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ÚVOD
Předložená dokumentace je dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, dokumentací
o posuzování vlivů navrhované stavby „Napojení území STAR (Science & Technology
Advanced Region) na metro D“ na životní prostředí v rozsahu zpracování stanoveném
přílohou č. 4 tohoto zákona.
Zadáním posuzované stavby je návrh místní sběrné komunikace s propojovacím účinkem
v rámci dotčených obcí vytvářející novou páteřní síť umožňující v budoucnu dopravně
obsloužit rozsáhlé území STAR a připojení tohoto území k systému hromadné dopravy
hlavního města Prahy včetně regionální dopravy Pražské integrované dopravy při splnění
požadavku minimalizace negativního ovlivnění životního prostředí území.
Při zpracování dokumentace se vycházelo z podkladů v podobě existujících studií, výsledků
průzkumů doplněných o vlastní průzkumy, archivních šetření a konzultací se specialisty a
osobami odpovědnými ve státní správě i soukromém sektoru. Dokumentace obsahuje
podrobné řešení zvláště důležitých problémů v podobě samostatných studií (hluk, znečištění
ovzduší, vliv na zdraví obyvatel aj.).
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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.
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DIČ:

70891095
CZ70891095
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ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název záměru
„Napojení území STAR na metro D“
Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění.
Silnice odpovídá návrhové kategorii S 7,5/60. Jedná se o místní sběrnou komunikaci
o 1 jízdním pruhu v každém směru a o celkové délce zhruba 3 km.
Záměr stavby je z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí předmětem, který dle
§ 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, a přílohy č. 1 zákona
č. 100/2001 Sb. zařazen do kategorie II. bod 9.1 sloupec B a podléhá posouzení. Příslušným
správním úřadem k provedení zjišťovacího řízení a dalších správních úkonů v procesu
posuzování záměru je správní úřad příslušného kraje.
Vzhledem k tomu, že posuzovaný stavební záměr se nachází současně v územně
správním obvodě Středočeského kraje a hl.m. Prahy. Bude dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění, o příslušném správním orgánu, který provede posouzení, rozhodovat MŽP.
Citace: kategorie II - bod 9.1 přílohy č.1
Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy
(záměry neuvedené v kategorii I).

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Stavební záměr zahrnuje vybudování základní dopravní infrastruktury nově vznikajícího
území STAR a jeho silničního napojení na plánovanou konečnou stanici Depo Písnice trasy D
pražského metra.
Stavební záměr zahrnuje celkem 3 úseky komunikací - úseky A, B a C (úsek A je
rozdělen dále na 2 podúseky - A1 a A2). Navrhované komunikace záměru jsou silnice
extravilánového typu kategorie S 7,5/60. Komunikace je navržena směrově nedělená
s napojením křižujících komunikací formou kruhových křižovatek.
druh pozemní komunikace :

místní sběrná komunikace

třída :

sběrná komunikace funkční třídy B1
(dle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110)

návrhová kategorie :

S 7,5/60

charakter komunikace :

obousměrná, nerozdělená

celková délka komunikace :

úsek: A1 … 1,073 km
A2 … 0,749
B … 0,273
C … 0,819

šířkovém uspořádání:

základní uspořádání 1+1 jízdní pruhy
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Lokalita STAR zahrnuje významná vědecká centra ELI a BIOCEV. STAR buduje
infrastrukturu pro inovační podnikání a transfer technologií (projekt QTH INNOVATION,
CITT ELI, CITT Biocev, KNIGHTS) dalšími investicemi v souvisejících oblastech jsou
(projekty CzechBio, Apronex, EXBIO, HiLASE). Odhad počtu pracovních míst v lokalitě
STAR je podle Studie dopravní infrastruktury 5000 pracovních míst.
Pro potřeby oznámení byly zpracovány dopravně inženýrské podklady – viz příloha
č. H.5 (zpracovatel: NDCon s.r.o., 2017/01).
Výpočet objemu dopravy generované plánovaným záměrem lokality STAR - Na základě
zjištěných údajů z předpokládaného počtu pracovních míst a oznámení záměru dle přílohy
č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,
k záměru “Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI“ (zpracovatel: Ekola group,
08/2009) byl vypočten předpokládaný celkový objem dopravy generovaný z jednotlivých
záměrů Lokality STAR. Předpokládaný počet zaměstnanců pro jednotlivé záměry byl
vzhledem k informacím o jednotlivých projektech rozdělen poměrově. Generovaná doprava
Lokalitou STAR je tvořena osobní automobily zaměstnanců a návštěv jednotlivých záměrů.
Pro další upřesnění byl proveden doplňující dopravní průzkum. Jednalo se o profilové
průzkumy za účelem zjištění hodnot dopravních intenzit a případně také jejich směrů na
komunikacích, na kterých byl následně aplikován model pro akustické posouzení. Hodnoty
získané dopravním průzkumem byly dále zpracovány a přepočteny dle TP 189 na roční
průměry denních intenzit (RPDI). Takto získaná data dále vstupují do výpočtu návrhového
horizontu pro roky 2030 a 2050.
Dále byly hodnoceny v rámci jednotlivých stavů rozvoje sítě komunikací v širším území:
1. stávající komunikační síť
2. výhledová komunikační síť
1) Stávající komunikační síť - V současném stavu je v území nejvíce vytížena komunikace
II/603 na kterou navazuje ulice Vídeňská a Kunratická spojka. Na těchto komunikacích
dochází k pravidelným kongescím jak v ranní tak také odpolední špičce. Tomuto
nežádoucímu jevu by měl pomoci plánovaný silniční obchvat Jesenice a zkapacitnění stávající
okružní křižovatky Kunratická spojka - Vídeňská. U ostatních komunikací nebylo zjištěno
kapacitní omezení.
Současná komunikační síť (schema viz příloha H.5) dotýkající se záměru Lokalita
STAR je tvořena následujícími komunikacemi:
 dálnice:
D0
 silnice II. třídy:
II/101, II/603
 silnice III. třídy:
III/0031, III/10115, III/10114, III/00314, III/00315
 místní komunikace: ulice Meteorologická, Libušská, K Libuši, Vídeňská, Švihovská,
Na Losách, Pramenná, Podchýšská a Kunratická spojka
2) Výhledová komunikační síť - Ve výhledu pro rok 2030 bylo uvažováno s existencí
současné komunikační sítě s předpokládem realizace následujících staveb:
 obchvat Dolních Břežan
 včetně zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany
 obchvat MČ Praha Písnice
 JZ obchvat Jesenice
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V případě dostavby metra D by k výše uvedeným komunikacím byly dostavěny ještě
následující úseky komunikací:
 tzv. metrobus komunikace navazující na JZ obchvat Jesenice
 komunikace na jihu plánovaného metra D
 místní obslužná komunikace na severu území mezi Hodkovicemi a Dolními Břežany
Obr. B.I.1 Kompletní komunikační síť řešeného území – výhled (2030)
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Zhodnocení dopravního zatížení – bylo provedeno pro 4 časové horizonty a různé stavy
existence jednotlivých staveb, a to jak staveb záměru (nulová vs. aktivní varianta), tak staveb
souvisejících.
Varianty dle existence staveb záměru (komunikace A1, A2, B a C):
 nulová – bez záměru
 aktivní – se záměrem
Posuzované časové stavy (časové horizonty):
 předchozí stav (rok 2000)
 současný stav (rok 2016)
 výhledový stav (rok 2030)
 výhledový stav (rok 2050)
Posuzované stavby, resp. jejich zapojení v rámci dopravního zatížení:
 předmět této dokumentace - místní sběrná komunikace, úseky A1, A2, B, C
 obchvat Dolních Břežan (včetně zprovoznění MÚK SOKP 513 Dolní Břežany)
 obchvat MČ Praha Písnice
 JZ obchvat Jesenice
 stavba Metra D (včetně objektu P+R)
 dálnice D3 (stavba 0301)
Celkem tak kombinací těchto kritérií vzniklo 9 následujících posuzovaných stavů dopravního
zatížení širšího území záměru (viz jejich shrnutí v tab. B.I.1):
1. Nulová varianta – 2016 stávající stav;
2a. Nulová varianta – výhled 2030, stávající komunikace;
2b. Nulová varianta – výhled 2030, realizace staveb obchvatu Dolních Břežan (včetně
zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ Praha Písnice,
stavby JZ obchvatu Jesenice;
3a. Aktivní varianta – výhled 2030, rozsah komunikací v nulové variantě 2a + posuzovaný
záměr (komunikace A+B+C);
3b. Aktivní varianta – výhled 2030, uvedený záměr včetně stavby obchvatu Dolních
Břežan (včetně zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ
Praha Písnice a stavby Metro D (včetně objektu P+R), po zprovoznění mimo D3;
3c. Aktivní varianta – výhled 2030, uvedený záměr včetně stavby obchvatu Dolních
Břežan (včetně zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ
Praha Písnice a stavby Metro D (včetně objektu P+R), včetně D3, po zprovoznění;
4a. Aktivní varianta – výhled 2050, rozsah komunikací v nulové variantě 2a + posuzovaný
záměr;
4b. Aktivní varianta – výhled 2050, uvedený záměr včetně stavby obchvatu Dolních
Břežan (včetně zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ
Praha Písnice a stavby Metro D (včetně objektu P+R), včetně D3;
5. Silniční síť rok 2000
Stávající stav (varianta 1) - V současném stavu je v území nejvíce vytížena komunikace
II/603 na kterou navazuje ulice Vídeňská a Kunratická spojka. Na těchto komunikacích
dochází k pravidelným kongescím jak v ranní tak také odpolední špičce. Tyto kongesce jsou
způsobeny především omezenou kapacitou navazujících křižovatek. Tomuto nežádoucímu
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jevu by měl v budoucnu pomoci plánovaný silniční obchvat Jesenice. U ostatních komunikací
nebyly zjištěny kapacitní nedostatky.
Dopravní situace je v současném stavu stabilní a nedochází k dopravním kongescím či
výrazným zdržením na žádné ze sledovaných komunikací. Světelně signalizační křižovatky
fungují s rezervou kapacity.
Stávající stav komunikací v rámci dopravního systému je popsán i v jedné výhledové
variantě, a to pro rok 2030 – viz varianta 2a.
Doprava vyvolaná realizací záměru lokality STAR - Realizací záměru dojde k navýšení
počtu osobních vozidel v území. Jedná se o vozidla zaměstnanců a návštěv jednotlivých
areálu. Na základě analýzy potenciálních zdrojů a cílů a jejich dostupností byla rozdělena
doprava od záměrů. Předpoklad rozdělení je, že při přidělování na síť jsou přidělovány
prioritně kapacitní komunikace. Počítáno je s maximální intenzitou vyvolané dopravy, kterou
jsou na základě odhadu záměry schopné vyvolat (poznámka: proto je dopravní zatížení pro
variantu 3a a 4a shodné).
Výhledové stavy se zapojením pouze stavby záměru (varianty 3a, 4a) – Jedná se o 2
aktivní výhledové stavy, které popisují pro 2 výhledové časové horizonty hypotetický stav,
kdy v provozu bude stávající silniční síť a stavby záměru, ale nikoliv další plánované
komunikace.
Výhledové stavy se zapojením ostatních staveb (varianty 2b, 3b, 3c, 4b) - Ve výhledových
stavech je zřetelný nárůst na kapacitních komunikacích D0, II/603, Kunratická spojka. Ve
variantách 3c a 4b je uvažována dostavba dálnice D3, resp. její napojení na SOKP (D0 Pražský okruh). Dostavba dálnice D3 do řešeného území přivede část dopravy z dálnice D1,
II/603 a dalších komunikací. Dle dopravního modelu část dopravy po napojení na D0 směřuje
na přivaděč k silnici II/603. Intenzita v roce 2050 na úseku přivaděč D0 a Kunratická spojka
převyšuje kapacitu současné II/603 (ul. Vídeňská). Konečné rozložení intenzit v území bude
nejvíce záležet na celkovém řešení v rámci širšího území (řešení jednotlivých křižovatek a
jejich propustnosti, atd.).
Tab. B.I.1 Posuzované stavy dopravního zatížení širšího území záměru
stav

posuzovaný dopravní stav komunikací

označení

dle záměru
(nulová
/ aktivní)

časový
horizont

1
2a
2b
3a
3b
3c
4a
4b
5

nulová
nulová
nulová
aktivní
aktivní
aktivní
aktivní
aktivní
nulová

2016
2030
2030
2030
2030
výhled
výhled
výhled
2000

posuzovaný
záměr
komunikace
STAR
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne

obchvat Dolních Břežan
D3
(včetně MÚK SOKP 513 Dolní Břežany)
stavba 0301
+ obchvat MČ Praha Písnice
(úsek MÚK Jesenice + stavby Metra D (včetně objektu P+R)
MÚK Jílové)
ne
ne
ne
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ne
ano
ano
ne
ne
ano
ano
ne
ne

Shrnutí:
Nárůst vozidel způsobený realizací záměrů Lokality STAR je vzhledem k intenzitám na
komunikační síti velmi malý. U většiny sledovaných komunikací se pohybuje se kolem
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1 ÷ 5 % z celkové intenzity (s lokálním maximem 16 ÷ 20 % z celkové intenzity na
komunikaci III/0031). Z hlediska dopravních intenzit je pro řešené území je zásadní
dopracovanost uvažované komunikační sítě (např. napojení D3 na D0 a její návaznost na D1,
II/603 a další komunikace), jež ovlivňuje celkové dopravní intenzity v území. Konečné
rozložení intenzit v území tak bude nejvíce záležet na budoucím řešení jednotlivých
křižovatek a jejich propustnosti.

B.I.3. Umístění záměru
obce (kraj):

MČ Praha 12 – Písnice (Hl. město Praha),
Vestec (Středočeský kraj),
Zlatníky-Hodkovice (Středočeský kraj),
Dolní Břežany (Středočeský kraj).

katastrální území (č. k. ú.):

Písnice (720984),
Vestec u Prahy (781029),
Hodkovice u Zlatníků (793213),
Dolní Břežany (628794).

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Komunikace stavebního záměru jsou rozděleny do tří úseků, které jsou vzájemně, buď přímo,
nebo nepřímo (stávající komunikační sítí), propojeny. Předkládaným záměrem je novostavba
těchto úseků komunikace:
- úsek A1
- napojení Depo Písnice (křižovatka K1) → nově budovaná okružní křižovatka
(K2),
- úsek A2
- nově budovaná okružní křižovatka (K2) → po napojení (křižovatka K3) na
stávající komunikaci ulice Hodkovická (III/10114),
- úsek B
- napojení (K4) stávající komunikace ulice Inovační (obec Hodkovice) → po
nově budovanou okružní křižovatku K5,
- úsek C
- nově budovaná okružní křižovatka K5 → po napojení na stávající
komunikaci ulice Pražská (obec Dolní Břežany) křižovatkou K6.
Záměr navrhované dopravní stavby je úzce spojen s územím a rozvojem dotčených území.
Úsek A spojuje konečnou stanici metra D Depo Písnice s ulicí Průmyslovou ve Vestci u
výzkumného centra BIOCEV (úsek A1) a dále pak pokračuje směrem na jih a napojuje se na
stávající silnici III/10114 - ulice Hodkovická (úsek A2).
Úsek B kopíruje trasu stávající polní cesty od ulice Inovační v Hodkovicích.
Po cca 200 m se okružní křižovatkou napojuje na úsek C.
Začátek úseku C se nachází na okružní křižovatce napojující plánovaný obchvat
Dolních Břežan se stávající silnicí III/0031. Trasa komunikace byla navržena v souladu
s dřívějšími návrhy, obchází stožáry vedení ZVN a VVN a její konec se nachází v okružní
křižovatce s úsekem B.
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Obr. B.I.2 Schematické zobrazení úseků stavby – A1, A2, B, C

HLAVNÍ
MĚSTO PRAHA

STŘEDOČESKÝ
KRAJ

Navazující významné dopravní komunikace - Záměr území STAR navazuje vedením
dopravní infrastruktury na stávající místní síť komunikací, a to jak lokálního, tak regionálního
významu, popř. systému vnitřní dopravy Prahy.
V přímé návaznosti jsou to pak tyto záměry:
 plánovaná trasa metra D – Depo Písnice (včetně objektu P+R),
 plánovaný obchvat Dolních Břežan (včetně zprovoznění MÚK SOKP 513 Dolní
Břežany),
 plánovaný JZ obchvat Jesenice.
V nepřímé návaznosti na posuzované úseky komunikací záměru, nicméně s vazbou
k posuzovanému záměru jsou to pak tyto:
 plánovaný obchvat MČ Praha Písnice,
 stávající
trasa Vestecké spojky (křížení úseku A),
 stávající
dálnice D3 (stavba 0301).
Kumulace s jinými záměry - Navrhovaný záměr je stavbou dopravního charakteru. U něhož
se spíše než kumulace s jinými stavbami v daném území předpokládá časově navazující
budoucí výstavba související se stavebním záměrem objektů tvořících areál STAR, dále pak
navazující vnitroměstské infrastruktury hromadné dopravy Prahy (metro D) a dále v rámci
širšího území stavby realizace obchvatů místních obcí (Dolní Břežany, Jesenice) a městských
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částí (Písnice). Konkrétní časový harmonogram stavebního rozvoje areálu STAR není
stanoven a obdobně ostatní dopravní stavby jsou ve fázi výhledu.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant
V okolí Dolních Břežan, v území pojmenovaném STAR (Science & Technology Advanced
Region), dochází ke koncentraci výzkumné a inovační infrastruktury, která začíná přitahovat
pozornost technologických firem. Je to atraktivní území s výbornými předpoklady vytvořit
zde centrum znalostní ekonomiky evropského významu, zaměřené na obory související s
vědeckými infrastrukturami, které se zde nacházejí. Jedná se o laserové technologie, optiku a
materiály, což souvisí s laserovými ústavy ELI a HiLase, a o biomedicínu a biotechnologie,
což souvisí s výzkumným centrem BIOCEV.
Cílem výstavby předmětných komunikací je vytvořit páteřní a technicky vybavenou
komunikaci, která by na sebe soustředila část zvýšené intenzity automobilové dopravy,
kterou lze očekávat v souvislosti s rozvojem daného území. Zároveň s tím musí umožnit
i dopravně vyhovující navázání na stávající komunikace a území.
Navrhované dopravní řešení tvoří odpovídající dopravní soustavu, schopnou
s minimalizováním negativních dopadů na životní prostředí zajistit odpovídající dopravní
obsluhu zájmového území a jeho okolí.
V území STAR kromě vědeckých ústavů ELI, HiLase a BIOCEV působí úspěšné
biotechnologické spin-off firmy Top-Bio, ExBio, Apronex nebo také inovační centrum
Innocrystal. Na území v blízkosti obce Dolní Břežany je plánován přesun vývojového centra
japonské globální firmy Rigaku a Středočeský kraj rozhodl, že sem přesune své Středočeské
inovační centrum (SIC). V současné době probíhá jednání s několika významnými investory
o umístění jejich výzkumných a vývojových center do území STAR.
Území o rozloze cca 6 km2 na ose Dolní Břežany – Hodkovice – Vestec má
předpoklady stát se vědeckým a technologickým klastrem, jedním z nejvýznamnějších v ČR.
Má vhodnou geografickou polohu, napojení na dálniční síť, blízkost pražského letiště
a budoucí stanice metra D.
Obr. B.I.3 Vymezení širšího zájmového území STAR
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Účelem navrhovaného stavebního záměru je vytvoření základní dopravní infrastruktury v této
nově vznikající oblasti a její napojení na stávající infrastrukturu, zejména na budoucí
konečnou stanici pražského metra Depo Písnice (trasy D). Přímé propojení s metrem bude mít
příznivý vliv na hromadnou dopravu, kdy budou moci autobusové linky pražské integrované
dopravy (PID) přímo obsloužit celou oblast STAR jednoduše s napojením na síť pražského
metra.
Záměr navrhované stavby - Záměrem posuzované stavby je stavební řešení segmentu
komunikace ve dvou zájmových lokalitách, které jsou dále rozděleny na 3 úseky (A, B a C).
Nově budované komunikace vytváří obslužnou komunikaci v budoucím zastavěném území
STAR. Základní funkcí je umožnit dále napojení na plánovaný terminál metra D.
Z hlediska kategorizace dotčených ploch dle platné nebo v současnosti zpracovávané
územně plánovací dokumentace dotčených obcí, kde je stavební záměr zakreslen, se jedná o
tyto dotčené plochy:
úseky A1 a A2:
 ÚP Hl. m. Prahy - plochy orné půdy, plochy pro pěstování zeleniny OP,
 ÚP Hl. m. Prahy - plochy pro sběrné komunikace městského významu S2,
 ÚP Vestec - území nerušící výroby, služeb a komerce NK,
 ÚP Vestec - zeleň izolační, doprovodná ZI,
 ÚP Vestec - orná půda OP,
 ÚP Vestec - louky, pastviny LO,
 ÚP Vestec - zahrady, sady ZZ,
 návrh nového ÚP Vestec - plochy pro koridor hromadné dopravy,
 návrh nového ÚP Vestec - plochy občanského vybavení - věda a výzkum OW,
 návrh nového ÚP Vestec - plochy občanského vybavení - komerční zóna OK.
úseky B a C:
 ÚP Zlatníky-Hodkovice - technická infrastruktura TI,
 ÚP Zlatníky-Hodkovice - plocha pro vědu, výzkum a vzdělání VV,
 ÚP Zlatníky-Hodkovice - plochy vodní a vodohospodářské W,
 ÚP Zlatníky-Hodkovice - plocha zemědělská NZ,
 ÚP Dolní Břežany - plochy výroby a skladování VL,
 ÚP Dolní Břežany - zeleň ochranná a izolační ZO.
Řešení bylo podrobně projednáváno se starosty a zástupci dotčených obcí a městských částí,
Dopravním inspektorátem Policie České Republiky a Institutem plánování a rozvoje hlavního
města Prahy. Konečná podoba projektu vyplynula jak ze základního zadání projektu, tak
z dodatečných připomínek výše zmíněných orgánů. Vyjádření dotčených úřadů z hlediska
územně plánovací dokumentace (blíže viz příloha H.6 - Dokladová část):
k trase úseku A1:
→ Úřad městské části Praha 12 - trasa úseku A1 prochází územím, charakterizovaným
jako nezastavitelné - s využitím orná půda, plocha pro pěstování zeleniny (OP) a dále se
část dotčených pozemků nachází na plochách zastavitelného území s označením S2
(sběrné komunikace městského významu) - V území ploch OP lze umístit komunikace
vozidlové jako doplňkové funkční využití. V území ploch S2 lze umístit sběrné
a obslužné komunikace.
Poznámka:

V současné době probíhá šetření na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy
o vedení trasy úseku A1 na území hl. m. Prahy. Trasa z důvodů vynucených změnami
projektu trasy D Pražského metra nemůže využít vymezeného koridoru v platném
územním plánu hl. m. Prahy a je navržena v jediném možném vedení směrem k okružní
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křižovatce K1 v prostoru stanice Depo Písnice. Zástupci IPR prověřují, zda bude nutno
žádat o změnu ÚP, či zda nové vedení bude přijatelné z toho pohledu, že nedojde ke
změně výměr ploch v ÚP, ale dojde pouze k úpravě umístění koridoru pro komunikaci.

k trase úseku A1 a A2:
→ Městský úřad Jesenice - trasa úseku A1 prochází územím s využitím orná půda a zónou
izolační zeleně a trasa úseku A2 územím s využitím zahrady, sady, orná půda, nerušící
výroba, služby a komerce. Navrhovaná trasa je součástí návrhu nového územního plánu
obce Vestec u Prahy
k trase úseku B a C:
→ Obecní úřad Dolní Břežany - trasa komunikace je vedena plochou VL – výroba
a skladování (lehký průmysl; věda a výzkum - v ploše H1) a dále na plochách NZ
(zemědělské), kdy tyto umožňují výstavbu pozemních komunikací, resp. pro plochu H1
je umístění komunikace podmíněné vydáním regulačního plánu.
Směrová variantnost řešení je částečně omezena vymezenými koridory v rámci Územních
plánů dotčených obcí a plánovanou návazností dalších uvažovaných komunikací (např.
navázání obchvatu Jesenice na úsek A u křižovatky K3). Naopak variantně je řešeno výškové
řešení úseku A1 v místě křížení Vestecké spojky. Dále je obecně omezena urbanistickým
řešením stávající zástavby a vychází z respektování dopravních vazeb v území a také
využitelnosti stávajících segmentů dopravních staveb v tomto území. Projekt posuzované
stavby byl technickou studií (Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o., 2015) zpracován
v dále zmíněných základních variantách s již zapracovanými připomínkami a požadavky
dotčených orgánů státní správy a samosprávy.
Přehled variantních úseků
Variantně řešen byl úsek A1, a to především z důvodu nutnosti křížení trasy komunikace
Vestecké spojky.
Úsek A1 - Začátek trasy je situován do oblasti plánované konečné stanice nové trasy D

pražského metra, Depo Písnice. Trasa bude napojena na větev okružní křižovatky K1, která je
dle projektu stanice metra uvažována pro vjezd na parkoviště P+R. Z posledního oblouku je
trasa napojena do okružní křižovatky K2, kde se zároveň nachází konec tohoto úseku.
Navrhovaná komunikace v úseku A1 kříží Vesteckou spojku, která byla vybudována
jako součást SOKP a momentálně propojuje Silniční okruh s Vídeňskou ulicí a zajišťuje
funkci dálničního přivaděče do oblasti Krče a Kunratic. Návrhová kategorie komunikace
Vesetcké spojky je shodná s přilehlým úsekem 513 SOKP a jedná se o R30,5/120. V místě
křížení se záměrem se tato komunikace nachází v oblouku a v násypu s výškou přibližně
1,5 m na vnitřní straně oblouku a 2,5 m na vnější straně oblouku.
Úseky A1 a A2 jsou propojeny okružní křižovatkou (K2), která zároveň navrhované
komunikace napojuje na stávající ulici Průmyslovou ve Vestci. Jedná se o intravilánovou
komunikaci kategorie MS8/50. V době zpracovávání studie (2015) probíhalo územní řízení
pro záměr obratiště autobusů v prostoru navrhované křižovatky. Toto obratiště bude při stavbě
navrhované komunikace zrušeno.
Varianty řešení úseku A1 - výškové řešení je zde z důvodu vyřešení křížení s Vesteckou
spojkou řešeno ve dvou variantách:
 varianta 1 (podjezd) – mimoúrovňové křížení Vestecké spojky podjezdem.
 varianta 2 (nadjezd) - mimoúrovňové křížení Vestecké spojky nadjezdem.
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Stručné hodnocení posuzovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp.
odmítnutí - Jedná se o hodnocení základních předpokladů realizace jednotlivých variant
stavby na základě srovnání jejich nejvýznamnějších územně plánovacích, technicko
dopravních parametrů nebo analogicky předpokládatelných vlivů na životní prostředí oblasti.
Důležitým úkolem před zpracováním dalších stupňů projektové dokumentace bude
výběr jedné ze dvou variant křížení úseku A1 s Vesteckou spojkou. Výsledné řešení bude
vycházet z technického řešení, stavebních a provozních nákladů, hlukové studie a dalších
důležitých kritérií.
Tab. B.I.1 Přehled výhod a nevýhod posuzovaných variant řešení
VARIANTA 1 (podjezd)
výhody







nevýhody

vzhled
nižší stavební náklady
úspora zemědělské půdy
kratší stoupání – úspora PHM
vyšší bezpečnosti
preference ze strany DI PČR







čerpání dešťové vody
přívod elektrické energie
nestandardní konstrukce
náročně provádění
převedení dálniční kanalizace v křížení

VARIANTA 2 (nadjezd)
výhody




jednodušší odvodnění
nižší provozní náklady
nenáročně provádění

nevýhody






vzhled
stavební náklady
velké množství nakupovaného materiálu
šířka násypu v patě svahu
přeložka kanalizace v SDP Vestecké spojky

Přehled nevariantních úseků
Ostatní uvažované úseky (A2, B, C) navrhovaných komunikací nejsou řešeny variantně
částečně z důvodu jejich pevného směrového vedení ukotveného v územních plánech
dotčených obcí a dále z důvodu plánované návaznosti dalších uvažovaných komunikací (např.
navázání obchvatu Jesenice na úsek A u křižovatky K3, případně jako součást rozvoje severní
části obce Zlatníky-Hodkovice, resp. Břežany s návazností na uvažovaný obchvat obce).
Úsek A2 - Tento úsek navazuje na úsek A1 v okružní křižovatce K2 (křížení s ul.

Průmyslovou ve Vestci) a pokračuje jižním směrem k ul. Hodkovické (sil. III/10114), na
kterou je napojen okružní křižovatkou K3, kdy se tato komunikace šířkově blíží návrhové
kategorii S7,5.
Úsek B - Tento krátký úsek spojuje již dokončenou ulici Inovační v Hodkovicích

s křižovatkou K5. Stávající oblouk v ulici Inovační směrem na jih je nově řešen stykovou
křižovatkou (K4) s kolmým napojením a změnou přednosti v jízdě, kdy bude hlavní silnice
nově směřovat po nově navrhovaném úseku B. Tato nově vybudovaná komunikace slouží pro
příjezd k budově Innocrystal. Komunikace je intravilánová s jednostranným chodníkem a
šířkou zpevnění 6 m.
Úsek C - Západní část úseku se napojuje na ulici Pražskou (obce Dolní Břežany) v území

mezi stávající benzínovou stanicí a pozemkem pro plánovaný obchod (Penny s.r.o.),
komunikace se dále napojuje do okružní křižovatky K5, kde se napojuje na úsek B. Úsek C je
napojen na stávající a navrhovanou komunikační síť okružní křižovatkou v Dolních
Břežanech. Tato křižovatka o vnějším průměru 34 m je součástí projektu obchvatu Dolních
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Břežan, na který v době zpracovávání této dokumentace probíhal proces posouzení vlivu
stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stavba je navržena v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací jako místní
komunikace sběrná, funkční třídy B1, směrově nerozdělená s úrovňovým napojením
křižujících komunikací vyjma mimoúrovňového křížení s Vesteckou spojkou. V některých
místech bylo využito normy ČSN 73 6110 s ohledem na místní poměry pro poloměry
směrových oblouků.
Všeobecné konstrukční zásady
Příčné uspořádání komunikace - Silnice odpovídá návrhové kategorii S 7,5/60 se šířkou
zpevnění 2 x 3 m.
Tab. B.I.2 Šířkové uspořádání vozovky
popis

návrhová šířka [m]

jízdní pruhy

2 x 3,00

6,0

vnější vodící proužky

2 x 0,25

0,5

nezpevněná krajnice

2 x 0,50

1,0

bezpečnostní odstup za hranou směrového sloupku (svodidla)

2 x 0,25

0,5

CE L K E M

8,0 m

Obr. B.I.4 Návrh šířkového uspořádání komunikací

Celková základní volná šířka mezi směrovými sloupky resp. mezi obrubníky se započtením
bezpečnostního odstupu je tedy 7,5 m. Stavba je umístěna v převážně nezastavěném území
(výstavba se však do budoucna předpokládá). Koruna komunikace je v úsecích se směrovými
sloupky za hranu volné šířky rozšířena oboustranně o dalších 0,25 m, v úsecích se svodidly
o 1,0 m. V přímé trase je navržen střechovitý sklon 2,5 %, ve směrových obloucích
jednostranný dostředný sklon v závislosti na jejich poloměrech
V místech, kde komunikace prochází úzkým koridorem mezi zástavbou obce Vestec
a objektem BIOCEV byla komunikace navržena jako intravilánová se šířkou odpovídající
navazujícím navrženým komunikacím, čili šířka mezi obrubníky 6,5 m.
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Konstrukce vozovky - Třída dopravního zatížení bude odborným odhadem uvažována III,
návrhová úroveň porušení D1.
Tab. B.I.3 Konstrukce vozovky dle platných TP 170 (D1-N-5-TDZ III-PIII)
popis vrstvy

označení vrstvy

tloušťka vrstvy [mm]

asfaltový beton pro obrusnou vrstvu

ACO 11+

40

asfaltový beton pro ložní vrstvu

ACL 16+

60

asfaltový beton pro podkladní vrstvu

ACP 16+

50

vrstva ze směsi stmelené cementem

SC C8/10

140

ŠDA

250

štěrkodrť
CE L K E M

540 mm

Technické řešení záměru
Technického a technologického řešení záměru je zpracováno pro varianty úseku A a dále
nevariantně pro úseky B a C. Směrové a výškové řešení je navrženo v závislosti na návrhové
kategorii, konfiguraci terénu a koridory danými ÚP, zástavbou, důležitými inženýrskými
sítěmi atd. Směrové i výškové řešení bylo navrženo s ohledem na úsporu stavebních nákladů
co nejvíce kopírující konfiguraci stávajícího terénu. Směrové řešení bylo navrženo co
nejjednodušší, s minimálním počtem oblouků a co největšími poloměry. Výškové řešení
vyjma křížení s Vesteckou spojkou kopíruje stávající terén s rozdílem výšek cca + 0,5 m, aby
bylo dosaženo minimalizace zemních prací.
Úsek A1

Začátek trasy je situován do oblasti plánované konečné stanice nové trasy D pražského metra,
Depo Písnice. Trasa bude napojena na větev okružní křižovatky K1, která je dle projektu
stanice metra uvažována pro vjezd na parkoviště P+R. Napojení projektované komunikace si
vyžádá drobné úpravy větve okružní křižovatky K1, a to rozšíření vjezdové a výjezdové větve
a zřízení dělícího ostrůvku pro umístění přechodu pro chodce.
V těsné blízkosti za výjezdem z okružní křižovatky K1 bude následovat vpravo ve
směru staničení vjezd na plánované parkoviště P+R pro více než 200 vozidel. Dále na trase
následuje levotočivý oblouk o poloměru R = 950 m dl. 439,6 m včetně symetrických
přechodnic dl. 160 m. V místech, kde se trasa blíží k zástavbě Vestce, jsou navrženy dva
protisměrné oblouky o poloměrech 200 m a 100 m s inflexním bodem a přechodnicemi.
Přímo z posledního oblouku je trasa připojena do okružní křižovatky K2, kde se zároveň
nachází konec tohoto úseku.
V současné době probíhá proces územního rozhodnutí na autobusovou zastávku
a točku u centra BIOCEV. Investorem tohoto projektu není KSÚS a probíhá nezávisle na této
dokumentaci. Při realizaci úseku A bude zastávka a točka zrušeny a nahrazeny autobusovými
zastávkami za křižovatkou K2 v km 0,030 ÷ 0,117 úseku A2.
Varianty řešení úseku A1 - Výškové řešení je zde z důvodu vyřešení křížení s Vesteckou
spojkou řešeno ve dvou variantách:
 Varianta 1 (podjezd) - V této variantě bylo uvažováno s křížením komunikací formou
podjezdu. Niveleta navrhované komunikace zde klesá pod úroveň terénu i nivelety
Vestecké spojky. Přibližně v úrovni osy křižované komunikace se nachází údolnicový
oblouk a niveleta stoupá maximálním možným sklonem zpět k úrovni stávajícího
terénu.
Variantu s podjezdem kze považovat za šetrnější ke krajině a je preferována
z dopravně bezpečnostního hlediska zástupcem DI PČR na územním odboru Policie
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ČR Praha – Venkov JIH. Naopak hlavní nevýhodou podjezdu je nutnost čerpání
dešťové vody a s tím souvisejících technologických objektů včetně elektrické
přípojky.


Varianta 2 (nadjezd) – Křížení je navrženo formou nadjezdu. Při návrhu nivelety byly
využity maximální podélné sklony pro úsporu zemních prací, i přesto však výška
násypu dosahuje téměř 8 metrů nad stávajícím terénem. Na vrcholu tečnového
polygonu nivelety se nachází vrcholový oblouk o poloměru R = 2000 m a trasa se
maximálním sklonem vrací do úrovně stávajícího terénu.
Hlavním negativem této varianty je velmi široký násyp na obou koncích mostu, který
je širší než vymezený prostor v ÚP Vestce a hl. m. Prahy a z toho vznikající zvýšené
nároky na zábor půdy.

Úsek A2

Tento úsek navazuje na úsek A1 v okružní křižovatce K2 (křížení s ul. Průmyslovou ve
Vestci) a pokračuje jižním směrem k ul. Hodkovické (sil. III/10114), na kterou je napojen
okružní křižovatkou K3. Trasa přesně kopíruje koridor pro veřejnou dopravu
v rozpracovaném územním plánu Vestce. Nacházejí se zde dva protisměrné oblouky
o poloměrech R = 170 m s inflexním bodem a přechodnicemi dl. 60 m, resp. 50 m mezi
protisměrnými oblouky.
Výškově je komunikace v celé délce vedena těsně nad úrovní stávajícího terénu
s rozdílem výšek cca + 0,50 m pro minimalizaci zemních prací. Komunikace v km cca 0,527
kříží meliorační příkop, který bude převeden trubním propustkem DN 600 pod vozovkou.
Mezi objektem BIOCEV a zástavbou Vestce bude dle požadavku zástupců obce
Vestec a centra BIOCEV zřízena dvojice paralelně umístěných autobusových zastávek.
Zastávky jsou navrženy délky 37 m a umožní odbavení dlouhých kloubových autobusů,
jejichž provoz je zde velice pravděpodobný.
Úsek B

Tento krátký úsek spojuje již dokončenou ulici Inovační v Hodkovicích s křižovatkou K5.
Návrh tohoto úseku byl ovlivněn uložením stávajících sítí, zejména podzemních retenčních
nádrží dešťové kanalizace vedoucí od objektu Innocrystal. Stávající oblouk v ulici Inovační
směrem na jih je nově řešen stykovou křižovatkou (K4) s kolmým napojením a změnou
přednosti v jízdě, kdy bude hlavní silnice nově směřovat po nově navrhovaném úseku B.
Komunikace je vedena v mírném pravotočivém oblouku o poloměru R = 450 m
s přechodnicí dl. 60 m přímo z oblouku je zaústěna do okružní křižovatky K5. Na úseku mezi
křižovatkami K4 a stávající křižovatkou na ul. Inovační je umístěna dvojice paralelně
umístěných autobusových zastávek délky 37 m. Niveleta je vedena v jednotném sklonu
1,14 % kopírujícím stávající terén.
Úsek C

Návrh tohoto úseku byl z velké části ovlivněn směrovým vedením prezentovaným
v předchozí studii „Dopravní infrastruktura napojení území STAR na metro D“ (HW Project,
2015), podle kterého již byly započaty pozemkové úpravy v katastru Zlatníky – Hodkovice a
dle požadavku starosty obce Hodkovice bylo nutné toto trasování zachovat.
Prvních cca 150 m komunikace v katastru Dolních Břežan bylo naopak ovlivněno
souběžně připravovaným projektem prodejny Penny nacházející se na pozemku ohraničeném
plánovaným obchvatem Dolních Břežan a úsekem C navrhovaných komunikací. Při návrhu
směrového a především výškového vedení bylo úzce spolupracováno se společností Fabionn,
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která má projekt prodejny na starosti. V km 0,07 byl navržen sjezd k této prodejně, ke
kterému dle požadavku DI PČR byl doplněn ve směru proti staničení pruh pro levé odbočení,
aby v budoucnu nedocházelo k nežádoucí kongesci dopravy před odbočením.
Směrové vedení bylo tedy navrženo dle předložených podkladů a sestává se z tří
vzájemně inflexními body propojenými směrovými oblouky o poloměrech postupně
R = 300 m, 600 m a 170 m. Takovéto vedení zajistí optimální dopravní obslužnost lokality
v katastru Zlatníky – Hodkovice a zároveň si nevyžádá přeložky důležitých nadzemích vedení
vysokého, velmi vysokého a zvláště vysokého napětí v majetku ČEZ a ČEPS. Na konci úseku
je komunikace napojena do okružní křižovatky K5, kde se setkává s úsekem B. Zároveň jsou
k dispozici podrobné podklady od společnosti ČEPS a jejího vedení a je tak zaručen
dostatečný podjezdný průřez pod elektrickým vedením.
Niveleta komunikace kopíruje stávající terén a nevynucuje si tak velké objemy zemních
prací a zároveň umožní v budoucnu bezproblémové napojení plánovaných objektů v této
oblasti. Před koncem úseku dochází k překryvu navrhované trasy s trasou vodoteče
Písnického západního potoka. Tento potok bude nutno v délce 50 m přeložit mimo trasu
komunikace a zároveň ho převést pod plochou nové křižovatky K5, délka zatrubnění 40 m
(DN 1200).
Návrhové prvky TUNELŮ A MOSTŮ, jejich prostorové uspořádání - Tunely nejsou
v trase navrženy. Mostní vedení je uvažováno v případě variantního řešení úseku A1, a to ve
variantě 1 (křížení Vestecké spojky formou podjezdu), resp. ve variantě 2 (křížení Vestecké
spojky formou nadjezdu). Návrhové prvky mostů vycházejí z návrhových prvků převáděných
komunikací a prostorového uspořádání překračovaných překážek.
Úsek A1 - Varianta 1 (podjezd)

Komunikace S7,5 je v této variantě vedena v podjezdu a je tedy přemostěna Vesteckou
spojkou. Úhel křížení obou komunikací je 54°.
Stávající trasa Vestecké spojky je vedena přes návrhovou komunikaci S 7,5 po
mostním objektu o jednom poli. Jedná se dvě samostatné nosné konstrukce (každá pro jeden
dopravní směr) tvořené železobetonovou rámovou konstrukcí, přímo pojížděnou
(nepřesypanou). Světlost rámu je 9,25 m. Celková délka nosné konstrukce je 10,75 m.
Šířkové uspořádání na mostě je 0,8 m (vnější římsa), 12,75 m (vozovka pro dopravní směr
R1), 0,8 m (vnitřní římsa levého mostu), 1,9 m (zrcadlo mezi římsami), 0,8 m (vnitřní římsa
pravého mostu), 12,5 m (vozovka pro dopravní směr Vestec) a 0,8 m (vnější římsa). Vybavení
mostu je standardní, celoplošná izolace, dvouvrstvá vozovka, železobetonové římsy, ocelová
svodidla.
Technologie provádění mostu je betonáž do bednění na pevné skruži. Výstavba bude
po polovinách, kdy obousměrná doprava na Vestecké spojce bude muset být převedena na její
polovinu nedotčenou stavebními pracemi. Na mostní objekt navazují železobetonové zárubní
zdi, které jsou situovány po obou stranách přemosťované komunikace a zajišťují stabilitu
přilehlého území. Technologie výstavby zárubních zdí je podzemní železobetonová stěna
prováděná z úrovně stávajícího terénu, která má současně funkci pažící. Stěna bude ve
vyšších partiích kotvená.
V koruně zdí bude provedena monolitická železobeton. římsa s ocelovým zábradlím.
Úsek A1 - Varianta 2 (nadjezd)

Převáděná (navrhovaná) komunikace je kategorie S7,5 vedena je přes stávající trasu Vestecké
spojky. Křížení komunikací je v úhlu 54°. Přemostění je řešeno nadjezdem, mostním
objektem o čtyřech polích (s rozpětími: 16 + 21 + 21 + 16 m). Je navržena nosná konstrukce
z dodatečné předpjatého betonu, desková s lichoběžníkovými náběhy. Celková délka nosné
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konstrukce je 76 m, šířka 10,1 m. Šířkové uspořádání na mostě je 1,55 m (římsa s revizním
chodníkem) + 7,5 m (vozovka) + 1,55 m (římsa s revizním chodníkem).
Spodní stavbu tvoří 3 vnitřní podpěry kruhového průřezu (z důvodu eliminace
půdorysné šikmosti) a dvě krajní opěry. Nosná konstrukce je na spodní stavbu uložena
prostřednictvím ložisek (předpoklad bodově na střední podpěry, na dvojicích na opěrách).
Vybavení mostu je standardní, celoplošná izolace a dvouvrstvá vozovka tl. 85 mm,
železobetonové římsy, ocelové zábradlí a svodidla. Výška průjezdného průřezu na
přemosťované komunikaci je min. 4,95 m.
Technologie provádění je betonáž do bednění na pevné skruži. Po dobu výstavby bude
snížen průjezdní průřez na min. 4,5 (nebo 4,2) m. Střední stojka je umístěna ve středním
dělícím pásu Vestecké spojky, bude dimenzována na náraz vozidel. Při provádění mostu bude
nutné přeložit dotčené inženýrské sítě, vedené pod Vesteckou spojkou (zejména kanalizaci).
Požadavky na KŘIŽOVATKY a obslužná zařízení – Na celé zájmové stavbě jsou
navrženy dvě okružní křižovatky o shodném vnějším průměru 36 m a jedna styková
křižovatka. Dále se navrhované komunikace napojují na stávající a plánovanou komunikační
síť dalšími třemi okružními křižovatkami o shodném vnějším průměru 36 m.
Při návrhu byly pro všechny okružní křižovatky použity stejné shodné základní
parametry dle TP 135 – Projektování okružních křižovatek, tj. vnější průměr 36 m, šířka
okružního jízdního pásu 7,0 m s oboustranným bezpečnostním odstupem od obruby 0,5 m.
Poloměry vjezdových větví se pohybují na horní hranici rozmezí dané výše zmíněnými TP,
zpravidla 15 m. Poloměry vjezdových větví jsou navržené ve většině případů 20 m, nebo jsou
upraveny dle prostorových možností dané křižovatky.
Obr. B.I.5 Přehled křižovatek
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Tab. B.I.4 Přehled křižovatek
dotčený
úsek

označení

druh

K1

okružní

A1

K4

styková

B

K5

okružní

B–C

K2
K3

K6

popis

nachází se v prostoru stanice metra D Depo Písnice a pro napojení
navrhovaného úseku bude využita jižní větev připojující parkoviště P+R
spojnice úseků A1, A2, ul. Průmyslové ve Vestci a příjezdové
okružní A1 – A2
komunikace k výzkumným centrům BIOCEV a VaV Top-Bio
ukončení úseku A na styku se sil. III/10114 (ul. Hodkovická)
okružní
A2
s výhledovým pokračováním komunikace pro MetroBus směrem na jih

okružní

C

propojení navrhovaného úsek komunikace s příjezdovou komunikací
k budově Innocrystal
křižovatka úseků B a C se nachází na stávajícím křížení polních cest
napojení plánovaného obchvatu Dolních Břežan se stávající silnicí
(III/0031), v projektu křižovatky bylo uvažováno s napojením na
navrhovaný úsek C, kdy bude využita větev směřující na východ

SYSTÉM ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE - Komunikace jsou uvažovány jako
extravilánové, proto je odvodnění zajištěno podélnými otevřenými příkopy zaústěnými buď
do nedalekých vodotečí (Písnický západní potok, Vestecký potok) nebo na systém obecní
kanalizace.
Odvodnění úseku A1:

 Odvodnění komunikace v km 0,0 - 0,45
Navržená komunikace je až k mostu přes Vesteckou spojku odvodněna do oboustranných
příkopů, které v začátku trasy budou propojeny silničním propustem. Od začátku trasy bude
přivedená srážková voda napojena do odvodňovacího systému komunikací, budovaných
v rámci výstavby stanice metra Depo Písnice na trase D.
Pravostranný příkop bude zachycovat vody přitékající z extravilánu a ze svahu
komunikace. Levostranný příkop bude zachycovat vody z vozovky a svahu, včetně vod
z mostu.
Poznámka:
Projednání konkrétních podmínek napojení navrhované odvodnění komunikace na
odvodňovací systém budovaný v rámci výstavby stanice metra Depo Písnice na trase D bude
projednán v rámci koordinace obou akcí v dalším projektovém zpracování obou staveb.

 Odvodnění komunikace v km 0,45 – 0,80 (varianta 1)
Odvodnění podjezdu bude dešťovou kanalizací, vedenou v ose komunikace. Délka této
kanalizace DN 300 je cca 450 m. Tato kanalizace bude odvádět pouze vody z komunikace
přilehlých svahů. K odvodnění komunikace je předpokládáno cca 14 vpustí a 75 m přípojek
Ostatní vody zachytí a odvede nadzářezový příkop. V nejnižším místě podjezdu bude
vybudována záchytná nádrž s šachtou vystrojenou min. 3 čerpadly. Předpokládá se kaskádové
spínání čerpadel v závislosti na intenzitě přítoku do nádrže. Objem této nádrže vyplyne
z návrhového deště o nejvyšším objemu srážek – předpokládá se déšť doby trvání 60 minut.
Pro tuto čerpací šachtu bude nezbytná elektrická přípojka. Z čerpací šachty bude voda
postupně odčerpávána výtlačným potrubím do nadzářezového příkopu. Předpokládá se pro
každé čerpadlo samostatné výtlačné potrubí délky cca 60 m a průměru DN 150.
 Odvodnění komunikace v km 0,45 - 0,80 (varianta 2)
Podél pravé strany násypu silnice je navržen příkop, zachycující srážkové vody z extravilánu
a odvádějící je ve shodě se současným stavem do příkopu podél Vestecké spojky. Tento
příkop zároveň bude odvádět dešťové vody ze svahu násypu a přilehlé části komunikace.
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Obdobně je řešena i levá strana tělesa. Pro zpomalení a snížení odtoku budou dle možnosti
navrženy v příkopech zpomalovací a retenční přehrázky nebo průlehy.
 Odvodnění komunikace v km 0,08 - 1,06
V tomto úseku je komunikace vedena v blízkosti Vesteckého potoka. Vody přitékající z pravé
strany komunikace a extravilánu budou zachyceny příkopem, který bude cca v km 0,8
převeden propustem na levou stranu komunikace a zaústěn (příkopem nebo potrubím) do
Vesteckého potoka. Levá strana komunikace bude odvodněna do terénu, přiléhajícího
k Vesteckému potoku.
Odvodnění úseku A2 (obě varianty):

V úseku Průmyslová - Hodkovická je komunikace vedena po terénu, který mírně stoupá ve
směru k ulici Hodkovické. V km cca 0,54 křižuje komunikace stávající meliorační zařízení otevřený kanál. Dále pokračuje k ulici Hodkovické. Úsek 0,0 ÷ 25 je v přímé. Levá strana
bude odvodněna do okolního terénu. Na pravé straně bude zřízen příkop, který zachycuje
nejen vodu z poloviny vozovky, ale zejména povrchovou vodu přitékající z extravilánu.
Pravostranný příkop z důvodu zachycení extravilánových vod pokračuje až k místu napojení
na ulici Hodkovickou. Zde do něj bude zapojen stávající silniční příkop ulice Hodkovické.
Odvodnění úseku B:

Levá strana vozovky bude odvodněna do příkopu, přivedena k propustku a zaústěna do
Písnického západního potoka. Voda z pravé strany vozovky bude odtékat volně po terénu
směrem k Písnickému západnímu potoku.
Dále bude nezbytná přeložka Písnického západního potoka v délce min. 90 m.
Součástí přeložky je podchod pod novou komunikací (zatrubnění nebo přemostění).
Odvodnění úseku C:

Silnice je napojena na ulici Pražskou na okraji obce Dolní Břežany. Odtud pokračuje
v mírném sklonu v délce cca 840 m až ke kruhové křižovatce (viz úsek B).
Podél silnice jsou navrženy oboustranné příkopy. Pravostranný příkop zachycuje vody
přitékající z extravilánu (od obce Dolní Břežany) a odvádí je ke kruhové křižovatce. Zde je
příkop zaústěn do Písnického západního potoka. Tento příkop zároveň bude odvádět vodu
z plochy komunikace z úseku délky 328 m (km 0,365 ÷ 0,593). V příkopu budou navržena
opatření, zpomalující odtok přívalových vod do Písnického západního potoka. Levostranný
příkop odvádí vody pouze z povrchu komunikace.
OBSLUŽNÁ ZAŘÍZENÍ - V trase nejsou žádná obslužná zařízení plánována.
NÁROKY NA ÚPRAVY A PŘELOŽKY SOUVISEJÍCÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Navrhované komunikace si vyžádají úpravu komunikace dálničního typu,
Vestecké spojky, a to dle vybrané varianty. V případě nadjezdu by došlo pouze k přeložkám
inženýrských sítí v prostoru středního dělícího pásu, z důvodu uložení mostního pilíře. Ve
variantě podjezdu by zásah do Vestecké spojky byl většího rozsahu, avšak po dokončení by
na povrchu komunikace nebyl patrný rozdíl od původního stavu.
Ostatní úpravy stávající komunikační sítě spočívají pouze v napojení nových
komunikací - budování okružních křižovatek.
KŘÍŽENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOTEČÍ - Křížení se předpokládá ve 2 místech:
→ úsek A1
→ úsek B

- Vestecký potok
- Písnický západní potok

ENVISYSTEM s.r.o.

… křížení
… přeložka + křížení koryta potoka
23

Napojení území STAR na metro D

Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

REALIZACE STAVBY - Realizaci nebude pravděpodobné nutné provádět v etapách. Pokud
tato nutnost během realizace nastane, je vhodné provádět stavbu v ucelených částech, které
bude možno postupně předávat do užívání tak, aby se minimalizovala doba uzavírek.
Rozdělení na samostatné stavební etapy se předpokládá po úsecích.
DEMOLICE - Uvažovaná stavba nevyvolává nutnost demolic.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládané realizační termíny posuzovaného záměru stavby:
 zahájení stavby
 dokončení stavby

… 2028
… 2030

B.I.8. Výčet dotčených územně správních celků






MČ Praha 12
Vestec
Jesenice
Zlatníky-Hodkovice
Dolní Břežany

kraj: Hlavní město Praha)
kraj: Středočeský kraj, ORP: Černošice, pověřená obec: Jesenice
kraj: Středočeský kraj, ORP: Černošice
kraj: Středočeský kraj, ORP: Černošice, pověřená obec: Jesenice
kraj: Středočeský kraj, ORP: Černošice, pověřená obec: Jesenice

Nepřímo mohou být stavbou dotčeny i území sousedních obcí a Městských částí Prahy, např.
v závislosti na organizaci výstavby a trasách přepravy stavebního materiálu nebo výkopku.

B.I.9.




Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat

Územní rozhodnutí o umístění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona,
v platném znění: Městská část Praha 12 - odbor výstavby; Městský úřad Jesenice stavební úřad; Dolní Břežany - stavební úřad;
Stavební povolení dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb. - Městská část Praha 12 - odbor
výstavby; Městský úřad Jesenice - stavební úřad; Dolní Břežany - stavební úřad;
Rozhodnutí o nakládání s povrchovými vodami dle § 8 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách,
v platném znění: MěÚ Černošice - odbor životního prostředí.

Další související stanoviska a vyjádření:
 Povolení ke kácení dřevin (rostoucích mimo les) dle § 8 zák. zák. č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: MěÚ Černošice - odbor životního prostředí
 Souhlas k odnětí půdy ze ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném
znění: MěÚ Černošice - odbor životního prostředí (plocha dotčeného ZPF o výměře nad
1 ha)
 Závazné stanovisko k dotčení VKP (nivy, vodního toku) dle § 4 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění: MěÚ Černošice - odbor
životního prostředí
 Změna územního plánu podle § 55 zákona č. 183/2006 Sb.: Magistrát hl.m. Prahy - odbor
územního plánu, zastupitelstvo hl.m. Prahy
ENVISYSTEM s.r.o.
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. Půda
Posuzovaný záměr bude mít významné nároky na zábor půdy v řešeném území. Zábory jsou
z časového hlediska trvání záborů pozemků rozlišeny na dočasně užívané plochy spojené
s realizací stavby, které jsou po rekultivaci vráceny původnímu užívání a na plochy trvalého
záboru spojené s umístěním vlastní konstrukce stavby.
Členění záboru půdy s ohledem na funkční využití půdy:
Zemědělský půdná fond (ZPF)
Linie plánovaného záměru stavby prochází územím zemědělské půdy, resp. půdy orné,
v převážné délce své trasy, lokálně kříží stávající komunikace nebo se na ně napojuje. Ostatní
přímo dotčené plochy spadají do kategorie “ostatní plocha“. Půda má výrazně zemědělský
charakter. Kdy v úseku trasy B a C vykazuje vysokou kvalitu zemědělských půd, které
vznikly především na spraších (I. třída ochrany ZPF), v úseku A se pak nacházejí půdy
především tříd III. a IV.
Trvalý zábor ZPF - Umístění stavebního záměru vyvolá trvalý zábor ploch v prostoru trasy
budoucích komunikací. Následující tabulka shrnuje výčet trvalých záborů pozemků
s ochranou ZPF vyvolaných předmětnou stavbou.
Tab. B.II.1 Přehled předpokládaných trvalých záborů ZPF dle třídy ochrany
2

plocha trvalého záboru [m ]
třída ochrany
ZPF
I.
III.
IV.
CELKEM

úsek A
varianta 1- podjezd

varianta 2 - nadjezd

0
10 804
11 831
2,26 ha

0
17 854
11 809
2,97 ha

úseky B + C
15 969
0
0
1,60 ha

Tab. B.II.2 Trvalý zábor půdy vyvolaný stavebním záměrem
výměra plochy záboru (ha)
varianty

zemědělská
půda - ZPF

lesní půda
- PUPFL

ostatní
plochy

CELKEM

varianta 1
varianta 2

3,86
4,57

0
0

0,80
0,81

4,66
5,38

Legenda :
zemědělská půda … pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF)
(způsob využití dle KN: orná půda, trvalý travní porost)
lesní půda
… porosty lesů na plochách určených pro plnění funkce lesa (PUPFL)
ostatní plochy
… pozemky vedené jako ostatní plocha (způsob využití dle KN: ostatní
komunikace, silnice, dálnice, manipulační plocha) a vodní plocha
(způsob využití dle KN: koryto vodn. toku přirozené nebo upravené)

Dočasné zábory ZPF - Dočasné zábory pozemků s ochranou ZPF budou minimalizovány.
Budou řešeny v projektové přípravě stavby v rámci zásad organizace výstavby. Jejich návrh
bude předmětem projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR).
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Zábor PUPFL
Stavební záměr nevyvolá žádné trvalé ani dočasné zábory pozemků s ochranou PUPFL.
Zábor dalších ploch
Ostatní nároky na zábor ploch jsou navrhovány na pozemcích v kategorii „ostatní plocha“
a „vodní plocha“.
Ochranná pásma
Lesní porosty - Záměr nezasahuje do ochranného pásma lesních porostů.
Inženýrské sítě - Z hlediska inženýrských sítí budou stavebním záměrem dotčena ochranná
pásma vzdušného vedení linek VVN a VN.
Komunikace - Dotčeno je ochranné pásmo komunikace – Vestecká spojka (spojnice SOKP
a Vídeňské ul.).
ZCHÚ - Záměr není v územním kontaktu ani v kolizi s ochrannými pásmy zvláště chráněných
území přírody.
Chráněná území
Zvláště chráněná území - Navrhovaný záměr nezasahuje do žádného zvláště chráněného
území přírody ve smyslu kategorií dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
CHOPAV - Zájmové území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Jiné chráněné přírodní prvky - Záměr je v územní kolizi s chráněnými přírodními prvky, a to
se skladebnými prvky ÚSES (podrobněji viz kap. D.1.7) a významnými krajinnými prvky
údolní niva, vodní tok (viz kap. D.1.7).
Způsob využití ploch ZPF dle územního plánu
Zájmové území záměru stavby (úsek A) je situováno podél západního okraje zástavby obce
Vestec. Další úseky stavby se nacházejí v nezastavěném území severně od obcí Dolní
Břežany a Hodkovice (úseky B a C).
Z hlediska kategorizace dotčených ploch orné půdy dle platné nebo v současnosti
zpracovávané územně plánovací dokumentace dotčených obcí, kde je stavební záměr
zakreslen, se jedná o tyto plochy:
úseky A1 a A2:
 ÚP Hl. m. Prahy - plochy orné půdy, plochy pro pěstování zeleniny OP,
 ÚP Hl. m. Prahy - plochy pro sběrné komunikace městského významu S2,
 ÚP Vestec - území nerušící výroby, služeb a komerce NK,
 ÚP Vestec - zeleň izolační, doprovodná ZI,
 ÚP Vestec - orná půda OP,
 ÚP Vestec - louky, pastviny LO,
 ÚP Vestec (návrh nového ÚP) - plochy pro koridor hromadné dopravy,
 ÚP Vestec (návrh nového ÚP) - plochy občanského vybavení - věda a výzkum OW,
 ÚP Vestec (návrh nového ÚP) - plochy občanského vybavení - komerční zóna OK.
úseky B a C:
 ÚP Zlatníky-Hodkovice - plocha pro vědu, výzkum a vzdělání VV,
 ÚP Zlatníky-Hodkovice - plocha zemědělská NZ,
 ÚP Dolní Břežany - plochy výroby a skladování VL,
 ÚP Dolní Břežany - zeleň ochranná a izolační ZO.
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Vyjádření dotčených úřadů z hlediska územně plánovací dokumentace (blíže viz příloha H.6 Dokladová část):
k trase úseku A1:
→ Úřad městské části Praha 12 - trasa úseku A1 prochází územím, charakterizovaným
jako nezastavitelné - s využitím orná půda, plocha pro pěstování zeleniny (OP) a dále se
část dotčených pozemků nachází na plochách zastavitelného území s označením S2
(sběrné komunikace městského významu) - V území ploch OP lze umístit komunikace
vozidlové jako doplňkové funkční využití. V území ploch S2 lze umístit sběrné a
obslužné komunikace.
k trase úseku A1 a A2:
→ Městský úřad Jesenice - trasa úseku A1 prochází územím s využitím orná půda a zónou
izolační zeleně a trasa úseku A2 územím s využitím zahrady, sady, orná půda, nerušící
výroba, služby a komerce. Navrhovaná trasa je součástí návrhu nového územního plánu
obce Vestec u Prahy
k trase úseku B a C:
→ Obecní úřad Dolní Břežany - trasa komunikace je vedena plochou VL – výroba a
skladování (lehký průmysl; věda a výzkum - v ploše H1) a dále na plochách NZ
(zemědělské), kdy tyto umožňují výstavbu pozemních komunikací, resp. pro plochu H1
je umístění komunikace podmíněné vydáním regulačního plánu.

B.II.2. Voda
Výstavba - Po dobu výstavby se předpokládá pravděpodobné napojení zařízení staveniště (tj.
zásobování vodou pro technologii výstavby, pitnou vodu a odstranění splaškové vody) na
stávající technickou infrastrukturu v území. Nebo bude stavební dodavatel řešit tento problém
z vlastních zdrojů dovozem/odvozem v cisternách. Odebírané množství a podmínky odběru
musí být dohodnuty se správcem příslušného vodního zdroje.
Základní potřeba technologické vody během výstavby:
 ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí,
 kropení rozestavěných částí stavby,
 ochrana proti nadměrnému prášení na staveništi,
 oplachování vozidel a ostatního strojního zařízení.
Potřebu vody pro sociální zařízení staveniště je možné odhadnout až na základě znalosti počtu
nasazených pracovníků. Zdrojem bude dle předpokladu veřejný vodovod. Nepředpokládá se
využití vody z povrchových nebo podzemních zdrojů.
Zdrojem technologické vody nebude v žádném případě povrchový zdroj. Velikost
potřeby technologické vody stanoví projektová dokumentace zásad organizace výstavby.
Provoz - Dokončená stavba nemá pravidelné nároky na pitnou vodu. Voda je určena pouze
pro občasnou sezónní údržbu provozované stavby – kropení povrchu vozovky a případná
zálivka vegetace na svazích zemního tělesa komunikace zejména v prvních letech po její
výsadbě. Nároky na množství vody vyplývají z proměnlivých klimatických podmínek
v území.
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Období výstavby
Mezi surovinovými zdroji použitými na stavbu, tj. stavebním materiálem, tvoří vedle stavební
konstrukce vlastní vozovky a jejího příslušenství největší položku betonová konstrukce
křížení Vestecké spojky (nadjezd/podjezd), dále zemní tělesa komunikace a inženýrské sítě.
Přehled základních surovin stavby
- kamenivo a štěrkopísky pro konstrukce vozovky a betonové konstrukce,
- asfalt (konstrukce vozovky, zpevněné manipulační a odstavné plochy),
- betonové prefabrikáty (tvarovky, obrubníky, trubní propustky, šachty aj.),
- kovové díly různých konstrukcí (svodidla, zábradlí aj.),
- trouby a trubní prefabrikáty (kanalizace, průchodky, chráničky aj.).
Bilance základních výměr staveb
 Celková bilance základních výměr pro úsek A – podjezd (varianta 1):
výkop
37 900 m3
zásyp
12 100 m3
nová vozovka
16 300 m2
délka zárubních zdí
540 m
 Celková bilance základních výměr pro úsek A – nadjezd (varianta 2):
výkop
18 200 m3
zásyp
58 200 m3
nová vozovka
16 300 m2
plocha mostu
850 m2
 Celková bilance základních výměr pro úseky B + C (pro obě varianty):
výkop
8 000 m3
zásyp
1 350 m3
nová vozovka
9 100 m2
Kubatury jednotlivých položek stavebního materiálu budou vyčísleny ve výkazu
výměr dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) stavby. Jedná se obecně o materiál, který
z hlediska vlivu stavby na životní prostředí nemá negativní účinky a nebude předmětem
místních zdrojů.
Rozsah betonáže není dostatečně velký pro zřízení betonárny na staveništi, a proto se
předpokládá, že beton bude tedy dopravován prostřednictvím domíchávačů s namíchanou
betonovou směsí.
Materiál bude zajištěn dovozem po stávající silniční síti do prostoru staveniště a dále
po staveništních komunikacích. Potřeba elektrické energie bude odpovídat nárokům na
obdobných stavbách s podobným rozsahem. Na staveništích se předpokládá vybudování
dočasných trafostanic v kombinaci se zabezpečením elektrické energie z blízkých stávajících
rozvodů NN a VN. Předpokládaný příkon pro staveništní provoz je 420 kVA pro hlavní
staveniště a do 40 kVA pro staveniště mostů (120 kVA v případě použití věžového jeřábu).
V případě zemních prací by bylo vhodné z důvodu minimalizace přesunu stavebních
hmot pro násyp maximálně využit materiál získaný odtěžením v partiích terénních zářezů
trasy nové komunikace. Vhodnost tohoto materiálu musí posoudit podrobný inženýrskogeologický průzkum provedený v trase navrhované komunikace.
Z hlediska celkové bilance zemních prací by stavba měla vykazovat přebytek
výkopového zemního materiálu v případě varianty 1 a nedostatek tohoto materiálu v případě
varianty 2.
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Přebytek zemního materiálu z výkopů bude uložen na skládce odpadů se zabezpečením
skupiny S – inertní odpad (S-IO) podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky, v platném znění (např. na lokalitu deponie Okrouhlo, skládka Jílové u
Prahy). V případě, že by se prokázala lokální kontaminace vytěžené zeminy nebo byla
stavbou dotčena stará skládka nebo jiná v současnosti neidentifikovaná ekologická zátěž
v území, je nutné provést uložení na zabezpečenou skládku v souladu s výsledky výluhové
zkoušky vzorku odpadu.
Nedostatek zemního materiálu pro násypy bude řešen aktuálně před zahájením stavby
z následujících zdrojů, kterými jsou:
- přebytečná zemina z časově souběžně realizované stavby nacházející se v ekonomicky
dostupné dovozné vzdálenosti
- stávající nebo nově otevřený zemník(y)
Současně s výkopkem je třeba řešit odstranění stavební suti z demolic. Z hlediska
realizovaných objemů stavebních prací se jedná o nevýznamnou položku v podobě demolice
některých stávajících stavebních konstrukcí (např. přeložky inž. sítí, napojení nebo křížení
stávajících komunikací aj.).
Období provozu
Provoz komunikace vyžaduje v zimním období z důvodu bezpečnosti provozu na komunikaci
posypový materiál. Pro chemický posyp komunikace dané třídy a významu se v současnosti
používají rozmrazovací látky (s hlavním podílem NaCl a CaCl2) v množství pro naši
klimatické pásmo odpovídající hodnotě 1 ÷ 2 kg/m2 za rok.
Potřeba elektrické energie pro období provozu na nových komunikacích je spojena se
standardními potřebami osvětlení dopravní signalizace a případného veřejného osvětlení
některých částí komunikací. Ve variantě 1 se předpokládá potřeba elektrické energie pro
přečerpávání srážkové vody z úseku křížení s Vesteckou spojkou.
V rámci provozu a údržby se nepředpokládá požadavek žádného dalšího významného
surovinového nebo energetického zdroje. Jednotlivé stavební a technologické objekty budou
předmětem pravidelné údržby s rostoucími nároky v důsledku stárnutí a opotřebení konstrukcí
v průběhu času.
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu
Výstavba – Stavba komunikací A, B a C bude prováděna jako nová komunikace. Po dobu
výstavby budou k dopravě stavebního materiálu na staveniště používány nákladní vozy
s pohybem po existující síti veřejných místních komunikací. Doprava pro příjezd na staveniště
bude negativně ovlivňovat zejména provoz ve stávajících komunikacích.
▪ při výstavbě komunikace A1 + B:
příjezd/odjezd A1 - komunikace A1- Průmyslová – Vídeňská – Vestecký přivaděč – D0
- komunikace A1- Průmyslová – Vídeňská – Budějovická (Jesenice) –
II/101 Říčanská – Herink
příjezd/odjezd B
- komunikace B – Inovační - Hodkovická – Vídeňská - Vestecký
přivaděč – D0
- komunikace B – Inovační – Vídeňská – Budějovická (Jesenice) –
II/101 Říčanská – Herink
- komunikace B – polní cesta na III/0031 Pražská – průjezd Dolními
Břežany – II/101 směr Jesenice
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▪ při výstavbě komunikace A2 + C:
příjezd/odjezd A2 - komunikace A2- Průmyslová – Vídeňská – Vestecký přivaděč – D0
- komunikace A2 - Hodkovická – Vídeňská – Budějovická (Jesenice)
– II/101 Říčanská – Herink
příjezd/odjezd C
- komunikace C - B – Inovační - Hodkovická – Vídeňská - Vestecký
přivaděč – D0
- komunikace C – polní cesta na III/0031 Pražská / přímo nájezd na
III/0031 – průjezd Dolními Břežany – II/101 směr Jesenice
Pro realizaci výstavby komunikace B a C není uvažována možnost nájezdu na D0 z MÚK
Dolní Břežany a není uvažován obchvat Dolních Břežan a obchvat Písnice. Mimostaveništní
doprava je vedena po stávajících komunikacích Jesenicí a Dolními Břežany a Zlatníky.
Výpočty jsou tedy z hlediska akustické situace méně příznivé, než kdyby byla doprava
uvažována po obchvatech. Předpokládaná max. intenzita mimostaveništní dopravy je
12 voz/hod. obousměrně.
Variantní návrh řešení dopravy – dopravně využita dálnice D0, účelově pro stavbu zprovoznit
sjezd z D0 do Pražské ulice (MUK Dolní Břežany) pro stavby částí B + C. Vestecká spojka
bude využívána pro výstavbu komunikace A vždy a pokud nebude umožněn sjezd na MUK
Dolní Břežany, tak bude tento přivaděč využíván i při výstavbě části B a C.
Provoz – Dokončená stavba naváže na stávající systém existujících místních komunikací třetí
třídy a ulic zástavby (např. Inovační ul., Hodkovická ul., Pražská ul.). Realizací navrhovaného
řešení dojde k propojení všech páteřních silnic do komunikační sítě umožňující základní
dopravní obslužnost území STAR. Plánované úplné dopravní zatížení nových komunikací se
uskuteční až po realizaci celého areálu STAR. Navýšení dopravy vlivem území STAR se
předpokládá pouze v denní době. Předpokladem pro plné využití navrhovaných komunikací je
výstavba metra D a dále realizace obchvatu Dolních Břežan a Písnice a Jesenice. Pokud
budou realizovány tyto obchvaty, pak bude možné plně zprovoznit i MÚK Dolní Břežany na
dálnici D0.
Tab. B.II.3
č.

komunikace

Nárůst dopravy vyvolaný provozem na komunikacích A, B a C na
jednotlivých komunikacích v denní době
stav 3a - 2030

úsek

stav 3b - 2030

stav 3c - 2030

stav 4a - 2050

Stav 4b - 2050

záměr celkem nárůst záměr celkem nárůst záměr celkem nárůst záměr celkem nárůst záměr celkem nárůst
0 D0

MUK Lahovice - MUK D.B.

910

52270

1,7%

995

54175

1,8%

995

57895

1,7%

910

65200

1,4%

995

72065

1,4%

1 D0

MUK D.B. - MUK Vestec
MUK Vestec - MUK
Jesenice

910

52270

1,7%

995

51905

1,9%

995

57975

1,7%

910

65200

1,4%

9995

81165

12,3%

750

46370

1,6%

995

47435

2,1%

995

65145

1,5%

750

57740

1,3%

9995

86845

11,5%

3

50

17860

0,3%

50

16210

0,3%

50

17990

0,3%

50

21300

0,2%

50

21250

0,2%

0

13500

0,0%

0

12190

0,0%

0

12670

0,0%

0

16120

0,0%

0

15080

0,0%

5 ul. Libušská Meteorologická - Kunrat. sp.

50

27390

0,2%

50

24870

0,2%

50

25810

0,2%

50

32660

0,2%

50

30660

0,2%

6 ul. Libušská Kunrat. spojka - Švihovská

530

11910

4,5%

0

2110

0,0%

0

2110

0,0%

530

14110

3,8%

0

2500

0,0%

7 ul. Libušská Švihovská - Na Losách

530

11910

4,5%

0

2110

0,0%

0

2110

0,0%

530

14110

3,8%

0

2500

0,0%

8 ul. Libušská Na Losách - K Vrtilce

530

11910

4,5%

0

2110

0,0%

0

2110

0,0%

530

14110

3,8%

0

2500

0,0%
4,0%

2 D0

ul. MeteoLibušská - Novodvorská
rologická
4 ul. Libušská Dobronická - Meteorologická

9 III/0031

K Vrtilce - Podchýšská

530

11910

4,5%

500

11810

4,2%

500

10670

4,7%

530

14110

3,8%

500

12590

10 III/0031

Podchýšská - MUK D.B.

530

11480

4,6%

500

13060

3,8%

500

11870

4,2%

530

13610

3,9%

500

14020

3,6%

11 III/0031
III/0031
12
Pražská D.B.
III/0031
13
Pražská D.B.

MUK D.B. - Obchvat D.B.
Obchvat D.B. - K
Hodkovicům

530

11480

4,6% 1710

16850 10,1% 1710 13140 13,0% 530

13610

3,9%

1710

15290

11,2%

730

11680

6,3% 1040

7940

13,1% 1040

7120

14,6% 730

13810

5,3%

1040

8270

12,6%

560

13950

4,0%

5420

11,3% 610

5160

11,8% 560

16460

3,4%

610

5980

10,2%

K Hodkovicům - II/101
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stav 3a - 2030

úsek

stav 3b - 2030

stav 3c - 2030

stav 4a - 2050

Stav 4b - 2050

záměr celkem nárůst záměr celkem nárůst záměr celkem nárůst záměr celkem nárůst záměr celkem nárůst
14 II/101
Zbraslav - Pražská D.B.
III/10115 15
II/101 - obchvat D.B.
D.B.
18 ul. Vídeňská Dobronická - Kunrat. spojka

35

6785

0,5%

35

4185

0,8%

35

3135

1,1%

35

8035

0,4%

35

3705

0,9%

35

6955

0,5%

35

1425

2,5%

35

1265

2,8%

35

8245

0,4%

35

1485

2,4%

150

18910

0,8%

250

17530

1,4%

250

23830

1,0%

150

22400

0,7%

250

28070

0,9%

100

31950

0,3%

100

25250

0,4%

100

33620

0,3%

100

38030

0,3%

100

39770

0,3%

100

31730

0,3%

100

25040

0,4%

100

33330

0,3%

100

37770

0,3%

100

39450

0,3%

930

18050

5,2%

500

3740

13,4% 500

3740

13,4% 930

21180

4,4%

500

4330

11,5%

200

15490

1,3%

0

4940

0,0%

0

4940

0,0%

200

18240

1,1%

0

5800

0,0%

II/101 - MUK Jesenice

200

15840

1,3%

0

10560

0,0%

0

10560

0,0%

200

18710

1,1%

0

12560

0,0%

D1 - K Šeberáku

200

23110

0,9%

320

18610

1,7%

320

20690

1,5%

200

27520

0,7%

320

24510

1,3%

Vídeňská - obchvat Písnice

250

17980

1,4%

470

15160

3,1%

470

16570

2,8%

250

21410

1,2%

470

19600

2,4%

Obchvat Písnice - Libušská

250

17980

1,4%

50

13440

0,4%

50

14850

0,3%

250

21410

1,2%

50

17660

0,3%

0

190

0,0%

0

380

0,0%

0

380

0,0%

0

230

0,0%

0

450

0,0%

0

100

0,0%

0

280

0,0%

0

280

0,0%

0

120

0,0%

0

340

0,0%

520

12630

4,1%

520

14000

3,7%

520

16550

3,1%

520

12770

4,1%

520

14140

3,7%

520

16720

3,1%

500

9630

5,2%

500

9440

5,3%

500

11130

4,5%

0

330

0,0%

0

330

0,0%

0

390

0,0%

20

4870

0,4%

20

5730

0,3%

20

6830

0,3%

19 ul. Vídeňská Dobronická - Pramenná
Pramenná - Vestec.
20 II/603
přivaděč
Vestec.přivaděč 21 II/603
Průmyslová
22 II/603
Vestecká - II/101
23 II/603
24 Kunratická
25 spojka
Kunratická
26
spojka
Kunratická
27
spojka
28 ul. Švihovská

29 ul. Na Losách
obchvat
30
Kunrat. spojka - Švihovská
Písnice
obchvat
31
Švihovská - Na Losách
Písnice
obchvat
32
Na Losách - K Vrtilce
Písnice
33 ul. Pramenná
komunikace
34
Depo - komunikace A
depo
nová
35
komunikace A - Vídeňská
komunikace
komunikace
36
DEPO - Pramenná
A
obchvat
37
Jesenice
38 III/10114
Vídeňská- obchvat Písnice
39 III/10114
39
III/10114
40
III/10114 40
Hodkovice
ul.
41
Podchýšská
42 komunikace
Komunikace
43
B
Komunikace
44
C
45 obchvat D.B.

0

430

0,0%

0

500

0,0%

830

830

100% 380

8670

4,4%

380

9020

4,2%

830

830

100%

380

10700

3,6%

830

830

100% 400

9670

4,1%

400

6890

5,8%

830

830

100%

400

8020

5,0%

300

8710

3,4%

300

6850

4,4%

300

8010

3,7%

630

3860

16,3%

60

860

7,0%

60

820

7,3%

630

4480

14,1%

60

960

6,3%

Hodkovická

860

4090

21,0% 160

960

16,7% 160

920

17,4% 860

4710

18,3%

160

1060

15,1%

Vestecká

160

3030

5,3%

60

860

7,0%

0

190

0,0%

160

3580

4,5%

60

1160

5,2%

Zlatnická

0

760

0,0%

0

410

0,0%

60

990

6,1%

0

890

0,0%

0

220

0,0%

0

4710

0,0%

0

4950

0,0%

0

4880

0,0%

0

5610

0,0%

0

5800

0,0%

komunikace B

700

940

74,5% 100

340

29,4% 100

340

29,4% 700

980

71,4%

100

380

26,3%

komunikace C

500

1020

49,0% 400

920

43,5% 400

920

43,5% 500

1120

44,6%

400

1020

39,2%

(rezerva)

0

8240

0,0%

0

5360

0,0%

0

6360

0,0%

46 obchvat D.B. Břežanská - II/101

Pražská - Břežanská

0

7380

0,0%

0

3990

0,0%

0

4740

0,0%

47 obchvat D.B. II/101 - III/00315

0

7240

0,0%

0

4360

0,0%

0

5150

0,0%

48 obchvat D.B. III/00315 - III/10115

0

4610

0,0%

0

4660

0,0%

0

5510

0,0%

49 II/101 - D.B. Pražská - III/00315

70

11860

0,6%

70

4410

1,6%

70

3810

1,8%

70

14040

0,5%

70

4490

1,6%

50 II/101 - D.B.
II/101 51
Zlatníky
II/101 52
Jesenice
III/00314 53
D.B
III/00314 54
Hodkovice
III/00315 55
D.B.

III/00315 - obchvat DB

70

5650

1,2%

70

3880

1,8%

70

3870

1,8%

70

6670

1,0%

70

4560

1,5%

Obchvat - Zlatníky

70

5650

1,2%

70

4020

1,7%

70

3420

2,0%

70

6670

1,0%

70

4020

1,7%

Zlatníky - Jesenice

70

4250

1,6%

70

2920

2,4%

70

3740

1,9%

70

4980

1,4%

70

4370

1,6%

Pražská - obchvat D.B.

160

3020

5,30%

60

2540

2,4%

60

3050

2,0%

160

3510

4,6%

60

3560

1,7%

obchvat D.B. - Hodkovice

160

3020

5,30%

60

1400

4,3%

60

1300

4,6%

160

3510

4,6%

60

1510

4,0%

0

6380

0,00%

0

2130

0,0%

0

2670

0,0%

0

7600

0,0%

0

3180

0,0%

II/101 - obchvat D.B.
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stav 3a - 2030

úsek

stav 3b - 2030

stav 3c - 2030

stav 4a - 2050

Stav 4b - 2050

záměr celkem nárůst záměr celkem nárůst záměr celkem nárůst záměr celkem nárůst záměr celkem nárůst
Vestec.
57
přivaděč
58 D3

Vestecký přivaděč

1660

15910 10,4% 780

9450

8,3%

1100

1420

0

17120

630

630

780

18830

77,5% 1100

1470

275

32075

0,9%

74,8% 1100

1420

77,5% 1100

0,0%

3240

0,0%

0

3440

0,0%

8610

2,3%

200

6750

3,0%

0

59 Průmyslová
60 II/603
Průmyslová - Hodkovická
komunikace
61
Průmyslová - Hodkovická
A

Vysvětlivky:
43,5%

0

100% 200

4,1% 1660 19770

8,4%

720

23710

275

39675

0,7%

1470

74,8%

1100

1470

74,8%

0

20250

0,0%

0

3830

0,0%

630

630

100%

200

7910

2,5%

D.B. - Dolní Břežany
Navýšení intenzity dopravy vlivem záměru o více jak 10 %

Předpokládané umístění ploch zařízení staveniště:
 úseky A1+A2 - zařízení staveniště se překpokládá v místě mezi Biocevem a Vesteckým
potokem
 úseky B+C se zařízení staveniště přepokládá u ZÚ v k.ú. Dolní Břežany
V rámci technické studie je předpokládáno nasazení staveništních mechanizmů v tomto
složení (předpoklad: druh, počet a délka nasazení):
Tab. B.II.4

Předpokládané nasazení stavebních strojů a jejich hladiny hluku

1

dozer

83

použití
strojů
(měsíce)
17

8

počet
strojů na
stavbě
2

2

rypadlo

79

37

8

2

3

grejdr

78

20

8

2

4
5

zemní fréza

92

20

6

1

nakladač kolový

81

37

8

2

6

traktorbagr

86

37

8

2

7

autodomíchávač

72

3-4

6

1

8

válec

82

20

8

2

9

betonová pumpa

75

3-4

6

1

10

finišer

81

1

8

1

11

mobilní jeřáb

71

13

5

1

12

nákladní auta, návěsové soupravy

82

37

10

10

označení
stroje

stroje, zařízení

Leq, 10 m
(dB)

nasazení
(hod)

Předpokládaná intenzita dopravy vyvolaná výstavbou je 12 nákl. voz./hod. Předpokládá se
postupné budování vždy dvou úseků v souběhu a to v pořadí: A1 + B a A2 + C, kdy tak
nebude docházet k k souběhu práce jednotlivých etap výstavby a tím k případnému
negativnímu ovlivnění součtem vyvolaných emisí.
Předpokládaná délka trvání etap výstavby:
 A1 - 1,5 roku
 A2 - 1 rok
 B - 0,5 roku
 C - 1 rok
Lze předpokládat, že pro výstavbu zemního tělesa komunikací bude prioritně používán
materiál z výkopů jiných objektů stavby nebo ze zemníku otevřeného v ploše staveniště. Pak
by se přeprava zeminy omezila pouze na prostor staveniště bez dopadu na provoz stávající
silniční sítě. Jiné druhy dopravy se pro účel stavby záměru nepředpokládají.
ENVISYSTEM s.r.o.
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Poznámka: Variantní návrh řešení dopravy - dopravně využít SOPK, účelově pro stavbu zprovoznit
sjezd z SOPK do Pražské ulice (Dolní Břežany) pro stavby částí B+C nebo Vesteckou
spojku pro stavbu části A.

Nároky na jinou infrastrukturu
V důsledku stavby bude z hlediska stávajících inženýrských sítí provedeno křížení s vedením
VN, VVN a ZVN a dalších sítí technické infrastruktury území (vodovod, kanalizace, plyn aj.),
které si může vyžádat zásah do jejich trasového nebo konstrukčního řešení.
Ochrana ostatních stávajících inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, včetně
dodržení podmínek stanovených jednotlivými správci dotčených inženýrských a dopravních
sítí.
Nesmí být snížena stávající kapacita koryt vodních toků (Písnický západní potok a
Vestecký potok) křížených komunikacemi stavebního záměru (úsek B - C a úsek A1).
Musí být provedeny pozemkové úpravy, aby byl zachován přístup na všechny
pozemky dotčené navrhovanou stavbou a prostorově předělené liniovou stavbou nových
komunikací.

ENVISYSTEM s.r.o.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
Výstavba
Nové komunikace záměru budou budovány postupně. Souběžně budou budovány úseky A1 a
B a úseky A2 a C. Předpokládaná doba výstavby jednotlivých úseků je od 6 měsíců do 1,5
roku. Zařízení pro staveniště bude pro úseky A1 a A2 umístěné mezi Biocevem a Vesteckým
potokem, pro úseky B a C se předpokládaná umístění zařízení staveniště u ZÚ v k.ú. Dolní
Břežany. Doprava materiálu a odvoz přebytečné zeminy bude po stávajících veřejných
komunikacích.
Množství emisí ve fázi výstavby je závislé na druhu právě probíhajících stavebních
prací. Obecně vyšší emise lze očekávat ve fázi zemních prací a terénních úprav, kdy bude
docházet k výkopům zemin, nakládce a shozu sypkých materiálů z lopaty nebo lžíce
nakladače a k rozprostírání a vyrovnávaní zeminy. V ostatních fázích výstavby lze očekávat
emise na nižší úrovni. Příspěvky k imisnímu zatížení území byly proto počítané pro etapu
zemních prací při výstavbě úseků A1 a B. Emisní příspěvky při výstavbě úseků A2 a C lze
očekávat na obdobné úrovni.
Pro výpočet emisí ze stavebních činností byly použity emisní faktory podle metodiky
pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti vydané MŽP. V rámci
konzervativního přístupu bylo uvažováno s průběhem zemních prací v průběhu celého roku.
Reálně lze očekávat, že tyhle práce budou probíhat po kratší dobu a příspěvek výstavby
k emisnímu zatížení území tak bude na nižší úrovni.
Tab. B.III.1 Emise tuhých znečišťujících látek ze stavební činnosti
činnost

PM10

PM2,5

výkopové práce [kg/rok]
pojezdy vozidel a strojů po nezpevněných komunikacích [t/rok] *
pojezdy vozidel a strojů po zpevněných komunikacích [t/rok] *

21,9
27,5
7,69

3,29
2,75
1,86

Poznámka: * Délku pojezdů po zpevněných a nezpevněných komunikacích nelze v této fázi přesně
určit. Pro výpočet RS bylo uvažováno, že průměrně polovina staveništních komunikací
bude se zpevněných a polovina s nezpevněným povrchem.

Kromě sekundární prašnosti vznikají při výstavbě i emise z jednotlivých mechanismů
podílející se na stavbě. Jedná se především o emise ze spotřeby nafty stavebními mechanismy
(dozer, rypadlo, válec, nakladač aj.) Z obdobných staveb lze předpokládat, že roční spotřeba
nafty u těchto mechanismů nebude vyšší než 40 000 litrů za rok. Předpokládá se, že stavební
práce budou probíhat pouze v denní době v pracovní dny. Ve výpočtovém modelu bylo
uvažováno s nejnepříznivější situací, tzn. nasazení všech strojů současně a jejich provoz
během celé pracovní doby.
Tab. B.III.2 Přepočtené emise na 1 litr nafty
znečišťující látka

NOx

CO

PM10

benzen

emise [g/l]

44,70

18,546

4,466

0,172

benzo(a)pyren
(* 1000)
0,066

Tab. B.III.3 Celkové roční emise ze spotřeby nafty na staveništi
znečišťující látka

NOx

CO

PM10

benzen

emise [kg/rok]

1788

741,8

178,6

6,88

ENVISYSTEM s.r.o.
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Intenzita nákladních automobilů v období výstavby bude závislá potřebě odvozu zeminy,
dovozu materiálu apod. Předpokládaná intenzita nákladní dopravy vyvolané výstavbou je
12 TNV/hod. Dovoz a odvoz zeminy se předpokládá ze skládky v Radotíně, dovoz
asfaltových směsí z obalovny Herink. Doprava bude vedena po dálnici D0, případně silnici
II/101. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou řádně očištěna, aby nedocházelo ke
znečišťování veřejných komunikací. Případné znečištění veřejných komunikací musí být
pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot
plachty. Pro výpočet rozptylové studie byla uvažována nejvyšší intenzita nákladní dopravy
v průběhu celé doby výstavby. Doprava byla uvažována pouze v denní době v pracovních
dnech. Výpočet emisí z vyvolané nákladní dopravy byl pro definované úseky silničních
komunikací proveden pomocí programu MEFA 13.
Tab. B.III.4 Emise na dotčených komunikacích - fáze výstavby
znečišťující látka
primární emise *
emise z resuspenze **

NOx

PM10

benzen

BaP

PM2,5

0,0144
-

0,0021
0,24

0,00006
-

0,28
2,89

0,0016
0,058

Vysvětlivky: * suma emisí z výfuku a emise z otěru brzd a pneumatik z úseku v g/s (BaP v µg/s)
** suma emisí z resuspenze z úseku v g/s (BaP v µg/s)

Provoz
Zdrojem znečišťování ovzduší bude provoz na nově vybudovaných a dotčených stávajících
komunikacích. Z hlediska příspěvkového znečištění vnějšího ovzduší jsou výpočty
zpracovány pro nejvýznamnější druhy znečišťujících látek ze silniční dopravy, které mají
vyhlášeny imisní limity z hlediska ochrany zdraví lidí NO2, PM10, PM2,5, benzen a B(a)P.
Emisní faktory pro uvedené znečišťující látky jsou pro mobilní zdroje určeny podle typů
vozidel, druhu paliva a dalších ovlivňujících okolností (délka úseků, rychlost jízdy, podélný
sklon vozovky, klimatické charakteristiky apod.) podle předefinovaného schématu vozového
parku pro Prahu (rok 2016, 2030 a 2040) pomocí programu MEFA 13 – výpočet emisí a
víceemisí z liniových zdrojů (z databáze). Do výpočtu RS byly zahrnuty primární emise i
emise z resuspenze.
Na každém úseku posuzovaných dopravních zdrojů byl vypočítán emisní tok pro
stanovené škodliviny. Jako vstupní údaje byly použity emisní faktory v programu MEFA 13.
Emise jsou vyčíslována buď pro jednotlivá vozidla nebo pro definované úseky silničních
komunikací nebo ramena křižovatek. Program vyčísluje emise odděleně pro vozidla dle
jednotlivých kategorií a použitého paliva a emisních předpisů EURO až EURO 6. Vypočtené
emisní faktory charakterizují produkci emisních škodlivin z dopravy v závislosti na
inženýrsko-dopravních informacích (rychlost jízdy, sklon vozovky) a použité pohonné hmotě.
Při výpočtu emisních faktorů jsou zohledněny také skladba vozového parku a klimatické
charakteristiky posuzované lokality.
Z hlediska příspěvkového znečištění vnějšího ovzduší jsou výpočty zpracovány pro
nejvýznamnější druhy znečišťujících látek ze silniční dopravy, které mají vyhlášeny imisní
limity z hlediska ochrany zdraví lidí NO2, PM10, PM2,5, benzen a B(a)P. Emisní faktory pro
uvedené znečišťující látky jsou pro mobilní zdroje určeny podle typů vozidel, druhu paliva
a dalších ovlivňujících okolností (délka úseků, rychlost jízdy, podélný sklon vozovky,
klimatické charakteristiky apod.) podle předefinované schémy vozového parku pro Prahu, rok
2016, 2030 a 2040 pomocí programu MEFA 13 – výpočet emisí a víceemisí z liniových
zdrojů (z databáze). Do výpočtu RS byly zahrnuty primární emise i emise z resuspenze.
Imisní limity - Imisní situace je podrobně hodnocena v rozptylové studii pomocí
maximálních imisních hodinových koncentrací a průměrných ročních koncentrací. Imisní
ENVISYSTEM s.r.o.
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limity jsou dané přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který byl
zpracován na základě příslušných direktiv EU.
Přípustné úrovně znečištění (imisní limity a cílové imisní limity) - Všechny uvedené přípustné
úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se vztahují na standardní podmínky
(objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kPa). U všech přípustných
úrovní znečištění ovzduší se jedná o aritmetické průměry.
Tab. B.III.5 Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a přípustné četnosti jejich
překročení
znečišťující látka

oxid dusičitý - NO2
oxid uhelnatý - CO
benzen
PM10
PM10
PM2,5
olovo - Pb

*

imisní limit

max. počet překročení

-3

1 hodina
24 hodin
1 hodina
1 kalendářní rok
max. denní 8hod. průměr
1 kalendářní rok
24 hodin
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

oxid siřičitý - SO2

Poznámka:

doba průměrování

350 μg.m
-3
125 μg.m
-3
200 μg.m
-3
40 μg.m
-3
10 mg.m
-3
5 μg.m
-3
50 μg.m
-3
40 μg.m
-3
25 μg.m
-3
0,5 μg.m

24
3
18
35
-

Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů
a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr se přiřadí ke dni,
ve kterém končí, tj. první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během
periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den
se provede pro periodu od 16:00 do 24:00.

Tab. B.III.6 Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
znečišťující látka
oxid siřičitý - SO2
oxidy dusíku - NO2 *

Poznámka:

*

doba průměrování

imisní limit

kalendářní rok a zimní období (1. října – 31. března)
1 kalendářní rok

20 μg.m
-3
30 μg.m

-3

Součet objemových poměrů (ppbv) oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřený
v jednotkách hmotnostní koncentrace oxidu dusičitého.

Tab. B.III.7 Imisní limity pro celkový obsah znečisťující látky v částicích PM10
vyhlášené pro ochranu zdraví lidí
znečišťující látka
arsen - As
kadmium - Cd
nikl - Ni
benzo(a)pyren – B(a)P

doba průměrování

imisní limit

1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

6 ng.m
-3
5 ng.m
-3
20 ng.m
-3
1 ng.m

-3

Tab. B.III.8 Imisní limity pro troposférický ozon
účel vyhlášení

doba průměrování

ochrana zdraví lidí

(1)

max. denní 8 hod. průměr

ochrana vegetace

(4)

AOT40

ENVISYSTEM s.r.o.

(5)

max. počet
překročení

imisní limit
(2)

120 μg.m

-3

-3

18000 μg.m .h

25
(6)

(3)

0
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(1) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 3 kalendářní roky;
(2) Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením
osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů
a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve
kterém končí, tj. první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během
periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den
se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin;
(3) V případě dodržení imisního limitu při maximálním počtu překročení v zóně nebo
aglomeraci je třeba usilovat o dosažení nulového počtu překročení;
(4) Plnění imisního limitu se vyhodnocuje na základě průměru za 5 kalendářních let;
(5) Pro účely tohoto zákona AOT40 znamená součet rozdílů mezi hodinovou
koncentrací větší než 80 μg.m-3 (=40 ppb) a hodnotou 80 μg.m-3 v dané periodě
užitím pouze hodinových hodnot změřených každý dne mezi 08:00 a 20:00 SEČ,
vypočtený z hodinových hodnot v letním období (1. května ÷ 31. července);
(6) V případě dodržení imisního limitu v zóně nebo aglomeraci ve výši 18000 μg.m-3.h
je třeba usilovat o dosažení imisního limitu ve výši 6000 μg.m-3.h.

Charakteristiky kvality ovzduší:
 LH – limitní hodnota představuje úroveň znečištění stanovenou na vědeckém základě
s cílem odvrátit, předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní
prostředí jako celek, který musí být dosažen v daném období a nesmí být překračován
jinak, než je stanoveno. Je to pevná hodnota přípustné úrovně znečištění ovzduší, která
nesmí být překračována o více než je mez tolerance (MT), vyjádřená jako podíl
imisního limitu v procentech, o který může být tento limit v období stanoveném
zákonem o ovzduší (po jeho vydání) a jeho prováděcími předpisy, překročen.
 MT – mez tolerance představuje procento imisního limitu, o které může být překročen
za podmínek stanovených směrnicí 96/62/EC a směrnicemi souvisejícími.
Popis stavu znečištění ovzduší výčtem úrovní imisních charakteristik látek, měřených v dané
lokalitě a jejich poměru k stanoveným imisním limitům je relativně komplikovaný a pro
klasifikaci zájmového území byla použita klasifikace dle publikace „Znečištění ovzduší na
území České republiky v roce 1997, ČHMÚ, Praha“. Klasifikace se provádí dle 5 tříd, které
představuje následující tabulka:
Tab. B.III.9 Klasifikace znečištění ovzduší na území ČR
třída

význam

klasifikace

I.
II.

imisní hodnoty všech sledovaných látek jsou nejvýše rovny polovině imisních limitů IHx
imisní hodnota některé z látek je větší než 0,5 IHx, ale žádný limit není překročen

čisté-téměř čisté ovzduší
mírně znečištěné ovzduší

III.

imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty ostatních sledovaných látek jsou
nejvýše rovny polovině emisních limitů IHx

znečištěné ovzduší

IV.
V.

imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty některých dalších látek >IHx, ale <IHx
imisní limit více než jedné látky je překročen

silně znečištěné ovzduší
velmi silně znečišt. ovzduší

Vyhodnocení příspěvků zdrojů ve vztahu k vybrané obytné zástavbě - Nově vybudované
komunikace úseků A, B a C jsou vedeny převážně mimo obytnou zástavbu. Vyhodnocení
imisních příspěvku z provozu na pozemních komunikacích v zájmovém území bylo dále pro
jednotlivé posuzované stavy provedeno i pro vybrané body obytné zástavby v blízkosti nově
navržených silnic záměru.
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Obr. B.III.1 Vybrané body obytné zástavby

číslo
bodu

umístění bodu (adresa)

1

Na Losách 36, Písnice

2

Libušská 22a, Písnice

3

Vídeňská 84, Vestec

4

Vestecká 88, Vestec

5

Hodkovická 181, Vestec

6

Hodkovická 186, Vestec

7

Śátalka 1114, Jesenice

8

Na Terase 68, Hodkovice

9

Vestecká 1, Hodkovice

10

V Hranicích 477, Hodkovice

11

V Hranicích 484, Hodkovice

12

Pražská 35, Hodkovice

13

Pražská 300, Hodkovice

V rámci přílohy “H.2 Příspěvková rozptylová studie“ byly vyhodnoceny příspěvky dopravy
k úrovni znečištění v lokalitě pro různé varianty dostavby silniční sítě.
 8 posuzovaných variant výpočtu
- viz popis v kapitole B.I.2
jedná se o varianty č. 1 ÷ 4b,
Poznámka: nebyl posuzován tzv.“předchozí stav 2000“.

 1 doplněná varianta

- varianta 5 – stav při výstavbě (pouze v rámci této
přílohy - blíže viz příloha H.2)

Nové komunikace (úseky A, B a C) jsou navrženy v kategorii s mezní hodnotou intenzity
dopravy 13 tis. voz/den a jejích trasa je vedená mimo obytnou zástavbu. Předpokládaná
intenzita dopravy na těchto úsecích se pro jednotlivé výpočtové varianty mírně liší.
V tabulce B.III.10 jsou uvedeny emise z úseků A, B a C záměru ve výpočtové variantě
3b. Jedná se o variantu, pro kterou byly spočtené nejvyšší primární emise z dopravy na
úsecích záměru. Vliv na změnu imisní situace v území, a to především u zástavby v sídlech u
stávajících komunikací, budou mít plánované obchvaty Písnice, Dolních Břežan a Jesenice.
Vliv zprovoznění dálnice D3 (resp. její napojení na SOKP – D0) popisují varianty 3c a 4b.
Tab. B.III.10 Emise z dopravy na úsecích A, B a C záměru
zájmový úsek / emise *
úsek A záměru
úsek B záměru
úsek C záměru
CELKEM

ENVISYSTEM s.r.o.

NOx
[t/rok]

PM10
[t/rok]

benzen
[t/rok]

BaP
[kg/rok]

PM2,5
[t/rok]

2,01
0,02
0,06

1,09
0,12
0,29

0,021
0,0003
0,0009

0,053
0,002
0,005

0,368
0,030
0,072

2,1

1,50

0,023

0,059

0,470
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Vysvětlivky: * Suma emisí z výfuků, emisí z otěru brzd a pneumatik a emisí z resuspenze (pouze pro
škodliviny PM10, PM2,5 a BaP) z uvedeného úseku ve výpočtové variantě 3b.
Poznámka: Varianta 3b byla dále zvolena jako referenční pro výpočet účinnosti opatření (tyto jsou
popsány v kapitole D.4) ke snížení negativního vlivu provozu záměru na ovzduší.

V této kapitole jsou uvedeny varianty nulové – tedy bez realizace záměru. Příspěvky variant
aktivních jsou dále uvedeny v kapitole D.1.2.
V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky vyhodnocení imisních příspěvků
z provozu na pozemních komunikacích v zájmovém území všech nulových variant, což jsou
varianty č. 1, 2a, 2b. Tyto varianty jsou blíže popsány v kapitole B.I.2, posuzované stavy
dopravního zatížení širšího území záměru a zapojení souvisejících komunikací v rámci tohoto
území jsou pak znázorněny v tab. B.I.1.
VARIANTA 1 – nulová (2016)
Byly vyhodnoceny příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší:
Tab. B.III.11 Nejvyšší vypočtené příspěvky zdrojů, výpočtová varianta 1
emise
oxid dusičitý – NO2
částice frakce PM10
částice frakce PM2,5
benzen
benzo(a)pyren – B(a)P

Poznámka:

koncentrace

imisní limit
3
[µg/m ]

průměr. roční
max. hodinová
průměr. roční
nejvyšší denní
průměr. roční
průměr. roční
průměr. roční

40
200
40
50
25
5
1

imisní limit
- přípustná
četnost
18 hod. / rok
35 dnů / rok
-

příspěvky
3
[µg/m ]

splnění
limitu

1,72
78,2
2,58
38,2 (28 dní)
1,17
0,085
0,113

ano
ano / ano
ano
ano / ano
ano
ano
ano

Grafické znázornění rozptylu emisí – viz příloha H.2, kapitola 5.3.

Shrnutí: Imisní limity nejsou v této variantě překročeny.
Tab. B.III.12 Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby,
výpočtová varianta 1
ref.
bod

NO2
prům. rok
3
[µg/m ]

NO2
max. hod.
3
[µg/m ]

PM10
prům. den.
3
[µg/m ]

PM10
prům. rok
3
[µg/m ]

PM2,5
prům. rok
3
[µg/m ]

benzen
prům. rok
3
[µg/m ]

BaP
prům. rok
3
[ng/m ]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,43
0,52
0,56
0,59
0,62
0,65
0,64
0,60
0,57
0,41
0,42
0,45
0,47

18,3
17,9
16,9
38,3
43,5
43,5
32,7
18,1
17,4
9,9
9,4
10,8
10,6

6,3
6,5
10,0
13,6
17,3
16,2
11,8
8,2
8,9
5,3
5,1
6,1
5,7

0,60
0,81
0,81
0,91
1,09
1,09
0,98
1,18
1,18
0,77
0,77
0,78
0,79

0,25
0,34
0,34
0,37
0,43
0,44
0,41
0,45
0,44
0,29
0,29
0,30
0,31

0,020
0,029
0,027
0,027
0,028
0,029
0,029
0,027
0,026
0,019
0,020
0,022
0,023

0,025
0,035
0,034
0,036
0,039
0,041
0,039
0,040
0,039
0,026
0,027
0,029
0,031

Poznámka: - Zvýrazněny jsou nejvyšší hodnoty pro jednotlivé emise ve zkoumaných bodech.
- Hodnoty vypočtených koncentrací v těchto bodech odpovídají výšce 5 m nad terénem.
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Shrnutí: Imisní limity ve vybraných bodech obytné zástavby nejsou v této variantě
překročeny.
VARIANTA 2a – nulová (2030)
Byly vyhodnoceny příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší:
Tab. B.III.13 Nejvyšší vypočtené příspěvky zdrojů, výpočtová varianta 2a
emise
oxid dusičitý – NO2
částice frakce PM10
částice frakce PM2,5
benzen
benzo(a)pyren – B(a)P

Poznámka:

koncentrace

imisní limit
3
[µg/m ]

průměr. roční
max. hodinová
průměr. roční
nejvyšší denní
průměr. roční
průměr. roční
průměr. roční

40
200
40
50
25
5
1

imisní limit
- přípustná
četnost
18 hod. / rok
35 dnů / rok
-

příspěvky
3
[µg/m ]

splnění
limitu

0,93
42,5
2,69
40,0 (28 dní)
1,01
0,051
0,146

ano
ano / ano
ano
ano / ano
ano
ano
ano

Grafické znázornění rozptylu emisí – viz příloha H.2, kapitola 5.3.

Shrnutí: Imisní limity nejsou v této variantě překročeny. Mírný nárůst četnosti překročení IL
nejvyšších denních průměrů částic frakce PM10 (do 0,5 dne) byl oproti stávajícímu stavu
vypočtený pouze v oblasti dálnice D0.
Tab. B.III.14 Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby,
výpočtová varianta 2a
ref.
bod

NO2
prům. rok
3
[µg/m ]

NO2
max. hod.
3
[µg/m ]

PM10
prům. den.
3
[µg/m ]

PM10
prům. rok
3
[µg/m ]

PM2,5
prům. rok
3
[µg/m ]

benzen
prům. rok
3
[µg/m ]

BaP
prům. rok
3
[ng/m ]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,24
0,29
0,30
0,31
0,33
0,35
0,34
0,32
0,30
0,22
0,22
0,24
0,25

9,7
9,5
9,0
20,8
23,5
23,5
17,6
9,6
9,2
5,6
5,3
6,1
5,8

6,4
6,6
9,5
14,1
17,6
16,7
12,1
8,4
9,0
5,1
4,7
5,5
5,2

0,58
0,75
0,78
0,87
1,04
1,05
0,96
1,12
1,12
0,70
0,70
0,71
0,72

0,21
0,27
0,28
0,31
0,36
0,37
0,34
0,38
0,37
0,24
0,24
0,25
0,25

0,014
0,021
0,018
0,017
0,018
0,019
0,018
0,017
0,017
0,013
0,013
0,015
0,016

0,031
0,043
0,042
0,043
0,048
0,050
0,048
0,048
0,046
0,031
0,032
0,035
0,037

Poznámka: - Zvýrazněny jsou nejvyšší hodnoty pro jednotlivé emise ve zkoumaných bodech.
- Hodnoty vypočtených koncentrací v těchto bodech odpovídají výšce 5 m nad terénem.

Shrnutí: Imisní limity ve vybraných bodech obytné zástavby nejsou v této variantě
překročeny.
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VARIANTA 2b – nulová (2030)
Byly vyhodnoceny příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší:
Tab. B.III.15 Nejvyšší vypočtené příspěvky zdrojů, výpočtová varianta 2b
emise
oxid dusičitý – NO2
částice frakce PM10
částice frakce PM2,5
benzen
benzo(a)pyren – B(a)P

Poznámka:

koncentrace

imisní limit
3
[µg/m ]

imisní limit
- přípustná
četnost

příspěvky
3
[µg/m ]

splnění
limitu

průměr. roční
max. hodinová
průměr. roční
nejvyšší denní
průměr. roční
průměr. roční
průměr. roční

40
200
40
50
25
5
1

18 hod. / rok
35 dnů / rok
-

1,01
46,2
3,13
48,5 (28 dní)
1,15
0,051
0,159

ano
ano / ano
ano / ano
ano
ano
ano
ano

Grafické znázornění rozptylu emisí – viz příloha H.2, kapitola 5.3.

Shrnutí: Imisní limity nejsou v této variantě překročeny. Nárůst četnosti překročení IL
nejvyšších denních průměrů částic frakce PM10 (do 2,6 dne) byl oproti stávajícímu stavu
vypočtený převážně v oblasti dálnice D0, obchvatu Dolních Břežan, Písnice a Jesenice.
Tab. B.III.16 Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby,
výpočtová varianta 2b
ref.
bod

NO2
prům. rok
3
[µg/m ]

NO2
max. hod.
3
[µg/m ]

PM10
prům. den.
3
[µg/m ]

PM10
prům. rok
3
[µg/m ]

PM2,5
prům. rok
3
[µg/m ]

benzen
prům. rok
3
[µg/m ]

BaP
prům. rok
3
[ng/m ]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,25
0,27
0,29
0,33
0,37
0,39
0,37
0,34
0,32
0,24
0,24
0,26
0,27

11,1
10,9
7,9
23,0
26,7
26,1
20,0
10,8
10,1
5,8
5,5
7,0
6,8

8,2
8,6
8,9
17,0
21,0
20,3
15,1
10,3
10,5
6,7
6,8
7,3
7,8

0,82
1,04
0,87
1,02
1,23
1,28
1,22
1,30
1,28
0,98
0,95
0,96
0,98

0,27
0,34
0,30
0,35
0,43
0,45
0,42
0,43
0,42
0,31
0,31
0,32
0,32

0,013
0,014
0,015
0,016
0,020
0,020
0,017
0,016
0,015
0,013
0,013
0,014
0,015

0,034
0,040
0,040
0,047
0,056
0,059
0,054
0,052
0,049
0,037
0,037
0,040
0,042

Poznámka: - Zvýrazněny jsou nejvyšší hodnoty pro jednotlivé emise ve zkoumaných bodech.
- Hodnoty vypočtených koncentrací v těchto bodech odpovídají výšce 5 m nad terénem.

Shrnutí: Imisní limity ve vybraných bodech obytné zástavby nejsou v této variantě
překročeny.
Shrnutí
Na základě vyhodnocení výsledků imisních příspěvků z provozu na pozemních komunikacích
v zájmovém území lze v rámci tzv. nulových variant (č. 1, 2a, 2b - viz přehled v tab. B.I.1)
konstatovat, že imisní limity nebyly překročeny, a to jak v rámci posuzovaného území, ani
pak v posuzovaných vybraných bodech obytné zástavby.
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B.III.2. Odpadní vody
Výstavba - Přehled druhů odpadní vody z výstavby a jejich navrhované zneškodnění:


Splašková voda pocházející ze sociálního zařízení areálu zařízení staveniště –
zneškodňování vody v žumpách nebo použitím chemických WC s následným odvozem
kalu na ČOV.



Technologická voda a oplachová voda z mycí rampy dopravní a stavební mechanizace –
jímání vody v bezodtokých a sedimentačních jímkách s recyklací vody po odstranění
ropných látek a minerálního kalu.



Srážková voda z ploch zařízení staveniště (smyv olejových úkapů na ploše staveniště) –
zachytávání vody v dočasných sedimentačních jímkách s infiltrací se zneškodněním
separovaného kalu jako odpadu. Odvodnění plochy staveniště a zařízení staveniště od
srážkových vod bude do koryta místních vodotečí.

Objemové množství uvedených druhů odpadních vod nelze stanovit, protože závisí na
budoucích zásadách organizace výstavby konkrétního stavebního dodavatele (počet
zaměstnanců, druh použité stavební mechanizace a technologie).
Nebezpečnost uvedených druhů odpadních vod nespočívá v jejich množství ale
v nebezpečí možného úniku této kontaminované vody do okolního prostředí.
Provoz - Během provozu dokončené stavby se nepředpokládá vznik žádných odpadních vod.
Srážkové vody z povrchu zpevněných ploch nových komunikací budou odváděny do koryta
místních vodotečí:
 úsek A (část): Vestecký potok
 úseky B a C: Písnický západní potok
Tab. B.III.17 Celková bilance srážkových vod odtékajících z vozovky
úsek komunikace

* odvodňovaná zpevněná plocha
[ha]

odtékající množství vody
3
[m /rok]

A
B
C

0,871
0,284
0,541

3 763
1 227
2 337

Poznámky:

(*) plocha vozovky komunikace, jejího rozšíření a křižovatek
průměrný roční úhrn srážek: 540 mm
průměrná hodnota odtokového součinitele: 0,8

Ve fázi provozu nebude dokončená stavba produkovat žádné technologické odpadní vody.
Objem potřebné vody na čištění komunikací předem nelze dostatečně odhadnout.

B.III.3. Odpady
Charakter činností, při kterých odpady vznikají:
a) období výstavby komunikací a s ním spjatých stavebních objektů a provozních
souborů;
b) období provozu a údržby komunikací a s ní spjatých objektů a provozních souborů;
c) havarijní situace.
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ad a) Výstavba - Obecně je za odpad v období výstavby považován materiál vznikající při
zemních pracích zejména při stavbě násypů a zářezů komunikace, napojování existujících
komunikací, při stavbě betonových konstrukcí provozních objektů komunikací (mosty,
propustky, opěrné zdi aj.), základní údržby stavebních mechanismů na plochách zařízení
staveniště a sociálního provozu zařízení staveniště.
Odpady z činnosti:
skupina dle katalogu odpadů
výstavba komunikací a souvisejících objektů:
 odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a
kamene (tj. přebytečná vytěžená zemina a hlušina výrubu skalní horniny apod.) …01
 odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby
potravin (tj. dřevní hmota z mýcení stromů a křovin apod.)
…02
 komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru (tj. kal z jímek oplachových
vod a z mytí přepravních prostředků, ostatní komunální odpad apod.)
…20
Pozn.: provoz betonárky - předpoklad dovozu betonu z některé z existujících betonárek

Provoz zařízení staveniště:
 odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot, lepidel,
těsnících materiálů a tiskařských barev (tj. obaly se zbytky nátěrových hmot barev
a ředidla apod.)
…08
 odpady olejů a odpady kapalných paliv (tj. obaly se zbytky a úkapy olejů apod.) …13
 odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné
oděvy jinak neurčené
…15
 stavební a demoliční odpady včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst
(tj. zbytky stavebního materiálu různého složení apod.)
…17
 komunální odpady včetně složek z odděleného sběru (tj. směsný komunální odpad,
tříděný na sklo, papír a plasty, kaly z jímek odpadní vody a chem. toalet apod.) …20
Způsob využití nebo odstraňování odpadu – kódy (příloha č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.):
D1 - ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování)
D2 - úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapal. odpadů a kalů v půdě)
D10 - spalování na pevnině
R2 - získání/regenerace rozpouštědel
R4 - recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin
R5 - recyklace znovuzískání ostatních anorganických materiálů
Množství odpadu - V této fázi přípravy stavby tj. na základě existujících podkladů
o připravované stavbě není možné vyčíslit objemy jednotlivých druhů odpadu vznikajících
v průběhu stavby. Tyto hodnoty budou kvantifikovány až v DÚR. Z časového hlediska se
jedná o krátkodobé nárazově vzniklé odpady.
Z hlediska celkové bilance zemních prací by stavba měla vykazovat přebytek
výkopového zemního materiálu v případě varianty 1 a nedostatek tohoto materiálu v případě
varianty 2.
Tab. B.III.18 Bilance zemních prací navrhované stavby
varianty

výkopy
3
[m ]

násypy
3
[m ]

bilance zeminy
3
[m ]

1
2

45 900
26 200

13 450
59 550

+ 32 450
- 33 350
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Přebytek zemního materiálu z výkopů bude uložen na skládce odpadů se zabezpečením
skupiny S – inertní odpad (S-IO) podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání
odpadů na skládky, v platném znění. V případě, že by se prokázala lokální kontaminace
vytěžené zeminy nebo byla stavbou dotčena stará skládka nebo jiná v současnosti
neidentifikovaná ekologická zátěž v území, je nutné provést uložení na zabezpečenou skládku
v souladu s výsledky výluhové zkoušky vzorku odpadu.
ad b) Provoz a údržba - Odpady vznikají na základě činností, jakými jsou údržba a provoz
zpevněných ploch komunikace, záchytných příkopů srážkové vody, zatravněných ploch a
ostatních kultivovaných ploch, stavebních konstrukcí souvisejících objektů komunikace,
technologického vybavení a pomocných kovových konstrukcí.
Odpady vzniklé údržbou a provozem budou pracovníky údržby podle povahy odpadu a jeho
množství shromažďovány nebo okamžitě odstraňovány způsoby dále uvedenými.
Odpady z činnosti:








skupina dle katalogu odpadů

odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby
potravin (tj. odpad ze sekání trávy, klest z prořezávání keřů, pláví apod.)
…02
stavební a demoliční odpady (tj. odpad ze stavebně-údržbářské činnosti při opravě
souvisejících objektů, stavební suť, výkop. zemina, materiál z demolice apod.) …17
odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot, lepidel,
těsnících materiálů a tiskařských barev (tj. odpady z provádění oprav doplňkových
konstrukcí jakými jsou např. zábradlí, nádoby železné i plastové se zbytky barev a
jiných škodlivin, ředidla apod.)
…08
odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy
jinak neurčené (tj. odpady z provádění oprav doplňkových konstrukcí jakými jsou
např. zábradlí, obaly, textilní materiál znečištěný různými škodlivinami, apod.) …15
komunální odpady, včetně složek z odděleného sběru (tj. směsný komunální odpad,
dřevěné odřezky a piliny, odpad z údržby, obaly, z vodohospodářské činnosti
např. různé druhy kalů a shrabky z čištění stok, dešťových vpustí, trubních
propustků apod.)
…20

Způsob využití nebo odstraňování odpadu – kódy (příloha č. 4 zákona č. 185/2001 Sb.):
D1 - ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování)
D2 - úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapal. odpadů a kalů v půdě)
D10 - spalování na pevnině
R2 - získání/regenerace rozpouštědel
R4 - recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin
R5 - recyklace znovuzískání ostatních anorganických materiálů
ad c) Havarijní situace - Samostatným problémem jsou havarijní situace. Nejčastějším
důvodem havárie je únik kontaminujících látek na povrch komunikace. Odpadem vzniklým v
souvislosti s takovou havárií jsou použité materiály pro zachycování kontaminantů z povrchu
komunikace, znečištěná zemina okolí komunikace, apod. Odpad vzniklý při havárii musí být
vždy odstraněn odbornou firmou mající oprávnění k činnosti v tomto oboru.
Způsob využití nebo odstraňování odpadu – kódy (příloha č. 4 zákona č. 185/2001 Sb.):
D1 - ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování)
D2 - úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapal. odpadů a kalů v půdě)
D4 - ukládání do povrchových nádrží
D10 - spalování na pevnině
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Nakládání s odpady - Pro nakládání s odpady je rozhodující důsledné třídění všech
vznikajících odpadů a zajištění jejich účelného zpětného využití. Pouze nepotřebné složky
odpadu a zejména jeho nebezpečné složky musí být odstraňovány na pro ten účel vhodných
zařízeních v souladu s platnou legislativou v oboru odpadů.
Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky pro ukládání odpadů na skládky,
technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu, jsou upraveny
vyhláškou č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

B.III.4. Hluk a vibrace
Hluk – provoz - Novým zdrojem hluku v území budou posuzované komunikace A, B a C.
Tab. B.III.19 Emisní hodnoty u navrhovaných komunikací (vzdálenost 7,5 m od osy
jízdního pruhu)
stav 3a

stav 3b=3c

stav 4a

stav 4b

komunikace

den

noc

den

noc

den

noc

den

noc

A1 - pod

53,2÷53,8

0

66,0÷66,6

58,6÷59,2

53,2÷53,8

0

64,8÷65,1

57,4÷57,9

A1 - nad

53,5÷54,1

0

66,0÷66,9

58,6÷59,5

53,2÷54,1

0

64,8÷65,7

57,4÷58,2

A2

52,3÷52,9

0

65,8÷66,4

58,4÷59,0

52,3÷52,9

0

65,1÷65,7

57,6÷58,2

B

53,8

36,1

49,3

36,1

53,9

40,8

49,9

40,8

C

53,3÷53,5

41,2÷41,5

52,8÷53,1

41,2÷41,5

53,7÷53,9

42,2÷42,5

53,3÷53,5

42,2÷42,5

S ohledem na skutečnost, že navrhované komunikace jsou vedeny územím, kde není chráněná
zástavba, není třeba v okolí těchto komunikací provádět opatření na snížení hlučnosti.
Nové komunikace nebudou zdrojem vibrací a zápachu u chráněné zástavby v době
provozu.
Propojením komunikace A a komunikace B dojde k navýšení provozu na komunikaci
III/10114 Hodkovická, která prochází zástavbou Hodkovic. Navýšení dopravy se projeví v
úseku mezi komunikací A a ulicí Vesteckou. Chráněná zástavba Hodkovic se nachází v
blízkosti okružní křižovatky stávajících ulic Hodkovická - Vestecká a Inovační. Emisní
hodnoty na této komunikaci se navýší oproti stavu bez realizace těchto komunikací v
posuzovaných stavech v roce 2030 pouze v desetinách dB (max. do 0,6 dB).
Hluk – výstavba - Po dobu stavby dojde k dočasnému negativnímu ovlivnění životního
prostředí hlukem ze stavební činnosti. Provádění stavebních prací a používání stavebních
mechanismů musí být v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany veřejného zdraví.
Organizace výstavby se bude muset podřídit požadavku zachování základních funkcí
životního prostředí. Vhodnou organizací práce a nasazením přiměřené mechanizace bude
snížen vliv hluku a vibrací pod přípustnou úroveň. Hlučné stavební stroje budou
zakapotovány a přípustná doba nasazení této techniky musí tedy vycházet z akustického
výkonu příslušného stroje.
S ohledem na to, že záměr je řešen na úrovni technické studie, není v současné době
možné hodnotit hluk ze stavební činnosti. Posuzované komunikace jsou umístěné v území,
kde se nenachází v bezprostřední blízkosti chráněná zástavba. Nejvíce ovlivněná zástavba se
nachází u stávající komunikace III/10114 ulice Hodkovická a Inovační, které nebudou
stavebně upravovány. Tato zástavba může být ovlivněna mimostaveništní dopravou.
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Hlukem z činností na stavbě bude ovlivněna okrajová zástavba v Dolních Břežanech - okolí
ulice Hraniční a to při výstavbě komunikace C. Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti
LAeq,s = 65 dB v době mezi 7:00 – 21:00 nebude překročen.
Mimostaveništní doprava na uvažovaných trasách (komunikace II/603, II/101,
III/0031 a III/10114 - Hodkovická) způsobí navýšení dopravy pouze v desetinách dB a to
max. do 0,9 dB. Mimostaveništní doprava je na všech komunikacích uvažována 12 voz/hod
pro oba směry.
Nedoporučuje se vést mimostaveništní dopravu Písnicí a Dolními Břežany. V případě,
že v době výstavby těchto komunikací budou v provozu již uvažované obchvaty Písnice,
Dolních Břežan a Jesenice, bude mimostaveništní doprava vedena po těchto nových
komunikacích.
Stavba musí být prováděna pouze v denní době mezi 7:00 až 21:00 hodinou. Na
staveništi nesmí být umístěny zařízení, jako je obalovna, betonárka nebo drtička bez
akustického posouzení.
Ostatní faktory - Žádné zdroje radioaktivního a elektromagnetického záření přímo související
se záměrem nejsou známy. Hodnoty vibrací nejsou v území sledovány a jejich případný vliv
na prostředí se vzhledem k nezastavěnému území umístění stavebního záměru
nepředpokládá.

B.III.5. Doplňující údaje (například významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)
Jiné výstupy ovlivňující významně životní prostředí nejsou známy. Během výstavby budou
především v rámci budování úseku A1 a dále pak ostatnímchúseků stavby záměru provedeny
terénní úpravy, jejichž bilance je patrná z následujícího přehledu:
 Celková bilance základních výměr pro úsek A – podjezd (varianta 1):
výkop
37 900 m3
zásyp
12 100 m3
nová vozovka
16 300 m2
délka zárubních zdí
540 m
 Celková bilance základních výměr pro úsek A – nadjezd (varianta 2):
výkop
18 200 m3
zásyp
58 200 m3
nová vozovka
16 300 m2
plocha mostu
850 m2
 Celková bilance základních výměr pro úseky B + C (pro obě varianty):
výkop
8 000 m3
zásyp
1 350 m3
nová vozovka
9 100 m2
Kubatury jednotlivých položek stavebního materiálu budou vyčísleny ve výkazu
výměr dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) stavby. Jedná se obecně o materiál, který
z hlediska vlivu stavby na životní prostředí nemá negativní účinky a nebude předmětem
místních zdrojů. V případě přebytku (varianta 1) výkopového zemního materiálu bude
přebytečný materiál odvezen na skládku k trvalému uložení. Skládka bude určena v dalších
fázích projektové přípravy.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.1.1. Územní systém ekologické stability
V zájmovém území navrhovaného stavebního záměru se nacházejí pouze prvky územního
systému ekologické stability (ÚSES) lokálního významu. Jedná se o část systému sledující
vybrané vodní toky v území. Uvedené prvky jsou hodnoceny v převážné míře své plochy jako
funkční. Výjimkou jsou problematické úseky křížení LBK (Písnický potok) s komunikací
SOKP (D0) a Vesteckou spojkou nebo křížení LBK (Vestecký potok) s Vídeňskou ulicí.
Písnický potok:
 lokální biokoridor LBK 71 (dle ÚP Zlatníky - Hodkovice)
 lokální biocentrum LBC 82 (dle ÚP Zlatníky - Hodkovice)
Poznámka: Koryta a niva Písnického západního potoka není spojována s žádným prvkem ÚSES.

Vestecký potok:
 lokální biokoridor LBK 1 (dle ÚP Vestec) - křížení s navrhovanou komunikací (úsek A):
LBK 1 (prostorově strukturní typizace: EVKP - ekologicky významné liniové
společenstvo) - existující, částečně vymezený, částečně funkční; geobiocenologická
typizace: 3 AB,B 4, 3 A-AB 4 (vegetační stupeň, trofická a hydrická řada); - mokřadní
biokoridor podél potoka, potok je zregulován a zahlouben avšak na některých místech
má přirozené břehy, břehové porosty jsou jen ostrůvkovitě roztroušené, orná půda často
až k potoku; v úseku od silnice k LBC 2 potok meandruje a má přírodě blízký charakter
i s břehovými porosty avšak pouze v malém rozsahu; částečně prochází zastavěným
územím; délka 1600 m, šířka 15 - 25 m
 lokální biocentrum LBC 3 (dle ÚP Vestec)
 lokální biokoridor LBK 73 (dle ÚP Zlatníky - Hodkovice)
Ostatní prvky ÚSES - Z významných prvků regionálního a nadregionálního významu uvádíme
NRBK - Údolí Vltavy - Štěchovice, kdy osa NRBK prochází min. 4,5 km od záměru a také
jeho ochranné pásmo šířky 2 km se nachází mimo zájmové území stavebního záměru.

C.1.2. Zvláště chráněná území
V širším zájmovém území navrhovaného stavebního záměru se nevyskytují žádná velkoplošná
zvláště chráněná území (ZCHÚ). Jako nejbližší k poloze umístění záměru nacházejí dále
uvedená maloplošná ZCHÚ.


Přírodní památky (PP)
PP Cholupická bažantnice (kraj: Hl.m. Praha)
popis: Lesní komplex 1 km na JV od obce Cholupice. K.ú. Cholupice - Praha 14. V: 13,78
ha, n.v.: 314 - 378 m. Z: vyhláška NVP č. 1/1982 Sb. z 28.1.1982.

předmět ochrany: Důvodem vyhlášení, případně hlavní motiv ochrany je zachování přirozené
skladby lesních porostů včetně biocenóz na ně vázaných. Jedná se o smíšený listnatý les s
převahou dubu letního, s příměsí lípy srdčité, jasanu ztepilého, habru obecného a javoru klenu,
v keřovém patře hloh, svída, líska.
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Obr. C.1.1
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Porost střemchové jaseniny v pramenné poloze, na nejvlhčích místech jasenina s ostřicí
řídkoklasou. Nehojný výskyt prvků opadavého listnatého lesa lechy jarní, dymnivky duté,
sasanky hajní. Fauna typicky lesní.
poloha okraje ZCHÚ vzhledem k nejbližšímu úseku navrhovaného stavebního záměru
komunikace:
- severně ve vzdálenosti cca 0,8 km od úseku C
- západně ve vzdálenosti cca 1,8 km od úseku A
PP Modřanská rokle (kraj: Hl.m. Praha)
popis: Údolí Libušského a Písnického potoka mezi Písnicí a Modřany. K.ú. Cholupice,
Libuš, Modřany. V: 124,88 ha, n.v.: 220-300 m. Z: vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. ze
4.7.1988.
předmět ochrany: Důvodem vyhlášení, případně hlavní motiv ochrany je ochrana
krajinného celku tvořeného zalesněným skalnatým zářezem Libušského potoka s
geologickými odkryvy (geologický profil v proterozoiku a ordoviku a s výchozem
proterozoických slepenců). V současnosti význam zejména krajinářský. Údolí bylo ještě
kolem r. 1900 bezlesé a využívané jako pastviny; na pravém břehu potoka na j. svazích se
rozkládaly suchomilné acidofilní skalní stepi, dno pokrývaly vlhké louky s vrbami. Dnes je
údolí zalesněno, na pravém svahu převážně akátem, na levém, k S obráceném i smrkem;
dno pokrývá výsadba jasanů. Nepatrné zbytky skalních stepí se zachovaly na skalních
výchozech, na dně vznikl druhotný porost ptačincové olšiny s poměrně bohatým bylinným
patrem. Ve zpustlých akátinách dnes roste chudá nitrofilní flóra. Na otevřených skalkách se
zachovaly některé významné skalní prvky, např. hvozdík sivý. Území dnes představuje
významné refugium drobné fauny v příměstské zóně. Z drobných bezobratlých zde žije
bohatá fauna plžů vázaná na potoční nivu včetně vzácného druhu dvojzubky lužní
(Perforatella bidentata), na louce v z. části byla zjištěna i silně ohrožená bělivka rýhovaná
(Vallonia enniensis). Z brouků zůstaly jen druhy vlhkomilné na dně údolí v nivě potoka,
např. z drobných střevlíkovitých běžní Nebria brevicollis a Bembidion tibiale, z
nosatcovitých spíše druhy lesní, a to např. Otiorhynchus scaber, Brachysomus echinatus, z
významných mokřadních druhů Notaris maerkeli a Gymnaetron villosulum. Hnízdí tu asi
50 druhů ptáků, několik párů puštíka obecného, hojný strakapoud velký, pěnice černohlavá,
budníček menší, pěnkava obecná.
cíl ochrany: zachování lužních porostů v nivě potoka, zbytků teplomilné vegetace na
výchozech skal a živočichů na tyto ekosystémy vázaných. Dále zachování geologických
profilů a výchozů.
poloha okraje ZCHÚ vzhledem k nejbližšímu úseku navrhovaného stavebního záměru
komunikace:
- severně ve vzdálenosti cca 2,2 km od úseku C
- západně ve vzdálenosti cca 1,6 km od úseku A
PP Hrnčířské louky (kraj: Hl.m. Praha)
Komplex pěti rybníků a luk v jejich nejbližším okolí mezi obcemi Hrnčíře a Šeberov. K.ú.
Hrnčíře, Praha 13. V: 29,53 ha, n.v.: 280 - 300 m. Z: vyhláška NVP č.5/1988 Sb. ze
4.7.1988.
předmět ochrany: Důvodem vyhlášení, případně hlavní motiv ochrany je ochrana
společenstev mokřadů, vlhkých luk. Jedná se o lokalitu vodního ptactva a soubor
blatouchových, ovsíkových a psárkových luk kolem rybníků, lemovaných rákosovými a
ostřicovými porosty. V blatouchových loukách je výskyt vzácných druhů jako upolín
evropský, jarva žilnatá, žluťucha lesklá, srpice barvířská, kosatec žlutý, ostřice trsnatá,
kozlík dvoudomý a vrba rozmarýnolistá. Nejcennější je rybník Brůdek. Z bezobratlých
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střevlíkovití, např. Demetrias imperialis a Odacantha melanura, mandelinkovití Donacia
cinerea, Zeugophora scutellaris, Chrysolina oricalcia, dřepčíci Phyllotreta exclamationis,
Longitarsus lycopi, z nosatcovitých Apion cruentatum (na kyseláči lučním), Tanysphyrus
lemnae, Rhinoncus henningsi (na hadím kořenu), Tapinotus sellatus (na vrbině obecné).
Biotop několika druhů obojživelníků, mj. čolka obecného, kuňky obecné, ropuchy zelené,
skokana zeleného, skokana hnědého. Z plazů se vyskytuje užovka obojková a méně užovka
hladká. Významná tahová zastávka zejména bahňáků. Často se zdrží volavka popelavá.
Hnízdí koroptev polní, čejka chocholatá, kulík říční, kachna divoká, labuť velká a slípka
zelenonohá. Všude na rybnících lyska černá. Bezlesí.
poloha okraje ZCHÚ vzhledem k nejbližšímu úseku navrhovaného stavebního záměru
komunikace:
- severovýchodně ve vzdálenosti cca 3,2 km od úseku B
- východně ve vzdálenosti cca 2,0 km od úseku A


Přírodní rezervace (PR)
PR Šance (kraj: Hl.m. Praha)
kat. ú.: Komořany, Točná, Zbraslav
rozloha (dle vyhlášky): 198,2 ha
předmět ochrany: Přirozené porosty doubrav mezi Břežanským údolím a Komořany,
zejména na jižně orientovaných svazích údolí a ve vrcholových partiích, místy vytvářející
až plochy stepního charakteru (reliktní bezlesí na strmých skalnatých svazích), konkrétně
mají významná lesní společenstva charakter zejména tolitové doubravy, černýšové
dubohabřiny, habrové javořiny a vřesové doubravy; přirozené bezlesí, které je tvořené
maloplošnými výskyty suchých vřesovišť, štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin,
acidofilními suchými trávníky a skalní vegetací s kostřavou sivou; chráněné druhy rostlin a
živočichů vázané převážně na skalnaté svahy a lesní porosty včetně poměrně silné a stabilní
populace přástevníka kostivalového na osluněných svazích a v řídkých porostech doubrav;
významný geologický profil - jeden z nejlepších profilů tvořený proterozoickými horninami
(kralupsko-zbraslavská skupina, štěchovická skupina), odkryv závistského zlomu
(proterozoikum nasunuté na horniny ordoviku), naleziště proterozoické mikroflóry.
kategorie IUCN: IV – řízená rezervace

V širším území se dále nacházejí tyto plochy ZCHÚ:
PP Břežanské údolí, PP Hrnčířské louky, PP Údolí Kunratického potoka
C.1.3. Území přírodních parků
V širším zájmovém území navrhovaného stavebního záměru se nacházejí uvedené Přírodní
parky (PPa):
Přírodní park Střed Čech (kraj: Středočeský)
rozloha: 9523 ha
rok vyhlášení: 1990
poloha: Území PPa se nachází na obou vltavských březích. Jeho území je na pravém břehu,
kde je uvažováno s umístěním stavebního záměru, zhruba vymezeno těmito obcemi:
na západě: Vrané nad Vltavou, Štěchovice
na jihu:
Netvořice
na východě: Kamenný Přívoz, Jílové u Prahy
na severu: Psáry, Libeř, Dolní Břežany
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základní charakteristika: Jedná se „území klidu“ převážně zalesněné širší území Vltavského
údolí a navazujících ploch lesů a zalesněných údolí vltavských přítoků. PPa se částečně
překrývá s EVL Břežanské údolí.
Přírodní park Modřanská rokle – Cholupice (kraj: městské části - MČ Praha 12, MČ PrahaLibuš, MČ Praha-Kunratice, MČ Praha-Zbraslav)
rozloha: 1707,50 ha
rok vyhlášení: 1991
základní charakteristika: Území přírodního parku se nachází v prostoru obcí Modřany,
Komořany, Písnice, Cholupice a Točná. Jádrem tohoto přírodního parku je rozlehlá přírodní
památka Modřanská rokle, která představuje geomorfologicky pozoruhodný útvar a zároveň
vynikající a velmi oblíbený rekreační areál. Území doplňují pozemky v okolí Cholupic, které si
dosud uchovaly svůj přírodní charakter.

C.1.4. Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
a) Významnými krajinnými prvky jsou dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění:
- lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
b) Dále jsou jimi jiné části krajiny, které dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
zaregistruje orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, jsou to zejména:
- mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a
zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i
cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
V zájmovém území navrhovaného stavebního záměru se jako nejbližší k poloze umístění
záměru nacházejí tyto dále uvedené plochy VKP dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění:
 vodní toky
- Písnický potok - není křížen záměrem,
- Písnický západní potok - je křížen záměrem (úsek B),
- Vestecký potok - je křížen záměrem (úsek A1).
 rybníky (vzdálenost od záměru)
- v povodí Břežanského potoka: Mlynářský rybník (1,3 km), Na sádkách (1,2 km),
Pazderák (1,3 km)
- v povodí Vesteckého potoka: Olšanský rybník (1,5 km) a další malé bezejmenné
rybníky
- v povodí Písnického potoka a Písnického západního p.: bezejmenné malé rybníky
 les
- Cholupická bažantnice - lesy zvláštního určení dle zákona č. 289/1995 Sb., v plat. znění
(od záměru vzdálena 1,8 km)
 údolní nivy toků
- Písnický potok - není křížen záměrem,
- Písnický západní potok - je křížen záměrem (úsek B),
- Vestecký potok - je křížen záměrem (úsek A1).
Hospodářské úpravy území a zemědělské využívání pozemků zasahující až ke korytům
potoků a limitují přirozené nivy uvedených toků.
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Z výčtu VKP dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, byly v zájmovém území stavby
a jejím širším okolí registrovány tyto:
 mokřad
v blízkosti záměru se nachází tyto (nejsou přímo dotčeny):
- název:
“Společenstvo písnických vlhkých luk U Safiny“,
vzdálenost:
od záměru cca 150 m, není přímo dotčen,
registrován:
OŽP MHMP (2003),
kat. území:
Písnice,
parc. č.:
1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
charakteristika: pozůstatek pravidelně obhospodařovaných zamokřených luk,
ohraničených pobřežními porosty malých vodních toků, v jižní části
se vyskytuje vegetace vlhkých narušovaných půd.
- název:
vzdálenost:
registrován:
kat. území:
parc. č.:
charakteristika:

“Za Safinou“ nebo též “U Safiny“,
od záměru cca 100 m, není přímo dotčen,
Okresní úřad Praha – západ,
Vestec u Prahy,
402/2, 402/1,
porost mokřadních bylinných i dřevinných druhů a výskytem silně
ohroženého chráněného druhu kosatce sibiřského (Iris sibirica).
Tento prvek je součástí ÚSES (LBK1 v rámci návrhu ÚP Vestec).

C.1.5. Území registrovaná dle Natura 2000
V širším zájmovém území navrhovaného stavebního záměru se nachází EVL Břežanské údolí
(přibližně ve vzdálenosti min. 1 600 m od záměru), která se od západu přibližuje k obci Dolní
Břežany. EVL se částečně překrývá s PR Šance.


Evropsky významná lokalita (EVL)
EVL Břežanské údolí
kód lokality: CZ0213779
kraj: Hl.m. Praha (kat.ú.: Komořany, Točná, Zbraslav)
kraj: Středočeský (kat.ú.: Dolní Břežany, Lhota u Dolních Břežan, Ohrobec)
rozloha: 124,9 ha
předmět ochrany: Přirozené porosty doubrav zejména na jižně orientovaných svazích údolí
a ve vrcholových partiích, místy plochy stepního charakteru. Na severně orientovaných
svazích zejména Břežanského údolí v některých partiích smrková monokultura. Jedná se o
významnou enklávu přirozených porostů teplomilných doubrav a stepí v blízkosti
rozsáhlého městského celku.
poloha: Jižní hranice hl. m. Prahy (MČ Zbraslav, Modřany), lesnaté části Břežanského a
Károvského údolí a bezejmenného údolí severně od údolí Břežanského mezi východním
okrajem obcí Dolní Břežany, Lhota a Točná a tokem Vltavy.

Dále se v širším okolí zájmového území nacházejí tyto plochy registrované v Natura 2000:
- EVL Milíčovský les,
- EVL Zvolská homole,
- EVL V Hladomoří.
Ptačí oblasti se v relevantní vzdálenosti od posuzovaného území nevyskytují.
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Obr. C.1. 2
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C.1.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Výskyt kulturních památek, památkových rezervací a zón (zapsaných v Ústředním seznamu
památek) a území s archeologickými nálezy byl hodnocen na základě informačního systému o
archeologických datech (ISAD) Národního památkového ústavu, dále pomocí jeho aplikace
VAL (Významné archeologické lokality) a Státního archeologického seznamu (SAS ČR), který
eviduje území s archeologickými nálezy (ÚAN).
V zájmovém území posuzovaného záměru se nenachází žádná kulturní památka,
památková rezervace nebo zóna. V širším okolí se nachází několik lokalit a staveb kulturněhistorického významu (viz kapitola C.2.8. Kulturní památky a hmotný majetek). Dle archivních
údajů nejsou v zájmovém území posuzovaného záměru evidovány žádné archeologické
lokality.

Území s archeologickými nálezy (ÚAN)
Zájmová stavba se přímo dotýká ÚAN - II. kategorie (tedy “kategorie území na němž dosud
nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují;
pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů je 51-100%“).
Dále se v blízkosti zájmové stavby nachází několik dílčích ÚAN - I. kategorie, kterých
se však stavba přímo nedotýká. Nejblíže zájmové stavbě se nachází území s poř. č. SAS 12-4212/11 “Na Svárově“ a to ve vzdálenosti cca 700 m od okraje navrhované komunikace úseku C
a dále území s poř. č. SAS 12-42-08/2 “intravilán“ ve vzdálenosti cca 1 100 m od okraje
navrhované komunikace úseku A1 (blíže viz obr. č. C.1.2).

Významné archeologické lokality (VAL)
Nejbližší VAL “hradiště Hradišťátko“ se nachází ve vzdálenosti cca 1 900 m od okraje
úseku C.
V případě archeologického nálezu pod tělesem komunikace nebo v okolí (zařízení
staveniště) bude ze strany investora stavby postupováno v souladu s § 22 odst.2 zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, to je:
 hlásit případné archeologické nálezy;
 umožnit záchranný archeologický výzkum;
 úhrada záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona
č.20/1987 Sb.;
 stavebník je povinen oznámit záměr provedení stavebních prací Archeologickému
ústavu AV ČR, Letenská 4, 11801 Praha, příp. Městskému Muzeu Praha nebo Muzeu
Středočeského kraje v Roztokách.
C.1.7. Území hustě zalidněná
Zájmové území navrhovaného stavebního záměru se nachází ve volném terénu mimo zalidněná
nebo dokonce hustě zalidněná území, kterými jsou zástavba MČ Praha 12 – Písnice a zástavba
okolních obcí – Vestec, Hodkovice a Dolní Břežany.
V úseku A (kat. území Vestec u Prahy) prochází navrhovaná komunikace v sousedství
zóny stávajících průmyslový a skladových podniků soustředěných podél ulic Vídeňská a
Průmyslová.
C.1.8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické zátěže
Zájmové území umístění stavebního záměru je v antropogenně silně ovlivněné krajině. Kromě
jednostranné intenzivní zemědělské činnosti toto území nepatří do území charakterizovaného
zatížením nad míru únosného zatížení. V zájmovém území nejsou registrovány žádné staré
ekologické zátěže.
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C.2. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH
CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.2.1 Ovzduší a klimatické poměry
Klimatické poměry – Klimaticky území spadá do mírně teplé oblasti MT10, pro kterou je
typické dlouhé léto, teplé a mírně suché, krátké přechodné období s mírným teplým jarem a
mírně teplým podzimem, krátká zima mírně teplá a velmi suchá, s krátkým trváním sněhové
pokrývky. Podrobnosti o klimatické charakteristice oblasti jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. C.2.1 Charakteristické klimatické údaje zájmové oblasti MT10
počet letních dnů
počet dnů s průměrnou teplotou >10°C
počet mrazových dnů
počet ledových dnů
počet dnů se sněhovou přikrývkou
počet dnů zatažených
počet dnů jasných
průměrná teplota v lednu
průměrná teplota v červenci
průměrná teplota v dubnu
průměrná teplota v říjnu
průměrný počet dnů se srážkami > 1 mm
srážkový úhrn ve vegetačním období
srážkový úhrn v zimním období

40 ÷ 50
140 ÷ 160
110 ÷ 130
30 ÷ 40
50 ÷ 60
40 ÷ 50
120 ÷ 150
-2 ÷ -3
17 ÷ 18
7÷8
7÷8
100 ÷ 120
400 ÷ 450
200 ÷ 250

dnů
dnů
dnů
dnů
dnů
dnů
dnů
°C
°C
°C
°C
mm
mm
mm

(zdroj: www.chmu.cz)

Tab. C.2.2 Dlouhodobé průměry ročních hodnot nejbližších stanic z let 1950–1980
stanice
Říčany
Průhonice
Kunratice
Uhříněves

nadmořská výška
[m n.m.]

průměrná teplota
o
[ C]

průměrné srážky
[mm]

401
304
288
295

7,9
8,2
8,2
8,4

623
610
530
5735

délka vegetačního období
[dnů]
159
160
162
167

Průměrná roční teplota se pohybuje v rozmezí 8,1 až 9 °C a průměrný roční úhrn srážek je mezi
500 a 600 mm.
Imisní charakteristika území - Imisní zatížení škodlivinami bylo hodnoceno na základě dat
Automatizovaného imisního monitoringu (AIM), jehož nejbližší stanice od uvažovaného
záměru se nachází v lokalitě Praha 4 - Libuš (kód stanice: ALIB). Hodnoty zde uvedené slouží
pouze k dokreslení celkové imisní situace v okolí záměru na příkladu imisního zatížení v okolí
nejbližší měřící stanice. Byla použita data k roku 2015 a vzdálenost od záměru je přibližně
3 ÷ 4 km. Hodnocení stávajícího imisního zatížení území bylo provedeno na základě map
klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací (v souladu s § 11 zákona č. 201/2012 Sb.,
v platném znění) Toto vyhodnocení bylo doplněno o údaje z měření AIM prováděného ČHMÚ.
Dle hodnot naměřených na zmíněné měřící stanici (rok 2015) lze vyhodnotit imisní
zatížení lokality jako mírně znečištěné. Imisní koncentrace některé ze sledovaných látek je
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větší než půl-násobek imisního limitu, ale žádný limit není překročen. Imisní limit pro
průměrné denní koncentrace PM10 je na této stanici překračován, maximální povolený počet
překročení tohoto limitu však v roce 2015 překročen nebyl. Imisní limity pro ostatní sledované
škodliviny zde byly v tomto roce splňované. Měření nebylo prováděno přímo v předmětné
lokalitě, ale v lokalitě vzdálenější.
V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty na měřící stanici ALIB v letech
2011 ÷ 2015 Naměřené hodnoty jsou srovnány s hodnotou imisního limitu a výsledky jsou
doplněny o průměrnou a střední hodnotu naměřených koncentrací.
Tab. C.2.3 Naměřené hodnoty vybraných škodlivin na měřící stanici ALIB (2011÷2015)
2011

2012

2013

2014

2015

limit

NO2 - roční koncentrace [µg/m3]
21,1
3
NO2 - maximální hod. koncentrace [µg/m ]
115,2
SO2 - maximální hod. koncentrace [µg/m3]
53,3
3
CO - 8-hodinová průměrná koncentrace [µg/m ] 1 508
PM10 - průměrná roční koncentrace [µg/m3]
27,5
PM10 - četnost překroč. denní konc. [den/rok]
36
3
PM2,5 - průměrná roční koncentrace [µg/m ]
17,3
benzen - průměrná roční koncentrace [µg/m3]
0,8
3
BaP - průměrná roční koncentrace [ng/m ]
0,9

21,3
100,0
53,5
1 418
27,8
27
17,3
0,8
1,1

21,6
107,7
53,3
1 410
29,2
33
1,3
1,2

20,5
129,3
76,7
1 135
29,7
34
17,1
1,5
1,1

18,1
111,7
32,0
936
21,5
8
1,1
0,9

40
200
350
10 000
40
35
25
5
1

průměr medián
20,5
112,8
53,8
1 281
27,1
28
17,2
1,1
1,0

21,1
111,7
53,3
1 410
27,8
23
17,3
1,1
1,1

Dle výše uvedených naměřených dat lze hodnotit stávající imisní situaci v předmětné lokalitě
jako silně znečistěnou (imisní limit jedné látky je překročen, imisní hodnoty některých dalších
látek jsou větší než půl-násobek imisního limitu, ale menší než imisní limit). V roce 2011 byl
na této stanici překročen imisní limit pro průměrné denní koncentrace PM10, včetně
maximálního poveleného počtu překročení za rok. V letech 2012 ÷ 2014 zde došlo také k
překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace škodliviny BaP. Imisní limity
ostatních sledovaných škodlivin byly v období 2011 ÷ 2015 na této stanici splňovány. Měření
nebylo prováděno přímo v předmětné lokalitě umístění, ale v lokalitě vzdálenější.
Vymezení území se zhoršenou kvalitou ovzduší - Stávající imisní zatížení území bylo
vyhodnoceno na základě § 11 bod 6 zákona 201/2012 Sb., „K posouzení, zda dochází k
překročení některého z imisních limitů podle odstavce 5, se použije průměr hodnot koncentrací
pro čtverec území o velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Tyto hodnoty
ministerstvo každoročně zveřejňuje pro všechny zóny a aglomerace způsobem umožňujícím
dálkový přístup“. Hodnoty těchto pětiletých průměrných koncentrací v předmětné lokalitě jsou
pro jednotlivé znečišťující látky uvedené na následujících obrázcích.
Poznámka:

Mapy klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací určené pro hodnocení
stávající úrovně znečištění jsou zpracovávány a vydávány ČHMÚ. Mapy obsahují
v každém čtverci 1×1 km hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro všechny
znečišťující látky za předchozích 5 kalendářních let. Na rozdíl od dat AIM tak umožňují
hodnotit imisní zatížení přímo v místě záměru.
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Obr. C.2.1 Průměrné roční koncentrace škodliviny NO2 (2011 ÷ 2015)

Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni
17,9 ÷ 25,1 µg/m3, tedy na úrovni 45 ÷ 63 % imisního limitu. Pro maximální hodinové
koncentrace nejsou takto hodnoty stanoveny.
Obr. C.2.2 Průměrné roční koncentrace škodliviny PM10 - polétavý prach (2011 ÷ 2015)

Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni
25,2 ÷ 26,0 µg/m3, tedy na úrovni 63 ÷ 65 % imisního limitu.
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Obr. C.2.3 36.nejvyšší denní koncentrace PM10 - polétavý prach (2011 ÷ 2015)

36. nejvyšší vypočtená průměrná denní koncentrace PM10 by měla pro vymezení OZKO
dosahovat hodnot nejvýše 50 µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro vyhodnocení
stávajícího stavu dosahují hodnot na úrovni 42,9 ÷ 45,0 µg/m3.

Obr. C.2.4 Průměrné roční koncentrace škodliviny PM2,5 - polétavý prach (2011 ÷ 2015)

Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni
17,0 ÷ 17,2 µg/m3, tedy na úrovni 68 ÷ 69 % imisního limitu.
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Obr. C.2.5 Průměrné roční koncentrace škodliviny benzenu (2011 ÷ 2015)

Nejvyšší takto stanovené koncentrace se v předmětné lokalitě pohybují na úrovni
1,1 ÷ 1,2 µg/m3, tedy na úrovni cca 24 % imisního limitu.

Obr. C.2.6 Průměrné roční koncentrace škodliviny BaP - benzo(a)pyrenu (2011 ÷ 2015)

Imisní limit pro tuto škodlivinu je 1 ng/m3. Nejvyšší takto stanovené koncentrace se
v předmětné lokalitě pohybují na úrovni 0,94 ÷ 0,99 ng/m3, tedy na úrovni do 99 % imisního
limitu.
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Obr. C.2.7 Průměrné denní koncentrace SO2 (2011 ÷ 2015)

4. nejvyšší vypočtená denní koncentrace SO2 by měla pro vymezení OZKO dosahovat hodnot
nejvýše 125 µg/m3. Nejvyšší takto vypočtené koncentrace pro vyhodnocení stávajícího stavu
dosahují hodnot na úrovni 16,8 ÷ 17,0 µg/m3.
Shrnutí:
Imisní zatížení území je proměnlivé - závisí jednak na provozovaných zdrojích ale i na
rozptylových podmínkách (počasí). Dle uvedených hodnot pětiletých průměrů v čtvercové síti
o velikosti 1 km2 (vymezení OZKO 2011 ÷ 2015) lze hodnotit imisní situaci v předmětném
území jako mírně znečištěnou. Imisní limity pro všechny sledované škodliviny byly v
uplynulém pětiletém období 2011 ÷ 2015 v místě záměru splňovány.
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C.2.2. Voda
Povrchová voda
Jedná se o území bez významných přírodních objektů povrchové vody v podobě významných
vodních toků a nádrží.
a) Vodní toky
Zájmové území je povodím horních úseků některých potoků, které zde pramení. Jejich tok je
v tomto území orientován v generálním směru z jihu na sever. Jedná se o Písnický potok
(Libušský), Písnický západní potok a Vestecký potok. Libušský potok je pravobřežním
přítokem Vltavy. Vestecký potok ústí do Kunratického potoka, který je rovněž pravobřežním
přítokem Vltavy.
 Písnický potok
Správce toku:
- na území Prahy (ř. km 0.000 ÷ 4.110) - Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP
- na území Středočeského kraje (ř. km 4.110 ÷ 5.182) - Povodí Vltavy, státní podnik
Hydrologické pořadí toku: 1-12-01-002
Celková délka toku:
5,18 km
Ústí:
levostranný přítok Libušského potoka v ř.km 4,97
Přítoky:
Písnický-západní potok - levostranný, ř.km 3,57
Poznámka:

V mapových podkladech je někdy pro území jižně od Písnice zaměňován název potoka
Písnický a Libušský. Námi uváděné označení vychází z údajů Základní vodohospodářské
mapy ČSR (1 : 50 000).

Tab. C.2.3 N – leté průtoky (profil ř.km 3,604 tj. před soutokem s Písnickým západním p.)
N [roky]
3

QN [m /s]

1

2

5

10

20

50

100

0,2

0,37

0,65

0,98

1,34

1,1

2,52

Zdroj: „Generel Libušského potoka a jeho přítoků v rozsahu celého povodí Libušského potoka“,
řešitel: d plus a.s., 2012)

Jakost vody: Monitorování jakosti vody je pravidelně prováděno pouze pro Libušský potok (od
roku 2010) a to až v profilu – zaústění do zaklenutí v ř.km 2,3 (před ul. Generála Šišky, kat.ú.
Modřany). Libušský potok byl dle vyhlášky č. 98/2011 Sb. zařazen do třídy 3 a jeho kvalita
hodnocena jako střední. Důvodem byla zvýšená koncentrace dusičnanů způsobená mj. únikem
splaškových odpadních vod do DUN Libušská (27.7.2012). Souhrnně lze konstatovat, že
kvalita povrchové vody se mezi léty 2012 a 2013 výrazně neměnila, mírně vzrostly
koncentrace N-NO3 a mírně poklesly koncentrace CHSKCr, což mělo vliv na celkový posun
mezi třídami 2 a 3.
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Obr. C.2.10
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Tab. C.2.4 Trend vývoje koncentrací těchto vybraných ukazatelů v letech 2012-2013 v
porovnání s rokem 2011

2011
2012
2013

teplota
[°C]
11,12
10,75
10,62

NL
[mg/l]
14,47
9,93
9,33

O2
[mg/l]
9,43
8,58
8,18

BSK5
[mg/l]
3,63
3,10
2,23

CHSKCr
[mg/l]
25,68
31,37
23,95

N-NH4
[mg/l]
0,15
0,17
0,15

N-NO3
[mg/l]
7,61
4,36
10,59

Pc
[mg/l]
0,15
0,14
0,14

2012÷2013
(tendence)

setrvalý
stav

pokles

pokles

pokles

nárůst

nárůst

pokles

pokles

ukazatel

Tab. C.2.5 Všechny ukazatele za období let (2011-2013) nesplňující limit dle NV 23/2010 Sb.
rok
2011
2012
2013



parametry nesplňující limit
N-NO3
CHSKCr, O2
N-NO3, O2

Písnický západní potok

Správce toku:
Hydrologické pořadí toku:
Celková délka toku:
Ústí:

Povodí Vltavy, státní podnik Závod Dolní Vltava
1-12-01-002
2,33 km
levostranný přítok Písnického potoka v ř.km 3,57

Tab. C.2.6 N – leté průtoky (profil ř.km 1,48 tj. v prostoru navrhované křižovatky K5 úseků B/C)
N [roky]
3

QN [m /s]

1

2

5

10

20

50

100

0,32

0,58

4,12

1,55

2,13

3,11

4,1

Zdroj: „Generel Libušského potoka a jeho přítoků v rozsahu celého povodí Libušského potoka“,
řešitel: d plus a.s., 2012)

Charakteristika:Vodní tok Písnický západní pramení ve středočeském kraji na okraji obce
Hodkovice v remízku za ulicí Břežanská. Silně zarostlé koryto dále ulici klenutým propustkem
podchází a pokračuje podél areálu AGRO Jesenice. Napřímené koryto prochází zemědělsky
využívanou půdou, podchází SOKP (D0) a vlévá se do Písnického potoka.
Jakost vody: Není v tomto úseku toku monitorována.
Záplavová území: Koryto potoka bude kříženo navrhovanou komunikací (úsek B/C - kruhová
křižovatka K5).
Kapacita koryta kolem úseku křížení:
 v širším řešeném úsek kapacita do Q5
 zatrubněná část úseku koryta v místě křížení se stávající polní cestou
(cca ř. km 1,3 ÷ 1,4) kapacita až do Q100
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Vestecký potok

Správce toku:
- na území Prahy - Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP
- na území Středočeského kraje - Povodí Vltavy, státní podnik
Hydrologické pořadí toku: 1-12-01-006
Celková délka toku:
cca 5,1 km
Ústí:
levostranný přítok Kunratického p. v ř.km 10,8 (do rybníka Šeberák)
Poznámka: V ÚP Vestec u Prahy je tento tok uváděn pod názvem Hodkovický odpad.

Charakteristika: Vzniká v polích jižně od silnice Vestec – Boskovice v lokalitě „na tarase“
nejprve jako suchý příkop. Stejně jako ostatní vodoteče v horní části povodí Kunratického
potoka má i Vestecký potok charakter přímé meliorační strouhy v otevřené trati v polích. Ve
své střední části byl v zájmu budování komerční zóny necitlivě upraven – jeho koryto bylo v
oblasti „pod Safinou“ sevřeno z obou stran relativně vysokými navážkami a směr toku je
násilně překládán, a to i v ostrých protisměrných zatáčkách. Po sloučení s přítokem Vesteckého
východního potoka (vodný pouze v závislosti na srážkách) pokračuje severním směrem k
silniční křižovatce Vídeňská × Kunratická spojka, kde zatrubněním podchází komunikaci. Pak
se, opět v otevřené trati, postupně stáčí k východu, přibírá postupně přítok od Rezervy a od
Masospolu a Olšanský potok. Ústí do Kunratického potoka v rybníku Šeberák.
Jakost vody: Vestecký potok, profil 14/1 K Šeberáku je od roku 2010 zahrnut do monitoringu
kvality povrchové vody horního povodí Kunratického potoka. Povrchová voda v profilu 14/1 –
Vestecký potok – K Šeberáku byla v dvouletí 2012-2013 hodnocena dle vyhlášky
č. 98/2011 Sb. jako poškozená (4 třída). V roce 2012 bylo zařazeno do třídy 4 stanovení N-NH4
a Pc. V roce 2013 byl zařazen do třídy 4 parametr N-NH4. V roce 2013 došlo ke snížení
koncentrace Pc v návaznosti na snížení koncentrací nerozpuštěných látek. Toto snížení mělo
vliv na přesun Pc z třídy 4 do třídy 3. Celkově lze však profil hodnotit, jako silně zatížený
indikátory splaškového znečištění
Tab. C.2.7 Průměrné koncentrace vybraných 8 ukazatelů za období (2012-2013)
ukazatel
2012
2013

teplota
[°C]
11,4
11,3

NL
[mg/l]
38,1
22,3

O2
[mg/l]
8,57
7,53

BSK5
[mg/l]
6,8
7,6

CHSKCr
[mg/l]
42,2
34,5

N-NH4
[mg/l]
2,14
0,60

N-NO3
[mg/l]
2,03
6,23

Pc
[mg/l]
0,410
0,257

Tab. C.2.8 Všechny ukazatele za období let (2010-2013) nesplňující limit dle NV 23/2010 Sb.
rok
2010
2011
2012
2013

parametry nesplňující limit
NL, O2, BSK5, CHSKCr, TOC, N-NH4, N-NO3, Pc
NL, O2, BSK5, CHSKCr, N-NH4, Pc
NL, O2, BSK5, CHSKCr, TOC, N-NH4, Pc
NL, O2, BSK5, CHSKCr, TOC, N-NH4, Pc, N-NO3
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Záplavová území: Úsek toku (cca ř. km 2,9 ÷ 5,1) je v souběhu s navrhovanou komunikací
(úsek A)
Kapacita koryta:
 v převládající délce řešeného úsek do Q20, místy až do Q100
 výjimkou je úsek ř.km 3,8 ÷ 3,9, (tj. místo křížení koryta s navrhovanou komunikací –
úsek A) kapacita koryta je zde menší než Q5
V širším území se dále nacházejí následující významné vodní toky:
 Břežanský potok
 Kunratický potok
 Libušský potok
 Cholupický potok
b) Vodní nádrže
V zájmovém území se nacházejí pouze umělé vodní nádrže. Za zmínku stojí:
 bezejmenný rybník - na severním okraji obce Hodkovice
 vodní nádrž Kalibárna na Písnickém potoce – před soutokem Písnického a
Cholupického potoka
V širším území se nacházejí:
 rybníky v povodí Břežanského potoka – Pazderák, Mlynářský rybník
 rybníky mezi Kunraticemi a Šeberovem – Šeberák, Hrnčířský, Olšanský rybník a další
 vodní nádrž na Libušském potoce v Modřanské rokli

Podzemní voda
V zájmovém území se nacházejí následující zdroje podzemní vody:
 studánka - na pravém břehu Písnického potoka v malém remízku
 studánka - v Cholupické bažantnici
Jedná se o zdroje lokálního významu pravděpodobně bez dalšího vodohospodářského využití.
V zájmovém území se nevyskytují zdroje pitné vody využívané pro hromadné zásobování
obyvatel. Lze předpokládat pouze existenci objektů domovních studní v soukromém vlastnictví
majitelů některých rodinných domů zástavby obcí (Dolní Břežany, Hodkovice, Písnice).
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C.2.3. Půda
Zájmové území plánovaného záměru stavby se v převážné ploše svého rozsahu nachází v
území s charakterem zemědělské půdy (tj. orná půda a trvalý travní porost). Území úseků tras
B a C vykazuje vysokou kvalitu zemědělských půd I. třída ochrany ZPF, které zde vznikly
především na spraších. V území úseku A se pak nacházejí půdy především tříd III. a IV.
Zemědělská půda řešeného území je popisována půdním profilem středně hlubokým
(30 ÷ 60 cm) až hlubokým (> 60 cm). Dominujícími půdními jednotkami na lokalitě byly
zjištěny kambizemě modální, hnědozemě modální, místy oglejené, dále pak lokálně též gleje
modální.
Charakteristika půdních typů dle jednotek BPEJ nacházejících se v zájmovém území záměru:
I. třída ochrany ZPF
- 51100
klimatický region 5 - mírně teplý, mírně vlhký,
HPJ 11 - hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách
(prachovicích), středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry,
sklonitost a expozice 0 - úplná rovina se všesměrnou expozicí
skeletovitost a hloubka půdy 0 - bezskeletovitá, s příměsí; hluboká
- 51200
klimatický region 5 - mírně teplý, mírně vlhký,
HPJ 12 – hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně
slabě oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou
spodinou, až středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním převlhčením,
sklonitost a expozice 0 - úplná rovina se všesměrnou expozicí
skeletovitost a hloubka půdy 0 - bezskeletovitá, s příměsí; hluboká
III. třída ochrany ZPF
- 22601
klimatický region 2 - teplý, mírně suchý,
HPJ 26 - kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké,
až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry,
sklonitost a expozice 0 - úplná rovina se všesměrnou expozicí
skeletovitost a hloubka půdy 1 - bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá; hluboká, středně
hluboká
- 26401
klimatický region 2 - teplý, mírně suchý,
HPJ 64 – gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních
uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem,
středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité,
sklonitost a expozice 0 - úplná rovina se všesměrnou expozicí
skeletovitost a hloubka půdy 1 - bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá; hluboká, středně
hluboká
IV. třída ochrany ZPF
- 22604
klimatický region 2 - teplý, mírně suchý,
HPJ 26 - kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké,
až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry,
sklonitost a expozice 0 - úplná rovina se všesměrnou expozicí
skeletovitost a hloubka půdy 4 - středně skeletovitá; hluboká, středně hluboká
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C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry - Podle geomorfologického členění České republiky (Zeměpisný
lexikon ČSR 1987) náleží zájmové území do následujících geomorfologických jednotek:
Provincie:
Soustava (subprovincie):
Podsoustava (oblast):
Celek:
Podcelek:
Okrsek:

Česká vysočina
Poberounská
Brdská
Pražská plošina
Říčanská plošina
Uhříněveská

Geologické poměry - Úseky obou plánovaných komunikací se nacházejí na území Českého
masivu. Řešené území se nachází jižně od Prahy, v oblasti krajinného rázu Říčansko. Reliéf má
ráz tektonicky mírně zdvižené plošiny. Uhříněveská plošina je plochá pahorkatina se slabě
rozčleněným erozně-denudačním reliéfem a se sprašovými pokryvy a závějemi. Údolí jsou
většinou mělká až středně hluboká.
Z regionálně geologického hlediska patří širší okolí zájmového území do oblasti
jihovýchodního křídla Barrandienu. Předkvartérní podloží je budováno horninami svrchního
proterozoika štěchovické skupiny, jejichž úhrnná mocnost se odhaduje do cca 2 km. Skalní
podloží je tvořeno diageneticky zpevněnými sedimentárními horninami (břidlice, prachovce,
droby) pospilitové série svrchního proterozoika Barrandienu. V sedimentárním komplexu dle
údajů z archivních vrtných prací převažují šedé až tmavošedé jílovité břidlice a prachovce.
Území není dle mapových podkladů porušeno regionální zlomovou tektonikou.
Pokryv s mocností řádově v prvních metrech je tvořen kvartérními převážně jílovitými
hlínami s proměnlivým podílem kamenité příměsi, které jsou eluviálního příp. eluviálnědeluviálního původu. Lokálně se vyskytují hlinitokamenité navážky, eolické sprašové hlíny a v
blízkém okolí místních drobných vodotečí převážně jílovité potoční sedimenty.
Přípovrchové proterozoické horniny jsou zpravidla zcela zvětralé až na zeminu, charakteru
jílu, s patrnou texturou horniny s drobnými střípky a úlomky břidlice. Mocnost zcela zvětralých
břidlic je nepravidelná od 0,2 m do 2,7 m. Vzhledem k nepříliš mocnému kvartérnímu pokryvu
byl zastižen ve vrtech archivních geologických průzkumů (GeoTec-GS, a.s., 2008) zastižen
předkvartérní podklad. Pod zcela zvětralými břidlicemi byly zpravidla zastiženy břidlice silně
zvětralé. Hranice mezi zcela zvětralou a silně zvětralou horninou není ostrá s tím, že zcela
zvětralá hornina postupně přechází do horniny silně zvětralé. Lze předpokládat, že v
přirozeném uložení se budou pod zcela zvětralou břidlicí střídat vrstvy jak silně zvětralé, tak
mírně zvětralé.
Přírodní zdroje - V řešeném území nejsou evidována žádná ložiska surovin, chráněná
ložisková území nebo poddolovaná území či svahové deformace. Zájmové území náleží do
seismicky klidné oblasti.
Pokryvné útvary:
Úsek A: pokryvné útvary jsou součástí vrstev proterozoika a jsou převážně tvořeny
předprvohorními břidlicemi až prachovci, které jsou překryty sprašemi a sprašovými hlínami.
V lokálních úzkých aluviích potoků se nacházejí nivní hlíny.
pokryvné útvary jsou převážně tvořeny navátými písky, tento kvartérní pokryv
je budován pleistocénními sprašemi (severní oblast) a sprašovými hlínami s úlomky hornin
(jižní oblast). Povrch překrývají deluviofluviální hlinité a jílovito-hlinité uloženiny v mocnosti
závislé na morfologii terénu. Celková mocnost kvartérního pokryvu je proměnlivá a kolísá od
0,3 m do 7,2 m.
Úseky B a C:
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Hydrogeologické poměry - Území náleží k hydrogeologicky méně významné
vodohospodářské oblasti rajónu 625 (Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy).
Území lze po petrografické stránce charakterizovat střídáním břidlic, prachovců a drob, místy
fylitizovaných. Tyto horniny představují silně heterogenní prostředí s velmi rozdílným
indexem transmisivity, který je ve zdejším proterozoiku obecně nižší, jedná se o prostředí s
nízkou až velmi nízkou průtočností.
Hydrogeologické poměry jsou charakterizovány relativním nedostatkem podzemní
vody. V území je vytvořen nevýrazný souvislý kolektor podzemní vody vázaný na rozpukané
(drcené) partie proterozoických hornin s hloubkou až do 40 m. V blízkosti vodotečí je kolektor
vázán na slabě propustné fluviální sedimenty (písky a jílovité hlíny). Specifický odtok
podzemní vody lze označit jako nízký. V trase posuzované komunikace lze očekávat nevýrazný
souvislý horizont podzemní vody.
Dle archivních hydrogeologických průzkumů (GeoTec-GS, a.s., 2008) byla zastižena
hladina podzemní vody v snížené partii na začátku trasy úseku C (3,5 m) na sever od obce
Dolní Břežany. I přestože průzkum proběhl v období se sníženými úrovněmi hladin podzemní
vody, předpokládána hladina podzemní vody více je 3 m pod úrovní terénu. V kolektoru je
vytvořena nespojitá zvodeň s volnou, místy však i napjatou hladinou podzemní vody. Zvodnění
je v širším okolí trasy vázáno na kolektor zvětralin a pásmo přípovrchového rozpojení horniny.
Volná hladina je zpravidla konformní s morfologií terénu – podzemní odtok směřuje k
příslušným místním hlavním erozním bázím, které v území tvoří např. Písnický (nebo také
Libušský) potok. Výška hladiny vody je přímo závislá na úhrnech srážek v průběhu roku, může
tedy kolísat až v řádu metrů. Na tvorbu, pohyb a odvodnění podzemních vod mají vedle
morfologických činitelů významný vliv strukturně geologické faktory, což dokládají plošně
poměrně variabilní hodnoty hydraulických poměrů zdejší geologické struktury.
Chemismus podzemní vody - Dle archivních chemických rozborů odebraných vzorků
podzemní vody se jedná o vodu s neutrální chemickou reakcí, silně mineralizovanou vápníkem
a hydrogenuhličitany. Po chemické stránce jsou podzemní vody typu Ca (Mg)-HCO3 a
Ca (Mg)-SO4, popř. smíšené.
Využívání podzemních vod pro zásobování obyvatelstva vodou - Území je z
vodohospodářského hlediska méně významné, podzemní vody jsou odebírány jen výjimečně
pro užitkové účely (zálivka vegetace). Přirozený chemismus podzemních vod spíše
nepředurčuje využívání podzemních vod jako zdrojů pitné vody.
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C.2.5. Fauna a flóra
Flóra
Fytogeografická charakteristika studované oblasti - Zájmové území stavebního záměru se
nachází podle regionálně fytogeografického členění ve fytogeografické oblasti mezofytikum,
obvodu Českomoravské mezofytikum, fytogeografickém okrese Říčanská plošina, podokrese
Průhonická plošina.
Tab. C.2.9 Fytogeografické členění
oblast
obvod
okres
podokres

Mezofytikum
Českomoravské mezofytikum
64 Říčanská plošina
64a Průhonická plošina

zdroj: Skalický (1988)

Charakteristika podokresu “64a Průhonická plošina“: Vegetační stupně - kolinní až
suprakolinní. Potenciální přirozenou vegetaci tvořily především háje svazu Carpinion, a to
zejména Melampyro nemorosi-Carpinetum, na těžších podmáčených půdách charakteristicky i
Tilio-Betuletum. Okrajově sem zasahovaly i acidofilní doubravy (Genisto germanicaeQuercion) a méně náročné typy teplomilných doubrav (Potentillo albae-Quercetum). Buk je
zastoupen pouze fragmentárně, skutečné bučiny chybějí. Podél vodních toků byly luhy,
zastoupené nejspíše asociacemi Pruno-Fraxinetum, Stellario-Alnetum glutinosae a Carici
remotae-Fraxinetum. Bažinné olšiny (Carici elongatae-Alnetum a Carici acutiformis-Alnetum)
byly zřejmě velmi řídké. Na otevřených místech skalek bylo snad maloplošné přirozené
bezlesí. Přirozená náhradní vegetace je především reprezentována travinobylinnými porosty.
Na vlhkých stanovištích jsou to louky, náležející vegetaci svazů Calthion i Molinion,
výjimečně snad i Caricion davallianae a možná i Caricion fuscae, na něž navazovaly zřejmě i
fragmenty svazu Violion caninae. Na suchých stanovištích se uplatňují subtermofilní trávníky
svazů Koelerio-Phleion phleoidis a snad i Cirsio-Brachypodion pinnati, které na
nejextrémnějších místech přecházejí až do vegetace svazu Festucion valesiacae. Lemy
(vzácné) náležejí svazu Trifolion medii, křoviny svazu Prunion spinosae. Flóra je
charakterizována zastoupením hercynské hájové květeny. Lokální mezní prvky nejsou příliš
výrazné, jsou reprezentovány některými termofilnějšími druhy těžších půd, exklávní prvky jsou
výjimečné. Běžnou hájovou flóru reprezentuje např. sasanka pryskyřníkovitá (Anemonoides
ranunculoides). Charakteristické jsou druhy těžších půd, zčásti i kontinentálně laděné, např.
srpice barvířská (Serratula tinctoria), mochna bílá (Potentilla alba), ostřice stinná (Carex
umbrosa), přeslička obrovská (Equisetum telmateia), v minulosti nezřídka hvozdík pyšný
(Dianthus superbus). Mezi termofilními druhy jsou vzácné typy se západní tendencí, jako
bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), hojnější s tendencí kontinentální, např. koniklec luční
(Pulsatilla pratensis), křivatec český (Gagea bohemica), kostřava walliská (Festuca valesiaca)
a další.
Geobotanické rozdělení dané lokality:
vegetační jednotka - C - Dubohabrové háje (Carpinetum betuli)
Poznámka: zpracováno dle - Mikyška et al., 1969; www.mapomat.cz, 2015

Stručná charakteristika vegetační jednotky “Dubohabrové háje (dubohabřiny)“ - Květnaté
mezofilní, místy až slabě hygrofilní dubohabrové a dubolipové háje představující primární,
většinou klimaxovou vegetaci nížinného a pahorkatinného stupně.
Struktura a druhové složení: dubohabřiny svazu Carpinion jsou tvořeny habrem obecným
(Carpinus betulus) a dubem zimním (Quercus petraea agg.) nebo dubem letním (Q. robur),
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s častou příměsi lípy srdčité (Tilia cordata) nebo javoru babyky (Acer campestre), vzácně i s
bukem a jedlí. Podíl hlavních dřevin kolísá podle způsobu obhospodařovaní v minulosti a podle
vlhkosti půdy od porostů čistě habrových přes smíšeně k čistě dubovým. Keřové patro bývá
zpravidla dobře vyvinuto, v zapojenějších nebo přezvěřených lesích je zastoupeno sporadicky
nebo zcela chybí. Kromě druhů stromového patra zde rostou např. Corylus avellana, Crataegus
laevigata, Lonicera xylosteum aj. Na jaře před olistěním stromů se vyvíjí nápadný jarní aspekt s
geofyty (např. Anemone nemorosa, A. ranunculoides a Corydalis spp.). V bylinném patře se
pravidelně vyskytuji běžné druhy listnatých lesů (Dactylis polygama, Melica nutans, Poa
nemoralis, Viola reichenbachiana aj.) i mírně teplomilné mezofilní lesní druhy (např.
Clinopodium vulgare, Festuca heterophylla a Melampyrum nemorosum). Druhovou skladbu E1
doplňují – s ohledem na jednotlivé, ± geograficky diferencované vegetační typy (asociace) –
další, indikačně významné taxony. Mechové patro je obvykle vyvinuto nevýrazně.
Členění dle potenciální přirozené vegetace:
vegetační jednotka - 8 – lipová doubrava (Tilio - Betuletum)
Poznámka: zpracováno dle - Neuhäuslová et al., 1998; www.mapomat.cz, 2015

Hlavně na základě geografické klasifikace byly dubohabrové lesy svazu Carpinion v České
republice tradičně rozdělovány do 6 asociací (viz např. Neuhäuslová in Moravec et al. 2000):
(1) hercynské dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum), (2) panonské dubohabřiny
(Primulo veris-Carpinetum), (3) karpatské dubohabřiny (Carici pilosae-Carpinetum), (4)
polonské dubohabřiny (Tilio-Carpinetum), (5) ptačincové dubolipové háje (Stellario-Tilietum)
s absencí habru a (6) lipové doubravy (Tilio-Betuletum) vymezené ekologicky (vazba na těžší
půdy).
Potenciální vegetace je taková vegetace, která by se na určité ploše vyvinula, kdyby na ni
přestal působit člověk. Na rozdíl od vegetace rekonstrukční bere v úvahu i ireverzibilní změny
(např. odvodnění). V zájmovém území jsou předpokládány jen lipové doubravy (Tilio –
Betuletum), které charakterem podrostu mají nejblíže právě dubohabřinám Carpinetum betuli.
Stávající vegetační charakteristika, floristika:
Terénní průzkum vegetace byl v lokalitě provedený v závěru vegetační sezóny, nicméně
vzhledem k stavu lokality (lokalit komunikací), kdy stavbami dojde k zásahu pouze do dvou
typů prostředí a to orné půdy a jejích ruderálních okrajů, popř. travnatých částí navazujících
silničních příkopů, není třeba celoročního průzkumu.
Oblast navrhované stavby (staveb) je člověkem zásadně ovlivněna, zásadní je zde
intenzivní zemědělské hospodaření, druhy pěstovaných plodin vyžadující každoroční orbu a
používání biocidů. Na tuto činnost navazuje započatá výstavba dopravní infrastruktury
(dokončený úsek SOKP - D0, Vestecká spojka apod.) a předpokládaná konečná fáze
exploatace, kterou bude zastavění území.
Nebyla zjištěna a ani se nepředpokládá významná biodiverzita, plochy polí jsou z
botanického hlediska většinou nezajímavými biotopy. Dominantní je nasetá plodina, příměsí
jsou plevelné druhy. I přes relativně nevhodný aspekt byl provedený podrobnější botanický
průzkum, jehož výsledky jsou uvedeny v samostatné příloze Biologické průzkumy a posouzení
lokality záměru „Základní infrastruktura území STAR – úseky komunikací A, B a C“.
Vegetaci trasy komunikace úseku A v prvním úseku tvoří pouze dva druhy, zbytky plodin na
zoraném poli. Dále trasa A překonává komunikaci (napojení - sjezd mezi D0 a Vestcem:
Vestecká spojka), kde vegetaci tvoří vysévaný kulturní trávník (intenzivně kosený) a výsadba
mladých stromků. Dále je trasa A vedena podél zastavěného území Vestce v ploše orné půdy
(jedná se o pole upravené a oseté ozimou pšenicí po kukuřici seté, s větším množstvím
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vzešlých plevelů = klíční rostliny). Trasa se zde dotýká výběžku z porostu hybridních vrb
(remízu). Vegetace tohoto křížení je chudá, bezvýznamná. Trasa komunikace A je následně
vedena v další ploše orné půdy (po napojení na stávající komunikace vznikajícího areálu) s
ochuzenými bylinnými lemy (rozhraní mezi polem a panelovou nebo jinou komunikací včetně
okrajů stávající komunikace). Plocha pole je upravena postřikem proti plevelům a není zde
vegetace.
Trasa komunikace úseku B je vedena jako úprava stávající komunikace (napojení na stávající
komunikaci) a části nezpevněné cesty. Vegetaci tvoří druhy podélných příkopů, kdy část se
vyvíjí ruderálním směrem a část je kosená (údržba) a dominují zčásti luční druhy a vegetace
navážky. Podobný charakter (druhové složení) má i koncové napojení trasy C. Součástí je i
zpustlý pozemek navážky, resp. černé skládky. Trasa rovněž kopíruje pole s vojtěškou.
Trasa komunikace úseku C je umístěna v ploše orné půdy – na poli s v současnosti osetým
ozimou pšenicí, pečlivě upraveným. Trasa zde překonává bezvodý příkop s monodominantním
porostem rákosu obecného. Jistým specifikem je pouze porost v okolí stožárů VN.
Celkem bylo zjištěno 69 druhů rostlin, přičemž dominují plochy bez vegetace (orná půda) s
jedním nebo dvěmi druhy plodin a doprovodnými plevely. Početnost navyšují části vegetace
podél stávajících komunikací, které jsou pak v dané lokalitě plošně bezvýznamné.
Nevyskytují se zde žádné významnější druhy, které jsou chráněny dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
nebo podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR.
Tab. C.2.10 Flora - seznam zjištěných druhů
latinský název

český název

status

Achillea millefolium agg.
Anthemis arvensis
Arctium tomentosum
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Atriplex sagittata
Betula pendula
Brassica napus
Calamagrostis epigejos
Capsela bursa-pastoralis
Cardaria draba
Carex hirta
Carpinus betulus
Cichorium intybus
Cirsium arvense
Cirsium vulgare
Conyza canadensis
Crepis biennis
Dactylis glomerata
Daucus carota
Dipsacus fullonum
Echinochloa crus-galli
Echinops sphaeropcephalus
Echium vulgare

řebříček obecný
rmen rolní
lopuch plstnatý
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
lebeda lesklá
bříza bílá
brukev řepka
třtina křovištní
kokoška pastuší tobolka
vesnovka obecná
ostřice srstnatá
habr obecný
čekanka lékařská
pcháč rolní
pcháč obecný
turanka kanadská
škarda dvouletá
srha laločnatá
mrkev obecná
štětka planá
ježatka kuří noha
bělotrn kulatohlavý
hadinec obecný

M
R
R
M
R
R
Z (L)
Z
R
R
R
M
Z (L)
R
R
M
C
R
M
M
R
R
C
R
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životní
forma
Hkf
Tf
Hkf
Hkf
Hkf
Tf
MFf
Tf
Hkf
Hkf
Hkf
Hkf
MFf
Gf
Hkf
Hkf
Hkf
Hkf
Hkf
Hkf
Hkf
Tf
Hkf
Hkf

invazní
status
nat
nat
inv
inv
výsadba
cas
nat
výsadba
nat
inv
inv
inv
inv
-
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latinský název

český název

status

Elytrigia repens
Epilobium ciliatum (adelocaulon)
Eupatoria cannabium
Festuca arundinacea
Festuca rubra
Galium album
Hypericum perforatum
Chenopodium strictum
Lamium album
Lamium purpureum
Lolium perenne
Malva neglecta
Medicago sativa
Phragmites australis
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa pratensis
Poa trivialis
Polygonum avenastrum
Potentilla anserina
Potentilla heptaphylla
Potentilla reptans
Prunus domestica
Prunus insititia
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rosa canina
Rubus sp.
Rumex crispus
Rumex obtusifolia
Salix alba x fragilis
Sambucus nigra
Setaria viridis
Silene latifolia subsp. alba
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. Ruderalia
Thlaspi arvense
Trifolium pratense
Tripleurospermum inodorum
Triticum aestivum
Tussilago farfara
Urtica dioica
Vicia sepium
Virga strigosa

pýr plazivý
vrbovka žláznatá
sadec konopáč
kostřava rákosovitá
kostřava červená
svízel bílý
třezalka tečkovaná
merlík tuhý
hluchavka bílá
hluchavka nachová
jílek vytrvalý
sléz přehlížený
tolice vojtěška
rákos obecný
jitrocel kopinatý
jitrocel větší
lipnice luční
lipnice obecná
truskavec obecný
mochna husí
mochna sedmilistá
mochna plazivá
slivoň švestka
slivoň obecná
dub letní
pryskyřník prudký
pryskyřník plazivý
růže šípková
ostružiník
šťovík kadeřavý
šťovík tupolistý
vrba hybdridní (červenice)
bez černý
bér zelený
knotovka bílá
vratič obecný
pampeliška lékařská
penízek rolní
jetel luční
heřmánkovec nevonný
pšenice setá
podběl obecný
kopřiva obecná
vikev plotní
štětička větší

R
M
R
M
M
M
R
R
R
R
M
R
Z
V
M
M
M
M
R
M
M
M
Z
M
Z (L)
M
M
M
M
R
R
V
R
R
R
R
R
R
M
R
Z
M
R
M
R

ENVISYSTEM s.r.o.

životní
forma
Hkf
Hkf
Hkf
Hkf
Hkf
Hkf
Hkf
Tf
Hkf
Hkf
Hkf
Hkf
Hkf
Hkf
Hkf
Hkf
Hkf
Hkf
Tf
Hkf
Hkf
Hkf
MFf
MFf
MFf
Hkf
Hkf
MFf
NFf
Hkf
Hkf
MFf
NFf
Tf
Hkf
Hkf
Hkf
Tf
Hkf
Hkf
Tf
Gf
Hkf
Hkf
Tf

invazní
status
nat
nat
nat
nat
nat
u silnice
výsadba
nat
nat
inv
cas
nat
cas
-
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Vysvětlivky zkratek:
status:
V
druhy vodní a mokřadní
X
druhy teplomilné, xerotermní
H
slanomilné
M
druhy přirozeného výskytu, mezofilní (luční), pastvinné a žádoucí a druhy obecné, se širokou
ekologickou amplitudou a neřazené do žádné z jiných skupin
R
druhy ruderální a druhy plevelů
C
druhy nepůvodní, invazně se šířící
Z
druhy pěstované nebo zplanělé ze zahrad a polí (může být i C)
L
druhy lesní anebo rovněž druhy lužních lesů
životní forma:
zpracováno dle: Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně ČR
Ef
epifyt
vytrvalé rostliny rostoucí (avšak neparazitující) na těle jiné rostliny, nejčastěji
stromu
Ff
fanerofyt
dřeviny s obnovovacími pupeny obvykle více než 0,3 m nad zemí;
podle typu rozlišujeme:
MFf – megafanerofyt: stromy
NFf – nanofanerofyt: keře
Gf
geofyt
vytrvalé byliny s obnovovacími pupeny pod povrchem půdy; přežívají obvykle
cibulemi, hlízami nebo oddenky
Hf
hydrofyt
vodní rostliny s obnovovacími pupeny ponořenými ve vodě
Hkf
hemikryptofyt vytrvalé až dvouleté byliny s obnovovacími pupeny na nadzemních stoncích
těsně při povrchu půdy; pupeny jsou chráněny šupinami nebo nahloučenými
jinými orgány a obvykle též sněhovou pokrývkou
Chf
chamaefyt
byliny nebo nízké dřeviny s obnovovacími pupeny nad zemí (nejvýše do 0,3 m)
Tf
terofyt
jednoleté byliny bez obnovovacích pupenů; nepříznivá období přežívají pouze
v semenech
invazní status:
zpracováno dle: Pyšek et al. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic
cas
casual
náhodný výskyt (druh se ve volné přírodě pravidelně nereprodukuje, a
pokud se v krajině vyskytuje v delším časovém horizontu, je závislý na
opakovaném, člověkem zprostředkovaném přísunu diaspor)
nat
naturalized
naturalizace (druh se ve volné přírodě rozmnožuje generativně či
vegetativně, jeho výskyt není závislý na dalších introdukcích a jeho
přítomnost na určité lokalitě či v určitém území je dosti vytrvalá)
inv
invasive
invaze (druh se v krajině šíří a vytváří více či méně rozsáhlé populace)

Shrnutí
Při zhodnocení všech segmentů se dá území označit jako stanoviště, kde zcela převládají
plevelné a ruderální druhy na pozemcích orné půdy a kontaktních příkopech komunikací.
Celkem bylo zjištěno 69 druhů rostlin, přičemž dominují plochy bez vegetace (orná půda)
s jedním nebo dvěma druhy plodin a doprovodnými plevely. Početnost navyšují části vegetace
podél stávajících komunikací, které jsou pak v dané lokalitě plošně bezvýznamné.
Nevyskytují se zde žádné významnější druhy, které jsou chráněny dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
nebo podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR.
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Fauna – obratlovci
Zoogeografická charakteristika - Zájmové území záměru se nachází v Českobrodském
bioregionu (1.5) dle Culka (1996). Fauna bioregionu je hercynského původu, silně ochuzená, se
západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá, kobylka Leptopheys punctatissima).
Převládá otevřená kulturní step (havran polní), do níž jsou vmezeřeny nepatrné zbytky
xerotermních společenstev (z měkkýšů například trojzubka stepní). Do lesnatých stanovišť v
mělkých údolích pronikají například slimáčník táhlý, břehovými porosty podél vod
moudivláček lužní. Vodní toky bioregionu mají charakter potoků a menších říček, náleží do
pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. Zastoupeny jsou i stojaté vody rybníků a
malých nádrží s typickou faunou.
Mezi významné druhy bioregionu patří: ježek západní (Erinaceus europaeus), břehule říční
(Riparia riparia), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), havran polní (Corvus frugilegus),
ropucha krátkonohá (Epidalea calamita), skokan štíhlý (Rana dalmatina), mlok skvrnitý
(Salamandra salamandra), suchomilka obecná (Helicella obvia), suchomilka rýhovaná
(Helicella striata), trojzubka stepní (Chondrula tridens), slimáčník táhlý (Semilimax
semilimax), kobylka Leptopheys punctatissima.
Terénní průzkum obratlovců byl proveden v podzimním období a byl zaměřen zejména na
zjištění přítomnosti zvláště chráněných druhů živočichů uvedených v seznamu zvláště
chráněných druhů dle přílohy č. III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. k zákonu
č. 114/1992 Sb. a existenci jejich potenciálních rozmnožišť. Sledovány byly všechny skupiny
obratlovců. Dominantní roli při vyhledávání zvířat hrály obchůzky, při nichž byly jednotlivé
druhy determinovány na základě přímého pozorování nebo na základě rozpoznávání
zvukových projevů (ptáci). Kromě přímého pozorování byly také využívány čerstvé pobytové
známky, jako jsou stopy, okus nebo trus.
Dále byl provedený specifický průzkum výskytu myšovitých a to s cílem potvrdit nebo
vyloučit výskyt nor křečka polního (Cricetus cricetus). Vzhledem k období mohly být
vyhledávány letní i zimní nory. Křeček polní v lokalitě záměru nebyl zjištěný.
Nakonec bylo provedeno jednoduché vyhodnocení migrace živočichů. Podrobnosti ke
všem průzkumům jsou uvedeny v samostatné příloze Biologické průzkumy a posouzení
lokality záměru „Základní infrastruktura území STAR – úseky komunikací A, B a C“.
Na lokalitě byly během průzkumu zaznamenány následující druhy:
Savci
Tab. C.2.11 Fauna - savci - seznam zjištěných druhů
latinský název

český název

status

latinský název

český název

status

Apodemus sylvaticus
Arvicola terrestris
Capreolus capreolus

myšice křovinná
hryzec vodní
srnec obecný

B2

Lepus europaeus
Microtis arvensis
Vulpes vulpes

zajíc polní
hraboš polní
liška obecná

B2
-

Poznámka:

B2 - chráněné druhy (status ochrany dle tzv. “Bernské úmluvy“ - Úmluva o ochraně

evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, 1979)

Ptáci
Tab. C.2.12 Fauna - ptáci - seznam zjištěných druhů
latinský název

český název

status

Alauda arvensis

skřivan polní

-

Buteo buteo
Carduelis cannabina

káně lesní
konopka obecná

B2
-
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životní forma
hnízdí (nalezeny zbytky hnízdní
poškozené orbou a vláčením)
přelety, lov, hnízdí na stožáru VN!
zalétává za potravou

misky
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latinský název

český název

status

životní forma

Carduelis carduelis
Emberiza citrinella
Falco tinnunculus
Passer domesticus
Passer montanus
Phasianus colchicus
Pica pica
Sylvia communis
Sylvia curruca
Turdus merula
Turdus philomenos

stehlík obecný
strnad obecný
poštolka obecná
vrabec domácí
vrabec polní
bažant obecný
straka obecná
pěnice hnědokřídlá
pěnice pokřovní
kos černý
drozd zpěvný

-

hnízdí v sousedních keřových porostech
zalétává za potravou, hnízdí
zalétává za potravou
zalétává za potravou
zalétává za potravou
útočiště, možné hnízdění
zalétává za potravou, útoky na drobné pěvce
hnízdí v sousedních keřových porostech
hnízdí v sousedních keřových porostech
hnízdí v sousedních keřových porostech
hnízdí v sousedních keřových porostech

Poznámka:

B2 - chráněné druhy (status ochrany dle tzv. “Bernské úmluvy“ - Úmluva o ochraně

evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť, 1979)

Obojživelníci nebyli zjištěni.
Plazi nebyli zjištěni.
Shrnutí
Fauna zájmového území je chudá, což je dáno především umístěním stavby a charakterem
nejbližšího okolí. V zájmovém území se nachází převážně plochy polí, travnaté, popř. keřové a
stromové porosty jsou zastoupeny jen v malé míře. Území obývají především běžné druhy
zemědělské kulturní krajiny, dále pak druhy vázané na okraje lidských sídel. Pouze některé
druhy v místě záměru hnízdí (např. skřivan polní, bažant obecný), ostatní využívají lokalitu k
jiným, především potravním aktivitám (např. káně lesní). Výskyt křečka polního nebyl zjištěn.
V zájmovém území nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy dle přílohy II.
vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Možný je efemérní výskyt některých běžných
eurytopních druhů, většinou přesahujících z jiných oblastí (např. slepýš křehký, křepelka polní,
vlaštovka obecná, rorýs obecný apod.).
C.2.6. Ekosystémy a krajina
Geomorfologie
jednotce:
soustava:
podsoustava:
celek:
podcelek:

- Zájmové území se nachází podle geomorfologického členění v následující
Poberounská
Brdská
Pražská plošina
Úvalská plošina

Jedná se o plochou pahorkatinu v povodí Vltavy na staropaleozoických břidlicích, drobách,
pískovcích, křemencích a slepencích se staropleistocenními říčními terasami Vltavy.
Krajinný ráz - Krajinným rázem dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, je především přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa nebo
oblasti. V zákoně jsou vyjmenovány rysy či hodnoty, které mají být chráněny před
znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické hodnoty, významné krajinné prvky a zvláště
chráněná území, kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. V krajinném rázu se
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promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky.
Krajinu, ve které jsou přítomny mimořádné a jedinečné hodnoty přírodní, kulturní nebo
estetické, je třeba chránit s větší přísností, než krajinu, ve které jsou tyto hodnoty přítomny
sporadicky nebo v ní přítomny nejsou vůbec. K ochraně krajinného rázu s významnými
soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami může orgán ochrany přírody zřídit přírodní
park. Plocha záměru částečně nezasahuje do žádného z přírodních parků v širším zájmovém
území.
Krajina kolem Prahy je člověkem velice silně ovlivněna. Přirozené lesní porosty se zde
skoro nenacházejí, jejich nepatrné zbytky představují rozptýlené ostrůvky, které jsou skoro
všechny chráněny, aby nebyly také zlikvidovány. Území je dlouhodobě plošně odlesněno,
odvodněno a bylo využíváno jako rozsáhlá pole. Poslední dekádu narůstá podíl zastavěných
ploch a intenzivní výstavba infrastruktury.
Pro krajinnou scénu je typický reliéf ploché pahorkatiny s přirozenými hřbítky, které
oddělují jednotlivé krajinné celky i prostory. Identifikovaným dotčeným krajinným podcelkem
je Úvalská plošina, dotčený krajinný prostor lze nazvat územím Písnice – Vestec – HodkoviceZlatníky – Dolní Břežany.
Dotčený krajinný prostor Písnice – Vestec – Hodkovice-Zlatníky – Dolní Břežany - Krajinu zde
utvářejí rozsáhlá pole, zastavěná území a nepatrné zbytky rozptýlené zeleně. Krajinná scéna
dotčeného krajinného prostoru je uniformní.
Přírodní charakteristika - Dotčený krajinný prostor se nachází v západní části českobrodského
biogeografického regionu. Celý bioregion je velmi intenzivně využíván, nicméně zachovaly se
zde malé zbytky přirozených dubových lesů, teplomilné křoviny a lada. Tyto prvky záměr
nezasahuje.
Rekonstrukční vegetace území kolem záměru v minulosti pokrývaly lesy charakteru
dubohabrových hájů (svazu Carpinion betuli) s bohatým květnatým podrostem. Na okraji
dotčeného prostoru se nacházejí tři přírodně hodnotné plochy, a to PP Cholupická bažantnice,
PP Modřanská rokle a PP Hrnčířské louky. Nejbližší lokalitou soustavy Natura 2000 je EVL
Břežanské údolí.
Celkově se v krajině nachází minimum zeleně a dřevin rostoucích mimo les. Dřeviny se
v tomto dotčeném prostoru dochovaly pouze jako doprovod koryt vodních toků a doprovod
komunikací vystavěných v minulosti nebo jako zeleň obcí (zahrady, veřejná prostranství).
Za historické znaky v krajině lze považovat reliéfy center zde se nacházejících obcí a
svým způsobem i jižní okraj zástavby Prahy.
Tab. C.2.13 Hodnocení ovlivnění krajinného rázu
harmonie krajiny
(měřítko a znaky)

doprovodné znaky
krajinného rázu

souhlas občanů
se stavbou;
soulad s ÚPD

NE

ANO

1x ANO / 3x NE
estetické
historické
znaky v krajině znaky v krajině
NE

ANO

přírodní a
přírodě blízké
prvky v krajině

kulturní
dominanta

NE

NE

Shrnutí
Na základě celkové hodnocení krajinného rázu zasaženého záměrem zpracovatel konstatuje, že
dotčený krajinný prostor náleží k V. stupni ochrany krajinného rázu, což znamená, že jde o
území, kde krajinný ráz není dochován, nebo je nutno jej z jiných celospolečenských hledisek
změnit. Ochrana je zde zbytečná a znamená to v praxi zcela nezávislou tvorbu krajiny nové.
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Obr. C.2.14
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C.2.7. Obyvatelstvo
Zájmové území v trase obou úseků a jejich bezprostředního okolí se nachází v rozvolněné
předměstské zóně. Obyvatelstvo širšího zájmového území je soustředěno do městských částí a
obcí nacházejících se v okolí navrhovaného záměru. Nejbližšími sídly jsou MČ Písnice, obce
Vestec, Zlatníky - Hodkovice a Dolní Břežany.
Tab. C.2.14 Počet obyvatel v obcích zájmového území
název městské části/obce
Písnice
Vestec
Hodkovice
Dolní Břežany

počet stálých obyvatel
1)

4 280
2)
2 357
2)
1 295
2)
3 796

rok
2014
2015
2015
2015

Zdroj: 1) Obyvatelstvo a rozloha katastrálních území Prahy 2001–2014; Český statistický úřad
2) Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2015; Český statistický úřad

Navrhovaným záměrem stavby není přímo územně dotčena zástavba žádné z městských částí,
obcí ani jejich místních částí. Obyvatelé žijící v blízkosti zájmových úseků komunikací by
mohli být ovlivněni provozem posuzované stavby a to především hlukem a emisemi z dopravy.
Kvantitativní vyjádření jednotlivých vlivů je zpracováno v příslušných specializovaných
studiích (akustická a rozptylová studie).

C.2.8. Kulturní památky a hmotný majetek
Kulturní památky v podobě několika významných historických církevních a jiných staveb se
většinou nacházejí v zastavěném území obcí daného území nebo v jejich okolí. Zájmové území
stavebního záměru v širším měřítku zahrnuje dále uvedené objekty a lokality historického a
architektonického významu, které spadají do katastrálních území Zlatníky – Hodkovice a Dolní
Břežany.
Tab. C.2.15 Přehled historických lokalit a architektonicky významných budov a památek
název objektu
kostel sv. Petra a Pavla
zámek
kalvárie
hradiště Hradišťátko
hradiště Závist

katastrální území

nejbližší vzdálenost
od záměru

Zlatníky – Hodkovice
Dolní Břežany
Dolní Břežany
Dolní Břežany
Dolní Břežany

1 700 m
1 250 m
1 250 m
1 800 m
4 200 m

Hmotný majetek v zájmovém území spojeném s umístěním navrhovaného záměru komunikací
představují téměř výhradně zemědělské pozemky.
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C.3. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO
ZATÍŽENÍ
Tab. C.3.1 Nejzávažnější environmentální charakteristiky zájmového území
environmentální charakteristiky

výskyt

poznámka

Územní systém ekologické stability

ano

Zvláště chráněná území

ne

Přírodní parky

ne

Natura 2000

ne

Významné krajinné prvky

ano

vodní toky, údolní nivy, mokřady

Zemědělský půdní fond (ZPF)

ano

orná půda

Pozemky určené k plnění funkcí
lesa (PUPFL)

ne

Území historického, kulturního
nebo archeologického významu

ne

Území hustě zalidněná

ne

Staré ekologické zátěže

ne

Povrchové a podzemní vody

ano

Vestecký potok, Písnický západní potok

Fauna a flóra

ano

běžné druhy fauny a flóry příměstského území,
zvláště chráněné druhy nejsou evidovány

Seismicita a sesuvy

ne

Ložiska nerostných surovin
a vodní zdroje

ne

Hluková zátěž

Znečištění ovzduší

prvky lokálního významu (LBK, LBC)

ano

Ze stávající silniční sítě II. a III. třídy včetně dálnice
D0 a Vesteckého přivaděče. Zástavba podél silnice
II/603, II/101 a III/0031 a III/10114 a III/10115 je
nadlimitně zatížena. Dálnice D0 je významným
zdrojem hluku zejména v noční době, ale ekvivalentní
hladiny akustického tlaku pro hluk z dopravy na
dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z
dopravy na ostatních pozemních komunikacích
LAeq,16h = 60 dB v denní době a LAeq,8h = 50 dB v
noční době pro tento zdroj hluku nejsou překročeny.

ano

Imisní situace v předmětném území je hodnocena
jako mírně znečištěná. Nárůst imisních koncentrací z
důvodu realizace záměru je ve všech vybraných
bodech obytné zástavby pod úrovni 1 %
odpovídajícího imisního limitu.

Jedná se o příměstskou zemědělskou krajinu s tradičními krajinnými prvky (vodní toky, niva),
které mají lokální ekologicky stabilitní funkci z hlediska územního systému.
Hluková zátěž v okolí komunikací, které přivádějí dopravu z příměstských oblastí do
Prahy je nadlimitní zátěží tohoto území. Okrajová zástavba obcí Hodkovice, Vestec, Jesenice je
v noční době ovlivněna hlukem z dopravy na silničním okruhu (dálnici D0).
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ
JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
Cílem této kapitoly je popis základních vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí.
Tyto jednotlivé vlivy lze třídit a klasifikovat podle různých hledisek, jejichž význam se mění
podle konkrétních situací. Navíc jednotlivá hlediska se vzájemně kombinují. Pro sjednocení
přístupu uvádíme na začátku této kapitoly metodickou tabulku klasifikace vlivů na životní
prostředí.
Tab. D.1.1 Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
hlavní hlediska

FÁZE
REALIZACE

ZPŮSOB
INTERAKCE

1. příprava

1. vyloučené

2. výstavba

2. málo pravděpodobné

3. provoz

3. středně pravděpodobné

4. likvidace

4. velmi pravděpodobné

1. vlivy přímé

5. jisté

2. vlivy nepřímé

1. inhibiční

1. vratné
VRATNOST
DĚJE

pravděpodobnost výskytu

součinnost s jinými vlivy

2. částečně vratné
3. nevratné
1. chvilkové

2. indiferentní
3. kumulativní

velikost vlivu

1. přímá kvantifikace
2. semikvantitativní stupnice

2. krátkodobé
DOBA TRVÁNÍ

3. střednědobé
4. dlouhodobé
5. trvalé

Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí a
vyhodnoceny na základě stupnice hodnocení staveb a činností v kapitole E.
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálních a ekonomických vlivů
Vlivy na veřejné zdraví
Zdravotní riziko vyjadřuje pravděpodobnost změny zdravotního stavu exponovaných osob.
a) Zdravotní rizika chemických škodlivin
V rámci tohoto hodnocení byl posouzen vliv imisních koncentrací látek z plánovaného záměru
„Napojení území STAR na metro D“ na základě odhadu stávající situace a koncentrací
uvedených v rozptylové studii. Hodnocena byla zdravotní rizika spojená s krátkodobými a
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dlouhodobými expozicemi pro obyvatele okolí záměru. Byla hodnocena rizika imisí,
suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, benzenu a benzo(a)pyrenu podle
standardní metodiky WHO a Evropské komise.
Suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 - Suspendované částice představují různorodou
směs organických a anorganických částic kapalného a pevného skupenství, různé velikosti,
složení a původu. Částice v ovzduší představují významný faktor s mnohočetným efektem na
lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické složení (velikost a složení částic je
ovlivněno zdrojem, ze kterého pochází), nýbrž představují směs látek s různými účinky.
Současně působí i jako vektor pro plynné škodliviny. Nejzávažnějším účinkem
suspendovaných částic PM10 a PM2,5 je ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti na respirační a
kardiovaskulární onemocnění.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika - Odhadovaná současná průměrná roční
koncentrace imisního pozadí PM2,5 do 17,2 g/m3 je vyšší než průměrná roční koncentrace 10
g/m3, při které s 95 % pravděpodobností není ovlivněna úmrtnost. Na základě výše uvedených
vztahů koncentrací a účinku se znečištění může v lokalitě podílet na celkové úmrtnosti dospělé
populace nad 30 let věku přibližně 4,5 %.
Imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím PM10 a PM2,5 z liniových zdrojů
znečišťování ovzduší vyvolaných provozem na komunikacích vypočítané v rozptylové studii
jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. D.1.2 Příspěvky k průměrným ročním koncentracím PM10 a PM2,5 ve vybraných
referenčních bodech v jednotlivých variantách
příspěvky k průměrným ročním koncentracím PM10 a PM2,5 v g/m3
var
1
2a
2b
3a
3b
3c
4a
4b

RB 1,2
PM10 PM2,5
0,70
0,30
0,67
0,24
0,93
0,31
0,70
0,25
1,01
0,33
1,08
0,35
0,77
0,28
1,13
0,37

Vysvětlivky:
RB 1, 2
RB 3, 4
RB 5, 6
RB 7
RB 8, 9
RB 10, 11
RB 12, 13

RB 3,4
PM10 PM2,5
0,86
0,36
0,83
0,30
0,95
0,33
0,88
0,31
1,05
0,35
1,21
0,40
0,96
0,34
1,24
0,41

RB 5,6
PM10 PM2,5
1,09
0,44
1,05
0,37
1,26
0,44
1,08
0,38
1,32
0,44
1,55
0,52
1,17
0,42
1,58
0,55

RB 7
PM10 PM2,5
0,98
0,41
0,96
0,34
1,22
0,42
0,98
0,35
1,27
0,43
1,54
0,53
1,09
0,39
1,56
0,54

RB 8,9
PM10 PM2,5
1,18
0,45
1,12
0,38
1,29
0,43
1,21
0,40
1,40
0,45
1,60
0,53
1,28
0,43
1,65
0,55

RB 10,11
PM10 PM2,5
0,77
0,29
0,70
0,24
0,97
0,31
0,74
0,25
1,02
0,33
1,11
0,35
0,77
0,26
1,11
0,36

RB 12,13
PM10 PM2,5
0,79
0,31
0,72
0,25
0,97
0,32
0,78
0,27
1,03
0,34
1,12
0,37
0,83
0,29
1,14
0,38

Písnice - objekty nejblíže k plánované komunikaci
Vestec - objekty podél stávající komunikace
Vestec - objekty nejblíže k plánované komunikaci a ke komunikaci záměru
Jesenice, Šátalka - objekt nejblíže k plánované komunikaci
Hodkovice - objekty u stávající komunikace s napojením na komunikaci záměru
Hodkovice - objekty nejblíže k plánované komunikaci
Hodkovice - objekty u stávající komunikace s napojením na komunikaci záměru
a plánovanou komunikaci

Poznámka: Pro posouzení změn příspěvků k průměrným ročním koncentracím suspendovaných částic
v zájmovém území jsou sídla rozdělena na části, ve kterých se změny předpokládají.
Modelové hodnoty příspěvků byly pro tyto části zprůměrovány a zaokrouhleny na setiny.
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Imisní příspěvky k průměrným denním koncentracím PM10 z liniových zdrojů znečišťování
ovzduší vyvolaných provozem záměru (dle rozptylové studie) jsou uvedeny v následující
tabulce:
Tab. D.1.3 Imisní příspěvky k průměrným denním koncentracím PM10 z liniových
zdrojů znečišťování ovzduší vyvolaných provozem záměru
var
1
2a
2b
3a
3b
3c
4a
4b
5

časový
horizont

zapojení záměru

2016
2030
2030
2030
2030
2030
výhled
výhled
výstavba

nulová
nulová
nulová
aktivní
aktivní
aktivní
aktivní
aktivní
-

příspěvky k průměrným ročním
koncentracím PM10 a PM2,5 [µg/m3]
od
5,1
4,7
6,7
5,2
6,9
8,2
5,1
8,2
12,0

do
16,2
17,6
21,0
17,8
21,2
23,8
20,5
26,7
132,5

Kvantitativní charakterizace rizika znečištění ovzduší suspendovanými částicemi (porovnání
variant 2a – nulová a 3a - aktivní, rok 2030) - Z výsledků výpočtů vyplývá, že změny v imisní
zátěži průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic, které nastanou po realizaci
záměru, jsou zcela nepatrné. Z hlediska zdravotních účinků jsou příspěvky v řádu maximálně
desetin mikrogramů suspendovaných částic nevýznamné, nezpůsobí předčasnou úmrtnost ani
vznik nových případů onemocnění chronickou bronchitidou ani takové zhoršení průběhu
kardiovaskulárních či respiračních onemocnění, které by si vynutilo hospitalizaci.
Změny znečištění ovzduší suspendovanými částicemi vlivem dalších plánovaných staveb
v širším okolí - porovnání varianty 3a (ativní – pouze záměr) s variantou 3b (aktivní – záměr a
plánované stavby obchvatu Dolní Břežany, MČ Praha Písnice, Metro D, bez D3) a variantou
3c (aktivní – záměr a plánované stavby obchvatu Dolní Břežany, MČ Praha Písnice, Metro D,
včetně D3) - Z provedených odhadů charakterizace rizika vyplývá, že změny v imisní zátěži
průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5, které nastanou po
realizaci plánovaných staveb, jsou akceptovatelné. Z hlediska zdravotních účinků jsou
příspěvky v řádu desetin mikrogramů u částic PM2,5 a jednotky mikrogramu u částic PM10 málo
významné, nezpůsobí předčasnou úmrtnost ani vznik nových případů onemocnění chronickou
bronchitidou ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních onemocnění, které
by si vynutilo hospitalizaci. Malá změna nastane pouze u počtu dnů s omezenou aktivitou
(RADs), to jsou dny, ve kterých člověk potřebuje ze zdravotních důvodů změnit svoji normální
aktivitu a z nich může být až jedna třetina dnů s upoutáním na lůžko s absencí v zaměstnání či
ve škole. Další změna může nastat v počtu několika dnů s respiračními příznaky dolních cest
dýchacích u dětí ve věku 6 až 12 let.
Shrnutí (suspendované částice frakce PM10 a PM2,5):
Z provedeného odhadu zdravotního rizika lze konstatovat, že realizace záměru „Napojení
území STAR na metro D“ bude mít zanedbatelný vliv na související zdravotní obtíže a nové
roční imisní příspěvky suspendovaných částic PM10 a PM2,5 nebudou představovat významně
zvýšené zdravotní riziko pro exponované obyvatelstvo. Realizace plánovaného záměru oproti
záměru bez realizace znamená jen nepatrnou změnu ročních koncentrací, která neovlivní
hodnocené ukazatele, tedy celkovou úmrtnost ani výskyt dalších zdravotních symptomů.
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Oxid dusičitý NO2 - Oxidy dusíku patří mezi nejvýznamnější klasické škodliviny v ovzduší.
Hlavním zdrojem antropogenních emisí oxidů dusíku do ovzduší je spalování fosilních paliv.
Ve většině případů jsou emitovány převážně ve formě oxidu dusnatého, který je ve vnějším
ovzduší rychle oxidován přítomnými oxidanty na oxid dusičitý. Suma obou oxidů je
označována jako NOx. Oxid dusičitý NO2 je z hlediska účinků na lidské zdraví významnější.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika - Charakterizace rizika akutních toxických účinků Vzhledem ke známým účinkům na zdraví člověka z experimentů a epidemiologických studií,
kdy nebylo možné stanovit bezpečnou podprahovou úroveň expozice, není v případě oxidů
dusíku a především oxidu dusičitého stanovena hodnota referenční koncentrace či referenční
inhalační dávky.
S ohledem na rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty
s obstrukční chorobou plicní, je třeba na základě klinických studií počítat s nepříznivým
ovlivněním plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest při krátkodobé expozici koncentrací nad
400 µg/m3.
Maximální hodinová koncentrace oxidu dusičitého není v zájmovém území měřená. Na
nejbližší měřící stanici v Praze - Libuši (vzdálenost cca 4,1 km) byla v roce 2015 naměřená
maximální hodinová koncentrace v hodnotě 111,7 µg/m3.
Z modelových výsledků maximálních hodinových koncentrací NO2 lze předpokládat, že
po realizaci záměru nebudou zvýšena zdravotní rizika akutních toxických účinků oxidu
dusičitého (reaktivita dýchacích cest, změny plicních funkcí) obyvatel v okolí ani s ohledem na
rizikové skupiny obyvatel, tedy především astmatiky a pacienty s obstrukční chorobou plicní.
Charakterizace rizika chronických toxických účinků - Změny průměrných ročních koncentrací
oxidu dusičitého ve variantách aktivních oproti variantám nulovým maximálně v setinách
mikrogramů. Změny v setinách mikrogramů jsou změny vzhledem k zdravotně významným
koncentracím zcela zanedbatelné.
V rozptylové studii je podle pětiletých průměrů z údajů ČHMÚ očekávaná průměrná
roční imisní koncentrace oxidu dusičitého v lokalitě od 17,9 do 25,1 µg/m3. Příspěvky ve všech
aktivních variantách plánovaného záměru k ročním koncentracím oxidu dusičitého spočtené
v řádu desetin µg/m3 současnou imisní situaci nezmění a jsou vzhledem k zdravotně
významným koncentracím zanedbatelné.
Souhrnně lze konstatovat, že všechny použité přístupy potvrzují zanedbatelný vliv
nových příspěvků záměru na zdravotní obtíže, které by mohly souviset s akutní a chronickou
expozicí NO2, a pro chronickou expozici i v součtu se stávajícím imisním pozadím.
Benzen (C6H6) - Benzen je bezbarvá kapalina, málo rozpustná ve vodě, charakteristického
aromatického zápachu, která se snadno odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných
produktech. Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou vypařování z pohonných
hmot, výfukové plyny. Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší,
zejména v místech s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika - Imisní pozadí benzenu v ovzduší podle imisních
map ČHMÚ (pětileté průměry za roky 2011-2015) je v lokalitě do 1,2 g/m3. Pokud bychom
předpokládali tuto průměrnou roční koncentraci benzenu v zájmové oblasti jako pozaďovou,
s vědomím značné nejistoty, pak této hodnotě odpovídá při použití jednotky karcinogenního
rizika UCR dle WHO (6.10-6) celoživotní navýšení karcinogenního rizika ILCR 7,2.10-6, což je
cca 7 případů na 1 mil. obyvatel za 70 let.
Porovnáním míry pravděpodobnosti karcinogenního rizika benzenu je zřejmé, že změna
míry pravděpodobnosti karcinogenního rizika v aktivní variantě oproti variantě nulové je
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zanedbatelná. Napojení území STAR na metro D nebude příčinou zvýšení pravděpodobnosti
vzniku nádorového onemocnění v posuzovaném území.
K významné změně v posuzovaném území nedojde ani vlivem plánovaných staveb obchvat Dolních Břežan (včetně zprovoznění MÚK SOKP 513 Dolní Břežany), obchvat MČ
Praha Písnice, JZ obchvat Jesenice, Metro D (včetně objektu P+R) a dálnice D3
Individuální karcinogenní riziko pro posuzovanou lokalitu je v současné době přibližně
-6
7.10 , tedy 7 případů na 1 mil. obyvatel a pohybuje ve společensky přijatelném rozmezí
několika případů na milión až 100 tisíc obyvatel za 70 let. Vybudováním napojení území
STAR na metro D se toto riziko nezmění a k významné změně v lokalitě nedojde ani vlivem
plánovaných staveb.
Odhadované imisní zatížení dané lokality benzenem, ani při konzervativním odhadu
úrovně imisního pozadí a vlastních imisních příspěvků záměru, nepřesahuje přijatelnou úroveň
nejen z hlediska platného imisního limitu, který je 5 g/m3 pro benzen, ale i z podstatně
přísnějšího pohledu zdravotních rizik.
Polycyklické aromatické uhlovodíky, benzo(a)pyren (BaP) - Polycyklické aromatické
uhlovodíky (PAU) představují skupinu organických látek, které vznikají při nedokonalém
spalování organických látek a vzhledem k rozšířenosti jejich přírodních i antropogenních
zdrojů jsou prakticky všudypřítomné. Většina PAU se dostává do životního prostředí cestou
atmosféry z řady procesů spalování a pyrolýzy.
Směs PAU tvoří řada látek, z nichž některé jsou klasifikovány jako pravděpodobné
karcinogeny, které se liší významností zdravotních účinků. Odhad celkového karcinogenního
potenciálu směsi PAU v ovzduší vychází z porovnání potenciálních karcinogenních účinků
sledovaných látek se závažností karcinogenních účinků jednoho z nejtoxičtějších a nejlépe
popsaných – benzo[a]-pyrenu.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika - Imisní pozadí benzo(a)pyrenu v ovzduší bylo
zjišťováno z map úrovní znečištění (MŽP) a průměrná roční koncentrace z pětiletých průměrů
se v daném území pohybuje od 0,94 do 0,99 ng.m-3, což nesignalizuje v hodnoceném území
překročení stanoveného cílového imisního limitu, který je 1 ng.m-3. Zjištěným hodnotám
imisního pozadí odpovídá celoživotní navýšení karcinogenního rizika ILCR 8,2x10-5 až
8,6x10-5 to znamená cca 8 až 9 případů na 100 000 obyvatel.
Porovnáním míry pravděpodobnosti karcinogenního rizika benzo(a)pyrenu ve variantě nulové
oproti varianty aktivní je zřejmé, že míra pravděpodobnosti karcinogenního rizika se napojením
území STAR na metro D nezmění. V posuzovaném území je individuální karcinogenní riziko
dáno pouze pozadím to je cca 9 případů na 100 000 obyvatel.
Dále z provedeného porovnání vyplývá, že expozice benzo(a)pyrenu ani po realizaci
plánovaných staveb nebude přispívat ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku nádorového
onemocnění celoživotně exponovaných lidí (tj. za 70 let). Individuální karcinogenní riziko pro
posuzovanou situaci zůstává cca 9x10-5 (cca 9 případů na 100 000 obyvatel).
Je tedy zřejmé, že změna imisního zatížení dané lokality benzo(a)pyrenem neovlivní stávající
imisní pozadí. Individuální karcinogenní riziko benzo(a)pyrenu pro posuzovanou situaci je
dáno pouze pozadím tedy asi 9 případů na 100 000 obyvatel celoživotně exponovaných.
Shrnutí:
 Pro hodnocení zdravotních rizik exponované populace byl použit konzervativní expoziční
scénář, to znamená, že vypočtené nejvyšší příspěvky imisí byly použity pro obyvatele
celého zájmového území.
 Z provedeného odhadu zdravotních rizik suspendovaných částic vyplývá, že změny v imisní
zátěži průměrných ročních koncentrací PM10 a PM2,5, které nastanou po realizaci záměru
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„Napojení území STAR na metro D“, jsou zcela nepatrné. Z hlediska zdravotních účinků
jsou příspěvky v řádu maximálně desetin mikrogramů suspendovaných částic nevýznamné,
nezpůsobí předčasnou úmrtnost ani vznik nových případů onemocnění chronickou
bronchitidou ani takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních onemocnění,
které by si vynutilo hospitalizaci.
Z provedených odhadů charakterizace rizika dále vyplývá, že změny v imisní zátěži
průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM10 a PM2,5, které nastanou po
realizaci dalších plánovaných staveb v širším území, jsou akceptovatelné. Z hlediska
zdravotních účinků jsou příspěvky suspendovaných částic málo významné, nezpůsobí
předčasnou úmrtnost ani vznik nových případů onemocnění chronickou bronchitidou ani
takové zhoršení průběhu kardiovaskulárních či respiračních onemocnění, které by si
vynutilo hospitalizaci. Malá změna nastane pouze v počtu dnů s omezenou aktivitou (RADs)
a v počtu dnů s respiračními příznaky dolních cest dýchacích u dětí ve věku 6 až 12 let.
Odhadovaná současná průměrná roční koncentrace imisního pozadí PM2,5 do 17,2 g/m3 je
vyšší než průměrná roční koncentrace 10 g/m3, při které s 95 % pravděpodobností není
ovlivněna úmrtnost. Na základě vztahů koncentrací a účinku se znečištění může podílet na
celkové úmrtnosti dospělé populace nad 30 let věku přibližně 4,5 %.
Vliv znečištěného ovzduší na úmrtnost je přitom třeba chápat tak, že není jedinou příčinou a
uplatňuje se především u predisponovaných skupin populace, tedy hlavně u starších osob a
lidí s vážným kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním, u nichž zhoršuje průběh
onemocnění a výskyt komplikací a zkracuje délku života. Jedná se tedy o počet předčasných
úmrtí.
Odhadované stávající průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého nesignalizují významné
zdravotní riziko pro obyvatele. Souhrnně lze konstatovat, že realizací záměru, nedojde ke
zvýšení možných zdravotních obtíží, které by mohly souviset s akutní a chronickou expozicí
NO2.
Imisní zatížení dané lokality benzenem, ani při konzervativním odhadu úrovně imisního
pozadí a vlastních imisních příspěvků záměru nepřesahuje přijatelnou úroveň nejen
z hlediska platného imisního limitu, který je 5 g/m3 pro benzen, ale i z podstatně
přísnějšího pohledu zdravotních rizik. Změny budou nevýznamné a neovlivní přijatelnou
úroveň karcinogenního rizika.
Individuální karcinogenní riziko odhadované na základě potenciální expozice koncentracím
benzenu se v posuzovaném území pohybuje ve společensky přijatelném rozmezí 7 případů
na 1 milion obyvatel za 70 let. Vybudováním napojení území STAR na metro D se toto
riziko nezmění.
Změna imisního zatížení dané lokality benzo(a)pyrenem neovlivní stávající imisní pozadí.
Individuální karcinogenní riziko benzo(a)pyrenu pro posuzovanou situaci je dáno pouze
pozadím tedy asi 9 případů na 100 tis. obyvatel celoživotně exponovaných.

Závěrem lze konstatovat, že realizace záměru ovlivní celkovou imisní situaci zájmového území
zcela nepatrně a to v úrovni, která je z hlediska zdravotních rizik hodnocených škodlivin
nevýznamná a kvantitativně prakticky nehodnotitelná.
b) Zdravotní rizika hluku
Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo provedeno na základě modelových výpočtů akustické
studie a bylo zaměřeno na obyvatele nejvíce exponované obytné zástavby situované v území
záměru „Napojení území STAR na metro D“. Výchozím podkladem ke kvantitativnímu a

ENVISYSTEM s.r.o.

88

Napojení území STAR na metro D

Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

kvalitativnímu odhadu míry zdravotního rizika hluku je obecně znalost hlukové zátěže získaná
měřením nebo modelovým výpočtem vztažená ke konkrétnímu počtu exponovaných osob.
Pro zhodnocení rizika expozice v denní době se posuzuje situace v zájmové lokalitě z
hlediska „procenta/počtu pravděpodobně obtěžovaných obyvatel“ na základě hodnot Ldvn.
Tento ukazatel je sice v současné době považován za pomocný ukazatel, jelikož jde o účinek
hluku na kvalitu života a psychickou pohodu, přesto byl v této expertíze hodnocen.
Pro hodnocení rizika v noční době se posuzuje situace v zájmové lokalitě z hlediska
„procenta/počtu pravděpodobně rušených obyvatel hlukem ve spánku“ na základě hlukového
deskriptoru Ln resp. LAeq,8h.
Charakterizace rizika expozice:
1. Jesenice – stavby pro bydlení na jižním okraji ulice Zbraslavské (výpočtové body J1 a J2)
- Provedeným odhadem lze očekávat bez realizace záměru – stav 2a rok 2030 – u 8 až 10
% obyvatel pocity výrazného obtěžování v denní době a v noční době výrazné pocity
rušení hlukem ze silniční dopravy u 6 až 7 % obyvatel.
- Po realizaci Napojení území STAR na metro D v roce 2030 – stav 3a – se procento
obtěžovaných a v noci rušených obyvatel nezmění.
- Změny nenastanou ani po realizaci plánovaných staveb.
2. Hodkovice – stavby pro bydlení severní okraj Hodkovic (VB H1 – H5, H10 – H12) a
stavby pro bydlení na východním okraji Hodkovic (H6 – H9)
- H1 – H5 - provedeným odhadem lze očekávat bez realizace záměru – stav 2a rok 2030
– u 2 až 10 % obyvatel pocity výrazného obtěžování v denní době a v noční době
výrazné pocity rušení hlukem ze silniční dopravy u 3 až 6 % obyvatel.
- H6 – H9 – u obyvatel nelze očekávat pocity obtěžování ani rušení hlukem
- H10 – H11 - provedeným odhadem lze očekávat bez realizace záměru – stav 2a rok
2030 – u 8 až 14 % obyvatel pocity výrazného obtěžování v denní době a v noční době
výrazné pocity rušení hlukem ze silniční dopravy u 5 až 8 % obyvatel.
- Po realizaci Napojení území STAR na metro D v roce 2030 – stav 3a – se procento
obtěžovaných a v noci rušených obyvatel nezmění v okolí výpočtových bodů H1 až H9.
V okolí výpočtových bodů H10 – H12 dojde realizací záměru k mírnému snížení
procenta obtěžovaných obyvatel na 7 až 12 %. Procento rušených obyvatel hlukem ve
spánku se nemění. Plánovanými stavbami obchvatů v okolí těchto bodů dojde ke
snížení obtěžovaných na 4 – 8 % a rušených osob hlukem ve spánku na 2 – 4 %.
- V ostatních výpočtových bodech změny nenastanou ani po realizaci plánovaných
staveb.
3. Zlatníky – stavby pro bydlení ulice Na Vrškách
- Provedeným odhadem lze očekávat ve stavu 2a bez realizace záměru u 1 až 4 %
obyvatel výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné
pocity rušení spánku hlukem u 2 až 3 % těchto obyvatel.
- Po realizaci Napojení území STAR na metro D v roce 2030 – stav 3a – se procento
obtěžovaných a v noci rušených obyvatel nezmění.
- Změny nenastanou ani po realizaci všech plánovaných staveb. Mírné snížení signalizuje
stav 3b (bez uvažovaného Metra D a dálnice D3).
4. Dolní Břežany – stavby pro bydlení severovýchodní okraj obce (VB B1- B4) a stavby pro
bydlení na východním okraji obce (VB B5 – B7)
- B1 – B4 - provedeným odhadem lze očekávat bez realizace záměru – stav 2a rok 2030 –
u 7 až 19 % obyvatel pocity výrazného obtěžování v denní době a v noční době výrazné
pocity rušení hlukem ze silniční dopravy u 5 až 11 % obyvatel.
V okolí
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výpočtových bodů B1 – B4 dojde realizací záměru k mírnému snížení procenta
obtěžovaných obyvatel na 6 až 18 %. U obyvatel rušených hlukem ve spánku se sníží na
4 – 10 %. Plánovanými stavbami obchvatů v okolí těchto bodů dojde k dalšímu snížení
obtěžovaných na 6 – 16 % a rušených osob hlukem ve spánku na 4 – 9 %.
- B5 – B7 - provedeným odhadem lze očekávat bez realizace záměru – stav 2a rok 2030 –
u 1 až 3 % obyvatel pocity výrazného obtěžování v denní době a v noční době výrazné
pocity rušení hlukem ze silniční dopravy u 2 až 3 % obyvatel. Po realizaci Napojením
území STAR na metro D v roce 2030 – stav 3a – se procento obtěžovaných a v noci
rušených obyvatel nezmění. Mírná změna nastane realizací plánovaných obchvatů – u 4
% obyvatel je možné očekávat pocity obtěžování hlukem v denní době, v noční době lze
očekávat rušení hlukem ve spánku u 3 % obyvatel této části obce.
5. Šátalka – stavby pro bydlení západně od Vídeňské a Budějovické ulice – Jesenice
- Provedeným odhadem nelze očekávat ve stavu 2a bez realizace záměru u obyvatel
výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné pocity
rušení spánku hlukem u 2 % těchto obyvatel.
- Po realizaci Napojení území STAR na metro D v roce 2030 – stav 3a – se procento
obtěžovaných a v noci rušených obyvatel nezmění.
- Po realizaci plánovaných staveb obchvatů lze očekávat u 3 % obyvatel pocity
obtěžování hlukem v denní době a v noční době u 3 % obyvatel této části obce výrazné
pocity rušení hlukem ve spánku
6. Písnice – stavby pro bydlení podél komunikace Libušská (VB P1 – P10)
- Provedeným odhadem lze očekávat ve stavu 2a bez realizace záměru u 9 – 22 %
obyvatel výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné
pocity rušení spánku hlukem u 6 - 12 % těchto obyvatel.
- Po realizaci Napojení území STAR na metro D v roce 2030 – stav 3a – se procento
obtěžovaných obyvatel mírně zvýší na 10 – 23 % obtěžovaných v denní době, v noční
době se procento obyvatel rušených hlukem ve spánku nezmění.
- Po realizaci plánovaných staveb obchvatů včetně Metra D a dálnice D3 (stav 3c) dojde
k významnému snížení procenta obtěžovaných obyvatel v denní době na 5 – 13 % a
obyvatel rušených ve spánku na 4 – 7 %.
7. Libuš – stavby pro bydlení podél komunikace Libušská a Meteorologická (VB L1 – L9)
- Provedeným odhadem lze očekávat ve stavu 2a bez realizace záměru u 9 – 28 %
obyvatel výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné
pocity rušení spánku hlukem u 6 - 14 % těchto obyvatel.
- Po realizaci Napojení území STAR na metro D v roce 2030 – stav 3a – se procento
obtěžovaných obyvatel ani obyvatel rušených ve spánku hlukem nezmění.
- Po realizaci plánovaných staveb obchvatů včetně Metra D a dálnice D3 (stav 3c)
nedojde v okolí výpočtových bodůL1 až L8 ke změně v počtu obtěžovaných obyvatel
ani obyvatel rušených ve spánku. V okolí bodu L9 (Meteorologická) dojde plánovanými
stavbami obchvatů k navýšení procent obyvatel obtěžovaných hlukem v denní době
z 28 na 31 % a obyvatel s výraznými pocity rušení hlukem ve spánku ze 14 na 15 %.
8. Kunratice – stavby pro bydlení v jižní části sídla okolí komunikace Vídeňská - Žižkova a
Hutnická (VB K1 – K2)
- Provedeným odhadem lze očekávat ve stavu 2a bez realizace záměru u 11 – 21 %
obyvatel výrazné pocity obtěžování v denní době, v noční době lze očekávat výrazné
pocity rušení spánku hlukem u 7 - 11 % těchto obyvatel.
- Po realizaci Napojení území STAR na metro D v roce 2030 – stav 3a – se procento
obtěžovaných obyvatel ani obyvatel rušených hlukem ve spánku nezmění.
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- Po realizaci plánovaných staveb obchvatů včetně Metra D a dálnice D3 (stav 3c) dojde
k zvýšení procenta obtěžovaných obyvatel v denní době na 15 – 24 % a obyvatel
rušených ve spánku na 8 – 13 %.
Poznámka: VB - výpočtové body viz Příloha č. H.1 – Hodnocení zdravotních rizik, tabulka č.10.

Shrnutí:
Z provedeného odhadu zdravotních rizik lze předpokládat, že po realizaci záměru „Napojení
území STAR na metro D“ nedojde k nárůstu počtu obyvatel obtěžovaných nebo rušených
hlukem z dopravy. Pouze v Písnici podél komunikace Libušská dojde k mírnému zvýšení
procent obyvatel obtěžovaných hlukem v denní době z 9 – 22 % na 10 – 23 %, v noční době
nedojde u těchto obyvatel ke zvýšení pocitu rušení hlukem ve spánku.
Podle doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých
aktivitách ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB anebo mírně obtěžováno při hladinách hluku
pod 50 dB. Přesto je třeba počítat s tím, že účinek hluku je do jisté míry bezprahový a pro
citlivou část populace se obtěžující efekt může projevit i při úrovni expozice pod prahovými
hodnotami obtěžujících účinků hluku pro průměrně citlivou populaci.
V Hodkovicích (v okolí výpočtových bodů H10 až H12) dojde realizací záměru
k mírnému snížení počtu obyvatel obtěžovaných hlukem v denní době a v Dolních Břežanech
(v okolí výpočtových bodů B1 až B4) také dojde realizací záměru ke snížení počtu obyvatel
obtěžovaných hlukem v denní době, ale i ke snížení počtu obyvatel rušených hlukem ve
spánku.
Je třeba si ale uvědomit, že vztahy expozice a účinku byly odvozeny pro obtěžování
vyvolané dlouhodobou hlukovou expozicí a jsou zprůměrňovány na celou populaci. Nemusí
tedy platit pro jednotlivce nebo malé soubory exponovaných osob, jako je tomu v daném
případě u obyvatel hodnocených nejbližších domů, kde může být obtěžující a rušivý účinek
hluku významně modifikován jak individuální vnímavostí konkrétních osob vůči hluku, tak
jejich osobním vztahem ke zdrojům hluku, konkrétní orientací oken hlavních pobytových
místností a dalšími faktory a významně se lišit od vypočtených údajů.
Z výše provedených odhadů zdravotních rizik, které lze očekávat po realizaci záměru
„Napojení území STAR na metro D“ vyplývá, že z hlediska obtěžování nedojde k nárůstu
počtu obyvatel obtěžovaných nebo rušených hlukem z dopravy.
c) Sociální a ekonomické vlivy
Nepředpokládá se negativní ovlivnění sociálních a ekonomických podmínek obyvatel sídlících
v dané oblasti Prahy a přilehlých obcí. Naopak následný rozvoj území z hlediska vzniku areálu
STAR přinese do území nabídku pracovních příležitostí od působení v nově usídlených firmách
a vědeckých institucích až po servis a služby související s jejich provozem a činností.
Celkové shrnutí:
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v
souvislosti s realizací předkládaného záměru „Napojení území STAR na metro D“, nebude tato
aktivita představovat významně zvýšené zdravotní riziko pro obyvatele v okolí záměru.
Z hlediska sociálního a ekonomického vlivu lze předpokládat pozitivní přínos.
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D.1.2. Vliv na ovzduší a klima
Zdrojem znečišťování ovzduší bude provoz na nově vybudovaných a dotčených stávajících
komunikacích. Z hlediska příspěvkového znečištění vnějšího ovzduší jsou výpočty zpracovány
pro nejvýznamnější druhy znečišťujících látek ze silniční dopravy, které mají vyhlášeny imisní
limity z hlediska ochrany zdraví lidí NO2, PM10, PM2,5, benzen a B(a)P. Emisní faktory pro
uvedené znečišťující látky jsou pro mobilní zdroje určeny podle typů vozidel, druhu paliva
a dalších ovlivňujících okolností (délka úseků, rychlost jízdy, podélný sklon vozovky,
klimatické charakteristiky apod.) podle předefinovaného schématu vozového parku pro Prahu
(rok 2016, 2030 a 2040) pomocí programu MEFA 13 – výpočet emisí a víceemisí z liniových
zdrojů (z databáze). Do výpočtu RS byly zahrnuty primární emise i emise z resuspenze.
V rámci přílohy H.2 byla zpracována Příspěvková rozptylová studie, a to pro:
 8 posuzovaných variant výpočtu
- viz popis v kapitole B.I.2
jedná se o varianty č. 1 ÷ 4b,
Poznámka: nebyl posuzován tzv.“předchozí stav 2000“.

 1 doplněná varianta

- varianta 5 – stav při výstavbě (pouze v rámci této
přílohy - blíže viz příloha H.2)

Na každém úseku posuzovaných dopravních zdrojů byl vypočítán emisní tok pro stanovené
škodliviny. Emise jsou vyčíslována buď pro jednotlivá vozidla nebo pro definované úseky
silničních komunikací nebo ramena křižovatek. Vypočtené emisní faktory charakterizují
produkci emisních škodlivin z dopravy v závislosti na inženýrsko-dopravních informacích
(rychlost jízdy, sklon vozovky) a použité pohonné hmotě. Při výpočtu emisních faktorů jsou
zohledněny také skladba vozového parku a klimatické charakteristiky posuzované lokality.
Vyhodnocení příspěvků zdrojů ve vztahu k vybrané obytné zástavbě - Nově vybudované
komunikace úseků A, B a C jsou vedeny převážně mimo obytnou zástavbu. Vyhodnocení
imisních příspěvku z provozu na pozemních komunikacích v zájmovém území bylo dále pro
jednotlivé posuzované stavy provedeno i pro vybrané body obytné zástavby v blízkosti nově
navržených silnic záměru.
Tab. D.1.4

Umístění vybraných bodů obytné zástavby

číslo bodu
1
2
3
4
5
6
7

umístění bodu (adresa)
Na Losách 36, Písnice
Libušská 22a, Písnice
Vídeňská 84, Vestec
Vestecká 88, Vestec
Hodkovická 181, Vestec
Hodkovická 186, Vestec
Śátalka 1114, Jesenice

ENVISYSTEM s.r.o.

číslo bodu
8
9
10
11
12
13

umístění bodu (adresa)
Na Terase 68, Hodkovice
Vestecká 1, Hodkovice
V Hranicích 477, Hodkovice
V Hranicích 484, Hodkovice
Pražská 35, Hodkovice
Pražská 300, Hodkovice
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Obr. D.1.1 Vybrané body obytné zástavby

Provoz:
Stávající stav a další nulové varianty jsou vyhodnoceny v rámci kapitoly B.III.1 V této kapitole
jsou dále uvedeny varianty aktivní – tedy uvažující realizaci záměru a to ve dvou
výhledových horizontech (blíže viz přehled v tab. B.I.1):
- 2030 - varianty č. 3a, 3b, a 3c
- “výhled“ orientovaný do roku 2040 - varianty 4a a 4b.
V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky vyhodnocení imisních příspěvků z provozu
na pozemních komunikacích v zájmovém území v rámci zmíněných aktivních variant.
Posuzované stavy dopravního zatížení širšího území záměru a zapojení souvisejících
komunikací v rámci tohoto území jsou znázorněny v tab. B.I.1.
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VARIANTA 3a – aktivní (2030)
Byly vyhodnoceny příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší:
Tab. D.1.5

Nejvyšší vypočtené příspěvky zdrojů, výpočtová varianta 3a

emise
oxid dusičitý – NO2
částice frakce PM10
částice frakce PM2,5
benzen
benzo(a)pyren – B(a)P

Poznámka:

koncentrace

imisní limit
3
[µg/m ]

imisní limit
- přípustná
četnost

příspěvky
3
[µg/m ]

splnění
limitu

průměr. roční
max. hodinová
průměr. roční
nejvyšší denní
průměr. roční
průměr. roční
průměr. roční

40
200
40
50
25
5
1

18 hod. / rok
35 dnů / rok
-

0,86
39,0
2,68
39,9 (28 dní)
0,98
0,051
0,141

ano
ano / ano
ano
ano / ano
ano
ano
ano

Grafické znázornění rozptylu emisí – viz příloha H.2, kapitola 5.3.

Shrnutí: Imisní limity nejsou v této variantě překročeny. Nárůst četnosti překročení IL
nejvyšších denních průměrů částic frakce PM10 (do 2,6 dne) byl oproti stávajícímu stavu
vypočtený převážně v oblasti dálnice D0, obchvatu Dolních Břežan, Písnice a Jesenice.
Tab. D.1.6

Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby,
výpočtová varianta 3a

ref.
bod

NO2
prům. rok
3
[µg/m ]

NO2
max. hod.
3
[µg/m ]

PM10
prům. den.
3
[µg/m ]

PM10
prům. rok
3
[µg/m ]

PM2,5
prům. rok
3
[µg/m ]

benzen
prům. rok
3
[µg/m ]

BaP
prům. rok
3
[ng/m ]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,24
0,29
0,30
0,32
0,34
0,35
0,34
0,33
0,31
0,22
0,23
0,25
0,26

9,9
9,6
9,2
21,0
23,8
23,8
17,8
9,8
9,3
5,8
5,4
6,2
5,9

6,4
6,6
9,7
14,2
17,8
16,9
12,2
8,4
9,0
5,2
4,9
5,5
5,7

0,61
0,78
0,85
0,90
1,07
1,09
0,98
1,22
1,19
0,74
0,74
0,76
0,79

0,22
0,28
0,30
0,32
0,37
0,38
0,35
0,40
0,39
0,25
0,25
0,26
0,27

0,014
0,021
0,019
0,018
0,019
0,020
0,019
0,018
0,018
0,013
0,014
0,016
0,017

0,032
0,045
0,043
0,045
0,049
0,052
0,049
0,051
0,048
0,032
0,033
0,037
0,039

Poznámka: - Zvýrazněny jsou nejvyšší hodnoty pro jednotlivé emise ve zkoumaných bodech.
- Hodnoty vypočtených koncentrací v těchto bodech odpovídají výšce 5 m nad terénem.

Shrnutí: Imisní limity ve vybraných bodech obytné zástavby nejsou v této variantě překročeny.
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VARIANTA 3b – aktivní (2030)
Byly vyhodnoceny příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší:
Tab. D.1.7

Nejvyšší vypočtené příspěvky zdrojů, výpočtová varianta 3b

emise
oxid dusičitý – NO2
částice frakce PM10
částice frakce PM2,5
benzen
benzo(a)pyren – B(a)P

Poznámka:

koncentrace

imisní limit
3
[µg/m ]

imisní limit
- přípustná
četnost

příspěvky
3
[µg/m ]

splnění
limitu

průměr. roční
max. hodinová
průměr. roční
nejvyšší denní
průměr. roční
průměr. roční
průměr. roční

40
200
40
50
25
5
1

18 hod. / rok
35 dnů / rok
-

1,03
48,0
3,22
49,0 (28 dní)
1,19
0,053
0,167

ano
ano / ano
ano
ano / ano
ano
ano
ano

Grafické znázornění rozptylu emisí – viz příloha H.2, kapitola 5.3.

Shrnutí: Imisní limity nejsou v této variantě překročeny. Nárůst četnosti překročení IL
nejvyšších denních průměrů částic frakce PM10 (do 2,1 dne) byl oproti stávajícímu stavu
vypočtený především v oblasti dálnice D0, obchvatu Jesenice, úseku A záměru a nové
komunikaci na jihu plánovaného metra D.
Tab. D.1.8

Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby,
výpočtová varianta 3b

ref.
bod

NO2
prům. rok
3
[µg/m ]

NO2
max. hod.
3
[µg/m ]

PM10
prům. den.
3
[µg/m ]

PM10
prům. rok
3
[µg/m ]

PM2,5
prům. rok
3
[µg/m ]

benzen
prům. rok
3
[µg/m ]

BaP
prům. rok
3
[ng/m ]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,27
0,29
0,29
0,31
0,35
0,38
0,37
0,35
0,33
0,25
0,25
0,27
0,28

11,3
11,2
8,1
23,6
26,7
26,9
20,4
11,1
10,3
6,0
5,8
7,4
7,2

8,1
8,6
9,7
17,4
21,2
20,8
15,2
10,4
10,6
6,9
7,0
7,4
8,0

0,91
1,11
1,01
1,09
1,28
1,35
1,27
1,41
1,38
1,03
1,00
1,01
1,04

0,30
0,36
0,33
0,36
0,42
0,45
0,43
0,46
0,44
0,33
0,32
0,33
0,34

0,014
0,015
0,014
0,014
0,016
0,018
0,018
0,017
0,016
0,014
0,014
0,015
0,016

0,038
0,043
0,041
0,044
0,051
0,057
0,055
0,055
0,052
0,039
0,039
0,041
0,044

Poznámka: - Zvýrazněny jsou nejvyšší hodnoty pro jednotlivé emise ve zkoumaných bodech.
- Hodnoty vypočtených koncentrací v těchto bodech odpovídají výšce 5 m nad terénem.

Shrnutí: Imisní limity ve vybraných bodech obytné zástavby nejsou v této variantě překročeny.
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VARIANTA 3c – aktivní (2030)
Byly vyhodnoceny příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší:
Tab. D.1.9

Nejvyšší vypočtené příspěvky zdrojů, výpočtová varianta 3c

emise
oxid dusičitý – NO2
částice frakce PM10
částice frakce PM2,5
benzen
benzo(a)pyren – B(a)P

Poznámka:

koncentrace

imisní limit
3
[µg/m ]

přípustná
četnost

příspěvky
3
[µg/m ]

splnění
limitu

průměr. roční
max. hodinová
průměr. roční
nejvyšší denní
průměr. roční
průměr. roční
průměr. roční

40
200
40
50
25
5
1

18 hod. / rok
35 dnů / rok
-

1,25
52,4
3,66
58,8 (28 dní)
1,35
0,064
0,206

ano
ano / ano
ano
ne / ano
ano
ano
ano

Grafické znázornění rozptylu emisí – viz příloha H.2, kapitola 5.3.

Shrnutí: Je překročen imisní limit pro sledovaný emisní parametr nejvyšších denních průměrů
částic frakce PM10, nicméně přípustná roční četnost je podlimitní. Nárůst četnosti překročení IL
nejvyšších denních průměrů částic frakce PM10 (do 5,6 dne) byl oproti stávajícímu stavu
vypočtený především v oblasti dálnice D0 a obchvatu Jesenice. V oblastech obytné zástavby
byl nárůst četností překročení IL vypočten na úrovni do 2 dnů/rok.
Tab. D.1.10

Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby,
výpočtová varianta 3b

ref.
bod

NO2
prům. rok
3
[µg/m ]

NO2
max. hod.
3
[µg/m ]

PM10
prům. den.
3
[µg/m ]

PM10
prům. rok
3
[µg/m ]

PM2,5
prům. rok
3
[µg/m ]

benzen
prům. rok
3
[µg/m ]

BaP
prům. rok
3
[ng/m ]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,27
0,29
0,29
0,31
0,35
0,38
0,37
0,35
0,33
0,25
0,25
0,27
0,28

11,3
11,2
8,1
23,6
26,7
26,9
20,4
11,1
10,3
6,0
5,8
7,4
7,2

8,1
8,6
9,7
17,4
21,2
20,8
15,2
10,4
10,6
6,9
7,0
7,4
8,0

0,91
1,11
1,01
1,09
1,28
1,35
1,27
1,41
1,38
1,03
1,00
1,01
1,04

0,30
0,36
0,33
0,36
0,42
0,45
0,43
0,46
0,44
0,33
0,32
0,33
0,34

0,014
0,015
0,014
0,014
0,016
0,018
0,018
0,017
0,016
0,014
0,014
0,015
0,016

0,038
0,043
0,041
0,044
0,051
0,057
0,055
0,055
0,052
0,039
0,039
0,041
0,044

Poznámka: - Zvýrazněny jsou nejvyšší hodnoty pro jednotlivé emise ve zkoumaných bodech.
- Hodnoty vypočtených koncentrací v těchto bodech odpovídají výšce 5 m nad terénem.

Shrnutí: Imisní limity ve vybraných bodech obytné zástavby nejsou v této variantě překročeny.
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VARIANTA 4a – aktivní (výhled)
Byly vyhodnoceny příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší:
Tab. D.1.11

Nejvyšší vypočtené příspěvky zdrojů, výpočtová varianta 4a

emise
oxid dusičitý – NO2
částice frakce PM10
částice frakce PM2,5
benzen
benzo(a)pyren – B(a)P

Poznámka:

koncentrace

imisní limit
3
[µg/m ]

přípustná
četnost

příspěvky
3
[µg/m ]

splnění
limitu

průměr. roční
max. hodinová
průměr. roční
nejvyšší denní
průměr. roční
průměr. roční
průměr. roční

40
200
40
50
25
5
1

18 hod. / rok
35 dnů / rok
-

0,97
43,9
3,12
46,8 (28 dní)
1,13
0,059
0,169

ano
ano / ano
ano
ano / ano
ano
ano
ano

Grafické znázornění rozptylu emisí – viz příloha H.2, kapitola 5.3.

Shrnutí: Imisní limity nejsou v této variantě překročeny. Nárůst četnosti překročení IL
nejvyšších denních průměrů částic frakce PM10 (do 1,8 dne) byl oproti stávajícímu stavu
vypočtený především v oblasti dálnice D0 a jejího přivaděče a úseků A, B a C záměru.
Tab. D.1.12

Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby,
výpočtová varianta 4a

ref.
bod

NO2
prům. rok
3
[µg/m ]

NO2
max. hod.
3
[µg/m ]

PM10
prům. den.
3
[µg/m ]

PM10
prům. rok
3
[µg/m ]

PM2,5
prům. rok
3
[µg/m ]

benzen
prům. rok
3
[µg/m ]

BaP
prům. rok
3
[ng/m ]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,27
0,32
0,33
0,35
0,37
0,39
0,38
0,36
0,34
0,25
0,25
0,27
0,29

11,0
10,8
9,7
23,6
26,7
26,7
20,0
11,0
10,4
6,4
6,1
6,8
6,4

7,4
7,7
10,7
16,7
20,5
19,8
14,1
9,8
10,2
5,6
5,1
6,1
6,1

0,68
0,86
0,94
0,98
1,15
1,19
1,09
1,30
1,25
0,77
0,77
0,80
0,85

0,24
0,31
0,33
0,35
0,40
0,41
0,39
0,43
0,42
0,26
0,26
0,28
0,29

0,016
0,024
0,021
0,020
0,022
0,022
0,021
0,021
0,020
0,015
0,016
0,018
0,019

0,038
0,052
0,051
0,052
0,057
0,060
0,057
0,059
0,056
0,037
0,038
0,043
0,045

Poznámka: - Zvýrazněny jsou nejvyšší hodnoty pro jednotlivé emise ve zkoumaných bodech.
- Hodnoty vypočtených koncentrací v těchto bodech odpovídají výšce 5 m nad terénem.

Shrnutí: Imisní limity ve vybraných bodech obytné zástavby nejsou v této variantě překročeny.
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VARIANTA 4b – aktivní (výhled)
Byly vyhodnoceny příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší:
Tab. D.1.13

Nejvyšší vypočtené příspěvky zdrojů, výpočtová varianta 4b

emise
oxid dusičitý – NO2
částice frakce PM10
částice frakce PM2,5
benzen
benzo(a)pyren – B(a)P

Poznámka:

koncentrace

imisní limit
3
[µg/m ]

přípustná
četnost

příspěvky
3
[µg/m ]

splnění
limitu

průměr. roční
max. hodinová
průměr. roční
nejvyšší denní
průměr. roční
průměr. roční
průměr. roční

40
200
40
50
25
5
1

18 hod. / rok
35 dnů / rok
-

1,29
57,7
4,04
62,3 (29 dní)
1,48
0,071
0,228

ano
ano / ano
ano
ne / ano
ano
ano
ano

Grafické znázornění rozptylu emisí – viz příloha H.2, kapitola 5.3.

Shrnutí: Je překročen imisní limit pro sledovaný emisní parametr nejvyšších denních průměrů
částic frakce PM10, nicméně přípustná roční četnost je podlimitní. Nárůst četnosti překročení IL
nejvyšších denních průměrů částic frakce PM10 (do 6,6 dne) byl oproti stávajícímu stavu
vypočtený především v oblasti dálnice D0. V oblastech obytné zástavby byl nárůst četností
překročení IL vypočten na úrovni do 2 dnů/rok.
Tab. D.1.14

Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby,
výpočtová varianta 4b

ref.
bod

NO2
prům. rok
3
[µg/m ]

NO2
max. hod.
3
[µg/m ]

PM10
prům. den.
3
[µg/m ]

PM10
prům. rok
3
[µg/m ]

PM2,5
prům. rok
3
[µg/m ]

benzen
prům. rok
3
[µg/m ]

BaP
prům. rok
3
[ng/m ]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0,33
0,35
0,37
0,40
0,45
0,49
0,49
0,45
0,42
0,29
0,30
0,31
0,33

17,1
16,2
9,7
28,8
32,8
33,2
25,1
16,3
15,6
8,6
8,1
8,9
9,6

12,0
12,1
11,0
22,0
26,7
26,6
19,4
15,2
15,3
8,5
8,2
8,3
9,8

1,03
1,23
1,18
1,29
1,52
1,64
1,56
1,68
1,62
1,13
1,09
1,11
1,16

0,34
0,40
0,39
0,43
0,51
0,56
0,54
0,56
0,53
0,36
0,35
0,37
0,38

0,018
0,019
0,019
0,019
0,022
0,025
0,024
0,023
0,021
0,015
0,016
0,017
0,018

0,048
0,053
0,053
0,058
0,068
0,077
0,074
0,073
0,068
0,045
0,045
0,049
0,052

Poznámka: - Zvýrazněny jsou nejvyšší hodnoty pro jednotlivé emise ve zkoumaných bodech.
- Hodnoty vypočtených koncentrací v těchto bodech odpovídají výšce 5 m nad terénem.

Shrnutí: Imisní limity ve vybraných bodech obytné zástavby nejsou v této variantě překročeny.
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Výstavba:
Pro fázi výstavby byla v rámci H.2 Příspěvkové rozptylové studie zpracována samostatná
varianta označená ve studii jako varianta č. 5 (poznámka: v tomto případě označení nekoresponduje
s přehledem variant uvedených v rámci kapitoly B.III.1, resp. v tab. B.I.1, kde je pod variantou č. 5
označen tzv. “předchozí stav“ zachycující stav území v roce 2000, který však v rámci rozptylové studie
nemá opodstatnění).

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky vyhodnocení imisních příspěvků z provozu
na pozemních komunikacích v zájmovém území včetně výstavby záměru.
VARIANTA 5 – výstavba záměru
Byly vyhodnoceny příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší:
Tab. D.1.15

Nejvyšší vypočtené příspěvky zdrojů, výpočtová varianta 5

emise
oxid dusičitý – NO2
částice frakce PM10
částice frakce PM2,5
benzen
benzo(a)pyren – B(a)P
oxid uhelnatý – CO

Poznámka:

koncentrace

imisní limit
3
[µg/m ]

průměr. roční
max. hodinová
průměr. roční
nejvyšší denní
průměr. roční
průměr. roční
průměr. roční
max. 8 hod.

40
200
40
50
25
5
1
10

přípustná
četnost

příspěvky
3
[µg/m ]

0,057
18 hod. / rok
4,19
10,9
35 dnů / rok 170,8 (65 dní)
1,51
0,0021
0,0076
10,8

splnění
limitu
ano
ano / ano
ano
ne / ne
ano
ano
ano
ne

Grafické znázornění rozptylu emisí – viz příloha H.2, kapitola 5.3.

Shrnutí: Je překročen imisní limit pro sledovaný emisní parametr nejvyšších denních průměrů
částic frakce PM10, a to včetně přípustné roční četnosti, kdy vypočtená četnost překročení IL
v lokalitě je v této variantě na úrovni do 65 dnů. Výrazný nárůst četnosti překročení IL
nejvyšších denních průměrů částic frakce PM10 byl oproti stávajícímu stavu vypočtený
v oblasti staveniště, tj. úseků A, B a C záměru. V oblasti mimo staveniště se vypočtený nárůst
četností překročení IL pohybuje na úrovni do 10 dnů/rok, v oblasti nejbližší obytné zástavby
kolem 5 dnů/rok. Tento parametr lze tak za považovat za negativní především přímo v těsné
blízkosti staveniště v rámci výstavby záměru. Nejvyšší vypočtené maximální 8-hodinové
klouzavé průměry škodliviny CO jsou mírně nadlimitní.
Tab. D.1.16

Hodnoty vypočtených koncentrací pro vybrané body obytné zástavby,
výpočtová varianta

ref.
bod

NO2
prům.rok
3
[µg/m ]

1
2
3
4
5
6
7
8

0,007
0,006
0,014
0,007
0,007
0,008
0,006
0,028

ENVISYSTEM s.r.o.

NO2
PM10
PM10
max.hod. prům.den. prům.rok
3
3
3
[µg/m ]
[µg/m ]
[µg/m ]
0,47
0,39
0,55
0,58
0,70
0,79
0,73
3,31

15,9
12,0
19,5
16,6
19,9
22,9
19,6
132,5

0,86
0,69
1,89
0,75
0,77
0,85
0,61
4,67

PM2,5
prům.rok
3
[µg/m ]

benzen
prům.rok
3
[µg/m ]

0,13
0,10
0,27
0,11
0,11
0,12
0,09
0,65

0,00017
0,00014
0,00037
0,00015
0,00015
0,00017
0,00012
0,00092

BaP
CO
prům.rok max.8hod.
3
3
[ng/m ]
[µg/m ]
0,0012
0,0013
0,0018
0,0009
0,0010
0,0011
0,0009
0,0029

0,89
0,66
1,10
0,91
1,05
1,19
0,95
6,73
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ref.
bod

NO2
prům.rok
3
[µg/m ]

9
10
11
12
13

0,017
0,004
0,004
0,004
0,005
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NO2
PM10
PM10
max.hod. prům.den. prům.rok
3
3
3
[µg/m ]
[µg/m ]
[µg/m ]
1,46
0,49
0,48
0,52
0,59

60,9
14,2
14,2
15,5
17,8

2,74
0,44
0,43
0,47
0,52

PM2,5
prům.rok
3
[µg/m ]

benzen
prům.rok
3
[µg/m ]

0,38
0,07
0,06
0,07
0,08

0,00054
0,00009
0,00009
0,00009
0,00011

BaP
CO
prům.rok max.8hod.
3
3
[ng/m ]
[µg/m ]
0,0020
0,0008
0,0008
0,0009
0,0010

3,50
0,83
0,82
0,87
0,96

Poznámka: - Zvýrazněny jsou nejvyšší hodnoty pro jednotlivé emise ve zkoumaných bodech.
- Hodnoty vypočtených koncentrací v těchto bodech odpovídají výšce 5 m nad terénem.

Shrnutí: Imisní limity ve vybraných bodech obytné zástavby nejsou v této variantě překročeny.
Nejvyšší vypočtené příspěvky k průměrným denním koncentracím PM10 jsou ve výpočtové
variantě 5 v bodě 8, a to na úrovni do 132,5 µg/m3 s četností překročení 1,75 dne. Nejvyšší
vypočtené maximální 8-hodinové klouzavé průměry CO ve vybraných bodech obytné zástavby
jsou v této výpočtové variantě na úrovni 6,73 µg/m3 a jsou tak podlimitní.
Návrh opatření ke zmírnění negativních vlivů na kvalitu ovzduší - Ze zákona č. 201/2012
Sb. a na něj navazujících právních předpisů, vyplývá povinnost uložení kompenzačních
opatření v případě, že by provozem záměru došlo v oblasti jeho vlivu na úroveň znečištění
k překročení některého z imisních limitů s dobou průměrování 1 kalendářní rok, nebo je jeho
hodnota v této oblasti již překročena a současně je hodnota nárůstu úrovně znečištění z provozu
záměru o více než 1 % imisního limitu pro danou znečišťující látku s dobou průměrování
1 kalendářní rok. Záměrem se přitom rozumí stacionární zdroj (označený ve sloupci B v příloze
č. 2 zákona) nebo pozemní komunikace umístěná v zastavěném území obce o předpokládané
intenzitě dopravního proudu 15 tis. a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období nejméně
10 let. K posouzení, zda dochází k překročení některého z imisních limitů byly použity
průměry hodnot ročních koncentrací pro čtverec území o velikosti 1 km2 za předchozích 5
kalendářních let.
Tab. D.1.17

Stávající imisní zatížení území (průměr za období 2011 ÷ 2015 pro čtverce
1x1 km)

znečišťující látka
NO2 – roční koncentrace
PM10 – roční koncentrace
PM2,5 – roční koncentrace
benzen – roční koncentrace
benzo(a)pyren – roční koncentrace

jednotka
-3

µg.m
-3
µg.m
-3
µg.m
-3
µg.m
-3
ng.m

hodnoty v
zájmovém území

imisní
limit

podíl na
imisním limitu (%)

17,9 ÷ 25,1
25,2 ÷ 26,0
17,0 ÷ 17,2
1,1 ÷ 1,2
0,94 ÷ 0,99

40,0
40,0
25,0
5,0
1,00

45 ÷ 63
63 ÷ 65
68 ÷ 69
22 ÷ 24
94 ÷ 99

Na základě vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě podle vymezení OZKO za
období 2011 ÷ 2015 lze konstatovat, že imisní limity pro znečišťující látky s dobou
průměrování 1 kalendářní rok byly za uplynulé 5-leté období v uvažované lokalitě splňovány
(imisní limit pro škodlivinu benzo(a)pyren je stanoven ve výši 1 ng.m-3, koncentrace v oblasti
záměru se pohybují těsně pod touto hranicí).
Příspěvky dopravy k úrovni znečištění v lokalitě jsou pro různé varianty dostavby
silniční sítě uvedeny výše. Nové komunikace (úseky A, B a C) jsou navrženy v kategorii
s mezní hodnotou intenzity dopravy 13 tis. voz/den a jejích trasa je vedená mimo obytnou
zástavbu. Předpokládaná intenzita dopravy na těchto úsecích se pro jednotlivé výpočtové
varianty mírně liší. V tabulce níže jsou uvedeny emise z úseků A, B a C záměru ve výpočtové
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variantě 3b. Jedná se o variantu, pro kterou byly spočtené nejvyšší primární emise z dopravy na
úsecích záměru. Tato varianta byla zvolena jako referenční pro výpočet účinnosti opatření ke
snížení negativního vlivu provozu záměru na ovzduší.
Tab. D.1.18

Emise z dopravy na úsecích A, B a C záměru

zájmový úsek / emise *
úsek A záměru
úsek B záměru
úsek C záměru
CELKEM

NOx
[t/rok]

PM10
[t/rok]

benzen
[t/rok]

BaP
[kg/rok]

PM2,5
[t/rok]

2,01
0,02
0,06

1,09
0,12
0,29

0,021
0,0003
0,0009

0,053
0,002
0,005

0,368
0,030
0,072

2,1

1,50

0,023

0,059

0,470

Vysvětlivky: * Suma emisí z výfuků, emisí z otěru brzd a pneumatik a emisí z resuspenze (pouze pro
škodliviny PM10, PM2,5 a BaP) z uvedeného úseku ve výpočtové variantě 3b.

V místech staveb úseků A, B a C lze očekávat nárůst úrovně znečištění oproti stávajícímu
stavu. Hodnota tohoto nárůstu je závislá na intenzitě dopravy na samotných úsecích záměru a
také na celkovém rozložení dopravy v území, které může být ovlivněné dostavbou dalších
silničních komunikacích v lokalitě. Na následujících obrázcích je zobrazen nárůst úrovně
znečištění v důsledku provozu záměru vypočtený jako rozdíl imisních příspěvků ve výpočtové
variantě 3a a variantě 2a. Jedná se o varianty výpočtu, které se oproti stávajícímu stavu silniční
sítě liší pouze zprovozněním úseků A, B a C záměru a části nové komunikace na jihu
plánovaného metra D. Kladné hodnoty reprezentují nárůst imisního zatížení po realizaci
záměru, záporné hodnoty pokles imisního zatížení v dané oblasti.
Záměry lokality STAR jsou umístěny na území aglomerace CZ01 Praha a zóny CZ02
Střední Čechy. Pro oba tyto územní celky byly vydány Programy ke zlepšování ovzduší, které
zahrnují i opatření ke snížení vlivu dopravy na úroveň znečištění. Mezi tyto opatření patří
např.:
- realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu,
- prioritní výstavba obchvatu měst a obcí,
- odstraňování bodových problémů na komunikační síti,
- zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu,
- úklid a údržba komunikací,
- omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně a další.
Dále byla v rámci přílohy H.2 Příspěvková rozptylová studie hodnocena účinnost 2 opatření, a
to čištění komunikací a výsadby vegetačních pásů podél komunikací. Jedná se o opatření
zaměřená především na tuhé znečišťující látky, zejména částice PM10, PM2,5 a na ně vázané
škodliviny, mezi které patří i benzo(a)pyren. Účinnosti těchto opatření byly hodnoceny podle
vydaných metodických pokynů a odborných studií. Každé z uvedených opatření má jiný
způsob výpočtu účinnosti, a proto nelze tyto hodnoty jednoduše sečíst. Na základě dostupných
znalostí lze předpokládat, že vhodnou kombinaci obou opatření lze dosáhnout dostatečné
úrovně zmírnění negativních vlivů na kvalitu ovzduší po realizaci záměru. Blíže viz
kapitola D.4.
Shrnutí celkové:
Příspěvky zdrojů byly počítané pro různé varianty lišící se stavem dostavby silniční sítě
v předmětném území a výpočtovým rokem. Jako zdroj znečišťování ovzduší byl uvažován
pouze provoz dopravy na stávajících a budoucích komunikacích (vyjma výpočtové varianty 5,
která hodnotí imisní příspěvky ve fázi výstavby záměru). Ostatní stacionární a plošné zdroje
provozované v území nebyly do rozptylové studie zahrnuty. Nejvyšší příspěvky k imisnímu
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zatížení ve výpočtových variantách s označením 1 ÷ 4 byly vypočteny v oblasti dálnice D0,
která je nejvíce zatíženou komunikací v zájmovém území. Dále se jedná o oblast kolem
Vesteckého přivaděče, silnic II/603 a III/0031 a Kunratické spojky. Příspěvek samotných úseků
A, B a C záměru dosahuje nižších hodnot, než jsou uvedené nejvyšší vypočtené koncentrace.
Příspěvky z provozu dopravy na úsecích záměru byly přitom ve výpočtových variantách 3b, 3c
a 4b (viz tab. B.I.1) vypočteny vyšší než ve výpočtových variantách 3a a 4a (varianty, kdy
existuje pouze záměr). Je to dáno skutečností, že bez výstavby plánovaných obchvatů Dolních
Břežan, MČ Praha Písnice a JZ obchvatu Jesenice, se na úsecích záměru předpokládají nižší
intenzity dopravy než v případě realizace těchto staveb.
Emisní příspěvky z dopravy byly počítaný pomocí program MEFA 13, který kromě
intenzity a plynulosti dopravy a sklonu vozovky uvažuje také se složením vozového parku.
V budoucnosti se přitom očekává zvyšování zastoupení vozidel s vyšší emisní třídou.
Vypočtené příspěvky k imisnímu zatížení ve výhledovém roce proto lineárně neodpovídají
změně intenzity dopravy. Vypočtené příspěvky dopravy k průměrným ročním koncentracím
jsou pro škodlivinu NO2 na úrovni 2÷4 % IL, pro suspendované částice PM10 6,5÷10 % IL
a pro částice PM2,5 4÷6 % IL, pro benzen na úrovni 1÷1,7 % IL a pro škodlivinu BaP na úrovni
11÷22 % IL.
Vypočtené příspěvky dopravy na pozemních komunikacích v předmětném území
nedosahují v žádné výpočtové variantě hodnot platných imisních limitů pro průměrné roční
koncentrace uvažovaných znečišťujících látek. To, zda bude v předmětném území docházet k
překračování imisních limitů je závislé nejen na dopravě, ale také na dalších zdrojích
znečišťování ovzduší v území.
Příspěvky zdrojů ve vztahu k vybrané obytné zástavbě - Výstavbou úseků A, B a C záměru
a případnou další dostavbou silniční sítě v území (plánované obchvaty některých obcí
v předmětném území) dojde k celkové změně rozložení dopravy v území. Z bodů
reprezentujících nejbližší obytnou zástavbu jsou záměrem nejvíce ovlivněné výpočtové body
na územní obcí Hodkovice a Vestec (místní část Šátalka - oblast ulice Hodkovická). Vypočtené
příspěvky dopravy k průměrným ročním koncentracím jsou ve vybraných výpočtových bodech
pro škodlivinu NO2 na úrovni 0,6÷1,6 % IL, pro suspendované částice PM10 1,5÷4 % IL a pro
částice PM2,5 0,8÷2,2 % IL, pro benzen na úrovni 0,3÷0,6 % IL a pro škodlivinu BaP na úrovni
2,5÷7,7 % IL. Nárůst imisních koncentrací z důvodu realizace záměru je ve všech vybraných
bodech obytné zástavby pod úrovni 1 % odpovídajícího imisního limitu.
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D.1.3. Vliv na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Posuzované komunikace jsou vedeny v dostatečné vzdálenosti od chráněné zástavby.
Uvažovaný provoz na těchto komunikacích významně nezhorší stávající akustickou situaci
v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí těchto komunikací. Významný vliv na
akustickou situaci ve výhledovém období roku 2030 a 2050 mají komunikace připravované k
realizaci v zájmovém území: obchvaty Písnice, Dolních Břežan a Jesenice a realizace dálnice
D3 v úseku Praha - Mezno.
Komunikace A1 a A2 je vedena ve směru sever - jih západně od průmyslové zóny
Vestce. Tyto komunikace neovlivní chráněnou zástavbu u komunikace Hodkovická mezi
napojením komunikace A na komunikaci III/10114 ulice Hodkovická a komunikací II/603 Vídeňská. Komunikace B a C jsou umístěny v území bez chráněné zástavby. Tyto komunikace
nevyvolají u stávající zástavby navýšení hluku oproti stavu bez těchto komunikací. Ke zhoršení
akustické situace však dojde v okolí křižovatky Hodkovická - Vestecká - Inovační.
Komunikace III/10114 Hodkovická bude tvořit spojku mezi komunikací A2 a B.
K výrazné změně akustické situace v roce 2016 oproti roku 2000 došlo na severovýchodním
okraji Hodkovic a to vlivem zprovoznění dálnice D0, která se stala dominantním zdrojem
hluku v území. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v roce 2000 se u okrajové zástavby v
ulici Na Terase v Hodkovicích pohybovaly mezi 39,9 až 48,6 dB v denní době a v noční době
mezi 31,0 až 45,4 dB. V roce 2016 pak ekvivalentní hladiny akustického tlaku v těchto bodech
byly 45,0 až 55,8 dB v denní době a v noční mezi 40,2 až 48,5 dB. Tyto hodnoty
nepřekračovaly hygienický limit pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a
místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích v denní době LAeq,16h
= 60 dB a v noční dobu LAeq,8h = 50 dB.
Pouze u zástavby v ulici Vestecká a u rodinného domu v blízkosti křižovatky ulice
Hodkovická Vestecká, zůstává dominantním zdrojem hluk komunikace III/10114, kde již v
roce 2000 byl překročen hygienický limit pro denní dobu LAeq,16h = 55 dB a pro noční dobu
LAeq,8h = 45 dB. Hygienický limit pro starou hlukovou zátěž pro denní dobu LAeq,16h = 70 dB a
pro noční dobu LAeq,8h = 60 dB nebyl překročen. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v roce
2000 se v těchto bodech pohybovaly mezi 57,5 až 63,8 dB v denní době a v noční době mezi
48,7 až 55,0 dB. V roce 2016 pak ekvivalentní hladiny akustického tlaku v bodě H3 navýšily v
desetinách dB, což je vliv dálnice D0 a v u zástavby situované v ulici Vestecká naopak došlo k
mírnému snížení hladin akustického tlaku v desetinách dB. V roce 2030 při zachování rozsahu
současné silniční sítě a realizaci komunikací A,B,C (stav 3a), které jsou předmětem posouzení,
dojde oproti stavu 2a v témže roce k nárůstu hlučnosti do 0,6 dB, ale hygienický limit pro
denní dobu LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 50 dB není překročen.
Ve stavu 2b a 3b bude rozsah stávající silniční sítě o obchvaty Písnice, Dolních Břežan
a Jesenice a realizace metra D včetně parkovitě P+R v Písnici a u stanice Depo Písnice a tím
dojde ještě k přerozdělení dopravy. Ve stavu 3b je uvažována realizace komunikací A, B a C.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku na sverovýchodních okraji Hodkovic se pohybují mezi
30,8 až 53,5 dB v denní době a 19,5 až 48,0 dB v noci, což je mírný pokles oproti roku 2016.
Tyto hodnoty nepřekročí hygienický limit pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II.
třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích v
denní době LAeq,16h = 60 dB a v noční dobu LAeq,8h = 50 dB. U zástavby v ulici Vestecká a
rodinného domu u křižovatky Hodkovická - Vestecká - Inovační se ekvivalentní hladiny
akustického tlaku pohybují mezi 55,8 až 59,5 dB v denní době a 47,8 až 46,7 dB v noci. Jedná
se o pokles oproti roku 2000 mezi 3,0 až 4,5 dB v denní době a v noční době mezi 2,2 až 8,9
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dB. Pokles oproti roku 2016 je o 3,5 až 3,8 dB ve dne a v noci o 2,9 až 7,5 dB. U komunikace
III/10114 lze akceptovat limity pro SHZ platné dle současné legislativy.
Ve stavu 3c se oproti stavu 3b uvažuje s provozem na dálnici D3 v úseku Praha Mezno. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku na severovýchodním okraji Hodkovic se
pohybují mezi 30,6 až 54,2 dB v denní době a 19,0 až 48,6 dB v noci, což je mírný pokles
oproti roku 2016. Tyto hodnoty nepřekročí hygienický limit pro hluk z dopravy na dálnicích,
silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích v denní době LAeq,16h = 60 dB a v noční dobu LAeq,8h = 50 dB. U zástavby v ulici
Vestecká a rodinného domu u křižovatky Hodkovická - Vestecká - Inovační se ekvivalentní
hladiny akustického tlaku pohybují mezi 56,1 až 59,6 dB v denní době a 48,2 až 46,1 dB v
noci. Jedná se o pokles oproti roku 2000 mezi 2,7 až 4,2 dB v denní době a v noční době mezi
1,8 až 9,8 dB. Pokles oproti roku 2016 je o 3,2 až 4,1 dB ve dne a v noci o 2,5 až 8,1 dB. U
komunikace III/10114 lze akceptovat limity pro SHZ platné dle současné legislativy.
Ve výhledu v roce 2050 ve stavu 4a při zachování rozsahu současné silniční sítě a realizaci
komunikací A, B, C, které jsou předmětem posouzení, dojde oproti stavu 3a (rok 2030) k
minimálnímu nárůstu hlučnosti v desetinách dB (max. do 0,8 dB). Na severovýchodním okraji
Hodkovic se ekvivalentní hladiny akustického tlaku budou pohybovat mezi 36,5 až 54,1 dB v
denní době a 26,8 až 49,9 dB v noci. Tyto hodnoty nepřekročí hygienický limit pro hluk z
dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde
hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních
pozemních komunikacích v denní době LAeq,16h = 60 dB a v noční dobu LAeq,8h = 50 dB, který je
stanoven podle v současné době platné legislativy. U zástavby v ulici Vestecká a rodinného
domu u křižovatky Hodkovická - Vestecká - Inovační se ekvivalentní hladiny akustického tlaku
budou pohybovat mezi 61,5 až 63,9 dB v denní době a 52,2 až 55,3 dB v noci. Tyto hodnoty
překračují v současné době platné hygienické limity. Nelze předpokládat, že v tomto období
bude ještě platný hygienický limit SHZ. S ohledem na navýšení oproti roku 2000 o více jak 2
dB by tento limit nemohl být uplatněn.
Ve stavu 4b ve výhledu roku 2050 je stav silniční sítě v zájmovém území doplněný o
všechny plánované komunikace, tj., o obchvaty Dolních Břežan, Písnice a Jesenice, MUK
Dolní Břežany na D0 (křižovatka se sil. III/0031), stavby metra D včetně Depa Písnice a
parkoviště P+R, realizací komunikací A,B,C, které jsou předmětem posouzení, a dálnicí D3 v
úseku Praha - Mezno. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku na severo východním okraji
Hodkovic se očekávají mezi 31,0 až 55,0 dB v denní době a 19,8 až 49,4 dB v noci. Tyto
hodnoty nepřekročí v současné době platný hygienický limit pro hluk z dopravy na dálnicích,
silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích v denní době LAeq,16h = 60 dB a v noční dobu LAeq,8h = 50 dB. U zástavby v ulici
Vestecká a rodinného domu u křižovatky Hodkovická - Vestecká - Inovační se ekvivalentní
hladiny akustického tlaku očekávají mezi 46,6 až 59,9 dB v denní době a 48,9 až 48,4 dB v
noci. U komunikace III/10114 by bylo možné akceptovat limity pro SHZ platné dle současné
legislativy pokud bude tento institut SHZ stále platný.
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U ostatních lokalit nedojde ke změně akustické situace oproti stavu bez posuzovaných
komunikací. Významný vliv na akustickou situaci v Písnici, Dolních Břežanech a Jesenici má
realizace obchvatů těchto sídel.
Křížení komunikace A1 s Vesteckou spojkou: s ohledem na to, že křížení s Vesteckou spojkou
je situováno v místě, kde se v okolí nenachází chráněná zástavba, je vliv vedení komunikace
A1 v místě křížení s Vesteckou spojkou nadjezdem nebo podjezdem z hlediska akustické
situace shodný.
Podrobnosti o akustické situaci v území jsou uvedeny v příloze H.3 - Akustická studie.
Shrnutí:
Vliv samotného záměru, tj. komunikace A, B a C, nebude mít vliv na změnu akustické situace
v území. Maximální vliv ve stavech se záměrem se projeví v desetinách dB oproti stavu bez
záměru. Největší přínos pro změnu akustické situace v území především u zástavby v sídlech u
stávajících komunikacích budou mít plánované obchvaty Písnice, Dolních Břežan a Jesenice.
Variantní řešení komunikace A1, tj. křížení Vestecké spojky nadjezdem nebo
podjezdem je z hlediska vlivu na akustickou situaci shodné, protože v nejbližším okolí se
nenachází chráněná zástavba.

D.1.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Jedná se o vlivy na povrchovou a podzemní vodu, které jsou obecně rázu kvantitativního a
kvalitativního. Z hlediska doby trvání se jedná o vlivy dočasné vznikající v období výstavby
stavebního záměru a na vlivy trvalého charakteru související s provozováním dokončené
stavby včetně její údržby.
Vliv na povrchovou vodu
Období výstavby - V tomto období dojde k dočasnému obnažení půdního profilu na staveništi a
tím i k možnosti eroze půdních částic do místních vodotečí a to zejména v časových epizodách
přívalových srážek. Lze proto v této souvislosti předpokládat možné přechodné ovlivnění
kvality vody v těchto vodotečích.
Období provozu - Vliv stavby na povrchovou vodu se obecně projeví zejména v podobě:
a) vlivu na jakost vody v recipientech,
b) ovlivnění odtoku povrchově odtékající vody,
c) prostorové ovlivnění koryta toku.
Poznámka:
Přehled základních hydrologických údajů dotčených toků a údaje týkající se jakosti jejich vod jsou
uvedeny v kapitole C.2.2.

a) vliv na jakost vody v recipientech
Vliv na jakost povrchové vody lze vedle možných havarijních situací předpokládat ze smyvu
materiálu z povrchu vozovek. Jedná se zejména o smyv posypového materiálu v zimním
období a vyvolané negativní přechodné zvýšení koncentrace chloridů Cl- v tocích, do kterých
je navrhováno zaústění odvodňovacího systému částí komunikace. Ovlivněnými recipienty
jsou Vestecký potok a Písnický západní potok.
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Tab. D.1.20 Vliv na jakost vody - Vestecký potok
odvodňovaný úsek
komunikace
[km]

pojížděná
plocha
komuni2
kace [m ]

velikost
odtoku
za zimní
období
3
[m ]

množství
posypu
[t]

0,45÷1,06 (A1)
0,0÷0,745 (A2)

8 710

978

8,71

množství
průměrný množství
zvýšení
chloridů roční průtok odteklé koncentrace
Clv recipientu vody za
Cl- [mg/l]
3
3
[t]
[m /s]
zimu [m ] v recipientu
5,23

0,005

56 160

93

Tab. D.1.21 Vliv na jakost vody - Písnický západní potok
odvodňovaný úsek
komunikace
[km]

pojížděná
plocha
komuni2
kace [m ]

velikost
odtoku
za zimní
období
3
[m ]

množství
posypu
[t]

3 564

400

3,56

0,234 (B)
0,800 (C)

množství
průměrný množství
zvýšení
chloridů roční průtok odteklé koncentrace
Clv recipientu vody za
Cl- [mg/l]
3
3
[t]
[m /s]
zimu [m ] v recipientu
2,14

Poznámky:
 průměrná spotřeba posypu komunikace s obsahem Cl podíl Cl- v posypové směsi
 průměrný úhrn srážek za zimní období (tj. 130 dnů)
 roční srážkový úhrn
 průměrná hodnota odtokového součinitele

0,004

44 930

48

za zimní období … 1 kg/m2
… 60%
… cca 26 % ročního úhrnu
… 540 mm
… 0,8

Kvalita vody v uvedených tocích není pro parametr Cl- udávaná správci toku:
 Vestecký potok
… 53 ÷ 107 mg/l (rok 2010, profil: k Šeberáku)
 Libušský potok (Písnický potok)
… 54 ÷ 91 mg/l (rok 2014, profil: zaústění do
zaklenutí, Kollárova ul.)
Poznámka: Písnický západní potok není monitorován

Správce toku:
- na území Prahy - Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP
- na území Středočeského kraje - Povodí Vltavy, státní podnik
Norma environmentální kvality pro Cl- dle NV č. 23/2011 Sb. … 150 mg/l
Z uvedené bilance vyplývá, že imisní koncentrace Cl- by neměly požadovaný limit
NV č. 23/2011 Sb. překračovat vůbec nebo alespoň ne významně. Monitorovaný profil se
v případě obou potoků nachází na jejich dolním toku pod zájmovým územím stavebního
záměru.
Shrnutí:
Vliv posuzovaného záměru na kvalitu vody v recipientech v důsledku zvýšení koncentrace Cllze hodnotit jako přijatelný, i když v případě Vesteckého potoka se v exponovaných zimních
obdobích může pravděpodobně jednat o limitní stav, který by bylo třeba v praxi řešit změnou
posypového materiálu ve prospěch inertního štěrkového posypu. Jedná se o vratný vliv (zimní
období) s krátko až střednědobým trváním. Způsob a míra vlivu na jakost vody v recipientech
je shodný pro obě varianty posuzovaného stavebního záměru.
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Ropné látky (NEL – nepolární extrahovatelné látky) - NEL v podobě úkapů a úniků
motorového benzinu, nafty, topného oleje aj. patří obecně mezi zdroje znečištění pocházející
z automobilového provozu. Smyv těchto látek z povrchu komunikace způsobuje znečištění
půdního profilu v okolí komunikací a následně vodních recipientů.
Koncentrace NEL tj. C10 - C40 dle NV č. 61/2006 Sb. není v řešených recipientech
území monitorována. S ohledem na stávající charakter půdního prostředí (polní pozemky) lze
očekávat velmi mizivé pozaďové hodnoty tohoto parametru znečištění. U zdroje vyplývajícího
z automobilového provozu na posuzovaných komunikacích se nepředpokládá s ohledem na
uvažovanou intenzitu tohoto provozu (kromě nepředvídatelných havarijních situací) možné
významné negativní ovlivnění prostředí v žádné z posuzovaných variant řešení stavebního
záměru.

b) ovlivnění odtoku povrchově odtékající vody
Jedná se o nárůst odtoku ze zpevněných ploch nové komunikace oproti stávajícímu stavu
odtoku z polních pozemků.
Tab. D.1.22 Ovlivnění odtoku – úsek A1 (povodí Vesteckého potoka)
úsek
komunikace
[km]

plocha
komunikace
[ha]

plocha svahů
[ha]

současný
odtok
z území [l/s]

odtok z nové
komunikace
[l/s]

nárůst
odtoku [l/s]

0,00 ÷ 0,45

0,280

0,60

7,04

50,24

43,20

0,45 ÷ 0,80

0,218

0,564

6,26

41,44

35,18

0,80 ÷ 1,06

0,129

0,226

2,84

19,31

16,47

Poznámky:
intenzita deště i 10 … 160 l/s.ha (n=1, Pražské standardy pro území hl.m. Prahy)
součinitel odtoku: - pole … 0,05
- zatravněné svahy zemního tělesa komunikace … 0,15
- komunikace … 0,8

Dílčí úseky komunikace A1:
km 0,0 ÷ 0,45
Za dobu trvání návrhového deště odteče (43,2 x 600) 25,92 m3 vody navíc proti současnému
stavu. Tato vody bude zadržena v příkopech a bude odtékat postupně v povoleném množství
(např. ve výši původního odtoku 7,0 l/s) do odvodňovacího systému komunikací u metra.
km 0,45 ÷ 0,80
Za dobu trvání návrhového deště odteče (35,18 x 600) 21,11 m3 vody navíc proti současnému
stavu. Tato vody bude zadržena v příkopech a bude odtékat postupně v povoleném množství
(např. ve výši původního odtoku 6,26 l/s) do odvodňovacího příkopu podél Vestecké spojky.
km 0,80 ÷ 1,06
Za dobu trvání návrhového deště odteče (43,2 x 600) 25,92 m3 vody navíc proti současnému
stavu. Tato vody bude zadržena v příkopech a bude odtékat postupně v povoleném množství
(např. ve výši původního odtoku 7,0 l/s) do odvodňovacího systému komunikací u metra.
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Tab. D.1.23 Ovlivnění odtoku – úsek A2 (povodí Vesteckého potoka)
úsek
komunikace
[km]

plocha
komunikace
[ha]

plocha svahů
[ha]

současný
odtok
z území [l/s]

odtok z nové
komunikace
[l/s]

nárůst
odtoku [l/s]

0,00 ÷ 0,528

0,330

-

1,54

24,63

23,09

0,528 ÷ 0,745

0,108

0,087

0,91

14,49

13,58

Poznámky:

intenzita deště i 15 … 93,3 l/s.ha
(n=2, srážkoměrná stanice Praha – Hostivař, území Středočeského kraje)

Dílčí úseky komunikace A2:
0,00 ÷ 0,528
Za dobu trvání návrhového deště odteče (23,09 x 900) 20,78 m3 vody navíc proti současnému
stavu. Tato voda bude zadržena v příkopech a bude odtékat postupně do Vesteckého potoka,
který křižuje navrženou silnici v místě napojení na úsek A1.
0,528 ÷ 0,745
Za dobu trvání návrhového deště odteče (36,36 x 900) 30,72 m3 vody navíc proti současnému
stavu. Tato voda bude zadržena v příkopech a bude odtékat postupně do Vesteckého potoka,
který křižuje navrženou silnici v místě napojení na úsek A1.
Tab. D.1.24 Ovlivnění odtoku – úsek B (povodí Písnického západního potoka)
úsek
komunikace
[km]

plocha
komunikace
[ha]

plocha svahů
[ha]

současný
odtok
z území [l/s]

odtok z nové
komunikace
[l/s]

nárůst
odtoku [l/s]

0,234

0,146

0,138

3,77

21,19

17,42

Poznámky:

intenzita deště i 15 … 93,3 l/s.ha
(n=2, srážkoměrná stanice Praha – Hostivař, území Středočeského kraje)

Za dobu trvání návrhového deště odteče (17,42 x 900) 15,68 m3 vody navíc proti současnému
stavu. Tato voda bude zadržena v příkopech a bude odtékat postupně do přilehlého Písnického
západního potoka.
Z tohoto množství bude přibližně polovina (levá strana vozovky a příkop) přivedena k propustu
a od něj odvedena přímo do Písnického západního potoka. Voda z pravé strany vozovky bude
odtékat volně po terénu směrem k potoku.
Tab. D.1.25 Ovlivnění odtoku – úsek C
úsek
komunikace
[km]

plocha
komunikace
[ha]

plocha svahů
[ha]

současný
odtok
z území [l/s]

odtok z nové
komunikace
[l/s]

nárůst
odtoku [l/s]

0,800

0,500

0,041

2,52

40,38

37,86

Poznámky:

intenzita deště i 15 … 93,3 l/s.ha
(n=2, srážkoměrná stanice Praha – Hostivař, území Středočeského kraje)

Za dobu trvání návrhového deště odteče (37,86 x 900) 34,07 m3 vody navíc proti současnému
stavu. Tato voda bude zadržena v příkopech a bude odtékat postupně na konci trasy do
Písnického západního potoka.
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Shrnutí:
Způsob a míra vlivu na povrchově odtékající vodu je shodný pro obě varianty posuzovaného
stavebního záměru. Jedná se o vratné děje s chvilkovou dobou trvání odpovídající trvání
srážkové epizody.
c) prostorové ovlivnění koryta toku
Trasa navrhované komunikace je v prostorovém střetu s existujícími koryty některých toků
v území. Konkrétně kříží stávající koryta Vesteckého potok a Písnického západního potok.
Jedná se vždy o mimoúrovňové křížení, které je v případě Písnického západního potoka
spojeno i s návrhem přeložky části jeho koryta. Navrhované objekty křížení nesmí ovlivnit
průběh povodňových průtoků jednotlivých toků.
Vestecký potok - Křížení koryta toku s navrhovanou komunikací je v úseku A1 (cca km 1,046).
Objektem křížení je trubní propustek (DN 600).
Písnický západní potok - Křížení koryta toku komunikací v místě spojení úseků B a C (okružní
křižovatka K5). Součástí je přeložka stávajícího koryta potoka pod plochou křižovatky
s opětným napojením na stávající koryto za objektem této křižovatky. Přeložka koryta je
navržena v délce úseku 50 m otevřeným korytem a zatrubněnou částí trasy (DN 1200)
v délce 40 m.
Shrnutí:
Způsob a míra prostorového ovlivnění je dán technickým řešením navrhované stavby a je
shodný pro obě varianty posuzovaného stavebního záměru. Jedná se o trvalý vliv
s nepříznivými účinky na přirozené koryto, které mohou být vhodným stavebním řešením
minimalizovány.

Vliv na podzemní vodu
Období výstavby - Lze očekávat běžná rizika ovlivnění podzemní vody vyplývající
z charakteru a průběhu stavby. Stavba není situována v území zvláštní ochrany vod, a proto
budoucí zhotovitel stavby je povinen dodržovat standardní požadavky a podmínky pro
provádění stavebních činností, za něž je v uvedeném smyslu odpovědný.
Období provozu - Vliv stavby na podzemní vodu se obecně projeví zejména v podobě:
a) snížení hladiny podzemní vody v úsecích kde terénní zářezy zasáhnou hladinu
podzemní vody,
b) vlivu na jakost podzemní vody,
c) vlivu na zásobování vodou v důsledku ovlivnění stávajícího režimu podzemní vody.
a) vliv na hladinu podzemní vody
Hydrogeologické poměry jsou charakterizovány relativním nedostatkem podzemní vody. V
území je vytvořen nevýrazný souvislý kolektor podzemní vody vázaný na rozpukané (drcené)
partie proteozoických hornin s hloubkou až do 40 m. V blízkosti vodotečí je kolektor vázán na
slabě propustné fluviální sedimenty (písky a jílovité hlíny). Specifický odtok podzemní vody
lze označit jako nízký. V trase posuzované komunikace lze očekávat nevýrazný souvislý
horizont podzemní vody.
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Trasa navrhované komunikace v případě varianty 2 kopíruje úroveň terénu bez
výrazných změn sklonu nivelety komunikace oproti sklonovým poměrům stávajícího území.
Stejně je tomu ve variantě 1 s výjimkou úseku mimoúrovňového křížení posuzované
komunikace se stávající trasou komunikace Vestecké spojky (úsek A1). V tomto případě je vliv
na podzemní vodu vyvolán navrhovaným zahloubením trasy komunikace pod úroveň této
Vestecké spojky a současně stávajícího terénu. Maximální úroveň zahloubení terénního zářezu
(přibližně 5 m pod úrovní rostlého terénu) vyvolá velmi pravděpodobný kontakt s úrovní
podzemní vody v podobě drenážního efektu. Technicky to vyvolá nutnost jejího
organizovaného lokálního svodu, případného jímání s přečerpáváním mimo prostor křížení
komunikací. Navrhované řešení musí být řešeno na základě detailního hydrogeologického
průzkumu.
Poznámka: Přehled základních hydrogeologických údajů zájmového území je uveden v kapitole C.2.4.

b) vliv na jakost podzemní vody
Vliv na podzemní vodu se bude v obou posuzovaných variantách propagovat především
prostřednictvím zasakování srážkové vody s obsahem odplavovaných nebo rozpuštěných
příměsí v otevřených příkopech podél komunikací.
S ohledem na předpokládanou standardní kontaminaci odpovídající významu a intenzitě
dopravy na nových komunikacích lze předpokládat nevýznamné ovlivnění jakosti podzemní
vody běžným provozem na posuzovaných komunikacích.
c) vliv na zásobování vodou
Území je z vodohospodářského hlediska méně významné, podzemní vody jsou odebírány jen
výjimečně pro užitkové účely.
V zájmovém území se nenachází žádné evidované zdroje podzemní vody pro pitné
účely ani jejich ochranná pásma, které by mohly být ovlivněny stavebním záměrem
komunikace a souvisejících objektů včetně vyvolané lokální územní deprese hladiny podzemní
vody (varianta 1).
Shrnutí:
Vliv záměru je ve variantě 1 posuzovaného stavebního záměru hodnocen jako přímý a
z hlediska trvání jako trvalý (dle užitné životnosti posuzované komunikace) s nepříznivými
účinky na režim a málo pravděpodobnými účinky na jakost podzemní vody. Vliv varianty 2 je
hodnocen jako trvalý bez předpokládaného významného negativního ovlivnění podzemní vody.

D.1.5. Vlivy na půdu
Linie plánovaného záměru stavby prochází v převážné délce své trasy územím výrazně
zemědělského charakteru. V úseku tras B a C záměr komunikace zasahuje svým trvalým
záborem vysoce kvalitní zemědělské půdy I. třída ochrany ZPF. V úseku A jsou navrhovaným
záměrem (v obou variantách záměru) zabírány půdy tříd III. a IV. ochrany ZPF.
Lokálně trasa komunikace kříží vodní tok (Vestecký potok) a stávající komunikaci (Vestecká
spojka) nebo se na tyto komunikace trasa záměru napojuje. Tyto dotčené plochy spadají do
kategorie “ostatní plocha“.
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Zábor ZPF vyvolaný navrhovaný stavebním záměrem:
Tab. D.1.26 Přehled dotčených pozemků dle tříd ochrany ZPF a kódu BPEJ
třída
ochrany
ZPF
I.
III.
IV.

kód
BPEJ
51100
51200
22601
26401
22604

CELKEM

počet
dotčených
parcel
ZPF

2

plocha trvalého záboru [m ]
úsek A
Varianta 1 - podjezd

Varianta 2 - nadjezd

30

0
0
0
9 631
10 804
1 173
11 831

0
0
0
16 683
17 854
1 171
11 809

61 ks

2,26 ha

2,97 ha

1
6
18
6

7
24

úseky B + C
1 338
14 631
0
0

15 969
0
0

1,60 ha

Poznámka: Jedná se o dotčené pozemky ZPF typu “orná půda“ a „trvalý travní porost“.

Z hlediska půdního typu dle jednotek BPEJ jsou dotčeny následující typy půd - dominujícími
půdními jednotkami na lokalitě byly zjištěny kambizemě modální hnědozemě modální, místy
oglejené, dále pak lokálně též gleje modální.
Charakteristika půdních podmínek dle HPJ:
I. třída ochrany ZPF
HPJ 11 - hnědozemě modální včetně slabě oglejených na sprašových a soliflukčních hlínách
(prachovicích), středně těžké s těžší spodinou, bez skeletu, s příznivými vlhkostními poměry,
HPJ 12 – hnědozemě modální, kambizemě modální a kambizemě luvické, všechny včetně
slabě oglejených forem na svahových (polygenetických) hlínách, středně těžké s těžkou
spodinou, až středně skeletovité, vododržné, ve spodině s místním převlhčením.
III. třída ochrany ZPF
HPJ 26 - kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké,
až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry.
HPJ 64 – gleje modální, stagnogleje modální a gleje fluvické na svahových hlínách, nivních
uloženinách, jílovitých a slínitých materiálech, zkulturněné, s upraveným vodním režimem,
středně těžké až velmi těžké, bez skeletu nebo slabě skeletovité.
IV. třída ochrany ZPF
HPJ 26 - kambizemě modální eubazické a mezobazické na břidlicích, převážně středně těžké,
až středně skeletovité, s příznivými vláhovými poměry.
Tab. D.1.27 Trvalý zábor půdy vyvolaný stavebním záměrem
výměra plochy záboru [ha]
varianty

zemědělská půda
ZPF

lesní půda
PUPFL

ostatní plochy

CELKEM

varianta 1
varianta 2

3,86
4,57

0
0

0,80
0,81

4,66
5,38
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Shrnutí:
Z hlediska vlivu na půdu představuje varianta 2 nepříznivější vliv v podobě většího záboru
plochy ZPF, který je nezbytný pro umístění stavby v území, než je zábor ve variantě 1. Stejně
je tomu také v případě celkové plochy trvalého záboru vyvolaného navrhovanou stavbou.
Tento vliv je hodnocen jako přímý a z hlediska trvání je hodnocen jako trvalý (dle užitné
životnosti posuzované komunikace).

D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Ovlivnění geologických poměrů - Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze z
hlediska rozsahu v případě varianty 2 hodnotit jako malé až nulové. Nejsou známy žádné větší
vlivy na horniny, horninové prostředí nebo geologické struktury. Dojde pouze k ovlivnění
pokryvných útvarů a místy i svrchních vrstev horninového prostředí.
K významnějšímu ovlivnění geologických poměrů ale dojde v trase varianty 1 (úseku
A1) a to v místě zahloubení nivelety budované komunikace pod trasu Vestecké spojky.
V rámci výstavby se předpokládá po inženýrsko-geologickém vyhodnocení těžených hornin
k možnému využití rubaniny těchto hornin do násypů některých úseků stavby.
Geomorfologie terénu bude lokálně ovlivněna v případě varianty 1 terénním zářezem a
v případě varianty 2 násypem zemního tělesa nadjezdu v místě křížení s Vesteckou spojkou.
Maximální hloubka zářezu základové spáry je zhruba 5 m pod úrovní stávajícího terénu.
Maximální výška tělesa zemního násypu je zhruba 9 m nad úrovní stávajícího terénu.
Ovlivnění hydrogeologických poměrů - Celkově dojde v případě obou variant k omezení
infiltrace srážkových vod do horninového prostředí vytvořením zpevněných ploch v území.
V případě varianty 1 dojde vytvořením terénního zářezu trasy v podjezdu Vestecké spojky
k lokálnímu ovlivnění režimu podzemní vody a tím i hydrogeologických poměrů této lokality.
Přírodní zdroje - Posuzovaná stavba není v žádné z posuzovaných variant v územní kolizi
nebo těsném kontaktu s chráněným ložiskovým územím a nenachází se v žádném prognózním
ložisku nebo v jeho bezprostřední blízkosti. V lokalitě nejsou evidována žádná poddolovaná
území nebo svahové deformace.
Shrnutí:
Z hodnocených hledisek představuje varianta 1 všeobecně významnější vliv na horninové
prostředí než varianta 2. Tento vliv je hodnocen jako přímý a z hlediska trvání hodnocen jako
trvalý (dle užitné životnosti posuzované komunikace). Vliv na přírodní zdroje není v případě
obou variant žádný.
Velikost předpokládaných vlivů bude ověřena podrobným inženýrsko-geologickým
průzkumem provedeným v trase navrhované komunikace.
D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Výstavba každé silniční stavby územně vždy představuje negativní zásah do flóry, fauny a
ekosystému v místě umístění stavby. Významnost ovlivnění závisí na konkrétních podmínkách
budoucího staveniště. V případě tohoto záměru umístění stavby nepředstavuje minimální riziko
pro přirozenou vegetaci a faunu zájmové oblasti.
Vlivy na flóru - Záměr z botanického hlediska nezasahuje žádné cenné biotopy. Navrhovaná
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komunikace kříží linii Vestecké spojky a koryto Vesteckého potoka. Dominantní plochou pro
výstavbu zůstává vegetace orné půdy reprezentovaná pěstovaným druhem a doprovodnými
plevely. Na ploše trvalého záboru dojde k úplné likvidaci vegetace. Po skončení výstavby
budou pak nezpevněné plochy stavby opětovně osety a ozeleněny. V nasetém pokryvu se ale
rovněž uplatní ruderální a synantropní taxony tak, jako tomu obecně bývá v případě nedávno
dokončených silničních staveb.
Vlivy na faunu - Realizací posuzované stavby bude na ploše trvalého záboru ovlivněna veškerá
vegetace a živočichové budou buď vyhubeni (špatně migrující druhy) nebo přinuceni lokalitu
opustit (lépe migrující druhy).
Dopad na populace lze hodnotit velmi obtížně. Problém je ve vlastní definici pojmu i v
prostorovém vymezení populací, v absenci informací o velikostech jednotlivých populací atd.
Reálně lze takto uvažovat pouze u některých druhů s výskytem na specifických a jasně
vymezených biotopech, s nízkou pohyblivostí a omezeným kontaktem s dalšími populacemi v
okolí. V řešeném území jsou v tomto směru ohroženější zjištěné druhy bezobratlých, které ale
nejčastěji reprezentují eurytopní druhy (včetně tzv. škůdců plodin). Přímé negativní vlivy
dostavby záměru na populace druhů lze očekávat:


Izolovanost zjištěných populací: průzkumem nebyla zjištěna. Všechny druhy mají
možnosti existence na přilehlých lokalitách.



Mobilita zjištěných druhů živočichů: obratlovci sledované lokality jsou dostatečně
mobilní, druhy bezobratlých jsou přímo vázány na lokalitu, respektive vegetaci lokality
a částečně imobilní. Stavba nevytvoří překážku migrace.

Dopad na jedince v souvislosti s výstavbou, a případnými vegetačními úpravami, je zřejmý
především u bezobratlých; u obratlovců se týká zejména ptáků, vliv na ptáky lze snížit
načasováním zásahu mimo období hnízdění, které probíhá u většiny druhů od dubna do
července. Přímé dopady záměru lze částečně eliminovat a při realizaci navrhovaných opatření
je považovat za přijatelné.
Dopravní stavby v krajině často vytvářejí bariéry, které brání volnému pohybu
živočichů. Lokalita však nenáleží do migračně významného území a není zde vymezený
dálkový migrační koridor, není zde zaznamenaný (významný) tah obojživelníků ani kolizní
místa pro plazy a vydru říční.
Okolí silnice (během výstavby okolí staveniště) bude ovlivňováno nepřímými vlivy na
živočichy. Jedná se o zvýšenou prašnost, hluk a rušení trvalou lidskou přítomností při stavbě,
dále při úpravách terénu i vegetačních úpravách a rušení v souvislosti s užíváním komunikace.
Nepřímé vlivy proto nebudou příliš omezeny ani po dokončení stavby. Možné jsou další škody
způsobené nevhodnými úpravami okolí. Intenzita ovlivnění závisí do značné míry na zachování
jakési nárazníkové zóny v okolí stavby. Tyto faktory působí na některé druhy odpudivě a tyto
druhy často území podél nové silniční stavby opustí. Nicméně lze konstatovat, že nepřímé
vlivy nebude pro dnes v zájmovém území žijící živočichy představovat natolik závažný
negativní vliv, aby došlo k významné změně biodiverzity v lokalitě.
Vlivy na ekosystémy - Posuzovaný záměr se nachází na jižním okraji Prahy a v daném místě se
jedná o krajinu člověkem značně, respektive zcela ovlivněnou. Posuzovaná silniční stavba bude
zabírat pouze plochy nejnižších stupňů ekologické stability (pole, dočasné travní porosty,
stávající tělesa křižujících silnic, ruderální plochy a podobně). Na základě uvedeného lze
konstatovat, že dotčené ekosystémy mohou být určitým způsobem negativně dotčeny během
výstavby. Po realizaci záměru lze předpokládat obnovení ekosystému nebo jeho zachování.
Vlivy na ekosystémy jsou reprezentovány především výše uvedenými vlivy na flóru a faunu.
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Shrnutí:
Přímé vlivy - Záměrem dojde k fyzické likvidaci jedinců organismů a k zásahu do jejich
biotopů. Nicméně biotop je tvořen buď plochami orné půdy anebo jejich okrajů a okrajů
(příkopů) komunikací. Jedná se o intenzivní obhospodařovaný zemědělský prostor, bez
významných prvků.
Dopad na populace nebude žádný, respektive nízký pouze u některých druhů s
výskytem na specifických a jasně vymezených biotopech, s nízkou pohyblivostí a omezeným
kontaktem s dalšími populacemi v okolí. V řešeném území jsou v tomto směru ohroženější
zjištěné druhy bezobratlých. Přímé negativní vlivy dostavby záměru na populace ostatních
živočichů nelze očekávat. Populace silně ohroženého křečka polního nebyla zjištěna.
Dopad na jedince v souvislosti se zemními pracemi, případným kácením a vegetačními
úpravami je zřejmý především u bezobratlých a rostlin; u obratlovců se týká zejména ptáků,
vliv na ptáky lze snížit načasováním zásahu do dřevin mimo období hnízdění, které probíhá u
většiny druhů od dubna do července.
Nepřímé vlivy - Lze jmenovat zvýšenou prašnost, hluk a rušení trvalou lidskou přítomností při
výstavbě, dále při kácení dřevin a úpravách terénu i vegetačních úpravách. Možné jsou další
škody způsobené nevhodnými úpravami. Nepřímé vlivy nejsou významnější než přímé.
Lokalita (přímo místo výstavby) se po realizaci stane pro existenci bioty trvale nevhodná
(kromě druhů okrasné zeleně, trávníků a fauny příkopů).
Přímé i nepřímé vlivy na další biologické prvky - Jde především o dřeviny a jejich porosty na
lokalitě. Jednotlivé keře i jejich skupiny určené ke kácení budou přímo fyzicky zlikvidovány,
nepřímo se tím sníží nabídka biotopů, úkrytů, hnízdních i potravních možností pro některé
druhy. Zásah do dřevin je velmi minimální – jedná se především o plochu orné půdy a plochy
ruderálních lemů.

D.1.8. Vlivy na krajinu
V blízkém okolí posuzované stavby se nachází tři přírodní památky (PP Cholupická
bažantnice, PP Modřanská rokle a PP Hrnčířské louky) a nejbližší lokalitou soustavy
Natura 2000 je EVL Břežanské údolí. Všechna tato území jsou v dostatečné vzdálenosti od
jakéhokoliv negativního vlivu stavby a to více jak 800 m od PP Cholupická bažantnice a více
jak 1600 metrů od EVL.
Vliv na zvláště chráněná území - Posuzovaný záměr nezasahuje do žádného velkoplošného ani
maloplošného zvláště chráněného území dle zákona č. 114/1992 Sb. Míra ovlivnění přírodních
památek se po realizaci záměru oproti současnému stavu nezmění. Rozsah vlivu výstavby a
provozu posuzovaných komunikací na zvláště chráněná území je prakticky nulový,
významnost lze také vyhodnotit jako nulovou.
Vliv na prvky soustavy Natura 2000 - Posuzovaný záměr nezasahuje do žádné evropsky
významné lokality dle směrnice Rady Evropských společenství č. 92/43/EHS o stanovištích ani
neleží v žádné ptačí oblasti (PO) podle směrnice Rady Evropských společenství č. 79/409/EHS
o ochraně volně žijících ptáků. Realizace záměru tak nebude mít negativní vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu ani na žádnou ptačí oblast.
K negaci možného vlivu navrhovaného záměru na prvky soustavy Natura 2000 byla
vydána samostatná stanoviska Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy a
Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, které jsou
přílohou dokumentace.
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Vliv na přírodní parky - Posuzovaný záměr neleží na území žádného přírodního parku. Nejblíže
situovaným je v k.ú. Písnice území přírodního parku podle zákona č. 114/1992 Sb. a to
Přírodního parku Modřanská rokle – Cholupice. Lokalitu přírodního parku nejblíže ploše
záměru tvoří plocha orné půdy. Rozsah vlivu výstavby a provozu na přírodní park je hodnocen
jako malý, významnost lze také hodnotit jako malá.
Vliv na významné krajinné prvky - Posuzovaný záměr nezasahuje přímo do registrovaného
VKP dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (nejbližší tyto prvky se nachází ve
vzdálenosti 100 ÷ 150 m od záměru).
Záměr zasahuje mimoúrovňovým křížením do významného krajinného prvku dle § 3
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, tvořeného korytem a nivou Vesteckého potoka a
Písnického západního potoka.
Rozsah vlivu výstavby a provozu komunikací na prvky významné krajinné prvky jsou
hodnoceny jako přímé s nepříznivým dopadem na plochu VKP ale s malou významností
s ohledem na antropogenně silně ovlivněný charakter obou posuzovaných VKP.
Vliv na ÚSES - Stavby silnic jako všechny dopravní stavby obecně jsou migrační překážkou.
Základní síť migračních tras pro organismy v krajině představuje územní systém ekologické
stability (ÚSES). Nicméně podle migračního nástinu uvedeného v samostatné příloze
Biologické průzkumy a posouzení lokality záměru „Základní infrastruktura území STAR –
úseky komunikací A, B a C“ je uvedeno, že území náleží k V. Oblasti nevýznamné (bez
výskytu velkých druhů savců – především velké městské aglomerace). Průchodnost pro srnčí
zvěř a velké druhy není obvykle třeba řešit.
V kapitole C.1.1. (Územní systém ekologické stability krajiny) je konstatováno, že se
posuzovaný záměr nedotýká žádného nadregionálního ani regionálního biocentra a nekříží
žádný biokoridor tohoto významu. Dochází pouze ke křížení trasy lokálního prvku ekologické
stability mimoúrovňovým křížením tohoto LBK podél koryta Vesteckého potoka (k.ú. Vestec)
stavbou v úseku A.
Rozsah vlivu výstavby a provozu komunikací na prvky ÚSES je malý, významnost lze
také vyhodnotit jako malou.
Vliv na památné stromy - Všechny památné stromy v širším území se nacházejí v dostatečné
vzdálenosti od navrhovaného záměru. Realizací nebudou poškozeny ani nebude narušeno jejich
ochranné pásmo.
Rozsah vlivu výstavby a provozu komunikací na památné stromy je nulový,
významnost lze také vyhodnotit jako nulovou.
Vliv na krajinu - V charakteristice krajinného rázu dotčeného krajinného prostoru v kapitole
C.2.6. Krajina jsou identifikovány hlavní přírodní a kulturně historické hodnoty. Plánovaný
záměr bude mít vliv různé intenzity na rysy a hodnoty uvedené v § 12 zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
Pro dotčený krajinný prostor Písnice – Vestec – Hodkovice-Zlatníky – Dolní Břežany je
ve vyhodnocovací tabulce pro intenzitu vlivu použita následující stupnice:
žádný → slabý → středně silný → silný → velmi silný
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Tab. D.1.28 Ukazatel intenzity vlivu
zásah do přírodních hodnot
zásah do VKP
zásah do ZCHÚ a prvku Natura 2000
zásah do kulturních a historických hodnot

slabý
žádný
žádný
žádný

zásah do estetických hodnot
zásah do kulturních dominant
zásah do harmonického měřítka
zásah do harmonických vztahů

žádný
slabý
slabý
slabý

Shrnutí:
Z předchozí tabulky je zřejmé, že záměr zasáhne do identifikovaných hodnot dotčeného
krajinného prostoru celkově poměrně málo. V hodnocení byly použity jen dva nejslabší stupně,
a to intenzita vlivu slabá nebo žádná. Vnímaný krajinný prostor a jeho okolí je natolik dotčený
množstvím jiných staveb (silnic včetně SOKP, sídel, průmyslových a skladových areálů,
odlesnění a rozorání), že realizace komunikací nepřinese výrazné zhoršení harmonických
vztahů v krajině. Stupnice zásahů do krajinného rázu je vždy relativní a do určité míry
subjektivní.
Z hlediska vlivu posuzovaných variant stavebního záměru na krajinný ráz je pozitivněji
hodnocena varianta 2, která podchází existující trasu Vestecké spojky podjezdem. Násyp
varianty 1 v místě téhož mimoúrovňového křížení vytváří v rovinatém území novou relativní
terénní dominantu. Změna oproti současnému stavu, kterou přinese plánovaný záměr v území
je však v případě obou variant pro většinové vnímání pravděpodobně akceptovatelná.
D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Obytná zástavba v zájmovém území je soustředěna do kompaktních zastavěných území
jednotlivých sídel (Písnice, Vestec, Zlatníky - Hodkovice a Dolní Břežany). Posuzovaný záměr
je umístěn mimo zastavěná území obcí. Součástí realizace záměru jsou stavebně technické
úpravy na připojení posuzovaných úseků komunikace na stávající silniční síť a na navazující
technickou infrastrukturu. Realizace záměru si nevyžádá žádné demolice stávajících obytných
nebo rekreačních objektů.
Navrhované stavební úpravy nebudou mít negativní vliv na dotčený hmotný majetek.
Posuzovaný záměr není ve střetu s žádnou kulturní památkou, památkovou rezervací nebo
zónou. Posuzovaná stavba částečně zasahuje do pásma Území s archeologickými nálezy
(ÚAN) II. kategorie (viz kapitola C.1.6). Posuzovaný záměr bude realizován v blízkosti širšího
archeologicky cenného území Prahy, a proto odkrytí nových archeologických lokalit tak nelze
vyloučit. V takovém případě je povinností investora tuto skutečnost oznámit a umožnit
provedení záchranného archeologického výzkumu v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Nejsou známy další vlivy, které by mohlo vybudování posuzované komunikace mít na
hmotný majetek a kulturní památky v zájmovém území hlavního města Prahy a jeho
navazujícího okolí.
Rozsah vlivu výstavby a provozu předmětných komunikací na hmotný majetek
a kulturní památky je hodnocen jako malý až nulový, významnost bude malá.
Shrnutí:
Způsob a míra vlivu na hmotný majetek a kulturní památky je hodnocen jako malý až nulový a
je shodný pro obě varianty posuzovaného stavebního záměru.
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D.2. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI
A VÝZNAMNOSTI A MOŽNÝCH PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ
D.2.1. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Rozsah přímých vlivů spojený s nově navrhovanými úseky místních komunikací se vztahuje
zejména k území nově vznikajícího areálu STAR a k vytvoření základní dopravní
infrastruktury v tomto území. Dopravní systém nových komunikací, které budou propojeny se
stávající dopravní infrastrukturou v území, zajistí spojení zaměstnanců plánovaných vědeckovýzkumných pracovišť a také obyvatel území přilehlých obcí s budoucí konečnou stanicí trasy
metra D (Depo Písnice). Přímé propojení autobusovými linkami pražské integrované dopravy
se sítí pražského metra a bude mít pozitivní vliv na využití systému hromadné dopravy v této
části území. Uvedené vlivy spojené s urbanistickým přetvářením území lze z hlediska životního
stylu městské populace hodnotit jako převážně pozitivní.
Negativními přímými vlivy vyvolanými stavebním záměrem a následnou změnou
charakteru území v důsledku jeho plánované zástavby jsou vlivy na většinu složek přírody
(flóra, fauna, vodní toky, půda aj.), krajinu a její ráz. I v tomto případě se jedná převážně
o vlivy jejichž rozsah je územně limitovaný zhruba velikostí zájmového území souvisejícího
s umístěním navrhovaného stavebního záměru.
Navrhovaný záměr stavby přinese rovněž vlivy ve vztahu k stávající uliční síti (např.
Vídeňská ul., Hodkovická ul., Břežanská ul., Pražská ul. a Libušská ul.). Jedná se o nepřímé
vlivy vyvolané fungováním dokončeného stavebního záměru. Zde je možné uvést zejména
pozitivně vnímané vlivy:
 změny intenzity dopravy,
 vliv na zatížení hlukem,
 vliv na kvalitu ovzduší,
 zvýšení bezpečnosti provozu.
D.2.2. Přínosy a důsledky stavebního záměru v širším území
Vzhledem k tomu, že posuzovaným stavebním záměrem jsou relativně krátké úseky místních
komunikací kategorie S7,5/60 (dl. 1,822 + 0,274 + 0,820 km) nelze hodnotit přínosy
a důsledky tohoto stavebního záměru pro širší území jako významné.
D.2.3. Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice
U záměru navrhované stavby se s ohledem na její charakter místní komunikace a územně
omezený význam (celková délka úseků cca 2,9 km) nepředpokládá, že by realizace záměru
a provoz dokončené stavby ani v jedné z posuzovaných variant vyvolala negativní vliv, který
by přesáhl státní hranice ČR, vyjma nepředvídatelných havarijních stavů.
Shrnutí
Vlivy navrhovaného stavebního záměru na životní prostředí v obou jeho posuzovaných
variantách lze z hlediska jejich velikosti a významnosti komplexně charakterizovat jako
akceptovatelné za podmínek uvedených v kap. D.4. Z hlediska možných přeshraničních vlivů
lze záměr hodnotit jako nepravděpodobný.
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D.3. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI
MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH
Environmentální rizika mohou vzniknout při havarijních a nestandardních stavech jak ve fázi
výstavby a tak při provozu po nových úsecích komunikací. Podle rozsahu nebo původu vzniku
lze provést hodnocení následujících základních rizikových stavů.
Hodnocení rizikových stavů podle množství kontaminující látky:
▪ provozní porucha - únik malého množství kapaliny (např. úkapy), které zůstane pouze na
zpevněné ploše bez následného odtoku do kanalizace.
▪

havárie - únik takového množství kapaliny, které by teoreticky mohlo odtéct do
kanalizační vpustě a následně přímo do vodoteče.

Hodnocení druhů environmentálních rizik podle jejich původu:
▪ riziko znečištění půdy, povrchových a podzemních vod
Při běžné nebo hromadné havárii na nové komunikaci lze předpokládat výskyt
následujících kapalných látek s potenciálním rizikem ohrožení jakosti vod:
- oleje motorové, převodové, hydraulické,
- chladící kapaliny,
- kyselina sírová (náplň AKU baterií),
- pohonné hmoty (benzín, nafta),
- přepravované látky různé chemické povahy uložené v nákladním prostoru
dopravního prostředku.
▪

riziko znečištění ovzduší
Toto riziko je spojeno zejména s výskytem požáru, při kterém se do ovzduší uvolňují
zplodiny z hoření oleje příp. dalších provozních kapalin nebo přepravovaných látek.

▪

riziko vzniku nebezpečného odpadu
Výskyt tohoto rizika je spojen zejména s možností úniků a úkapů látek (oleje, pohonné
hmoty, nebezpečné chemické látky a přípravky, apod.) na nezpevněné plochy s následnou
kontaminací vrchních půdních vrstev a tím i vzniku nebezpečného eventuálně většího
množství odpadu (např. kontaminovaná zemina – kód odpadu 17 05 03).
Pro přepravované nebezpečné chemické látky a přípravky musí být písemně zpracovány
pravidla o bezpečnosti přepravy, pravidlech manipulace a v případě havárie o ochraně
zdraví a ochraně životního prostředí. Součástí každé chemické látky nebo přípravku je
bezpečnostní list. Chemické látky a přípravky budou skladovány v přepravních a
distribučních obalech k tomu určených, které budou zabezpečeny proti úniku těchto látek
a proti účinkům povětrnostních vlivů a budou označeny značkami výstrahy a zákazu v
souladu s nařízením vlády č. 11/2002 Sb.

Hodnocení rizik stavů podle doby jejich vzniku:
Období výstavby - Při výstavbě posuzovaného záměru lze uvažovat riziko požáru, riziko
znečištění půdy, povrchových či podzemních vod, riziko znečištění ovzduší a riziko vzniku
nebezpečného nebo většího množství odpadů. Tyto druhy havárií by neměly způsobit
znečištění životního prostředí většího rozsahu, protože mají být k dispozici okamžitě zařízení a
stroje, kterými lze zasáhnout a škodu odstranit. Škodám je však nutno předcházet již
preventivními kontrolami řádného technického stavu mechanizmů, kontrolami stavu užívaných
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komunikací, vybavení zařízení staveniště nezbytnými havarijními prostředky (vapex, sorpční
rohože, označené sběrné nádoby, apod.), používáním záchytných van na olej a palivo pod stroji
a školením pracovníků. Dodavatel stavby musí mít zpracován plán řízení ochrany životního
prostředí při výstavbě, požární, povodňový a havarijní řád a musí učinit všechna opatření pro
minimalizaci vzniku takového nestandardního stavu.
Únik látek nebezpečných vodám se musí hlásit Hasičskému záchrannému sboru a
vodohospodářskému orgánu (Povodí Vltavy s.p., ČIŽP OI Praha, OŽP MHMP).
Kontaminovaná zemina musí být neprodleně odtěžena, uložena do zabezpečeného kontejneru a
předána odborné firmě s příslušným oprávněním v odpadovém hospodářství.
Stavební dodavatel musí učinit všechna opatření pro minimalizaci vzniku
nestandardního stavu a musí mít z preventivních důvodů zpracovanou následující dokumentaci:
- plán řízení ochrany životního prostředí při výstavbě (EMP),
- požární plán,
- havarijní plán,
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) pro stanovení
pravidel a podmínek zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti,
eliminaci rizika ohrožení majetku, zajištění ochrany životního prostředí
a předcházení vzniku mimořádných událostí při provádění pracovních činností,
- povodňový plán stavby - pro případ umístění staveniště v dosahu povodňových stavů
toků (Písnický potok, Vestecký potok).
Období provozu - Za běžného provozu neplynou pro řidiče a pro okolní obyvatelstvo žádná
významná rizika, která by se vymykala provozu na komunikacích obdobného typu.
Bezpečnostní rizika představují pouze havárie nebo mimořádné události. Důsledkem těchto
mimořádných událostí jsou stejná environmentální rizika jako ve fázi výstavby, tj. riziko
znečištění půdy, povrchových či podzemních vod, riziko znečištění ovzduší a riziko vzniku
většího množství odpadů.
Z hlediska vzniku možných havárií lze očekávat následující rizika:
- kolize vozidel a autohavárie,
- únik pohonných hmot a maziv,
- únik přepravovaných nebezpečných látek.
Individuální kolize, výjimečně hromadné havárie na nové komunikaci nelze vyloučit. Míra
jejich rizika a jejich četnost bude obdobná jako při provozu na komunikacích obdobné intenzity
a návrhové rychlosti a bude řešena standardními prostředky (záchranná služba, policie, hasiči).
Shrnutí
Tranzitní a velkokapacitní přeprava látek s nebezpečnými vlastnostmi je obecně pro místní
komunikace nevhodná a je nutné ji orientovat na vnější dopravní okruhy města.
Posuzované komunikace stavebního záměru (v obou variantách) jsou určeny pouze na
nezbytnou nízkokapacitní přepravu a zásobování vybranými látkami s cílovým určením na
pracovištích areálu STAR. Seznam těchto látek a podmínky pro jejich přepravu budou známy
po stabilizaci seznamu budoucích pracovišť umístěných v areálu STAR a jejich výrobních
programů.
Výše uvedeným rizikům bude třeba zabránit preventivními opatřeními, opírajícími se
o havarijní plány. Při přepravě nebezpečných látek je obecně nutno dodržovat Evropskou
dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných látek (ADR).
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D.4. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, PŘÍPADNĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Členění kapitoly D.4:
D.4.1. Územně plánovací, organizační a projektová opatření.
D.4.2. Technická opatření.
a) Obecná opatření pro ochranu životního prostředí.
b) Minimalizace vlivů na obyvatelstvo.
c) Minimalizace vlivů na povrchovou a podzemní vodu.
d) Minimalizace vlivů na půdu.
e) Minimalizace vlivů na flóru, faunu a ÚSES.
D.4.3. Kompenzační opatření.
D.4.4. Optimalizační opatření.
D.4.5. Jiná opatření .
Kapitola je přehledem základních opatření a omezení, která je nutné přijmout pro minimalizaci
negativních dopadů posuzovaného stavebního záměru a jejího provozu na složky životního
prostředí. Rozsah a podoba navržených opatření mohou být eventuálně doplněny v dalších
stupních projektové přípravy stavebního záměru a to na základě upřesnění podkladů, vlastního
technického návrhu, výsledků projednání záměru s dotčenými subjekty nebo výsledků
doplňujících průzkumů.
D.4.1. Územně plánovací, organizační a projektová opatření
Územně plánovací a organizační opatření vycházejí ze stávajících a nově zpracovávaných
územně plánovacích dokumentací hl. m. Prahy a územně dotčených obcí.
Základní opatření navrhovaná v rámci dalších stupňů projektové dokumentace a inženýrské
činnosti:
 Provést podrobný geologický a hydrogeologický průzkum zejména ve vztahu k návrhu
křížení navrhované komunikace s trasou Vestecké spojky.
 Zpracovat akustickou studii na základě zpřesněných podkladů.
 Zpracovat akustickou studii pro období výstavby na základě ZOV a harmonogramu
výstavby.
 Zpracovat podrobnou rozptylovou studii pro vybranou variantu pro období výstavby.
 V rámci dokumentace pro územní řízení provést podrobnou inventarizaci porostů přímo
dotčených stavebními pracemi po zaměření, se stanovením priorit ochrany a náhrady dřevin.
 Projednat s orgány ochrany přírody rozsah kácení a realizaci náhradní výsadby.
 Vypracovat projekt sadových úprav a náhradní výsadby za vykácené porosty. Výsadby

izolační zeleně je nutno realizovat na všech místech, kde to je prostorově a technicky
možné.
 Požádat orgán ochrany ZPF o vynětí pozemků náležejících k ZPF ze zemědělského půdního
fondu.
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 Vymezit plochy pro zařízení staveniště, plochy pro deponie zemin a příjezdové trasy
s minimálním vlivem na životní prostředí. Zařízení staveniště vybavit tak, aby jejich provoz
odpovídal platným předpisům v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady, likvidace
odpadních vod atd.), konkretizovat lokalizaci a vybavení oplachových ramp pro nákladní
vozy vyjíždějící na místní komunikace.
 Zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV) s důrazem na minimalizaci negativních vlivů
na přilehlou obytnou zástavbu hlukem, emisemi a prašností. V rámci ZOV stanovit a
projednat přepravní trasy s požadavkem na maximálně možné trasování mimo obydlené
zóny.
 Zpracovat dokumentaci dle kapitoly D.3. – požární, havarijní povodňový řád, EMP, BOZP a
další.
 Koordinovat výstavbu s dalšími stavbami v širším území ve všech etapách přípravy a
realizace. Projednat ve variantě 1 možné využití materiálu nadbytečného výkopku
nevyužitelného pro násypy a zpětné zásypy pro účel jiných stavebních záměrů probíhající
současně v daném území. Obdobným způsobem koordinace řešit ve variantě 2 nedostatek
zeminy pro násypy.
D.4.2. Technická opatření
Jedná se o opatření většinou technického rázu, kterými je možné minimalizovat negativní vlivy
navrhovaného záměru stavby a jejího následného užívání v zájmovém území na jednotlivé
složky životního prostředí. Podle hodnocených vlivů je možné rozlišit opatření na jejich
minimalizaci:
a) obecná opatření pro ochranu životního prostředí,
b) vlivy na obyvatelstvo,
c) na povrchovou a podzemní vodu,
d) na půdu,
e) na flóru, faunu a ÚSES.
Vzhledem k předpokládané velmi dlouhé životnosti stavby se nenavrhují opatření pro období
likvidace stavby, neboť nelze objektivně posoudit technické možnosti ani související náklady
v době její případné likvidace.
a) Obecná opatření pro ochranu životního prostředí

Období přípravy a realizace stavby - Stavba bude prováděna tak, aby bylo minimalizováno
možné narušení životního prostředí stavbou a činnostmi se stavbou souvisejícími. Tomuto cíli
bude podřízen již výběr stavební organizace, která bude provádět stavbu. Navrhujeme proto
následující obecná opatření:
 Stavební dodavatel musí být vybaven vhodnou stavební a dopravní technikou. Veškerá
technika musí být udržována v odpovídajícím technickém stavu, aby nedocházelo
k zatěžování okolí stavby nadměrných hlukem ani emisemi (minimálně na úrovni Stage IIIA
dle Směrnice 2004/26/EC, optimálně však na úrovni Stage IV) a aby nebyla příčinou
ekologické havárie (úniky maziv, paliva nebo hydraulických olejů).
 Odpovědní pracovníci musí v průběhu přípravy a realizace stavby dbát na plnění všech
opatření k ochraně životního prostředí. Do smluvních ujednání s dodavatelem stavby
zahrnout požadavek zajištění konkrétně vyjmenovaných opatření k omezení emisí ze
stavební činnosti, včetně smluvních sankcí.
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 Musí být zajištěna řádná koordinace a souběh prací, aby nedocházelo ke zbytečnému
poškozování životního prostředí (minimalizace časových prodlev, minimalizace běhu
mechanismů naprázdno, minimalizace trvání zemních prací a zkrácení období se zvýšenou
prašností, apod.).
 Všichni pracovníci na stavbě musí být před zahájením prací obecně i konkrétně poučeni
jakým způsobem postupovat, aby nedocházelo k poškozování ŽP (například při používání
dopravních prostředků apod.).
 Navrhnout a projednat technicko-organizačních opatření a optimální harmonogram prací
včetně nasazení stavebních a dopravních mechanismů. Stavbu provádět po úsecích podle
schváleného harmonogramu stavby, který bude součástí dokumentace zásad organizace
výstavby (ZOV). Cílem je eliminovat a minimalizovat potenciální vlivy stavební činnosti na
kvalitu životního prostředí, zejména za účelem omezení hluku a prašnosti ze stavby a ze
staveništní dopravy (včetně přenosu prachu na veřejné komunikace).
 V návrhu ZOV je třeba dále řádně zvolit a v rámci stavební přípravy projednat přepravní
trasy, umístění dočasných objektů stavby, ploch stavebního dvora a manipulačních
a skladových ploch.
 V případě nepříznivých meteorologických podmínek omezit stavební práce, případně
zamezit šíření prachových částic do okolí (zástěny, skrápění prostoru stavby).
 Zajistit důkladnou očistu stavebních mechanismů a nákladních automobilů před vjezdem na
veřejné komunikace.
 Sypký odpad ze stavby a dovážené sypké stavební materiály na korbách automobilů
zakrývat plachtami.
 Zajistit průběžné čištění navazujících úseků veřejných komunikací.
 Přeprava zeminy a stavebních materiálů musí být realizována pouze po stanovených
přepravních trasách. Aby se minimalizovala dopravní zátěž stávajících komunikací
v dotčeném území a negativní vlivy na obyvatelstvo budou přepravní trasy v maximální
míře využívat trasu budované komunikace.
 Stávající veřejné komunikace ovlivněné stavbou budou po jejím dokončení opraveny
a uvedeny do původního stavu.
 Po dobu výstavby bude zajištěn bezproblémový provoz veřejné dopravy a dostupnost všech
území dotčených stavbou pro vozy lékařské záchranné služby, hasičů a policie.
 V rámci stavby i ve styku s veřejností budou dodržována všechna technická bezpečnostní
opatření (dopravní značení, výstražná značení, osvětlení objektů, mechanické zábrany atd.).
 Produkované odpady zařazovat podle Katalogu odpadů, shromažďovat, třídit, skladovat
a evidovat podle druhů a průběžně předávat osobě oprávněné k nakládání s odpady.
U odpadů (zejména u výkopových zemin v blízkosti komunikace) je třeba kontrolovat, zda
odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Využitelné odpady budou recyklovány
nebo jinak využity.
Období provozu - Pro fázi provozu komunikace navrhujeme následující opatření na ochranu
životního prostředí:
 Komunikace bude provozována v souladu s provozním řádem a obecně závaznými předpisy.
 Pro celou trasu komunikace musí být zpracován havarijní plán pro realizaci okamžitých
opatření při nehodách vozidel, při nichž existuje nebezpečí úniku škodlivých látek.
 Komunikace a veškerá její zařízení (kanalizace, propustky, zeleň, dopravní značení aj.)
budou udržovány v řádném technickém stavu a bude prováděna jejich pravidelná kontrola
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na základě provozních řádů těchto objektů.
 V průběhu zimní údržby bude dbáno o minimalizaci negativních vlivů chemických látek
používaných k posypu vozovky.
b) Minimalizace vlivů na obyvatelstvo

Základní druhy opatření z realizace a z provozu dokončené komunikace:
 Opatření k snížení účinků hluku a vibrací.
 Opatření proti emisím do ovzduší.
Cílem navržených opatření je omezit možné negativní vlivy stavby na životní prostředí, které
vznikají v důsledku stavební činnosti a následně provozem po dokončené komunikaci. Pohyb
stavebních mechanismů, strojů a automobilů v zastavěných územích a minimalizovat jejich
dopad na okolí a obyvatelstvo zejména v osídlených územích okolí stavby. Negativní vlivy
během výstavby, způsobené především pohybem a činností nákladních aut, zemních strojů
a další techniky, je třeba omezit tak, aby dopad na okolní zástavbu byl co nejmenší. Omezení
dopadu hlučnosti je možné vhodnou volbou přepravních tras, vhodným časovým rozvrhem
nasazení mechanizace a jejím dobrým technickým stavem. Rozvoz zeminy je nutno řešit pokud
možno po trase, aby nedocházelo ke zbytečnému používání silnic a obtěžování obyvatel
v obcích. Pro dovoz stavebního materiálu budou stanoveny přepravní trasy, komunikace
porušené v důsledku nadměrného opotřebování budou opraveny nejméně na kvalitu před
zahájením výstavby. Prašnost je nutné řešit kropením a řádnou očistou nákladních aut
a mechanismů.
Návrh opatření ke zmírnění negativních vlivů na kvalitu ovzduší - Záměry lokality STAR
jsou umístěny na území aglomerace CZ01 Praha a zóny CZ02 Střední Čechy. Pro oba tyto
územní celky byly vydány Programy ke zlepšování ovzduší, které zahrnují i opatření ke snížení
vlivu dopravy na úroveň znečištění. Vybrána a dále hodnocena byla účinnost 2 opatření:
I.
výsadba vegetačních pásů podél komunikací,
II.
čištění komunikací.
Jedná se o opatření zaměřená především na tuhé znečišťující látky, zejména částice PM10,
PM2,5 a na ně vázané škodliviny, mezi které patří i benzo(a)pyren. Účinnosti těchto opatření
byly hodnoceny podle vydaných metodických pokynů a odborných studií. Každé z uvedených
opatření má jiný způsob výpočtu účinnosti, a proto nelze tyto hodnoty jednoduše sečíst. Na
základě dostupných znalostí lze předpokládat, že vhodnou kombinaci obou opatření lze
dosáhnout dostatečné úrovně zmírnění negativních vlivů na kvalitu ovzduší po realizaci
záměru.
I. Výsadba pásů vegetace podél komunikace za účelem snížení prašnosti - Toto opatření pro
snížení emisí z dopravy má vliv především v rámci řešení problematiky emisí
suspendovaných částic a látek na ně navázaných. Pro výpočet účinnosti navrženého
opatření jsme vycházeli z dokumentů pro výpočet snížení koncentrací škodlivin výsadbou
izolační zeleně vydaných MŽP a ŘSD.
Účinnost tohoto opatření je závislá na řadě faktorů. Množství zachycených částic je
závislé na prostorovém uspořádáním porostu a jeho druhovém složení. Významným
faktorem, který ovlivňuje záchyt emitovaných částic vegetačním pásem je také jeho
hustota. Pro plnění izolační funkce vegetace a snižování imisní zátěže suspendovaných
částic je metodickým pokynem doporučená výsadba minimálně dvou až tříetážového
porostu, složeného z druhů dřevin se zvýšenou schopností pohlcovat prachové částice.
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Vegetační pás by měl být umístěn co nejblíže ke zdroji emisí, s ohledem na prostorové
možnosti konkrétní lokality a bezpečnost silničního provozu.
Pro návrh tohoto kompenzačního opatření byla uvažována suma emisí z úseků A, B a C
záměru. Nejvyšší vypočtené emise jsou na úrovni celkem 1,5 t/rok PM10, 0,47 t/rok PM2,5
a 0,059 kg/rok BaP. Podle § 27 vyhlášky č. 415/2012 Sb. se za dostatečné kompenzační
opatření považuje to opatření, jehož vlivem se dosáhne minimálně stejného nebo většího
snížení změny emise vynásobené koeficientem významnosti, než bude výše změny emise
vynásobené koeficientem významnosti u nového zdroje. V případě zeleně se za efektivní
výšku zdroje považuje střední výška koruny. Automobilová doprava je zdrojem s efektivní
výškou menší než 1,5 m a koeficientem významnosti 50. Efektivní emise z provozu
záměru jsou tak na úrovni 75,25 ef.t/rok PM10, 23,5 ef.t/rok PM2,5 a 2,95 ef.kg/rok BaP.
Výpočet množství zachyceného prachu vychází (dle metodiky uvedené v H.2 Příspěvková
rozptylová studie) ze schopnosti stromů vázat prach.
Z výpočtů (v rámci H.2) vyplývá, že při výsadbě 25 stromů s objemem koruny min.
7 m3 a střední výškou koruny 4 m dojde ke kompenzaci emisí BaP na úrovni 3,04 ef.
kg/rok.
II. Čištění komunikací za účelem snížení prašnosti - Mezi hlavní výhody tohoto opatření patří
možnost aplikace přímo na tělese komunikace, výrazná flexibilita a možnost okamžité
aplikace. Pro dosažení dostatečné účinnosti čištění je nutno volit technologie, které
skutečně zajistí fyzické odstranění prachu z vozovky. Jedná se o čistící vozy vybavené
soustavou kartáčů s odsáváním prachu a současně se zkrápěním kartáčů za účelem
eliminace prašnosti při vlastním čištění (tzv. samosběrné vozy). Nejvhodnější je pak
kombinace nasazení samosběrných vozů s následným oplachem zbytkového znečištění
tlakovou vodou. Naopak za neúčinné je považováno kropení silnic (jedná se jen o dočasné
zvlhčení bez dlouhodobého účinku), aplikace kartáčovacích systémů nebo samotný oplach
vodou bez odsávání prachu.
Další možná obecná opatření proti emisím z dopravy do ovzduší:
- zajištěním plynulosti za běžného silničního provozu;
- racionalizace používání konvenčních soukromých automobilů;
- osobním přístupem k bezpečnému a plynulému řízení vozidel (tzv. ecodriving);
- podpora marketingu vozidel s nízkou nebo nulovou úrovní znečišťování;
- opatření pro řízení poptávky a integraci služeb v oblasti městské dopravy;
- zavedení informačního dopravního systému;
- opatření k omezování měrných emisí na vozidlech;
- zlepšování kvality pohonných hmot;
- modernizace vozového parku.
c) Minimalizace vlivů na povrchovou a podzemní vodu

Období přípravy a realizace stavby - Doporučujeme provést pasportizaci stávajících
existujících hydrogeologických objektů včetně geodetického zaměření (např. studní)
v zájmovém území pro vyhodnocení možných vlivů stavby na tyto objekty a to jak z hlediska
možného snížení hladiny podzemní vody tak i z hlediska možného ovlivnění její kvality.
Rozsah průzkumu bude upřesněn podrobným hydrogeologickým průzkumem v průběhu
přípravných prací.
 Během výstavby při zemních pracích je nutno zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, která
by mohla nastat v důsledku nevhodného ukládání vytěžené zeminy, případně nevhodným
vyrovnáváním nerovnosti terénu. K tomu je třeba vytvořit taková technická opatření, jejichž
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cílem je neškodné odvedení soustředěného povrchového odtoku srážkových vod. Tato
opatření jsou nezbytná na všech místech stavby včetně zařízení staveniště, přeložek
komunikací atd.
 Dále je nutno eliminovat nebezpečí eroze na definitivních svazích zářezů a násypů tělesa
komunikace. Jako prostředek protierozní ochrany je nutné co nejdříve (v závislosti
na vegetačním období) po provedení zářezu a násypu vysadit travní porosty a další ochranné
porosty na vrstvu ornice.
Ochrana proti únikům ropných látek :
 Na staveništi nebudou prováděny žádné opravy stavebních strojů nebo dopravní techniky.
 Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.)
s výjimkou běžné denní údržby.
 Plnění palivy v areálu stavby bude prováděno pouze v nezbytných případech, kdy by plnění
mimo areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.
 Pokud budou zásobní paliva a maziva uskladněna na stavbě, musí být odpovídajícím
způsobem zabezpečena proti potenciálním únikům (uzamčený sklad, záchytná bezodtoká
jímka, atd.).
 Po dobu výstavby je nutno zamezit odtoku splachů ze staveniště instalací dočasných
zemních záchytných jímek.
Období provozu
 Je nezbytné provádět pravidelné odborné prohlídky při nichž se posoudí stav všech
odvodňovacích zařízení i odvodňovaných ploch. Podle výsledku se zařídí potřebné
udržovací práce. Odvodňovací příkopy i propustky se zanáší splaveninami, zarůstáním,
vymíláním vodou i poškozením mrazem. Tím se jejich průtočné profily zužují, deformují
a následkem toho se znehodnocuje kapacita odvodnění. Prohlídky jsou nutné dvakrát ročně
– na jaře po tání sněhu a na podzim před příchodem mrazů.
 Vzhledem k narůstajícím koncentracím chloridů v povrchových i podzemních
vodách doporučujeme, aby se při odklízení sněhu nebo ledové námrazy minimalizovalo
množství posypu chloridy použitím účinnější formy roztoku a za extrémních situací se
chloridy nahradily inertním posypovým materiálem. Doporučujeme provádět kontrolní
měření ovlivnění hladin a kvality podzemní vody v rozsahu studní v zájmovém území
sledovaných provedenou pasportizací.
d) Minimalizace vlivů na půdu

Období přípravy a realizace stavby






Je nutno minimalizovat dočasné i trvalé zábory půdního fondu.
Na ploše staveniště bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka ornice, která
bude dočasně uložena na mezideponiích. Ornice určená pro konečné úpravy tělesa
komunikace a jeho okolí bude deponována v určené části staveniště.
Zpracovat návrh hospodárného využití skrytých kulturních vrstev půdy tak, aby byla
vyloučena jejich degradace. Jedná se o povinnost investora, která je zakotvena v zákoně
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
Terénní práce provádět tak, aby nedošlo k vytvoření drah soustředěného odtoku dešťových
vod.
Za vykácenou zeleň je nutno provést náhradní výsadbu po dohodě s příslušnými orgány
ochrany přírody.
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Období provozu



Provádět řádnou údržbu ozeleněných svahů silničního zářezu a náspů.
V případě erozního poškození postižené úseky opravit.

e) Minimalizace vlivů na flóru, faunu a ÚSES

Flóra










Do dalších stupňů projektové dokumentace zpracovat projekty vhodného ozelenění trasy
navrhované komunikace tak, aby došlo ke zvýšení druhové rozmanitosti a bylo přispěno ke
zvýšení prostupnosti území pro živočichy.
Na základě upřesnění technického řešení stavby v dalších stupních projektové dokumentace
navrhnout výsadbu krycí a izolační zeleně.
Na základě upřesnění technického řešení stavby v dalších stupních projektové dokumentace
navrhnout a s příslušným orgánem projednat opatření k ochraně jednotlivých prvků ÚSES
a VKP včetně návrhu jejich potenciálního zlepšení k dosažení jejich cílového stavu:
- Funkční posílení lokálního biokoridoru podél Vesteckého potoka (viz LBK 1 dle ÚP
Vestec),
- úsek křížení s trasou navrhované komunikace v úseku A.
Tato opatření budou obsahovat - návrh výsadby podél vodoteče v dotčeném úseku
biokoridoru, dále návrh profilu propustku umožňující migraci živočichů podél koryta
a prověření možnosti oddálení trasy komunikace od koryta vodoteče v dalším stupni
projektové dokumentace.
Minimalizovat zásahy do vzrostlé zeleně, stromy, které by mohly být při výstavbě
poškozeny, mechanicky ochránit.
Nezbytné kácení, resp. vyřezávání vzrostlé zeleně provádět v mimovegetační době (říjen až
březen), v mimovegetační době provádět pokud možno i zemní práce spojené s likvidací
stávajícího vegetačního krytu v ekologicky nejhodnotnějších úsecích uvedených výše.
Dokončené zemní těleso co nejdříve ozelenit, aby nedošlo k rozšíření ruderálních druhů
rostlin; pokud již dojde k rozšíření nebezpečných invazních druhů (např. netýkavka
žláznatá, křídlatka japonská, bolševník velkolepý, aj.) provést neprodleně jejich účinnou
likvidaci. Zvláště ohroženými lokalitami jsou potoční nivy (viz Vestecký a Písnický
západní potok).
V případě nálezu chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich
záchranu a odborný transfer na vhodné lokality, postup je třeba konzultovat s orgánem
ochrany přírody.

Fauna



Zásahy do vegetace je vždy možné naplánovat tak, aby nekolidovali s harmonogramem
prací, přičemž je nutné konstatovat, že v termínu hnízdění ptáků je kácení a kosení
nepřípustné.
Investor zajistí pro období před zahájením zemních prací a pro jejich průběh odborný
biologický dozor. Pokud bude v rámci biologického dozoru zjištěn výskyt zvláště
chráněného druhu živočicha, potom odborně způsobilá osoba bezodkladně navrhne
příslušná opatření, která budou pro žadatele závazná. Odborně způsobilá osoba např.
provede odchyt a záchranný přenos mimo prostor zemních prací.
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V případě významnějšího časového odstupu stavby od provedeného průzkumu je vhodné
po vytýčení stavby, respektive přístupového a manipulačního pruhu opět provést kontrolu
výskytu nor (letních anebo zimních podle období) a v případě nálezu budou tyto nory
odkopány a křečci přeneseni do neobsazené vhodné lokality.

D.4.3. Kompenzační opatření


Kompenzovat lze případné prokázané škody způsobené stavební činností, např.
poškozením budov činností spojených se zemními pracemi v blízkosti zástavby nebo
vlivem dopravy na stavbě.

D.4.4. Optimalizační opatření
Žádná konkrétní optimalizační opatření pro řešení navrhovaného stavebního záměru nejsou
v současném stavu jeho přípravy navrhována.

D.4.5. Jiná opatření


Na stavbě je nutné zajistit záchranný archeologický výzkum podle zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, v platném znění. Podmínky archeologického výzkumu určí
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze (archeologické
oddělení), který rovněž doporučí stavebníkovi organizaci oprávněnou k provádění
výzkumu. Archeologický výzkum, prováděný formou dohledu v průběhu zemních prací
stavby, je třeba dohodnout mezi stavebníkem a oprávněnou organizací v dostatečném
časovém předstihu. Je třeba konzultovat časový harmonogram prací přímo s archeology
příslušné oprávněné organizace a v úsecích nově hloubených shora počítat s dostatečnou
časovou prodlevou pro záchranu a dokumentaci zachycených archeologických nálezů.
 V rámci dokumentace DÚR navrženého trvalého záboru navrhovanou stavbou bude
vyčíslen ve výkupovém elaborátu stavby a jejich odkoupení projednáno v rámci stavebního
řízení. Nepředpokládá se, že pro realizaci stavebního záměru bude nutné provést vykoupení
a demolici žádných stavebních objektů.
Jiná opatření nejsou v současnosti v souvislosti s posuzovanou stavbou navrhována.
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D.5. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ
A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ
Získání věrohodných podkladů pro hodnocení vlivů vyžaduje dlouhodobé, opakované terénní
sledování, které není možné realizovat z hlediska splnění termínů stanovených zadavatelem
dokumentace. Použitá technika studia literárních záznamů v kombinaci s cíleným terénním
průzkumem představuje nejefektivnější způsob získání relevantních podkladů pro hodnocení
vlivů záměru na faunu, flóru i ekosystémy.
Dopravní vztahy
Pro potřeby zpracování akustické a rozptylové studie pro dokumentaci byly vypracovány
Dopravně inženýrské podklady - Lokalita STAR (NDCON s. r. o., 2017) - viz příloha H.5,
které jsou podkladem pro předkládané studie. Zpracované DIP znázorňují dopady lokality
STAR na stávající a budoucí komunikační síť. Na základě připomínek vznesených v rámci
zjišťovacího řízení bylo posouzeno následujících 8 stavů:
1. Nulová varianta – 2016 stávající stav;
2a. Nulová varianta – výhled 2030, stávající komunikace;
2b. Nulová varianta – výhled 2030, realizace staveb obchvatu Dolních Břežan (včetně
zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ Praha Písnice,
stavby JZ obchvatu Jesenice;
3a. Aktivní varianta – výhled 2030, rozsah komunikací v nulové variantě 2a + posuzovaný
záměr (komunikace A+B+C);
3b. Aktivní varianta – výhled 2030, uvedený záměr včetně stavby obchvatu Dolních Břežan
(včetně zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ Praha
Písnice a stavby Metro D (včetně objektu P+R), po zprovoznění mimo D3;
3c. Aktivní varianta – výhled 2030, uvedený záměr včetně stavby obchvatu Dolních Břežan
(včetně zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ Praha
Písnice a stavby Metro D (včetně objektu P+R), včetně D3, po zprovoznění;
4a. Aktivní varianta – výhled 2050, rozsah komunikací v nulové variantě 2a + posuzovaný
záměr;
4b. Aktivní varianta – výhled 2050, uvedený záměr včetně stavby obchvatu Dolních Břežan
(včetně zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ Praha
Písnice a stavby Metro D (včetně objektu P+R), včetně D3;
5. Silniční síť rok 2000.
Pro zpracování Dopravně inženýrských podkladů (příloha H.5) byly využity jako podklad
výstupy z několika již zpracovaných dokumentací, které se týkaly záměru nebo souvisejících
staveb v širším okolí stavby.
Použité podklady v rámci zpracování přílohy H.5:
1. Aktualizace dopravní prognózy - III/0031 Dolní Břežany - obchvat (Cityplan, 05/2015) Využity výstupy z dopravního modelu a uvažované dopady ze zkoumaných scénářů.
2. Výstupy dopravního modelu pro Vesteckou spojku a jižní obchvat Jesenice (SUDOP,
06/2016).
3. DIÚ o intenzitě automobilové dopravy (TSK Praha) - Dopravně-inženýrské údaje
o intenzitě automobilové dopravy pro komunikace ve vlastnictví města a správě TSK pro
roky 2000, 2015.
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4. Informace o záměru výstavby lokality STAR - Předpokládané umístění a rozdělení
jednotlivých záměrů, předpokládaný počet zaměstnanců.
5. Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI - Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb.(Ekola group, 08/2009).
6. Celostátní sčítání ŘSD 2000, 2010.
7. Vlastní průzkumy zpracovatele přílohy H.5 - na komunikacích bez údajů o dopravních
zátěžích.
8. Vestecká spojka - v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603 Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 4 (IKP consulting engineers s.r.o.,
2008).
9. Dopravní posouzení vlivu Vestecké spojky na obec Vestec (Jacobs consultancy, spol. s r.o.,
2010).
Určení dopravních intenzit pro jednotlivé modelované úseky komunikací - Na základě
zjištěných údajů z předpokládaného počtu pracovních míst a dokumentaci č. 5 (dle předchozího
seznamu) byl vypočten předpokládaný celkový objem dopravy generovaný z jednotlivých
záměrů Lokality STAR. Předpokládaný počet zaměstnanců pro jednotlivé záměry byl
vzhledem k informacím o jednotlivých projektech rozdělen poměrově. Generovaná doprava
Lokalitou STAR je tvořena osobními automobily zaměstnanců a návštěv jednotlivých záměrů.
Dále byl proveden doplňující dopravní průzkum (2016/12) za účelem zjištění hodnot
dopravních intenzit a případně také jejich směrů na komunikacích (na kterých byl dále
postaven hlukový model - viz příloha H.3 Akustická studie). Hodnoty získané dopravním
průzkumem byly dále zpracovány a přepočteny dle TP 189 na roční průměry denních intenzit
(RPDI). Takto získaná data dále vstupují jednak do výpočtu návrhového horizontu pro roky
2030 a 2050.
Pro navazující ulice a komunikace - Meteorologická, Libušská, Vídeňská, Kunratická
spojka, Podchýšská - byly použity intenzity zveřejněné TSK z listopadu 2015. Dále pak byly
vyžádány na TSK intenzity pro rok 2000.
Pro ulice - K Libuši, Švihovská, Na Losách, Pramenná - byly použity intenzity
z doplňujícího dopravního průzkumu a dostupných demografických dat.
Pro dálnice, silnice II a III. třídy byly využity hodnoty z celostátního sčítání dopravy
uvedeného na stránkách ŘSD a dopravního modelu společnosti Cityplan a SUDOP.
Pro výhledové roky 2030 a 2050 byly dle TP 225 (Prognóza intenzit automobilové
dopravy) odvozeny růstové koeficienty pro řešené území.
Pro stanovení denní (6 ÷ 22 hod.) a noční doby (22 ÷ 6 hod.) byly použity hodnoty
z dopravního modelu společnosti Cityplan pro stávající stav. Poměry denní a noční doby byly
aplikovány na výhledové roky 2030 a 2050.
Na základě těchto podkladů byla vyhodnocena stávající komunikační síť a výhledová
komunikační síť, které byly dále posuzovány v rámci jednotlivých stavů (celkem 8 stavů
různého zapojení posuzovaných silničních staveb v rámci dopravního systému širšího okolí
záměru).
Fauna
Podklady pro získání podkladů pro hodnocení fauny v záměrem dotčeném území byly získány
z literárních podkladů a vlastního terénního průzkumu.
▪ Bezobratlí
Bezobratlí nebyli shromažďováni přímým sběrem, smýkáním a sklepáváním. Bylo prováděné
jen namátkové prohledávání příhodných míst (drny, odpadky apod.) a úkrytů a dále bylo
provedeno pouze vizuální pozorování s tím, že nebyly zaznamenány žádné význačné druhy
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rozpoznatelné v podzimním aspektu (např. mraveniště, ulity měkkýšů apod.). Vzhledem
k termínu průzkumů (podzim) a především stavu území (intenzivně využívaná orná půda, popř.
vegetace komunikací) nelze předpokládat výskyt významných taxonů anebo druhů uvedených
v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky – Bezobratlí. Anebo pokud by se
vyskytovali, tak jsou každoročním užíváním omezováni (kromě např. rodu Brachinus sp.
apod.).
▪ Obratlovci
Přehled obratlovců byl sestaven podle výsledků přímých pozorování a na základě hlasových
projevů a pobytových značek (stop, okusu, trusu, nor a hnízd).
Průzkum ptáků byl proveden pochůzkou po celé lokalitě metodou bodového transektu:
vzdálenost mezi body cca 35 ÷ 50 m, na každém bodu po dobu 5 minut zaznamenávání všech
viděných a slyšených ptáku (všech druhů) v neomezené vzdálenosti. U ptáků je vždy
podmínkou, že jedinci tohoto druhu se na lokalitě vyskytují trvale (množí se anebo zalétávají za
potravou) a nebyli zaznamenáni pouze v průběhu migrace (vysokého přeletu). Nejnápadnější
druhy ptáků byly podrobeny hodnocení dle metodiky (Hill et. Al 1997 ex Příloha č.8 Poznámky
k biologickému posouzení konkrétních záměrů výstavby VE v Moravskoslezském kraji).
Pro průzkum netopýrů byl použitý detektor a identifikátor netopýrů Magenta 5.
Pro průzkum výskytu křečka polního byly použity informace z dostupné literatury a
portálu www.biomonitoring.cz. Následně byly v terénu vyhledávány nory myšovitých a
prováděna jejich identifikace, vzhledem k termínu provádění byly vyhledávány determinanty
nadzemní architektury nor křečka polního a to nory letní i zimní.
Flóra
Soupis druhů cévnatých rostlin byl proveden na základě terénních průzkumů provedených
pochůzkami po lokalitě. Zaznamenán byl podzimní aspekt, ze kterého byl vytvořen souhrnný
kompilát (viz příloha: Biologické průzkumy a posouzení lokality záměru). Součástí práce
v terénu bylo vypracování soupisu druhů cévnatých rostlin, vypracování spektra životních
forem a vytvoření spektra jednotlivých segmentů vegetace, a celkové zhodnocení stavu dané
lokality.
Pro provádění většiny biologických průzkumů nebyl termín ideální, nicméně stav a
užívání lokality neumožňuje výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, v případě výskytu
vzácných anebo významných druhů by se jednalo o druhy segetálních plevelů anebo popř.
ruderálních druhů v případné kategorii C2 až C4 (kvalifikovaný odhad) Červeného seznamu
cévnatých rostlin ČR.
K určování jednotlivých druhů rostlin byl použit Klíč ke květeně ČR (Kubát et al.
2002). Informace o kategorii ochrany podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., a popř. podle Černého a
červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Procházka [ed.] 2001).
Informace o původnosti druhu dle seznamu zavlečených druhů rostlin z časopisu Preslia
84/2 (2012) - (Pyšek et al. 2012).
Při inventarizaci druhů bylo zhodnoceno pouze stromové (E3), keřové (E2) a bylinné
patro (E1). Mechové patro (E0) bylo vynecháno.
Ekosystémy
Pro studium ekosystémů, jejich vývoje a možného vlivu záměru na tyto ekosystémy byly
použity historické mapové zdroje, historické i současné letecké snímky a Vegetační mapy hl.
m. Prahy.
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Ovzduší
Rozptylová studie (příloha H.2) byla zpracována pro celkem 10 variant výpočtu, které hodnotí
imisní příspěvky z dopravy na stávajících a projektovaných silnicích v předmětném území za
stávajícího a budoucího stavu a stavu po realizaci záměru. Z hlediska příspěvkového znečištění
vnějšího ovzduší jsou výpočty zpracovány pro nejvýznamnější druhy znečišťujících látek ze
silniční dopravy, které mají vyhlášeny imisní limity z hlediska ochrany zdraví lidí NO2, PM10,
PM2,5, benzen a B(a)P. Emisní faktory pro uvedené znečišťující látky jsou pro mobilní zdroje
určeny podle typů vozidel, druhu paliva a dalších ovlivňujících okolností (délka úseků, rychlost
jízdy, podélný sklon vozovky, klimatické charakteristiky apod.) podle předefinované schémy
vozového parku pro Prahu, rok 2016, 2030 a 2040 pomocí programu MEFA 13 – výpočet
emisí a víceemisí z liniových zdrojů (z databáze). Do výpočtu RS byly zahrnuty primární emise
i emise z resuspenze.
Obecně lze v buducnosti očekávat nárůst intenzity dopravy na téměř všech pozemních
komunikacích a zvyšující se zastoupení vozidel s vyšší emisní třídou. Jako vstupní údaje byly
použity emisní faktory v programu MEFA 13. Do výpočtu RS byly zahrnuty primární emise i
emise z resuspenze. Nejvyšší příspěvky k imisnímu zatížení z provozu dopravy v zájmovém
území byly vypočteny v oblasti dálnice D0, které je nejvíce zatíženou komunikací
v předmětném území. Přehled vypočtených příspěvků z provozu dopravy na pozemních
komunikacích k imisnímu zatížení území je pro jednotlivé varianty uveden v následujícím
textu.
Na každém úseku posuzovaných dopravních zdrojů byl vypočítán emisní tok pro
stanovené škodliviny. Jako vstupní údaje byly použity emisní faktory v programu MEFA 13.
Program umožňuje vyčíslit emise z běžného provozu, víceemise vznikající při startu studených
motorů a zahrnuje též otěry brzd a pneumatik a resuspenzi prachových částic z vozovky. Emise
jsou vyčíslována buď pro jednotlivá vozidla nebo pro definované úseky silničních komunikací
nebo ramena křižovatek. Program vyčísluje emise odděleně pro vozidla dle jednotlivých
kategorií a použitého paliva a emisních předpisů EURO až EURO 6. Vypočtené emisní faktory
charakterizují produkci emisních škodlivin z dopravy v závislosti na inženýrsko-dopravních
informacích (rychlost jízdy, sklon vozovky) a použité pohonné hmotě. Při výpočtu emisních
faktorů jsou zohledněny také skladba vozového parku a klimatické charakteristiky posuzované
lokality.
Výpočet krátkodobých i průměrným ročních koncentrací znečišťujících látek a doby
překročení zvolených hraničních koncentrací byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“
(Systém modelování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší SYMOS´97 – verze 2013),
která byla vydána MŽP ČR v r. 1988. Tato metodika je založena na předpokladu Gaussovského
profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné
koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených
hraničních koncentrací (např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých
zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální
dosažitelné koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých
se mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se
stáčením a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby
překroční hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru.
Výpočty se provádějí pro 5 tříd stability atmosféry (tj. 5 tříd schopnosti atmosféry rozptylovat
příměsi) a 3 tříd rychlosti větru (blíže viz příloha H.2 Příspěvková rozptylová studie,
kapitola č. 4). Metodika SYMOS´97 však musela být oproti původní verzi upravena.
V souvislosti se vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životného prostředí přizpůsobuje
platným evropským předpisům, a proto v ní vznikají změny, na které musí reagovat i metodika
výpočtu znečištění ovzduší má-li vést i nadále k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi.

ENVISYSTEM s.r.o.

133

Napojení území STAR na metro D

Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Znečištění ovzduší oxidy dusíku se podle dosavadní praxe hodnotilo pomocí sumy
oxidů dusíku ozn. NOx. Pro tuto sumu byl stanoven imisní limita a zároveň jako NOx byly
(a dodnes jsou) udávané nejen emise oxidů dusíku, ale i emisní faktory z průmyslu, energetiky
i z dopravy. Suma NOx je přitom tvořena zejména dvěma složkami, a to NO a NO2. Nová
legislativa ponechává imisní limit pro NOx ve vztahu k ochraně ekosystémů, ale zavádí nově
imisní limit pro NO2 ve vztahu k ochraně zdraví lidí, zřejmě proto, že pro člověka je NO2
mnohem toxičtější než NO. Ze zdrojů oxidů dusíku (zejména při spalovacích procesech) je
společně s horkými spalinami emitován převážně NO, který teprve pod vlivem slunečního
záření a ozónu oxiduje na NO2, přičemž rychlost této reakce značně závisí na okolních
podmínkách v atmosféře. Protože vstupem do výpočtu zůstaly emise NOx, bylo nutné upravit
výpočet tak, aby jednak poskytoval hodnoty koncentrací NO2 a jednak zahrnoval rychlost
konverze NO na NO2 v závislosti na rozptylových podmínkách.
Referenční body - Pro výpočty v Rozptylové studii bylo vymezeno zájmové území s rozlohou
6,3 x 7,1 km. Zájmové území bylo pokryto základní pravidelnou sítí referenčních bodů
s krokem 100 m, která byla doplněna sítí bodů podél dotčených komunikací ve vzdálenosti
30 m a 50 m od osy silnice. Body ve vzdálenosti méně než 30 m od osy silnice nebyly zahrnuty
do vyhodnocení a prostorové interpretace vypočtených koncentrací. Uvedené souřadnice pro
jednotlivé referenční body tvoří jeden ze základních souborů vstupních dat nutných pro
konstrukci rozptylové studie, neboť pro zvolené referenční body jsou počítány příslušné
hodnoty znečištění. Ztotožnění posléze vzniklého obrazu s reálem se provádí např. grafickou
konstrukcí izolinií znečištění pro jednotlivé škodliviny v rozsahu zvolené sítě referenčních
bodů a jejich překrytím s mapovým podkladem hodnoceného zájmového území.
Mapové podklady - Mapové podklady o různém měřítku a výstupní data jsou zpracovány
pomocí programu ArcGIS, registrovaným u společnosti ESRI ArcGIS, největšího světového
výrobce software pro geografické informační systémy (GIS).
Geografický informační systém je informační systém pro získávání, ukládání, analýzu
a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země. Geodata, se kterými GIS
pracuje, jsou definována svou geometrií, topologií, atributy a dynamikou. Geografický
informační systém umožňuje vytvářet modely části Zemského povrchu pomocí dostupných
softwarových a hardwarových prostředků.
Hluk
Zásadně se jako veličina při měření nebo výpočtu dopravního hluku a jím vyvolané akustické
situace v území používá hladina hluku A s označením LA, pro proměnný dopravní hluk se
přednostně používá ekvivalentní hladina hluku s označením LAeq,T vyjadřovaná v decibelech
(dB). Hladina hluku A, LAeq,T je hladina akustického tlaku, stanovená při použití váhového filtru
a zvukoměru. Vyjadřuje se v decibelech dB/A/. Ekvivalentní hladina zvuku je hladinou střední
hodnoty akustického tlaku zvuku ve sledovaném časovém úseku. Lze ji vyčíslit jako hladinu
časového integrálu intenzity zvuku děleného délkou časového intervalu.
Základními dopravními údaji jsou intenzita dopravy a skladba dopravního proudu
rozdělená pro denní a noční dobu (případně večerní). Dále pro výpočet je nezbytným
podkladem rychlost dopravního proudu a technické údaje o posuzované komunikaci (podélný
sklon, kryt komunikace, křižovatky atd.).
Pro kvantifikaci stavu akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru byl použit výpočtový program Cadna A verze 2017. Cadna je
softwarový program pro predikci a hodnocení hluku způsobeného silničním a železničním
provozem, obchodními firmami a průmyslovými závody. Program umožňuje hodnocení
hlukových imisí v souladu s národními a mezinárodními předpisy včetně výpočtové metody
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užívané v České republice a výpočtových metod doporučovaných směrnicí Parlamentu a rady
ES 2002/49/EC, o hodnocení a řízení hluku v životním prostředí. Digitální model pro situaci
zájmového území byl vytvořen ve výše uvedeném výpočtovém programu s implementovanou
českou výpočtovou metodikou. Tento způsob zaručuje dosažení výsledků respektujících
specifické emisní kvality vozidlového parku na území České republiky. Při výpočtu hladin
akustického tlaku je respektována sférická divergence, pohlcování zvuku při šíření ve vzduchu,
pohlcování zvuku při šíření nad pohltivým povrchem, odrazy zvuku do zvoleného řádu a ohyb
zvuku. Výpočty jsou provedeny v souladu s ČSN ISO1996-2, tj. výsledné hodnoty
ekvivalentních hladin akustického tlaku A v bodech výpočtu jsou uvedeny v souladu s ČSN
ISO 1996-2 bez odrazu od fasády.
Hodnocení zdravotních rizik
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví byly použity postupy vycházející
ze standardní metodiky hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment). Tato metoda je
využívána především při přípravě podkladů ke stanovení přípustných limitů škodlivých látek
prostředí. U hluku a škodlivin v ovzduší se závaznými hlukovými a imisními limity
stanovenými k ochraně zdraví je obsahem hodnocení vlivů na veřejné zdraví především podání
informace o zdravotním významu posuzovaných faktorů, popis podkladů a postupů použitých
při stanovení jejich limitů a o vyhodnocení možných zdravotních dopadů příspěvku záměru a
celkové expozice obyvatel zájmového území.
Hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí pro obyvatelstvo zájmového území bylo
provedeno na základě výstupů hlukové a rozptylové studie, které byly promítnuty do
konkrétního počtu obyvatel zájmového území s různou úrovní expozice. Hodnocení bylo
provedeno v souladu se základními metodickými podklady k hodnocení zdravotních rizik v
České republice.
Charakterizace podmínek expozice je především kvalitativním popisem území
obklopujícího hodnocený objekt (člověka, ekosystém). Zahrnuje jednak co nejúplnější údaje o
fyzikálních podmínkách, které ovlivní osud a transport nebezpečných faktorů, jednak
charakteristiku populačních skupin žijících v oblasti. Informace získané v této fázi slouží
jednak k identifikaci a popisu expozičních cest, jednak usměrňují vlastní kvantifikaci expozice.
V hodnocení byl použit princip předběžné opatrnosti, který je velmi konzervativní a u
látek s prahovým mechanismem účinku v oblasti nízkých dávek může vést k vysokému
nadhodnocení skutečného rizika. Hodnocení hlukové expozice, použití expozičního scénáře,
výstupů a vztahů epidemiologických studií bylo vždy provedeno na straně bezpečnosti.
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D.6. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH
A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI HODNOCENÍ
VLIVŮ
Pro hodnocení vlivů stavebního záměru nových úseků místní komunikace jsou z hlediska
prováděného procesu charakteristické dva okruhy nejistot a neurčitostí:


Nejistoty a neurčitosti vyplývají z vlastní činnosti hodnocení, jakými jsou modelování
problematiky (např. doprava, hluk, znečištění ovzduší), požadovaná podrobnost
technického řešení posuzovaných záměrů (studie) a prováděných průzkumů, dále
organizace výstavby připravovaných staveb včetně navrhovaného rozsahu a aplikace
dopravně organizačních opatření.



Nejistoty a nedostatky ve znalostech časové realizace plánované stavby a jejich součinnost
se záměry v zájmovém území (tzv. rozvoj areálu STAR) a budoucího vývoje širšího území
(priority a tendence územního rozvoje dotčených obcí a hl.m. Prahy).

Přehled hlavních nedostatků ve znalostech, neurčitosti a nejistoty řešení, které se vyskytly při
hodnocení vlivu stavebního záměru:
Časový faktor použitých podkladů a plánované termíny stavby
Termínové nejistoty se týkají předpokládaných termínů zahájení realizace stavby a uvedení
dokončené stavby do provozu.
Organizace realizace stavby
Posouzení této problematiky bylo provedeno na základě technické studie. V podkladu na
úrovni studie však nejsou zpracovány podrobné zásady organizace výstavby s přesným
plošným určením pozemků využitelných v rámci zařízení staveniště (stavební dvory, deponie
a mezideponie stavebního materiálu), trasy přesunu stavebního materiálu a odvozu přebytku
výkopku mimo území stavby), nasazení stavební techniky (počet a typy), případná časová
etapovost realizace stavby. Není ani jednoznačně lokalizována skládka pro uložení přebytku
výkopů. S ohledem na časovou aktuálnost provozovaných skládek v době realizace stavby
bude tak učiněno v dalším projekčním stupni, stejně tak bude aktuálně projednán způsob
přepravy.
Hluk
Mezi neurčitosti výpočtu patří vstupní údaje – zaokrouhlení mezivýpočtů, stupeň projektové
dokumentace, přesnost mapových podkladů apod. Vypočtené hodnoty hladiny akustického
tlaku A jsou uváděny s přesností výsledků výpočtu 2 dB.
Hluková situace je hodnocena na základě projektové dokumentace ve stupni technické
studie. S ohledem na to je přesnost projektových podkladů nižší, protože budou v dalších
stupních projektové přípravy postupně zpřesňovány. U dopravních zátěží je uvažována
přesnost výpočtů 10 %.
Pro vyhodnocení hlukové situace nebyly k dispozici detailnější technické podklady
o některých navazujících komunikacích. Dále nebyl k dispozici model terénu zájmového území
po realizaci všech uvažovaných staveb zejména areálu STAR. Technické podklady řešení
vedení jednotlivých úseků komunikace a napojení na navazující stavby a mapové podklady
v dalších stupních PD bude třeba zpřesnit.

ENVISYSTEM s.r.o.

136

Napojení území STAR na metro D

Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Výpočty hluku ze stavební činnosti jsou pouze orientační, protože současný stupeň
informací o způsobu a postupu stavebních prací odpovídá fázi projektové přípravy, tj. úrovni
studií.
Nedostatky ve znalostech nesnižují výpovědní schopnost předložené hlukové studie.
Zpřesněním výše uvedených nedostatků a neznalostí budou upřesněny výpočtové hodnoty,
na jejichž základě budou zpřesněna a případně doplněna navržená protihluková opatření.
Ovzduší a klima
Vypočtené emisní a imisní hodnoty jsou platné v rámci zadaných vstupních údajů. Proto je
nutné mít při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší na paměti nejistoty,
kterými je vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Obecně se jedná o dva
typy nejistot – nejistoty na straně vstupních údajů a nejistoty samotného emisně-imisního
modelování. Model rozptylu znečišťujících látek je matematický model, který již svou
podstatou neumožňuje reálně popsat všechny děje v atmosféře. Z nejistot na straně vstupních
dat se pak jedná zejména o tyto:
– vstupní meteorologické data (větrná růžice, výskyt inverzí) - větrná růžice je stanovena
modelem na základě dlouhodobých průměrů, a tudíž může být zatížená vlastními
nejistotami;
– dopravní zatížení - intenzity dopravy jsou opět stanovovány modelem, který může být sám
o sobě zatížen vnitřními nedostatky;
– použité emisní faktory - emisní faktory bývají zpravidla odvozené v laboratorních
podmínkách, nebo na základě fyzikálně-chemických výpočtů. Emise z resuspenze částic
z dopravy (prašnost z vozovek) jsou stanovené opět modelovým výpočtem, přičemž vstupní
údaje jsou opět zatížené určitou mírou nejistoty.
– vývoj vozového parku je rovněž v rovině odhadu na základě dostupných znalostí.
Zdravotní rizika
Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. I když bylo
toto posouzení provedeno standardními postupy na základě současných znalostí a odborných
doporučení uznávaných institucí, je nutné upozornit na skutečnost, že se jedná o zjednodušený
model velmi složitého, komplexního děje ovlivněného mnoha proměnnými. Proto je jednou z
neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s
hodnocením spojeny a kterých si je zpracovatelka vědoma.
Nejistoty výstupů rozptylové studie a hodnocení vlivu chemických látek v ovzduší:
Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování exponované populace apod. Proto je
jednou z neopomenutelných součástí hodnocení rizika i popis a analýza nejistot, které jsou s
hodnocením spojeny a kterých si je zpracovatelka vědoma.
Jedná se hlavně o tyto oblasti nejistot: nejistoty výstupů rozptylové studie. Tato
nejistota je dána jak validitou vstupních emisních údajů, tak vlastním matematickým modelem.
Z hlediska výpočtového modelu je u rozptylových studií vyšší nejistota při modelování
maximálních krátkodobých imisních koncentrací. V předložené rozptylové studii byly sice
provedeny výpočty v pravidelné síti, přesto bylo v tomto hodnocení zdravotních rizik při jejich
kvantitativním hodnocení použito modelových vypočtených příspěvků u nejbližších obytných
zástaveb a tyto výsledky byly použity pro hodnocení rizik celých částí sídel s vědomím
nadhodnocení rizika u obyvatel ve větších vzdálenostech od záměru.
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Jednou z vážných nejistot jsou vypočtené příspěvky záměru k emisním hodnotám
z roku 2016 (stav - varianta 1).
Nejistotou při odhadu expozice je také omezená spolehlivost vypočtených imisních
koncentrací použitými rozptylovými modely, neboť v zástavbě dochází k turbulenci a změnám
směru vzdušných proudů, které modely nezohledňují.
Nejistotami jsou nevyhnutelně zatíženy i údaje o imisním pozadí, získané z pětiletých
průměrů z let 2011 až 2015, výsledky mohou být zatíženy nejistotami při jejich stanovení.
Další nejistota je v nedostatečných nebo nedostupných údajích vyplývající z úrovně
současného vědeckého poznání vztahu mezi znečištěním ovzduší a poškozením zdraví. Použité
referenční koncentrace jsou většinou odvozeny z experimentů na pokusných zvířatech a
z epidemiologických studií profesionální expozice a vztahů mezi expozicí a účinky
jednotlivých škodlivin v ovzduší, odvozených ze zahraničních epidemiologických studií.
Použití těchto vztahů z prostředí s jinou skladbou zdrojů, zástavby a populací může vést ke
zkreslení výsledků.
Předpokládá se, že k expozici z ovzduší dochází prakticky nepřetržitě, není uvažováno,
že v průběhu dne dochází k rozdílným koncentracím škodlivin, rozdílné koncentrace jsou ve
venkovním a vnitřním prostředí apod. Množství vdechnutého vzduchu za jednotku času se
vyznačuje značnou variabilitou dle věku, pohlaví i fyzické aktivity. V tomto hodnocení byly
použity zobecňující hodnoty.
Jedna z vážných nejistot hodnocení expozice je pouze orientační znalost údajů o
exponované populaci (nejsou známy přesné počty lidí, přesné složení, citlivé skupiny populace,
doba trávená v místě bydliště apod.). Další nejistota je v použití nejvyšších vypočtených
hodnot v místech nejblíže k záměru a tyto hodnoty byly použity pro obyvatele celých sídel,
vědomé nadhodnocení rizika.
Významnou nejistotu představuje i současná úroveň poznání účinků hodnocených vlivů
na zdraví. Podle poslední zprávy WHO (Ženeva, 2014) jsou rizika škodlivin v ovzduší větší,
než se dříve předpokládalo a to zvláště pro srdeční onemocnění. Zdá se, že některá rizika mají
větší dopad na celkové zdraví, než se dosud předpokládalo. Je kladen velký důraz na čistotu
ovzduší ve vnitřním prostředí. Přestože výzkumu nepříznivých zdravotních účinků znečištění
ovzduší byla a stále je věnována velká pozornost, získané poznatky jsou stále poměrně
omezené.
V hodnocení byl použit princip předběžné opatrnosti, který je velmi konzervativní a u
látek s prahovým mechanismem účinku v oblasti nízkých dávek může vést k vysokému
nadhodnocení skutečného rizika.
Nejistoty výstupů akustické studie a hodnocení vlivu hluku:
Každé hodnocení zdravotního rizika je nevyhnutelně spojeno s určitými nejistotami, danými
použitými daty, expozičními faktory, odhady chování populace apod. I když bylo toto
posouzení provedeno standardními postupy na základě současných znalostí a odborných
doporučení uznávaných institucí, je nutné upozornit na skutečnost, že se jedná o zjednodušený
model velmi složitého, komplexního děje ovlivněného mnoha proměnnými.
Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si obecně musíme být vědomi nejistot,
kterými je tento proces zatížen. V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány neschopností
fyzikálních parametrů hluku, které máme k dispozici, jednoduše popsat fyziologickou
závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události a druhé vyplývají ze skutečnosti, že účinek
hluku je variabilní nejen intraindividuálně, ale i situačně, sociálně, emocionálně a historicky. V
praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních
podmínkách nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují
skupiny osob velmi citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo
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kvantitativní závislosti. Za různých okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého
souboru.
K těmto nejistotám se řadí i nejistoty demografických údajů. V tomto hodnocení nebyly
k dispozici aktuální demografické údaje, proto byla tato nejistota snížena hodnocením procent
obtěžovaných a rušených osob. Procentuální vyjádření vlastně lépe vystihuje rozsah účinků než
přesný počet osob, který se v čase nutně mění.
Z hlediska zvýšené citlivosti některých populačních skupin vůči nepříznivým
zdravotním účinkům hluku bylo např. prokázáno, že lidé starší, nemocní a lidé s potížemi se
spaním jsou zvýšeně citliví vůči narušení spánku hlukem. U lidí s narušeným spánkem
v důsledku hluku je vyšší riziko ICHS a negativního účinku na psycho-sociální pohodu. Se
zvýšeným rizikem výrazného obtěžování hlukem je nutné počítat u lidí senzitivních, lidí
majících obavy z určitého zdroje hluku a lidí, kteří cítí, že nad danou hlukovou situací nemají
možnost kontroly.
Hodnocení hlukové expozice, použití expozičního scénáře, výstupů a vztahů
epidemiologických studií bylo vždy provedeno na straně bezpečnosti.
Zábor půdy
Velikost záborů pozemků (tj. trvalý a dočasný zábor vyvolaný stavbou) bude upřesněn v rámci
projektové dokumentace stavby pro územní rozhodnutí (DÚR). Uvedené hodnoty záboru je
nutno chápat orientačně, protože jsou vyčísleny na základě dostupných technických podkladů
v době zpracování této dokumentace ve stupni studie.
Flóra a fauna
Pro provádění většiny terénních biologických průzkumů nebyl termín jejich provádění ideální
(říjen a listopad 2015). V jejich rámci byl zaznamenán podzimní aspekt.
Odpady
V rámci DÚR bude kvantifikováno množství odpadu vznikajícího během stavby pro vybranou
variantu trasy komunikace stavebního záměru.
Inženýrsko-geologické poměry
Absence podrobného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu a pasportizace
existujících hydrogeologických objektů bude řešena až v projektovém stupni DÚR.
Shrnutí:
Výše uvedené nejistoty neovlivňují význam pouze přesnost prováděných hodnocení. Mohou
však být minimalizovány odbornými předpoklady, za kterých je celé posuzování navrhované
stavby prováděno. Korektní posouzení vlivu navrhovaného stavebního záměru na životní
prostředí tak lze provést pouze na základě těchto upřesňujících předpokladů.
V rámci zpracování dokumentace nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech,
které by bránily formulování konečného závěru.
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POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Členění části E:
E.1. Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
E.2 Přehled hodnocených vlivů a variant
E.2.1 Nulová varianta
E.2.2 Aktivní varianty
E.3. Rekapitulace vlivů a hodnocení variant
Cílem této kapitoly je porovnání vlivů variant záměru stavby na jednotlivé složky životního
prostředí. Posuzované vlivy lze třídit a klasifikovat podle různých hledisek, jejichž význam se
mění podle konkrétních situací. Navíc se jednotlivé vlivy mohou vzájemně kombinovat. Pro
sjednocení přístupu uvádíme dvě metodické tabulky:
▫

Tab. E.1.1

▫

Tab. E.1.2 - 5členná stupnice pro hodnocení záměrů a činností. Jedná se o stupnici
převzatou z metodik multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný „užitek“
daného stavu nebo činnosti - vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení.

- klasifikace vlivů stavby na životní prostředí

E.I. KLASIFIKACE VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Tab. E.1.1 Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
hlavní hlediska

A.
FÁZE
REALIZACE

B.
ZPŮSOB
INTERAKCE

C.
VRATNOST
DĚJE

ENVISYSTEM s.r.o.

poznámka

1. příprava

bez významných vlivů na ŽP

2. výstavba

časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a
ekosystémy

3. provoz

zásadní vliv: a) vliv silničního tělesa a přidružených staveb
b) vliv vlastního automobilového provozu

4. likvidace

vzhledem k dlouhé době životnosti (50÷100 let) není tato část
předmětem samotného hodnocení

1. vlivy přímé

faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP

2. vlivy nepřímé

faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku

1. vratné

po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní
struktury a funkce systému

2. částečně
vratné

původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně

3. nevratné

účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit
do původního stavu
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hlavní hlediska

D.
DOBA TRVÁNÍ

E.
PRAVDĚPODOBNOST
VÝSKYTU

1. chvilkové

časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
obyvatelem vůbec postiženy

2. krátkodobé

časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný

3. střednědobé

časovou jednotkou je rok

4. dlouhodobé

časovou jednotkou je 1 generace (25 let)

5. trvalé

po dobu trvání stavby

1. vyloučené

děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0

2. málo
pravděpodobné

pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově
nepředpokládá

3. středně
pravděpodobné

pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se
hovoří o možnosti 50 na 50

4. velmi
pravděpodobné

pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově
předpokládá

5. jisté

děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0

1. inhibiční

při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek
snižuje

F.
SOUČINNOST 2. indiferentní
S JINÝMI VLIVY

G.
VELIKOST
VLIVU

poznámka

faktory se vzájemně neovlivňují

3. kumulativní

celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlastní
kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus

1. přímá
kvantifikace

počet dotčených objektů, koncentrace
ekvivalentní hladina akustického tlaku, atp.

2. semikvantitativní stupnice

5členná stupnice, vychází z multikriteriálního hodnocení
záměrů a činností

látek

v prostředí,

Celková klasifikace vlivů stavebního záměru na životní prostředí provedená na základě bodů
klasifikace dle tab. E.1.1.
Fáze realizace (viz tab. E.1.1, bod A)
Z hlediska hodnocení fáze přípravy (tj. průzkumná, projektová a inženýrská činnost) lze
posuzovaný stavební záměr celkově charakterizovat jako záměr bez významných vlivů na
životní prostředí.
Fáze výstavby a provozu je uvedena dále u každé z dále uvedených hodnocených
charakteristik.
Fáze likvidace není záměrem posuzována z důvodů předpokládané dlouhé životnosti
navrhované stavby (funkční předpoklad více než 100 let) a tato část proto není předmětem
předloženého hodnocení.
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Způsob interakce (viz tab. E.1.1, bod B)
Způsob interakce je uveden u každé z dále uvedených hodnocených charakteristik.
Vratnost děje (viz tab. E.1.1, bod C)
V případě hodnocení vratnosti děje posuzovaného stavebního záměru dopravní komunikace lze
konstatovat, že se jedná převážně o nevratný děj. Přičemž účelem posuzovaného stavebního
záměru je prostřednictvím jeho realizace vytvořit podmínky pro vznik nové dopravní situace
v řešeném území s pozitivním dopadem na plynulost a bezpečnost dopravy a současně
přijatelným dopadem na životní prostředí území. Rovněž z hlediska životního prostředí se
jedná o nevratný děj spojený s novou situací v území spojenou např. se záborem půdy, změnou
hlukové a rozptylové situace.
Mezi dílčí částečně vratné děje lze zařadit vlivy stavby na posílení přírodních nebo
přírodě blízkých ploch na původních plochách stavbou dotčeného území v podobě
revitalizačních úprav (např. ÚSES, VKP).
Doba trvání (viz tab. E.1.1, bod D)
V případě realizace záměru stavby platí všeobecně časové určení vlivů jako střednědobé
trvání (doba výstavby cca 2 ÷ 3 roky). V případě některých stavebních činností nebo
dočasných dopravních opatření v území dotčeném stavbou (v trvání měsíců) se však může
jednat o trvání krátkodobé. Provoz dokončené stavby s sebou přinese vlivy hodnocené
časovým termínem trvalé.
Doba trvání jednotlivých vlivů je uvedena u každé z dále uvedených hodnocených
charakteristik.
Pravděpodobnost výskytu (viz tab. E.1.1, bod E)
Pravděpodobnost výskytu posuzovaných jevů a vlivů vyplývá z věrohodnosti použitých
podkladů. Základními podklady hodnoceného stavebního záměru jsou:
 územní plány,
 prognóza dopravy současného i výhledového stavu rozvoje dopravy v území,
 modelování vlivu dopravy na základní složky ovlivňující životního prostředí území,
kterými jsou hluk a znečištění ovzduší.
Při uvážení zkušeností z vyhodnocení sledovaných vlivů na dokončených stavbách stejného
charakteru a rozsahu a při uvážení možné chyby spojené s matematickým modelováním, lze
konstatovat, že z hlediska pravděpodobnosti výskytu posuzovaných jevů lze pravděpodobnost
výskytu jevů označit za vysokou a jejich výskyt se celkově předpokládá.
Součinnost s jinými vlivy (viz tab. E.1.1, bod F)
kumulativní součinnost
 lze obecně předpokládat zejména u vlivů na obyvatelstvo, a to v podobě zdravotního
rizika z kumulace expozice hluku a znečištění ovzduší pocházejících z automobilové
dopravy při provozu po dokončené komunikaci, která je obsahem stavebního záměru,
přičemž míra zdravotního rizika (pozitivní nebo negativní) vyplývá z míry splnění
hygienických limitů, která se ve výsledku významně neliší pro jednotlivé aktivní
varianty posuzovaného záměru,
 k obdobnému efektu kumulace dochází i v případě vlivu na flóru a faunu.
inhibiční součinnost
Vliv navrhovaného systému dopravy reprezentovaný dokončeným stavebním záměrem na:
 dopravu a její plynulost,
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 dopravní infrastrukturu a rozvoj Prahy a satelitních sídel,
 dopravní nehodovost, a vyplývající četnost úrazů řidičů a chodců,
 situaci hluku a znečištění ovzduší s dopadem na zdravotní rizika obyvatel
v regionálním měřítku.
Velikost vlivu (viz tab. E.1.1, bod G)
Přímá kvantifikace vlivů je uvedena v členění pro jednotlivé posuzované složky hodnocení
v kapitole D.1. V případě semikvantitativního hodnocení (viz tab. E.1.2) je hodnocení
provedeno samostatně u každé z dále uvedených hodnocených charakteristik.
Tab. E.1.2 5členná stupnice hodnocení staveb a činností
hodnocení

výskyt
škodlivin

impakt
(plošný vliv)

přijaté
riziko

finanční
náklady

důležitost
(váha
ukazatele)

užitečnost

obecná
přijatelnost
řešení

1

vysoké
překročení
( 200 %)

likvidace objektu,
zásadní ohrožení
funkce

extrémní

nepřijatelné

nulová

minimální,
velmi nízká

jednoznačně
nepřijatelné

2

překročení
limitu
(120 ÷ 200 %)

silné narušení,
funkce je vážně
ohrožena

nadprůměrné

vysoké

malá

malá

nepřijatelné nebo
přijatelné s velkými
výhradami

3

na hranici
limitu
(80 ÷ 120 %)

průměrné

průměrná

4

pod limitem
(40 ÷ 80 %)

částečný,
neohrožuje funkci

nízké

velká

velká

přijatelné s dílčími
výhradami

5

hluboko pod
limitem
( 50 %)

bez reálného vlivu
(nulový vliv)

rozhodující

maximální,
velmi
vysoká

jednoznačně
přijatelné,
bezproblémové,
ideální

průměrný může vést
průměrné
k ohrožení funkce

podprůměrné

nulové

žádné

průměrná, přijatelné s většími
střední výhradami (rozhraní)

Jednotlivé typy vlivů byly diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí
v kapitole D.1.
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E.2. PŘEHLED HODNOCENÝCH VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU
E.2.1. Nulová varianta
Tato varianta vychází z předpokladu budoucího zachování stávajícího stavu zájmového území
se systémem zemědělsky využívané půdy a zástavby včetně komunikací s jejich případnými
korekcemi lokálního významu.
Zájmové území je svým převažujícím charakterem nezastavěné intenzivně zemědělsky
užívané území. Velkoplošné zemědělské monokultury s koryty drobných vodních toků
deformovanými melioračními úpravami a doplněné sporadickými břehovými porosty
nevytvářejí kvalitní prostředí pro výskyt fauny a flóry výjimečné různorodosti. Jedná se
o klasické území okraje velkého urbanizovaného celku a objektivně vzato nemá z hlediska
životního prostředí žádné výrazné atributy dokládající jeho kvalitu.
Navrhovaný stavební záměr nových úseků komunikace má za úkol komunikačně
přiblížit a propojit jednotlivé části tohoto území, které mají být následně stavebně využity
v rámci plánované budoucí rozsáhlé výstavby areálu STAR. Jakákoliv forma stavebního zásahu
v tomto území spojená s realizací plánovaného záměru ale přinese zásah do stávajícího
životního prostředí. Minimálně se tak stane v oblasti trvalého záboru kvalitní zemědělské půdy
a ovlivnění současného režimu vod, který se projeví zejména změnou odtoku povrchové vody
z důvodu terénních novotvarů a vzniku zpevněných ploch.
Nulová varianta je v protikladu k navrhovanému stavebnímu záměru, ale v současné
podobě není řešením, které by mělo obecně pozitivní vliv na stávající stav životního prostředí
zájmové oblasti umístění záměru ani širšího území.

E.2.2. Aktivní varianty
Porovnávané aktivní varianty stavebního záměru se liší návrhem technického řešení křížení
nové komunikace s existující stavbou Vestecké spojky:


Varianta 1 … křížení Vestecké spojky podjezdem



Varianta 2 … křížení Vestecké spojky nadjezdem

Přehled hodnocených stavů:
1. Nulová varianta – 2016 stávající stav;
2a. Nulová varianta – výhled 2030, stávající komunikace;
2b. Nulová varianta – výhled 2030, realizace staveb obchvatu Dolních Břežan (včetně
zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ Praha Písnice,
stavby JZ obchvatu Jesenice;
3a. Aktivní varianta – výhled 2030, rozsah komunikací v nulové variantě 2a + posuzovaný
záměr (komunikace A+B+C);
3b. Aktivní varianta – výhled 2030, uvedený záměr včetně stavby obchvatu Dolních Břežan
(včetně zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ Praha
Písnice a stavby Metro D (včetně objektu P+R), po zprovoznění mimo D3;
3c. Aktivní varianta – výhled 2030, uvedený záměr včetně stavby obchvatu Dolních Břežan
(včetně zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ Praha
Písnice a stavby Metro D (včetně objektu P+R), včetně D3, po zprovoznění;
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4a. Aktivní varianta – výhled 2050, rozsah komunikací v nulové variantě 2a + posuzovaný
záměr;
4b. Aktivní varianta – výhled 2050, uvedený záměr včetně stavby obchvatu Dolních Břežan
(včetně zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ Praha
Písnice a stavby Metro D (včetně objektu P+R), včetně D3;
5. Silniční síť rok 2000
Přehled hodnocených vlivů:


Vlivy na obyvatelstvo - zdravotní rizika

Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo provedeno na základě modelových výpočtů akustické
a rozptylové studie. Hodnocení bylo zaměřeno na obyvatele exponované obytné zástavby
řešeného území.
Z provedeného hodnocení zdravotních rizik je možné konstatovat, že změny akustické
expozice po realizaci záměru jsou akceptovatelné a z hlediska možných nepříznivých účinků
hluku a s ohledem na výše uvedené nejistoty zanedbatelné.
Dále lze konstatovat, že realizace záměru ovlivní celkovou imisní situaci zájmového
území zcela nepatrně a to v úrovni, která je z hlediska zdravotních rizik hodnocených škodlivin
nevýznamná a kvantitativně prakticky nehodnotitelná.
Obě aktivní varianty jsou pro předpokládaný časový horizont zprovoznění posuzované
komunikace hodnoceny jako přijatelné s dílčími výhradami.
Hodnocení vlivu:

přímý a střednědobý (realizace stavby)
přímý a trvalý (provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné s dílčími výhradami (V0)
přijatelné s dílčími výhradami (V1 a V2)



Vlivy na obyvatelstvo - vlivy na řidiče a dopravní nehodovost

Posuzovaný stavební záměr komunikací přivede nově do území automobilovou dopravu. Proto
srovnání ve smyslu vlivu na řidiče a dopravní nehodovosti lze učinit pouze mezi navrhovanými
aktivními variantami. Vzhledem k identickému dopravnímu řešení obou variant je tato
problematika u obou variant hodnocena rovněž jako identická.
Hodnocení vlivu:

přímý a střednědobý (realizace stavby)
přímý a trvalý (provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné s velkými výhradami (V0)
přijatelné s dílčími výhradami (V1 a V2)



Vlivy na obyvatelstvo - sociální a ekonomické vlivy

Nepředpokládá se negativní ovlivnění sociálních a ekonomických podmínek obyvatel sídlících
v dané oblasti Prahy a přilehlých obcí. Naopak následný rozvoj území z hlediska vzniku areálu
STAR přinese do území nabídku pracovních příležitostí od působení v nově usídlených firmách
a vědeckých institucích až po nabídku služeb související s jejich provozem a činností.
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V obou trasových variantách záměr navrhované stavby nemá přímý prostorový kontakt
se stávajícími ani navrhovanými objekty určenými pro aktivní sport a rekreaci obyvatel
i v případě kulturních institucí. Návrhy tras záměru respektují systém existujících cyklostezek
(A50/8100 - Pražské kolo, A42)
Hodnocení vlivu:

přímý a střednědobý (realizace stavby)
přímý a trvalý (provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné s velkými výhradami (V0)
jednoznačně přijatelné (V1 a V2)



Vlivy na ovzduší a klima

Dle výše uvedených naměřených dat naměřených na stanici Praha 4 – Libuš (ALIB) lze
hodnotit stávající imisní situaci v předmětné lokalitě jako silně znečistěnou (imisní limit jedné
látky je překročen, imisní hodnoty některých dalších látek jsou větší než 0,5-násobek imisního
limitu, ale menší než imisní limit). V roce 2011 byl na této stanici překročen imisní limit pro
průměrné denní koncentrace PM10, včetně maximálního poveleného počtu překročení za rok.
V letech 2012 ÷ 2014 zde došlo také k překročení imisního limitu pro průměrné roční
koncentrace škodliviny BaP. Imisní limity ostatních sledovaných škodlivin byly v období
2011 ÷ 2015 na této stanici splňovány. Měření nebylo prováděno přímo v předmětné lokalitě
umístění, ale v lokalitě vzdálenější.
Výstavbou záměru a případnou další dostavbou silniční sítě v území (plánované
obchvaty některých obcí v předmětném území) dojde k celkové změně rozložení dopravy
v území. Nárůst imisních koncentrací z důvodu realizace záměru je ve všech vybraných bodech
obytné zástavby pod úrovni 1 % odpovídajícího imisního limitu.
Hodnocení vlivu:

přímý a střednědobý (realizace stavby)
přímý a trvalý (provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné s dílčími výhradami (V0)
přijatelné s dílčími výhradami (V1 a V2)



Vlivy na hlukovou situaci

Realizací posuzovaných komunikací A, B a C nedojde ke zhoršení akustické situace v území,
které je zahrnuto do lokality STAR oproti stavu bez výstavby posuzovaných komunikací. Ke
změně v jednotlivých posuzovaných stavech dochází na ostatních komunikacích v území
především vlivem realizace nových komunikací, které jsou uvažovány v zájmovém území, tj.
obchvaty Písnice, Dolních Břežan a Jesenice, realizací metra D a P+R u stanice Písnice a Depo
Písnice a zprovoznění MUK Dolní Břežany a realizace dálnice D3 v úseku Praha – Mezno. V
zájmovém území po roce 2010 došlo k významné změně akustické situace zprovozněním úseku
512 a 513 dálnice D0, která se stala v území významným zdrojem hluku a pro okrajovou
zástavbu Hodkovic a Jesenice zdrojem dominantním. Kromě této významné komunikace jsou v
území další komunikace, které zejména pro své bezprostřední okolí jsou dominantními zdroji
hluku a výrazně překračovaly a i nadále překračují hygienické limity hluku stanovené pro dané
zdroje hluku. Jedná se o komunikaci II/603 ulice Vídeňská na území Prahy a Vestce a ulice
Budějovická v Jesenici, komunikace II/101 na územní Dolních Břežan, Zlatníků a Jesenice,
III/0031 ulice Pražská v Dolních Břežanech a Libušská v Písnici a Libuši. Rovněž komunikace
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III/10115 Ke Zvoli a III/00315 Jílovská v Dolních Břežanech jsou významnými zdroji hluku.
Tyto komunikace přivádí dopravu z okolních sídel, kde po roce 1990 vznikla významná obytná
zástavba.
Vlastní posuzovaný záměr, tj. komunikace A, B a C, které budou obsluhovat dopravně
území STAR, významně neovlivní akustickou situaci v území. Tyto komunikace umožní
propojení území mezi komunikací II/603 a III/ 0031. Změna akustické situace oproti stavu bez
realizace záměru je ± 0,9 dB.
Hluk ze stavební činnosti při výstavbě těchto komunikací neovlivní chráněnou
zástavbu. Mimostaveništní doprava, která je z důvodu předběžné opatrnosti vedena po
stávajících komunikacích a tedy sídly v zájmovém území může v denní době navýšit hlučnost
pouze v desetinách dB. Nedoporučuje se vést mimostaveništní dopravu Písnicí a Dolními
Břežany. V případě, že v době výstavby těchto komunikací budou v provozu již uvažované
obchvaty Písnice, Dolních Břežan a Jesenice, bude mimostaveništní doprava vedena po těchto
nových komunikacích.
S ohledem na to, že křížení s Vesteckou spojkou je situováno v místě, kde se v okolí
nenachází chráněná zástavba, je vliv vedení komunikace A1 v místě křížení s Vesteckou
spojkou nadjezdem nebo podjezdem z hlediska akustické situace shodný.
Hodnocení vlivu:

přímý a střednědobý (realizace stavby)
přímý a trvalý (provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné s dílčími výhradami (V0)
přijatelné s dílčími výhradami (V1 a V2)



Vlivy na vodu - povrchová voda

Z pohledu vlivu na povrchové vody lze konstatovat, že navrhované změny nárůstu zpevnění
ploch novými vozovkami představují vůči cílovým recipientům přijatelné kvalitativní
a kvantitativní vlivy. Obě aktivní varianty jsou hodnoceny jako přijatelné. Varianta podjezdu
V1 však předpokládá technicky a energeticky náročné řešení v podobě přečerpávání srážkové
vody z jímací jímky podjezdu do navazujícího odvodňovacího systému na úrovni okolního
terénu.
Obě aktivní varianty kříží koryto Vesteckého potoka a Písnického západního potoka
a obě řeší přeložku části koryta Písnického západního potoka.
Z detailního porovnání vlivu variant na jednotlivá dílčí povodí nově navržených
zpevněných ploch vyplývá, že v oboru povodňových stavů a přísunu chloridů ze zimní údržby
vycházejí dopady na povrchové vody bez významných rozdílů.
Možnost havarijního znečištění vodních toků v území je na základě předpokládaného
druhu a intenzity automobilového provozu málo pravděpodobná.
Hodnocení vlivu:

přímý a trvalý (kvalitativní a kvantitativní vliv)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné s dílčími výhradami (V0)
přijatelné s většími výhradami (V1)
přijatelné s dílčími výhradami (V2)
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Vlivy na vodu - podzemní voda

V systému podzemních vod se projeví na rozdíl od varianty 2 u varianty 1 drenážní účinek části
úseku A1 vedeném v zářezu v místě podjezdu pod Vesteckou spojkou. Proto hodnotíme jako
přijatelnější variantu V2.
Hodnocení vlivu:

přímý a trvalý (předpokládaný zejména kvantitativní vliv)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné (V0)
přijatelné s velkými výhradami (V1)
přijatelné s dílčími výhradami (V2)



Vlivy na půdu

Stavba představuje svým situováním v území nárok na zábor půdy (běžná trasa, mosty,
křižovatky). Z hlediska doby trvání jde jednak o dočasný zábor během stavby, přičemž velikost
plochy tohoto záboru pro zařízení staveniště je přibližně srovnatelná pro obě posuzované
varianty. V případě trvalého záboru je celková plocha záboru menší u V1 (cca 4,66 ha) oproti
V2 (cca 5,38 ha). Důvodem je vedení části trasy ve V2 v násypu při mimoúrovňovém křížení
Vestecké spojky nadjezdem. To znamená, že V1 se z hlediska minimalizace plochy záboru
půdy jeví jako příznivější.
V obou z hodnocených variant dochází ke střetu s produktivní zemědělskou půdou.
Z hlediska hodnocení velikosti záboru ZPF jsou předpokládané zábory 3,86 ha (V1) a 4,57 ha
(V2). Jako příznivější je hodnocena varianta V1.
Hodnocení vlivu:

přímý a střednědobý (období realizace stavby)
přímý a trvalý (půdorys záboru dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné (V0)
přijatelné s dílčími výhradami (V1)
přijatelné s většími výhradami (V2)



Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Obě aktivní varianty představují mělký zásah do horninového prostředí v důsledku výškového
trasování nové komunikace v souladu s úrovní stávajícího terénu. Varianta 1 však navíc
prochází lokálním terénním zářezem v místě křížení podjezdem pod komunikací Vestecké
spojky s výrazným zahloubením (cca 5 m) pod úroveň stávajícího terénu.
Stavba nebude mít vliv na zdroje nerostných surovin a další přírodní zdroje, protože se
v zájmovém území uvedené zdroje nenacházejí. Nároky na suroviny v podobě stavebního
materiálu jsou hodnoceny v rámci technického řešení stavby.
Hodnocení vlivu:

přímý a trvalý (realizace a provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné (V0)
přijatelné s většími výhradami (V1)
přijatelné s dílčími výhradami (V2)
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Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy - zvláště chráněná území (ZCHÚ)

Z hlediska ZCHÚ nejsou hodnocené aktivní varianty v územním střetu s žádným z těchto
území. Žádná z posuzovaných variant není ve střetu se systémem Natura 2000.
Hodnocení vlivu:

nepřímý a střednědobý (realizace stavby)
nepřímý trvalý (provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné (V0)
přijatelné (V1 a V2)



Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy - VKP

Z hlediska neregistrovaných VKP (dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) trasa nové
komunikace kříží koryto a nivu Vesteckého potoka a Písnického západního potoka.
Z výčtu registrovaných VKP (dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) se
v širším zájmovém území stavby nachází 2 mokřadní prvky, které nejsou územně dotčeny.
Hodnocení vlivu:

přímý a střednědobý (realizace stavby)
přímý a trvalý (provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné s dílčími výhradami (V0)
přijatelné s většími výhradami (V1 a V2)



Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy - ÚSES

Z hlediska lokálního ÚSES jsou obě aktivní varianty ve shodném územním střetu s prvkem
LBK podél Vesteckého potoka.
Hodnocení vlivu:

přímý a střednědobý (realizace stavby)
přímý a trvalý (provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné s dílčími výhradami (V0)
přijatelné s většími výhradami (V1 a V2)



Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy - fauna a flóra

Stavbou obou variant nejsou přímo ovlivněny žádná stanoviště ohrožených druhů flóry a fauny,
ani nejsou ohroženy žádné zvláště chráněné druhy.
Míra většího trvalého záboru V2 oproti V1 nemá s ohledem na přírodní hodnotu
zabíraného území okamžitý přímý dopad na druhovou četnost výskytu v území, ale dává
předpoklad větší míry negativního ovlivnění území. S ohledem i na jiné charakteristiky
(krajina, půda, aj.) vytvářející klid a životní podmínky rostlinám a živočichům je hodnocena
pozitivněji varianta V1.
Hodnocení vlivu:

přímý a střednědobý (realizace stavby)
přímý a trvalý (provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné s dílčími výhradami (V0)
přijatelné s dílčími výhradami (V1)
přijatelné s dílčími výhradami (V2)
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Vlivy na antropogenní systémy - budovy

Negativní vliv v podobě demolic stávajících objektů ve spojitosti s výstavbou záměru není
předpokládán. Způsob a míra vlivu na hmotný majetek jsou hodnoceny jako malé a jsou
shodné pro obě varianty posuzovaného stavebního záměru.
Významnější bude vliv na hmotný majetek v podobě změny vlastnictví pozemků.
Hodnocení vlivu:

přímý a trvalý (realizace a provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné (V0)
přijatelné (V1 a V2)



Vlivy na antropogenní systémy - historické, kulturní a archeologické památky

Navrhovaný záměr stavby ve všech hodnocených variantách nebude mít žádný přímý vliv na
kulturní památky a významné architektonické objekty zájmového území. Posuzovaný záměr
bude realizován v blízkosti širšího archeologicky cenného území Prahy a částečně zasahuje do
plochy pásma Území s archeologickými nálezy II. kategorie.
Hodnocení vlivu:

převážně nepřímý a trvalý (realizace a provoz
dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné (V0)
přijatelné s dílčími výhradami (V1 a V2)



Vlivy na krajinu a funkční využití území - estetická kvalita území a krajinný ráz

Vedení komunikace ve variantě 2 (nadjezd) je novotvarem měnícím lokálně stávající krajinu.
Řešení podjezdem ve variantě 1 je hodnoceno z hlediska estetického vlivu na krajinu jako
přijatelnější. Současně je ale třeba konstatovat, že v širším území se nacházejí kapacitní
komunikace SOKP (D0) a Vestecké spojky, které předjímají urbanizovaný charakter
a novodobý krajinný ráz celého tohoto území.
Hodnocení vlivu:

přímý a trvalý (realizace stavby a těleso dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné s dílčími výhradami (V0)
přijatelné s dílčími výhradami (V1)
přijatelné s velkými výhradami (V2)



Vlivy na krajinu a funkční využití území – rekreační hodnoty území

Navrhovaná stavba nevyvolá přímý prostorový střet se stávajícími ani plánovanými plochami
nebo objekty určenými k rekreaci obyvatel. Výjimkou je dočasný prostorový kontakt stavby po
dobu její realizace s některými existujícími cyklistickými stezkami. Jedná se o cyklostezky
A50/8100 (Pražské kolo) v ulici Hodkovická a A42 v ulici Inovační.
Hodnocení vlivu:

přímý a střednědobý (realizace stavby)
přímý a trvalý (provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné (V0)
přijatelné s dílčími výhradami (V1 a V2)
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Vlivy na krajinu a funkční využití území – vliv na dopravu a její plynulost

Jedná se o dopravně prospěšnou stavbu pro zajištění bezpečné a dopravně bezproblémového
automobilového provozu při napojení zájmové území budoucího areálu STAR na existující síť
dopravních komunikací.
Hodnocení vlivu:

přímý a trvalý (realizace a provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné s velkými výhradami (V0)
přijatelné (V1 a V2)



Vlivy na krajinu a funkční využití - dopravní infrastruktura a rozvoj Prahy

Z hlediska obecného užitku se jedná o dopravně prospěšnou stavbu se společenskou užitečností
pro zájmové území budoucího areálu STAR a jeho napojení prostřednictvím metra D
k systému hromadné dopravy hl.m. Prahy. Komunikace přinesou do území možnost
dopravního propojení území Prahy s nově plánovanými objekty podniků a výzkumných
pracovišť ale také se stávajícími obcemi tohoto území. Nicméně klíčový význam mají
především pro lokalitu STAR, a to právě ve vazbě na konečnou metra D (Depo Písnice).
Hodnocení vlivu:

přímý a trvalý (realizace a provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

přijatelné s velkými výhradami (V0)
přijatelné (V1 a V2)
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Technické, ekonomické a administrativní vlivy - investiční náklady

Obě aktivní varianty jsou hodnoceny jako přijatelné.
Tab. E.2.1 Odhad stavebních nákladů
stavební náklady (tis. Kč)
varianta 1
varianta 2
81 020
88 890
24 480
24 480
105 500
113 370

úsek komunikace
A
B+C
Celkem:

Poznámka: Ceny stavebních nákladů jsou uvedena bez DPH.

Hodnocení vlivu:

přímý a trvalý (realizace a provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

nehodnoceno (V0)
přijatelné s dílčími výhradami (V1)
přijatelné s většími výhradami ( V2)



Technické, ekonomické a administrativní vlivy - technické řešení stavby

Obě aktivní varianty jsou hodnoceny jako přijatelné. Varianta podjezdu V1 však předpokládá
technicky náročnější řešení spojené s přečerpávání srážkové vody z jímací jímky podjezdu.
Hodnocení vlivu:

přímý a trvalý (realizace a provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

nehodnoceno (V0)
přijatelné s většími výhradami (V1)
přijatelné s dílčími výhradami ( V2)



Provozní nároky – energetické nároky

Obě aktivní varianty jsou hodnoceny jako přijatelné. Varianta podjezdu V1 však oproti variantě
V2 předpokládá energeticky náročné řešení v podobě přečerpávání srážkové vody z jímací
jímky podjezdu do navazujícího odvodňovacího systému na úrovni okolního terénu.
Hodnocení vlivu:

přímý a trvalý (realizace a provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

nehodnoceno (V0)
přijatelné s většími výhradami (V1)
přijatelné s dílčími výhradami ( V2)
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5
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Vlivy na budovy

Vlivy na historické kulturní
a archeologické památky

Vlivy na estetickou kvalitu území

Vliv na rekreační kvalitu území

Vlivy na dopravní infrastrukturu a
rozvoj Prahy

75

2

4

4

ÚSES
Fauna a flóra

Vlivy na dopravu a její plynulost

3

4

VKP

VLIVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - CELKEM

Vlivy na krajinu a
funkční využití území

Vlivy na antropogenní
systémy

Vlivy na faunu, flóru a
ekosystémy

ZCHÚ

75

5

5

4

4

4

5

3

5

5

+

3

5

+

Vlivy na hornin. prostředí a přírodní zdroje

+

4

2

+

5

Podzemní voda

3

-

Vlivy na půdu

4

Povrchová voda

4

4

5

4

4

V1

+
+

5

Vlivy na vodu

Vlivy na hlukovou situaci
4

4

Sociální a ekonomické vlivy

Vlivy na ovzduší a klima

2

Vlivy na řidiče a dopravní
nehodovost
2

Vlivy na obyvatelstvo

4

V0
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5

5

4

3

4

5

4

3

3

5

4

3

4

4

4

4

5

4

4

V2
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Zdravotní rizika

výskyt

+
+

+

+
+

+

+
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vlivy

Záměr má klíčový význam především pro lokalitu STAR, a to právě ve
vazbě na konečnou metra D, ve smyslu dopravního propojení areálu
s Hlavním městem Praha.

Zajištění bezpečného provozu při napojení areálu STAR.

Bez významného vlivu na rekreační hodnoty území.

Nadjezd ve variantě 2 je terénním novotvarem stávající krajiny.

Bez vlivu vliv na kulturní památky a významné architektonické objekty
území.

Bez demolic stávajících objektů.

Bez vlivu na zvláště chráněné druhy flóry a fauny.

Obě varianty jsou ve střetu s prvkem LBK podél Vesteckého p.

Obě varianty kříží neregistrovaný VKP koryta a nivy Vesteckého p. a
Písnického západního p. Registrované prvky nejsou územně dotčeny.

Velikosti celkové plochy trvalého záboru a ZPF je menší ve variantě V1.
Stavba nebude mít vliv na místní zdroje nerostných surovin. Varianta 1
představuje větší zásah do horninového prostředí v místě podjezdu
Vestecké spojky.
Varianty nejsou v územním střetu se ZCHÚ a systémem Natura 2000.

Záměr STAR přinese do území nabídku pracovních příležitostí.
Stávající imisní zatížení území a výpočtové varianty prognóz jsou ve
většině sledovaných parametrů podlimitní. Nárůst imisních koncentrací
z důvodu realizace záměru je ve všech vybraných bodech obytné
zástavby pod úrovni 1 % odpovídajícího IL.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk z dopravy na dálnicích,
silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde
hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z
dopravy na ostatních pozemních komunikacích, pro tento zdroj hluku
nejsou překročeny.
Obě aktivní varianty kříží koryto Vesteckého a Písnického západního
potoka; řeší přeložku části koryta Písnického západního potoka.
Varianta podjezdu V1 předpokládá přečerpávání srážkové vody.
U varianty 1 negativní drenážní účinek části úseku A1 v zářezu v místě
podjezdu pod Vesteckou spojkou.

V souvislosti s realizací záměru nebude tato aktivita představovat
významně zvýšené zdravotní riziko pro obyvatele v okolí záměru.
Záměr STAR přivede do území automobilovou dopravu, stávající
dopravní systém nevyhovuje. Kladný vliv nových komunikací na nízkou
dopravní nehodovost.

poznámka
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E.3. REKAPITULACE VLIVŮ A HODNOCENÍ VARIANT

Stručný soubor vlivů stavby na vybrané složky životního prostředí, které by mohly být
výstavbou záměru ovlivněny, byl proveden v předcházejícím textu. Rekapitulace rozsahu vlivů
je uvedena v následující tabulce.
Tab. E.3.1 Porovnání posuzovaných variant a předpokládaných vlivů záměru
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Tab. E.3.2 Hodnocení aktivních variant z hlediska technické proveditelnosti,
ekonomické náročnosti a energetických provozních nákladů
vlivy

technické,
ekonomické,
administrativní
vlivy

přijatelnost řešení

poznámka

V0

V1

V2

investiční náklady

-

4

3

náročnost technického řešení

-

3

4

stavebně náročnější křížení
s Vesteckou spojkou (V1)

energetické
provoz. náklady

-

3

4

přečerpávání srážkové vody
v podjezdu Vestecké spojky (V1)

-

10

11

celkem

Rekapitulace hodnocení variant
Součet bodů vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí (dle tab. E.3.1):
varianta 0
… 75 bodů
varianta 1
… 75 bodů
varianta 2
… 77 bodů
Bodový rozdíl hodnocení vlivů mezi aktivními variantami je nevýznamný. Důvodem jsou
pouze dílčí rozdíly v celkovém návrhu řešení obou variant (objekt nadjezdu nebo podjezdu)
a jejich dopad na vybrané složky životního prostředí (voda, půda, krajina, horninové prostředí).
Nulová varianta nevykazuje v hodnocení vlivů významné bodové odlišení od aktivních
variant. V hodnocení nulové varianty se současně odráží významně antropogenně ovlivněný
stávající stav životního prostředí zájmového území. Navrhovaný stavební záměr nové
komunikace není z hlediska posuzovaného vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí
významnou změnou stávajícího stavu.
Součet bodů z hlediska technické proveditelnosti a ekonomické náročnosti (dle tab. E.3.2):
varianta 0
… nehodnoceno
varianta 1
… 10 bodů
varianta 2
… 11 bodů
Varianta 0 nemůže být v těchto kritériích hodnocena. Z tohoto důvodu není možné ani její
celkové srovnání s aktivními variantami.
Mezi aktivními variantami je bodově preferována varianta 2 tj. s řešením nadjezdu přes
Vesteckou spojku v úseku A navrhované komunikace.
Shrnutí
Řešení stavebního záměru navrhované variantou 2 je hodnoceno z hlediska celkového
hodnocení vlivu na životní prostředí při zachování požadované funkce jako nejvhodnější a je
navrhováno k další přípravě pro realizaci.
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ZÁVĚR

Z celkového hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí uvedeného
v předložené dokumentaci záměru dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že v porovnání s výhledovým
stavem bez realizace záměru se předmětný stavební záměr dopravní komunikace napojení
území STAR na metro D jeví jako přijatelný v podobě řešení varianty 2 (nadjezd přes
Vesteckou spojku) navrhované stavby. A to za předpokladu, že budou realizována všechna
navrhovaná opatření uvedená v předkládané dokumentaci, která budou v dalších stupních
přípravných prací upřesněna a na základě znalostí vyplývajících z prováděných detailních
průzkumů rozvíjena.
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VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU

Záměr
Předložená dokumentace je oznámením dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění,
o posuzování vlivů navrhované stavby „Napojení území STAR (Science & Technology
Advanced Region) na metro D“ na životní prostředí v rozsahu zpracování stanoveném přílohou
č. 4 tohoto zákona.
Záměrem posuzované stavby je stavební řešení místní sběrné komunikace rozdělené na
3 úseky (A, B, C) a situované ve dvou zájmových lokalitách. Základní funkcí nově budované
komunikace je vytvořit novou páteřní síť s propojovacím účinkem v rámci dotčených obcí,
která v budoucnu umožní dopravně obsloužit rozsáhlé území STAR a připojení tohoto území
k systému hromadné dopravy hlavního města Prahy s napojením na plánovaný terminál metra
D, včetně regionální dopravy Pražské integrované dopravy.
Komunikace stavebního záměru jsou rozděleny do tří úseků A, B a C (úsek A je dále rozdělen
na podúseky A1 a A2), které jsou vzájemně, buď přímo, nebo nepřímo propojeny stávající
komunikační sítí:
- úsek A1
- napojení Depo Písnice (křižovatka K1) → nově budovaná okružní křižovatka
(K2),
- úsek A2
- nově budovaná okružní křižovatka (K2) → po napojení (křižovatka K3) na
stávající komunikaci ulice Hodkovická (III/10114),
- úsek B
- napojení (K4) stávající komunikace ulice Inovační (obec Hodkovice) → po
nově budovanou okružní křižovatku K5,
- úsek C
- nově budovaná okružní křižovatka K5 → po napojení na stávající komunikaci
ulice Pražská (obec Dolní Břežany) křižovatkou K6.
Varianty - Varianty posuzovaného řešení se vztahují k úseku komunikace A1 a týkají se
výškového řešení mimoúrovňového křížení navrhované komunikace s trasou stávající
komunikace Vestecké spojky. Konstrukční řešení je navrženo ve dvou variantách a to
podjezdem pod Vesteckou spojkou (varianta 1) nebo nadjezdem nad Vesteckou spojkou
(varianta 2).
Varianty
Varianty posuzovaného řešení se vztahují k úseku komunikace A a týkají se výškového řešení
mimoúrovňového křížení navrhované komunikace s trasou stávající komunikace Vestecké
spojky. Konstrukční řešení je navrženo ve dvou variantách a to podjezdem pod Vesteckou
spojkou (varianta 1) nebo nadjezdem nad Vesteckou spojkou (varianta 2).
Výpočtové stavy na dopravní síti z hlediska posouzení akustické situace a ovzduší:
1. Nulová varianta – 2016 stávající stav;
2a. Nulová varianta – výhled 2030, stávající komunikace;
2b. Nulová varianta – výhled 2030, realizace staveb obchvatu Dolních Břežan (včetně
zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ Praha Písnice,
stavby JZ obchvatu Jesenice;
3a. Aktivní varianta – výhled 2030, rozsah komunikací v nulové variantě 2a + posuzovaný
záměr (komunikace A+B+C);
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3b. Aktivní varianta – výhled 2030, uvedený záměr včetně stavby obchvatu Dolních Břežan
(včetně zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ Praha
Písnice a stavby Metro D (včetně objektu P+R), po zprovoznění mimo D3;
3c. Aktivní varianta – výhled 2030, uvedený záměr včetně stavby obchvatu Dolních Břežan
(včetně zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ Praha
Písnice a stavby Metro D (včetně objektu P+R), včetně D3, po zprovoznění;
4a. Aktivní varianta – výhled 2050, rozsah komunikací v nulové variantě 2a + posuzovaný
záměr;
4b. Aktivní varianta – výhled 2050, uvedený záměr včetně stavby obchvatu Dolních Břežan
(včetně zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ Praha
Písnice a stavby Metro D (včetně objektu P+R), včetně D3;
5. Silniční síť rok 2000
Vlivy na obyvatelstvo – hlukové a imisní zatížení, zdravotní rizika, ekonomický efekt
Dle měření prováděného v širším území lze vyhodnotit imisní zatížení lokality jako znečištěné.
S tím, že zde překročeny imisní limity některých polutantů (průměrné roční koncentrace BaP a
imisní limit pro průměrné denní koncentrace PM10, maximální povolený počet překročení
imisního limitu pro průměrné denní koncentrace PM10 překročen nebyl). Imisní limity pro
ostatní sledované škodliviny zde byly splňované. Obě aktivní varianty jsou pro předpokládaný
časový horizont zprovoznění posuzované komunikace hodnoceny jako přijatelné.
Realizací posuzovaného záměru komunikací A, B a C nedojde ke zhoršení akustické
situace v území, které zahrnuje lokality STAR, oproti stavu bez výstavby posuzovaných
komunikací. Ke změně v jednotlivých posuzovaných dopravních stavech dochází na ostatních
komunikacích v území především vlivem realizace nových komunikací, které jsou uvažovány
v zájmovém území, tj. obchvaty Písnice, Dolních Břežan a Jesenice, realizací metra D a P+R u
stanice Písnice a Depo Písnice, zprovoznění MUK Dolní Břežany a realizace dálnice D3
v úseku Praha – Mezno.
Vlastní posuzovaný záměr, tj. komunikace A, B a C, které budou dopravně obsluhovat
území STAR, akustickou situaci v území významně neovlivní. Tyto komunikace umožní
propojení území mezi komunikacemi II/603 a III/0031. Změna akustické situace oproti stavu
bez realizace záměru je ± 0,9 dB.
V případě křížení stavby záměru s Vesteckou spojkou, které je situováno v místě, kde se
v okolí nenachází chráněná zástavba, je vliv vedení nové komunikace v úseku A v místě
křížení s Vesteckou spojkou nadjezdem nebo podjezdem z hlediska akustické situace shodný.
Z hlediska zdravotního rizika pro obyvatele v okolí záměru lze konstatovat, že v rámci
hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro oxid
dusičitý, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, benzen a benzo[a]pyren. Na základě
výsledků výpočtů z rozptylové studie lze i přes uvedené nejistoty konstatovat, že změny imisní
situace jsou z hlediska zdravotních rizik posuzovaných škodlivin v ovzduší zanedbatelné.
Z provedeného hodnocení zdravotních rizik je možné konstatovat, že změny akustické
expozice po realizaci záměru jsou akceptovatelné a z hlediska možných nepříznivých účinků
hluku a s ohledem na výše uvedené nejistoty zanedbatelné.
Současně se nepředpokládá negativní ovlivnění sociálních a ekonomických podmínek
obyvatel sídlících v dané oblasti Prahy a přilehlých obcí. Naopak následný rozvoj území
z hlediska vzniku areálu STAR přinese do území nabídku pracovních příležitostí od působení
v nově usídlených firmách a vědeckých institucích až po servis a služby související s jejich
provozem a činností.
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Vlivy na přírodní složky životního prostředí – ekosystémy, flóru a faunu, krajinu, půdu a
vodu
Stavbou obou variant nejsou přímo ovlivněna žádná stanoviště ohrožených druhů flóry a fauny,
ani nejsou ohroženy žádné zvláště chráněné druhy.
Z hlediska ochrany přírody nejsou posuzované varianty řešení v územním střetu
s žádným územím se zvýšenou ochranou tj. zvláště chráněným územím dle § 14 zákona
č. 114/1992 Sb., v platném znění. Současně žádná z variant není v územním střetu a neměla by
mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti s ochranou v rámci systému
Natura 2000 (viz stanoviska orgánů ochrany přírody Magistrátu hl.m. Prahy a Krajského úřadu
Středočeského kraje).
Z hlediska významných krajinných prvků trasa navrhované komunikace mimoúrovňově
kříží v obou variantách neregistrované VKP koryta a nivy Vesteckého potoka a Písnického
západního potoka. A v případě Vesteckého potoka dojde z hlediska územního systému
ekologické stability současně ke křížení lokálního biokoridoru situovanému podél koryta
tohoto potoka. Záměr se územně nedotýká žádných registrovaných VKP.
Z pohledu vlivu na povrchové vody lze konstatovat, že navrhované změny nárůstu
zpevnění ploch novými vozovkami představují vůči cílovým recipientům přijatelné kvalitativní
a kvantitativní vlivy. Obě aktivní varianty jsou hodnoceny jako přijatelné. Varianta 1 (podjezd)
však předpokládá technicky a energeticky náročnější řešení v podobě přečerpávání srážkové
vody z jímací jímky podjezdu do navazujícího odvodňovacího systému na úrovni okolního
terénu.
Obě varianty mimoúrovňově kříží koryto Vesteckého potoka a Písnického západního
potoka a obě řeší přeložku části koryta Písnického západního potoka, která je zčásti navržena
v negativně hodnoceném zatrubnění.
U varianty 1 se projeví negativně hodnocený vliv na systém podzemních vod v podobě
drenážního účinku zářezu části úseku A1 vedeném podjezdem pod Vesteckou spojkou.
Stavba představuje svým situováním v daném území nárok zejména na zábor
zemědělské půdy. Z hlediska doby trvání jde jednak o dočasný zábor během stavby, přičemž
velikost plochy tohoto záboru pro zařízení staveniště je přibližně srovnatelná pro obě
posuzované varianty. V případě trvalého záboru je celková plocha záboru menší u varianty 1,
a proto je tato varianta z hlediska záboru půdy hodnocena jako příznivější.
Stavba nebude mít vliv na využitelnost zdrojů nerostných surovin a další přírodní
zdroje. V zájmovém území se tyto zdroje nenacházejí.
Vazba na územní plánování
Navrhovaná trasa posuzované komunikace je v návrhu nového územního plánu obce Vestec
u Prahy. Záměr na území hl.m. Prahy ale není v souladu s vydanou územně plánovací
dokumentací.
Shrnutí
Z hlediska celkového hodnocení vlivů záměru na životní prostředí lze konstatovat, že realizací
posuzovaného stavebního záměru se kvalita životního prostředí v oblasti jejího umístění
významně nezmění. Zprovoznění staveb záměru za předpokladu uplatnění navrhovaných
opatření ale významně přispěje k dosažení dopravní dostupnosti plánovaného areálu STAR
včetně stávajícího osídlení v podobě existujících obcí.
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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK KE ZVEŘEJNĚNÉMU
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:
1. Středočeský kraj
2. Hlavní město Praha
3. Městská část Praha - Libuš
4. Městská část Praha 12
5. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
6. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí
7. Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí
8. Česká inspekce životního prostředí, OI Praha
9. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
10. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
11. Povodí Vltavy, s. p., Závod Dolní Vltava
12. Lesy ČR, s. p., Správa toků - oblast povodí Vltavy
13. Anna Kuryviálová
14. Ing. Barbora Bucharová
15. Vlasta Knězů, Petra Knězů (provdaná Rees), Denisa Šnajberková
1. STŘEDOČESKÝ KRAJ, ze dne 12. 9. 2016
Středočeský kraj nesouhlasí se záměrem. Realizace záměru se nachází v úseku B a C na orné půdě
nejvyšší bonity – I. třídy ochrany ZPF (zemědělského půdního fondu).
Vypořádání připomínky:
Uvedená skutečnost je v oznámení hodnocena negativně, nicméně vzhledem k charakteru širokého
zájmového území, kde je většina ploch vedena jako orná půda (ZPF) s klasifikací I., III. a IV. třidy,
se nelze zcela vyhnout takto vedeným plochám. Záměr se svým trasováním snaží maximálně
pohybovat po plochách vedených mimo ZPF (viz např. úsek B, vedení v ose stávajících cest),
nicméně jakýkoliv další rozvoj tohoto území bude tímto faktem v budoucnu limitován. Před
vydáním územního rozhodnutí pro posuzovaný stavební záměr bude nutné zažádat o souhlas
k trvalému odnětí půdy ze ZPF.
2. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, ze dne 27. 9. 2016
Se záměrem v navržené podobě nesouhlasíme. V dokumentaci EIA požadujeme zohlednit
následující:
2.a) Upozorňujeme, že předložený záměr způsobí další nežádoucí nárůst fragmentace krajiny,
nepřímo podpoří suburbanizaci s rizikem nežádoucího srůstání zástavby jednotlivých obcí za
hranicemi hl. m. Prahy a zlepší podmínky především pro individuální automobilovou dopravu (dále
jen IAD)
Vypořádání připomínky:
Předložený záměr má sloužit jako páteřní komunikace pro vznikající zastavěnou oblast, která již je
zanesena v územních plánech dotčených obcí. Samotná realizace záměru proto nezpůsobí výše
zmiňované negativní dopady, ale bude sloužit pouze pro dopravní obsluhu daného území a jeho
napojení na stávající infrastrukturu.
2.b) Záměr vůbec nezohledňuje požadavky na nový územní plán Vestce, zahrnuté ve vyjádření IPR
Praha ze dne 17.9.2015, č. j. 8191/2015
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Vypořádání připomínky:
Nový územní plán Vestce je nyní ve fázi návrhu. Předložený záměr je zanesen do návrhu územního
plánu jako “koridor kapacitní hromadné dopravy, vč. pruhu zeleně a prostoru pro cyklostezku“
v rámci vymezení veřejně prospěšných staveb, podkategorie dopravní infrastruktury – silniční, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit (dle §170 stavebního zákona),
Ostatní zmiňované body s tímto záměrem vůbec nesouvisí.
2.c) Je třeba upřesnit, zda navrženou komunikací A se rezignuje na koridor veřejné dopravy
v úseku od budoucí stanice metra Depo Písnice k jižní hranici Prahy
Vypořádání připomínky:
O řešení tohoto koridoru proběhlo jednání na IPR (9.11.2015). Výsledkem jednání bylo, že zástupci
IPR ověří, zda je potřeba při změně vedení koridoru žádat o změnu územního plánu. I přes urgence
nebylo však dále nijak reflektováno.
Nutno poznamenat, že vzhledem k tomu, že koridor veřejné dopravy (určený pro bus) vede od
Vestce na sever přímo do osy tunelu (obratiště) metra D, bylo by pak nutné také upravit trasu tak,
aby ústila do silniční sítě v prostoru terminálu u stanice Depo Písnice
2.d) Koncentraci tří radiálních pozemních komunikací pro IAD v oblasti východně od Písnice
(východního obchvatu Písnice, ulice Vídeňské a mezi nimi nově navržené komunikace A),
považujeme na území HMP za problematickou. Umístění části nové komunikace na území HMP by
bylo přijatelné, pokud by komunikace A přinejmenším v severním úseku (A1) byla určena pouze
pro veřejnou dopravu, čímž by (v modifikované podobě) plnila původní předpoklady koridoru
veřejné dopravy. Zároveň je však třeba dořešit soulad s platným ÚP hl. m. Prahy.
Vypořádání připomínky:
Na komunikaci by bylo teoreticky možné povolit vjezd pouze dopravní obsluze a veřejné dopravě.
Soulad s ÚP hl. m. Prahy bude řešen v rámci návrhu změny územního plánu podle § 55 zákona č.
183/2006 Sb.
2.e) Dle doložených grafických příloh by byl úsek A zapojen do propojovací komunikace mezi
východním obchvatem Písnice a ulicí Vídeňskou, s čímž však projekt příměstského terminálu
autobusové dopravy a P+R u stanice metra neuvažuje – další zatížení individuální automobilovou
dopravou by mohlo negativně ovlivnit funkčnost terminálu.
Vypořádání připomínky:
Komunikace je zaústěna do uvažované okružní křižovatky uvnitř prostoru stanice Depo Písnice.
Vzhledem k situaci dopravních zátěží v dané lokalitě, kdy jsou všechny komunikace za hranou své
kapacity, nedojde výstavbou nové komunikace ke zvýšení počtu vozidel v oblasti. Navíc v době
realizace záměru je již předpokládáno s obchvatem Písnice (a tím pádem MUK Dolní Břežany na
SOKP). Pokud by byl splněn výše uvedený bod “d“, byla by funkce terminálu naopak efektivnější.
Záměr samotný nevygeneruje žádnou dopravu navíc.
2.f) Vzhledem k dopravním souvislostem doporučujeme zvážit rozdělení záměru na dva, kdy
jedním by byly úseky A1 a A2 a druhým B a C. Případnou výstavbu úseků A1 a A2 je třeba
podmínit zprovozněním trasy metra D v úseku Pankrác – Depo Písnice.
Vypořádání připomínky:
Realizace celého záměru je podmíněna zprovozněním metra D a zejména stanice Depo Písnice.
2.g) V dokumentaci je třeba doplnit kartogramy zatížení komunikační sítě zahrnující území MČ
Praha-Kunratice, MČ Praha-Libuš a přilehlou (jihovýchodní) část MČ Praha 12.
Vypořádání připomínky:
Doplněno v rámci přílohy H.5 - Dopravně inženýrské podklady.
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2.h) Z hlediska kvality ovzduší požadujeme v rozptylové studii (dále jen RS) napravit níže uvedené
nedostatky:
a. Pro výhledový rok 2030 je třeba zpracovat i variantu s dálnicí D3.
b. Je nutné doplnit emisní příspěvky z fáze výstavby. V této fázi lze předpokládat poměrně
vysoké emise znečišťujících látek a nelze tedy vyloučit překročení imisních limitů pro
krátkodobé koncentrace PM10 a NO2.
c. V RS chybí sumarizace imisní pozadí + příspěvek a zhodnocení, zda dojde k překročení
imisního limitu či nikoliv. To je hrubý nedostatek zejména u krátkodobých koncentrací,
kde záleží i na počtu překročení limitu.
Vypořádání připomínky:
Je uvedeno v příloze H.2 - Příspěvková rozptylová studie.
3. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LIBUŠ, ze dne 16. 9. 2016
Požaduje další hodnocení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. K předloženému oznámení má následující připomínky:
Posuzovaná stavba může svým provozem negativně ovlivnit hustě obydlené katastrální území
Písnice, především zvýšeným hlukem a emisemi z dopravy. Již v současné době je hluková zátěž z
Pražského okruhu a Vesteckého přivaděče v této lokalitě (např. ulice Na Losách) limitní a kumulací
s posuzovanou stavbou může dojít ke zvýšení negativního vlivu na faktor pohody obyvatel, na
prašnost a hlukovou situaci v obytných lokalitách v k. ú. Písnice.
Vypořádání připomínky:
Zmiňované území je součástí hodnocení širšího území stavby v rámci příloh H.2 - Příspěvková
rozptylová studie a H.3 - Akustická studie.
4. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
Bere na vědomí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru, bez připomínek.
Bez připomínek.
5.

KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A ZEMĚDĚLSTVÍ, ze dne 9. 9. 2016
 Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů –
bez připomínek, krajský úřad vyloučil významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Bez připomínek.
 Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF), ve
znění pozdějších předpisů – orgán ochrany ZPF preferuje variantu 1, dále upozorňuje, že před
vydáním územního rozhodnutí je nutné požádat o souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze
ZPF.
Vypořádání připomínky:
Dokumentace EIA posuzuje mj. vliv záměru na půdu a čistě z tohoto hlediska se z důvodu celkově
menší plochy trvalého záboru jeví jako příznivější varianta 1. Nicméně v rámci celkového
posouzení a hodnocení všech aspektů je finálně doporučována varianta 2.
 Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném
znění – nepožaduje další posouzení záměru, dále upozorňuje, že na str. 27 oznámení záměru,
pod tab. B.III.3 Bilance zemních prací navrhované stavby, je uvedeno „Přebytek zemního
materiálu z výkopů bude uložen na skládce odpadů se zabezpečením skupiny S – inertní odpad
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(S-IO) podle vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky, v platném
znění“, dle hierarchie způsobu nakládání s odpady uvedené v § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, je odstranění odpadů uvedeno
až na posledním místě po vyčerpání předchozích možností tzn., že případný přebytek zeminy a
kamení nebo vytěžené jalové horniny a hlušiny kategorie ostatní by měl být přednostně využit, a
ne odstraněn uložením na skládku
Vypořádání připomínky:
Vytěžená zemina bude přednostně určena pro zpětné zásypy a terénní úpravy prováděné v rámci
navrhované stavby a až jako poslední možnost bude uvažováno její uložení na skládku. Toto bude
konkrétně řešeno v rámci navazujících stupňů PD.
 Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá
připomínky.
Bez připomínek.
6.

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ, ze
dne 14. 9. 2016
 Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu - je nutné dotčené pozemky vyjmout ze ZPF.
Bez připomínek.
 Z hlediska lesů a lesního hospodářství - bez připomínek
Bez připomínek.
 Z hlediska nakládání s odpady - Vznikající odpady musí být tříděny, odděleně shromažďovány,
a přednostně předávány k recyklaci v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů pro řízení
vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, Ministerstvo životního
prostředí, Praha, leden 2008. Pokud zemina a jiné přírodní materiály nebudou použity v místě
stavby, je původce odpadu povinen je předat oprávněné osobě k jejich převzetí podle § 12 odst.
3 zákona o odpadech. Dále bez připomínek.
Bez připomínek.
 Z hlediska ochrany ovzduší - Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že rozdíly v imisních
příspěvcích sledovaných znečišťujících látek jsou ve variantě s realizací a bez realizace záměru
ve výhledovém horizontu 2030 jen nepatrné. Ale přestože je vyhodnocený imisní příspěvek
B(a)P relativně nízký (v porovnání se stavem bez realizace záměru může dojít u nejbližší obytné
zástavby k max. nárůstu imisí o 0,006 ng/m3), dokládá výpočet provedený v rámci rozptylové
studie, že v dané oblasti dojde pro realizaci záměru k navýšení již nadlimitních imisních
koncentrací této znečišťující látky. Legislativa ochrany ovzduší i soudní praxe ve správním
soudnictví považují takový dopad stavby za nežádoucí. Orgán ochrany ovzduší proto doporučuje
v rámci dalšího stupně projektové přípravy navrhnout taková opatření, která zajistí alespoň
zachování stávající úrovně znečištění B(a)P v daném území, případně její snížení. Z hlediska
zájmů ochrany ovzduší požadujeme:
- Navrhnout pro fázi realizace záměru taková opatření, která povedou k úplné eliminaci nebo
alespoň ke zmírnění negativních vlivů na kvalitu ovzduší vyvolaných provozem na
komunikaci (například formou zvýšené výsadby nových stromů nad rámec výsadby za
případné kácení).
- Pro období výstavby záměru navrhnout a aplikovat opatření pro snížení prašnosti v rozsahu
kap. D.4. Současně doporučujeme navrhnout trasy pro odvoz vytěženého materiálu a dovoz
materiálu na staveniště vedoucí mimo území obytné zástavby.
S ohledem na výši vypočtených imisních příspěvků lze očekávat, že předmětná komunikace
ovlivní imisní situaci v zájmovém území jen nepatrně. Při akceptování výše uvedených
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požadavků a realizaci opatření v rozsahu uvedeném v oznámení záměru (kap. D.4.) lze
uvažovaný záměr v předmětné lokalitě akceptovat.
Vypořádání připomínky:
V rámci přílohy H.2 Příspěvková rozptylová studie byla hodnocena účinnost opatření, a to na
základě hodnocení nejméně příznivé varianty (pro kterou byly spočtené nejvyšší primární emise z
dopravy na úsecích záměru) - a to čištění komunikací a výsadby vegetačních pásů podél
komunikací. Jedná se o opatření zaměřená především na tuhé znečišťující látky, zejména částice
PM10, PM2,5 a na ně vázané škodliviny, mezi které patří i benzo(a)pyren. Účinnosti těchto opatření
byly hodnoceny podle vydaných metodických pokynů a odborných studií. Každé z uvedených
opatření má jiný způsob výpočtu účinnosti, a proto nelze tyto hodnoty jednoduše sečíst. Na základě
dostupných znalostí lze předpokládat, že vhodnou kombinaci obou opatření lze dosáhnout
dostatečné úrovně zmírnění negativních vlivů na kvalitu ovzduší po realizaci záměru. Blíže viz
kapitola D.4.
 Z hlediska ochrany přírody a krajiny – předložené informace oznámení záměru považujeme za
dostatečné, nepovažujeme za nutné zpracovávat dokumentaci EIA.
Bez připomínek.
 Z hlediska myslivosti – bez připomínek
Bez připomínek.
 Z hlediska ochrany vod - Za nejvýznamnější vlivy, které bude nová komunikace vyvozovat na
podzemní a povrchové vody, považujeme odvodnění povrchu komunikace, jehož recipienty
budou vodní toky Vestecký potok a Písnický potok (dojde k ovlivnění množství vod, jejich
jakosti), dále drenážní účinek zářezu u varianty 1 – podjezd. Z hlediska ovlivnění vod se jeví
varianta podjezdu s ohledem na podzemní vody jako méně vhodná oproti variantě nadjezdu.
Upozorňujeme, že k omezení vlivu zvýšených nátoků srážkových vod při extrémních
srážkových událostech je třeba navrhnout účinná retardační opatření – retenční a vsakovací
prvky na systému odvodnění. Z hlediska ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod bude
riziko obdobné jako u jiných staveb tohoto charakteru, tj. vznikne nová zátěž povrchových vod
splavováním nerozpuštěných látek a v období zimního ošetřování komunikace také solí. K
předloženému oznámení záměru nemáme zásadní připomínky.
Vypořádání připomínky:
Systém odvodnění bude specifikován a zpřesněn v rámci dalších stupňů PD.
7.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ČERNOŠICE, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ze dne 14. 9.
2016
 Vodoprávní úřad - preferuje křížení Vestecké spojky nadjezdem, s ohledem na menší ovlivnění
podzemních vod. Při řešení křížení podjezdem by bylo nutné snižování hladiny podzemní vody
v prostoru podjezdu a přečerpávání vody do recipientu. Nepožaduje zpracování dokumentace
EIA.
Bez připomínek.
 Orgán ochrany přírody - z pohledu ochrany krajinného rázu preferuje variantu křížící trasu
Vestecké spojky podjezdem (V1 – podjezd), jež je z pohledu vlivu na krajinný ráz hodnocena
pozitivněji. Zároveň zdejší OOP nepožaduje zpracování dokumentace EIA. Orgán ochrany
přírody ovšem upozorňuje, že v těsné blízkosti záměru (Úsek A1) se vyskytuje registrovaný
významný krajinný prvek „Za Safinou“, jenž byl registrován Okresním úřadem Praha - západ na
pozemcích č. parc. 402/2 a 402/1 v kat. ú. Vestec u Prahy o ploše 1 134 m2 a 2 791 m2 s
porostem mokřadních bylinných i dřevinných druhů a výskytem silně ohroženého chráněného
druhu kosatce sibiřského (Iris sibirica), ačkoliv předložené oznámení v kapitole C.1.4.
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Významné krajinné prvky konstatuje, že významné krajinné prvky (dle § 6 zákona č. 114/1992
Sb. v platném znění) v zájmovém území nejsou žádné registrovány.
Vypořádání připomínky:
Tento chybějící VKP a hodnocení jeho ovlivnění je doplněno (viz kapitola C.1.4 a D.1.8).
 Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství – bez připomínek, nepožaduje
zpracování dokumentace EIA
Bez připomínek.
 Orgán ochrany ovzduší - bez připomínek, nepožaduje zpracování dokumentace EIA
Bez připomínek.
 Orgán ochrany ZPF - bez připomínek, nepožaduje zpracování dokumentace EIA
Bez připomínek.
 Orgán státní správy lesů - bez připomínek, nepožaduje zpracování dokumentace EIA
Bez připomínek.

8. ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, OI PRAHA, ze dne 13. 9. 2016
 Oddělení odpadového hospodářství – bez připomínek
Bez připomínek.
 Oddělení ochrany ovzduší – bez připomínek
Bez připomínek.
 Oddělení ochrany přírody – upozorňuje, že v blízkosti záměru stavby úseku A1 na k. ú. Písnice
se nachází MHMP registrovaný významný krajinný prvek Společenstvo písnických vlhkých luk
u Safiny a na k. ú. Vestec v BC3 ÚSES na Vesteckém potoce byl v minulosti registrován OkÚ
Praha-západ významný krajinný prvek s výskytem kosatce sibiřského u Safiny (ÚPD Vestec
výkres zeleně). Významný krajinný prvek registrovaný podle ust. § 6 zákona č. 114/1992 Sb.
Informace poskytne příslušný orgán ochrany přírody, kterými jsou pověřené úřady OÚ Jesenice
(okres Praha-západ) a MHMP (území Prahy).
Vypořádání připomínky:
Tento chybějící VKP a hodnocení jeho ovlivnění je doplněno (viz kapitola C.1.4 a D.1.8).
 Oddělení ochrany vod – bez připomínek
Bez připomínek.
ČIŽP OI Praha nemá k předloženému oznámení záměru zásadní připomínky, pouze upozornění ze
strany oddělní ochrany přírody. Inspekce nepožaduje další posuzování záměru podle zákona č.
100/2001 Sb.

9.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM
V PRAZE, ze dne 14. 9. 2016
 Záměr z aspektu ochrany veřejného zdraví dle předložené dokumentace k zjišťovacímu řízení je
nutné dále rozpracovat a posuzovat dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a požaduje se zpřesnění hlukové studie na základě měření skutečných hladin
akustického tlaku s upřesněním intenzit dopravy na komunikacích u stávající zástavby.
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Vypořádání připomínky:
Akustická studie byla aktualizována a doplněna o požadované – viz příloha H.3. Současně bylo
provedeno měření skutečných hladin akustického tlaku s upřesněním – viz příloha H.8.
 Z předložené akustické studie vyplývá, že realizací posuzovaných komunikací A, B a C dojde k
mírnému zhoršení akustické situace v okolí komunikace III/10114 (Hodkovická a okružní
křižovatky Hodkovická – Vestecká - Inovační) u nejbližší chráněné zástavby (rodinné domy Vestecká č. p. 35, Na Terase č. p. 69, na severním okraji Hodkovic), kde byly zjištěny
překročené hygienické limity hluku z dopravy již v současné době, a v roce 2030 se
předpokládá, že se tato situace nezmění. Tato zástavba je ovlivněna především hlukem z
provozu na komunikaci D0 - Pražským okruhem. Předpokládá se, že na této komunikaci dojde
vlivem realizace záměru k navýšení intenzity dopravy o 670 vozidel za 24 hodin. Toto navýšení
dopravy se v celkové akustické situaci projeví jako mírné změny v desetinách dB ekvivalentních
hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb na severním okraji Hodkovic
oproti variantě V0 (stav bez realizace posuzovaných komunikací). Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze konstatuje, že nelze při doloženém nadlimitním stavu
hlukové zátěže v současné době v daném území umístit další objekty, které tento stávající stav,
byť jen nevýrazně zhorší, navíc za situace, kdy případné povolení stavby není provázáno
žádnými podmiňujícími opatřeními, které by aspoň výhledově garantovaly k datu zhotovení
komunikace či uvedení do provozu snížení stávajícího daného nadlimitního stavu hluku pod
stanovené limity a dosažení žádoucího, právními předpisy stanoveného stavu. Z hodnocení
hlukové zátěže vyplývá, že předmětný záměr není z hlediska jeho vlivu na akustickou situaci
akceptovatelný a realizovatelný do doby upřesnění hlukové studie včetně návrhu případných
protihlukových opatření u stávajících rodinných domů, u kterých byly vlivem realizace záměru
zjištěny změny v akustické situaci dotčeného území.
Vypořádání připomínky:
Na základě nových dopravních zátěží a v souladu s platnou legislativou byl v rámci přílohy H.3
Akustická studie vyhodnocen hluk emitovaný provozem na komunikaci III/10114 ulice Hodkovická
a to pro všechny uvažované stavy, které byly porovnány s rokem 2000, protože předmětná
komunikace byla v provozu již před rozhodným datem 1.1.2001. Na severovýchodním okraji došlo
k významné změně akustické situace v roce 2010 vlivem zprovoznění dálnice D0 (Pražský okruh),
která se stala dominantním zdrojem hluku v území. Jedná se především o bytové domy situované
na východní straně Na Terase. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v roce 2000 se u této
zástavby pohybovaly mezi 39,9 až 48,6 dB v denní době a v noční době mezi 31,0 až 45,4 dB. V
roce 2016 pak ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném prostoru těchto staveb byly 45,0
až 55,8 dB v denní době a v noční mezi 40,2 až 48,5 dB. Tyto hodnoty nepřekračovaly hygienický
limit pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v
území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na
ostatních pozemních komunikacích v denní době LAeq,16h = 60 dB a v noční dobu LAeq,8h = 50 dB.
Pouze u zástavby v ulici Vestecká a u rodinného domu v blízkosti křižovatky ulice Hodkovická a
Vestecká, zůstala dominantním zdrojem hluk komunikace III/10114. Jedná se o body výpočtu H3 a
H10, H11 a H12, kde již v roce 2000 byl překročen hygienický limit pro denní dobu LAeq,16h = 55
dB a pro noční dobu LAeq,8h = 45 dB. Hygienický limit pro starou hlukovou zátěž pro denní dobu
LAeq,16h = 70 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 60 dB nebyl překročen. Ekvivalentní hladiny akustického
tlaku v roce 2000 se v těchto bodech pohybovaly mezi 57,5 až 63,8 dB v denní době a v noční
době mezi 48,7 až 55,0 dB. V roce 2016 se pak ekvivalentní hladiny akustického tlaku v bodě H3
navýšily v desetinách dB, což je vlivem dálnice D0 a v bodech H10 až H12 naopak došlo k
mírnému snížení hladin akustického tlaku v desetinách dB. Změna v ekvivalentních hladinách
akustického tlaku v těchto bodech mezi rokem 2000 a 2016 je menší než 2 dB a lze tedy použít
limit pro starou hlukovou zátěž, který není překročen.
Vlivem realizace záměru, tj. komunikace A,B a C při zachování rozsahu současné silniční
sítě dojde v roce 2030 oproti stavu 2a, tj. bez realizace záměru v témže roce, k nárůstu hlučnosti do
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0,6 dB a to v chráněném venkovním prostoru krajního bytového domu situovaného nejblíže
komunikaci III/10114 (bod výpočtu H2) v denní době a oproti roku 2000 o 2,7 dB, ale hygienický
limit pro denní dobu LAeq,16h = 60 dB není překročen. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v
bodech výpočtu H1, H2, H4 - H9 se pohybují mezi 36,0 až 56,9 dB v denní době a 26,3 až 49,2 dB
v noci. Tyto hodnoty nepřekročí hygienický limit pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II.
třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích v denní době LAeq,16h = 60
dB a v noční dobu LAeq,8h = 50 dB. U zástavby situované u komunikace III/10114 v ulici Vestecká
(body výpočtu H3, H10 - H12) se ekvivalentní hladiny akustického tlaku pohybují mezi 60,6 až
63,4 dB v denní době a 51,6 až 54,8 dB v noci. Nárůst hodnoty ekvivalentní hladiny akustického
tlaku je max., 1,8 dB v denní době a 1,6 dB v noci oproti hodnotám vypočteným pro rok 2000. Lze
tedy u komunikace III/10114 i v roce 2030 akceptovat limity pro SHZ v souladu s legislativou
platnou v současné době.
Pokud bude v roce 2030 stávající rozsah silniční sítě doplněn obchvaty Dolních Břežan,
Písnice a Jesenice, bude zprovozněna MUK Dolní Břežany na D0 (křižovatka se sil. III/0031),
v provozu bude metro D včetně Depa Písnice a parkoviště P+R s napojením na komunikaci
Vídeňskou a realizací komunikací záměru A,B,C se předpokládá přerozdělení dopravy na
komunikacích v území. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku na severovýchodním okraji
Hodkovic se pohybují mezi 30,8 až 53,5 dB v denní době a 19,5 až 48,0 dB v noci, což je mírný
pokles oproti roku 2016. Tyto hodnoty nepřekročí hygienický limit pro hluk z dopravy na
dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy
na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích
v denní době LAeq,16h = 60 dB a v noční dobu LAeq,8h = 50 dB. V bodech H3, H10 - H12 v ulici
Vestecká se ekvivalentní hladiny akustického tlaku pohybují mezi 55,8 až 59,5 dB v denní době a
47,8 až 46,7 dB v noci. Jedná se o pokles oproti roku 2000 mezi 3,0 až 4,5 dB v denní době a v
noční době mezi 2,2 až 8,9 dB. Pokles oproti roku 2016 je o 3,5 až 3,8 dB ve dne a v noci o 2,9 až
7,5 dB. U komunikace III/10114 lze tedy i v tomto stavu akceptovat limity pro SHZ platné dle
současné legislativy. Obdobná situace je i v případě zprovoznění dálnice D3.
Dominantním zdrojem hluku je pro severovýchodní okraj Hodkovic dálnice D0 a zůstává
jím i po realizaci komunikací A, B a C. Na základě provedených výpočtů budou na
severovýchodním okraji Hodkovic dodrženy hygienické limity pro hluk z dopravy na dálnicích,
silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích v denní
době LAeq,16h = 60 dB a v noční dobu LAeq,8h = 50 dB. V okolí silnice III/10114 v Hodkovicích –
ulice Vestecká, která je pro přilehlou zástavbu dominantním zdrojem hluku lze pro současnou
akustickou situaci i pro období roku 2030 s realizací a bez realizace záměru přiznat korekci pro
starou hlukovou zátěž. V případě realizace obchvatů Dolních Břežan, Jesenice a Písnice, metra D a
eventuálně dálnice D3 dojde v ulici Vestecká naopak k poklesu hlučnosti oproti stavům bez
realizace těchto připravovaných komunikací. Samotný posuzovaný záměr ovlivní akustickou
situaci max. v desetinách dB.
10. HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY SE SÍDLEM V PRAZE, ze
dne 20. 9. 2016
 HSHMP požaduje zpracovat dokumentaci pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí podle
§ 4 zákona 100/2001 Sb.
HSHMP požaduje dokumentaci dopracovat v následujících variantách:
1) Nulová varianta - stávající stav;
2) Nulová varianta – výhled;
3a) Aktivní varianta – pouze uvedený záměr, po zprovoznění;
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3b) Aktivní varianta – uvedený záměr včetně stavby obchvatu Dolních Břežan (včetně
zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ Praha Písnice a stavby
Metro D (včetně objektu P+R), po zprovoznění;
4a) Aktivní varianta – pouze uvedený záměr, výhled;
4b) Aktivní varianta – uvedený záměr včetně stavby obchvatu Dolních Břežan (včetně
zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ Praha Písnice a stavby
Metro D (včetně objektu P+R), výhled.
V rámci dokumentace musí být řešeny i komunikace na území Hlavního města Prahy
bezprostředně na uvedený záměr navazující. (ul. Libušská, respektive ul. Podchýšská a
Pramenná, ul. Vídeňská s ul. Kunratickou spojkou).
Vypořádání připomínky:
Požadované stavy byly dopracovány (viz příloha H.5) a jejich vliv vyhodnocen v rámci příloh H.2 Příspěvková rozptylová studie a H.3 - Akustická studie.
 S ohledem na to, že záměr je řešen na úrovni technické studie, není v současné době možné
hodnotit hluk ze stavební činnosti. Posuzované komunikace jsou umístěné v území, kde se
nenachází v bezprostřední blízkosti chráněná zástavba. Jak je uvedeno nejvíce ovlivněná
zástavba se nachází u stávající komunikace Hodkovická a Inovační, které nebudou stavebně
upravovány. Z hlediska hodnocení hluku ze stavební činnosti bude problematická
mimostaveništní doprava, kterou bude nutné důsledně směrovat na úseky komunikací mimo
chráněnou zástavbu a následně na komunikace nadřazené komunikační sítě, kde se navýšení
těžké nákladní dopravy v denní době neprojeví změnou akustické situace. Z tohoto hlediska není
možné pro výstavbu komunikace A, B a C využívat pro těžkou nákladní dopravu komunikaci
Hodkovická, Vestecká a Inovační. Rovněž by neměla být doprava vedena ulicí Pražskou v
Dolních Břežanech a Libušskou v Písnici. Stavba musí být prováděna pouze v denní době mezi
7:00 až 21:00 hodinou. Na staveništi nesmí být umístěna zařízení, jako je obalovna, betonárka
nebo drtička bez akustického posouzení. Z výsledků výpočtů uvedených ve studii a přiložených
hlukových map nelze posoudit vliv záměru na situaci na území spadající do kompetence
HSHMP.
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v
souvislosti s realizací předkládaného záměru „Napojení území STAR na metro D“, nebude tato
aktivita představovat významně zvýšené zdravotní riziko pro obyvatele v okolí záměru.
Vypořádání připomínky:
V rámci H.3 Akustické studie bylo vyhodnoceno i území spadající do kompetence HSHMP.
 Po prostudování předloženého oznámení HSHMP konstatuje následující:
V samotném podání se vyskytuje formální chyba – oznámení záměru obsahující výtahy z příloh
písmena H (hluková a rozptylová studie atp.) bylo vypracováno dříve než odkazované
dokumenty.
Vypořádání připomínky:
Opraveno.
 Hluková studie předložená v oznámení se vztahuje k bezprostřednímu okolí záměru a
nevyhodnocuje území v širším kontextu, např. komunikace A bude „obchvatem“ obce Jesenice,
není řešen vliv dopravy na navazující komunikace na území hl. m. Prahy.
Rozptylová studie sice řeší oblast v širším kontextu, ale pouze na území Středočeského kraje, s
výjimkou části stavby SOKP 513.
Hodnocení zdravotních rizik je provedeno pouze pro obyvatele bezprostředně v okolí záměru,
neboť vychází z hlukové a rozptylové studie.
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HSHMP se vyjadřuje pouze k části záměru spadající pod její kompetence, tj. na území hlavního
města Prahy.
Vypořádání připomínky:
Požadované zvýšení rozsahu řešeného území a posouzení jeho ovlivnění – viz přílohy H.2, H.3 a
H.5.
11. POVODÍ VLTAVY, S. P., ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA, ze dne 8. 9. 2016
Předloženým záměrem nebudou dotčeny toky ve správě Povodí Vltavy, s. p. Jako správce povodí,
který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy, nepožadujeme záměr posoudit dle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s následující
podmínkou: Projektovou dokumentaci k územnímu řízení požadujeme předložit ke stanovisku
správce povodí.
Bez připomínek.

12. LESY ČR, S. P., SPRÁVA TOKŮ – OBLAST POVODÍ VLTAVY, ze dne 16. 9. 2016
Nedojde k dotčení vodních toků, které jsou ve správě Správy toků, oblast povodí Vltavy.
V dotčeném území dojde k dotčení Libušského potoka, jeho přítoku, ČHP 1-12-01-002, IDVT
10251185, 10262895 a dále bezejmenného přítoku ČHP 1-12-01-006, IDVT 12002076 ve správě
Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov. Proto se s akcí obraťte na
správce příslušné vodoteče hlavního odvodňovacího zařízení.
Bez připomínek.

13. ANNA KURYVIÁLOVÁ
Se záměrem nesouhlasím z důvodů:
13.1) Záměr není v souladu s územně plánovací dokumentací jak obce Dolní Břežany, tak obce
Zlatníky-Hodkovice:
- Dolní Břežany v ploše záměru ve svém ÚP uvažují plochy VL – výroba a skladování – lehký
průmysl. S dopravní infrastrukturou typu napojení území STAR (v současné době pouze
CRYSTALu) není zahrnuto (a to ani mezi přípustnými funkcemi plochy).
- Zlatníky-Hodkovice v ploše záměru ve svém ÚP navrhují plochy NZ – plochy zemědělské, které
ani v přípustném využití neuvádějí plochy výše uvedeného záměru (nejde o dopravní infrastrukturu
související se zemědělskou produkcí, ani o účelovou komunikaci dle § 7 zákona č. 13/1997 Sb.).
- Pozn. stejně tak na území hl. m. Prahy a Vestce záměr není v souladu s ÚPD (viz příloha H.6
Oznámení).
Vypořádání připomínky:
Zmiňované úseky B a C se svou plochou nachází na plochách vymezených ÚP. Viz vyjádření
Obecního úřadu Dolní Břežany:
- trasa komunikace na území obce Dolní Břežany je vedena plochou VL – výroba a
skladování – lehký průmysl umožňující výstavbu pozemních komunikací
- trasa komunikace na území obce Zlatníky Hodkovice je umístěna jednak v nezastavěném
území plochy NZ - plochy zemědělské, ve které dle § 18 odst. 5) stavebního zákona lze
umisťovat stavby dopravní infrastruktury. Další část je vedena zastavitelnou plochou s
využitím VV - plochy výroby a skladování - věda a výzkum a to v ploše H1 ve které je
rozhodování, včetně umisťování komunikací, podmíněno vydáním regulačního plánu.
Úsek A je součástí Návrhu nového územního plánu obce Vestec.
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13.2) Úsek C se nachází na půdách I. třídy ochrany BPEJ s bonitně nejcennějšími půdami, které by
neměly být vyjímány ze ZPF. Tento záměr a jeho úsek C nepřináší žádné veřejně prospěšné
bonusy, kvůli kterým by bylo potřeba likvidovat další cennou půdu, a to ani pro obyvatele Dolních
Břežan, ani pro obyvatele Písnice. Veřejné prospěšné by bylo tyto půdy zachovávat a vážit si jich
jako toho nejcennějšího, co máme.
Vypořádání připomínky:
Uvedená skutečnost je v oznámení hodnocena negativně, nicméně vzhledem k charakteru širokého
zájmového území, kde je většina ploch vedena jako orná půda (ZPF) s klasifikací I., III. a IV. třidy,
se nelze zcela vyhnout takto vedeným plochám. Záměr se svým trasováním snaží maximálně
pohybovat po plochách vedených mimo ZPF (viz např. úsek B, vedení v ose stávajících cest),
nicméně jakýkoliv další rozvoj tohoto území bude tímto faktem v budoucnu limitován. Před
vydáním územního rozhodnutí pro posuzovaný stavební záměr bude nutné zažádat o souhlas
k trvalému odnětí půdy ze ZPF.
13.3) Již dnes je severovýchodní okraj Dolních Břežan nadmíru hlukově zatížen provozem vozidel
na Pražském okruhu (SOKP). Dopravní i hluková zátěž Dolních Břežan se v budoucnu rozdělí
mezi ulici Pražskou a obchvat Dolních Břežan. Úsek C by se tedy stal dalším zdrojem hluku v
severovýchodní části Dolních Břežan.
Vypořádání připomínky:
Posuzovaná komunikace má charakter místní obslužné komunikace. Záměr podléhá posouzení
hluku v rámci akustické studie a její součástí jsou navržená protihluková opatření.
13.4) Dopravní zatížení ulice Pražská je již v dnešní době nadměrné, a to především v ranní špičce.
S nově vznikající zástavbou na severu Dolních Břežan intenzita dopravy naroste. Napojení další
komunikace (úsek C) na ulici Pražská je proto neúnosné a představuje tak zátěž nejen pro „hlavní
tah na Prahu“, ale i pro Písnici, která také čeká na svůj obchvat.
Vypořádání připomínky:
Dopravní zatížení Pražské ulice včetně napojení posuzované komunikace (úsek C), případně
plánovaného obchvatu Písnice je uveden v příloze H.5 - Dopravně inženýrské podklady.
13.5) Úsek C, potažmo i B, nedává smysl. Depo Písnice se nenachází na ulici Pražská a potřeba
úseku C nemá pádné odůvodnění. Úsek C je v rozporu s cíli územního plánování, tedy s
udržitelným rozvojem území.
Vypořádání připomínky:
Úseky B a C mají návaznost na úseky A1 a A2, resp. konečnou metra D v rámci širšího území, a to
především v jejich propojení se stávající komunikací ulice Hodkovická. Napojením na Pražskou
ulici pak dojde především k propojení v rámci existující a plánované sítě místních komunikací,
které budou tvořit páteřní síť pro budoucí rozvoj území dle ÚP příslušných obcí.
14. ING. BARBORA BUCHAROVÁ
Vznesla k záměru následující připomínky:
14.1) Tzv. území STAR by mělo být pro posouzení záměru v dokumentaci konkrétně vymezeno: na
jakých pozemcích, plochách se nachází. V dokumentaci je jen elipsa vymezující tři obce a okolní
krajinu. Nejsou zdokumentovány návaznosti na ÚPD těchto obcí.
Vypořádání připomínky:
Území STAR je oblast definovaná hrubým vymezením strategických oblastí s daným využitím pro
vědu a výzkum a je vymezována postupným zapracováváním v rámci Územních plánů dotčených
obcí. Plánovaná komunikace ve svých úsecích A1, A2, B a C s vzájemnou návazností na stávající
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komunikaci ulice Hodkovická má do budoucna tvořit páteřní obslužnou komunikaci pro tyto
rozvojové plochy a to i z důvodu odvedení obslužné dopravy (i během výstavby) mimo existující
stávající síť (např. ulice Vídeňská).
(Poznámka: zmíněná elipsa v jedné z grafických příloh dokumentace pouze schematicky
znázorňuje širší zájmové území včetně dotčených obcí).
Vyjádření z hlediska ÚPD dotčených obcí – viz příloha H.6 Dokladová část.
14.2) Podmínkou projednání a realizace záměru by mělo být zařazení místní sběrné komunikace a
zejména konkrétně vymezeného území STAR (Vestec, Dolní Břežany, Hodkovice-Zlatníky) do
závazné nadřazené dokumentace ZÚR jako veřejně prospěšné stavby, opatření.
Vypořádání připomínky:
Záměr STAR byl zpracováván v pozdější době (2015) než stávající ZÚR Středočeského kraje
(2011). Lze předpokládat, že v rámci dalších prací bude tento zapracován do ZÚR ve smyslu
budoucí aktualizace. Náplní ZÚR není vymezení vedení obslužných komunikací, ale pouze
nadřazeného komunikačního systému.
14.3) V ÚPD Dolní Břežany se významné rozvojové plochy pro vědu a výzkum nenacházejí a
veškerá řízení pro stávajících vědecká pracoviště i ÚPD prokázala, že je stávající dopravní
infrastruktura vyhovující a odpovídá nulové variantě.
Vypořádání připomínky:
Plochy v rámci ÚP Dolních Břežan jsou dotčeny pouze okrajovou částí úseku C. Stejně tak v rámci
širšího vymezení rozvojové oblasti pro záměr STAR je toto území spíše okrajového charakteru,
které nicméně svou menší plochou zasahuje do správního území obce Dolní Břežany. Plánovaná
komunikace ve svých úsecích A1, A2, B a zmíněného úseku C (+ navázání na existující ulici
Hodkovická) má do budoucna tvořit páteřní obslužnou komunikaci pro tyto rozvojové plochy a to i
z důvodu odvedení obslužné dopravy (i během výstavby) mimo existující stávající síť a mimo
obytnou zástavbu.
14.4) V ÚPD Hodkovice-Zlatníky se při úseku C nacházejí rozsáhlé plochy pro vědu a výzkum.
ÚPD této obce i projednávání výstavby nájemních kancelářských ploch tzv. Inocrystalu prokázala,
že dopravní infrastruktura je vyhovující a odpovídá nulové variantě. Pokud došlo k chybnému
vyhodnocení, zastavění tohoto území po vědu a výzkum by mělo být podmíněno realizací
navrhovaného záměru, včetně řešení pořadí výstavby dílčích úseků sběrné komunikace.
Vypořádání připomínky:
Účelem navrhovaného záměru je obslužná komunikace propojení území STAR a metra D. Řešení
vyplývá z předpokládaných kapacitních požadavků na dopravní obslužnost území v podobě areálu
pro vědu a výzkum.
14.5) V ÚPD Zlatníky-Hodkovice dochází formou změny ÚPD ke změnám ploch pro vědu a
výzkum na průmysl a skladové hospodářství. Před projednáním záměru či v rámci jeho
projednávání by měl být nalezen nástroj garantování deklarovaného funkčního využití rozvojového
území, např. v nadřazené dokumentaci kraje ZÚR předmětné konkrétní plochy pro vědu a výzkum
vymezit jako veřejně prospěšné stavby, opatření, neboť ÚPD obce Zlatníky-Hodkovice jej
nezaručuje.
Vypořádání připomínky:
Jedná se o problematiku územního plánování. Posuzovaný záměr komunikace a její návrhové
parametry odpovídají účelu uvedenému v kapitole B.I.5 a jsou podle toho hodnoceny.
14.6) Ve stávajícím platném ÚPD obce Vestec nejsou závazně vymezeny sběrná komunikace ani
funkční plochy pro vědu a výzkum. Jen plochy komerční a pro průmysl a skladové hospodářství.

ENVISYSTEM s.r.o.

170

Napojení území STAR na metro D

Dokumentace dle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

14.7) Funkčním využitím území STAR na sklady a průmysl dochází k nárůstu zatížení
komunikační sítě ve spádové oblasti i v Praze. Zhoršují se tím podmínky pro příměstskou
hromadnou dopravu i životní prostředí, viz též stanovisko Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
k veřejnému projednání návrhu změny č. 2 ÚP Zlatníky-Hodkovice.
14.8) V návrhu nové ÚPD obce Vestec byla vymezena trasa této místní sběrné komunikace a
zároveň byly doplněny rozsáhlé rozvojové komerční plochy OK, OW, u nichž není zaručeno
využití pro vědu a výzkum. Lze je využívat pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, sklady,
autobazary, atp., viz strana 32 a 33 textové části. Připravovaná ÚPD obce Vestec by měla tyto
aktivity jako nepřípustné vyloučit a funkční využití uvést do souladu s deklarovaným záměrem.
Skladovými a průmyslovými areály dojde dopravnímu zatížení spádové oblasti i Prahy a ke
zhoršení životního prostředí i podmínek pro příměstskou hromadnou dopravu.
Vypořádání připomínek 14.6 + 14.7 + 14.8:
Jedná se o problematiku územního plánování. Plochy pro vědu a výzkum jsou pro tento účel
vymezeny částečně. Část ploch je vymezena pro komerční zónu. Cílem posuzování záměru
dokumentace není podmiňování využití ploch dle ÚP dotčených obcí.
14.9) Zástavba konkrétně vymezeného a závazně pro vědu a výzkum určeného rozvojového území
(tzv. STAR) ve Vestci by měla být v ÚPD i ZÚR podmíněna realizací navrhovaných úseků místní
sběrné komunikace, včetně řešení pořadí výstavby těchto dílčích úseků.
Vypořádání připomínek:
Jedná se o problematiku územního plánování. Účelem posuzování záměru dokumentace není
podmiňování zástavby ploch výstavbou předmětných komunikací dle ÚP dotčených obcí, resp.
ZÚR.
14.10) Místní sběrná komunikace má být financována z veřejných prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktury a EU (viz smlouva Krajské správy a údržby silnic se zhotovitelem
technické studie APIS s.r.o. a informace ve veř. médiích). Územní plány obcí i ZÚR by měly
garantovat využití území tzv. STAR skutečně pro veřejně prospěšné stavby a opatření – pro vědu a
výzkum.
Vypořádání připomínek:
Toto není předmětem podmínek dokumentace EIA.
14.11) Záměr předpokládá etapy, není definováno v jakém pořadí a za jakých podmínek by měly
být jednotlivé úseky realizovány v návaznosti na zapracování trasy komunikace do ÚPD HM
Prahy, zprovoznění stanice Metra D Písnice, obchvatu Dolních Břežan a sjezdu SOKP u Dolních
Břežan tak, aby došlo k minimalizaci/eliminaci negativních vlivů na životní prostředí a ke zlepšení
podmínek příměstské hromadné dopravy.
Vypořádání připomínky:
Celá stavba je podmíněna výstavbou trasy metra D a především stanice Depo Písnice, neboť na tuto
stavbu přímo navazuje. Obchvat Dolních Břežan je již těsně před realizací a bude dokončen ještě
před zahájením prací na tomto projektu. Mimoúrovňová křižovatka na trase D0 (SOKP) je
podmíněna obchvatem Písnice, jenž by měl být realizován současně s Depem Písnice. Blíže bude
vypořádáno v rámci posouzení stavů výstavby předmětné komunikace ve vazbě na ostatní
související komunikace.
14.12) V sousedství trasy se nachází registrovaný významný krajinný prvek (k. ú. Vestec), není
uveden v dokumentaci.
Vypořádání připomínky:
Tento chybějící VKP a hodnocení jeho ovlivnění je doplněno (viz kapitola C.1.4 a D.1.8).
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14.13) Výstavbou komunikace a okružní křižovatky s komunikací Průmyslovou dojde k zásadnímu
přerušení biokoridoru, který je již vlivem nerespektování podmínek výstavby v území zdevastován
(zřízení parkovacích zpevněných ploch v ÚSES, umístění oplocení podél břehu vodoteče – areál
AB Auto Brejla, oplocení nezastavitelných přírodních ploch LO – spol. Ekobal). Součástí
dokumentace záměru by měla být navržena konkrétní opatření pro revitalizaci funkce biokoridoru.
Řešení propustkem je nedostatečné. Trasu oddálit od vodoteče, doplnění výsadeb podél vodoteče,
prostupnost izolovaného území vzniklého zemním valem, atp. již v dokumentaci záměru, praxe
ukazuje, že podmínky stanovené v závěru zjišťovacího řízení nejsou v dalších stupních řízení
zohledňovány. Viz shora uvedený AB Auto Brejla.
Vypořádání připomínky:
Návrh funkčního posílení lokálního biokoridoru podél Vesteckého potoka (viz kapitola D.4) byl
doplněn o návrh výsadby podél vodoteče v dotčeném úseku biokoridoru, dále návrh profilu
propustku umožňující migraci živočichů podél koryta a prověření možnosti oddálení trasy
komunikace od koryta vodoteče v dalším stupni projektové dokumentace.
15. VLASTA KNĚZŮ, PETRA KNĚZŮ (provdaná REES), DENISA ŠNAJBERKOVÁ, ze
dne 19. 9. 2016
Uvádí následující připomínky:
15.1) Plánovaná trasa je vedena v blízkosti obytné zástavby obce Vestec, a to na západ od této
zástavby. Mělo by proběhnout posouzení vlivu záměru na veřejné zdraví s ohledem na obyvatele
této obytné zóny.
Vypořádání připomínky:
Vlivy na zdraví byly vyhodnoceny v příloze H.1 - Hodnocení zdravotních rizik a aktualizovány pro
rozšířené zájmové území a nové zátěžové dopravní stavy.
15.2) S výstavbou záměru dojde bezpochyby k navýšení hlukové zátěže v dotčené oblasti z důvodu
navýšení dopravy. Žádáme posouzení vlivu záměru na hlukovou zátěž dotčené oblasti, a to zejména
s ohledem na blízkou obytnou zástavbu.
Vypořádání připomínky:
Vlivy záměru na hlukovou situaci byly vyhodnoceny v příloze H.3 - Akustická studie
a aktualizovány pro rozšířené zájmové území a nové zátěžové dopravní stavy.
15.3) S výstavbou záměru dojde rovněž k navýšení prašnosti v dotčené oblasti v důsledku navýšení
dopravy. Zvýšena prašnost ovšem bude mít vliv i na hmotný majetek těchto obyvatel, jelikož
zvýšená prašnost povede k rychlejšímu „zašpiňování“ a tmavnutí fasád rodinných domů. Žádáme
posouzení vlivu záměru s ohledem na navýšení prašnosti v této oblasti v důsledku realizace
záměru, a to zejména s ohledem na blízkou obytnou zástavbu.
Vypořádání připomínky:
Vlivy záměru na imisní situaci byly vyhodnoceny v rámci přílohy H.2 - Příspěvkové rozptylové
studie a aktualizovány pro rozšířené zájmové území a nové zátěžové dopravní stavy. Příspěvky
z hlediska imisí prachových částic (PM10 a PM2,5) jsou podlimitní.
15.4) Výstavba bude představovat i významný zásah do krajinného rázu oblasti. Žádáme posouzení
vlivu realizace záměru na krajinný ráz oblasti.
Vypořádání připomínky:
Zásah do krajinného rázu byl posuzován v rámci zpracovaného oznámení (viz kapitola C.2.6
a D.1.8). Zpracovatel konstatuje, že dotčený krajinný prostor náleží k V. stupni ochrany krajinného
rázu, což znamená, že jde o území, kde krajinný ráz není dochován. Vedení komunikace ve
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variantě 2 (nadjezd) je novotvarem měnícím lokálně stávající krajinu. Současně je ale třeba
konstatovat, že v širším území se nacházejí kapacitní komunikace SOKP (D0) a Vestecké spojky,
které předjímají urbanizovaný charakter a novodobý krajinný ráz celého tohoto území.
15.5) Trasa má být vedena přes parcely vedené ve veřejném registru půdy LPIS čtverec 730-1050,
kód bloků/dílu 9504/1 v k. ú. Vestec, které jsou obhospodařovány podateli. Realizací projektu tak
dojde k zásahu do tohoto bloku jako funkčně ucelené obhospodařované jednotky. Nic přitom
nebrání tomu, aby byla trasa ve své jižní části posunuta, a to způsobem, aby byla nejenom umístěna
na hranicích 2 půdních bloků, a to zmiňovaného bloku 9504/1 a bloku 9502/1, ale aby navíc byla
alespoň, co se týče její jižní části, vedena přes pozemky, které nejsou součástí ZPF a nejsou
zemědělsky obhospodařovány. Žádáme, aby došlo k posouzení vlivů na půdu a ZPF, jakož i k
posouzení zásahu do obhospodařovatelnosti zasažených půdních bloků.
Vypořádání připomínky:
Trasa je vedena v koridoru vymezeném v připravovaném územním plánu Vestce, kde se počítá
s využitím okolních pozemků pro výstavbu (plochy občanského vybavení – komerční zóna, věda a
výzkum). Tyto plochy jsou v rámci ÚP do budoucna uvažovány pro zástavbu. Vliv záměru na půdy
byl posouzen. Širší území je determinováno svou polohou na okraji nadřazené komunikace D0
a navazující místní páteřní sítě, kdy se do budoucna uvažuje o jeho rozvoji v rámci záměru STAR,
zemědělský účel je tak již v současnosti výrazně ovlivněn existencí stávajících komunikací a
rozvoje obcí.
15.6) Podle oznámení má být důvodem realizace záměru potřeba zajištění dopravního obsloužení
tzv. území STAR jako rychle se rozvíjející oblasti koncentrace výzkumné a inovační infrastruktury.
S ohledem na skutečnost, že tedy výstavba záměru je úzce spjata s předmětným územím, měl by
být v souladu s § 5 odst. 2 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí záměr posuzován
společně s koncepcí rozvoje tohoto území a v kontextu vlivu obou těchto záměrů jako celku.
Zamýšlená velikost, koncepce a kapacity území STAR budou mít navíc bezprostřední vliv na
způsob využití a vytíženost záměru a nelze tedy posuzovat vliv záměru, aniž by byly zjištěny a
zhodnoceny potřeby a dopravní náročnost území STAR, či posouzeny kumulativní vlivy obou
těchto záměrů. Žádáme, aby byly vlivy záměru posouzeny společně s vlivy záměru rozvoje území
STAR a aby byly náležitě vyhodnoceny a zdůvodněny reálné potřeby tohoto území s ohledem na
dopravní obslužnost.
Vypořádání připomínek:
Byly dopracovány dopravně-inženýrské podklady s tímto výsledkem: „Nárůst vozidel způsobený
realizací záměrů Lokality STAR je vzhledem k intenzitám na komunikační síti velmi malý.
Největší přitížení vyvolanou dopravou z Lokality STAR je na komunikaci III/0031 16 ÷ 20 %
z celkové intenzity. U ostatních sledovaných komunikací se přírůstky ze záměru pohybují mezi 1 ÷
5 % z celkové intenzity. Do těchto výpočtů bylo uvažováno i s dopravou vyvolanou pohybem
zaměstnanců a návštěv budoucích areálů.
Předpokládáme, že koncepce vlastního urbanistického záměru celého areálu STAR by měla
být posouzena v rámci posuzování vlivů koncepce na životní prostředí v oblasti územního
plánování (dle § 10a zákona č.100/2001 Sb. v platném znění).
15.7) Realizace záměru představuje zásadní zásah do dotčeného území a bude nepochybně spjata s
řadou významných nepříznivých dopadů, měla by být tato deklarovaná potřeba náležitě ověřena a
zdůvodněna a posouzeno, zda negativní dopady realizace záměru jsou adekvátní takto zjištěné
potřebě. Žádáme náležité ověření potřeby výstavby záměru a její doložení podklady (zejména
odkazy na existující studie, případně jejich vytvoření), které by dokládaly, že realizace záměru je
skutečně nezbytná, a dále posouzení, zda případně zjištěná potřeba je natolik vysoká, aby
odůvodnila negativní vlivy záměru, které vyplynou z tohoto řízení.
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Vypořádání připomínky:
Záměr navazuje na předchozí studie dopravní obslužnosti celého území mezi Dolními Břežany a
Vestcem a také na studii Metrobus, která vymezuje koridor pro komunikaci, po které se
předpokládá provoz hlavních autobusových linek z obcí na jih od Prahy k metru.
Samotná realizace záměru nebude produkovat žádnou novou dopravu, ale bude sloužit pouze pro
dopravní obsluhu daného území a jeho napojení na stávající infrastrukturu.
Předmět záměru má tvořit páteřní komunikaci pro budoucí rozvoj celé oblasti, a to i z důvodu
odlehčení tohoto očekávaného dopravního zatížení stávajícím komunikacím (např. ulice Vídeňská).
Dá se předpokládat, že negativní vlivy (např. zábor půdy) jsou v úrovni, která bude signifikantní
pro většinu výstavby v rámci území STAR.
15.8) Považujeme za vhodné zvážit, zda není dostupné nějaké alternativní řešení, které by bylo
spojeno s menšími dopady na právem chráněné zájmy. Upozorňujeme zejména na skutečnost, že
trasu úseku A2 je možné v její jižní části vést rovněž oblastí vzdálenější stávající a vznikající
zástavbě Vestce, čímž by byly negativní vlivy provozu významně sníženy. Konkrétně je možné
trasu v její jižní části narovnat a vést přes pozemek ve vlastnictví obce Vestec p. č. 1023/2, a přes
pozemky č. 199, 195/1, 197/51, 287, 284/2, 211 atd. Tímto krokem by došlo nejenom ke snížení
dopadu na veřejné zdraví obyvatel výše zmiňované obytné zóny a snížení hlukové zátěže a
prašnosti v této zóně, jelikož se zvyšující se vzdáleností tyto negativní faktory klesají. Trasa by
ovšem zároveň ve své jižní části byla vedena přes pozemky, které nejsou součástí ZPF a nejsou
obhospodařovány a došlo by tak i ke snížení zásahu do ZPF a obhospodařovaných celků. V této
souvislosti navíc podotýkáme, že nám není známo, proč byla trasa naplánována se zamýšleným
zakřivením v její jižní části, když rovná komunikace představuje podstatně levnější a jednodušší
řešení. Žádáme, aby v rámci dokumentace záměru byly předloženy další varianty záměru s
posunem trasy dále od obce Vestec, a to jak výše uvedená varianta, tak i jiné možné varianty, a aby
došlo k posouzení, zda tyto alternativní varianty nepředstavují řešení s menším dopadem na své
okolí.
Vypořádání připomínek:
Trasa vedení úseku 2 vychází z předchozí studie Metrobusu a byla takto projednána s vedením
obce Vestec, aby byla v souladu s plánovaným územním plánem, který počítá s využitím ploch
podél navrhovaného záměru (plochy občanského vybavení – komerční zóna, věda a výzkum).
Poloha křižovatky s ulicí Hodkovickou je navíc pevně daná také z toho důvodu, že je zde
plánováno pokračování komunikace jako obchvat Jesenice.
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SEZNAM PŘÍLOH

Údaje, které doplňují obsah dokumentace jsou uvedeny v textových a grafických přílohách,
které jsou jednak umístěny v textu dokumentace celkového hodnocení, jednak v samostatných
přílohách H.1.÷ 5 a v podobě kopií dokumentů uvedeny v přílohách H.6.
Seznam volných příloh dokumentace:
H.1 Vlivy na veřejné zdraví - hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí dopravy
(Protokol posouzení vlivů na veřejné zdraví, hodnocení zdravotních rizik, Ing. Jitka
Růžičková, 2/2017)
H.2 Příspěvková rozptylová studie
(Napojení území STAR na metro D, Bucek s.r.o., 2/2017)
H.3 Akustická studie
(Napojení území STAR na metro D, Ing. Petr Jurtin – Ametris, 2/2017)
H.4 Biologické průzkumy a posouzení lokality záměru
(Základní infrastruktura území STAR – úseky komunikací A, B a C, Petr Janda Biologické projekty, 11/2015)
H.5 Dopravně inženýrské podklady
(Dopravně inženýrské podklady Lokalita STAR, NDCON s. r. o., 1/2017)
H.6 Dokladová část
číslo přílohy
H.6.1
H.6.2
H.6.3
H.6.4
H.6.5
H.6.6

obsah
Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Městská část Praha 12, Odbor výstavby
Městský úřad Jesenice, okr. Praha – západ, Stavební úřad
Obecní úřad Dolní Břežany, Oddělení životního prostředí a dopravy, stavební úřad
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství

H.7 Grafické přílohy – technické řešení
(zhotovitel technické studie: Napojení území STAR na metro D, APIS s.r.o., 2015)
číslo přílohy
H.7.1
H.7.2
H.7.3
H.7.4
H.7.5

obsah
Úsek A1 - podjezd, situace a podélný profil
Úsek A1 - nadjezd, situace a podélný profil
Úsek A2 - situace a podélný profil
Úsek B, úsek C - situace a podélný profil
Vzorové příčné řezy

měřítko
1 : 1 500; 1 :1 500 / 150
1 : 1 500; 1 :1 500 / 150
1 : 1 500; 1 :1 500 / 150
1 : 1 500; 1 :1 500 / 150
1 : 75

H.8 Protokol o měření hluku
(Napojení území STAR na metro D, Ing. Petr Jurtin – Ametris, 3/2017)

Datum zpracování oznámení:
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Přehled použitých zkratek
AIM
BOZP
BPEJ
BSK5
ČIŽP
ČHMÚ
ČHP
ČSN
ČSÚ
ČOV
D0
DN
DSP
DUN
DUR
EAI index

stanice automatizovaného imisního monitoringu
bezpečnost a ochrana zdraví při práci
bonitovaná půdně ekologická jednotka
biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech
Česká inspekce životního prostředí
Český hydrometeorologický ústav
číslo hydrologického pořadí
česká státní norma
Český statistický úřad
čistírna odpadních vod
silniční okruh kolem Prahy (též SOKP)
světlost potrubí (fr. diamétre nominal)
projektová dokumentace pro stavební povolení
dešťová usazovací nádrž
dokumentace pro územní rozhodnutí
indexová metoda pro identifikaci a
hodnocení úniků látek nebezpečných pro
životní prostředí (angl. Environmental
Accident Index)
EIA
dokumentace o hodnocení vlivů na životní
prostředí (angl. Environmental Impact
Assessment)
GTP
geotechnický průzkum
HG
hydrogeologický (např. průzkum)
HPJ
hlavní půdní jednotka
HS
hygienická služba
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod
IG
inženýrsko-geologický (např. průzkum)
IHd
imisní limit - průměrná denní koncentrace
IHk
imisní limit - průměrná půlhod. koncentrace
IHr
imisní limit - průměrná roční koncentrace
IL
imisní limit
IP
interakční prvek
ISAD
informační systém o archeologických datech
k.ú.
katastrální území
KN
katastr nemovitostí
KÚ
konec (zájmového) úseku
KÚSK
Krajský úřad Středočeského kraje
LAeq, T (A) ekvivalentní hladina akustického tlaku
LAeq,1h
..pro nejhlučnější 1 hod.
LAeq, 8h
..pro celou denní dobu
LAeq, 16h ..pro celou noční dobu
LBC
lokální biocentrum
LBK
lokální biokoridor
MO
městský okruh v Praze
MÚ
městský úřad
MÚK
mimoúrovňová křižovatka
MZd
Ministerstvo zdravotnictví ČR
MZe
Ministerstvo zemědělství ČR
MŽP
Ministerstvo životního prostředí ČR
NEL
nepolární extrahovatelné látky
NBK
nadregionální biokoridor
NKP
národní kulturní památka
NL
nerozpuštěné látky
NN
nízké napětí
NOx
oxidy dusíku
NPÚ
Národní památkový ústav
ENVISYSTEM s.r.o.

NRBK
NV
OK
OPVZ
ORP
OV
OŽP
PAU
PCB
PD
PDZ
PHO
PHC / PHS
PM10/PM2,5

nadregionální biokoridor
Nařízení vlády
okružní křižovatka
ochranná pásma vodních zdrojů
obec s rozšířenou působností
odpadní vody
odbor životního prostředí
polyaromatické uhlovodíky
polychlorbifenyl
projektová dokumentace
proměnné dopravní značky
pásmo hygienické ochrany
protihluková clona / stěna
respirační frakce prašného aerosolu
s aerodynamickým průměrem
50% částic < 10μm / resp. 2,5μm
PP
přírodní památka
PPk
přírodní park
PUPFL
pozemek určený k plnění funkcí lesa
PR
přírodní rezervace
Qm
m-denní průtok
Qn
n-letý průtok
RBC
regionální biocentrum
RBK
regionální biokoridor
REZZO
Registr emisí a zdrojů znečištění ovzduší
RL
ropné látky
RPDI
roční průměr denních intenzit
ŘSD ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR
SAS ČR Státní archeologický seznam ČR
SDZ
svislé dopravní značení
SEK
sítě elektronických komunikací
SK
Středočeská kraj
SO2
oxid siřičitý
SOKP
silniční okruh kolem Prahy (též D0)
TKP
technické kvalitativní podmínky
TP
technické podmínky
ÚAN
území s archeologickými nálezy
ÚP / ÚPn územní plán
ÚSES
územní systém ekologické stability
VAL
významné archeologické lokality
VDZ
vodorovné dopravní značení
VKP
významný krajinný prvek
VN
vysoké napětí
VVN
velmi vysoké napětí
WHO
Světová zdravotnická organizace
ZCHD
zvláště chráněné druhy
ZCHÚ
zvláště chráněné území
ZO ČSOP základní organizace ČSOP (viz výše)
ZOV
zásady organizace výstavby
ZPF
zemědělský půdní fond
ZPI
zařízení pro provozní informace
ZS
zařízení staveniště
ZÚ
začátek (zájmového) úseku
ZÚR
Zásady územního rozvoje
ŽP
životní prostředí
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Slovník pojmů a odborné terminologie
Biotop - Soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní
prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva.
Ekologické riziko - pravděpodobnost poškození jakéhokoliv živočišného nebo rostlinného druhu,
společenstva druhů na různých trofických úrovních či definovaného ekosystému.
Ekosystém - Funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny
výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v
určitém čase a prostoru.
Ekotop - Plocha s obdobnými trvalými ekolog. podmínkami, vymezuje plochu téhož geobiocénu.
Ekvivalentní hladina hluku LAeq - Hladina hluku LA, určená z časového rozložení; rozhodná veličina pro
hygienické hodnocení hluku.
Environmentální riziko - Souhrn zdravotních a ekologických rizik.
Expozice (exposure) - Je kontakt fyzikálního, chemického případně biologického faktoru s vnějšími
hranicemi organismu.
Fluviální - říční; fluviální sedimenty - usazeniny naplavené tekoucí vodou říční a potoční.
Geobiocén - Jednota geobiocenózy přírodní a všech od ní vývojově pocházejících a do různého stupně
změněných geobiocenóz včetně vývojových stádií, jaká se mohou vystřídat v segmentu určitých
trvalých ekologických podmínek.
Hladina hluku LA - Hladina akustického tlaku, zjištěná resp. měřená při použití váhového filtru A
zvukoměru
Hodnocení rizika (risk assessment) - Je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů a
nejlepší vědecký úsudek pro určení druhu a stupně nebezpečnosti
představovaného
určitým
faktorem, dále určení, v jakém rozsahu byly, jsou nebo v budoucnu mohou být působení tohoto faktoru
vystaveny jednotlivé skupiny populace a konečně charakterizace existujících či potenciálních rizik
z uvedených zjištění vyplývajících.
Hydromorfní půdy - Půdy podmíněné ve svém vývoji střídavým nebo trvalým zamokřením v půdním
profilu nebo jeho části.
Illimerizované půdy - Půdy na středně těžkých až těžkých sypkých substrátech a sedimentech, u nichž
došlo k vyplavení jílových částic z horní vrstvy půdy.
Infiltrace - V hydrogeologii pronikání srážkové nebo povrchové vody do horninového prostředí a do
zvodně podzemní vody.
Interakční prvek - Krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení
ostatních ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu
do větší vzdálenosti; jde o lokality zabezpečující dílčí, avšak základní funkce organismů; často plní v
krajině i další funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou).
Inverze - V meteorologii opačný než obvyklý průběh změn meteorologického prvku s výškou v dané
vrstvě atmosféry; podle meteorolog. prvků rozlišujeme inverzi teploty, vlhkosti, hustoty, srážek apod.
Inundační území - Území, které je v období zvýšených průtoků vody pravidelně zaplavováno.
Kalm - Synopticky "bezvětří"
Morfologie - Nauka o tvarech zemského povrchu a jeho vývoji.
Nebezpečnost (Hazard) - Je vlastnost látky způsobovat škodlivý účinek na zdraví člověka či na životní
prostředí. Je to vlastnost „vrozená“ (danou látku jí nelze zbavit), projeví se však pouze tehdy, je-li
člověk či jednotlivé ekosystémy životního prostředí jejímu vlivu vystaveny tj. exponovány.
Recipient - Vodní útvar (např. řeka), přijímající odpadní vodu.
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Riziko (risk) - Je vyjádřeno jako matematická pravděpodobnost, s níž za definovaných podmínek (za
definované expozice) může dojít k poškození zdraví (k výskytu nepříznivých zdravotních projevů až
smrti). V numerickém vyjádření se tato pravděpodobnost může pohybovat od 0 (k poškození vůbec
nedojde) do 1 ( k poškození dojde ve všech případech). Riziko se rovná 0 pouze v případě, že expozice
dané látce neexistuje (je nulová).
Ruderální druhy - Rumištní, zpravidla plevelné druhy rostlin, které spontánně osídlují stanoviště
různých hospodářsky nevyužívaných nebo radikálně změněných ploch.
Samočistící schopnost toku - Přirozený fyzikální, chemický a biologický pochod, jehož následkem se
snižuje znečištění vody.
Sediment - Usazenina, hornina vzniklá akumulací materiálu v důsledku působení gravitačního pole.
Údolní (aluviální) niva - Rovina vytvořená usazováním materiálu, unášeného vodními toky v průběhu
geologického vývoje.
Územní systém ekologické stability - Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu; rozlišuje se místní (lokální), regionální
a nadregionální.
Významný krajinný prvek - Ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která
přispívá k udržení její stability; významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy; dále i části krajiny, které orgán ochrany přírody zaregistruje jako
významný krajinný prve, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty,
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé a přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy; mohou jimi být i
cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Zdravotní riziko - Pravděpodobnost poškození lidského zdraví účinkem expozice určitému faktoru chemickému, fyzikálnímu, biologickému, psychosociálnímu apod.

Dokumentace - podklady:
-

Vestecká spojka - v úseku Západní komerční zóna Průhonice – silnice II/603 - Dokumentace podle
zákona č. 100/2001 Sb., příloha č. 4; IKP consulting engineers s.r.o., 2008
Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI - Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění; Ekola group, 2009/08
Dopravní posouzení vlivu Vestecké spojky na obec Vestec; Jacobs consultancy, spol. s r.o., 2010
DIÚ o intenzitě automobilové dopravy; TSK Praha, 2015
Napojení území STAR na metro D, technická studie; Ateliér projektování inženýrských staveb
s.r.o., 2015
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