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Dle rozdělovníku

Posuzování vlivů na životní prostředí – předání závěru zjišťovacího řízení záměru
„Napojení území STAR na metro D“ v k. ú. Dolní Břežany, Hodkovice u Zlatníků,
Písnice a Vestec u Prahy
Krajský úřad Středočeského kraje Vám sděluje, že záměr „Napojení území STAR na metro
D“ v k. ú. Dolní Břežany, Hodkovice u Zlatníků, Písnice a Vestec u Prahy, byl podroben
zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Na základě oznámení, písemných vyjádření
dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti vydal
příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, který Vám v příloze zasíláme.
Oznamovatelem záměru je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Zpracovatelem oznámení je ENVISYSTEM s.r.o., U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5,
odpovědný řešitel: Ing. Michaela Vrdlovcová (držitel autorizace MŽP dle § 19 zákona).
Předmětem záměru je vybudování základní dopravní infrastruktury nově vznikajícího území
STAR (Science & Technology Advanced Region) a jeho silničního napojení na plánovanou
konečnou stanici trasy D pražského metra Depo Písnice. Komunikace stavebního záměru jsou
rozděleny do tří úseků, které jsou vzájemně, buď přímo, nebo nepřímo (stávající komunikační
sítí), propojeny. Jedná se o novostavbu těchto úseků:
úsek A - napojení Depo Písnice (K1) přes nově budovanou okružní křižovatku (K2)
po napojení na stávající komunikaci ulice Hodkovická (Vestec) - K3,
úsek B - napojení (K4) stávající komunikace ulice Inovační (Hodkovice) po nově budovanou
okružní křižovatku - K5,
úsek C - nově budovaná okružní křižovatka (K5) po napojení na stávající komunikaci ulice
Pražská (Dolní Břežany) - K6.
Variantně je řešeno výškové řešení úseku A1 v místě křížení Vestecké spojky (Varianta 1 –
podjezd, Varianta 2 - nadjezd).
Jedná se o místní sběrnou komunikaci funkční třídy B1. Komunikace je rozdělená na tři úseky
o celkové délce 2,914 km:
A1 – 1,073 km
A2 – 0,749 km
B – 0,273 km
C – 0,819 km
Navržené komunikace jsou silnice extravilánového typu kategorie S 7,5/60 Komunikace je
směrově nedělená s napojením křižujících komunikací formou kruhových křižovatek.
Návrhové intenzity na projektovaných komunikacích byly odhadnuty dle návrhové kategorie
S7,5/60. Dle ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic této návrhové kategorii a úrovni
kvality dopravy stupně E odpovídá intenzita cca 13 000 vozidel/24 hodin.
Středočeský kraj, hl. m. Praha, obec Dolní Břežany, městskou část Praha-Libuš, obec
Vestec a obec Zlatníky-Hodkovice (jako dotčené územní samosprávné celky) příslušný úřad
žádá ve smyslu § 16 odst. 3 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení a o tom, kdy a kde
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je možné do závěru nahlížet vyvěšením na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.
Zároveň příslušný úřad žádá hl. m. Praha, obec Dolní Břežany, městskou část PrahaLibuš, obec Vestec a obec Zlatníky-Hodkovice o písemné vyrozumění o dni vyvěšení
závěru zjišťovacího řízení na úřední desce (informaci můžete také zaslat na adresu e-mail:
vrnatova@kr-s.cz nebo faxem).
Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA
na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí
(http://www.cenia.cz/eia),
a
na
stránkách
Ministerstva
životního
prostředí
(http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru STC2021 v sekci závěr zjišťovacího řízení.

Ing. Josef Keřka, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

v z. Ing. Hana Švingrová
vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí

Příloha:
- závěr zjišťovacího řízení
Rozdělovník k č. j.: 152905/2016/KUSK
Dotčené územní samosprávné celky: k vyvěšení na úřední desce
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Obec Dolní Břežany, 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany
Obec Vestec, Vestecká 3, 252 50 Vestec
Obec Zlatníky-Hodkovice, Náves sv. Petra a Pavla 113, 252 41 Dolní Břežany
Městská část Praha – Libuš, Libušská 35/200, 142 00 Praha 4- Libuš

Oznamovatel:
7. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., Zborovská 11, 150 21
Praha 5
Na vědomí:
8. Ministerstvo životního prostředí, Odbor IPPC/EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
9. Úřad městské části Praha 12, Odbor výstavby, Hausmannova 3014, 143 00, Praha 4 –
Modřany
10. Městský úřad Jesenice, Stavební úřad, Budějovická 303, 252 42 Jesenice
11. Obecní úřad Dolní Břežany, Stavební úřad, 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany
12. Zpracovatel oznámení ENVISYSTEM s.r.o., odpovědný řešitel: Ing. Michaela
Vrdlovcová, U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5

