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Prohlášení
Posudek o vlivech záměru „Napojení území STAR na metro D“ na životní prostředí a veřejné
zdraví (dále též Posudek) jsem zpracoval jako držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, dle požadavků vyplývajících z § 9 zákona.
Prohlašuji, že jsem se nepodílel na zpracování Dokumentace vlivů záměru „Napojení území
STAR na metro D“ na životní prostředí, že jsem posuzovanou Dokumentaci nepřepracovával ani
nedoplnil, a že jsem ji posoudil v plném rozsahu stanoveném zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí v platném znění.
Při zpracování Posudku jsem využil veřejně dostupné elektronické informační zdroje, dříve
zpracované dokumenty procesu EIA pro záměry v okolí zájmové lokality, a také vlastního průzkumu
in-situ. Na zpracování Posudku se nepodílely jiné osoby.

Úvod
Předložený posudek o vlivech záměru na životní prostředí hodnotí Dokumentaci vlivů záměru
„Napojení území STAR na metro D“ na životní prostředí, podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění.
Jelikož se záměr nachází na území více krajů, předložil oznamovatel oznámení záměru
Ministerstvu životního prostředí, které v těchto případech rozhoduje o tom, který krajský úřad je
příslušný k provedení posouzení. Ministerstvo životního prostředí v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona,
prostřednictvím vyjádření č. j. 16319/ENV/16 ze dne 15. 3. 2016 konstatovalo, že s ohledem na to, že
převážná většina dotčeného území se nachází ve Středočeském kraji, bude příslušným úřadem
k provedení posouzení Krajský úřad Středočeského kraje. Krajský úřad Středočeského kraje proto
zahájil zjišťovací řízení, rozeslal oznámení, zpracované Ing. Michaelou Vrdlovcovou, držitelkou
autorizace dle § 19 zákona, dotčeným orgánům státní správy, a dotčeným územně samosprávným
celkům, a zajistil zveřejnění informace o Oznámení na internetu a na úřední desce. Vzhledem k tomu,
že záměr zasahuje na území Hlavního města Prahy, byl za den zveřejnění oznámení považován den
zveřejnění na úřední desce Hlavního města Prahy, neboť zde byla informace zveřejněna v pozdějším
termínu oproti Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Na podkladu zjišťovacího řízení vydal Krajský úřad Středočeského kraje Závěr zjišťovacího
řízení č.j. 122941/2016/KUSK ze dne 13.10.2016, ve kterém konstatuje, že záměr má významný vliv
na životní prostředí, a bude posuzován dle zákona. Zároveň stanovil podmínky, na něž má být při
zpracování Dokumentace kladen důraz.
Dokumentaci zpracoval tým společnosti ENVISYSTEM s.r.o. vedený Ing. Michaelou
Vrdlovcovou, držitelkou autorizace dle § 19 zákona č.100/2001 Sb., v platném znění, a to k únoru
2017. Krajský úřad Dokumentaci rozeslal příslušným úřadům a územně samosprávným celkům spolu
s dopisem č.j. 042245/2017/KUSK ze dne 29.3.2017. Jako den zveřejnění na úřední desce, je opět
brán termín zveřejnění na úřední desce Hlavního města Prahy.
Zpracovatel Posudku obdržel od Krajského úřadu Středočeského kraje, 1 tištěné pare
Dokumentace, obsahující všechny přílohy, a také všechna obdržená vyjádření k Dokumentaci, která
předkládaný Posudek vypořádává. Pro zpracování Posudku byla použita také elektronická verze
Dokumentace, kterou zpracovatel Posudku získal na veřejně dostupném internetovém zdroji. Součástí
Posudku je také návrh Stanoviska.
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Seznam a přehled zkratek a symbolů
BAT

best available techniques (nejlepší dostupné technologie)

DSP

dokumentace pro stavební povolení

DÚR

dokumentace pro území rozhodnutí (správní řízení dle stavebního zákona)

EIA

environmental impact assessment (posuzování vlivů na životní prostředí)

EPA

environmental protection agency; agentura ochrany životního prostředí

EVL

evropsky významná lokalita

CHKO

chráněná krajinná oblast

k.ú.

katastrální území

KrÚ STC

Krajský úřad Středočeského kraje

ORP

obec s rozšířenou působností

OVSS

odbor výkonu státní správy

PUPFL

pozemek určený pro plnění funkcí lesa

PZ

průmyslová zóna

SZ

stavební zákon

TI

technická infrastruktura

ÚAP

územně analytické podklady

ÚP

územní plán

ÚPD

územně plánovací dokumentace

ÚS

územní studie

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

VVN

velmi vysoké napětí

ZPF

zemědělský půdní fond

ZÚR

zásady územního rozvoje

ZVN

zvlášť vysoké napětí
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I. Základní údaje
I.1. Název záměru
Napojení území STAR na metro D
V názvu záměru obsažená písmena STAR znamenají Science &Technology Advanced
Region). V textu posudku je označení STAR běžně použito, ale není blíže komentováno – pouze na
tomto místě. Volně lze přeložit jako vědeckotechnologicky rozvinutá lokalita.

I.2. Kapacita (rozsah) záměru)
Předmětem záměru je vybudování základní dopravní infrastruktury nově vznikajícího území
STAR a jeho silničního napojení na plánovanou konečnou stanici trasy D pražského metra Depo
Písnice. Stavební záměr zahrnuje celkem tři úseky komunikací – úsek A1 (1,073 km), A2 (0,749 km),
B (0,273 km) a C (0,819).
Jedná se o silnice extravilánového typu kategorie S 7,5/60. Komunikace je směrově nedělená
s napojením křižujících komunikací formou kruhových křižovatek. Této návrhové kategorii
komunikací a úrovni kvality dopravy stupně E odpovídá intenzita cca 13 000 voz./24hod. Variantně je
navrženono výškové řešení úseku A1 v místě křížení Vestecké spojky (Varianta 1 – podjezd, Varianta
2 - nadjezd).

I.3. Umístění záměru
Kraj:
Obec:

Katastrální území:

Středočeský
Hlavní město Praha
Dolní Břežany
Vestec
Zlatníky – Hodkovice
Městská část Praha - Libuš
628 794 Dolní Břežany
781 029 Vestec u Prahy
793 213 Hodkovice u Zlatníků
720 984 Písnice

Hodnocený záměr je situován především ve Středočeském kraji. Zasahuje ale i na území
Hlavního města Prahy, a to prostřednictvím katastrálního území Písnice.

I.4. Obchodní firma oznamovatele
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

I.5. IČ oznamovatele
708 91 095

I.6. Sídlo oznamovatele
Zborovská 11
150 21 Praha 5
Oprávněným zástupcem oznamovatele je Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
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II. Posouzení Dokumentace
II.1. Úplnost Dokumentace
Dokumentace vlivů záměru „Napojení území STAR na metro D“ na životní prostředí (dále
také jen „Dokumentace“), je zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění, a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům uvedeného zákona.
Posuzovaná Dokumentace se skládá z vlastní textové části čítající 183 stran textu, a z osmi
příloh. Mezi přílohami je dokladová část – příloha č. 6, v níž jsou zařazena stanoviska příslušných
stavebních úřadů, stanovisko k možnému ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 a Závěr zjišťovacího
řízení; podmínky obsažené v závěru zjišťovacího řízení jsou přehledně vypořádány v kapitole G
Dokumentace, což lze považovat za velmi vhodné. Součástí přílohové části je také výkresová
dokumentace. Výkresy jsou pro zhodnocení stavu vhodně zpracovány – zákres stavby v ortofotomapě
je u jednotlivých úseků doplněn i podélným profilem.
Po formální stránce je text psán bez chyb či překlepů. Pro čtenáře pozitivně lze vyhodnotit
zařazení výkresu formátu A3 do textové části (např. za str. 66, 79 tištěného textu), což značně zvyšuje
vypovídací hodnotu dokumentu, a dokresluje obsah textové části.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah hodnocené Dokumentace, je podle názoru zpracovatele
Posudku vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a s ohledem na stupeň projektové přípravy
záměru, dostačující k posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, a umožňuje ukončit proces
posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Rozsah o obsah Dokumentace je vyvážený, podrobnosti jsou rovnoměrně rozděleny mezi
textovou a přílohovou část. Rozsah a podrobnost přiložených odborných studií odpovídá faktu, že
předmětem posouzení je novostavba silnice, tedy záměr, jehož vnější projevy mohou být poměrně
přesně aproximovány.
Z metodického hlediska je proto možno konstatovat, že Dokumentace se vhodně soustřeďuje
na rozhodující aspekty spojené s posuzovaným záměrem. Předložená dokumentace odpovídá
po metodické stránce zásadním požadavkům správné praxe hodnocení vlivu na životní prostředí
a veřejné zdraví.
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II.2. Správnost údajů uvedených v Dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
II.2.1. Správnost uvedených údajů v jednotlivých kapitolách
Správnost údajů uvedených v Dokumentaci záměru „Napojení území STAR na metro D“ lze
hodnotit následovně:
Úvod
Komentář zpracovatele Posudku:
bez připomínek
Část A – údaje o oznamovateli
Komentář zpracovatele Posudku:
Údaje odpovídají veřejnému rejstříku (dostupný na www.justice.cz). Uvedený telefonní a emailový
kontakt na oprávněného zástupce oznamovatele je platný, a byl zpracovatelem posudku při
koncipování dokumentu prověřen.
Část B – údaje o záměru
Komentář zpracovatele Posudku:
V této kapitole je největší pozornost zaměřena na část I, ve které je popsán záměr jako takový. Části II
a III. jsou zpracovatelem Posudku komentovány pouze v nutném v případě.
B.I.1 Název záměru
Komentář zpracovatele Posudku:
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 je správné. Název záměru věcně koresponduje s obsahem.
Zpracovatelka zde uvádí také genezi výběru úřadu, který vede proces EIA. Neuvádí zde ale zřejmý
stav, kdy je k vedení procesu EIA příslušný Krajský úřad Středočeského kraje.
B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Komentář zpracovatele Posudku:
Kapitola je zpracována velmi podrobně. Zpracovatelka zde uvádí nejen zevrubný popis
lokality STAR, ale zejména vývoj dopravní sítě v širším okolí řešené lokality, což je pro hodnocení
dopravních staveb vždy rozhodující. Obecně počet vozidel je vždy rozhodujícím vstupem pro
zpracování odborných průzkumů a studií, které jsou pro vyhodnocení vlivu na životní prostředí a
veřejní zdraví nezbytné.
B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Komentář zpracovatele Posudku:
bez připomínek
B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatelka zde uvádí přesnější lokalizaci hodnocených úseků, což doplňuje zákresem
do přehledné mapy. Možnosti kumulativních vlivů zde jsou poměrně přesně popsány.
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B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných variant
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatelka v této kapitole poměrně prakticky oddělila popis úseku A1, kde je zvažováno
variantní řešení, od úseků A2, B a C, které jsou zpracovány invariantně. V tabulce B.1.1 jsou výhody a
nevýhody zvažovaných variant stručně a přehledně popsány. Z pohledu zpracovatele Posudku obecně
v Dokumentaci postrádám bližší popis objektové skladby záměru; zpracovatelka ve zmiňované tabulce
uvádí nutnost přeložky dálniční kanalizace, resp. přeložku kanalizace SDP Vestecké spojky, a také
odkaz na cenu díla jako jeden z parametrů hodnocení. Tyto údaje ovšem musí být získány
z relevantního podkladu – z projektové dokumentace. Zpracovatelka zřejmě vyšla z technické studie
záměru, protože (např. na str. 139 Dokumentace) uvádí, že podrobnější záborový elaborát bude
zpřesněn v DÚR. Cena realizace díla proto byla stanovena pouze orientačně, a bude postupně
se zpracováním DÚR a DSP upřesňována. Dokumentace pro území rozhodnutí ovšem bude
zpracována invariantně, protože záměr nelze do území umístit ve variantách (tedy nelze vydat
variantní územní rozhodnutí).
B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru
Komentář zpracovatele Posudku:
Kapitola je zpracována velmi podrobně. Zpracovatelka se věnuje zejména popisu silnice a pro
posouzení EIA důležitých souvisejících stavebních objektů (přeložky vodotečí, odvodnění, mosty
a tunely, obslužná zařízení), a neřeší doprovodné stavební objekty – například vedení cyklostezek nebo
chodníků, které jsou zmiňovány ve vyjádření městské části Praha Libuš k Dokumentaci. Nejedná se ale
o závadu, protože tyto doprovodné stavební objekty mohou být definovány až v rámci DÚR.
B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Komentář zpracovatele Posudku:
Data v kapitole uvedená, lze považovat za reálná.
B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez komentáře
B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle §9a odst. 3 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Komentář zpracovatele Posudku:
Mimo problematiky ZPF bez komentáře. Zpracovatel Posudku se domnívá, že vzhledem k plošnému
rozsahu stavby (pokud bude projekčně zpracována jako jeden celek), a budou řádově splněny hodnoty
uvedené v tabulce B.II.1, bude (s odkazem na §17a zákona č. 334/1992 Sb., v platném znění) místně
a věcně příslušným orgánem pro vydání souhlasu s odnětím půdy (dle § 9 zákona) Krajský úřad
Středočeského kraje.
B.II. Údaje o vstupech
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatelka Dokumentace zde poměrně podrobně popisuje základní vstupy pro realizaci záměru.
Kapitola je zpracována velmi podrobně a věcně správně. Dále bez komentáře.
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B. III Údaje o výstupech
Komentář zpracovatele Posudku:
Kapitola v maximální míře vychází z výstupů samostatně zpracovaných odborných studií, a jako
taková je zpracována precizně a věcně správně.
Část C Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek
D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně-ekonomických vlivů
Komentář zpracovatele Posudku:
V této kapitole jsou citovány závěry přiloženého hodnocení zdravotních rizik, které zpracovala
Ing. Jitka Růžičková. Vlivy sociálně ekonomické jsou komentovány pouze v závěrečném odstavci, což
ale není na závadu věci. Jako zpracovatel Posudku se domnívám, že jakákoli aproximace sociálně
ekonomických vlivů je vzhledem k plánovanému roku zprovoznění záměru (rok 2030, tedy za cca 12
let) zatížena poměrně dosti významnou chybou. Praha a bezprostředně navazující mimopražské
lokality patří v rámci České republiky k nejdynamičtěji se vyvíjejícím, což jen podtrhuje lokalita STAR
jako taková. Posuzovaný záměr jako takový je pouze jedním z prostředků, který přispěje ke snazšímu
naplnění cílů jiných (výrobních i nevýrobních) záměrů v území, a k jejich včlenění do infrastruktury.
D.1.2 Vlivy na ovzduší a klima
Komentář zpracovatele Posudku:
V kapitole jsou prezentovány a přehledně shrnuty výsledky rozptylové studie zpracované
společností Bucek s.r.o. Kapitolu lze z hlediska obsahového považovat za dostatečnou a
akceptovatelnou.
D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Komentář zpracovatele Posudku:
Kapitola je koncipována jako extrakt hlukové studie. Těžištěm kapitoly je velmi rozsáhlá
tabulky D.1.19a a D.1.19b. S obsahem kapitoly lze souhlasit.
D.1.4 Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek.
D.1.5 Vlivy na půdu
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek.
D.1.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Komentář zpracovatele Posudku:
K obsahu kapitoly nejsou výhrady.
D.1.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Komentář zpracovatele Posudku:
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Bez připomínek.
D.1.8 Vlivy na krajinu
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek.
D.1.9 Vlivy na hmotný majetek
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek.
D.2. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek. Se závěry uvedenými v této kapitole lze souhlasit.
D.3. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandartních stavech
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek. Se závěry uvedenými v této kapitole lze souhlasit.
D.4. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných nepříznivých
vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné
Komentář zpracovatele Posudku:
K obsahu kapitoly nejsou výhrady. Údaje zde uvedené byly včleněny do návrhu Stanoviska.
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů pro hodnocení
vlivů
Komentář zpracovatele Posudku:
Použité metody hodnocení a prognózování lze označit za běžně používané, a pro účely
vyhodnocení možných vnějších projevů posuzovaného záměru za vhodné a dostatečně přesné.
Zpracovatel Posudku EIA pozitivně hodnotí šíři použitých vstupů, i šíři průzkumů zpracovaných jako
samostatné přílohy Dokumentace EIA. Vstupní údaje lze považovat za relevantní a dostatečně přesné.
D.6. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při hodnocení
vlivů
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez komentáře. S obsahem kapitoly lze souhlasit.
E. Porovnání variant řešení záměru
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek. Se zněním kapitoly lze souhlasit. Hodnocení variant záměru je v maximální
míře objektivizováno. Získané výsledky, které jsou sumarizovány na straně 154 Dokumentace,
vypovídají o tom, že vnější vlivy obou posuzovaných variant nejsou nijak významně rozdílné.
S doporučením zpracovatelky Dokumentace se zpracovatel Posudku ztotožňuje.
F. Závěr
Komentář zpracovatele Posudku:
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Bez připomínek.
G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek. Se zněním i závěrem kapitoly lze souhlasit. Součástí kapitoly je i vypořádání
připomínek vzešlých ze Zjišťovacího řízení.
H. Přílohy:
Příloha č. 1: Vlivy na veřejné zdraví – hodnocení zdravotních rizik, hluku a imisí dopravy
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek. Příloha je zpracována Ing. Jitkou Růžičkovou, autorizovanou osobou.
Příloha č. 2: Příspěvková rozptylová studie
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek. Příloha je zpracována společností Bucek s.r.o.; jako zpracovatelka je uvedena Mgr.
Daniela Fogašová, kontrolu provedl Mgr. Jakub Bucek, který je držitelem autorizace ke zpracování
rozptylových studií.
Příloha č. 3: Akustická studie
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek. Zpracovatelem studie je Ing. Petr Jurtin, spol. Ametris. Pro zpracování tohoto typu
studie není nutná autorizace.
Příloha č. 4: Biologické průzkumy a posouzení lokality záměru
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek. Zpracovatelem studie je Petr Janda. Pro zpracování tohoto typu studie není nutná
autorizace.
Příloha č. 5: Dopravně inženýrské podklady
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek. Zpracovatelem je společnost NDCON s.r.o. Vzhledem k době vydání průzkumu nebylo
možné využít dnes známých výsledků celostátního sčítání dopravy, provedeného v roce 2016.
Příloha č. 6: Dokladová část
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek
Příloha č. 7: Grafické přílohy
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez faktických připomínek. Z pozice zpracovatele Posudku hodnotím pozitivně způsob zpracování
výkresů, kdy je situace stavby na jednom výkresu společně s podélným profilem.
Příloha č. 8: Protokol o měření hluku
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatelem studie je Ing. Petr Jurtin, spol. Ametris. Společnost je pro výkon tohoto měření
autorizována.
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II.2.2. Posouzení metod hodnocení
Pro zpracování hlukové i rozptylové studie byla použita stejná vstupní data (údaje
o dopravních intenzitách v jednotlivých hodnocených výpočtových letech). Tento fakt je základním
předpokladem pro akceptaci prezentovaných výsledků. Genezi vstupních podkladů, i jejich komentář,
provedla zpracovatelka Dokumentace v příloze č. 5.

Hluk
Pro kvantifikaci hlukové zátěže byla v únoru 2017 zpracována akustická studie (Ing. Petr
Jurtin, spolupráce Ing. Michaela Vrdlovcová), která je přílohou č. 3 Dokumentace.
Pro kvantifikaci stavu akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb,
a v chráněném venkovním prostoru byl použit výpočtový program Cadna A, který je softwarovým
programem pro predikci a hodnocení hluku způsobeného silničním a železničním provozem.
V programu byl zpracován model území s dosazenými hodnotami dopravních intenzit na sledovaných
úsecích pozemních komunikacích v jednotlivých modelovaných stavech, jehož výstupem jsou jak
grafická tak numerická data.
Program umožňuje hodnocení hlukových imisí v souladu s národními a mezinárodními
předpisy včetně výpočtové metody 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. 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.
Zvolené postupy i dosažené výsledky lze po stránce rozsahu, podrobnosti a přesnosti, hodnotit
jako plně odpovídající řešené problematice, a správně metodicky zpracované i vyhodnocené.
Doplňkem akustické studie je autorizované měření hluku, které je přílohou č. 8 Dokumentace.

Imise
Za účelem posouzení změny imisní situace v důsledku provozu hodnoceného záměru byla
Mgr. Danielou Fogašovou (autorizace Mgr. Jakub Bucek) zpracována příspěvková rozptylová studie.
Mgr. Bucek je držitelem příslušné autorizace ke zpracování rozptylových studií dle zákona č.
201/2012 Sb., v platném znění. Vlastní výpočet imisí byl proveden pomocí software Symos´97. Pro
výpočet emisí vybraných škodlivin produkovaných jak stacionárními tak silniční dopravou byly
využity emisní faktory získané pomocí programu MEFA 13, který je doporučený Ministerstvem
životního prostředí.

Hodnocení zdravotních rizik
Hodnocení zdravotních rizik je zařazeno jako příloha č. 1 Dokumentace. Hodnocení
vypracovala odborně způsobilá osoba Ing. Jitka Růžičková, autorizovaná osoba. V tomto dokumentu
jsou obvyklým způsobem zpracovány výsledky hlukové a rozptylové studie. V kapitolách 4.4 a
následujících jsou pak výsledky vhodným způsobem diskutovány, a komentovány. S použitými
metodami, i s prezentovanými výsledky se lze ztotožnit.

Ostatní
Vliv posuzovaného záměru na soustavu NATURA 2000 dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992
Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl vyloučen stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje,
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odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 146417/2015/KUSK ze dne 23.11.2015, a dále
Stanoviskem Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí č.j. MHMP 2061069/2015 ze
dne 1.12.2015. Obě stanoviska jsou přiložena v části H.6 Dokumentace.
Dále byl zpracován biologický průzkum a posouzení lokality záměru. Použité metody
hodnocení, stejně jako rozsah a obsah zpracovaných samostatných odborných elaborátů lze v daném
případě považovat za odpovídající a akceptovatelný.
Z hlediska kvantifikace vlivů na mimolesní zeleň lze zpracovatelce Dokumentace vytknout
neuvedení alespoň orientačního počtu dřevin, které jsou v kolizi se stavbou, a které bude nutno před
realizací vykácet. Tento stav souvisí s podrobností zpracované projektové dokumentace – ve stupni
technické studie není zaměření místa realizace obvykle prováděno, a proto nejsou zaměřeny a určeny
ani stromy. Situace bude v rámci další projektové přípravy vyřešena, což je zakomponováno jako
jedna z podmínek Stanoviska.

II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
prostředí
V případě posuzovaného záměru byly předloženy dvě aktivní varianty, a to pouze v úseku A1.
Úseky A2, B a C byly předloženy v invariantním řešení. Přehled hodnocených variant, včetně
vyhodnocení vlivů na sledované složky životního prostředí a veřejné zdraví, je proveden v kapitole
E.2 Dokumentace. Výběr výsledné (doporučené, preferované) varianty pak proveden v kapitole E.3.
Variantní řešení je navrženo pouze v místě křížení Vestecké spojky, kdy je porovnávána
varianta nadjezdu (varianta 1) s variantou nadjezdu (varianta 2). Zpracovatelka jako výhodnější
uvádí variantu V2 – nadjezd, s čímž se ztotožňuje i zpracovatel Posudku. Při výběru bylo
postupováno se snahou o maximální objektivizaci výsledků.

II.4. Hodnocení významných vlivů
přesahujících státní hranice

záměru

na

životní

prostředí

U posuzovaného záměru lze s ohledem na jeho charakter a umístění, jakékoli přeshraniční
působení vyloučit. Nejbližší státní hranice je od okraje záměru vzdálena cca 100 km vzdušnou čarou,
což je vzhledem k možným a očekávaným vlivům záměru, nedosažitelná vzdálenost. Vlivy
posuzovaného záměru „Napojení území STAR na metro D“ byly charakterizovány jako místní resp.
lokální, dosahující řádově stovek metrů od posuzovaných úseků silnice.
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III. Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v Dokumentaci
EIA dostačujícím způsobem popsáno. Přesnost údajů a popis jednotlivých částí stavby závisí na
aktuálním projekčním zpracování záměru. Proces EIA proběhl na podkladu technické studie, což lze
považovat za akceptovatelné, a vzhledem k hodnocení variant i za jediné možné řešení. Následné
zpracování dokumentace pro územní řízení bude provedeno pouze pro zvolenou (preferovanou)
variantu. Pokud by byl proces EIA proveden již na podkladu DÚR, bylo by zřejmé členění na stavební
objekty. Pro vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví je
však stávající podrobnost dostatečná.
Impakty pozemních komunikací jsou všeobecně známé. Stejně tak je pak možné s výhodou
využít znalostí a zkušeností s jejich minimalizací, resp. odstraněním. Na základě uvedeného lze
konstatovat, že záměr představuje dostatečný stupeň technického podrobnosti zpracování, a z hlediska
znečišťování (ovlivňování) životního prostředí dosahuje přijatelných hodnot.
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IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí

snížení,

Zpracovatelka Dokumentace v kapitole D.4 přehledně uvádí celkem 5 skupin různých
opatření, seřazených do kategorií. Zpracovatel Posudku z těchto opatření v maximální míře vycházel,
a doplnil několik opatření zmíněných ve vyjádřeních k Dokumentaci. Zpracovatel Posudku dále
upozorňuje, že oznamovatel musí respektovat veškerá opatření, podmínky a omezení vyplývající
z obecně závazných právních předpisů.
V kapitole D.4.1 jsou uvedena opatření, která reflektují vývoj projektové přípravy.
Po ukončení procesu EIA bude do území přibližně usazena osa silnice, na kterou navážou další
stavební objekty (například chodníky a cyklostezky, které jsou zmíněny ve dvou vyjádřeních
k Dokumentaci). Projekt bude přes fázi DÚR a DSP postupně zpřesňován, proto bude možné
precizovat například vliv záměru v době výstavby a tomu přizpůsobovat postup a organizaci výstavby.
V kapitole jsou ovšem uvedeny i podmínky, které vycházejí z dikce složkových zákonů životního
prostředí (např. zákon č. 334/1992 Sb., v platném znění), které do návrhu Stanoviska nebudou
začleněny, protože jejich splnění je zákonným požadavkem.
Nejobsáhlejší kapitolou této sekce, je kapitola D.4.2, popisující technická opatření. Vzhledem
k typu záměru je to logické, a vychází to z výstupů provedených průzkumů a odborných studií.
Opatření optimalizační a kompenzační (podkapitoly D.4.3 a D.4.4) nejsou navržena. Uložení
kompenzační opatření není pro posuzovaný záměr dáno ani požadavkem složkových zákonů životního
prostředí (např. zákon o ochraně ovzduší ukládá kompenzační opatření pro vybrané stacionární zdroje,
což není případ posuzovaného záměru).
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat
zejména opatření pro fázi projektové přípravy a následné výstavby; pro samotné vnější projevy záměru
jsou pak rozhodující opatření pro časově nepoměrně delší dobu využívání. Opatření k prevenci,
vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví jsou
zahrnuta do podmínek návrhu Stanoviska pro příslušný úřad, které je kapitolou VII. tohoto Posudku.
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V. Vypořádání všech obdržených vyjádření
V.1.

Vypořádání všech obdržených vyjádření k Dokumentaci

Na Dokumentaci záměru „Napojení území STAR na metro D“, zpracovanou v únoru 2017
týmem vedeným Ing. Michaelou Vrdlovcovou, dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, bylo reagováno níže vypsanými
vyjádřeními orgánů státní správy,. Jednotlivé dokumenty jsou řazeny tak, jak byly doručeny
Krajskému úřadu Středočeského kraje, a jak byly předány zpracovateli Posudku.
Vyjádření k Dokumentaci byla zpracovateli posudku předána poštou v tištěné podobě dne
25.5.2017, zpracovatel Posudku přijal zásilku dne 29.5.2017. Všechna obdržená vyjádření jsou
zařazena jako příloha č. 2 tohoto Posudku. Pro větší přehlednost tohoto dokumentu je každé obdržené
vyjádření vyznačeno výrazným rámečkem, a jednotlivé body obsažené ve vyjádření jsou komentovány
postupně (pokud je to možné; u některých vyjádření je komentář proveden souhrnně k celému
dokumentu). Pokud se jedná o vyjádření rozsáhlejší, začíná jeho komentář vždy na nové stránce.
V případě, že jsou v došlých vyjádřeních pravopisné chyby nebo překlepy, nejsou při přepisu
vyjádření tyto chyby opravovány.

OBEC VESTEC
Vestecká 3
252 50 Vestec
Č.j. 01708/2017/OU ze dne 3.5.2017

Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru „Napojení území STAR na metro D“ na životní
prostředí
Obec Vestec, IČ 00507644, Vestecká 3, 252 50 Vestec, bere na vědomí předloženou dokumentaci
vlivů záměru „Napojení území STAR na metro D“ na životní prostředí a sděluje,
že k dokumentaci nemá připomínek.
Jana Stupková
místostarostka
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek
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Obecní úřad Zlatníky-Hodkovice
Náves sv. Petra a Pavla 41
252 41 Dolní Břežany
Č.j. 350/17/OU ze dne 18.4.2017
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí - „Napojení území STAR na metro D“
Stavební výbor obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice vznáší námitku. Požadujeme napojení Ulice
Inovační, nachází se v úseku „B“, a požadujeme propojení uvedené ulice s úsekem „C“.
Jakub Harvánek
stav. výbor
Komentář zpracovatele Posudku:
Jedná se o požadavek na úpravu technického řešení záměru, které není předmětem posuzování. V této
fázi procesu EIA není možné do záměru dodat další stavební objekty nebo záměr upravit. Požadavek
stavebního výboru obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice je potřeba řešit mimo proces EIA přímo
s investorem záměru; následně jej projekčně zpracovat a projednat s dotčenými orgány veřejné
správy.
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Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
Sekretariát ředitele inspektorátu
Wolkerova 40/11
160 00 Praha 6 - Bubeneč
Č.j. ČIŽP/41/IPP/1611528.002/17/PVZ ze dne 24.4.2017
Věc: Zveřejnění dokumentace vlivu na životní prostředí záměru „Napojení území STAR
na metro D“podle zákona č. 100/2001 Sb. Oznamovatelem je Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o., se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČO: 708 91 095. Záměr
spadá do kategorie II bod 9.1 „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních
komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)“ podle zákona č. 100/2001 Sb. Kód
záměru je STC2021.
Dopisem uvedené značky byl požádán oblastní inspektorát Praha ČIŽP o vyjádření
k dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí. K ní sděluje následující:
Oddělení odpadového hospodářství:
K předložené dokumentaci nemáme z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a
účinném znění, připomínky.
Vyřizuje: Tomek
Oddělení ochrany ovzduší:
Z hlediska platné legislativy o ochraně ovzduší nemáme k předložené dokumentaci připomínky.
Vyřizuje: T. Soušek
Oddělení ochrany vod:
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb.,
dokumentaci připomínky.

o vodách, v platném znění, nemáme k předložené

Vyřizuje: Kučerová
Oddělení ochrany přírody:
K předložené dokumentaci nemáme z hlediska ochrany zájmů chráněných zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, připomínky.
Vyřizuje: Zelenková
Závěr:
ČIŽP OI Praha nemá k předložené dokumentaci vlivů záměrů na životní prostředí
připomínky.

Ing. Robin Náse
zástupce ředitele ČIŽP OI Praha
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez připomínek
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POVODÍ VLTAVY, státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5
Č.j. 22219/2017-242-Mš ze dne 24.4.2017
Písnice, Vestec u Prahy. Hodkovice u Zlatníků a Dolní Břežany, napojení území STAR na
metro D – vyjádření správce povodí

K.Ú. Písnice, Vestec u Prahy. Hodkovice u Zlatníků a Dolní Břežany
KRAJ:Středočeský, Hlavní město Praha
VODOPRÁVNÍ ÚŘAD: Černošice, Hlavní město Praha
Č.H.P.: 1-12-01-0020-0-00, 1-12-01-0060-0-00
ID VÚ: DVL_0820 Vltava od toku Labe po ústí Labe
Dne 4.4.2017 jsme obdrželi oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k posuzování vlivů na
životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů k záměru „Napojení
území STAR na metro D“, oznamovatelem záměru je Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o., zpracovatelem oznámení je ENVISYSTEM s.r.o., U Nikolajky 15,
Praha 5 - Ing. Michaela Vrdlovcová.
Předmětem záměru je vybudování základní dopravní infrastruktury nově vznikajícího území
STAR (Science & Technology Advanced Region) a jeho silniční napojení na plánovanou
konečnou stanici trasy metra D Depo Písnice. Záměr zahrnuje tři úseky komunikací - úsek A1
(1,073 km), úsek A2 (0,749 km), úsek B (0,273 km) a C (0,819 km). Jedná se o silnice typu
S 7,5/60 s napojením křižujících komunikací formou kruhových křižovatek. Variantně je řešeno
výškové řešení úseku A1 v místě křížení Vestecké spojky (podjezd/nadjezd). Odvodnění
komunikací je zajištěno podélnými otevřenými příkopy zaústěnými do vodotečí (Písnický západní
potok, Vestecký potok) nebo na systém obecní kanalizace.
Předloženým záměrem nebudou dotčeny toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Vestecký
otok IDVT 12002076 je ve správě Hl. m. Prahy, Písnický potok - linie IDVT 10262895 je dle
Centrální evidence vodních toků zařazená do kategorie vodní recipient mimo vodní tok v HOZ
(hlavní odvodňovací zařízení) v majetku Státního pozemkového úřadu, u kterého se správa
neurčuje.
Jako správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy, nepožadujeme
záměr „Napojení území STAR na metro D posoudit dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí) s následující podmínkou:
1. Projektovou dokumentaci k územnímu řízení požadujeme předložit ke stanovisku správce
povodí.

Komentář zpracovatele Posudku:
Jedná se o podmínku vycházející ze zákona.
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Krajský úřad Středočeského kraje
OŽPaZ
Oddělení EIA
Zborovská 11, 150 21 PRAHA 5
Č.j. 043872/2017/KUSK ze dne 19.4.2017
Vyjádření k dokumentaci záměru „Napojení území STAR na metro D“ v k.ú. Písnice,
Vestec u Prahy. Hodkovice u Zlatníků a Dolní Břežany dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán
k dokumentaci záměru „Napojení území STAR na metro D“ v k.ú. Písnice, Vestec u Prahy,
Hodkovice u Zlatníků a Dolní Břežany, ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující:
•

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (Mgr. B. Čížková, l.347)

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen Krajský úřad),
jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona České národní rady č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/192 Sb.)
k předloženému záměru sděluje, že z hlediska zájmů sledovaných na úseku ochrany přírody a krajiny
(zejména zvláště chráněná území kategorie přírodní památka a přírodní rezervace, zvláště chráněné
druhy rostlin a živočichů, regionální územní systémy ekologické stability) nemá připomínky. Jedná
se o vybudování základní dopravní infrastruktury nově vznikajícího území STAR a jeho napojení na
plánovanou konečnou stanici metra D - Depo Písnice.
Krajský úřad dále podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/192 Sb. sděluje, že nadále zůstává v platnosti naše
stanovisko vydané na předmětnou akci dne 23.11.2015 pod č.j. 146417/2015/KUSK, kterým byl
vyloučen významný vliv předloženého záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí.
Komentář zpracovatele Posudku:
Jedná se o podmínku vycházející ze zákona.
•

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů (Ing. M. Hájková, l. 924)

Záměr bude realizován na zemědělské půdě. Z hlediska velikosti záboru a dopadu záměru na
zemědělský půdní fond (dále jen ZPF) preferuje orgán ochrany ZPF Variantu 1. Před vydáním
územního rozhodnutí je nutné požádat o vyjádření k návrhu trasy dle § 7 odst. 4 zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (v tomto případě uděluje vyjádření Ministerstvo
životního prostředí) a o souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF.
Komentář zpracovatele Posudku:
Jedná se o podmínku vycházející ze zákona.
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Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon) (F. Mikeš, l. 172)

Dle dokumentace nedochází k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa, proto se orgán
státní správy lesů Krajského úřadu Středočeského kraje k záměru nevyjadřuje. Pouze připomíná,
že pokud by se záměr dotýkal pozemků do 50 m od okraje lesa, je dotčeným orgánem k vydání
závazného stanoviska orgán státní správy lesů obce s rozšířenou působností.
Komentář zpracovatele Posudku:
Jedná se o podmínku vycházející ze zákona.
•

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(Ing. O. Kašparová , l. 115)

Jelikož se daná lokalita nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, je nutné, v souladu
s platným Programem zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Střední Čechy, během prací důkladně
dbát na eliminaci prašnosti – důsledně se věnovat omezování emisí tuhých znečišťujících látek na
všech místech a při všech operacích, kde dochází k jejím emisím. Během opravy/výstavby
povrchu vozovky – demolice, frézování, broušení, je vhodné povrch cíleně zvlhčovat, pro
zabránění roznosu materiálu do okolí zejména v blízkosti obytné zástavby areál oplotit z plných
stěn. Příjezdové a manipulační komunikace a pojezdové plochy provozovny musí být pravidelně
čištěny a za suchého počasí kropeny, kola nákladních automobilů musí být před výjezdem
z areálu očištěna. Při případných nepříznivých povětrnostních podmínkách prašné činnosti omezit
nebo zastavit, neprovádět nejvíce prašné práce v době silného proudění vzduchu směrem na
obytnou zástavbu nebo v období, kdy je vyhlášen stav regulace na základě smogové situace. Při
exportu materiálů, které by mohly při přepravě z korby nákladního automobilu prášit, je třeba
korbu překrýt plachtou nebo materiál zvlhčit.
Při použití zdrojů znečišťování ovzduší (recyklační linka stavebních hmot, betonárka, obalovna
apod.) dbát na jejich vhodné umístění a provozovat je v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Komentář zpracovatele Posudku:
Požadavek je zakomponován do návrhu Stanoviska
•

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění (zákon o odpadech) (Ing. E. Jirovská, l. 928)

K předložené dokumentaci sdělujeme následující:
- Nakládání s odpady, které budou vznikat realizací výše uvedeného záměru, bude řešeno dle
platné legislativy, tj. zákona o odpadech. Proti vlastnímu záměru nemáme z hlediska nakládání
s odpady námitky.
Komentář zpracovatele Posudku:
Jedná se o podmínku vycházející ze zákona.
Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.
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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ
Rada městské části Praha - Libuš
Libušská 35/200
142 00 PRAHA 4 - Libuš
Č.j. MC_P_Lib899/2017/1 ze dne 2.5.2017
Městská část Praha – Libuš jako dotčený územně samosprávný celek Vám zasílá formou Usnesení
Rady městské části č. 77/2017 ze dne 25.4.2017 vyjádření k dokumentaci o posuzování vlivů
záměru „Napojení území STAR na metro D“ v k.ú. Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u
Zlatníků a Dolní Břežany na životní prostředí.
Mgr. Jiří Koubek
starosta MČ Praha – Libuš

USNESENÍ RADY 77/2017
Jednání R ze dne 25.4.2017
Přítomno : 5

Hlasování o usnesení: pro 5, proti 0, zdržel se 0

Rada městské části Praha –Libuš:
bere na vědomí dokumentaci o posuzování vlivů na životní prostředí dle Zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění pro záměr „Napojení území STAR
na metro D“ v katastrálních územích Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníků a Dolní
Břežany, zpracovanou pro oznamovatele záměru Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského
kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 společností ENVISYSTEM s.r.o., U Nikolajky 15,
150 00 Praha 5 v 02/2017 a k dokumentaci uplatňuje následující připomínky:
-

v dalším stupni projektové dokumentace upřednostnit variantu 1 mimoúrovňového
křížení Vestecké spojky podjezdem, kterou lze považovat za šetrnější ke krajině
a k záboru zemědělské půdy

-

prověřit, zda navržená komunikace A a její napojení na okružní křižovatku u terminálu
Depo Písnice negativně neovlivní funkčnost této okružní křižovatky a celého terminálu
autobusové dopravy a P+R u stanice metra D – Depo Písnic

-

na nově budované komunikační síti požadujeme umístit vedení cyklistické stezky
(společná stezka pro cyklisty a pro pěší).

Ing. Lenka Koudelková
zástupce starosty

Mgr. Jiří Koubek
starosta

Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatel posudku souhlasí s konstatováním, že varianta podjezdu je z hlediska plošného záboru
a zásahu do krajiny výhodnější, na druhou stranu přináší zásadnější a obtížněji řešitelný vliv
na povrchovou a podzemní vodu. Předmětný podjezd resp. nadjezd Vestecké spojky je navržen
v blízkosti Vesteckého potoka, resp. trasa je (u obou variant) v prostorovém střetu s koryty místních
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vodotečí. V provedených průzkumech (hydrogeologický) bylo vyhodnoceno, že vliv na podzemní vodu
bude v období provozu negativní, a to zejména ve variantě podjezdu, kdy je možno očekávat snížení
hladiny podzemní vody, resp. ovlivnění vydatnosti místních (domovních) zdrojů vod – studní.
Posuzovaná pozemní komunikace (navíc v místě, kde již jsou rozsáhlé dopravní koridory) je plochou,
kde je omezeno zasakování dešťové vody. Udržení vody v krajině (retence) je jedním ze základních
předpokladů pro udržitelný rozvoj. V případě varianty nadjezdu je zasakování dešťové vody možné
řešit volně do terénu, resp. svedením do vodoteče; v případě podjezdu by bylo nutné vodu odstraňovat
složitěji, komplikovaněji a environmentálně méně šetrně.
Dalším aspektem pro volbu variantu s nadjezdem je získání ploch pro výsadbu ochranné zeleně, se
kterou uvažuje zpracovaná rozptylová studie. Z hlediska metodického je vždy lepší a účinnější
eliminovat disperzi znečišťujících látek co nejblíže jejich zdroji. Náspy silnic jsou (po vyhovění
technickým normám na umisťování zeleně) vhodným místem pro tuto výsadbu. Krajinná zeleň vhodně
navržená a správně vysázená, pak znatelně přispěje ke snížení negativního vlivu záměru na krajinný
ráz a pomůže se začleněním stavby do krajiny.
Požadavek na prověření neovlivnění funkčnosti okružní křižovatky je uveden jako jedna z podmínek
Stanoviska pro fázi projektové přípravy. Obdobně i požadavek na umístění stezky pro pěší a cyklisty.
V současném stupni projektové dokumentace není stanovena objektová skladba (jednotlivé stavební
objekty), toto bude provedeno až v následujícím stupni projektové dokumentace – v DÚR.
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Mariánské nám. 2
110 01 PRAHA 1
Č.j. MHMP 686964/2017 ze dne 2.5.2017
Věc: Vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako dotčeného orgánu
státní správy dle § 8 odst. 2, odst. 3 a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), v platném znění (dále jen zákon), k dokumentaci připravovaného záměru
„Napojení území STAR na metro D“
v k.ú. Písnice, Vestec u Prahy. Hodkovice u Zlatníků a Dolní Břežany

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona ke shora
uvedené akci vyjádření dotčených orgánů:

1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu:
Ing. Magdaléna Stehlíková, tel.: 236 004 217, email: magdalena.stehlikova@praha.eu
Uvedeným záměrem bude dotčen zemědělský půdní fond. Pro realizaci záměru bude nutné
dle zákona dotčené pozemky vyjmout ze zemědělského půdního fondu.
Komentář zpracovatele Posudku:
Jedná se o podmínku vycházející ze zákona.

2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství:
Ing. Martin Hruška, tel.: 236 004 352, email: martin.hruska@praha.eu
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny.
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez komentáře

3. Z hlediska nakládání s odpady:
Ing. Daniela Pelechová, tel.: 236 004 388, email: daniela.pelechova@praha.eu
K předložené dokumentaci nemáme žádné připomínky. Upozorňujeme pouze, že způsoby
využívání odpadů jsou uvedeny v příloze č. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů (zákona o odpadech) a způsoby odstraňování odpadů jsou uvedeny
v příloze č. 4 zákona o odpadech.
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Komentář zpracovatele Posudku:
Jedná se o podmínku vycházející ze zákona.

4. Z hlediska ochrany ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší:
Ing. Michaela Rogozinská, tel.: 236 004 251, email: michaela.rogozinska@praha.eu
Předmětem předložené dokumentace je návrh komunikací umožňujících v budoucnu připojení
vznikajícího území STAR na plánovanou stanici pražského metra D, vše v uspořádání 1+1 jízdní
pruhy. Do území hl. m. Prahy zasahuje pouze napojením na ulici Pražská úsek C a úsek A 1
v délce 1,073 km, který spojuje konečnou stanici metra D Depo Písnice s ulicí Průmyslovou ve
Vestci, a dále pak pokračuje směrem na jih, kde se napojuje na stávající silnici. Předpokládaný
termín výstavby záměru je v roce 2028, jeho dokončení je předpokládáno v roce 2030. Mezní
hodnota intenzity dopravy činí 13.000 vozidel za den. Záměr je předkládán pro úsek A 1 ve dvou
variantách, které spočívají v realizaci křížení s Vesteckou spojkou podjezdem (varianta A) nebo
nadjezdem (varianta B).
Součástí oznámení je rozptylová studie (únor/2017), zpracovaná v 10 variantách (z toho 1 varianta
pomocná a 1 varianta pro výstavbu), vypracovaná společností BUCEK s.r.o., která hodnotí vliv
výstavby a provozu záměru na ovzduší v jeho okolí a v blízkosti obytných zástaveb ve třech
nulových variantách pro rok 2016 a 2030, ve třech aktivních variantách pro rok 2030 a ve dvou
variantách pro výhledový stav 2050. Studie dále hodnotí očekávanou imisní situaci v případě
realizace navrhovaných dopravních staveb pro rok 2030 a 2050, jmenovitě se jedná o:
- obchvat Dolních Břežan včetně zprovoznění MUK SOKP512 Dolní Břežany
- obchvat MČ Praha Písnice
- JZ obchvat Jesenice
- dostavba dálnice D3,
v případě dostavby metra D 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.
OCP MHMP se ve svém stanovisku věnuje konkrétně těmto aktivním variantám:
3a – vyhodnocení pro stávající stav komunikací, doplněných o komunikace záměru pro rok 2030;
3b – vyhodnocení pro stávající stav komunikací, doplněných o komunikace záměru a plánované
navrhované stavby a metro D vyjma dálnice D3, pro jejichž emise z dopravy jsou navržena
opatření ke zmírnění negativních vlivů na kvalitu ovzduší, pro rok 2030;
5 – výstavba záměru.
RS nehodnotí vliv výstavby ve variantě podjezdu a ve variantě nadjezdu. Dle údajů map
klouzavých
pětiletých
průměrů
imisních
koncentrací,
publikovaných
Českým
hydrometeorologickým ústavem (pětiletý průměr 2011 – 2015) dosahují v dotčené lokalitě na
území hl. m. Prahy průměrné roční koncentrace NO2 úrovně max. 21,3 µg/m3 , polétavého prachu
frakce PM10 max. 25,5 µg/m3 , PM2,5 max. 17,1 µg/m3 a benzenu max. 1,2 µg/m3 . Průměrná roční
imisní koncentrace benzo(a)pyrenu (B(a)P) vykazuje hodnotu max. 1 ng/m3 . U průměrných
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denních koncentrací PM10 je dle údajů map klouzavých pětiletých průměrů 36. nejvyšší hodnota
na úrovni max. 43,4 µg/m3 .
Dočasným zdrojem emisí při výstavbě záměru budou emise vznikající v prostoru staveniště a
automobilová nákladní doprava.
Ve variantě 5 budou imisní příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací NO2 dosahovat
nejvýše řádu setin µg/m3, PM10 řádu desítek jednotek µg/m3 , PM2,5 řádu jednotek µg/m3 ,
benzenu řádu tisícin µg/m3 a (B(a)P) řádu tisícin ng/m3 a přípěvky průměrných denních
koncentrací PM10 v hodnotě 170,8 µg/m3 s vypočtenou četností překročení v oblasti staveniště na
úrovni do 65 dní/rok, mimo staveniště na úrovni 10 dní/rok a v oblasti nejbližší obytné zástavby
kolem 5 dní/rok. Imisní příspěvky max. denních 8hodinových klouzavých průměrů škodliviny
oxidu uhelnatého byly vypočteny na úrovni 10,8 µg/m3 . Z uvedených údajů lze předpokládat, že
v zájmové lokalitě budou plněny imisní limity sledovaných znečišťujících látek s výjimkou
průměrných ročních imisních koncentrací (B(a)P) a průměrných denních koncentrací PM10 (nikoli
v blízkosti bytové zástavby). Prováděním pravidelného čištění komunikací a dalších
protiprašných opatření bude snížen negativní vliv příspěvků prašných částic na kvalitu ovzduší.
Zdrojem emisí po zprovoznění záměru budou emise z dopravy na vybudovaných a dotčených
stávajících komunikacích. Imisní příspěvky ve vztahu k vybrané obytné zástavbě ve dvou
referenčních bodech na území hl. m. Prahy se pohybovaly ve variantě 3a u NO2 v rozpětí 0,24 –
0,29 µg/m3 a ve variantě 3b v rozpětí 0,27 – 0,29 µg/m3, u PM10 v rozpětí 6,4 – 6,6/8,1 – 8,6
µg/m3 , u PM2,5 v rozpětí 0,22 – 0,28/0,30 – 0,36 µg/m3 , u benzenu v rozpětí 0,014 – 0,021/0,0140,015 µg/m3 a (B(a)P) v rozpětí 0,032 – 0,045/0,038 – 0,043 ng/m3. Nejvyšší příspěvky
maximální hodinové koncentrace NO2 byly vypočteny v rozpětí 9,9-9,6/11,3-11,2 µg/m3 a
příspěvky průměrných denních koncentrací PM10 v rozpětí 6,4-6,6/8,1-8,6 µg/m3 .
Zjištěné imisní příspěvky u obytné zástavby sledovaných škodlivin jsou nízké a s ohledem na
imisní pozadí by nemělo, s výjimkou průměrných ročních koncentrací (B(a)P), docházet
k překračování imisních limitů. Imisní příspěvek (B(a)P) vzniklý rozdílem mezi realizací a
nerealizací záměru v roce 2030 ve vztahu k obytné zástavbě v obou variantách má být max. ve
výši max. cca 0,4 % imisního limitu.
V některých bodech situovaných mimo obytnou zástavbu dochází k vyšším příspěvkům
průměrných denních koncentrací PM10 až ve výši 49,0 µg/m3 , nicméně vypočtená četnost
překročení imisního limitu nedosahuje 35 dnů. Z provozu navrhovaného záměru rozšířeného o
plánované navrhované dopravní stavby v širším okolí v roce 2050 budou ve dvou referenčních
bodech na chráněné obytné zástavbě příspěvky průměrných ročních imisních koncentrací a
příspěvky maximálních krátkodobých koncentrací sledovaných škodlivin pouze o cca 8 % vyšší,
než ze samotného posuzovaného záměru.
Výpočet provedený v rámci rozptylové studie dokládá, že v dané oblasti dojde pro zprovoznění
předmětného záměru k překročení limitních imisních koncentrací (B(a)P) v ovzduší. Legislativa
ochrany ovzduší i soudní praxe ve správním soudnictví považují takový dopad stavby za
nežádoucí.
V rozptylové studii byla hodnocena účinnost opatření - čištění komunikací a výsadba
vegetačních pásů podél komunikací, které jsou zaměřeny na snížení škodlivin PM10 , PM2,5 a
(B(a)P), dle dokumentů vydaných Ministerstvem životního prostředí, Ředitelstvím silnic a dálnic
a Agentury pro ochranu životního prostředí (ÚS EPA). Z uvedeného výpočtu vyplývá, že výsadba
25 stromů s min. objemem koruny 7 m3 je schopna kompenzovat příspěvky (B(a)P) a částečně
příspěvky emisí PM10 a PM2,5 , generovaných provozem záměru. Snížení emisí při čištění
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vozovky bylo vyhodnoceno při frekvenci čištění 1x za měsíc na úrovni 14 %, 1x 14 dnů na
úrovni 30 %, 1x 10 dnů na úrovni 42 % a 1x 7 dnů na úrovni 63 %. Zpracovatel RS se domnívá,
že vhodnou kombinací obou opatření lze dosáhnout dostatečné úrovně zmírnění negativních vlivů
realizace záměru na kvalitu ovzduší.
Po důkladném prostudování předložených materiálů a zvážení aspektů návrhu záměru OCP
MHMP navrhuje tato opatření ke zmírnění jeho dopadů na kvalitu ovzduší:
- pro fázi realizace stavby provést nový výpočet pro výsadbu zeleně s ohledem na aktuálně
platnou metodiku výpočtu. Při realizaci a návrhu výsadby je nutné počítat s tím, že poměrná část
bude realizována na území hl. m. Prahy a bude provedena nad rámec výsadby určené za případné
kácení;
- při provozu záměru preferujeme intenzitu čištění komunikací v četnosti min. 1x za 14 dnů;
- pro období přípravy a realizace záměru je nutné důsledně aplikovat opatření pro snížení prašnosti
v rozsahu kap. D.4.;
- pro odvoz vytěženého materiálu a dovoz materiálu na staveniště zhodnotit možnost navrhnout trasu
vedenou mimo území obytné zástavby.
Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že při akceptování výše uvedených opatření, která považuje za
nezbytné zohlednit v závazném stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí,
budou dopady provozu záměru přijatelné.
Komentář zpracovatele Posudku:
Požadavek je zapracován do podmínek Stanoviska.

5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny:
Ing. Magdaléna Stehlíková, tel.: 236 004 217, email: magdalena.stehlikova@praha.eu
Předmětem záměru je výstavba tří úseků dopravního spojení, kde pouze část A probíhá na území
hlavního města a to v katastrálním území Písnice. Záměr je umístěn do antropicky ovlivněné
krajiny, kde převažují plochy orné půdy. Přílohou oznámení je biologické hodnocení záměru, kde
byly monitorovány druhy fauny a flory v lokalitě. Nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh. V
rámci realizace záměru nedojde ke kácení stromů.
Předložené informace oznámení záměru považujeme za dostatečné, nepovažujeme za nutné
zpracovávat dokumentaci EIA.
Komentář zpracovatele Posudku:
S konstatováním lze souhlasit, dále bez komentáře

6. Z hlediska myslivosti:
Ing. Martin Hruška, tel.: 236 004 352, email: martin.hruska@praha.eu
Bez připomínek.
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez komentáře
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7. Z hlediska ochrany vod:
Ing. Daniela Ballková, tel.: 236 004 321, email: daniela.ballkova@praha.eu
Předmětem předložené dokumentace je „Napojení území STAR (Science & Technology
Advanced Region) na metro D“ pomocí místní sběrné komunikace, která bude rozdělena na 3
úseky (A,B,C,) a situovaná 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 sytému
hromadné dopravy hlavního města Prahy s napojením na plánovaný terminál metra D, včetně
regionální dopravy Pražské integrované dopravy.
Úsek A je dále rozdělen na podúseky A1 a A2, které jsou vzájemně, buď přímo nebo nepřímo,
propojeny stávající komunikační sítí. Na území hl. m. Prahy se nová trasa promítá jen v části
úseku A1.
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 s inflexním bodem a přechodnicemi.
Přímo z posledního oblouku je trasa připojena do okružní křižovatky K2, kde se zároveň nachází
konec tohoto úseku.
Stavba bude mít vliv na povrchové i podzemní vody. V období výstavby 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.
Vliv na jakost povrchové vody lze vedle možných havarijních situací předpokládat zejména
z 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. Další vliv
mají ropné látky (NEL – nepolární extrahovatelné látky) - NEL v podobě úkapů a úniků
motorového benzínu, nafty, 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.
V 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.
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V období provozu stavby můžou být podzemní vody ovlivněny zejména snížením hladiny
podzemní vody v úsecích, kde terénní zářezy zasáhnou hladinu podzemní vody a změnou jakosti
podzemní vody.
Připomínka, která byla uvedena v oznámení připravovaného záměru, tj. návrh retenčních a
vsakovacích prvků na systému odvodnění z důvodů omezení vlivu zvýšených nátoků srážkových
vod při extrémních srážkových událostech, nebyla v dokumentaci zohledněna ani vypořádána, což
považujeme za výrazný nedostatek a navržené řešení, které bude zpřesněno v rámci dalších stupňů
projektové dokumentace, dle zpracovatele projektové dokumentace, máme za nedostatečné.
Upozornění:
Správcem drobných vodních toků na území hl. m. Prahy jsou v současnosti Lesy hl. m. Prahy a ne
Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP, jak je v projektu uvedeno.
Toto vyjádření je vydáváno dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Ing. Jana Cibulková
Vedoucí oddělení posuzování vlivů na životní prostředí
Odbor ochrany prostředí
Komentář zpracovatele Posudku:
S konstatováním lze souhlasit, dále bez komentáře
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STŘEDOČESKÝ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí a zemědělství
Radní pro oblast životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11
150 21 PRAHA 5
Č.j. 058920/2017/KUSK ze dne 4.5.2017
Vyjádření Středočeského kraje v samostatné působnosti podle zákona č. 100/2001 Sb.
k záměru „Napojení území STAR na metro D“

Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek projednal
dokumentaci k záměru podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí výše uvedeného záměru a ve smyslu § 8 odst. 3) téhož zákona vydává toto
vyjádření:
Středočeský kraj souhlasí s dokumentací k záměru „Napojení území STAR na metro D“
a nemá zásadních připomínek.

RNDr. Ivo Šanc, CSc.
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez komentáře
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Městský úřad Černošice
Odbor životního prostředí
Podskalská 1290/19, 120 00 PRAHA 2
Č.j. MUCE 28287/2017 OŽP/L/Fi ze dne 5.5.2017
Vyjádření odboru životního prostředí k dokumentaci podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí
Věc: „Napojení území STAR na metro D“ v k.ú. Písnice, Vestec u Prahy , Hodkovice u
Zlatníků a Dolní Břežany
Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů):
Vodoprávní úřad v úseku A1 preferuje křížení Vestecké spojky nadjezdem, s ohledem na menší
ovlivnění podzemních vod. Při křížení Vestecké spojky podjezdem by bylo nutné snižování hladiny
podzemní vody v podjezdu a přečerpávání vody do recipientu.
Vodoprávní úřad nemá k předložené dokumentaci E.I.A. dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, žádné připomínky.
Vyřizuje: Ing. Čokrt
Komentář zpracovatele Posudku:
Zpracovatel Posudku se ztotožňuje s názorem vodoprávního úřadu. Stejně jako zpracovatelka
Dokumentace, i zpracovatel Posudku vyhodnocují vliv na podzemní vody jako velmi významný, a proto
preferují variantu křížení nadjezdem.
Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů):
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.
Orgán ochrany přírody 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 1134 m2 a 2791 m2 s porostem
mokřadních bylinných i dřevinných druhů s výskytem silně ohroženého chráněného druhu kosatce
sibiřského (Iris sibirica), ačkoliv předložené oznámení v kapitole C 1.4. Významné krajinné prvky
konstatuje, že významné krajinné prvky (dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění) v zájmovém
území nejsou žádné registrovány.
Vyřizuje: Ing. Radová
Komentář zpracovatele Posudku:
O VKP „Za Safinou“ se zmiňuje již Posudek Ing Josefa Tomáška, CSc., pro záměr „Recyklace
elektroniky – zařízení na úpravu odpadů – Safina, a.s., závod Vestec“, publikovaný v prosinci roku
2004. Dle dostupných elektronických zdrojů (VII./2017) je v území registrován VKP „Společenstvo
písnických vlhkých luk U Safiny“. VKP byl vyhlášen Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy
č.j, MHMP-060957/2003/OŽP-VII-372/J ze dne 17.4.20003. VKP je situován v k.ú. Písnice,
a zasahuje na parcely č. 1008, 1009, 1010, 1011 a 1012 (viz. zákres na obrázku č. 1 níže). Přímé
ovlivnění tohoto VKP stavbou lze důvodně vyloučit, protože stavba se nachází cca 250 m východně od
okraje tohoto VKP. Nelze však zcela opomenout ovlivnění nepřímé, kdy je VKP vázáno na vlhké
společenstvo; s ohledem na možný zásah do hladiny podzemní vody ve variantě křížení Vestecké
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spojky podjezdem je nutno upozornit také na možnost nepřímého ovlivnění VKP, například vysušením
biotopu.O VKP „Za Safinou“ se ovšem nezmiňují ani územně analytické podklady ORP Černošice,
jejichž výřez (aktualizace k roku 2016) je na obrázku č. 2 níže. Parcely, které uvádí MěÚ Černošice
jsou situovány v bezprostřední blízkosti posuzované stavby, v úseku A 1 (ať už ve variantě 1 nebo 2).
Jedná se o spojitý porost nacházející se na obou březích Vesteckého potoka.
V dalších fázi projektové přípravy bude nutné vlivy na VKP jak přímé tak nepřímé blíže popsat.
V návrhu Stanoviska je proto stanovena podmínka podrobnějšího mapování a širšího vyhodnocení
přímých i nepřímých vlivů záměru na VKP. Podmínka je stanovena i s ohledem na fakt, že navazující
stupeň projektové dokumentace může být zadán ke zpracování až po delším časovém intervalu,
a v území mohou nastat změny, které bude nutno do hodnocení zahrnout. Porostu (jeho charakteru,
druhovému složení) na parcelách uvedených MěÚ Černošice se bude věnovat zpracovatel
inventarizace zeleně
Obrázek č. 1: Přibližná lokalizace VKP „Společenstvo Písnických luk U Safiny“
VKP

Přibližná poloha
hodnoceného
záměru

Obrázek č. 2: Výřez z ÚAP předmětné lokality (aktualizace 2016)
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Obrázek č. 3: Výřez zákresu posuzované stavby v ortofotomapě s vyznačením parcel uvedených
MěÚ Černošice
parcely uvedené
MěÚ Černošice

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů):
Orgán odpadového hospodářství nemá k předložené dokumentaci E.I.A. dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí připomínky.
Vyřizuje: Ing. Jansa
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez komentáře

Orgán ochrany ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů):
Orgán ochrany ovzduší nemá k předložené dokumentaci
posuzování vlivů na životní prostředí připomínky.

E.I.A. dle zákona č. 100/2001 Sb., o

Vyřizuje: Ing. Machalická
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez komentáře

Orgán ochrany ZPF (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
pozdějších předpisů):
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu k předložené dokumentaci
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí není námitek.

E.I.A. dle zákona

Vyřizuje: Fiala
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez komentáře
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Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů):
Předložený záměr se netýká pozemků určených k plnění funkcí lesa ani pozemků - území do
vzdálenosti 50 metrů od kraje lesa (ust. § 14 odst. 2 lesního zákona), a proto zdejší úřad, jako orgán
státní správy lesů, není dotčeným orgánem veřejné správy. Toto je vyjádření ve smyslu § 154
správního řádu.
Vyřizuje: Ing. Pacholíková
Komentář zpracovatele Posudku:
Bez komentáře

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.
JUDr. Markéta Fialová
Vedoucí odboru životního prostředí
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Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze
Rytířská 404/12
110 01 Praha 1
č.j. HSHMP 17503/2017 ze dne 5.5.2017
Posuzování vlivu na životní prostředí – dokumentace vlivů záměru „Napojení území STAR
na metro D“ na životní prostředí, v k.ú. Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníků a Dolní
Břežany
Dopisem č.j. 042245/2017/KUSK, ze dne 29.3.2017, který byl doručen dne 5.4.2017, jste požádali
Hygienickou stanici hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) o vyjádření k dokumentaci vlivu
záměru „Napojení území STAR (Science & Technology Advanced Region) na metro D“ na
životní prostředí, zpracované podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“)
v rozsahu přílohy č. 4.
Pro zhodnocení souladu předloženého záměru s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného
zdraví vydává orgán ochrany veřejného zdraví v Praze toto
vyjádření:
HSHMP se vyjadřuje pouze k části záměru spadající pod její kompetence, tj. na území hlavního města
Prahy.
Dokumentace je zpracována v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí
z hlediska ochrany veřejného zdraví. V rámci řešeného území není dle předložené dokumentace
předpoklad výrazného negativního vlivu záměru na veřejné zdraví.
Z předložené dokumentace vyplývá, že realizací posuzovaných komunikací A, B, C nedojde ke
zhoršení akustické situace v území, které je zahrnuto do lokality STAR oproti stavu bez výstavby
posuzovaných komunikací. Změna akustické situace oproti stavu bez realizace záměru je do ± 0,9
dB. 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, zprovoznění mimoúrovňové křižovatky (dále jen „MUK“) Dolní Břežany a realizace D3
v úseku Praha – Mezno.
Odůvodnění:
Zpracovatelem dokumentace je firma ENVISYSTEM s.r.o., U Nikolajky 15, Praha 5, PSČ
150 00, (02/2017). Předmětem záměru je vybudování základní dopravní infrastruktury nově
vznikajícího území STAR (Science & Technology Advanced Region) a jeho silničního
napojení na plánovanou konečnou stanici metra D Depo Písnice. Stavební záměr zahrnuje tři
úseky komunikací - úsek A rozdělený na A1 (1,073 km) a A2 (0,749 km), B (0,273 km) a C
(0,819 km). Na území Prahy leží pouze větší část úseku A1 a dotýká se ho kruhová křižovatka
K6 úseku C. Směrová variantnost řešení je omezena vymezenými koridory v rámci územních
plánů dotčených obcí. Komunikace jsou směrově nedělené s napojením křižujících
komunikací formou kruhových křižovatek. Variantně je řešeno výškové řešení úseku A1
v místě křížení Vestecké spojky (varianta 1 – podjezd, varianta 2 – nadjezd). Dle předložené
dokumentace se jeví předložený záměr jako přijatelný v podobě řešení nadjezdu přes
Vesteckou spojku. Přímé propojení s metrem bude mít příznivý vliv na hromadnou dopravu,
kdy budou moci autobusové linky pražské integrované dopravy (dále jen „PID“) přímo
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obsloužit celou oblast STAR jednoduše s napojením na síť pražského metra. Na základě
požadavku HSHMP bylo provedeno zpřesnění hlukové studie na základě měření skutečných
hladin akustického tlaku s upřesněním intenzit dopravy na komunikacích u stávající zástavby.
Dokumentace byla zpracována v těchto variantách:
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 Městské části (dále
„MČ“) Praha Písnice, stavby JZ obchvat Jesenice;
3a) Aktivní varianta – rozsah komunikací v nulové variantě + posuzovaný záměr
(komunikace A+B+C) rok 2030;
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), bez D3, r.2030;
3c) Aktivní varianta - pouze uvedený záměr, včetně stavby obchvatu Dolních Břežan
(včetně zprovoznění MUK SOKP 513 Dolní Břežany) stavby obchvatu MČ Praha
Písnice a stavby Metro D (včetně stavby P+R) + D3, r.2030;
4a) Aktivní varianta - rozsah komunikací v nulové variantě + posuzovaný záměr, výhled
2050;
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;
5)

Silniční síť roku 2000.

V rámci dokumentace byly řešeny i komunikace na území Prahy bezprostředně na uvedený záměr
navazující. Úsek A spojí konečnou stanici nové trasy D pražského metra, Depo Písnice s ul.
Průmyslovou ve Vestci u výzkumného ústavu centra BIOCEV (úsek A1) a dále bude pokračovat
směrem na jih a napojí se na stávající silnici III/10114 - (úsek A2) - ul. Hodkovická. Úsek A je
veden v koridoru vymezeném v územních plánech Prahy a obce Vestec v návaznosti na studii
Metrobus (Sudop 2009). Úsek B kopíruje trasu stávající polní cesty od ul. Inovační
v Hodkovicích. Po cca 200 metrech se v okružní křižovatce spojuje s úsekem C. Začátek úseku C
je na okružní křižovatce napojující plánovaný obchvat Dolních Břežan se stávající silnicí III/0031
- ul. Pražská. Trasa komunikace obchází stožáry vedení ZVN a VVN a její konec se nachází
v okružní křižovatce s úsekem B. V celém projektu se nachází šest okružních křižovatek a jedna
styková křižovatka.
Hluk:
Zpracovatelem akustické studie je AMETRIS - Ing. Petr Jurtin, Průběžná 58, Praha 10, PSČ 100 00.
V předmětné studii zpracované v únoru 2017 se konstatuje, že:
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Realizací záměru dojde k navýšení počtu osobních vozidel v území. Jedná se o vozidla zaměstnanců
jednotlivých areálů. Dopravní zatížení je pro variantu 3a a 4a shodné. Nárůst vozidel způsobený
realizací záměrů lokality STAR je však vzhledem ke stávajícím intenzitám velmi malý. Největší
přitížení bude na komunikaci III/0031, 16-20% z celkové intenzity v úseku mezi napojením
komunikace C na komunikaci III/0031 a MUK Dolní Břežany. U ostatních sledovaných
komunikací se přírůstky záměru pohybují mezi 1 – 5 % z celkové intenzity. Ve výhledových
stavech je zřetelný nárůst na kapacitních komunikacích.
V zájmovém území Prahy jsou ovlivněny nadlimitním hlukem chráněné stavby v okolí stávajících
komunikací II/603 v Kunraticích, Jesenici, Písnici a Libuši. Hlavním zdrojem hluku v MČ PrahaPísnice v obci je komunikace Libušská. Jde o jednu z hlavních výpadových komunikací Prahy na
pravém břehu Vltavy k satelitům na jihu města – Dolní Břežany, Okrouhlo, Zvole atp. Rovněž
v Písnici došlo k rozsáhlé výstavbě bytových a rodinných domů Akustická situace v okolí této
komunikace je nevyhovující. V roce 2000 byla v okolí této komunikace (v akustické studii úseky
komunikací 6 a 8) maximálně ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb LAeq,16h = 66,9 dB ve dne a LAeq,8h = 57,4 dB v noci. V roce 2016 je maximální
ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb LAeq,16h = 70,5 dB
ve dne a LAeq,8h = 61,6 dB v noci. V roce 2030 stav 2a (bez záměru) je maximální ekvivalentní
hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb LAeq,16h = 69,6 dB ve dne a
LAeq,8h = 60,5 dB v noci. Ve stavu 3a se záměrem v roce 2030 je maximální ekvivalentní hladina
akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb LAeq,16h = 69,7 dB ve dne a LAeq,8h =
61,3 dB v noci. Nárůst hlučnosti v roce 2016 a 2030 je však vyšší než 2 dB a limity pro starou
hlukovou zátěž (dále jen „SHZ“) nelze použít. Hygienický limit pro tuto komunikaci bude
v denní době LAeq,16h = 65 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 55 dB. Nárůst hladin akustického tlaku
v denní i noční době je dán celkovou narůstající dopravou a provozováním nových komunikací
(viz jednotlivé varianty akustické studie). Vliv samotného záměru se na této komunikaci
neprojeví, ve smyslu odst. 5) § 20 nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací č. 272/2011 ve znění pozdějších předpisů (dále „NV“).
V MČ Praha-Libuš je hlavním zdrojem hluku v obci komunikace Libušská. Akustická situace
v okolí této komunikace je nevyhovující. V roce 2000 byla v okolí této komunikace – úseky 5 a 4
max. ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb LAeq,16h =
72,3 dB ve dne a LAeq,8h = 63,3 dB v noci. V roce 2016 je max. ekvivalentní hladina akustického
tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb LAeq,16h = 71,6 dB ve dne a LAeq,8h = 62,4 dB v noci.
V roce 2030 stav 2a (bez záměru) je maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru staveb LAeq,16h = 72,5 dB ve dne a LAeq,8h = 63,4 dB v noci. Ve
stavu 3a se záměrem v roce 2030 je max. ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru staveb LAeq,16h = 72,6 dB ve dne a LAeq,8h = 63,3 dB v noci. Nárůst hlučnosti
v roce 2016 a 2030 je v desetinách dB. Limity pro SHZ lze použít. Hygienicky limit pro tuto
komunikaci bude v denní době LAeq,16h = 70 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 60 dB. Nárůst hladin
akustického tlaku v denní i noční době je dán celkovou narůstající dopravou a provozováním
nových komunikací (viz jednotlivé varianty akustické studie). Vliv samotného záměru se na této
komunikaci neprojeví, ve smyslu odst. 5) § 20 NV.
V okolí ulice Meteorologická (spojení do Modřan, úsek 3) je rovněž akustická situace
nevyhovující. V roce 2000 byla v okolí této komunikace maximální ekvivalentní hladina
akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb LAeq,16h = 73,1 dB ve dne a LAeq,8h =
64,1 dB v noci. V roce 2016 je max. ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru staveb LAeq,16h = 71,5 dB ve dne a 62,5 dB v noci. V roce 2030 stav 2a (bez
záměru) je max. ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb
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LAeq,16h = 72,3 dB ve dne a LAeq,8h = 63,3 dB v noci. Ve stavu 3a se záměrem v roce 2030 je
maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb
LAeq,16h = 72,3 dB ve dne a LAeq,8h = 63,3 dB v noci. Nárůst hlučnosti v roce 2016 a 2030 je
v desetinách dB. Limity pro SHZ lze použít. Hygienicky limit pro tuto komunikaci bude v denní
době LAeq,16h = 70 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 60 dB. Nárůst hladin akustického tlaku v denní i
noční době je dán celkovou narůstající dopravou a provozováním nových komunikací (viz
jednotlivé varianty akustické studie). Vliv samotného záměru se na této komunikaci neprojeví,
ve smyslu odst. 5) § 20 NV.
MČ Praha-Kunratice prochází komunikace Vídeňská (úsek 18) a akustická situace je již
v současné době nevyhovující. V roce 2000 byla v okolí této komunikace max. ekvivalentní
hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb LAeq,16h = 69,0 dB ve dne a
LAeq,8h = 59,9 dB v noci. V roce 2016 je max. ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru staveb LAeq,16h = 68,3 dB ve dne a LAeq,8h = 59,3 dB v noci. V roce 2030 stav
2a (bez záměru) je max. ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru
staveb LAeq,16h = 69,2 dB ve dne a LAeq,8h = 60,1 dB v noci. Ve stavu 3a se záměrem v roce 2030 je
maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb
LAeq,16h = 69,2 dB v denní době a LAeq,8h = 60,1 dB v noci. Nárůst hlučnosti v roce 2030 je 0,2 dB,
v roce 2016 byl mírný pokles hlučnosti o 0,6 dB. Limity pro SHZ lze použít. Hygienicky limit
pro tuto komunikaci bude v denní době LAeq,16h = 70 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 60 dB. Nárůst
hladin akustického tlaku v denní i noční době je dán celkovou narůstající dopravou a
provozováním nových komunikací (viz jednotlivé varianty akustické studie). Vliv samotného
záměru se na této komunikaci neprojeví, ve smyslu odst. 5) § 20 NV.
V okolí ulice Budějovická – sil. II/603 (úsek 22) je a byla akustická situace nevyhovující.
V roce 2000 byla v okolí této komunikace maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru staveb LAeq,16h = 73,1 dB ve dne a LAeq,8h = 66,6 dB v noci.
V roce 2016 je max. ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru
staveb LAeq,16h = 70,8 dB ve dne a LAeq,8h = 63,7 dB v noci. V roce 2030 stav 2a (bez záměru) je
max. ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb LAeq,16h =
72,1 dB ve dne a LAeq,8h = 65,0 dB v noci. Ve stavu 3a se záměrem v roce 2030 je maximálně
ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb LAeq,16h = 71,8 dB
ve dne a LAeq,8h = 64,6 dB v noci. Hlučnost oproti roku 2000 v roce 2016 poklesla v denní době o
2,3 dB a v noční o 2,9 dB. V roce 2030 hlučnost oproti roku 2000 poklesla o 1 dB v denní době a
v noci o 1,6 dB a ve stavu 3a je očekávaný pokles v denní době o 1,3 dB a v noci o 2 dB. Limity
pro SHZ lze použít. Hygienicky limit pro tuto komunikaci bude v denní době LAeq,16h = 70 dB a
pro noční dobu LAeq,8h = 60 dB. Vliv záměru se na této komunikaci projeví mírným snížením
hlučnosti v desetinách dB.
Pozn.: v zájmovém území Prahy jsou ovlivněny nadlimitním hlukem chráněné stavby v okolí
stávajících komunikací II/603 v Kunraticích, Písnici a Libuši. Jedná se převážně o zástavbu
situovanou v blízkosti těchto komunikací. Mnoho těchto objektů je právě z důvodu nevyhovující
akustické situace využíváno ke komerčním účelům, i když v katastru nemovitostí jsou stále vedeny
jako stavby pro bydlení.

Hluk ze stavební činnosti:
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 umístěny v území, kde se
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nenachází v bezprostřední blízkosti chráněná zástavba. Jak je uvedeno nejvíce ovlivněná zástavba
se nachází u stávající komunikace III/10114 ulice Hodkovická a Inovační, které nebudou
stavebně upravovány. Dopravní trasy pro dovoz materiálu/odvoz zeminy: předpokládá se odvoz a
dovoz zeminy ze skládky v Radotíně. Trasa bude vedena, po silnici II/603 na Vesteckou spojku a
dále po dálnici D0 do MUK Lahovice a po silnici II/115 ke skládce v Radotíně. Dopravní trasy
pro dovoz asfaltových směsí: předpokládá se odběr z obalovny Herink. Dopravní trasa bude ze
staveniště na komunikaci II/603 přes Jesenice a dále po silnici II/101 k Herinku. Umístění ploch
zařízení staveniště pro úseky A1+A2 se předpokládá zařízení staveniště v místě mezi Biocevem a
Vesteckým potokem, pro úseky B+C se zařízení staveniště předpokládá u zájmového území v k.ú.
Dolní Břežany.
Doby výstavby jednotlivých částí záměru: komunikace A1 1,5 roku, komunikace A2 1 rok,
komunikace B 0,5 roku a komunikace C 1 rok. Úseky budou budovány v pořadí A1 + B a
A2 + C.

Ovzduší:
Příspěvkovou rozptylovou studii zpracovala: Mgr. Daniela Fogašová, zkontroloval: Mgr. Jakub
Bucek, Brno, únor 2017. Autorizace č.: 4365/820/09KS. Navržené trasy dopravního napojení
území STAR na metro D jsou vedeny mimo obytnou zástavbu. 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 území obcí
Hodkovice a Vestec. Vypočtené příspěvky dopravy k průměrným ročním koncentracím jsou ve
vybraných výpočtových bodech pro škodlivinu NO2 na úrovni 0,6 – 1,6 % imisního limitu, pro
suspendované částice PM10 1,5 – 4 % imisního limitu a pro částice PM2,5 0,8 – 2,2 % imisního
limitu, pro benzen na úrovni 0,3 – 0,6 % imisního limitu a pro škodlivinu benzo(a)pyren (BaP) na
úrovni 2,5 – 7,7 % imisního limitu. Nárůst imisních koncentrací z důvodu realizace záměru je ve
všech vybraných bodech obytné zástavby pod úrovni 1% odpovídajícího imisního limitu.
Hodnocení zdravotních rizik:
Zpracovatelem je Ing. Jitka Růžičková držitelka osvědčení odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví, pořadové číslo osvědčení 5/2014, Krokova 31, 360 20
Karlovy Vary. Datum zpracování: 02/2017. Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové studie
HSHMP konstatuje, že změny imisního zatížení v posuzované lokalitě jsou akceptovatelné pro
posuzovaný záměr. Změna imisního zatížení vlivem realizace záměru ovlivní celkovou imisní
situaci zájmového území zcela nepatrně a to v úrovni, která je z hlediska zdravotních rizik
hodnocených škodlivin téměř zanedbatelná.
Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo provedeno na základě modelových výpočtů akustické
studie a bylo zaměřeno na obyvatele nejvíce exponovaných částí sídel v posuzované lokalitě.
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. Navíc je již v území umístěna
komunikace Obchvat Písnice.
Závěr:
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Zpracovaná dokumentace dokládá, že změny imisního a hlukového zatížení v posuzované
lokalitě, jsou akceptovatelné pro posuzovaný záměr „Napojení území STAR na metro D“.
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik vyvozuje HSHMP 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.
RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel

Komentář zpracovatele Posudku:
S konstatováním lze souhlasit, dále bez komentáře
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Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 17
128 01 Praha 2
č.j. KHSSC 18623/2017 ze dne 9.5.2017
Písnice, Vestec u Prahy, Hodkovice u Zlatníků a Dolní Břežany - dokumentace EIA dle
zák. č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů k záměru „Napojení území STAR na
metro D“, vyjádření

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje jako dotčený správní úřad ve věci zjišťovacího
řízení dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
k záměru „Napojení území STAR na metro D“ po prostudování předložené dopracované dokumentace
vydává ve smyslu §8 odstavce 3) citovaného zákona a §77 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění toto

vyjádření:
S dokumentací EIA „Napojení území STAR na metro D“

se

s o u h l a s í.

K dokumentaci pro územní řízení je třeba předložit aktualizovanou hlukovou studii.

Odůvodnění:
Oznamovatelem záměru je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.,
Zborovská 11, 150 21 Praha 5.
Předmětem záměru je vybudování základní dopravní infrastruktury nově vznikajícího území STAR
(Science & Technology Advanced Region) a jeho silničního napojení na plánovanou konečnou
stanici metra D Depo Písnice. Lokalita STAR zahrnuje významná vědecká centra ELI a BIOCEV a
dále STAR buduje infrastrukturu pro inovační podnikání a transfer technologií projektů QTH
INNOVATION, CITT ELI, CITT Biocev, KNIGHTS, aj. Lokalita STAR zahrnuje území na ose Dolní
Břežany – Hodkovice – Vestec. Posuzovaný záměr, resp. komunikace jsou rozděleny do tří úseků (A
– rozdělený na A1, A2 a dále B,C). V místě křížení Vestecké spojky, v jehož okolí se nenachází
chráněná zástavba, je řešeno výškové řešení úseků A1 (Varianta 1 – podjezd, varianta 2 – nadjezd).
Komunikace jsou navrhovány v celé délce v kategorii S7,5/60. (Mezi zástavbou obce Vestec a
objektem BIOCEV je komunikace intravilánová se šířkou 6,5 m). V celém projektu jsou navrženy dvě
okružní křižovatky a jedna styková křižovatka, dále se navrhované komunikace napojují na stávající a
plánovanou komunikační síť dalšími třemi okružními křižovatkami. Navrhované komunikace jsou
vedeny mimo území s chráněnou zástavbou. V okolí komunikace III/10114 ve Zlatníkách se vliv
záměru neprojeví. Komunikace III/10114 – ulice Hodkovická (tvořící spojku mezi A2 a B) je
navrhována v blízkosti chráněných staveb a je nejvíce ovlivněna navýšením provozu na komunikaci
Hodkovická. Okrajová zástavba na severovýchodním okraji Hodkovic je výrazně ovlivněna dálnicí
D0. Nárůst dopravy a s tím související nárůst hlučnosti se týká i obce Dolní Břežany (ul. III/0031
Pražská a dále II/101, III/00314 K Hodkovicům). Tato doprava má být převedena na obchvat, který
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bude vybudován na východní straně obce. Součástí dokumentace je akustická studie, zpracovaná Ing.
Petrem Jurtinem - Ametris, Průběžná 58, 100 00 Praha 10, IČO: 740 95 170 v únoru 2017, která
vyhodnocuje vliv hluku z dopravy vyvolaný provozem na komunikacích A, B a C navrženého záměru
a dokládá údaje o nejbližším chráněném venkovním prostoru, ev. chráněném venkovním prostoru
staveb a zároveň dokladuje splnění požadovaných hygienických limitů dle nařízení vlády č. 272/2011
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Doprava na nových komunikacích
vyvolaná záměry v této lokalitě je generována pouze v denní době (s ohledem na provoz jednotlivých
záměrů v lokalitě STAR). Celkem bylo posouzeno 8 stavů - nulové varianty 2016 a 2030- stávající
stav, a nulová varianta 2030 – realizace staveb obchvatu Dolních Břežan (včetně zprovoznění MUK
SOKP 513 Dolní Břežany), stavby obchvatu MČ Praha – Písnice a stavby JZ obchvatu Jesenice.
Aktivní varianta 2030 - rozsah komunikační sítě jako v nulové variantě včetně záměru komunikací
A+B+C, aktivní varianta 2030 - rozsah komunikační sítě včetně stavby obchvatu Dolních Břežan,
zprovoznění MUK D0 Dolní Břežany, stavby obchvatu MČ Praha Písnice a stavby Metro D (včetně
objektu P+R) a záměr (komunikace A+B+C) bez dálnice D3 i varianta s dálnicí D3, aktivní varianta
výhled rok 2050 - rozsah komunikační sítě jako v nulové variantě + záměr, aktivní varianta - výhled
rok 2015 - rozsah komunikační sítě včetně staveb zmíněných obchvatů + dálnice D3+ záměr
(komunikace A+B+C) a silniční síť rok 2000. Předkládaná akustická studie je zpracována na úrovni
technické studie a výsledky jsou presentovány především hlukovou mapou. Výpočtový model byl
ověřen na základě krátkodobého měření hluku, protože v době zpracování akustické studie nebylo
možné z klimatických důvodů provést další měření hluku. V dalším stupni posuzování záměru je
třeba hlukovou studii aktualizovat.
Ze závěru hlukové studie vyplývá, že 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, zprovoznění MUK Dolní Břežany a realizace dálnice D3
v úseku Praha - Mezno. Okrajová zástavba Hodkovic a Jesenice je od roku 2010 výrazně ovlivněna
zprovozněním D0 dálnice. V místech, nejvíce hlukově zatížené obytné zástavby, např. u
posuzovaných RD na Terase 69, Vestecká 35 a Vestecká 1 v Hodkovicích lze uplatnit limity na
SHZ, jelikož nedošlo k navýšení hlučnosti o více jak 2 dB. Hygienický limity pro starou hlukovou
zátěž v Hodkovicích pro denní i noční dobu nejsou překročeny. V Dolních Břežanech (Pražská
čp.525 a Pražská čp.35) lze také uznat limity na SHZ (V roce 2030 ve stavu 2a i 3a lze limity SHZ
uznat, přestože hodnoty jsou na hranici 2dB.) Předpokládá se, že zprovozněním plánovaných
obchvatů dojde ke zklidnění hlukové silniční zátěže v Písnici, Dolních Břežanech a Jesenic. Závěr
hlukové studie zní: „Záměr lze z hlediska hlukové zátěže považovat za akceptovatelný, a to
včetně kumulace se stávající dopravní zátěží“. Součástí dokumentace je i Příspěvková rozptylová
studie, zpracovaná Mgr. Danielou Fogašovou se závěrem, že nárůst imisních koncentrací z důvodu
realizace záměru je ve všech vybraných bodech obytné zástavby pod úrovní 1 % odpovídajícího
imisního limitu. Projektovou dokumentaci máte k vyzvednutí na podatelně v sídle KHS, žádáme Vás
o její vyzvednutí do 3 měsíců od obdržení stanoviska. Pokud se tak nestane, bude PD skartována.
Mgr. Eva Kremeníková
Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Pro okresy Praha-východ a Praha-západ
Komentář zpracovatele Posudku:
S konstatováním lze souhlasit, dále bez komentáře
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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
RNDr. Jana Plamínková
Radní hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2
110 01 PRAHA 1
Č.j. MHMP 775912/2017 ze dne 16.5.2017
Zasíláme vyjádření hlavního města Prahy jako územně správního celku dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, k dokumentaci záměru
STC2021 Napojení území STAR na metro D.
Pro další průběh hodnocení vlivů na životní prostředí i pro další přípravu záměru upozorňujeme na
následující souvislosti:
1) Na území hl. m. Prahy se nepočítá s rozšiřováním dopravní sítě v souběhu s ulicí Vídeňskou.
Dopravní řešení je v územním plánu (ÚP) hl. m. Prahy řešeno jiným způsobem. Případné
provedení záměru je proto podmíněno změnou ÚP hl. m. Prahy.
2) Postrádáme podrobnější informace ke způsobu výpočtu dopravního zatížení – např. výchozí
údaje o předpokládaném rozsahu vyvolané dopravy jednotlivých záměrů řešené oblasti,
důvody nezahrnutí úseku Vestecké spojky východně od Vídeňské ulice (resp. od silnice
II/603), jehož příprava probíhá, nebo jak byly zohledněny rozvojové předpoklady platného
ÚP hl. m. Prahy.
3) Akustická studie je řešena na úrovni technické studie, proto je třeba v dalších stupních
projektové přípravy aktualizovat tuto studii na základě podrobnějších podkladů včetně
výpočtů hluku ze stavební činnosti.
4) Bez zprovoznění trasy metra D a terminálu Depo Písnice nemá navržená komunikace A
smysl, protože na území hlavního města by nebyla napojena na pražskou uliční síť.
5) Případné prodloužení platnosti stanoviska EIA je podmíněno tím, že mj. nedojde k podstatným
změnám realizace záměru ani podmínek v dotčeném území (viz § 9a odst. 3) zákona
č. 100/2001 Sb).
RNDr. Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy

Komentář zpracovatele Posudku:
Požadavky obsažené ve vyjádření jsou zapracovány v návrhu Stanoviska. Podmínka č. 5 vychází
z dikce zákona č. 100/2001 Sb.,v platném znění.
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V.2. Vypořádání všech obdržených vyjádření k Posudku
Vypořádání jednotlivých vyjádření, která budou k posudku doručena, bude provedeno na
tomto místě.
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Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní
prostředí

Posuzovaný záměr „Napojení území STAR na metro D“ představuje novostavbu několika
úseků silnic v k.ú. Písnice, Dolní Břežany. Vestec u Prahy a Hodkovice u Zlatníků. V úseku A je
záměr zpracován variantně (jako podjezd, resp. nadjezd Vestecké spojky), v úsecích A2, B a C pak
invariantně.
Veškeré vlivy spojené s výstavbou a provozem záměru byly hodnoceny jako místní, resp.
lokální, nepřesahující vzdálenost prvních stovek metrů od hodnocených úseků silnic. S provozem
pozemních komunikací jsou vždy spojena poměrně dobře kvantifikovatelná rizika. Pro jejich eliminaci
navrhla zpracovatelka Dokumentace celou řadu opatření, která jsou sepsána v kapitole D.4.
S ohledem na charakter záměru, na jeho technologické a stavebně-technické řešení, a na
podrobnost a kvalitu použitých vstupů do posouzení i výstupu z něj lze konstatovat, že potenciální
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví byly v předložené Dokumentaci dostatečně odborně a věcně
správně popsány.
Na základě provedeného posouzení vlivů na životní prostředí a za předpokladu realizace
navržených opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, které vyplývají z procesu
posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění, budou uvažované vlivy
posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelné.
Provozování záměru nijak zásadně neovlivní ekosystémy, resp. přírodu a krajinu. Záměr je
navrhován do extravilánu, do lokality, která již nese znaky antropogenního působení. V místě
plánovaného křížení Vestecké spojky, (úsek A1 který je těžištěm záměru z důvodu návrhu variantního
řešení nadjezd vs. podjezd) se již dnes nacházejí pohledově významné prvky urbánního charakteru –
stožáry vedení VVN a ZVN, které tvoří krajinné dominanty. Vhodným návrhem ochranné zeleně lze
docílit stavu, kdy ani nadjezd nebude v lokalitě působit nijak rušivě. Obdobně lze návrh zeleně vhodně
uzpůsobil pro eliminaci prašnosti z provozu na pozemních komunikacích.
Vliv antropogenní činnosti je patrný i na místních drobných vodotečích. Vestecký potok, který
bude dotčen realizací úseku A1, je regulován.
Foto č. 1: Koryto Vesteckého potoka v místě plánované okružní křižovatky K1 (s ulicí Průmyslovou)
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Zřejmým negativem je zábor ploch chráněných v ZPF, které jsou zařazeny převážně v nižších
třídách ochrany. Provoz záměru po provedení navrhovaných minimalizačních opatření, vylučuje
závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví.
Již dnes je ulice Vídeňská (silnice II/603), procházející obcí Vestec v ose sever-jih, značně
dopravně zatížena, což je dáno její polohou mezi okružní křižovatkou k Vestecké spojce a obcí
Jesenice. Realizací posuzovaného záměru dojde k odlehčení této komunikace, což dokladují
zpracované modely dopravy.
Foto č. 2: Ulice Vídeňská (II/603) ve Vestci, pohled na stávající křižovatku s ulicí Průmyslovou

Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí
a veřejné zdraví shromážděných v rámci procesu posuzování vlivů podle zákona č. 100/2001 Sb. je
zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě
posuzovaného záměru bezpředmětná. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Dokumentace byla posouzena dle všech požadavků uvedených v § 9 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění, v rozsahu přílohy č. 5 tohoto zákona.
Po zvážení všech výše uvedených skutečností konstatuji, že záměr „Napojení území
STAR na metro D“ je možné ve variantě 2 realizovat a provozovat, za dodržení všech opatření
uvedených v návrhu stanoviska.
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VII. Návrh Stanoviska
Na základě výše uvedeného zpracovatel Posudku doporučuje, aby k předloženému záměru
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal ve smyslu
ustanovení §9a odst. 1-3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění, v souladu s přílohou č. 6, citovaného zákona, níže uvedené Stanovisko.
V tomto Stanovisku jsou obsaženy pouze konkrétní podmínky, které vycházejí
z Dokumentace záměru, z obdržených vyjádření k Dokumentaci, z návrhu zpracovatele
Posudku i z návrhu oznamovatele. Nejsou zde (v souladu s požadavky novely č. 39/2015 Sb.,
zákona č. 100/2001 Sb.) uváděny obecné podmínky, vycházející ze složkových zákonů životního
prostředí.
Praha:

Dle rozdělovníku

Číslo jednací:

/2017/

Spisová značka:

/KUSK

Vyřizuje / Linka:

Ing. Lucie Vrňatová

Značka:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
(dále jen „závazné stanovisko“
podle ustanovení § 9a odst. 1 – 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (dále zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
I.

POVINNÉ ÚDAJE

1. Název záměru „Napojení území STAR na metro D“
2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je vybudování základní dopravní infrastruktury nově vznikajícího území
STAR a jeho silničního napojení na plánovanou konečnou stanici trasy D pražského metra Depo
Písnice. Stavební záměr zahrnuje celkem tři úseky komunikací – úsek A1 (1,073 km), A2 (0,749 km),
B (0,273 km) a C (0,819).
Jedná se o silnice extravilánového typu kategorie S 7,5/60. Komunikace je směrově nedělená
s napojením křižujících komunikací formou kruhových křižovatek. Této návrhové kategorii
komunikací a úrovni kvality dopravy stupně E odpovídá intenzita cca 13 000 voz./24hod. Variantně je
navrženono výškové řešení úseku A1 v místě křížení Vestecké spojky (Varianta 1 – podjezd, Varianta
2 - nadjezd).
3. Umístění záměru
Kraj:

Středočeský
Hlavní město Praha
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Dolní Břežany
Vestec
Zlatníky – Hodkovice
Městská část Praha - Libuš
628 794 Dolní Břežany
781 029 Vestec u Prahy
793 213 Hodkovice u Zlatníků
720 984 Písnice

Katastrální území:

Hodnocený záměr je situován především ve Středočeském kraji. Zasahuje ale i na území
Hlavního města Prahy, a to prostřednictvím katastrálního území Písnice.
Krajský úřad Středočeského kraje, orbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle
ust. § 22 zákona vydává
SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k posouzení vlivů provedení záměru

Napojení území STAR na metro D
na životní prostředí
S následujícími podmínkami:
pro fázi projektové přípravy
1. uvést záměr do souladu s územním plánem Hlavního města Prahy a obcí, na jejichž území
je trasa navržena
2. provést podrobný geologický a hydrogeologický průzkum zejména ve vztahu k návrhu
křížení navrhované komunikace s trasou Vestecké spojky.
3. provést podrobný pedologický průzkum pomocí vpichových sond (minimálně 1 vpichová
sonda na 50 m délky trasy), včetně odběru vzorků půdy a laboratorního zjištění
přítomnosti sledovaných polutantů; průzkum použít pro účely zpracování plánu bilance
ornice a návrhu hospodárného využití skrývek půdy
4. zpracovat akustickou studii na základě zpřesněných podkladů a to ve fázi územního řízení;
na základě údajů ze sčítání dopravy z roku 2016 přepočítat a případně upravit odhad počtu
vozidel v době plánovaného zprovoznění záměru, a v horizontu 5 let po uvedení
do provozu
5. zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV), tzn. harmonogram prací, návrh strojního
vybavení, návrh dopravních a přístupových tras na staveniště
6. Vymezit plochy pro zařízení staveniště, plochy pro deponie zemin a příjezdové trasy
s minimálním vlivem na životní prostředí
7. na podkladu ZOV zpracovat podrobnou akustickou studii pro období výstavby
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8. na podkladu ZOV zpracovat podrobnou rozptylovou studii pro vybranou variantu pro
období výstavby.
9. v rámci dokumentace pro územní řízení provést podrobnou inventarizaci mimolesní
zeleně, vč. zaměření;
10. zpracovat dendrologický průzkum, s důrazem na stanovení priorit ochrany a péče
o dřeviny, které nebudou v rámci stavby káceny
11. v rámci DÚR zpracovat a v DSP upřesnit rozsah izolační zeleně, a náhradních výsadeb
za kácenou mimolesní zeleň (stanovit místo výsadby, počet a druhové složení stromového
a keřového patra); při návrhu vhodně využít náspy tělesa silnice a přispět k začlenění
stavby do krajiny s minimalizací negativního ovlivnění krajinného rázu
12. podrobně vyhodnotit přímé i nepřímé vlivy na VKP situované v releventní vzdálenosti
od místa realizace záměru, a výsledky projednat s místně příslušnými orgány ochrany
přírody
13. prověřit účelnost a následně projekčně zpracovat možnost vedení chodníku a cyklostezky
podél posuzovaných úseků pozemních komunikací
14. na základě kapacitních možností koryt vodotečí podrobně projekčně zpracovat a ověřit
výpočtem návrh způsobu vsakování dešťových vod a návrh retenčních jímek v rámci
systému odvodnění stavby, zejména s ohledem na minimaliazci negativních vlivů
zvýšených nátoků srážkových vod při extrémních srážkových úhrnech
pro fázi výstavby záměru
15. stavební práce budou prováděny pouze stroji a zařízeními v řádném technickém stavu
16. na staveništi nebudou prováděny práce z hlediska životního prostředí rizikové: výměny
mazacích kapalin, rozsáhlejší údržba, apod.
17. při delším odstavení vozidel budou pod vozidla umístěny záchytné vany
18. odstavování vozidel stavby a stavební mechanizace bude realizováno pouze na plochách
zpevněných – v rámci zařízení staveniště; nebude prováděno na plochách chráněných
v rámci ZPF ani v blízkosti vodotečí
19. svrchní humózní vrstva zeminy (ornice) bude ihned po vyjmutí z přirozeného prostředí
transportována k dalšímu využití – dle plánu hospodárného využití ornice; deponie ornice
nebudou zřizovány
20. kácení mimolesní zeleně bude provedeno v mimovegetačním období (od 31.10. do 31.3.
kalendářního roku)
21. respektovat ZOV zpracované projektantem ve fázi přípravy stavby
22. minimalizovat resuspenzi TZL ze staveniště; provádět pravidelné kropení stavby zejména
v letních měsících a v období déletrvajícího bezesrážkového období, vhodným způsobem
omezovat víření prachu
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23. sypké směsi na stavbu dovážet v zaplachtovaných vozidlech
24. zajistit očistu vozidel opouštějících stavbu (mechanické rošty, vodní clony, apod.)
25. ihned odstraňovat případné znečištění veřejných komunikací v souvislosti s prováděním
stavby (mechanicky – samosběrným vozem, ručně)
26. provádět čištění veřejných komunikací v relevantní vzdálenosti od vjezdu na stavbu
minimálně 1x týdně
27. minimalizovat skládky sypkých stavebních hmot na staveništi; tyto skládky zakrývat
a bránit unášení větrem
pro fázi provozu záměru
28. bude zajištěna a prováděna řádná péče o vysazené dřeviny (náhradní výsadby, ochranná a
izolační zeleň); defektní kusy budou nahrazeny bez zbytečného odkladu
29. bude prováděna pravidelná údržba a úklid pozemních komunikací
30. odvodňovací zařízení budou udržována v řádném stavu; po větších deštích bude
provedena minimálně vizuální kontrola

II

ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění vydání souhlasného závazného stanoviska včetně odůvodnění uvedených podmínek:
Příslušný úřad dospěl na základě Dokumentace, Posudku a vyjádření, která k nim byla zaslána
dotčenými orgány státní správy, územními samosprávnými celky a veřejností k závěru, že k záměru
lze vydat souhlasné závazné stanovisko.
Z hlediska velikosti, rozsahu a významnosti vlivů vyplynulo z procesu posuzování vlivů, že veškeré
vnější projevy záměru lze hodnotit jako lokální, nepřesahující bezprostřední okolí místa plánované
realizace záměru. Jako podklad pro Dokumentaci EIA byly zpracovány odborné průzkumy a studie
(hluková a rozptylová studie, posouzení zdravotních rizik, biologický průzkum). V těchto průzkumech
bylo (i s využitím měření in-situ) vyhodnoceno, že vlivy na kvalitu ovzduší jsou přijatelné, zdravotní
rizika spojená s realizací a provozováním záměru jsou akceptovatelná.
Jako významné pro provoz záměru byly vyhodnoceny vlivy:
-

na kvalitu ovzduší: byly zmíněny požadavky na výsadbu pásů izolační zeleně a na další
technicko organizační opatření, pro minimalizaci vlivu

-

na hlukovou situaci: obtěžování hlukem bylo yyhodnoceno jako akceptovatelné;
v některých výpočtových bodech bylo predikováno snížení oproti stavu bez realizace
záměru

Ostatní vlivy (možné ovlivnění vod, nakládání s odpady, apod.) lze označit za malé nebo nevýznamné.
K prevenci, eliminaci a minimalizaci účinků těchto vlivů byla v rámci posuzování záměru navržena
opatření, která jsou uvedena ve Stanovisku. Z hlediska územně plánovací dokumentace je záměr
možno považovat za akceptovatelný.
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti:
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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 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. ulice
Vídeňská, Hodkovická, Břežanská, Pražská a Libušská). Jedná se o nepřímé vlivy vyvolané
fungováním dokončeného stavebního záměru. Zde je možné uvést zejména pozitivně vnímané vlivy,
zejména změnu (snížení) dopravních intenzit, změnu hlukové zátěže, resp. zvýšení bezpečnosti
provozu.
Hodnocení technického řešení záměru
pokud jde o znečišťování životního prostředí:

s ohledem

na

dosažený

stupeň

poznání,

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí v Dokumentaci
EIA dostačujícím způsobem popsáno. Přesnost údajů a popis jednotlivých částí stavby závisí na
aktuálním projekčním zpracování záměru. Proces EIA proběhl na podkladu technické studie, což lze
považovat za akceptovatelné, a vzhledem k hodnocení variant i za jediné možné řešení. Následné
zpracování dokumentace pro územní řízení bude provedeno pouze pro zvolenou (preferovanou)
variantu. Pokud by byl proces EIA proveden již na podkladu DÚR, bylo by zřejmé členění na stavební
objekty. Pro vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví je
však stávající podrobnost dostatečná.
Impakty pozemních komunikací jsou všeobecně známé. Stejně tak je pak možné s výhodou
využít znalostí a zkušeností s jejich minimalizací, resp. odstraněním. Na základě uvedeného lze
konstatovat, že záměr představuje dostatečný stupeň technického podrobnosti zpracování, a z hlediska
znečišťování (ovlivňování) životního prostředí dosahuje přijatelných hodnot.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:
Jako preferovaná varianta byla na základě procesu EIA vybrána varianta 2 – křížení Vestecké spojky
nadjezdem.

Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí:
Vlivy záměru „Napojení území STAR na metro D“ na životní prostředí byly posouzeny
ze všech podstatných hledisek. Proces posuzování vlivů na životní prostředí proběhl v souladu s
příslušnými ustanoveními zákona, a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí:

•

Oznámení záměru bylo zpracováno Ing. Michaelou Vrdlovcovou (autorizovanou osobou dle § 19
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zákona, společnost ENVISYSTEM s.r.o.) v srpnu roku 2016

•

Krajský úřad Středočeského kraje zahájil zjišťovací řízení, a to dopisem č.j. 124633/2016/KUSK ze
dne 23.8.2016. Následně byla rozeslána doplňující informace, a to dopisem č.j. 131731/2016/KUSK
ze dne 5.9.2016. V tomto dopise je uvedena informace, že za den zveřejnění se v souladu s § 16 odst.
4 zákona považuje den zveřejnění na úřední desce Hlavního města Prahy, neboť zde bude informace
zveřejněna v pozdějším termínu oproti Krajskému úřadu Středočeského kraje.

•

Dokumentace zpracovaná řešitelským kolektivem vedeným Ing. Michaelou Vrdlovcovou,
(autorizovanou osobou dle § 19 zákona), byla Krajským úřadem Středočeského kraje rozeslána
k vyjádření spolu s dopisem č.j. 042245/20174/KUSK ze dne 29.3.2017 a informace o Dokumentaci
byla zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje, na úřední desce Hlavního
města Prahy, i na internetovém portálu CENIA.

•

Zpracováním Posudku byl pověřen Ing. Aleš Hanslík, Ph.D.

•

Posudek byl předán příslušnému úřadu ke zveřejnění dne 14.8.2017.

•

Příslušný úřad rozeslal Posudek k vyjádření, a to spolu s dopisem č.j ze dne (bude doplněno).
Obdobně byla informace o Posudku zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje,
na úřední desce Hlavního města Prahy, a také na internetovém portálu CENIA

•

Veřejné projednání nebylo provedeno, a to z důvodu obdržení pouze kladných stanovisek
k Dokumentaci.

•

Vyjádření obdržená k Posudku předal příslušný úřad zpracovateli Posudku dne (bude doplněno)
Vypořádání vyjádření k Dokumentaci:
V rámci projednávání Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo doručeno celkem
12 vyjádření dotčených orgánů státní správy a dotčených územně samosprávných celků. Veřejnost se
k Dokumentaci nevyjádřila. Vyjádření k Dokumentaci byla kladná, některá z nich obsahovala
požadavky na navazující správní řízení, a jsou proto zahrnuta v podmínkách tohoto Stanoviska.
K Dokumentaci nebylo zasláno žádné odůvodněné negativní stanovisko.
Vypořádání vyjádření k Posudku:
Bude doplněno.
Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) zákona.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost
oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb..

Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Datum zpracování posudku:

červenec 2017

Posudek zpracoval:

Ing. Aleš Hanslík, Ph.D.
Vladislava Vančury 424/44
748 01 Hlučín
tel: 739 064 455

Podpis zpracovatele posudku:
……………………..……………………………….
Ing. Aleš Hanslík, Ph.D.
Autorizace ke zpracování Posudku:

Rozhodnutí
o
udělení
autorizace
ke
zpracování
Dokumentace a Posudku dle zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění č.j. 58626/ENV/12 ze dne 11.7.2012,
prodlouženo Rozhodnutím 90575/ENV/16 ze dne 26.1.2017,
které nabylo právní moci dne 6.2.2017
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Použité zdroje
Dokumenty z dříve provedených procesů EIA
• https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1957
• https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214
• https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA777

Elektronické informační zdroje
• www.mapy.cz
• www.mzp.cz
• www.cuzk.cz
• http://drusop.nature.cz/portal/
• www.voda.gov.cz
• www.geoportal.gov.cz
• http://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
• http://vestec.cz/
• http://www.zlatniky-hodkovice.cz/
• http://www.mestocernosice.cz/
• http://www.iprpraha.cz/uploads/assets/soubory/data/projekty/koncepce_priroda/22vyznamne_krajinne_prvky.pdf
• http://up.mestocernosice.cz/projednavane/Vestec/projednavane/0_Vestec_UP_text_vyrok%20
_VP_06_2017.pdf
• http://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/uzemne-planovaci-podklady/
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Přílohy
Příloha č. 1: Rozhodnutí o udělení autorizace ke zpracování Dokumentace a Posudku;
rozhodnutí o prodloužení autorizace
Příloha č. 2: Scan vyjádření zaslaných k Dokumentaci, a vypořádaných v Posudku výše
2.1: Vyjádření obce Vestec č.j. 01708/2017/OU ze dne 3.5.2017
2.2: Vyjádření obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice č.j. 350/17/OU ze dne 18.4.2017
2.3:
Vyjádření
České
inspekce
č.j. ČIŽP/41/IPP/1611528.002/17/PVZ ze dne 24.4.2017

životního

prostředí

2.4: Vyjádření Povodí Vltavy s.p., č.j. 22219/2017-242-Mš ze dne 24.4.2017
2.5: Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a
zemědělství č.j. 043872/2017/KUSK ze dne 19.4.2017
2.6: Vyjádření městské části Praha-Libuš, vč. usnesení Rady městské části
č.j. MC_P_Lib899/2017/1 ze dne 2.5.2017
2.7: Vyjádření Magistrátu Hlavního města Prahy, odboru ochrany prostředí
č.j. MHMP 686964/2017 ze dne 2.5.2017
2.8: Vyjádření Středočeského kraje č.j. 058920/2017/KUSK ze dne 4.5.2017
2.9: Vyjádření Městského úřadu Černošice č.j. MUCE 28287/2017 OŽP/L/Fi ze dne
5.5.2017
2.10: Vyjádření Krajské hygienické
č.j. HSHMP 17503/2017 ze dne 5.5.2017

stanice

2.11:
Vyjádření
Krajské
hygienické
č.j. KHSSC 18623/2017 ze dne 9.5.2017

Hlavního

stanice

města

Prahy

Středočeského

kraje

2.12: Vyjádření Hlavního města Prahy č.j. MHMP 775912/2017 ze dne 16.5.2017

Příloha č. 3: Fotokopie vyjádření zaslaných k Posudku
bude doplněno po projednání Posudku
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Příloha č. 1
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2.1: Vyjádření obce Vestec č.j. 01708/2017/OU ze dne 3.5.2017
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2.2: Vyjádření obecního úřadu Zlatníky-Hodkovice č.j. 350/17/OU ze dne
18.4.2017
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2.3:
Vyjádření
České
inspekce
životního
č.j. ČIŽP/41/IPP/1611528.002/17/PVZ ze dne 24.4.2017

prostředí
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2.4: Vyjádření Povodí Vltavy s.p., č.j. 22219/2017-242-Mš ze dne 24.4.2017

65

Posudek dle přílohy č. 5 zákona č. 100/2001 Sb.

Napojení území STAR na metro D

2.5: Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního
prostředí a zemědělství č.j. 043872/2017/KUSK ze dne 19.4.2017
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2.6: Vyjádření městské části Praha-Libuš, vč. usnesení Rady městské části
č.j. MC_P_Lib899/2017/1 ze dne 2.5.2017
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2.7: Vyjádření Magistrátu Hlavního města Prahy, odboru ochrany
prostředí č.j. MHMP 686964/2017 ze dne 2.5.2017
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2.8:
Vyjádření
ze dne 4.5.2017
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Středočeského

kraje

č.j.

058920/2017/KUSK
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2.9:
Vyjádření
Městského
úřadu
č.j. MUCE 28287/2017 OŽP/L/Fi ze dne 5.5.2017

Černošice
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2.10: Vyjádření Krajské hygienické stanice Hlavního města Prahy
č.j. HSHMP 17503/2017 ze dne 5.5.2017
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2.11:
Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje
č.j. KHSSC 18623/2017 ze dne 9.5.2017
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2.12: Vyjádření
ze dne 16.5.2017

Hlavního

Napojení území STAR na metro D

města

Prahy

č.j.

MHMP 775912/2017
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