
následující požadavky.    
a) Na základě upřesnění množství potřebných materiálů pro výstavbu a objemu rubaniny 

a výkopové zeminy přemisťovaných během výstavby precizovat s příslušnými 
městskými částmi přepravní trasy staveništní dopravy (s důrazem na akustickou 
situaci a prašnost), které budou minimálně zatěžovat obytná území v sousedství. 
Orientovat se přitom na vedení dopravy z/do jižního směru (k omezení dopravní 
zátěže v centru města) a na použití nákladních vozidel splňujících emisní normu 
Euro 5, popř. Euro 4.    

b) Stavební činnost na povrchu provádět pouze v denní době od 7.00 – 21.00 hodin, 
nejhlučnější práce v blízkosti obytné zástavby provádět od 8.00 – 17.00 hodin.    

c) Stavební práce o víkendech omezit na dobu od 8.00 –  18.00 hodin.    
d) Staveništní obslužnou dopravu provozovat pouze v pracovní dny v denní době od 

6.00 – 22.00 hodin.    
e) Orientovat se na použití zařízení (používaných ve venkovním prostoru), která splňují 

limity podle nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů.    

f) Respektovat technická a organizační protihluková opatření vyplývající z aktualizované 
hlukové studie pro etapu výstavby (použití plného oplocení, resp. protihlukových clon, 
stanovené výšky u příslušných stavenišť; organizace nasazení jednotlivých 
mechanismů a doby jejich nasazení během dne; organizace staveništní obslužné 
dopravy; organizace postupu stavebních prací; dodržování dostatečně dlouhých 
přestávek během hlučných operací umožňujících obyvatelům nejbližších objektů 
možnost větrání vnitřních prostor; vypínání motorů nákladních  automobilů po dobu 
čekání).    

g) Respektovat max. hodnoty ekvivalentní nálože při trhacích pracích.    
h) Orientovat se na použití nesilničních pojízdných strojů se vznětovými motory, které 

splňují emisní limity na úrovni etapy IV (stage IV) podle Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek 
a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje, 
ve znění Směrnice Komise 2001/63/ES ze dne 17. srpna 2001, Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/88/ES ze dne 9. prosince 2002, Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/26/ES ze dne 21. dubna 2004 a Směrnice Rady 2006/102/ES 
ze dne 20. listopadu 2006.    

i) Zemní práce provádět po etapách, vždy v rozsahu nezbytně nutném.    
j) Specifikovat opatření k omezení prašných emisí (zamezení šíření prachových částic do 

okolí použitím záclon po obvodu staveniště; omezení prašných prací při nepříznivých 
klimatických podmínkách; minimalizování „aktivních ploch“, které jsou zdrojem 
prašnosti; skrápění nejvíce exponovaných ploch při nepříznivých klimatických 
podmínkách; použití mobilních skrápěcích nebo mlžících zařízení při nakládce 
prašných materiálů při nepříznivých klimatických podmínkách; omezení doby 
mezideponií a skladování prašných materiálů; zakrývání ložných ploch automobilů 
dopravujících prašné materiály a nepřeplňování jejich ložných ploch; mechanické 
a vodní čištění vyjíždějících vozidel ze staveniště, popřípadě čištění komunikací 
vedoucích ze staveniště).    

k) Specifikovat opatření k omezení plynných emisí (organizace staveništní obslužné 
dopravy; využívání stavebních mechanismů a dopravních prostředků v dokonalém 
technickém stavu a omezení jejich zbytečného proběhu).    

l) Řešit opatření k omezení světelného znečištění okolní obytné zástavby.    
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m) Specifikovat opatření k omezení vlivů na přírodu (zejména omezit zásahy  do prvků 
územního systému ekologické stability krajiny, významných krajinných prvků  
a dalších území cenných z hlediska ochrany přírody; zásahy do půdního krytu 
přizpůsobit aktuálnímu výskytu a hnízdění ptáků v lokalitě; stavebními mechanismy 
a dopravními prostředky nezasahovat do podmáčených ploch a mokřadů ani je 
nezasypávat).    

n) Zpracovat opatření k ochraně ponechaných dřevin (v souladu s  ČSN 83 9061 
Technologie vegetačních úprav - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích).     

o) Zajistit řádné a šetrné zacházení s kulturními vrstvami půdy.    
p) Zajistit vhodné nakládání s odpady (zejména jejich shromažďování a následné využití, 

popřípadě odstranění prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů) s tím, že bude položen důraz na nakládání s nebezpečnými odpady.    

q) Specifikovat prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů, zejména 
kategorie nebezpečný, a látek, které mohou ovlivnit jakost povrchových nebo 
podzemních vod, a zabezpečit je z hlediska prevence úniku těchto látek.    

r) Dořešit nakládání s vykácenými dřevinami s orientací na využití (řezivo, palivové 
dříví, kompostování),  při vyloučení pálení na místě.    

s) Zajistit dobrý technický stav dopravních a stavebních mechanismů, zejména z hlediska 
hlučnosti, exhalací a úniku ropných látek (údržbu mechanismů neprovádět na 
staveništi).    

t) Rampu pro vodní čištění dopravních prostředků a stavebních mechanismů řešit 
s recyklováním oplachové vody, popřípadě s odkanalizováním přes sedimentační 
jímku a odlučovač ropných látek.    

u) Pro odstavování dopravních prostředků a stavebních mechanismů zajistit vhodné 
zabezpečené plochy.    

v) Zajistit, aby voda čerpaná ze stavebních jam a vypouštěná  do kanalizace, popřípadě 
do recipientu, byla předčištěna v sedimentačních jímkách (jímky budou doplněny 
nornými stěnami) a byly splněny příslušné limity v souladu s kanalizačním řádem, 
resp. nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších 
předpisů. Zaplnění jímek bude pravidelně sledováno.    

w) Dořešit nakládání se splaškovými vodami z jednotlivých stavenišť (napojením na 
kanalizaci, popřípadě využitím jímek nebo chemických WC).    

x) Specifikovat preventivní opatření při nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost 
povrchových nebo podzemních vod, s cílem minimalizace znečištění povrchových 
a podzemních vod (staveniště a odstavné plochy stavebních mechanismů a nákladních 
automobilů vybavit havarijními soupravami sorpčních prostředků ropných látek 
a chemických látek; s umístěním souprav sorpčních prostředků prokazatelně seznámit 
příslušné pracovníky stavby včetně subdodavatelů; při povodňové situaci postupovat 
důsledně podle povodňového plánu a respektovat pokyny příslušné povodňové 
komise; látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, 
neskladovat přímo na staveništi, ale v zastřešeném a zabezpečeném skladovacím místě 
mimo záplavové území a v dostatečné vzdálenosti od koryt vodních toků - na 
staveniště  dodávat pouze jednodenní zásobu těchto látek; nátěry mostní konstrukce 
v prostoru nad korytem vodního toku provádět pod ochranou sorbetů 
a zaplachtováním; prázdné obaly od látek, které mohou ohrozit jakost povrchových 
nebo podzemních vod, použité sorbety, použité plachty a další znečištěné věci ukládat 



 88 

do vodotěsného kontejneru a po ukončení směny odstranit ze staveniště; odstavné 
plochy stavebních mechanismů a nákladních automobilů vybavit úkapovými 
nádobami potřebnými při běžné údržbě; při odstavení stavebních mechanismů 
a nákladních automobilů mimo vyhrazené plochy v případě závady či nehody provést 
prohlídku jejich stavu, podložení pohonných hydraulických jednotek záchytnými 
vanami schopnými pojmout celý zásobní objem provozních nádrží a utěsnit porušené 
provozní nádrže; pohonné hmoty, oleje a mazadla skladovat pouze na zabezpečených 
místech - veškeré zásoby na staveništi budou maximálně pro jednodenní potřebu 
stavby; nádrže stavebních mechanismů a nákladních automobilů zabezpečit proti 
krádežím pohonných hmot; zajišťovat pravidelné technické prohlídky stavebních 
mechanismů a nákladních automobilů; zajišťovat průběžné kontroly technického stavu 
stavebních mechanismů a nákladních automobilů prováděné jejich obsluhou; zamezit 
provádění výplachů mixů a čerpadel betonové směsi na stavbě; zakázat provoz 
příslušné mechanizace mimo staveništní komunikace a obvod staveniště; zajistit 
čištění nákladních automobilů vyjíždějících na veřejnou silniční síť; plochy zařízení 
staveniště sloužící jako sociální zázemí stavby napojit na veřejnou kanalizaci; se 
sedimenty ze sedimentačních jímek a oplachových zařízení nákladních automobilů 
nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů).    

y) S havarijním plánem (ve smyslu vodního zákona) prokazatelně seznámit příslušné 
pracovníky stavby včetně subdodavatelů.    

z) Zajistit pokračování monitoringu režimu podzemních vod v pasportizovaných studních 
a vrtech  (zařazených do předběžného průzkumu) a pramenech Jezerka a Habrovka.     

aa) V dohodě s příslušnou městskou částí zajistit bezpečný a nekolizní provoz školních 
budov v ulici Sázavská.    

bb) V předstihu zajistit informovanost obyvatelstva v zájmovém území o průběhu 
stavebních prací (termínech a délce jednotlivých fází výstavby) a ustanovit kontaktní 
osoby, na které by se mohli občané obracet s případnými připomínkami, náměty 
a event. stížnostmi, které budou řešeny bez zbytečného prodlení.    

26. Další přípravu záměru orientovat na respektování preventivních opatření podle požadavků 
orgánu vykonávajícího státní požární dozor, včetně hledisek ochrany životního prostředí 
a veřejného zdraví.     

27. Upřesnit rozsah a řešení provizorních dopravních opatření, jejichž provedení bude  
nezbytné v etapě výstavby.    

28. U stanic metra řešit alespoň část výstupů s přístřešky (k zabránění namrzání nekrytých 
schodů v zimním období).    

29. Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek 
i specifikaci garancí na minimalizování potenciálních nepříznivých vlivů výstavby na 
životní prostředí a veřejné zdraví. Ve výběrovém řízení zohlednit i celkovou délku 
výstavby a používání moderních a progresivních postupů výstavby s využitím technik 
a mechanismů šetrných k životnímu prostředí.    

30. V návaznosti na další přípravu a výsledné řešení záměru předložit hl. m. Praze 
a příslušným městským částem podklady pro případné zpřesnění nebo úpravu územně 
plánovací dokumentace.    

31. Projektovou dokumentaci (dokumentaci ke stavebnímu řízení) projednat v průběhu 
zpracování s příslušnou odbornou organizací státní památkové péče a předložit Magistrátu 
hl. m. Prahy, odboru památkové péče, k projednání.    

32. Zajistit zpracování odborného posouzení archeologického potenciálu v místech budoucí 
stavby.    
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33. Zajistit zpracování projektu zjišťovacího archeologického výzkumu v místech stavebních 
zásahů a provést jeho realizaci před vlastní stavbou.    

34. Na základě informací ze zjišťovacího archeologického výzkumu specifikovat přesný 
rozsah a podobu záchranného archeologického výzkumu uskutečněného v průběhu vlastní 
stavby.   

35. S ohledem na termíny zahájení výstavby provozních úseků trasy I.D metra projednat 
s příslušným orgánem ochrany přírody účelnost opakování přírodovědných průzkumů.     

 
b) podmínky pro fázi realizace  
 
1. Kácení dřevin provádět pouze v nezbytně nutné míře a ve vhodném období 

(v době vegetačního klidu a mimo dobu hnízdění ptáků, tj. v listopadu až březnu).    
2. Vzhledem k tomu, že nelze zcela vyloučit výskyt archeologických nálezů, poučit příslušné 

osoby před prováděním zemních prací o postupu ve vztahu k event. archeologickým 
nálezům a zahájení prací předem ohlásit příslušnému orgánu státní památkové péče 
a umožnit záchranný archeologický výzkum. V případě zjištění archeologického nálezu 
přerušit práce, nález zajistit proti ztrátě, poškození nebo zničení a nález ohlásit orgánu 
státní památkové péče a stavebnímu úřadu. Dále postupovat podle dispozic těchto orgánů.    

3. Terénní úpravy na biologicky hodnotnějších lokalitách (u stanic Depo Písnice, Nové 
Dvory a Nádraží Krč) provádět mimo období hnízdění ptáků na zemi a v nízkých 
porostech, tj. od srna do března. Pokud to nebude možné dodržet (s ohledem na poměrně 
velké plochy), je třeba, aby v období od listopadu do února byly provedeny alespoň 
základní terénní úpravy (zejména shrnutí drnu), aby podmínky na lokalitě nelákaly ptáky 
ke hnízdění (na takto upravených plochách lze již provádět další terénní úpravy i v dalších 
částech roku). V případě lokality Nádraží Krč striktně dodržet požadavek k zásahům 
mimo vegetační období.    

4. Na plochách odnímané půdy ze zemědělského půdního fondu zajistit provedení skrývky 
kulturních vrstev půdy v rozsahu stanoveném v pedologickém průzkumu, jejich uložení na 
vhodně umístěné a tvarované mezideponie a ošetření tak, aby mohly být následně použity 
(v případě trvalého odnětí pro účely ohumusování ploch a vegetačních úprav prováděných 
v rámci záměru, v případě dočasného odnětí pro zpětné navrácení na dotčené plochy).    

5. Pokud v rámci výstavby vzniknou na staveništi potenciální vhodné biotopy pro některé 
druhy (např. drobné vodní plochy lákající obojživelníky k rozmnožování), je nutné tyto 
biotopy okamžitě likvidovat, aby nedošlo ke zbytečným ztrátám jedinců.    

6. Pokud bude staveniště umístěno tak, že přes něj probíhá pohyb živočichů, bude třeba 
těmto živočichům zabránit vstupu do prostoru stavby účinnými prostředky (dočasnými 
zábranami).    

7. V zájmu ochrany přírody respektovat v případě jednotlivých lokalit vymezených 
v zoologickém průzkumu následující opatření.    
a) Depo Písnice, stanice Písnice 

- Zachovat a nepoškozovat lokálně významné biotopy u jižního cípu lokality 
(remíz kolem vodoteče, podmáčenou plochu s litorály a zatopené terénní deprese 
s prokázaným výskytem a rozmnožováním kriticky ohroženého skokana 
skřehotavého). V rámci kompenzačních opatření vytvořit v korytu melioračního 
kanálu v blízkosti zanikajícího mokřadu drobnou tůň (velikost kolem 50 m2, 
hloubka do 1 m, členité břehy) pro rozmnožování skokanů skřehotavých, případně 
dalších obojživelníků.     

- Maximálně šetřit vodoteč podél západního okraje oploceného areálu (a budoucího 
staveniště), včetně doprovodných břehových porostů, kolem které probíhá pohyb 
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drobných obratlovců krajinou (jediný koridor spojující výše uvedenou lokalitu na 
jihu a severně položené části pod Kunratickou spojkou).    

- Budoucí staveniště, zejména pak ze západní, jihozápadní a severní části oplotit 
dočasnými zábranami proti vstupu živočichů na lokalitu (zejména obojživelníci, 
především juvenilové skokana skřehotavého).    

- Šetřit, případně od stavby oddělit dočasnými zábranami drobné terénní deprese, 
které jsou na poli mezi nenapuštěnou retenční nádrží a osou záměru a které při 
zatopení obývají juvenilové skokana skřehotavého.    

- Měly by být šetřeny tůně v západní části ruderálů a pasu dřevin pod Kunratickou 
spojkou, kde bylo zjištěno rozmnožování silně ohroženého skokana štíhlého. 
Pokud nedojde  k likvidaci tůní výstavbou, zajistit jejich prohloubení o cca 0,5 m 
a rozšíření na velikost cca 30 m2. Pokud bude při výstavbě nezbytná jejich 
likvidace, zajistit jejich obnovu a rozšíření (nejméně dvě, velikost 30 – 50 m2, 
hloubka cca 1 m).     

- Ponechávat a na vhodných místech (tj. mimo prostor stavby a v blízkosti výskytu 
živočichů) vytvářet vhodné úkryty sestávající např. z hald větví z pokácených 
stromů v prostoru stavby nebo hald kamení či jiného inertního materiálu, které 
poslouží jako úkryty pro bezobratlé, obojživelníky, plazy a drobné savce. Tyto 
struktury umisťovat přednostně do území biokoridoru, jehož funkce se tím 
podpoří.    

b) Libuš 
- Pro podporu výskytu ještěrky vybudovat na vhodných místech úkryty z hald větví 

z pokácených stromů v prostoru stavby a vytvořit suché zídky. 
c) Stanice Nové Dvory 

- Po dokončení stavby provést alespoň na části ploch kompenzační opatření 
spočívající ve výsadbě autochtonních křovin a dřevin, ponechání některých míst 
o ploše řádově desítek m2 přirozené sukcesi (tato místa ani nezahrnovat zeminou, 
na povrchu ponechat neúživný substrát) a výstavbě suchých zídek a úkrytů pro 
drobné živočichy. Tato opatření je vhodné realizovat na pozemcích určených podle 
územního plánu jako pozemky různého typu zeleně, zde konkrétně v poměrně 
širokém pásu po obvodu lokality určeném jako ZNM (zeleň městská) či ZPP 
(parky). Vzhledem k tomu, že v jižní části lokality je plánovaný pás zeleně 
(převážně jako ZNM, zčásti i ZPP) součástí plánovaného biokoridoru, výše 
uvedená opatření situovaná přednostně do těchto míst budou plnit funkci 
kompenzačního opatření (podpoří se funkčnost a biologická hodnota biokoridoru). 

d) Nemocnice Krč 
- Po dokončení stavby provést v prostoru dočasného záboru na pozemcích určených 

pro krajinnou a rekreační zeleň výsadby autochtonních dřevin a křovin (ke zvýšení 
atraktivity lokality pro pěvce). 

e) Nádraží Krč 
- Ve vztahu k vodní ploše situované přímo na místě dočasného záboru, která bude 

dočasně likvidována v průběhu výstavby a ke které je třeba volit velmi citlivý 
přístup, respektovat následující opatření: 
o Likvidace nádrže bude pouze dočasná, tj. pouze po dobu nezbytnou pro 

provedení stavby, s tím, že po ukončení stavby bude nádrž obnovena. 
o Kácení  břehových porostů, a dřevin obecně, je možné pouze mimo vegetační 

období, tj. v listopadu až březnu. 
o Likvidovat nádrž je možné začít nejdříve počátkem října (v nádrži se 

rozmnožují kriticky ohrožení skokani skřehotaví, jejichž vývoj je zde ukončen 
až v září. 
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o Vzhledem k tomu, že skokani v nádrži i zimují, je nutné postupovat 
následovně – vypustit nádrž počátkem října (přesný termín by měl určit zoolog 
na základě stavu vývoje larev obojživelníků ve vodě) a tuto nádrž v žádném 
případě již na podzim nezavodňovat (aby zde nedošlo k zimování skokanů), 
resp. udržovat trvale bez jakékoliv vody. Terénní práce v celém prostoru jižně 
pod Jižní spojkou je možné zahájit až počátkem listopadu, kdy skokani 
skřehotaví (i další druhy obojživelníků) budou již na svých zimovištích 
(v případě skokana skřehotavého zřejmě v sousedních vodních plochách, tedy 
mimo prostory  plánovaného záměru). 

o Po ukončení stavebních prací je třeba vodní plochu obnovit,  a to v přibližně 
stejné velikosti, s mírným sklonem břehů (max. 1:10, zejména na svazích 
s jižní expozicí, atd. – podrobnější zásady budování vodních ploch viz např. 
Mikátová et Vlašín 2002, Vojar 2007). Tyto kroky konzultovat s odborníkem. 

- Zejména prostor pod Jižní spojkou ohraničit v průběhu výstavby dočasnými 
zábranami proti vstupu živočichů do prostoru stavby. Rovně ž zamezit vytváření 
vhodných biotopů na staveništi, které  by byly pastí pro lákané živočichy 
(např. drobné tůně pro obojživelníky).  

- Po dokončení stavby, na místech dočasného záboru s dalším využitím jakožto 
území s funkcí zeleně (zejména krajinné – ZNM, ZNK) a v návaznosti na vodní 
plochu vytvořit drobné úkryty (haldy větví, kamenů apod.), suché zídky 
(např. při patě svahu náspu Jižní spojky), zimoviště a líhniště pro užovky 
(stačí jedno až dvě o velikosti 2 x 2 m v blízkosti vodní plochy – podrobnosti 
např. Mikátová et al. 1995).  

- Vegetační úpravy na lokalitě po dokončení stavby provést s orientací na co 
nejpřírodnější charakter – autochtonní druhy, jednotlivé až skupinové výsadby 
včetně keřů (hlohy, trnky, šípky), ponechání částí ploch bez navezené zeminy. 

f) Olbrachtova, Milevská 
- Po dokončení stavby, na místech dočasného záboru na pozemcích určených pro 

krajinnou a rekreační zeleň, provést vhodné vegetační úpravy – zejména výsadbu 
listnatých dřevin, nejlépe vzrostlých odrostků, které budou dříve plnit současnou 
funkci porostu (clonění dopravy, parková plocha a refugium pro pěvce). 

g) Pankrác, Pankrác - sportovní areál 
- Po dokončení stavby, alespoň na části ploch provést kompenzační opatření na 

pozemcích určených pro krajinnou a rekreační zeleň spočívající ve výsadbě 
autochtonních křovin a dřevin, ponechání některých míst o ploše řádově 
desítek m2 přirozené sukcesi (tato místa ani nezahrnovat zeminou, ponechat na 
povrchu neúživný substrát) a výstavbě suchých zídek a úkrytů (haldy větví apod.) 
pro drobné živočichy.  

8. Podle plánu organizace výstavby zajistit plnění souboru organizačních a technických 
opatření v etapě výstavby s cílem minimalizovat potenciální nepříznivé vlivy na životní 
prostředí, veřejné zdraví a pohodu obyvatelstva a zabezpečit důslednou a průběžnou 
kontrolu plnění příslušných opatření.    

9. Zajistit realizaci protihlukových opatření u větracích objektů a u nadzemních částí trasy 
metra precizovaných v rámci další přípravy záměru.    

10. Zajistit realizaci precizovaného rozsahu antivibračních opatření v souladu s navrženými 
opatřeními v Posouzení přenosu hluku konstrukcí do obytné zástavby na trase I.D metra 
(Ing. Dr. J. Stěnička, CSc., duben 2011).    

11. Zajistit realizaci vegetačních úprav podle schváleného komplexního projektu tak, aby 
mohly být zhodnoceny souběžně při kolaudaci stavby, resp. v nejbližším vhodném 
agrotechnickém termínu.    
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12. Zajistit provádění biomonitoringu (ekodozoru) dohodnutého s příslušnými orgány ochrany 
přírody  odborně způsobilou osobu, která bude popřípadě řešit aktuální opatření k ochraně 
přírody.    

13. Na plochách dočasně odnímané půdy ze zemědělského půdního fondu provést rekultivaci 
podle zemědělské přílohy dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.    

14. Na ploše dočasně odnímaného pozemku určeného k plnění funkcí lesa (k.ú. Krč) provést 
v dohodě s příslušným orgánem státní správy lesů rekultivaci se zalesněním.    

15. Po dokončení stavebních prací zajistit i na ostatních plochách sloužících pro zařízení 
staveniště jejich obnovu do původního funkčního stavu.    

16. Z důvodu prevence ruderalizace území a šíření invazních a expanzivních druhů rostlin 
zajistit v rámci provádění konečných terénních úprav důslednou rekultivaci i všech 
ostatních ploch dotčených výstavbou.    

17. Zajistit, aby demoliční a stavební odpad byl v maximální míře recyklován pro další 
využití.    

18. Pokud by došlo přes všechna preventivní opatření k havarijnímu úniku látek, které mohou 
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, neprodleně zajistit zabránění dalšímu 
šíření těchto látek a při odstraňování následků havárie postupovat v souladu se 
schváleným havarijním plánem pro etapu výstavby (havarijní uniky vždy oznámit 
příslušným úřadům uvedeným v havarijním plánu).    

19. Ke kolaudačnímu souhlasu předložit specifikaci druhů a množství odpadů z výstavby,  
a doklady o způsobu jejich využití, resp. odstranění.    

 
c) podmínky pro fázi provozu  
 
1. V dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví (v návaznosti na provedené 

měření hluku pro stávající stav) provést kontrolní měření hluku k ověření ekvivalentních 
hladin akustického tlaku a  účinnosti protihlukových opatření, resp. k prokázání souladu  
reálného stavu s příslušnými hygienickými limity hluku podle nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na základě 
výsledků měření popřípadě navrhnout a bezodkladně realizovat nápravná opatření.    

2. K ověření průměrných vážených hodnot zrychlení vibrací, resp. rychlostí šíření vibrací, 
a  k ověření účinnosti antivibračních opatření provést v dohodě s příslušným orgánem 
ochrany veřejného zdraví kontrolní měření vibrací k prokázání souladu  reálného stavu 
s  příslušnými hygienickými limity vibrací podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, resp. s normovými hodnotami rychlosti 
šíření vibrací podle ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou 
a jejich odezva. Na základě výsledků měření popřípadě navrhnout a bezodkladně 
realizovat nápravná opatření.    

3. Stacionární zdroje hluku udržovat v dobrém technickém stavu tak, aby nebyla překročena 
jejich deklarovaná hlučnost.    

4. V případě stanice Depo Písnice zajistit s ohledem na snižování prašnosti zvýšenou četnost 
čištění příslušných ploch a komunikací.    

5. Venkovní i vnitřní prostory stanic metra vybavit dostatečným počtem vhodných nádob pro 
odkládání odpadů.    

6. V rámci provozu a údržby metra omezovat vznik odpadů, zajistit vhodné nakládání 
s odpady (zejména jejich shromažďování a následné využití, popřípadě odstranění 
prostřednictvím oprávněné osoby ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) s tím, že bude položen 
důraz na nakládání s nebezpečnými odpady.    

7. Provádět pravidelnou kontrolu a údržbu odlučovacích zařízení ropných látek.    
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8. Zajistit, aby voda vypouštěná  do kanalizace, popřípadě do recipientů, splňovala příslušné 
limity v souladu s kanalizačním řádem, resp. nařízením vlády č. 61/2003 Sb., 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů.    

9. Monitorovat výšky hladiny podzemní vody v oblasti stanice Náměstí Bratří Synků 
a v případě jejich velkého přítoku zabezpečit čerpání podzemní vody z  čerpacích studní 
(vybudovaných během výstavby) k zamezení vzdutí hladiny podzemní vody vedoucí 
k zaplavení sklepů přilehlých obytných domů a jejich poškození.    

10. Pokračovat v monitoringu režimu podzemních vod prováděném v pasportizovaných 
studních a vrtech  (zařazených do předběžného průzkumu) a pramenech Jezerka 
a Habrovka.    

11. V dohodě s úřady příslušných městských částí zajistit komplexní údržbu a výchovu zeleně 
realizované v rámci záměru a popřípadě i její obnovu tak, aby byla zachována její 
funkčnost.    

12. V dohodě s příslušným orgánem státní správy lesů zajistit následnou péči o založený lesní 
porost (k.ú. Krč).    

  
 Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů.  
 
 Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být 
na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.   
 
 
 
 
 
                                                                             Ing. Josef  P a v l í k    

                                                        pověřený řízením odboru životního prostředí  
                                                                   Magistrátu hlavního města Prahy      
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PODKLADY  VYUŽITÉ  PRO  ZPRACOVÁNÍ  POSUDKU  
 
 
 Oznámení záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice 

(včetně depa)“ (Ing. Kateřina Hladká, Ph.D., duben 2011)  
 
 Závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. (Magistrát hl. m. Prahy, 

odbor ochrany prostředí, SZn.: S-MHMP-0442488/2011/OOP/VI/EIA/777-2/Nov ze 
dne 24. 8. 2011)  

 
 Dokumentace vlivů záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo 

Písnice (včetně depa)“ na životní prostředí (Ing. Kateřina Hladká, Ph.D., 
listopad 2011)  

 
 Vyjádření obdržená k oznámení záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí 

Míru - Depo Písnice (včetně depa)“ a k  dokumentaci vlivů záměru „Výstavba trasy 
I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa)“ na životní prostředí   

 
 Poznatky z místních šetření  
 
 Poznatky z  konzultací se zástupci oznamovatele záměru a  vyžádané podklady a další 

údaje nezbytné pro zpracování posudku  
   
 Související právní předpisy a literatura 
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PŘÍLOHY  
 

Mimo rámec náležitostí posudku stanovených v příloze č. 5 k zákonu č. 100/2002 Sb. jsou 
kopie hodnocených vyjádření k oznámení záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí 
Míru - Depo Písnice (včetně depa)„ a k dokumentaci vlivů záměru „Výstavba trasy I.D metra 
v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa)“ na životní prostředí obdržená ve smyslu 
§ 6 odst. 7 a § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. k dispozici v elektronické podobě v rámci 
zveřejnění posudku na internetu.    
 
Vyjádření městské části Praha 2 k oznámení záměru  
(MCP2/056144/2011/ODUR-OUR/Haj ze dne 16. 6. 2011)  

Vyjádření  obce Kamenice k oznámení záměru 
(ze dne 20. 6. 2011)  

Vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru památkové péče, k oznámení záměru  
(č.j.: S-MHMP 465928/2011/Rad ze dne 13. 6. 2011)  

Vyjádření hl. m. Prahy k dokumentaci    
(č.j.: 12469/2011 ze dne 8. 2. 2012)  

Vyjádření městské části Praha 12 k dokumentaci 
(usnesení Rady městské části č. 49.03.12 ze dne 29. 8. 2008)  

Vyjádření městské části Praha - Libuš k dokumentaci 
(usnesení Rady městské části č. 9/2012 ze dne 13. 1. 2012)  

Vyjádření městské části Praha - Kunratice k dokumentaci 
(č.j.: MC P-KU 02800/2011 ze dne 11. 1. 2012)  

Vyjádření Hygienické stanice hl. m. Prahy k dokumentaci 
(č.j.: HSHMP 56879/2011 ze dne 9. 1. 2012)  

Vyjádření České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Praha, k dokumentaci    
(č.j.: ČIŽP/41/IPP/1108684.002/11/PBA ze dne 13. 1. 2012)  

Vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí, k dokumentaci 
(SZn.: S-MHMP-0442488/2011/3/OOP/VI ze dne 27. 2. 2012)    
(SZn.: S-MHMP/1210129/11/OOP/XI/1049/11/Pol ze dne 4. 1. 2012)  

Vyjádření pana Jůzy k dokumentaci 
(ze dne 15. 1. 2012)  

Vyjádření 9 obyvatelů domu V Zákopech 219, Praha 4 – Písnice, k dokumentaci  
(ze dne 20. 1. 2012)  

Společné vyjádření občanských sdružení - Sdružení Občanská iniciativa Pankráce,  Pankrácká 
společnost, Zelené Kavčí Hory a Tilia Thákurova k dokumentaci  
(ze dne 11. 1. 2012) 
 

 



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



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

~ ~
~ ~
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HLAVNíM~STOPRAHA

MAGISTRÁT HLA VNíHO M~ST A PRAHY

ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉCE

Vnitrní sdelení
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S-MHMP 044248812011100P

S-MHMP 465 928/2011/Rad

Vyrizuje / 1. .DOŠLO dne:
Rada/2087

2 2 -O8~2011 Datum 13.06.2011

...' ~

Poéetpflloh

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/" .

V
"'-

Jan KnežÍnek
reditel odboru
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 27774502-12354-120116172121, že tento dokument, který vznikl 
převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 1 listů, se doslovně 
shoduje s obsahem vstupu.

Zjišťovací prvek: bez zjišťovacího prvku

Ověřující osoba: Blanka Chmárová
Vystavil: Městská část Praha 12

V Praze  dne 16.01.2012

27774502-12354-120116172121







         MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – KUNRATICE  
           ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, K Libuši 7, 148 23  Praha 4 – Kunratice  
 

MČ Praha - Kunratice, K Libuši 7, 148 00 Praha 4 - Kunratice 
tel: 244 102 214, fax: 244 913 900, e-mail úřadu: info@praha-kunratice.cz 

IČ: 00231134, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha 4 č.účtu 2000690389/0800 

 

 

Magistrát hl.m.Prahy 
Ing. Novotný 
Odbor ochrany prostředí 
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 
Jungmanova  35/29 
110 00 Praha  1 
 
 

Vaše čj.:  
Naše čj.: MC P-KU 02800/2011 
Spis.Zn. SZ MC P-KU 02800/2011/01/2 
Vyřizuje: Bc.Mezteková, tel 244 102 216        
Datum: 11. 1. 2012  
  

Věc: 
Zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí podle §8 zákona 
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

 

 
Městská část Praha - Kunratice obdržela Váš dopis ze dne 14. 12. 2011 č.j. S-MHMP-
0442488/2011/OOP/VI/EIA/777-3/Nov Zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí 
podle §8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
souvisejících zákonů k záměru „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru – Depo 
Písnice  (včetně depa)“. 
 
Na základě této skutečnosti Vám sdělujeme, že nemáme připomínky k výše zmíněnému 
záměru.  

 

 
S pozdravem 

 

 

 

Ing.arch. Ivana Kabelová 

starostka MČ Praha Kunratice 

 



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/777-3/Nov

Naše č.j.: HSHMP 56879/2011
Sp. značka: S-HSHMP 56879/2011/00381/2012

Vyřizuje: Ing. Dobisík

V Praze dne 9. 1. 2012

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)“, z listopadu 2011

Dopisem ze dne 15. 12. 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. 
Dokumentace je vypořádána s připomínkami k oznámení vydaného Magistrátem hl. m. Prahy 
S-MHMP-0442488/2011/OOP/VI/EIA/777-2/Nov.

Předložené  oznámení  záměru  zpracoval  Sudop  Praha  a.s.,  Olšanská  1a,  130  80  Praha  3 
v dubnu 2011 pod č. zak.: 10 5440 002 06 22 01 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  – 
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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 
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  a  jsou  vypořádány  připomínky  obsažené  ve  stanovisku  HSHMP 
24642/2011.

Hluková situace řeší výhledový stav porovnávaný pro variantu 0 – bez metra v roce 2025  
a variantu 1 s metrem v roce 2025. Výpočet je proveden pro hluk z provozu na pozemních 
komunikacích  (vliv  změny  dopravního  toku),  pro  povrchovou  část  trasování  metra,  pro 
stacionární zdroje a pro hluk ze stavební činnosti.

Z výpočtů hluku z provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že zprovozněním metra by 
na  většině  území  mělo  dojít  k mírnému  snížení  (do  1,0  dB)  hlukové  zátěže.  V ulicích 
Thomajerova, Novodvorská, Michelská (v úseku 5. Května – Jižní spojka), Ke Krči, ČS exilu 
(úsek Modřanská – Lhotecká), V Štíhlách, Brněnská, Durychova a Libušská je snížení hluku 
dle studie prokazatelné (více než 0,9 dB).  V ulici Vídeňská v úseku Dobronická – Kunratická 
spojka je dle studije mírný nárůst hlukové zátěže (0,6 dB), tento nárůst stejně jako zlepšení 
(do 0,9 dB) není dle NV 272/2011 prokazatelné.

V části věnované povrchovému vedení trasy metra (lokalita u Krčského nádraží a lokalita 
Písnice) je proveden porovnávací výpočet. V lokalitě Krčského nádraží není hlukovou studií 
prokázána změna hlukové situace, výsledky pro obě varianty (0 a 1) jsou totožné. V lokalitě 
Písnice  je  konstatováno  možné  zatížení  oblasti  výstavbou  obchvatu  Písnice  a  provozem 
parkoviště P+R, přičemž dle studie by měl být obchvat realizován před výstavbou metra D a 
„je předpoklad, že protihluková opatření podél obchvatu také odcloní i stanici metra“ Depo 
Písnice.  Z připojených  tabulek  nevyplývají  změny  v hlukovém  zatížení  oblasti  vlivem 
výstavby metra a s tím spojenou stavbou parkoviště P+R.

Samostatná  kapitola  týkajících  se  parkovišť  a  parkovacích  stání  P+R  konstatuje 
nepřekračování hlukových limitů. Bohužel ve studii jediný výpočet pro plánované parkoviště 
P+R je  provedeno  pouze  pro  Depo  Písnice,  u  ostatních  jsou  pouze  konstatovány  kladné 
výsledky bez uvedení  výpočtových variant  a  tabulek s výsledky.  Tento nedostatek  byl  již 
uveden v předchozím stanovisku HSHMP 24642/2011.

Stránka 2 z 4



Kapitola  věnovaná  stacionárním  zdrojům  hluku  –  větrací  vyústky  stanic  metra  a  tunelů 
konstatuje výpočty nepřekračování příslušných hygienických limitů.

Z hlukové  studie  dále  vyplývá,  že  po  dobu  výstavby  bude  navýšení  dopravy  z odvozu  a 
návozu materiálů maximálně 0,5 dB oproti dnešnímu stavu, což není prokazatelné navýšení. 
Výpočet je proveden pouze pro denní dobu, v noční době by tedy doprava na a ze stavenišť 
neměla být provozována.

V hlukové studii byl proveden výpočet hluku ze stavební činnosti. Dle vypočtených hodnot 
uvedených v tabulkách lze konstatovat následující:
Staveniště  PAD1  -  PAD4  -  VO-OL  –  stanice  Olbrachtova  splňuje  hygienické  limity  ze 
stavební činnosti v době 7 – 21 hod ve výšce 10m, s výjimkou dvou výpočtových bodů, kde je 
hodnota  těsně  nad  hranicí  příslušného  hygienického  limitu.  Doporučujeme  dopracovat 
výpočet i pro nižší výšku a požadovat ve studii předpokládané protihlukové clony výšky 4 m 
na staveništích VO-OL a OL 1 a 2. Na staveništi PAD 1 a 4 je uvazováno plné 2 m vysoké 
oplocení.
Staveniště  NAK a NEK – překročení  přípustných hygienických limitů  je  pouze v jednom 
výpočtovém bodě stanoviště NEK 2. Pro staveniště NEK jsou výpočtové body ve výšce 15 m, 
doporučujeme dopracovat výpočet i pro dvě nižší výšky, za předpokladu použití 4 m vysoké 
protihlukové stěny na jižní a západní hranici staveniště. U ostatních stavenišť je uvažováno 2 
m vysoké plné oplocení.
Staveniště ND: U některých výpočtových bodů proveden výpočet ve výšce 15 m. Požadujeme 
doplnění  i  pro  dvě  menší  výšky.  S výjimkou  jednoho  výpočtového  bodu  z 30  bodů  jsou 
hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti dodrženy. Předpokládá se protihluková clona 
4 m vysoká u stavenišť ND 2 a 3, ostatní staveniště mají pevné 2 m vysoké oplocení.
Staveniště  ND4  a  LI  –  Součástí  tohoto  odstavce  je  i  staveniště  ND4  již  hodnocené 
v předchozím odstavci. Ve stejných výpočtových bodech jsou ve dvou odstavcích uvedeny 
rozdílné  hodnoty,  přičemž  vypočtené  hodnoty  v jedné  z tabulek  překračují  přípustné 
hygienické limity. Některé výpočtové body jsou ve výšce 20 m. a v jednom z výpočtových 
bodů na staveništi LI je překročen hygienický limit. Studie předpokládá na staveništích ND4 a 
LI směrem k obytné zástavbě protihlukovou clonu 4m vysokou. Tato clona nebyla uvedena 
v předchozím odstavci věnovanému staveništi ND, neboť v tomto odstavci jsou hodnoty ve 
výpočtových bodech pro ND4 pod hygienickým limitem. Doporučujeme provést výpočet i 
pro tři nižší výšky a vypořádat kolizi výsledků pro staveniště ND4.
Staveniště PI a DPI – Na staveništi  PI je překročen přípustný hygienický limit  ve 2 ze 6 
výpočtových bodů, přičemž tyto jsou uvažovány ve výšce 10m. Požadujeme výpočet i pro 
výšku nižší. Na staveništi DPI jsou hygienické limity dodrženy.
Staveniště Náměstí Bratří Synků – Výpočtové body jsou ve výšce 10m, požadujeme výpočet i 
v menší  výšce.  Z 19  bodů  je  v jednom překročen  hygienický  limit  a  v jednom z bodů  je 
vypočtená  hodnota  na  hranici  limitu.  Staveniště  bude  dle  studie  ohrazeno  protihlukovou 
stěnou vysokou 4 m.
Staveniště  Perunova  –  vypočtené  hodnoty  jsou  pod  hygienickým  limitem,  staveniště  je 
oploceno 2 m vysokým pevným plotem.
Staveniště  Náměstí  Míru  –  Výpočet  je  proveden  ve  výšce  10m.  Požadujeme  provedení 
výpočtu i v nižší výšce. V ulici Sázavská se nachází oddíly NM 1 – 3, přičemž u NM1 a NM2 
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je u několika výpočtových bodů překročen hygienický limit, stejně tak jako u jednoho ze dvou 
výpočtových bodů u oddílu NM4 (kde je navíc uveden bod 40 místo 42). Staveniště bude dle 
studie ohrazeno protihlukovou stěnou vysokou 4 m.
Pro hluk ze stavební činnosti je ve studii uvedeny seznam lokalit, kde je nutné v projektové 
dokumentaci  ke  stavebnímu povolení  prověřit  hluk  v chráněném vnitřním prostoru  staveb 
vzhledem k nedodržení přípustných hodnot hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti 
v chráněném venkovním prostoru stavby.

Vibrace z provozu metra jsou v oznámení o záměru vypořádána v „Posouzení přenosu hluku 
konstrukcí  z provozu  metra“  a  jsou  navržena  opatření  pro  budovy,  kde  může  dojít 
k překročení přípustných hygienických limitů.

V případě  nedodržení  hygienických  limitů  stanovených  nařízením  vlády  
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nebude možné 
vydat souhlasné stanovisko v dalších stupních dokumentace.

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 
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 za uvedených podmínek 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/777-3/Nov, ze dne 14.12.2011 ČIŽP/41/IPP/1108684.002/11/PBA RNDr. Budíšková / 6108 / 10422 Praha, 13.1.2012

Věc: Zveřejnění  dokumentace  vlivů  na  životní  prostředí  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.“ Kód záměru PHA777.

Dopisem uvedené značky byl  požádán oblastní  inspektorát  Praha ČIŽP o vyjádření  k dokumentaci.  K ní 
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 ovzduší:
Z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší nemáme k předložené dokumentaci připomínky.
Vyřizuje: Soušek

Oddělení ochrany vody:
K předložené dokumentaci nemáme připomínky. Předchozí připomínky byly zohledněny.
Vyřizuje: Jelínek

Oddělení ochrany přírody:
Dokumentace  je  zpracována  poměrně  podrobně,  přesto  nelze  některé  dopady  na  životní  prostředí, 
konkrétně ochranu přírody, zcela objektivně posoudit. Z hlediska ochrany zájmů dle zákona č. 114/92 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny máme k dokumentaci dále uvedené připomínky: 

1) Navrhována je pouze jedna varianta trasy metra D, řešení části trasy není v souladu s trasou vymezenou 
se schváleným ÚP hl. m. Prahy, ale je řešena podle navrhovaných celoměstsky významných změn ÚP, které 
však zatím nebyly schváleny. Zejména část trasy stanice Písnice, depo Písnice. Změnou je dotčena retenční 
nádrž Rezerva (VKP ze zákona), biocentrum (ÚSES). V rámci procesu EIA by měla být posouzena trasa ve 
stopě  metra  D  dle  schváleného  ÚP,  která  je  mimo  retenční  nádrž  a  vede  po  okraji  biocentra  ÚSES. 
Posouzeny a vyhodnoceny by měly být dopady na VKP i ÚSES.

2)  Dokumentace  obsahuje  jen  přílohu  „Sadovnické  hodnocení  technická  zpráva“.  V  oznámení  byly 
navrhovány sadové úpravy, náhradní výsadby za ekologickou újmu způsobenou kácením. ČIŽP nesouhlasila 
s řešením náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin až v rámci procesu 
povolování  kácení  dřevin.  Požadovala  doplnění  v  rámci  dokumentace  včetně  pozemků  pro  náhradní 
výsadbu.  Vzhledem  k  stavebním  aktivitám,  nárůstu  zpevněných  ploch,  terénním  pracím,  ochranným 
pásmům inženýrských sítí, není možné objektivně posoudit realizovatelnost náhradní výsadby na pozemku 
kácených dřevin případně možnosti její uložení na náhradních pozemcích.
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 

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor ochrany prostředí

Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1
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rostoucích  mimo  les  a  eliminace  zbytného  kácení  např.  z     důvodů  záborů  na  staveniště  v  parkových   
plochách. Zásadně nesouhlasíme s kácením dřevin na stavbě PER (staveniště Havlíčkovy sady, Perucká 
ul). Dle str. 10 “Sadovnického hodnocení“ má být káceno celkem 98 ks stromů na povolení (§ 8 odst 1 zák.  
č. 114/92 Sb., § 8 vyhl. č. 395/92 Sb.) je z tohoto počtu 53 stromů „nadměrečných.“ Jedná se o parkovou 
nezastavitelnou plochu dle schváleného ÚP hl.m. Prahy. Dřeviny jsou v dobrém nebo výborném   zdravotním   
stavu, druhové složení lípa, javor, jasan). Staveniště je plošná dočasná stavba, nejedná se o vlastní liniovou 
dopravní stavbu, která je v nezastavitelných plochách  výjimečně přípustná. Zároveň  stavby nesmí narušit 
nebo omezit hlavní funkci, tj. parkovou.  Navrhovaný rozsah kácení povede k významnému dlouhodobému 
narušení funkce parku. Stavbu PER požadujeme realizovat mimo parkovou plochu, podobně plochu NMD 5 
(Riegrovy sady). Vzhledem k rozsahu kácení dřevin v rámci záměru, celkem 7 511 ks dřevin stromového, 
vzrůstu je nezbytné chránit stromy s obvodem nad 80 cm ve výši 1,3 m nad zemí v počtu (551 ks) řešit jejich  
zachování v parkových plochách v plochách zeleně (plochy ZP, ZMK). Nelze souhlasit, aby dočasné stavby 
(zařízení stavenišť, odvětrání v parcích) byly důvodem jejich kácení. Obnova parkových ploch je třeba řešit 
již v rámci procesu EIA a ne individuálně v dalších stupních řízení. Nebyla doložena variantní řešení. 
 
3) Velké terénní úpravy území představuje stanice metra Nádraží Krč. Ovlivněn bude vodní tok Kunratického 
potoka  a  rybníka,  VKP ze  zákona.  Podél  potoka  je  vymezen  územní  systém ekologické  stability.  Není 
doloženo posouzení vlivu stavby na vodní tok a rybník z hlediska VKP ze zákona, tj. na zajištění a plnění 
ekologicko - stabilizační funkce. V kapitole D.I.4 Vlivy na povrchové vody jsou řešeny pouze z technického 
hlediska.

4) Posouzení vlivu na povrchové vody je zpracováno nedostatečně, kap. B.3. A D. 4. Nebyla tak vypořádána 
připomínka  ČIŽP  OOP  k  oznámení.  Doplněna  byla  sice  opatření  na  eliminaci  odtoku  dešťových  vod 
v obecné rovině formou jejich zasakování a limitem pro regulovaný odtok vod z území 10l/s/ha.  Nebylo  
prověřeno zda lze splnit a za jakých podmínek (retenční nádrže jejich objem). Zejména v případě parkovišť 
(P+R a komunikací) se jedná o velké zpevněné plochy. Zpevněné plochy vedou k urychlení odtoku vody 
z území a zároveň k omezení vsaku do podloží. Nejsou doloženy žádné výpočty (pro nefekální vody). Nelze  
tak posoudit změnu odtokových poměrů před a po zástavbě území, nelze tak posoudit dotčení vodotečí jako 
VKP ze zákona 114/92 Sb. Nesouhlasíme s odsunutím řešení do dalších stupňů řízení  PD. Z míst pro  
staveniště by měly být  vyřazeny plochy se zvýšenou hladinou podzemní vody v blízkosti  vodních ploch 
a vodních toků, (str. 234, obr. č. 38, staveniště DI-DPI, lze odhadnou dle porostu vlhkomilných dřevin např. 
vrb). Nesouhlasíme s omezením ploch s retenční funkcí v době výstavby.

5) Stavební záměr představuje  velmi velký objem výkopové zeminy a rubaniny, část má být použita zpět 
v rámci stavby metra, nespecifikovaná část (většina) na rekultivaci území mimo stavbu metra, vytypovány 
jsou lokality, z nichž některé mají již naplněnou kapacitu. V rámci EIA by měly být posouzeny lokality pro 
uložení výkopové zeminy. Nelze tak vyloučit případné následné nepřímé dopady na zájmové plochy ochrany 
přírody chráněné zákonem č. 114/92 Sb. 

6) 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 úzce 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...)  Připomínka  ČIŽP  nebyla  vypořádána  VKP  nejsou  posouzeny,  pouze  popsány.  Nejsou 
posouzeny ani v rámci krajinného rázu (kap. D). Zohledňována je vizualizace krajiny. § 12 zák.č.114/92 Sb.  
Krajinný ráz,  kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je  
chráněn před činností  snižující  jeho estetickou a přírodní  hodnotu.  Zásahy do krajinného rázu,  zejména  
umisťování  a  povolování  staveb,  mohou  být  prováděny  pouze  s  ohledem  na  zachování  významných 
krajinných  prvků, zvláště  chráněných  území, kulturních  dominant  krajiny,  harmonické  měřítko  a  vztahy  
v krajině.

7) U ploch ÚSES je třeba dodržet zachováním prostorových parametrů vymezeného a schváleného prvku 
ÚSES (biokoridor a biocentrum (např. BC u nádrže Rezerva)

Vyřizuje: RNDr. Kateřina Zelenková  

Oddělení ochrany lesa:
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném a účinném  
znění, nemáme k předložené dokumentaci připomínky. 
Vyřizuje: Myslivec
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Závěr:
ČIŽP OI Praha má k předložené dokumentaci zásadní připomínky ze strany ochrany přírody, které 
inspekce požaduje vypořádat v posudku k této dokumentaci. 
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Ing. Miroslav Mareš
vedoucí oddělení integrace

ČIŽP OI Praha
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Vyřizuje/ linka Datum
27.2.2012

Věc: Vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného
orgánu státní správy dle § 8 odst. 2, odst. 3 a odst. 6 zákona Č. 100/2001 Sb.,

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění (dále jen zákon),

k dokumentaci připravovaného záměru

Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa)

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona

ke shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánů:

1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Ing. Smejtek

Bez připomínek.

2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství: Ing. Rííkl

Předložená dokumentace řeší výstavbu metra I.D v úseku stanic Náměstí Míru - Depo Písnice.

V průběhu stavební akce dojde k ražbě traťových tunelů metra, mj. pod lesním pozemkem

parc. Č. 171/1 k. Ú. Krč.

V rámci dokumentace ke stavebnímu záměru je dále navrženo dotčení části lesního pozemku

parc. Č. 171/1 k. Ú. Krč v rozsahu 295 m2 zřízením staveniště pro stavbu povrchové stanice

Nádraží Krč. Ve vyj ádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy

k oznámení připravovaného záměru pod SZn. 0442488/2011/1/00P/IV ze dne 1. 8. 2011 bylo

požadováno umístit tohoto zařízení staveniště tak, aby nezasahovalo na lesní pozemky

a nedocházelo kjejich záboru.

Vzhledem ke skutečnosti, že tento požadavek nebyl v předložené dokumentaci zohledněn,

trváme na zdůvodnění nezbytnosti dotčení části lesního pozemku parc. Č. 171/1 k. Ú. Krč

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha I
Pracoviště: Jungmannova 29/35, 11000 Praha I
tel. 236 001 III, fax 236 007 074
e-rn a il: oop@praha.eu, IDDS: 48ia97h



umístěním zařízení staveniště nejpozději ve fázi územního řízení. Pokud by toto nebylo řádně

zdůvodněno, trváme na přesunutí zařízení staveniště zcela mimo tento lesní pozemek. Správní

orgán na základě skutečností známých z úřední činnosti, tj. především znalosti místa,

ortofotosnímku hlavního města Prahy z roku 2010, který je prolnutý s vrstvou katastrální mapy,

ověřil, že navržená plocha pro zařízení staveniště na uvedeném lesním pozemku je částečně

svažitá, vyskytuje se na ní několik jedinců lesních dřevin a přiléhá ke stávající nezpevněné lesní

cestě zpřístupňující porost na lesním pozemku. V této souvislosti bude třeba dořešit i ochranu

předmětného porostu (např. provizorním oplocením). Dle názoru správního orgánu není

ponechání této okrajové části zařízení staveniště pro stavbu povrchové stanice Nádraží Krč

na lesním pozemku parc. Č. 171/1 k. Ú. Krč s ohledem na výměru, charakter, a tedy využitelnost

této plochy nevyhnutelné.

Do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku parc. Č. 171/1 k. Ú. Krč budou v rámci stavební

akce realizovány povrchové úpravy chodníků a vozovek a štěrkem zpevněné plochy.

Vzhledem k tomu, že dojde předmětnou stavbou k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m

od okraje lesa (popř. k dotčení lesního pozemku), je pro vydání územního rozhodnutí nezbytné

závazné stanovisko orgánu státní správy lesů. Pro stavební řízení je v případě dotčení lesních

pozemků nezbytné povolení odnětí těchto lesních pozemků plnění funkcí lesa, o které je třeba

požádat rovněž orgán státní správy lesů zdejšího odboru po nabytí právní moci územního
rozhodnutí.

3. Z hlediska nakládání s odpady: Mgr. Wagner

Bez připomínek.

4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing. Polanská

Výstavba trasy metra 1.0 v úseku Náměstí Míru - Depo Písnice (včetně depa) bude probíhat

ve třech etapách:

1. etapa (l.D 1) Pankrác - Nové Dvory, délka úseku 4,1 km,

- 2. etapa (1.02) Nové Dvory - Písnice (Depo Písnice), délka úseku 3,7 km,
- 3. etapa (1.03) Pankrác - Náměstí Míru, délka úseku 2,7 km.

Celková délka trasy je 10,5 km.

Na uvedené trase má být vybudováno 10 stanic - Náměstí Míru, Náměstí bratří Synků, Pankrác,

Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové Dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice.

Navržená trasa se kříží se stávající sítí metra ve dvou přestupních bodech, s trasou A ve stanici

Náměstí Míru a s trasou C ve stanici Pankrác. Na těchto bodech budou vybudovány stanice

s možností přestupu na stávající trasy metra.

Zahájení výstavby trasy 1.0 I je předpokládáno v roce 2014 a zahájení provozu v roce 2018.

Výstavba trasy 1.02 má být zahájena v roce 2017 a provoz v roce 2021. Výstavba trasy 1.03

se předpokládá v roce 2019 a zahájení provozu v roce 2024.
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V rámci výstavby trasy metra D vzniknou v blízkosti stanic parkovací plochy:

Stanice Náměstí bratří Synků - parkoviště v rámci stanice - 55 parkovacích stání (PS);

Stanice Nádraží Krč - parkovací objekt - 445 PS a 28 PS na povrchu;

Stanice Nemocnice Krč - parkoviště v rámci stanice - 150 PS;

Stanice Nové Dvory - plošné parkoviště - 150 PS;

Stanice Písnice - plošné parkoviště - 400 PS;

Stanice Depo Písnice - plošné parkoviště - 950 PS.

K předložené dokumentaci je doložena rozptylová studie, kterou vypracoval ATEM - Ateliér

ekologických modelů v říjnu 2011. Studie hodnotí vliv provozu navrhovaného záměru na kvalitu

ovzduší v cílovém stavu tj. po dokončení výstavby všech tří etap, a to pro znečišťující látky N02

(průměrné roční a max. hodinové koncentrace), PMIO a benzen (průměrné roční koncentrace)

ve výhledu k roku 2025. Součástí studie je také vyhodnocení výstavby. Hodnocení bylo

provedeno v síti 1 938 referenčních bodů s krokem sítě 250 m. Do výpočtů

byly zapracovány údaje o dopravě v zájmovém území ve výhledu k roku 2025. Údaje o imisním

pozadí byly převzaty z podkladových datových sestav projektu "Vyhodnocení vlivů Konceptu

Územního plánu hlavního města Prahy na kvalitu ovzduší". Hodnocené zájmové území zahrnuje

městské části Prahy 2, Prahy 4, Libuš - Písnice a Kunratice.

Podle výsledků modelových výpočtů se ve stavu před výstavbou trasy metra D budou hodnoty

průměrných ročních koncentrací N02 na posuzovaném území pohybovat na úrovni 50 % - 90%
imisního limitu.

Po uvedení plánované trasy metra D do provozu lze očekávat vlivem poklesu intenzity

individuální i veřejné autobusové dopravy snížení imisní zátěže u všech sledovaných

znečišťujících látek. Průměrné roční koncentrace N02 se sníží až o 1,6 ug/m" (4 % imisního

limitu) a průměrné roční koncentrace PMIO až o 6,5 ug/m" (16 % imisního limitu), a to

především podél ulic Michelská a Vídeňská v blízkosti nemocnice Krč, po kterých je v současné

době vedena většina tras autobusů MHD. Průměrné roční koncentrace benzenu se sníží pouze

00,03 ug/rn:' (cca 0,6 % imisního limitu), což je dáno nízkými emisemi benzenu z provozu

autobusové dopravy. V oblasti stanice Depo Písnice dojde vlivem nového dopravního napojení

terminálu k lokálnímu nárůstu průměrných ročních koncentrací N02 do 0,6 ug/m" a průměrných

ročních koncentrací PMIO do 7 ug/rrr' (18 % imisního limitu), přičemž ve dvou lokalitách dojde

u PM10 k nárůstu počtu překročení limitu 24hodinové koncentrace z podlimitního počtu

na nadlimitní. Jedná se o plochu samotného terminálu a lokalitu při napojení nové komunikace

na Vídeňskou ulici (mimo obytnou zástavbu).

K dočasnému zvýšení imisní zátěže dojde v období výstavby. Vzhledem k charakteru

jednotlivých fází výstavby jednotlivých stanic byla podrobně hodnocena fáze zemních prací

- hloubení stavební jámy. Příspěvek stavby k max. hodinovým koncentracím N02 byl

vyhodnocen u obytné zástavby v blízkosti stavenišť některých stanic až nad úrovní 200 ug/m'.

Průměrné denní koncentrace PMIO (včetně sekundární prašnosti z dopravy) mají vzrůst nejvýše
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o 8 ug/m'. Z hlediska max. denních koncentrací PM 10 (tzn. pro kombinaci nejméně příznivých

okolností) byly vypočteny u nejbližší zástavby hodnoty přes 100 ug/m",
Pro tyto situace zpracovatel rozptylové studie doporučuje aplikovat ochranná opatření ke snížení

prašnosti, např. omezení stavebních prací v případě nepříznivých meteorologických podmínek,
aplikaci zástěn po obvodu staveniště, kropení komunikací, oplach aut při výjezdu

na komunikace, pravidelnou očistu příjezdových a odjezdových tras.

Dále zpracovatel rozptylové studie pro snížení emisí N02 na staveništi alternativně navrhnu I

technické opatření - nasazení strojních zařízení s emisními limity pro mimosilniční dieselové

motory na úrovni Etapy IV podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/26/EC (platnost

od roku 2014). Za předpokladu použití strojního zařízení s emisními hodnotami dle požadavků

uvedené Etapy IV byly vypočteny příspěvky max. hodinových koncentrací N02 v hodnotách

pouze do 20 ug/m",

Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že vyhodnocení vlivu provozu záměru na ovzduší

dokumentuje pokles dopravních zátěží (z individuální i hromadné motorové dopravy) podél

velké části navržené trasy, čímž dojde i ke snížení imisní zátěže území, a to u všech sledovaných

znečišťujících látek. K lokálnímu navýšení imisního zatížení dojde pouze v oblasti nového

napojení dopravního terminálu v blízkosti stanice Depo Písnice.

Vliv stavební činnosti při výstavbě trasy metra LD bude pro okolní zástavbu významný, což

dokládá i předložené vyhodnocení imisního zatížení v období výstavby, a to především ve fázi

zemních prací. Příspěvek k max. hodinovým koncentracím N02 byl vyhodnocen u obytné

zástavby až nad úrovní 200 ug/rrr'. Nejvyšší hodnoty max. 24 hodinových koncentrací PMIO byly

vypočteny u nejbližší zástavby přes 100 ug/rrr',
Z toho důvodu orgán ochrany ovzduší požaduje do Stanoviska o posuzování vlivu záměru

na životní prostředí zapracovat požadavky na uplatnění takových technických a organizačních

opatření ve fázi realizace stavby, která by vedla k maximálnímu snížení emisí NOx a PMIO

během výstavby trasy metra.

5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Ing. Smejtek

Plánovaný záměr představuje výstavbu podzemní dráhy metra v úseku náměstí Míru - Depo

Písnice (provozní úsek I.D). Celkem se jedná o 10 stanic v délce trati cca 10,5 km.

Předložená dokumentace záměru reaguje na připomínky přednesené OOP MHMP ve vyjádření

k oznámení předmětného záměru (SZn. S-MHMP-0442488/2011/1/00P/VI). Dokumentace

v kapitole D.l.7. vyhodnocuje vlivy na faunu, floru a ekosystémy (ÚSES, VKP). Zpracování

dané kapitoly je dostatečné a v kombinaci s dodaným přírodovědným průzkumem; zoologický

průzkum (Vojar a kol. 2011), botanický průzkum (Adam 2011), odpovídá na většinu otázek

z hlediska zájmů hájených orgánem ochrany přírody. Lokalita byla v rámci zoologického

průzkumu několikrát navštěvována vobdobí od dubna do září roku 2011. Jedná se tedy

o aktuální údaje z terénu v průběhu nejdůležitějších období roku, dále je v průzkumu využita
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nálezová databáze ochrany přírody a relevantní dostupná data z dotčeného území, Z doloženého

zoologického průzkumu vyplývá dotčení zvláště chráněných druhů živočichů. V obecné rovině

jsou vyhodnoceny přímé a nepřímé vlivy na živočichy, jejich počty a místa pozorování. Součástí

přírodovědného průzkumu a dokumentace záměru (kompenzační opatření kapitola D.IV.1.) jsou

dále návrhy opatření ke zmírnění vlivů na předmětné dotčené druhy a jejich biotopy, nebo jako

součást náhradních opatření. V následných fázích projektové dokumentace (DUR) je třeba se

řídit navrhovanými opatřeními z dokumentace záměru. Vzhledem k dotčení zvláště chráněných

živočichů (škodlivý zásah do přirozeného vývoje) je nutné si u OOP MHMP zažádat o výjimku,

která bude vydána ve formě samostatného správního rozhodnutí.

Dokumentace záměru obsahuje kapitolu, která se zabývá vlivem na krajinu (D.L8.).

Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz tak, jak je provedeno, vychází z běžně užívané metodiky

(Vorel, Bukaček, Matějka, Culek, Sklenička 2004) a poskytuje dostatečnou informaci pro orgán

ochrany přírody k posouzení dané problematiky dle § 12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny, v platném znění. Součástí vyhodnocení vlivů na krajinný ráz jsou doložené

vizualizace nadzemních objektů stanic metra. Podrobněji byly dle výše citované metodiky

vyhodnoceny stanice Nádraží Krč a stanice Depo Písnice.

Dokumentace záměru tak, jak byla OOP MHMP doložena, dostatečně postihuje hlavní aspekty

sledované z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Nemáme tedy dalších připomínek.

6. Z hlediska myslivosti: Ing. Růkl
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.

7.Z hlediska ochrany vod: Ing. Fidranská

Vliv tubusů metra na proudění podzemních vod není řešen.

Likvidace dešťových vod a dodržení principu jejich přednostního zásaku není použito,

ani komentováno.

Návrh likvidace drenážních a průsakových vod zůstává oproti oznámení nezměněn. Jak bylo

konstatováno ve stanovisku pod čj. S-MHMP-442488/2011/1/00PNI ze dne 1. 8. 2011

zavádění drenážních vod a vod ze stavebních jam do veřejné jednotné kanalizace je

Kanalizačním řádem kanalizace v povodí ÚČOV Praha omezeno na nevýznamná množství a při

splnění dalších podmínek a okolností stanovené Kanalizačním řádem. Přestože je v našem

vyjádření vysvětleno, že je třeba tyto vody nezavádět do kanalizačního systému, že chod čistírny

odpadních vod tímto může být narušen, přístup k řešení nebyl změněn. Množství těchto vod není

možno každopádně považovat za nevýznamné, opak je pravdou.
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OOP MHMP proto požaduje řešit v souladu s platnou legislativou výše uvedené, přičemž řešení

by mělo být známo nejpozději ve fázi územního řízení.

Toto vyjádření je vydáváno dle § 154 zákona č. 50012004 Sb., správní řád.

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

Ing. Jana C i b u I k o v á
vedoucí oddělení posuzování

vlivů na životní prostředí
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Věc: Stanovisko správce drobných vodních toků, podle §8 vyhlášky Mze č.

432/2001 Sb. - "Výstavba trasy LD metra v Praze Náměstí Míru - Depo
Písnice"- dokumentace dle zák. Č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní

prostředí

S předloženou dokumentací dle zák. Č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na
životní prostředí "Výstavba trasy l.D metra v Praze Náměstí Míru - Depo
Písnice" souhlasíme s tím že budou splněny následující ustanovení vodního
zákona a příslušných platných vyhlášek týkajících se hospodaření s dešťovou
vodou.
Návrh hospodaření s dešťovou vodou pro všechny odvodňované plochy v rámci
výše uvedené stavby, musí být v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona
Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v
platném znění, ustanovením § 20 odst. 5 písmoc) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění a článkem 11 odst.
7 vyhlášky č.26/1999 Sb., hlavního města Prahy, o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (OTPP), v platném znění.
Jedná se přednostně o návrh vsakování dešťových vod (podložený geologickým
a hydrogeologickým průzkumem), případně návrh retenčních opatření
s regulovaným vypouštěním. V souladu s Revidovanými pokyny pro odvodnění
hl. m. Prahy a Generelem odvodnění hlavního města Prahy musí být retenční
objemy těchto opatření při níže uvedeném odtoku v souhrnu navrženy na
desetiletou srážku (n = 0,1) s dobou trvání 30 min. Regulované odtokové
množství do toku přes dešťovou kanalizaci nesmí přesáhnout 10 l/s/ha..
Uvedené požadavky je třeba doložit průkaznými podrobnými výpočty na
základě hydrotechníckých situací. Výše specifikovaná opatření zabraňují
zvětšování stávajícího zátopového území, ohrožení občanů včetně jejich
majetku velkou vodou, zhoršování kvality vody v toku a zmenšování
přirozených zásob podzemní vody. Zároveň chrání koryto potoka, nezhoršují
odtokové poměry z povodí a tím chrání společné životní prostředí.

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha I
Pracoviště:Jungmannova 35, 110 00 Praha I
tel. 236001 III, fax 236007074 e-mail: richard.polifka@cityofprague.cz
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí

Dále trvají naše požadavky uvedené ve Stanovisku správce drobných vodních toků
na území hl. m. Prahy zn: S-MHMP/487554/11/00PIXI/422/11/P01 ze dne
15.6.2011. V této souvislosti požadujeme posouzení vlivu umístění stanice
metra "Otakarova" na úroveň hladiny podzemní vody v prostoru lokality
starých Nuslí. V případě retenční nádrže Rezerva nesmí dojít výstavbou metra
ke zmenšení retenčního objemu nádrže, která byla vybudována a má sloužit
jako retenční nádrž východně ležícího areálu Alll Mike, s.r.o., se sídlem Praha
1, Politických vězňů 19/Čp.1597, PSČ 110 00. Zapůjčenou dokumentaci
v příloze vracíme.

Toto stanovisko je stanovisko správce drobných vodních toků a nenahrazuje
žádná jiná stanoviska, rozhodnutí a vyjádření Odboru ochrany prostředí
Magistrátu hlavního města Prahy, jako dotčeného orgánu státní správy.

S pozdravem

Maqis'rát 1:1.m. Prahy
odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
Praha 1
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vedoucí oddělení péče o zeleň

Příloha: Dokumentace dle zák. Č. 100/2001 Sb.
CO: vlastní



 

 

Magistrát hl. m. Prahy 
Odbor ochrany prostředí 
oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

Věc: Vyjádření k dokumentaci EIA záměru Provozní úsek I.D metra 
 

1. Stavba má oproti jiným současným pražským velkým dopravním stavbám natolik velký přínos k řešení 
dopravní situace i zlepšení životního prostředí, že by oproti nim byla přijatelná i větší míra vedlejších 
negativních dopadů.  

2. Negativem prezentovaného návrhu je neuskutečnění přestupní vazby k nádraží Vršovice, které se u 
trasy D dříve plánovalo. Dokumentace neobsahuje ani opatření, které by dopad její absence zmírnila. 

3. U stanic na jižním okraji města se z návazné autobusové dopravy počítá pouze s linkami PID 
(formulace MHD a PID je zavádějící s ohledem na to, že MHD je součástí PID). Lze však očekávat, že 
stanice svou polohou na okraji města a dostupností z Pražského okruhu může přitáhnout i linky mimo 
tento systém, kapacita terminálu by to měla umožnit, na což by měl být brán ohled při jeho navrhování. 
Pouhá dvě odjezdová stání v terminálu Depo Písnice považuji za výrazně nedostatečná. Lze na nich 
očekávat provoz větší, než na zastávkách, kde již nyní pražský dopravní úřad pro údajně vyčerpanou 
kapacitu odmítá povolit zastavování dalších linek. Pouhá dvě odjezdová stání jsou v rozporu s označeními 
„velký dopravní terminál“ z jiných částí textu dokumentace. Na místě je skutečné zřízení velkého 
dopravního terminálu u stanice. 

4. U stanice Náměstí Míru jsou navrhovány nezastřešené výstupy na uliční úroveň. U již existujících 
výstupů tohoto druhu např. právě u stanice trasy A v téže lokalitě se zejména v zimním období nedaří je 
udržovat nenamrzlé a tedy bezpečné. Pokud by bylo možno s majiteli některých z přilehlých objektů 
dohodnout výstup do podloubí obdobně jako na nám. Jiřího z Poděbrad, přispělo by to k pohodlí i 
bezpečnosti uživatelů. 
   Totéž platí pro severní vestibul zastávky Náměstí bratří Synků. U jižního výstupu ze stanice Náměstí 
bratří Synků a u stanice Olbrachtova zcela chybí podrobnosti.  

5. U hlukové studie na str. 209-210 by bylo na místě vysvětlení, proč vychází téměř stejně výrazný dopad 
i pro noční dobu, kdy metro není v provozu. 

6. V dokumentaci  je sice výčet kulturních památek v blízkosti stavby, ale v části D.I.9 nenacházím 
zhodnocení možného vlivu stavby na ně, a návrhy možných opatření jsou nahrazeny odkazem na nutnost 
projednání stavebních úprav s orgány památkové péče.  Domnívám se, že předběžná jednání s těmito 
orgány mohla proběhnout při zpracování dokumentace a že závěry včetně navržených opatření měly být 
obsaženy v této části dokumentace. 
 
V Praze dne 15.1.2012 

Josef Jůza 








































		2011-06-20T15:13:05+0200


		2012-01-11T17:16:22+0100


		2012-01-11T07:53:34+0100


		2012-01-13T10:11:18+0100
	Ing. Miroslav Mareš




