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Přehled použitých zkratek 
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POV  plán organizace výstavby 
PUPFL  plochy určené k plnění funkcí lesa 
RB  referenční (výpočtový) bod 
ÚPD   územně-plánovací dokumentace 
ÚSES   územní systém ekologické stability 
VKP  významný krajinný prvek 
ZCHÚ  zvláště chráněné území 
ZPF   zemědělský půdní fond 
ŽP   životní prostředí 
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ÚVOD 

Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 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 zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb. a č. 
124/2008 Sb. 

Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru 

III/0031 Dolní Břežany - obchvat, 
zpracovaná Ing. Pavlem Veselým, č.j. autorizace: 12806/1491/OPVŽP ze dne 11.10. 2005. 

Dokumentace byla oznamovatelem předložena ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., na základě 
závěru zjišťovacího řízení Krajského úřadu Středočeského kraje, který je podle zákona příslušným 
úřadem státní správy pro posuzovaný záměr. 

Hodnocení vlivů na životní prostředí pro uvedený záměr bylo provedeno na základě § 4, odst. 2 
zákona s tím, že navrhovaný záměr patří do kategorie II a povinnost posuzování podle zákona byla 
stanovena v závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona. 

Posudek byl zpracován Ing. Alexandrem Mertlem, držitelem autorizace k posuzování vlivů na 
životní prostředí č. j. 961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994, prodloužené rozhodnutím Ministerstva 
životního prostředí č.j.: 45335/ENV/06 vydaného dne 7.7.2006. 

Úkolem předkládaného posudku je především ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu: 

 zhodnocení dokumentace a technického řešení záměru; 

 vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci a oznámení; 

 vypracování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy. 

Posuzovaným záměrem je vybudování obchvatu obce Dolní Břežany s cílem odvést tranzitní 
dopravu, která je v současné době vedena v celém svém průběhu obytným územím, východně od 
obce, mimo centrum i její jižní část, kde v současnosti probíhá intenzivní výstavba rodinných 
domů. Na navrhovanou přeložku  silnice III/0031 bude převedena značná část dopravní zátěže a 
tím dojde k významnému snížení negativních dopadů silniční dopravy (zvl. hluk a emise 
znečišťujících látek) v území. 

Posuzovaný záměr naplňuje kategorii II. dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování 
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů: bod 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky 
silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I). 

Obec leží ve Středočeském kraji a navazuje na jižní okraj území hlavního města Prahy. V širším 
okolí záměru, severně od obce, probíhá v současné době budování části silničního okruhu kolem 
Prahy (propojení dálnic D1 a D5), což se významněji projeví na intenzitách dopravy na navazující 
dopravní síti. 

Navrhovaná trasa přeložky vychází z platného Územního plánu obce Dolní Břežany a je řešena 
jako komunikace III. třídy v kategorii S 7,5 s návrhovou rychlostí 60 km/h (směrodatná rychlost 80 
km/h). Vzhledem k omezeným možnostem vedení trasy bude nutno v některých úsecích přeložky 
snížit povolenou rychlost a omezit možnost předjíždění. 

Celková délka posuzované přeložky (obchvatu) silnice III/0031 činí 3,19 km. 

Začátek trasy obchvatu navazuje směrově i výškově na stávající silnici III/0031 v úseku Písnice – 
Dolní Břežany před začátkem obce Dolní Břežany mezi stávající čerpací stanicí PHM a 
budovaným areálem STK. Konec úpravy obchvatu navazuje na stabilizovanou trasu silnice 
III/10115 za obcí Dolní Břežany ve směru na Ohrobec. 
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Na trase přeložky silnice III/0031 je v km 1,41 navržen mostní objekt v délce 19,00 m, který bude 
zřízen v místě údolní nivy Břežanského potoka. Šířka převáděné komunikace je 7,5 m, celková 
šířka mostu je kvůli plánované cyklostezce 9,10 m a jeho výška 4,5 m. 

V souvislosti s vedením trasy přeložky bude vybudováno 5 nových úrovňových křižovatek. Jsou 
navrženy také hospodářské sjezdy pro napojení stávající sítě polních cest. Součástí projektu je 
také návrh možného křížení přeložky s navrhovanou páteřní cyklotrasou (Cholupice – Jílové u 
Prahy). 

Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví související s hodnoceným záměrem jsou v rámci 
procesu posuzování předmětem oznámení záměru "III/0031 Dolní Břežany - obchvat", 
dokumentace vlivů záměru "III/0031 Dolní Břežany - obchvat" a tohoto posudku. 

V rámci zpracování posudku byly posouzeny informace vztahující se jak k technickému řešení 
záměru prezentovanému v dokumentaci, tak k dotčenému území. Cílem bylo ověření 
předpokládaných dopadů na okolní prostředí a rovněž ověření vstupních zadávacích podmínek 
pro hodnocení vlivů na životní prostředí. 
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

I.1. Název záměru 
III/0031 Dolní Břežany - obchvat  

I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, je následující: 

Kategorie: II  (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 

Bod: 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. 
třídy (záměry neuvedené v kategorii I) 

Kapacita (rozsah) záměru:  silnice III. třídy kategorie S 7,5/60 
délka posuzovaného úseku: 3,19 km 

I.3. Umístění záměru 

kraj: obce: katastrální území: 
Hlavní město Praha Praha Cholupice 

Středočeský Dolní Břežany Dolní Břežany 

 Zlatníky - Hodkovice Hodkovice u Zlatníků 

  Zlatníky u Prahy 

I.4. Obchodní firma oznamovatele  
VPÚ DECO Praha a.s. 

I.5. IČ oznamovatele 
601 93 280 

I.6. Sídlo (adresa) oznamovatele 
Podbabská 20/1014, 160 00 Praha 6 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 

V následující kapitole je provedeno zhodnocení dokumentace z následujících hledisek: 

 úplnost dokumentace, 
 správnost údajů uvedených v dokumentaci a použité metody hodnocení, 
 hodnocení variant, 
 hodnocení významných vlivů přesahujících státní hranice. 

II.1. Posouzení úplnosti dokumentace 
Na úvod je nutné poznamenat, že dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla 
zpracovávána v úvodní fázi přípravy záměru předcházející správním řízením ve smyslu složkových 
zákonů ochrany životního prostředí a ve smyslu stavebního zákona. Technické řešení a související 
opatření budou dále upřesňována v dalších etapách přípravy a projednávání záměru. Projektová 
dokumentace hodnoceného záměru bude reagovat na závěry posudku, resp. stanoviska 
příslušného úřadu státní správy z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Úplnost dokumentace je nutné posoudit ze dvou hledisek: 

a) porovnat obsah dokumentace s požadavky uvedenými v příloze č. 4 k zákonu 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění), 

b) vyhodnotit splnění požadavků uvedených v písemném závěru zjišťovacího řízení.  

Dokumentace obsahuje 5 samostatných částí:  

Text vlastní dokumentace s přílohami (doklady, mapové přílohy, fotodokumentace) 
4 textové přílohy: 

1 – Rozptylová studie 
2 - Hluková studie 
3 - Vlivy na veřejné zdraví 
4 - Biologický průzkum 

Vlastní textová část obsahuje 89 stran textu a svým členěním a obsahem odpovídá příloze č. 4 k 
zákonu - Náležitosti dokumentace. Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění). 

V závěru zjišťovacího řízení je uvedeno:  

„Záměr „III/0031 Dolní Břežany - obchvat“ k.ú. Dolní Břežany, Cholupice, Hodkovice u Zlatníků, Zlatníky 
u Prahy, spadá podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů do kategorie II bod 9.1. Podle § 7 zákona č. 
100/2001 Sb. bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv 
na životní prostředí a zda bude posuzován podle citovaného zákona.  

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k citovanému zákonu, 
dospěl příslušný úřad k závěru, že  záměr 

„III/0031 Dolní Břežany - obchvat“ 

bude posuzován podle citovaného zákona. 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že je nutné zpracovat 
dokumentaci ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracovanou dle přílohy č. 4 cit. zákona, kde 
je nutno především vyhodnotit problémové okruhy, které byly předmětem připomínek k oznámení 
uvedených v souhrnném vypořádání tohoto závěru zjišťovacího řízení. 
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Odůvodnění : 

Příslušný úřad obdržel několik připomínek a požadavků k zpracovanému oznámení a také požadavek na 
další posuzování záměru dle cit. zákona ze strany ČIŽP OI Praha, občanů jižní části Dolních Břežan a Obce 
Zlatníky – Hodkovice. Vyjádření se týkala především podhodnocené velikosti dopravního zatížení na 
budoucím obchvatu Dolních Břežan, s čímž souvisí i vyhodnocení zatížení hlukem pro přilehlou zástavbu. 
Dále se připomínky týkaly nedostatků ve vyhodnocení dopadů realizovaného obchvatu na Obec Zlatníky – 
Hodkovice, zpracování řešení pro zajištění a zachování biocenter, biokoridorů a migračních cest živočichů a 
požadavku na podrobné zpracování plánu skrývky zeminy a nakládání s mezisklady sejmuté ornice.” (konec 
citace). 

 

Z textu a z příloh dokumentace jednoznačně vyplývá, že základní požadavky na posouzení vlivů 
na veřejné zdraví, kvalitu ovzduší, vlivů hluku, vlivů na povrchové a podzemní vody a ochranu 
přírody jsou v předložené dokumentaci odpovídajícím způsobem zpracovány. 

Dokumentace neobsahuje samostatné vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení a připomínek 
obsažených v jednotlivých vyjádřeních doručených k oznámení.  

Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění), konkrétně požadavkům 
přílohy č. 4 k uvedenému zákonu a závěrům zjišťovacího řízení.  

Závěr 

Dokumentace obsahuje veškeré požadované náležitosti dle přílohy č. 4 k zákonu č. 
100/2001 Sb., a po formální i obsahové stránce ji lze považovat za úplnou. 
Struktura i rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Všechny části 
dokumentace jsou zpracovány v takovém rozsahu, který je považován v daném případě za 
běžný a standardní.  Dílčím nedostatkem je absence samostatného vypořádání připomínek 
ze zjišťovacího řízení, které však není povinnou součástí dokumentace. 
Popis současného stavu životního prostředí i významných vlivů lze hodnotit jako úplný a 
dostatečný pro formulování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy. 

II.2. Posouzení správnosti údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod 
hodnocení 

V této kapitole je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. Je prověřena úplnost 
a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. Jsou uvedeny 
nedostatky ve zpracování dokumentace a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry 
dokumentace. U každé kapitoly je uvedeno stručné vyhodnocení, které obsahuje stanovisko 
zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování příslušné kapitoly. 

Část A – Údaje o oznamovateli 
Hodnocení: Kapitola obsahuje všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek. 

Část B - Údaje o záměru 

Základní údaje 

Tato část je členěna do 9 kapitol, které obsahují potřebné informace. Mezi nejdůležitější patří popis 
rozsahu a umístění záměru, popis zvažovaných variant a technického řešení záměru. Jsou zde 
uvedeny základní informace o posuzovaném záměru. Popis řešení doplňují mapové přílohy 
dokumentace.  
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Hodnocení: Podkapitola Základní údaje obsahuje všechny informace požadované zákonem a je 
dostačující pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Dokumentace uvádí širší dopravní 
vztahy a popis současného stavu dopravní sítě. Popis technického řešení záměru obsahuje 
základní informace o vlastní stavbě. Popis je doplněn obrázky v textu dokumentace i mapovými 
přílohami, ale všechny situace jsou prezentovány ve velkých měřítcích, která neumožňují 
podrobnější náhled na průběh trasy v území. Z tohoto pohledu se jako nedostatek jeví, že 
součástí dokumentace není situace stavby ve standardním měřítku, vycházející ze zpracované 
technické studie. 

Ve výčtu dotčených územně samosprávných celků není uvedeno Hlavní město Praha, přestože se 
uvádí jako dotčené katastrální území Cholupice, které spadá pro HlmP, ani obec Zlatníky – 
Hodkovice. 

Údaje o vstupech 

Půda 
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělské půdy, převážně v I. třídě ochrany ZPF. Dokumentace 
uvádí orientační rozsah záboru ZPF. Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou záměrem 
dotčeny. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá projektovým podkladům na úrovni technické studie, 
informace o záborech půdy lze považovat za dostačující. 

Dokumentace neuvádí v této kapitole chráněná území a ochranná pásma v zájmovém území 
záměru (některé typy chráněných území a ochranných pásem jsou uvedeny v části C 
dokumentace). 

Voda 
Dokumentace uvádí základní informace o potřebě pitné či technologické vody. Spotřeba vody je 
vázána na etapu výstavby, po uvedení do provozu nevyžaduje záměr trvalý odběr vody. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. Bez připomínek. 

Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Dokumentace uvádí potřebu surovin pro výstavbu posuzovaného záměru. Dále je uvedena bilance 
zemních prací s tím, že se předpokládá přebytek zemního materiálu. Využití přebytku výkopové 
zeminy bude upřesněno v dalších etapách přípravy záměru. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. Bez připomínek. 

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Dokumentace uvádí rozbor současného a výhledového stavu silniční sítě a silniční dopravy v okolí 
obce Dolní Břežany. Popis doplňují údaje o dopravních intenzitách v jednotlivých sledovaných 
profilech komunikací procházejících přes obec Dolní Břežany. Výchozími údaji jsou výsledky 
dopravního průzkumu ze dne 13.2.2008, které jsou dále přepočteny pro jednotlivé sledované 
varianty (rok 2010 – nulová, 2010 – SOPK, 2010 – SOPK + obchvat, 2030 – výhled). 

Dokumentace se dále zmiňuje o stavební dopravě, pro jejíž odhad není dostatek informací. 
Stavební doprava bude upřesněna v dalších etapách přípravy záměru. 

Záměr bude dále vyžadovat přeložky polních cest. 
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Hodnocení: Údaje o dopravních intenzitách na sledovaných komunikacích prezentované 
v tabulkách by bylo vhodné doplnit jednak mapou silniční sítě s vyznačením sledovaných profilů 
a jednak pentlogramy dopravních intenzit pro jednotlivé varianty, které jsou pro pochopení 
dopravních vztahů názornější a účelnější. Dokumentace neobsahuje podrobnější komentář 
k prezentovaným údajům, který by objasnil některé otázky a uvedl základní vstupní podmínky za 
nichž byl vytvořen dopravní model. Tato dopravní prognóza je součástí projektových podkladů. 

Uváděné údaje obsahují nejistoty, které se mohou dále projevit i v hodnocení vlivů dopravy na 
životní prostředí (těch, které jsou přímo závislé na intenzitách dopravy). Za prvé jde o scénář 
roku 2030, který uvažuje již s provozem dálnice D3, která odvede část dopravy z místních 
komunikací. Pro úplnost by bylo potřebné uvažovat nárůst dopravy na obchvatu do doby 
realizace dálnice D3. Model obsahuje pouze variantu 2010, což je v podstatě současný stav (resp. 
stav po uvedení obchvatu do provozu), a dále až variantu 2030 s dálnicí D3. Situace do doby 
realizace dálnice D3 zde není uvažována. 

Druhou otázkou, na kterou nedává dokumentace jasnou odpověď, je bouřlivý rozvoj okolních 
obcí ve vztahu k obytné výstavbě a na ni vázané automobilové dopravy. Tato výstavba nabírá na 
intenzitě zejména v posledních letech a lze očekávat, že v dohledném horizontu dojde k výstavbě 
minimálně v rozsahu schválených územních plánů. Tento rozvoj je třeba v dopravním modelu 
rovněž zohlednit. Přestože je poměrně obtížné v současných ekonomických podmínkách provést 
relevantní odhad vývoje výstavby v okolních obcích, je třeba uvažovat naplnění rozvojových 
záměrů obcí v horizontu platnosti schválených územních plánů (tj. cca 5 – 10 let). 

Z uvedeného důvodu zpracovatel posudku doporučuje, aby v rámci navazující přípravy stavby 
byl dopravní model aktualizován, byly v něm zohledněny uvedené připomínky a tento 
aktualizovaný model byl podkladem pro návrh konkrétních opatření v rámci projektové přípravy 
stavby. 

Údaje o výstupech 

Ovzduší 
V dokumentaci jsou uvedeny zdroje znečišťování ovzduší související s posuzovaným záměrem. 
Doprava je charakterizována jako liniový zdroj znečišťování ovzduší a je uveden rozbor 
znečišťování ovzduší automobilovou dopravou. Dále jsou uvedeny emise z dopravy na 
hodnocených profilech komunikací pro rok 2010 po zprovoznění silničního okruhu kolem Prahy 
bez posuzovaného obchvatu a po jeho realizaci. Z uvedených dat vyplývá jednotková emise 
uvedených látek pro vlastní obchvat a nižší celková emisní vydatnost automobilové dopravy 
v zájmovém prostoru, než při zachování stávajícího stavu silniční sítě. Uvedené hodnoty jsou 
vstupními daty pro vyhodnocení vlivu na kvalitu ovzduší. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. Bez připomínek. 

Odpadní vody 
Dokumentace uvádí základní informace o druhu odpadních vod produkovaných v průběhu 
výstavby a provozu komunikace. Jsou uvedeny základní informace o možném znečištění 
srážkových vod z komunikace, roční bilance dešťových vod a způsob odvodnění komunikace v  
povodích Břežanského a Libušského potoka. Dokumentace uvádí základní opatření k ochraně 
povrchových vod. 

Odpadní vody splaškové a technologické nebudou za provozu komunikace produkovány. 

Hodnocení: Dokumentace neuvádí bilanci znečišťujících látek (zejména chloridů) na odtoku 
srážkových vod. Ostatní uvedené informace lze považovat za dostačující. 
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Odpady 
Dokumentace uvádí přehled produkce odpadů vznikajících při výstavbě záměru, za jeho provozu a 
při ukončení provozu záměru. V textu je uveden přehled základní platné legislativy v odpadovém 
hospodářství a informace o produkci odpadů a způsobech nakládání s nimi. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. Kategorie O/N není za současné právní úpravy přípustná, odpad je kategorizován 
buď jako O - ostatní, nebo N - nebezpečný. 

Hluk a vibrace 
Dokumentace uvádí popis zdrojů hluku při výstavbě komunikace i po uvedení do provozu. Jsou 
uvedeny informace o dočasných zdrojích hluku ze stavební činnosti, včetně přípustných 
hygienických limitů. Z hlediska provozu ovlivňuje výslednou hlukovou situaci řada parametrů, které 
dokumentace popisuje. Základním parametrem je předpokládaná dopravní zátěž, které je popsána 
v dokumentaci a vychází z dopravního průzkumu a modelu. 

Pro hodnocení hluku z provozu se odvolává na přílohu č. 2 – Posouzení hlukových poměrů, ve 
které je hodnocen hluk z dopravy na posuzovaném úseku silnice III/0031. 

Vliv vibrací je uveden v obecné formě s tím, že vibrace jak ze stavební nákladní dopravy, tak 
z dopravy na vlastním obchvatu jsou krátkodobé lokálního charakteru. Obytná zástavba je 
situována v dostatečné vzdálenosti od komunikace, což omezuje negativní dopady provozu v okolí 
silnice. 

Zdroje záření jsou u záměru vyloučeny. 

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za 
dostačující. 

Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
Dokumentace uvádí výčet nejvýznamnějších environmentálních charakteristik zájmového území: 

1. Územní systém ekologické stability – uvádí popis a lokalizaci dotčených a blízkých prvků 
ÚSES na lokální, regionální i nadregionální úrovni. 

2. Zvláště chráněná území a lokality soustavy Natura 2000 – v dotčeném území nejsou 
situovány, dále jsou uvedeny nejbližší ZCHÚ.  

3. Významné krajinné prvky – jsou uvedeny dotčené VKP požívající ochrany ze zákona (vodní 
toky a nivy vodních toků, les); registrované VKP nejsou dotčeny. 

4. Kulturní památky a archeologie – existující památky a naleziště nejsou dotčeny. 

5. Území hustě zalidněná – dokumentace uvádí, že území záměru není zatěžováno nad míru 
únosného zatížení. 

6. Staré ekologické zátěže – v dotčeném území nejsou evidovány. 

7. Ochranná pásma – významná OP (CHOPAV, CHLÚ, DP, …) se v území nenacházejí a 
nejsou dotčena. 

Hodnocení: Dokumentace se věnuje popisu hlavních environmentálních charakteristik prostředí 
v zájmovém území záměru. V textu jsou podány podstatné informace v požadovaném rozsahu, 
popis doplňují grafické přílohy dokumentace. Dokumentace včetně příloh odpovídá požadavkům 
zákona a obsahuje potřebné informace. 
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Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

Ovzduší a klima 
Dokumentace uvádí základní klimatickou charakteristiku území se stručným popisem klimatu.  

Z hlediska emisí je nejvýznamnějším zdrojem automobilová doprava a jsou uvedeny hodnoty 
emisní vydatnosti pro jednotlivé sledované profily komunikací v okolí Dolních Břežan pro stav roku 
2008 a pro nulovou variantu (2010). 

Kvalita ovzduší je komentována na základě výsledků měření imisních koncentrací na stanicích 
ČHMÚ Praha-Libuš. Stanice je vzdálena 5 km od Dolních Břežan a lze ji využít pouze pro 
orientační popis kvality ovzduší v řešeném území. Z měření vyplývá, že u většiny látek nedochází 
k překračování platných imisních limitů. Zhoršená situace je v případě průměrných ročních 
koncentrací benzo(a)pyrenu a maximálních denních koncentrací prašného aerosolu PM10. 

Hodnocení: Tato část obsahuje potřebné informace, bez připomínek. Uvádění emisní vydatnosti 
je v této kapitole nadbytečné, údaje v zásadě patří do kapitoly B.III.1. Ovzduší, resp. do 
rozptylové studie, kde jsou vstupními údaji pro posouzení kvality ovzduší v jednotlivých 
variantách. 

Voda 
Dokumentace uvádí základní údaje o povrchových vodách na území výstavby. Je popsána 
hydrologická situace území s povodím dotčených vodních toků a uvedeny základní recipienty pro 
odvodnění srážkových vod z komunikace – Libušský a Břežanský potok. Protože převážná část 
řešeného obchvatu spadá do povodí Břežanského potoka, je podrobněji popsána situace v povodí 
Břežanského potoka, včetně vodních ploch a ostatních vodohospodářských zařízení v trase 
záměru.  

Hodnocení: Informace o povrchových a podzemních vodách lze považovat za dostačující. Bez 
připomínek.  

Půda 
Dokumentace uvádí základní charakteristiku půdního prostředí v území a převládající půdní typy 
v lokalitě. V textu se konstatuje, že 85 % zemědělských půd v katastru obce je zařazeno do 1. třídy 
ochrany ZPF. Na obrázku je patrná bonitace zemědělských půd v zájmovém území. 

Dokumentace se dále odvolává na provedený pedologický průzkum, aniž jsou jeho výsledky 
v dokumentaci využity či prezentovány. 

Hodnocení: Uváděné informace lze považovat za dostačující. Vzhledem k významu  
navrhovaných záborů v 1. třídě ochrany ZPF by bylo vhodné provést podrobnější rozbor záboru 
ZPF s uvedením rozsahu a podílu záboru v jednotlivých BPEJ a třídách ochrany ZPF. 

Tyto údaje budou upřesněny v navazujících etapách přípravy záměru (viz návrh stanoviska). 

Morfologické, geologické a hydrogeologické poměry 
Dokumentace uvádí geomorfologickou charakteristiku území a popis geologických poměrů. Jsou 
popsány základní typy a charakter podložních vrstev. 

Dokumentace uvádí hydrogeologickou charakteristiku území a popis hydrogeologických podmínek 
zájmového územní. V trase posuzované komunikace lze očekávat nevýrazný souvislý horizont 
podzemní vody. Území je z vodohospodářského hlediska méně významné, podzemní vody jsou 
odebírány jen vyjímečně pro užitkové účely (cementárna, zálivka vegetace). V trase komunikace 
se hladina podzemní vody pohybuje v rozmezí od 2 m (údolí Břežanského potoka) do 3,5 m 
(severní konec obchvatu). 
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Hodnocení: Informace o geologických poměrech a podzemních vodách lze považovat za 
dostačující. Bez připomínek.  

Flóra, fauna a ekosystémy 
Dokumentace uvádí biogeografickou charakteristiku území. Dále jsou shrnuty údaje z biologického 
průzkumu v trase hodnocené komunikace, který byl proveden na jaře 2008. Z hlediska stávající 
vegetace je dotčené území silně poznamenáno především rozsáhlým zemědělským využitím. 
Dotčená zeleň se omezuje na prvky liniové podél stávajících komunikací, zeleň podél polních cest, 
mezí a vodotečí, a vegetaci kolem mělkých roklí v závěru navrženého obchvatu jižně od obce. 
Kvalita a množství zeleně jsou hodnoceny jako podprůměrné, ojediněle průměrné. Ve zkoumaném 
území nebyly zaznamenány zvláště chráněné druhy rostlin. 

Z hlediska zoologického je území hodnoceno jako zemědělská krajina s ochuzenou faunou. 
V rámci průzkumu byly identifikovány přírodní biotopy v trase komunikace a popsány živočišné 
druhy s pravděpodobným výskytem v těchto biotopech, přičemž lze zde očekávat i výskyt 
některých zvláště chráněných druhů živočichů. 

Údaje uvedené v dokumentaci doplňuje příloha č. 4 - Biologický průzkum, ve které jsou podrobněji 
popsány provedené biologické průzkumy v dílčích plochách v trase ochvatu. Dále je uvedena 
rekapitulace dendrologického průzkumu a zoologická charakteristika území s výčtem 
zaznamenaných i předpokládaných druhů. V závěru je provedeno zhodnocení zásahu do prvků 
územního systému ekologické stability a migrace živočichů v území dotčeném stavbou navržené 
komunikace s uvedením doporučených opatření k ochraně fauny a flóry v zájmovém území. 

Hodnocení: Dokumentace obsahuje popis potřebných charakteristik a uváděné informace lze 
považovat za dostačující. Přestože terénní průzkumy v rámci biologického průzkumu byly 
provedeny jako orientační a krátkodobé, lze získané údaje považovat za dostačující pro popis 
stávající flóry a fauny v území. 

Krajina a krajinný ráz 
Dokumentace uvádí základní popis dotčené krajiny – jde o antropogenně silně ovlivněné území 
s převládajícím zemědělským využitím. Přirozené přírodní biotopy jsou zachovány ojediněle. Mimo 
zájmové území se západně od Dolních Břežan nacházejí zalesněné svahy Břežanské rokle a 
vltavského kaňonu se zachovanými lesními celky a skalními partiemi. 

Hodnocení: Informace o krajině a krajinném rázu dotčeného prostoru lze považovat za 
dostačující. Bez připomínek.  

Hmotný majetek 
Záměr nevyvolává žádné demolice stávajících objektů. Trasa zasahuje do ochranného pásma 
elektrického vedení 400 kV a 22 kV. 

Hodnocení: Informace o hmotném majetku na plochách záměru lze považovat za dostačující. 
Bez připomínek.  

Kulturní památky 
Dokumentace uvádí, že v trase obchvatu se nenachází žádný objekt kulturního zájmu. Zámek a 
přilehlý park v Dolních Břežanech nebudou záměrem dotčeny. 

Hodnocení: Informace o kulturních památkách v zájmovém území lze považovat za dostačující. 
Bez připomínek.  
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Hluk 
Dokumentace uvádí stručný popis současné hlukové situace. Na základě odborného odhadu se 
předpokládá, že podél stávající silnice III/0031 dochází v současné době k překračování 
přípustných hygienických limitů pro hluk z dopravy. Rovněž podél silnice II/101 se předpokládají 
hodnoty hluku blízké přípustným hygienickým limitům pro dopravní hluk. Zatížení území hlukem 
z dopravy je proto považováno za poměrně významné. 

Hodnocení: Popis a hodnocení současné hlukové zátěže území lze považovat za dostačující. 
Vzhledem k tomu, že předmětem posouzení je nová komunikace – obchvat Dolních Břežan, 
která změní rozložení dopravy na ostatních komunikacích, není nezbytné provádět měření 
současné hlukové zátěže v obci. Bez připomínek. 

Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného 
zatížení 
Dokumentace hodnotí kvalitu životního prostředí v nejvýznamnějších složkách a faktorech: 
ekologická stabilita a ochrana přírody, znečištění ovzduší a hluková zátěž. 

Kvalita životního prostředí v zájmovém území je hodnocena jako příznivá i přes značný 
antropogenní tlak (zemědělské využití území, nová výstavba, doprava). Prostředí není zatěžováno 
nad únosnou míru a ve většině parametrů nejsou překračovány platné limitní hodnoty. Stav 
životního prostředí v zájmovém území poskytuje dostatečný prostor pro absorbování zátěže 
vyvolané realizací stavby. 

Hodnocení: Zhodnocení současného stavu kvality životního prostředí je provedeno ze všech 
hlavních hledisek. Se závěry dokumentace lze souhlasit bez zásadních připomínek. 

Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí 

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a 
hodnocení jejich velikosti a významnosti 

Vlivy na obyvatelstvo 
Dokumentace hodnotí vlivy na obyvatelstvo v oblastech: 

a) vlivy na zdraví obyvatel, 
b) narušení faktoru pohody 
c) vlivy sociálně ekonomické. 

Vlivy na zdraví obyvatel 

Vlivy na zdraví obyvatel jsou podrobně vyhodnoceny v příloze č. 3 - Vlivy na veřejné zdraví. 
Hodnocení vychází z platných metodických postupů a zabývá se jak vlivem znečištění ovzduší, tak 
vlivem hluku, vyvolaných automobilovou dopravou na navrženém obchvatu. 

Z hlediska znečištění ovzduší se zabývá vlivem oxidu dusičitého (NO2), benzenu (C6H6) a tuhých 
látek frakce PM10. Jsou uvedena základní rizika jednotlivých látek a na základě výpočtů imisních 
koncentrací (rozptylové studie) je provedeno zhodnocení expozice jednotlivým látkám. Závěrem je 
konstatováno, že i přes specifikované nejistoty nepředstavuje záměr z hlediska znečištění ovzduší 
významné zdravotní riziko pro  obyvatele v zájmovém území. 

Problematika zdravotního rizika hluku je komentována jednak z obecného hlediska, jednak jsou na 
základě hlukové studie posouzeny zdravotní účinky hluku v okolí navrhované komunikace. Vychází 
se z výpočtů hluku ve vybraných referenčních bodech podél navrhované komunikace. Závěrem je 
konstatováno, že výsledná hladina hluku v referenčních bodech vyhoví mezním hodnotám pro 
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obtěžování hlukem daných příslušnou vyhláškou. V oblasti podél obchvatu může realizace záměru 
vyvolat riziko diskomfortu či pocitu obtěžování dopravním hlukem. V kontextu celého území 
Dolních Břežan pak výstavba obchvatu bude mít pozitivní vliv na veřejné zdraví vyloučením části 
dopravy mimo centrum a stávající zástavbu obce.  

Narušení faktoru pohody 

Významnější ovlivnění faktorů pohody lze očekávat v průběhu výstavby komunikace, kde se trasa 
přibližuje stávajícím chráněným objektům. Je nezbytné provádět stavební práce s ohledem na 
blízké objekty a okolní prostředí.  

Imisní a hluková zátěž vyvolaná provozem na nové komunikaci jsou obtěžujícími faktory, v daném 
případě však s minimálními důsledky na zdraví obyvatel. Realizace záměru povede ke zlepšení 
dopravní situace v centru obce a tím i ke zlepšení stavu ovzduší a hluku, které ovlivňují celkový 
stav prostředí v obci. 

Vlivy sociálně ekonomické 

V textu jsou stručně vyhodnoceny sociálně ekonomické faktory související s vlivy na obyvatelstvo. 
Dokumentace konstatuje, že realizace záměru vyvolá zlepšení životní úrovně obyvatel Dolních 
Břežan a může vést i k pozitivním změnám z hlediska turistického ruchu a rekreačních aktivit. 
Negativní sociálně ekonomické důsledky nejsou očekávány. 

Hodnocení: Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je provedeno standardním 
způsobem, který odpovídá očekávaným důsledkům a významu stavby; s uvedenými závěry lze 
souhlasit bez připomínek. 

Hodnocení zdravotních rizik expozice látek znečišťujících ovzduší a hluku je zpracováno 
kvalitně, v souladu s platnými normami a uznanými autorizačními metodami a návody, včetně 
nezbytné analýzy nejistot. 

Vlivy na ovzduší a klima 
Dokumentace hodnotí vlivy na ovzduší v základních uvažovaných variantách, včetně varianty 
nulové. Pro jednotlivé varianty jsou uvedeny emise z dopravy na sledovaných komunikacích. Vliv 
komunikace jako liniového zdroje znečišťování ovzduší je pro fázi provozu hodnocen na základě 
výpočtů znečištění ovzduší provedených v samostatné příloze č. 1 - Rozptylová studie. Hodnocení 
ovlivnění ovzduší vychází z vypočtených hodnot imisních koncentrací hlavních škodlivin – NO2, 
PM10, benzenu, benzo(a)pyrenu a CO. 

Dokumentace komentuje výsledky modelových výpočtů příspěvku silniční dopravy na posuzované 
komunikaci a uvádí jejich porovnání s platnými limity. Imisní koncentrace žádné ze sledovaných 
látek nedosáhnou platných imisních limitů, ve všech případech jsou dostatečně hluboko pod 
limitními hodnotami. Překračování platných limitů pro sledované látky není očekáváno ani při 
zohlednění současné úrovně kvality ovzduší (pozadí). 

Hodnocení: Popis vlivů na ovzduší je proveden standardním způsobem. S uvedenými závěry lze 
souhlasit bez připomínek. 

Rozptylová studie je zpracována standardní formou v souladu s platnou metodikou pro výpočet 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů. Výsledky jsou prezentovány v textu i 
grafických přílohách způsobem, který odpovídá standardním požadavkům a poskytuje 
dostatečné informace o vlivech na kvalitu ovzduší. 

Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky 
Dokumentace hodnotí akustické vlivy na základě výpočtů hluku z dopravy provedených 
v samostatné příloze č. 2 - Hluková studie. V úvodu je uveden přehled platných předpisů a 
hygienické limity dle platné legislativy.  
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Dokumentace i hluková studie uvádějí jako limitní hodnoty uvažované při hodnocení 60 dB(A) pro 
denní dobu a 50 dB(A) pro noční dobu. Na základě provedených výpočtů v 11 vybraných 
referenčních bodech se uvádí, že dosahované hodnoty se pohybují v rozmezí 47,7 – 55,2 dB(A) 
v denní době, resp. 39,0 – 46,5 dB(A) v noční době. Výpočet pro rok 2030 ukazuje pokles vůči 
roku 2010 o cca 0,1 – 1,2 dB(A). 

Dokumentace dále uvádí rozbor možných protihlukových opatření v jednotlivých úsecích trasy 
obchvatu, přičemž vychází z prostorových možností a územního plánu obce. Protihluková opatření 
jsou popsána obecnou formou s tím, že bude nezbytné v dalších fázích přípravy stavby upřesnit 
jejich rozsah i technické řešení.  

Hodnocení: Popis vlivů hluku je proveden standardním způsobem, který odpovídá charakteru a 
významu záměru; s uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek. 

Akustická studie je zpracována v souladu s platnou metodikou pro výpočet hluku z dopravy. S 
ohledem na charakter záměru a dotčeného území lze použitý způsob hodnocení považovat za 
přijatelný a dostačující. 

Výhrady lze mít k nejednoznačné interpretaci platných hygienických limitů, přičemž 
dokumentace uvádí korekci +10 dB k základním limitům a současně připouští, že bude uplatněna 
korekce jen +5 dB. V rámci hodnocení zdravotních rizik se připouští výhradně korekce jen +5 
dB s výslednými limity 55/45 dB (den/noc). Dokumentace tak působí nekoordinovaně a 
vyvolává nejistotu ohledně budoucího návrhu technického řešení protihlukové ochrany blízké 
zástavby. 

Druhou a podstatnější výhradou je absence údajů o dopravních intenzitách ve výhledu do doby 
zprovoznění dálnice D3. Přestože lze akceptovat, že po uvedení dálnice D3 do provozu dojde 
k poklesu dopravy a tím i hlukové zátěže pod úroveň roku 2010 (realizace obchvatu), není 
hodnocen výhled do doby realizace a zprovoznění dálnice D3. Tato problematika je podrobněji 
komentována v kapitole Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu. 

V dalších etapách přípravy záměru bude nutné provést aktualizaci dopravního modelu i hlukové 
studie na základě reálných projektových podkladů (zaměření terénu) s doplněním o podrobnější 
vyhodnocení kritických míst a návrh konkrétních protihlukových opatření (viz návrh stanoviska). 

Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vliv na povrchové vody 

Vliv odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik – dokumentace hodnotí vliv na 
odvodnění oblasti jako nízký s tím, že bude nezbytné zajistit odtok srážkových vod v místech 
terénních depresí. Jako vhodné opatření se jeví revitalizace kanalizovaných vodotečí v okolí trasy 
obchvatu, která by mohla přispět ke kompenzaci vlivu na vodní režim oblasti. 

Vliv na jakost povrchových vod – je uvedeno možné ovlivnění kvality povrchových vod s ohledem 
na běžnou zimní údržbu posypovými solemi a úkapy ropných látek. Pro minimalizaci těchto vlivů je 
navrženo vybudování dešťových usazovacích nádrží. 

Vliv na podzemní vody 

Vliv na podzemní vody – ovlivnění hydrologického režimu v místech zářezů není očekáváno 
s ohledem na hladinu podzemních vod. Dokumentace nepředpokládá negativní dopady na 
hydrogeologické charakteristiky. Riziko znečištění podzemních vod v případě havarijní situace je 
hodnoceno jako nízké.  

Vliv na vodní zdroje – není očekáván. 

Hodnocení: Dokumentace hodnotí vlivy na povrchové i podzemní vody souhrnně jako nízké a 
akceptovatelné. Významné ovlivnění či zhoršení současného stavu není očekáváno. 
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V dokumentaci není zhodnocen vliv na tok Břežanského potoka, v jehož povodí se většina trasy 
obchvatu nachází, na kvantitativní a kvalitativní ukazatele tohoto toku. Z uvedeného důvodu 
doporučujeme v rámci navazující fáze přípravy záměru podrobnější vyhodnocení zejména 
kapacitních parametrů dotčených toků, aby nedocházelo v případě nárazových srážek k rozlivu 
mimo koryto. Za účelem ochrany toků budou navrženy retenční nádrže s dostatečnou kapacitou 
pro rozložení odtoku srážkových vod (viz návrh stanoviska). 

Vlivy na půdu 
Dokumentace hodnotí vlivy záboru půdy jako významné. Dále se uvádí dočasné zábory při 
budování komunikace. K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa nedochází. Většina 
uvažovaného záboru ZPF je zařazena v I. třídě ochrany zemědělské půdy, které tvoří půdy 
s nadprůměrnou hodnotou vhodné k zástavbě pouze pro vyjímečné účely technické infrastruktury. 

Znečištění půdy se nepředpokládá. 

Hodnocení: Popis vlivů na půdu je proveden poměrně stručnou formou a neobsahuje žádné 
konkrétní informace. Bylo by vhodné uvést alespoň rozsah záboru s rozdělení na dotčené BPEJ a 
třídy ochrany ZPF. Některé z těchto informací jsou sice uváděny v jiných částech dokumentace, 
nicméně z hlediska vlivů na půdy je vhodné tyto uvést souhrnně se zasazením do kontextu 
dotčeného území. 

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Dokumentace hodnotí vlivy na horninové prostředí jako minimální. Vlivy na přírodní zdroje jsou 
vyloučeny. Ostatní možné faktory nejsou v daném úseku významné.  

Hodnocení: Posouzení vlivů na horninové prostředí a přírodní zdroje odpovídá charakteru 
záměru a zájmového území. Bez připomínek. 

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Vlivy na flóru – v textu je zhodnocen výskyt cenných území v zájmovém území záměru se 
závěrem, že nedochází k zásahu do žádné cenné lokality s výskytem zvláště chráněných druhů 
rostlin. Je specifikován rozsah uvažovaného kácení v trase budoucí komunikace. Dále se uvádí 
opatření směřující k ochraně dřevin i cenných lokalit zejména v údolí Břežanského potoka a mělké 
sprašové rokle v závěru trasy. 

Vlivy na faunu – ovlivnění zoocenóz je hodnoceno jako málo významné, stavba zasahuje 
zoologicky významnější biotopy jen v malé míře. V příloze č. 4 – Biologický průzkum je hodnocena 
problematika migrace živočichů s uvedením opatření k zajištění optimální průchodnosti tělesa 
komunikace pro drobnější druhy živočichů. 

Vlivy na významné krajinné prvky - jsou dotčeny významné krajinné prvky (VKP) chráněné ze 
zákona – vodní tok a niva vodního toku. Ovlivnění je hodnoceno jako nízké. Registrované VKP 
nejsou dotčeny. 

Vlivy na územní systém ekologické stability – navržená komunikace kříží v jednom místě lokální 
biokoridor LKB 69 (jihozápadně od obce) a dále interakční prvky v území. Při zajištění funkčnosti 
biokoridoru formou umožňující migraci drobných živočichů přes těleso komunikace je ovlivnění 
prvků ÚSES je hodnoceno jako nízké. 

Vlivy na zvláště chráněná území – v zájmovém území stavby se ZCHÚ nenacházejí a nejsou 
dotčena. 

Hodnocení: Popis vlivů na flóru, faunu a ekosystémy vychází z provedených průzkumů, rozsah 
hodnocení odpovídá požadavkům zákona; s uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních 
připomínek. 
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Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru považovat za dostačující. 

Opatření vyplývající z provedených průzkumů a posouzení jsou zohledněna v návrhu stanoviska 
s tím, že některé otázky bude nezbytné v dalších fázích přípravy záměru prověřit podrobněji. 

Vlivy na krajinu 
Vlivy na charakter a využití krajiny jsou hodnoceny jako nevýznamné. Základním aspektem je 
současný charakter kulturní zemědělské krajiny a absence přírodních či kulturních dominant 
v území dotčeném záměrem. 

Zásah do krajinného rázu je celkově hodnocen jako únosný, bez zásadních dopadů na znaky a 
hodnotu dotčeného krajinného prostoru. Ke zmírnění estetického dopadu a začlenění stavby do 
krajiny se navrhují výsadby vegetace podél komunikace jako součást navrhované stavby. 

Hodnocení: Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny popisnou formou bez využití odborné metodiky, 
se závěry lze souhlasit bez připomínek. Způsob hodnocení lze s ohledem na charakter záměru 
považovat za akceptovatelný. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Dokumentace se omezuje na konstatování, že vliv na hmotný majetek či kulturní památky se 
nepředpokládá. 

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. Způsob hodnocení 
lze považovat za dostačující. 

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 
Dokumentace uvádí hodnocení velikosti a významnosti vlivu pro jednotlivé složky a faktory 
životního prostředí. V úvodu je popsána metodika použitá při vlastním hodnocení, která do jisté 
míry odstraňuje subjektivní pohled zpracovatele a využívá číselných řad pro získání objektivního 
měřítka. 

V rámci vlastního hodnocení je pro každou oblast uveden závěr odborného hodnocení a uvedeny 
hodnoty jednotlivých kritérií. Vlivy jsou ve většině složek a faktorů hodnoceny jako nevýznamné až 
nulové, ev. jako mírně nepříznivé. Některé vlivy jsou hodnoceny rovněž jako příznivé s pozitivními 
důsledky. 

Z hodnocení vyplývá, že realizace záměru nebude mít žádné zásadní a významné negativní 
důsledky na jednotlivé složky životního prostředí. Vlivy s podstatným nebo zásadním negativním 
vlivem přesahujícím platné nebo doporučené limity nebyly u hodnoceného záměru identifikovány. 
Celkový rozsah vlivů je u hodnoceného záměru hodnocen jako nízký až střední, lokálního rozsahu. 

Vlivy přesahující státní hranice jsou vyloučeny. 

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit bez zásadních připomínek. 

Hodnocení využívá závěry formulované v dokumentaci v rámci jednotlivých částí a kapitol. 

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 
Dokumentace uvádí možnost vzniku havarijních situací spojených zejména s únikem látek 
škodlivých vodám a zdraví. Pravděpodobnost kontaminace podzemních vod či horninového 
prostředí je hodnocena jako nízká. Dále se věnuje popisu protihavarijních a následných opatření.  

Hodnocení: Popis rizik vyplývajících z havarijních situací odpovídá významu a typu záměru. 
Výčet preventivních i následných opatření je s ohledem na charakter stavby dostačující.  
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Závěr 

Dokumentace obsahuje zhodnocení prakticky všech významných předpokládaných 
důsledků realizace záměru na životní prostředí. 

Lze se rovněž ztotožnit s názorem autorů dokumentace, že záměr nepředstavuje 
významnou a limitní zátěž pro jednotlivé složky životního prostředí. 

Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých kladných i záporných 
vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí jsou v dokumentaci 
provedeny s podrobností odpovídající charakteru záměru a zájmového území.  

V nejvýznamnějších oblastech byly zpracovány samostatné studie, které hodnotí zdravotní 
rizika, vlivy na kvalitu ovzduší, vlivy hluku, vlivy na faunu a flóru na základě standardních 
postupů a metodik. Výsledky těchto studií lze považovat za správné. 

Mezi základní nejistoty hodnocení patří otázka dopravních intenzit a dopravního modelu 
využitého v rámci dokumentace. Zde bude nezbytné v dalších fázích přípravy záměru 
aktualizovat použitá data a podrobněji prověřit ovlivnění okolí komunikace hlukem 
z dopravy se zaměřením na specifikaci opatření k ochraně před nadměrným hlukem. 

Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci lze 
souhrnně považovat za správné a dostačující pro potřeby hodnocení vlivů na životní 
prostředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska. 

Grafickou část dokumentace a prezentaci uváděných informací o současném stavu 
zájmového území a vlivech záměru na životní prostředí lze hodnotit jako standardní a 
dostačující, obsahující všechny podstatné informace. 

Metody a způsoby hodnocení použité v dokumentaci lze považovat za vhodné a dostačující. 
V dokumentaci nebyla využita žádná speciální metodika, která by vyžadovala odbornější 
posouzení nebo výklad. 
 

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 
Dokumentace popisuje a hodnotí záměr „III/0031 Dolní Břežany - obchvat“ v jedné projektové 
aktivní variantě. Jiné varianty směrového či technického řešení záměru nejsou předloženy ani 
hodnoceny.  

Hodnocení: Problematika variant z hlediska vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena 
standardní formou. Varianta posuzovaná v dokumentaci je v souladu s platným Územním 
plánem obce Dolní Břežany. 

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

Významné vlivy přesahující státní hranice České republiky nebyly u hodnoceného záměru 
identifikovány a možnost takových vlivů dokumentace zcela vylučuje. Vzhledem k charakteru 
záměru, jeho lokalizaci a údajům o vlivech záměru na životní prostředí shromážděných v rámci 
procesu posuzování je zřejmé, že problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je 
v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná. 

Hodnocení: Zpracovatel posudku se s takovým závěrem plně ztotožňuje. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je 
výstavba silniční komunikace dané kategorie a uspořádání. 

Silniční komunikace jsou standardní stavby, které vyvolávají poměrně jednoznačné, dobře známé 
a identifikovatelné negativní vlivy v území, kterým procházejí. Z hlediska vlivů na životní prostředí 
je nejdůležitějším parametrem směrové řešení komunikace a výškové uspořádání (podélný profil). 
Oba tyto parametry vycházejí u posuzovaného záměru z projektových podkladů, které jsou snahou 
o dosažení kompromisů mezi ochranou stávající zástavby, ochranou přírody, územně technickými 
podmínkami a samozřejmě finančními náklady na realizaci stavby. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o novou stavbu na okraji stávající zástavby a volné krajiny, která přinese do území zcela nové 
zatížení a vyvolá podstatné změny ve využití území, je třeba technické řešení přizpůsobit řadě 
mnohdy protichůdných požadavků. 

V daném případě je prostor pro variantní řešení směrového a výškového vedení komunikace ve 
vymezeném koridoru značně omezen podmínkami zájmového území a rozsahem posuzovaného 
úseku, který je předmětem hodnocení. Prioritami přípravy záměru musí být kromě zajištění kvality 
vlastní stavby a její dopravní funkce rovněž bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí 
v okolí navrhované komunikace. 

Lze konstatovat, že navržené technické řešení na daném stupni přípravy posuzovaného záměru je 
v zásadě v souladu s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné 
nedostatky v jeho technickém řešení, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí. 

Při posuzování technického řešení je nezbytné soustředit pozornost na takové parametry záměru, 
které jsou podstatné z hlediska možných vlivů na životní prostředí. U hodnoceného záměru jde 
především o následující oblasti: 

• minimalizace záborů zemědělské půdy; 

• vodohospodářské řešení stavby: 

− odvádění srážkových vod z komunikace a zásah do vodních toků v trase stavby, 

− ovlivnění hydrogeologických poměrů v zájmovém území; 

• ochrana okolí komunikace před působením hluku z dopravy; 

• minimalizace záborů biologicky cenných lokalit a řešení střetů se zájmy ochrany přírody; 

• návrh vegetačních úprav a výsadby zeleně, včetně kompenzačních opatření. 

Na základě dostupných informací lze předpokládat, že navržené technické řešení umožní realizaci 
stavby s vyloučením nadlimitního znečišťování nebo poškozování životního prostředí, včetně rizik 
plynoucích z provozu hodnocené stavby. V daném případě je vlastní existence stavby komunikace 
srovnatelná s vlivy vyplývající z dopravního provozu na této komunikaci. Proto je nezbytné věnovat 
dostatečnou pozornost při návrhu technického řešení jak průchodu územím a zajištění bezpečnosti 
vlastní stavby, tak ochraně okolního prostředí před účinky provozu na této komunikaci. Základní 
požadavky jsou zohledněny v návrhu stanoviska a budou předmětem navazujících správních 
řízení v přípravě a realizaci stavby. 

Technické řešení záměru musí poskytovat záruku respektování platných právních norem. 
Podrobné technické řešení stavby, včetně všech opatření k ochraně životního prostředí, bude 
projednáno s příslušnými správními i územně samosprávnými úřady, které budou účastníky 
následujících správních řízení ve smyslu složkových zákonů v ochraně životního prostředí a 
stavebního zákona.  
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Kromě respektování stanovených opatření bude rovněž důležitá postprojektová analýza, ve které 
musí být prokázáno splnění všech očekávaných a požadovaných parametrů stavby z hlediska 
ochrany životního prostředí a zabezpečení provozu v souladu s požadavky preventivních opatření 
vůči případným rizikům a havarijním stavům. 
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, 
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Dokumentace obsahuje návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů záměru na 
životní prostředí. Tento soubor opatření, který umožňuje realizaci záměru bez výraznějších 
negativních důsledků, vychází z charakteru záměru a rozboru možných vlivů na životní prostředí. 

Uvedená opatření (formulovaná v kapitole D.IV. dokumentace) lze s ohledem na rozsah a 
podrobnost považovat za základ souboru opatření z hlediska prevence, vyloučení, minimalizace a 
kompenzace možných důsledků realizace hodnoceného záměru. Opatření jsou rozdělena na 
jednotlivé etapy přípravy, realizace a provozu stavby, a postihují všechny sledované oblasti a 
faktory životního prostředí. 

Tato část dokumentace slouží jako hlavní podklad pro přípravu opatření doporučených v návrhu 
stanoviska, který je součástí tohoto posudku. Většina opatření navržených v dokumentaci je do 
návrhu stanoviska převzata. Některá opatření jsou upravena s ohledem na závěry posudku a 
informace získané v průběhu procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 

V zásadě žádné z opatření navržených v dokumentaci není sporné, proto není nutné provádět 
jejich podrobnější rozbor. Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve kterých je 
nezbytné realizovat opatření k vyloučení či snížení negativních vlivů na životní prostředí. 

K uvedenému základnímu souboru jsou v návrhu stanoviska doplněna opatření vyplývající 
z projednání dokumentace, která svým charakterem naplňují požadavek na vyloučení nebo snížení 
negativních vlivů záměru na životní prostředí. 

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí 
a veřejné zdraví jsou zahrnuta do podmínek realizace záměru v návrhu stanoviska pro příslušný 
úřad (Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství), který je 
součástí tohoto posudku. 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI 

V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených 
územně samosprávných celků a veřejnosti. V textu jsou uvedeny citace z doručených vyjádření, 
jednotlivá vyjádření jsou uvedena v příloze č. 1 posudku v plném znění.  

Uvedena jsou vyjádření doručená k dokumentaci. Vyjádření doručená k oznámení nejsou 
uváděna. Vypořádání připomínek k oznámení bylo součástí závěru zjišťovacího řízení a 
dokumentace. 

Formálně jsou zkrácené obsahy jednotlivých vyjádření napsány odlišným typem písma, stanovisko 
zpracovatele posudku je napsáno písmem užitým v textu posudku. 

V.1. Vyjádření dotčených úřadů státní správy 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství  
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 070809/2009/KUSK/OŽP/Če ze dne 5.4. 2009 

KÚ Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako dotčený orgán státní 
správy sděluje následující stanovisko. 

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

V rámci biologického průzkumu byl v zájmovém území zjištěn výskyt živočichů, 
kteří jsou zvláště chráněni podle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. (chocholouš 
obecný, vlaštovka obecná, lejsek šedý, veverka obecná, ropucha obecná, krahujec 
obecný, ještěrka obecná, slepýš křehký) v kategorii silně ohrožené druhy. Zvláště 
chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích, chráněna 
jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Proto je v případě 
škodlivého zásahu do jejich přirozeného vývoje nutno postupovat dle § 56 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, kdy výjimky ze zákazů u zvláště 
chráněných druhů rostlin a živočichů může v případech, kdy jiný veřejný zájem 
výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody. 
Výjimku ze zákazu lze udělit v případech taxativně vyjmenovaných v zákoně č. 
114/1992 Sb. 

S připomínkou lze souhlasit z hlediska postupu vyžadovaného zákonem. Vzhledem k tomu, že 
zoologický průzkum se omezil na terénní rekognoskaci a popis biotopů v trase obchvatu, je výčet 
druhů uvedených v dokumentaci orientační a jejich výskyt pouze pravděpodobný. Proto je 
doporučeno, aby ve vybraných lokalitách s pravděpodobným či očekávaným výskytem zvláště 
chráněných druhů živočichů byl proveden podrobný zoologický průzkum, který bude podkladem 
pro následná správní řízení a ev. pro žádost o udělení vyjímky ze zákazů pro zvláště chráněné 
druhy živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. 

Uvedený požadavek je zohledněn v návrhu stanoviska.  

 Ke stavebnímu řízení bude doložen aktualizovaný zoologický průzkum zaměřený na ověření výskytu 
zvláště chráněných druhů živočichů na území dotčeném realizací záměru. V případě zjištění jejich 
výskytu budou navržena vhodná opatření k ochraně zjištěných druhů a jejich stanovišť a bude požádáno 
o udělení vyjímky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění). 

 Ke stavebnímu řízení bude doloženo povolení vyjímek ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění). 

 



III/0031 Dolní Břežany – obchvat                                                                                             A.M.-Ekologické inženýrství 
 

 Posudek - EIA                                                                           strana : 25 

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změnách některých dalších zákonů 

1) V tabulce č. 15 na str. 25, v kapitole B.III.3 Odpady je třeba opravit kategorii a 
název odpadů dle katalogu odpadů (Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.): 

1. odpady katalogového čísla „15 01 10“ a „17 01 06“ jsou kategorie nebezpečné 
„N“, nikoliv kategorie „O/N“ 

2. uvést název odpadu katalogového čísla 17 01 07 dle Katalogu odpadů. 

2) Upozorňuje, že přebytek výkopové zeminy lze uložit na pozemku investora pouze 
se souhlasem příslušného stavebního úřadu (např. k terénním úpravám). 

Připomíná, že výkopová zemina musí splňovat požadavky pro inertní odpad 
využívaný na povrchu terénu dle vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změny 
vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

3) Výše uvedené připomínky požaduje zohlednit v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

Zpracovatel posudku se s uvedenými připomínkami ztotožňuje. Požadavky budou řešeny v dalších 
stupních projektové přípravy záměru.  

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí 
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: S-MHMP-228166/2009/1úOOP/VI ze dne 30.3.2009 

1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu 

Bez připomínek. 

Nevyžaduje další komentář.  

2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství 
Bez připomínek. 

Nevyžaduje další komentář. 

3. Z hlediska nakládání s odpady  
Bez připomínek.  

Nevyžaduje další komentář.  

4. Z hlediska ochrany ovzduší 
Uvedený obchvat zasahuje jen velmi malou část území hl.m. Prahy, na kterém není 
žádná výstavba, která by mohla být ovlivněna. Nemají ke stavbě ani dokumentaci 
žádné námitky ani připomínky.  

Nevyžaduje další komentář. 

5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny 
Bez připomínek.  

Nevyžaduje další komentář. 

6. Z hlediska myslivosti 
Námi chráněné zájmy nejsou dotčeny. 

Nevyžaduje další komentář. 



III/0031 Dolní Břežany – obchvat                                                                                             A.M.-Ekologické inženýrství 
 

 Posudek - EIA                                                                           strana : 26 

7. Z hlediska ochrany vod 
Z hlediska zájmů chráněných zákonem o vodách byly požadavky vznesené v rámci 
projednání oznámení záměru v předložené dokumentaci zohledněny. Nemáme proto 
další připomínky. 

Nevyžaduje další komentář. 

Městský úřad Černošce, Odbor životního prostředí 
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ŽP/MEUC – 013059/2009/L/Fi ze dne 3.4.2009 

Vodoprávní úřad (zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon) 

V rámci stavby budou realizovány dešťové usazovací nádrže s odlučovači ropných 
látek a retenční nádrž. Z hlediska vodního hospodářství nemáme k předložené 
dokumentaci EIA žádné námitky. 

Nevyžaduje další komentář.  

Orgán ochrany přírody (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) 
Požaduje, aby trasa budovaného obchvatu byla v celé délce lemována souvislým 
stromořadím s výsadbou vzrostlých listnatých stromů domácího původu. Význam 
stromořadí podél silnic a cest je především hygienický, rekreační, krajinářský, 
estetický a biologicko ekologický. 

S požadavkem na výsadbu stromořadí a další vegetační úpravy v okolí navrhovaného obchvatu se 
zpracovatel ztotožňuje. Konkrétní návrh výsadeb bude předmětem navazujících etap projektové 
přípravy záměru v souladu s podmínkami uvedenými v návrhu stanoviska. 

 Ke stavebnímu řízení bude zpracován projekt vegetačních úprav silničního tělesa a projekt rekultivace a 
vegetačních úprav ploch dočasného záboru. Plochy zeleně komunikace navázat dle místních podmínek 
na stávající plochy zeleně nebo na plochy zeleně navržené územními plány. 

Pro zatravnění použít vhodné směsi dle místních podmínek, pro výsadby dřevin použít pouze domácí 
druhy vhodné pro danou oblast a podmínky příslušného stanoviště. Nebudou používány plodonosné 
dřeviny, aby ke komunikaci nebyli lákáni živočichové (zvěř, ptáci, …). V návrhu je nutno zohlednit 
výšku navrhovaných dřevin s ohledem na výškový průběh komunikace v terénu tak, aby koruny stromů 
nebyly v úrovni silnice a nedocházelo ve zvýšené míře ke střetům vozidel s přeletujícími živočichy 
(ptáci, netopýři). Návrh bude projednán s příslušným orgánem ochrany přírody. 

 Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh revitalizačních úprav vodotečí v okolí trasy obchvatu a plán 
náhradních výsadeb, pro které bude využit izolační pás zeleně mezi obchvatem a stávající zástavbou, 
event. ostatní vhodné plochy v okolí komunikace. 

Orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech)  
Bez připomínek.  

Nevyžaduje další komentář.  

Orgán ochrany ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) 
Není dotčeným orgánem, bez připomínek. 

Nevyžaduje další komentář. 

Orgán ochrany ZPF (zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu) 
Bez připomínek.  

Nevyžaduje další komentář. 
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Orgán státní správy lesů (zákon č. 289/1995 Sb., o lesích) 
Nedotýká se. 

Nevyžaduje další komentář. 

Orgán státní správy myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti) 
Bez připomínek. 

Nevyžaduje další komentář. 

Hygienická stanice hlavního města Prahy 
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ÚPL/218/1135/2902/09 ze dne 31.3. 2009 

Předložený záměr se nachází na území Středočeského kraje, nezavádí žádnou novou 
dopravu na území Hl. m. Prahy, nemá tedy vliv na hlukové a emisní podmínky na 
území Prahy. Z uvedeného důvodu nemá HS HMP k předložené dokumentaci žádné 
připomínky.  

Nevyžaduje další komentář. 

 Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 
Vyjádření k dokumentaci, zn.: 3176 - 217/09/HOK/Tu ze dne 24.3. 2009 

S dokumentací EIA „III/0031 Dolní Břežany, obchvat“ se souhlasí. Na základě 
hlukové studie … lze konstatovat, že při dopravním provozu na navrhovaném 
obchvatu budou přípustné limitní hodnoty (60dB/den a 50dB/noc) v chráněném 
venkovním prostoru staveb splněny ve výhledovém roce 2010 i 2030). 

Nevyžaduje další komentář. 

Pro upřesnění lze uvést, že zpracovatel posudku doporučuje, aby při návrhu protihlukových 
opatření byla uplatněna nižší korekce k základními limitu ve výši +5 dB, jak vyplývá z platné právní 
úpravy. Výsledné limitní hodnoty pak budou v hodnotách 55 dB(A) v denní době a 45 dB(A) 
v noční době. 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha  
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ČIŽP/41/PP/0810231.002/09/PPA ze dne 24.3.2009 

Oddělení odpadového hospodářství 
Bez připomínek. 

Nevyžaduje podrobnější komentář. 

Oddělení ochrany ovzduší 
K uvedenému záměru uvádíme, že výstavba silnice není zdrojem znečišťování dle 
zákona o ochraně ovzduší a vzhledem k této skutečnosti nemáme k předložené 
dokumentaci připomínky. 

Nevyžaduje podrobnější komentář. 

Oddělení ochrany vod  
Upozorňuje na to, že vypouštění dešťových vod z projektovaných DUN do vodoteče 
musí být projednáno se správcem toku. Z hlediska zákona o vodách nemáme 
připomínek. 
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Požadavek na projednání vypouštění dešťových vod se správci dotčených toků je standardní a 
bude uplatněn v průběhu dalších fází přípravy stavby. Vyjádření správců dotčených toků je rovněž 
podkladem pro vydání navazujících správních rozhodnutí. 

Oddělení ochrany přírody 
Jelikož se na zájmových lokalitách vyskytují dle biologického průzkumu i silně 
ohrožené druhy živočichů dle vyhlášky 395/1992 Sb. (Lacerta agilis, Anguis 
Fragilis, Acciper nisus) je třeba žádat o stanovisko k zásahu do biotopu těchto 
živočichů u příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je v tomto případě CHKO 
Blaník. K dokumentaci nemáme dalších připomínek. 

Vzhledem k tomu, že zoologický průzkum se omezil na terénní rekognoskaci a popis biotopů 
v trase obchvatu, je výčet druhů uvedených v dokumentaci orientační a jejich výskyt pouze 
pravděpodobný. Proto je doporučeno, aby ve vybraných lokalitách s pravděpodobným či 
očekávaným výskytem zvláště chráněných druhů živočichů byl proveden podrobný zoologický 
průzkum, který bude podkladem pro následná správní řízení a související řízení jako např. žádost 
o udělení vyjímky ze zákazů pro zvláště chráněné druhy živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 
Sb., stanovisko k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů apod. 

Uvedený požadavek je zohledněn v návrhu stanoviska.  

 Ke stavebnímu řízení bude doložen aktualizovaný zoologický průzkum zaměřený na ověření výskytu 
zvláště chráněných druhů živočichů na území dotčeném realizací záměru. V případě zjištění jejich 
výskytu budou navržena vhodná opatření k ochraně zjištěných druhů a jejich stanovišť a bude požádáno 
o udělení vyjímky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění). 

 Ke stavebnímu řízení bude doloženo povolení vyjímek ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění). 

Oddělení ochrany lesa 
K předložené dokumentaci nemáme dalších připomínek. 

Nevyžaduje podrobnější komentář. 

V.2. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků 

Středočeský kraj 
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 046572/2009/KUSK/ ze dne 23.3. 2009 

Středočeský kraj souhlasí s dokumentací za podmínek uvedených v kapitole D.IV. 
Dokumentace. 

Nevyžaduje podrobnější komentář. Podmínky uvedené v dokumentaci tvoří základ návrhu opatření 
a podmínek, které jsou formulovány v návrhu stanoviska. 

Hlavní město Praha 
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: MHMP 328196/2009 ze dne 8.4. 2009 

Hlavní město Praha má k předloženému oznámení následující připomínky z 
hlediska městské zeleně, neboť v předložené dokumentaci nejsou přiloženy a 
hodnoceny sadové úpravy, a proto se není možno k začlenění přeložky do území 
vyjádřit. 
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Z hlediska ochrany přírody a krajiny nezjistily průzkumy zásadní zasažení 
dochovaných hodnot ochrany přírody a krajiny. Při dodržení kompenzačních 
opatření uvedených v kapitole D.IV (str. 78 – 82) je pro předložený záměr 
akceptovatelný. Za nejdůležitější opatření považujeme vyřešení migrace volně 
žijících organismů a ochranu populací živočichů s omezenou mobilitou 
(obojživelníci, plazi). Za obligátní podmínku realizace také považujeme důsledné 
ozelenění okolí stavby pro její začlenění do krajiny, v prvcích ÚSES autochtonními 
druhy. 

Z dopravního hlediska konstatujeme, že je třeba zvážit a vyhodnotit nutnost 
investice do obchvatu ve vztahu k předpokládanému automobilovému zatížení a 
důsledkům navržené stavby pro krajinu. 

K technickému řešení záměru se nemůžeme na základě doložených schematických 
grafických příloh komplexně vyjádřit. 

Žádáme, aby vznesené připomínky byly vypořádány v rámci posudku na 
předmětnou dokumentaci. 

Sadové úpravy nejsou v rámci technické studie zpracovány. Komplexní návrh výsadeb a sadových 
úprav bude zpracován v rámci navazujících stupňů projektové přípravy záměru tak, aby tyto 
výsadby splňovaly i požadavek na vhodné začlenění komunikace do krajiny. S ohledem na 
charakter krajiny a rozsah dotčeného území lze předpokládat, že výsadby umožní minimalizovat 
dopady na krajinu a krajinný ráz dotčeného prostoru. 

Opatření uvedená v dokumentaci jsou do návrhu stanoviska začleněna. Otázka migrace volně 
žijících živočichů bude řešena v souladu s koncepčními návrhy v navazujících fázích přípravy 
stavby. Totéž platí i pro výsadby a začlenění stavby do krajiny, jak je komentováno v předchozím 
odstavci. 

Otázka nutnosti investice není v kompetenci zpracovatele posudku. Důsledky záměru na krajinu i 
ostatní složky životního prostředí jsou hodnoceny jako mírně negativní, s čímž se zpracovatel 
posudku ztotožňuje. Pro účely posouzení nutnosti investice však nejsou zpracovány potřebné 
dopravní modely v podobě nulové varianty ve výhledu do zprovoznění dálnice D3 a dále v případě 
nerealizace D3. Dokumentace obsahuje pouze nulovou variantu pro rok 2010, což je z hlediska 
dlouhodobých úvah velmi blízký horizont prakticky totožný se současným stavem. Tyto úvahy však 
přísluší investoru stavby, který je odpovědný za účelné vynaložení investičních prostředků. 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výhradou k prezentaci technického řešení komunikace v 
dokumentaci, která se omezuje na schematické grafické přílohy. Z tohoto důvodu je součástí 
posudku situace stavby v měřítku 1:2 000, která byla jako součást technické studie podkladem pro 
zpracování dokumentace. 

Městská část Praha 12, Úřad městské části 
Usnesení městské části Praha 12 č. 73.50.09 ze dne 24.3.2009 
Rada městské části konstatuje, že z hlediska hodnocení negativních dopadů a 
území městské části Praha 12 nemá připomínky a považuje dokumentaci za 
dostatečnou. 

Nevyžaduje další komentář. 
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Obec Dolní Břežany 
Vyjádření k dokumentaci, č.j. 1147/09 ze dne 10.3. 2009 

V úseku cca 0,3-0,5 km probíhá trasa obchvatu podél budoucí zástavby 20ti 
rodinnými dvojdomy, na něž již je vydáno stavební rozhodnutí. Lze předpokládat, že 
výstavba těchto domů bude realizována dříve než stavba obchvatu. Obec Dolní 
Břežany požaduje, aby tato lokalita byla posouzena z hlediska hluku a byla 
prověřena nutnost realizace protihlukových opatření v tomto úseku. Předložená 
dokumentace pohlíží na tuto lokalitu jako nezastavěnou, avšak dnes je jisté, že 
v době výstavby obchvatu se bude jednat o lokalitu zastavěnou rodinnými domy. (V 
příloze vyznačení lokality na výřezu z mapového podkladu studie obchvatu). 

S uvedeným požadavkem se zpracovatel posudku zcela ztotožňuje a je zohledněn v návrhu 
stanoviska. V následujících etapách přípravy záměru bude hluková studie aktualizována včetně 
návrhu konkrétních protihlukových opatření budovaných v rámci výstavby komunikace. V rámci 
této aktualizace bude posouzena i zmíněná lokalita na severu obce. Stejně tak by měly být 
posouzeny i jiné lokality pro výhledovou obytnou zástavbu schválené v územním plánu obce 
v dosahu dopravního hluku z obchvatu, i když se výstavba na nich nezahájí do doby realizace 
obchvatu. Území těchto lokalit požívá shodné ochrany jako stávající existující zástavba. 

 K územnímu řízení bude zpracována aktualizovaná akustická studie na základě upřesnění směrového a 
výškového vedení komunikace v dokumentaci pro územní řízení. Prověřit oblasti s nejbližší stávající i 
navrhovanou zástavbou (všechny venkovní chráněné prostory a venkovní chráněné prostory staveb) vůči 
navržené trase a nutnost realizace protihlukových opatření. Pro návrh protihlukových opatření v okolí 
trasy obchvatu se doporučuje uvažovat nejvyšší přípustné hladiny hluku v hodnotách 55 dB v denní době 
a 45 dB v noční době. 

V případě nutnosti realizace protihlukových opatření prověřit možnost vybudování zemního valu; 
variantu vybudování zemního valu preferovat před standardními protihlukovými stěnami. 

 Ke stavebnímu řízení bude zpracována detailní hluková studie ve vybraných úsecích kontaktu trasy s 
chráněným venkovním prostorem a chráněným venkovním prostorem staveb na základě projektové 
dokumentace pro stavební řízení. Prověřit potřebu a rozsah protihlukových opatření a podle výsledků 
navrhnout jejich stavební řešení. 

 

Obec Zlatníky - Hodkovice 
Vyjádření k dokumentaci, č.j. 0000120/09 ze dne 26.3. 2009 

Obec má k dokumentaci následující připomínky: 

− Je třeba vycházet z faktu, že obec Zlatníky – Hodkovice bude od západu 
obkroužena obchvatem Dolních Břežan III/0031, od severu a východu SOKP 513 
a od východu a jihu D3. Z tohoto důvodu apelujeme na co nejzodpovědnější 
přístup k možným rizikům zhoršení životního prostředí v obci, resp. k co největší 
ochraně životního prostředí. 

S uvedeným požadavkem se zpracovatel posudku ztotožňuje. Současně s tím je nutné vnímat 
právní prostředí v České republice, které na jedné straně garantuje právo na dodržování platných 
limitů znečišťování životního prostředí, na druhé straně umožňuje financování ochrany životního 
prostředí z veřejných prostředků právě pod hodnoty těchto limitů. Apelování na co největší ochranu 
životního prostředí je proto obecným požadavkem, který by měl být uplatňován vždy. 

Rizika zhoršení životního prostředí plynoucí z výstavby a provozu navrženého obchvatu Dolních 
Břežan jsou nízká, a to již v bezprostředním okolí vlastní stavby. Pro zástavbu obce Zlatníky – 
Hodkovice pak platí, že tato rizika budou velmi nízká a prakticky zanedbatelná. 
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− Jak v oblasti rozptylové, tak hlukových poměrů není dostatečně stanovena míra 
rizika realizací záměru pro občany části Boskovice a části Zlatníky. 

Rozptylová studie hodnotí vliv záměru na kvalitu ovzduší u zástavby na západním okraji obce 
Zlatníky - Hodkovice. Výsledky ukazují, že vliv výhledové dopravy po ochvatu Dolních Břežan na 
kvalitu ovzduší je v obci Zlatníky - Hodkovice prakticky zanedbatelný. Přírůstky imisních 
koncentrací jsou stanoveny hluboko pod platnými limity (až několik řádů), proto nelze o reálném 
riziku vůči znečištění ovzduší hovořit. 

Prakticky obdobná situace je i v oblasti dopravního hluku. Zde se hluková studie omezuje na 
nejbližší zástavbu, kterou tvoří pouze objekty v Dolních Břežanech, u nichž je nezbytné zajistit 
splnění nejvyšších přípustných hygienických hodnot hluku. U zástavby obce Zlatníky - Hodkovice 
lze vzhledem ke vzdálenosti od posuzovaného obchvatu konstatovat, že hluk z dopravy po 
obchvatu bude zcela zanedbatelný a podstatně významnějším bude hluk z dopravy na stávajících 
komunikacích procházejících obcí.  

− V rozptylové studii je sice popsána větrná růžice, rovněž není jasně stanoven vliv 
emisí na obyvatele naší obce Zlatníky-Hodkovice. 

Rozptylová studie hodnotí vliv na kvalitu ovzduší jednak v plošné síti výpočtových bodů a jednak 
ve vybraných 17 referenčních bodech, z nichž 4 jsou umístěny v zástavbě při západním okraji 
obce Zlatníky - Hodkovice. Na základě provedených výpočtů je uvedeno, že z hlediska kvality 
ovzduší je vliv v obci Zlatníky - Hodkovice prakticky zanedbatelný. Výsledné hodnoty imisních 
koncentrací sledovaných látek jsou velmi nízké a na celkových imisních koncentracích se prakticky 
neprojeví. 

− Není k dispozici navržené řešení vyplývající z předpokládaného zatížení resp. 
výhledového imisního přitížení ve vazbě na zprovoznění SOKP a obec Zlatníky -
Hodkovice. 

Zpracovaný dopravní model uvažuje se stavem po zprovoznění silničního okruhu kolem Prahy. Po 
jeho zprovoznění dojde k významnému snížení dopravních intenzit na komunikaci II/101 
procházející obcemi Dolní Břežany i Zlatníky - Hodkovice. Tím dojde i ke snížení imisní zátěže 
v obcích, kterými silnice II/101 prochází. Na druhou stranu dojde samozřejmě k navýšení zátěže 
ovzduší podél trasy silničního okruhu, který se však nachází ve značné vzdálenosti od zástavby 
obou obcí. 

Předmětem hodnocení není provoz na SOKP, který byl posuzován samostatně, ale posouzení 
stavby obchvatu Dolních Břežan. Na základě výsledků provedených modelů znečištění ovzduší lze 
konstatovat, že vlivem provozu obchvatu Dolních Břežan nedojde v obci Zlatníky - Hodkovice 
k žádným postižitelným změnám v kvalitě ovzduší. Ve vazbě na SOKP tedy nemá v oblasti kvality 
ovzduší posuzovaný obchvat žádný relevantní vliv. 

− Je sice konstatováno, že zprovoznění obchvatu v obce Zlatníky - Hodkovice bude 
životní prostředí zhoršeno zanedbatelně, ale fakticky bude a požadujeme jasné 
návrhy eliminování uvedeného zhoršení. 

Na základě provedených výpočtů lze potvrdit, že vliv na kvalitu ovzduší i vliv hluku budou 
v prostoru zástavby obce Zlatníky - Hodkovice velmi nízké, objektivně nepostižitelné, a tedy 
prakticky zanedbatelné. Předpokladem je, že ve všech sledovaných ukazatelích budou tyto vlivy 
v součtu s výhledovou pozaďovou zátěží podlimitní. Požadavek na eliminaci vlivů lze uplatnit 
v případě očekávaných významných nebo nadlimitních zátěží vyvolaných posuzovaným záměrem. 
Takové důsledky nicméně nejsou v tomto případě očekávány. Eliminování negativních vlivů 
v průběhu výstavby a provozu obchvatu bude vycházet z podmínek stanoviska příslušného úřadu 
a dále z vydaných navazujících správních rozhodnutí. 

 

 



III/0031 Dolní Břežany – obchvat                                                                                             A.M.-Ekologické inženýrství 
 

 Posudek - EIA                                                                           strana : 32 

− Ze zprávy jasně vyplývá, že v části Hodkovic a Zlatník existuje riziko diskonfortu 
resp. obtěžování obyvatel hlukem. Z tohoto důvodu trváme na podmínce, že po 
provedených měřeních bude zabezpečeno doplnění takových opatření, která 
budou hluk obtěžující naše občany zcela eliminovat. 

Nelze akceptovat závěr, že pozitivní vliv zprovozněním obchvatu na občany obce 
Dolní Břežany může zapříčinit negativní vliv na občany obce Zlatníky - 
Hodkovice a konstatovat, že je vše v pořádku. 

V dokumentaci ani v její příloze zabývající se vlivy na veřejné zdraví se riziko diskonfortu, ev. 
obtěžování hlukem z provozu na obchvatu vůči zástavbě obce Zlatníky- Hodkovice neuvádí. Jisté 
riziko obtěžování hlukem se uvádí vůči zástavbě obce Dolní Břežany, která se nachází v těsné 
blízkosti navrhované komunikace. Ani toto riziko však nepředstavuje významné negativní ovlivnění 
veřejného zdraví. 

Vzhledem ke vzdálenosti zástavby obce Zlatníky - Hodkovice od navrženého obchvatu lze 
očekávat, že zde jednoznačně převáží vlivy hluku z dopravy po stávajících komunikacích. 
Negativní vliv na obyvatele obce Zlatníky - Hodkovice není v oblasti hluku vůbec zmiňován. 

Zpracovatel posudku se nicméně ztotožňuje s požadavkem na provedení kontrolních měření hluku 
z dopravy i v zástavbě obce Zlatníky - Hodkovice tak, aby bylo postiženo i širší zájmové území 
stavby (západní část obce Zlatníky - Hodkovice) a v případě nutnosti byla realizována opatření 
k ochraně před vlivy dopravy i v tomto směru. 

− V dokumentaci není zaznamenán (přechod/přejezd) cyklostezky Zlatníky – Dolní 
Břežany – směr Pazderák. 

Dokumentace plánovanou cyklostezku mezi obcemi Zlatníky - Hodkovice a Dolní Břežany uvádí 
s tím, že bude vedena v nivě Břežanského potoka a kolem rybníka Pazderák. Stezka má 
procházet pod novým mostem, který je navržen v místě údolní nivy Břežanského potoka. 

Dále technické řešení zahrnuje mimoúrovňové křížení s plánovanou páteřní cyklostezkou 
Cholupice – Jílové u Prahy v km 2,72 obchvatu. V návrhu stanoviska jsou obě křížení zohledněna 
ve znění následujících podmínek. 

 Břežanský potok bude překonán navrženým mostním objektem, který umožní křížení s vodním tokem a 
uvažovanou cyklostezkou mezi obcemi Zlatníky-Hodkovice – Dolní Břežany vedené údolím 
Břežanského potoka a kolem rybníka Pazderák. 

 Součástí stavby obchvatu bude mostní objekt pro bezkolizní (mimoúrovňové) křížení s plánovanou 
cyklotrasou v km 2,72 (Cholupnice – Jílové u Prahy).  
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V.3. Vyjádření veřejnosti 

Občané jižní části Dolních Břežan, podepsán Jiří Tintěra, Ladislav Malý a další 
Vyjádření k dokumentaci, ze dne 20.3. 2009 

Souhrn námitek/připomínek: 

Výhledové zatížení obchvatu (3860 vozidel) za den je silně podhodnoceno a nečiní 
ani tolik vozidel, kolik vozidel nyní jede tímto směrem tzn. Na Hrobec a Libeň, Libeř 
– viz naše připomínka ze dne 5.6.2008 – je nutné počítat cca s dvojnásobným 
zatížením. 

Vzhledem k ohromné výstavbě rodinných domků v obcích Libeř, Libeň, Hrobec, 
Zvole, Okrouhlo, Březová-Oleško, Lhota a Vrané nad Vltavou (obce kam pokračuje 
obchvat a kde se v dohledné době zvýší počat obyvatel na dvojnásobek) nemůže 
v žádném případě dojít k poklesu dopravy v roce 2030 oproti 2010 (uvažovaná 
dálnice na České Budějovice na sebe nepřevezme místní dopravu) – viz naše 
připomínka ze dne 5.6.2008. Je nutné počítat s tím, že doprava v roce 2030 bude 
vyšší než v roce 2010. 

Problematika dopravního modelu a použitých dat o intenzitě dopravy v dokumentaci je 
komentována v předchozích kapitolách posudku. Z hlediska úplnosti a správnosti údajů o 
dopravních zátěžích zde jsou dvě otázky: za prvé se model nezabývá výhledem dopravy do doby 
realizace zprovoznění dálnice D3 (uvažuje pouze stav roku 2010 a pak až výhled roku 2030 včetně 
D3), za druhé nedává jasnou odpověď na problematiku rozvoje okolních obcí a tím i zvyšování 
dopravy vyplývající z plánované výstavby zejména pro bydlení. Jako hlavní problém pak je 
absence potřebných informací v dokumentaci a komentář k prezentovaným údajům, které mohou 
vysvětlit některé zdánlivě nelogické údaje. 

Současně je však třeba vidět složitost dopravních vztahů a celého modelu, jehož interpretace není 
jednoduchá zejména bez znalosti vstupních podmínek uvažovaných v tomto modelu. Z tohoto 
pohledu je třeba konstatovat, že zatížení obchvatu nemůže být v žádném případě stejné nebo 
dokonce vyšší než intenzita na vstupujících komunikacích (směr Písnice a směr Ohrobec/Libeň). 
Vozidla přijíždějící po těchto komunikacích totiž nejsou pouze tranzitující vozidla ve směru sever-
jih, ale rovněž vozidla, která buď pokračují jiným směrem (např. směr Zbraslav) nebo mají cíl 
v Dolních Břežanech. Počet vozidel, která projíždějí Dolními Břežany ve směru sever-jih, je v roce 
2008 dle dopravního modelu cca 2 500 vozidel za den. V roce 2010 narůstá tento počet na cca 
3 200 vozidel za den. Tato tranzitující vozidla ve směru sever-jih využívají obchvat, ostatní vozidla 
obchvat nevyužívají vůbec nebo z něj sjíždí a pokračují po místních komunikacích do D. Břežan 
nebo Zbraslav.  

Problematika výstavby v obcích Libeř, Libeň, Ohrobec, Zvole, Okrouhlo, Březová-Oleško, Lhota a 
Vrané nad Vltavou je ještě komplikovanější. V obcích sice dochází k výstavbě rodinných domků, 
ale jednak dle územních plánů obcí neodpovídá plocha určená pro výstavbu obytných domů 
zmiňovanému 100% nárůstu obyvatel a jednak nebude veškerá doprava využívat obchvat Dolních 
Břežan. Cesty z/do Vraného se budou odehrávat především po komunikaci na pravém břehu 
Vltavy. Po vybudování mostu přes Vltavu ve Vraném dojde k přesunu těchto vztahů na silnici 
II/102. Na tuto trasu se ve větší míře přesunou i vztahy Březová-Oleško – Zvole – Praha. Cesty 
z/do obcí Libeř a částečně i Okrouhlo se ve výhledu budou odehrávat po dálnici D3 a SOKP. Z 950 
vozidel za den, která podle modelu směřují v roce 2030 severně od obce Libeř, jich pouze 200 
pokračuje na obchvat Dolních Břežan, 720 využívá dálnici D3 a zbytek ostatní komunikace. Z toho 
vyplývá, že dálnice D3 na sebe převezme i místní dopravu, což se týká nejen výše zmiňovaných 
obcí, ale i dalších obcí podél silnice II/105 (Psáry, Jílové, Kamenný Přívoz atd.). 

S ohledem na výše uvedené výhrady k dopravnímu modelu je v návrhu stanoviska doporučeno 
v navazující etapě přípravy záměru tento model aktualizovat a takto získané údaje použít pro 
aktualizaci hlukové studie a návrh protihlukových opatření.  
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Uvedený požadavek je zohledněn v návrhu stanoviska.  

 K územnímu řízení bude zpracována aktualizovaná dopravní prognóza, která bude podkladem pro 
aktualizaci hlukové studie. Dopravní prognóza bude specifikovat dopravní zatížení obchvatu a okolních 
komunikací ve výhledu do doby zprovoznění dálnice D3 a po jejím uvedení do provozu, a bude 
zahrnovat očekávaný nárůst dopravy v zájmovém území podle schválených územně plánovacích 
dokumentací obcí ve spádovém území komunikace III/0031. 

Vzhledem k tomu, že se nejedná o hlavní silnici nesouhlasíme s uvedenými 
hlukovými limity v kapitole D.I.3 na straně 59 a v kapitole D.II.3 na straně 69 
dokumentace. Je nutné počítat s korekcí +5 dB dle nařízení vlády 502/2000 Sb. 
(tzn. nepočítat s korekcí +10 dB). 

S uvedenou připomínkou se zpracovatel posudku zcela ztotožňuje. Dokumentace není v otázce 
nejvyšších přípustných limitů hluku jednoznačná – na jedné straně uvádí limity s korekcí +10 dB a 
vůči nim vztahuje vlastní hodnocení hluku z dopravy, na druhé straně uvádí možnost snížené 
korekce ve výši +5 dB. V rámci hodnocení vlivů na veřejné zdraví se uvádí a hodnotí jen snížený 
limit s korekcí +5 dB. Do jisté míry tato nejednoznačnost plyne z toho, že jediným kompetentním 
orgánem pro stanovení limitu je příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který navíc ve svém 
vyjádření uplatňuje limity s korekcí +10 dB ve výši 60/50 dB (den/noc). 

Z pohledu vlivů hluku z dopravy nehraje výše limitu žádnou roli, zde se může projevit jen 
aktualizace dopravního modelu. Výše limitu je však rozhodující pro návrh protihlukových opatření 
vůči okolní zástavbě. Proto se v rámci návrhu stanoviska doporučuje, aby v navazující etapě byl 
pro návrh konkrétní protihlukové ochrany využit limit 55 dB pro denní dobu a 45 dB pro noční 
dobu. Tento požadavek odpovídá výkladu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto NV sice neobsahuje explicitní definici hlavních 
komunikací jak tomu bylo v již zrušeném NV č. 502/2000 Sb., nicméně z poznámky v příloze č. 2 
NV č. 148/2006 Sb., vyplývá, že za hlavní pozemní komunikace se považují dálnice, silnice I. a II. 
třídy a místní komunikace I. a II. třídy. Silnice III. třídy tedy nesou zařazeny mezi hlavní pozemní 
komunikace a lze u nich uplatnit pouze korekci dle přílohy č. 2 k NV, část A., tj. +5 dB. 

Uvedený požadavek je zohledněn v návrhu stanoviska.  

 K územnímu řízení bude zpracována aktualizovaná akustická studie na základě upřesnění směrového a 
výškového vedení komunikace v dokumentaci pro územní řízení. Prověřit oblasti s nejbližší stávající i 
navrhovanou zástavbou (všechny venkovní chráněné prostory a venkovní chráněné prostory staveb) vůči 
navržené trase a nutnost realizace protihlukových opatření. Pro návrh protihlukových opatření v okolí 
trasy obchvatu se doporučuje uvažovat nejvyšší přípustné hladiny hluku v hodnotách 55 dB v denní době 
a 45 dB v noční době. 

Je nutné počítat hluk při reálné vyšší rychlosti vozidel, a to minimálně při rychlosti 
85 km/hod, ve dne a 95 km/hod. v noci. 

Navrhovaná komunikace je řešena v kategorii S 7,5 s návrhovou rychlostí 60 km/h (směrodatná 
rychlost 80 km/h). Dokumentace dále uvádí, že s ohledem na omezené možnosti vedení trasy 
obchvatu bude nutné v některých úsecích snížit povolenou rychlost a omezit možnost předjíždění. 

Druhým faktorem pro omezení faktické rychlosti na obchvatu je úrovňové křížení se stávajícími 
komunikacemi. Vznikne 5 nových úrovňových křižovatek, z toho 2 okružní, 2 průsečné a 1 typu „T“. 
Mezi těmito křižovatkami budou poměrně krátké úseky a nebude tedy možné dosahovat rychlosti 
jako na volné komunikaci. Zejména kruhové křižovatky rychlost omezují zásadním způsobem. 
Takové řešení je v současné době značně rozšířené a zejména u ochvatů obcí lze pozorovat, že 
v případě úrovňových křížení rychlost nedosahuje zmíněných 85 km/h, resp. 95 km/h. Rychlost 
dopravního proudu navíc není zásadním faktorem ovlivňujícím hluk z dopravy v okolí komunikace. 
Proto lze akceptovat navrhované řešení s tím, že v aktualizované hlukové studii budou uvažovány 
navrhované rychlosti v jednotlivých úsecích obchvatu podle projektového řešení komunikace. 
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Je nutné do výpočtu zahrnout i motocyklovou dopravu. 

Motocyklová doprava tvoří zanedbatelný podíl na celkovém dopravním proudu. Tento typ dopravy 
nebyl podchycen ani ve sčítání provedeném v rámci dopravního průzkumu v roce 2008, a není 
tedy ani uvažován v dopravním modelu. Takový postup je však zcela běžný a motocyklová 
doprava se v dopravních modelech standardně neuvádí a není uvažována ani v rámci hlukových 
studií.  

Vzhledem k nízkému podílu v řádu desetin % na celkovém dopravním proudu se nemůže projevit 
ani na výsledných ekvivalentních hladinách hluku v okolí komunikace. Proto není nutné 
motocyklovou dopravu ve výpočtu uvažovat. 

Námitky a připomínky předané 5.6.2008 na Krajský úřad Středočeského kraje 
zůstávají v platnosti. 

Komentář k vyjádření ze dne 5.6.2008 je uveden v následujícím textu posudku. 

Žádáme tímto o přepracování dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění na „III/0031 
Dolní Břežany – Obchvat“ dle našich připomínek. 

Přestože s některými připomínkami v uvedeném vyjádření se zpracovatel posudku ztotožňuje, lze 
tyto požadavky řešit v navazujících fázích přípravy záměru. Podstatné požadavky byly zahrnuty do 
návrhu stanoviska a budou řešeny v rámci následné projektové přípravy stavby. Dokumentace 
poskytuje dostatek údajů a informací o vlivech záměru na životní prostředí a zjištěné nedostatky 
nejsou natolik závažné, aby bylo nutné ji vracet k přepracování. Zpracovatel posudku tedy 
akceptuje podstatné připomínky s tím, že budou řešeny v souladu se stanoviskem příslušného 
úřadu. 

Občané jižní části Dolních Břežan, podepsán Jiří Tintěra, Ladislav Malý a další 
Vyjádření k oznámení, ze dne 5.6.2008 

Požadují posouzení stavby dle zákona č. 100/2001 Sb., a to hlavně z hlediska 
dopadu hluku na okolí zástavbu rodinných domů v jižní části Dolních Břežan – 
úsek II/101 – III/10115. 

Námitky: 

Ze zpracované dokumentace a hlukové studie vyplývá, že výhledové zatížení 
obchvatu (3860 vozidel za den) kolem Dolních Břežan je silně podhodnoceno. 
V žádném případě nemůže být nižší než prostý součet dopravy s výhledem pro rok 
2010 silnice na Hrobec (4650 vozidel) a Libeň (Libeř) (neměřeno). Dá se prostým 
odhadem předpokládat, že bude minimálně tak velký, jaký je odhad zatížení 
dopravy pro rok 2010 pro ulici Pražská, tj. 7200 vozidel za den. 

Otázka dopravních zátěží a modelu dopravy je komentována v předchozím textu. Zatížení 
obchvatu nemůže být v žádném případě stejné nebo dokonce vyšší než intenzita na vstupujících 
komunikacích (směr Písnice a směr Ohrobec/Libeň). Vozidla přijíždějící po těchto komunikacích 
totiž nejsou pouze tranzitující vozidla ve směru sever-jih, ale rovněž vozidla, která buď pokračují 
jiným směrem (např. směr Zbraslav) nebo mají cíl v Dolních Břežanech. Tranzitující vozidla ve 
směru sever-jih využívají obchvat, ostatní vozidla obchvat nevyužívají vůbec nebo z něj sjíždí a 
pokračují po místních komunikacích do Dolních Břežan.  

Přesto je v návrhu stanoviska požadována aktualizace dopravní prognózy, která bude podkladem 
pro návrh protihlukových opatření v projektové dokumentaci. 
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Ve studii je použita nesprávná korekce +10 dB od dopravy dle nařízení vlády 
502/2000 Sb., - příloha č. 6. Správná korekce je +5 dB – tj. maximální hluk od 
dopravy 55 dB ve dne a 45 dB v noci (místo uváděných +60 dB resp. +50 dB). 

Rovněž problematika uplatnění korekcí a nejvyšších hygienických limitů hluku z dopravy je 
komentována v předchozím textu. V tomto bodě se zpracovatel posudku ztotožňuje s požadavkem 
ve vyjádření a doporučuje při návrhu protihlukových opatření respektovat limit 55 dB v denní době 
a 45 dB v noční době. 

Závěr: 

Je nutné brát v úvahu i to, že obyvatelé jižní části Dolních Břežan budou sevřeni 
mezi 3 komunikace – ulice Jílovská, ulice Ke Zlatníkům, obchvat Dolních Břežan. 

Obchvat Dolních Břežan je komunikací 3. třídy – v názvu akce je asi omylem 
(překlepem) napsáno, že se jedná o komunikaci II/0031, což může na první pohled 
vyvolat dojem, že se jedná o komunikaci 2. třídy. 

Hlukovou zátěž od dopravy v této části Dolních Břežan lze jednoduše řešit vhodným 
umístěním stavby – např. vytvořením zářezu v krajině nebo vytvořením 
protihlukového valu (v okolí Dolních Břežan je nadbytek zeminy, kterou lze použít) – 
je to však již nutné řešit v projektu silničního obchvatu Dolních Břežan. 

Přestože dokumentace neobsahuje konkrétní návrh protihlukových opatření, je v textu proveden 
rozbor možných řešení pro dílčí úseky obchvatu. Uvádí se jak možnost vybudování protihlukových 
stěn, tak zemního valu. Podrobný návrh protihlukové ochrany vyplyne z aktualizované hlukové 
studie, která bude součástí projektové dokumentace v následné etapě přípravy záměru. Řešení 
stavby tedy není v rozporu s požadavky na protihlukovou ochranu okolní zástavby. Otázka 
konkrétních návrhů bude předmětem projektové dokumentace tak, aby byly zváženy územní i 
technické možnosti a navrženo odpovídající řešení. 

Občané Dolních Břežan, část obce „Za Parkem“, podepsána Helena Fuchsová          
a další 
Vyjádření k dokumentaci, ze dne 20.3. 2009 

Sdělujeme k záměru tyto námitky a připomínky: 

Záměr nekalkuluje s podstatnými změnami infrastruktury (kulturní, obchodní, 
finanční, bytové a další zájmové činnosti) v centru obce, které budou dokončeny 
v roce 2009. 

Záměr se uvedené oblasti nijak nedotýká. Vybudování nových objektů v centru obce vyvolá 
zvýšení dopravní zátěže se zdroji a cíly v této oblasti, což vede k nejistotám v oblasti dopravního 
modelu. Proto bude vhodné, aby se tyto změny promítly v aktualizaci dopravních prognóz a 
dopravního modelu, která je doporučena v návrhu stanoviska. 

Doprava směřující z/do centra Dolních Břežan však nebude využívat obchvatu nebo jen ve velmi 
omezené míře, půjde většinou o radiální vztahy, které se budou přenášet po stávajících 
komunikacích. Vybudování obchvatu tuto situaci nemůže zhoršit, naopak přispěje odlehčením 
centra ke snížení zátěže uvnitř obce. Pokud dojde ke zvýšení dopravy v centru v důsledku nové 
zástavby, nepůjde o důsledek navrhovaného obchvatu. V případě nulové varianty by důsledky 
v centru obce byly významnější o tranzitní dopravu, kterou má mimo centrum odvádět navrhovaný 
obchvat. 

Předpokládaná dopravní zátěž a z ní vyplývající zátěžová schemata a výpočty jsou 
nevěrohodné, neboť nezahrnují změny vyplývající z intenzivní výstavby rodinných 
domů v obcích Ohrobec, Zvole, Okrouhlo a Dolní Břežany. Dále z dostupného 
materiálu z jednání zastupitelstva DB 2009 vyplývá, že komunikační síť v prostoru 
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DB budou negativně ovlivňovat pravděpodobná narušení průjezdnosti SO (R1) 
v úseku EXIT Lahvice – EXIT na III/0031. Objízdná trasa se nabízí z části po 
zamýšlené přeložce silnice III/0031 – obchvat, což je naprosto nepřijatelné. 

Problematika výstavby v obcích Libeř, Libeň, Ohrobec, Zvole, Okrouhlo, Březová-Oleško, Lhota a 
Vrané nad Vltavou je jednou z nejistot dopravního modelu. V obcích sice dochází k výstavbě 
rodinných domků, ale veškerá doprava nebude využívat obchvat Dolních Břežan. Cesty z/do 
Vraného se budou odehrávat především po komunikaci na pravém břehu Vltavy. Po vybudování 
mostu přes Vltavu ve Vraném dojde k přesunu těchto vztahů na silnici II/102. Na tuto trasu se ve 
větší míře přesunou i vztahy Březová-Oleško – Zvole – Praha. Cesty z/do obcí Libeř a částečně i 
Okrouhlo se ve výhledu budou odehrávat po dálnici D3 a SOKP. Z 950 vozidel za den, která podle 
modelu směřují v roce 2030 severně od obce Libeř, jich pouze 200 pokračuje na obchvat Dolních 
Břežan, 720 využívá dálnici D3 a zbytek ostatní komunikace. Z toho vyplývá, že dálnice D3 na 
sebe převezme i místní dopravu, což se týká nejen výše zmiňovaných obcí, ale i dalších obcí 
podél silnice II/105 (Psáry, Jílové, Kamenný Přívoz atd.). 

S ohledem na výše uvedené výhrady k dopravnímu modelu je v návrhu stanoviska doporučeno 
v navazují etapě přípravy záměru tento model aktualizovat a takto získané údaje použít pro 
aktualizaci hlukové studie a návrh protihlukových opatření.  

 K územnímu řízení bude zpracována aktualizovaná dopravní prognóza, která bude podkladem pro 
aktualizaci hlukové studie. Dopravní prognóza bude specifikovat dopravní zatížení obchvatu a okolních 
komunikací ve výhledu do doby zprovoznění dálnice D3 a po jejím uvedení do provozu, a bude 
zahrnovat očekávaný nárůst dopravy v zájmovém území podle schválených územně plánovacích 
dokumentací obcí ve spádovém území komunikace III/0031. 

K otázce využívání objízdných tras v případě narušení průjezdnosti na silničním okruhu kolem 
Prahy lze konstatovat pouze tolik, že v případě vzniku takové situace (kongesce, havárie apod.) by 
doprava byla vedena po stávajících komunikacích a to v současné situaci přes centrum obce. 
Navrhovaný obchvat nemůže tento stav výrazně zhoršit tím, že vytvoří nabídku významné 
alternativní trasy. Jeho rozsah nepřekračuje místní význam a naopak umožní této dopravě ve 
směru S-J vyhnout se centru Dolních Břežan. 

Max. možný odsun trasy od zejména nové výstavby v km 1,4 – 2,2 přeložky není 
přiměřeně zohledněn (převládající JZ proudění a z toho plynoucí imise 
znečišťujících látek). 

Trasa v úseku km 1,4 – 2,2 probíhá převážně v zářezu, současně je mezi komunikací a hranicí 
pozemků se zástavbou prostor pro realizaci zeleného pásu nebo protihlukového valu, event. i 
kombinace obou možností. Emise z dopravy budou s ohledem na převažující proudění vzduchu ze 
západních směrů (JZ, Z, SZ) unášeny mimo zástavbu obce Dolní Břežany. Při kombinaci 
s uváděnými opatřeními (výsadba, val) lze očekávat, že znečištění ovzduší z dopravy po obchvatu 
bude velmi nízké a v žádném případě nezpůsobí překračování platných imisních limitů. Aby byla 
zaručena možnost realizace uvedených opatření je v návrhu stanoviska doporučena následující 
podmínka: 

 V rámci přípravy stavby před územním řízením bude prověřena možnost drobného odsunu trasy od 
zástavby v km 1,4 – 2,2 obchvatu tak, mezi tělesem komunikace a stávající zástavbou byl dostatečný 
prostor pro vznik vegetačního pásu, ev. pro realizaci protihlukového zemního valu. 

Předpoklad odvozu uvažovaného výkopu cca 30 000 m3 je zcela absurdní, neboť 
jeho využití se přímo nabízí pro zřízení protihlukového a protiimisního valu; výška 
zářezového zahloubení nivelety cca km 1,9 – 2,1 je dne našeho názoru nevyhovující 
a pro očekávanou hladinu hluku málo účinná a je možno ji zvětšit. 

Předmětný přebytek zeminy je možno využít především v úseku 1,94 – 2,14 pro 
zvýšení navrhovaného zemního valu. 

 



III/0031 Dolní Břežany – obchvat                                                                                             A.M.-Ekologické inženýrství 
 

 Posudek - EIA                                                                           strana : 38 

Přebytek zemního materiálu v množství cca 29 000 m3 uváděný v dokumentaci vychází 
z předběžné bilance, která nezahrnuje budování zemních valů podél komunikace. Dokumentace 
přesto uvádí zemní valy jako jednu z variant protihlukové ochrany blízké zástavby. Proto je nutné 
tyto údaje brát s rezervou s tím, že realizace zemních valů se doporučuje jako prioritní řešení 
v místech, kde je pro takové řešení prostor.  

Hloubka zářezu uvedená v technické studii je rovněž orientačním údajem, který bude v navazující 
projektové dokumentaci upřesňován na základě podrobných terénních průzkumů a zaměření 
terénu. Na druhou stranu nelze tento parametr zásadně měnit, neboť to ovlivňuje řadu 
souvisejících faktorů a řešení navazujících úseků. Neopodstatněné zahlubování komunikace 
jednak přináší řadu technických komplikací (možnosti odvodnění, ovlivnění podzemních vod, 
zvyšování spádu komunikace apod.), a jednak zvyšuje investiční náklady. Proto je nutné vycházet 
z územně technických podmínek a navazující opatření řešit ve vazbě na podrobné technické 
řešení komunikace. V případě, že to územní podmínky dovolují, je samozřejmě vhodné využít 
přirozených podmínek a těleso komunikace zahloubit. V kombinaci se zemním valem nebo 
protihlukovou stěnou pak může být dosaženo požadované protihlukové ochrany. 

Hluková korekce dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. – příloha č. 6 je správná jen +5 
dB a nikoliv uvažovaných +10 dB. 

S uvedenou připomínkou se zpracovatel posudku zcela ztotožňuje. Dokumentace není v otázce 
nejvyšších přípustných limitů hluku jednoznačná – na jedné straně uvádí limity s korekcí +10 dB a 
vůči nim vztahuje vlastní hodnocení hluku z dopravy, na druhé straně uvádí možnost snížené 
korekce ve výši +5 dB. V rámci hodnocení vlivů na veřejné zdraví se uvádí a hodnotí jen snížený 
limit s korekcí +5 dB. Do jisté míry tato nejednoznačnost plyne z toho, že jediným kompetentním 
orgánem pro stanovení limitu je příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který navíc ve svém 
vyjádření uplatňuje limity s korekcí +10 dB ve výši 60/50 dB (den/noc). 

Z pohledu vlivů hluku z dopravy nehraje výše limitu žádnou roli, zde se může projevit jen 
aktualizace dopravního modelu. Výše limitu je však rozhodující pro návrh protihlukových opatření 
vůči okolní zástavbě. Proto se v rámci návrhu stanoviska doporučuje, aby v navazující etapě byl 
pro návrh konkrétní protihlukové ochrany využit limit 55 dB pro denní dobu a 45 dB pro noční 
dobu. Tento požadavek odpovídá výkladu Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Toto NV sice neobsahuje explicitní definici hlavních 
komunikací jak tomu bylo v již zrušeném NV č. 502/2000 Sb., nicméně z poznámky v příloze č. 2 
NV č. 148/2006 Sb., vyplývá, že za hlavní pozemní komunikace se považují dálnice, silnice I. a II. 
třídy a místní komunikace I. a II. třídy. Silnice III. třídy tedy nesou zařazeny mezi hlavní pozemní 
komunikace a lze u nich uplatnit pouze korekci dle přílohy č. 2 k NV, část A., tj. +5 dB. 

Uvedený požadavek je zohledněn v návrhu stanoviska.  

 K územnímu řízení bude zpracována aktualizovaná akustická studie na základě upřesnění směrového a 
výškového vedení komunikace v dokumentaci pro územní řízení. Prověřit oblasti s nejbližší stávající i 
navrhovanou zástavbou (všechny venkovní chráněné prostory a venkovní chráněné prostory staveb) vůči 
navržené trase a nutnost realizace protihlukových opatření. Pro návrh protihlukových opatření v okolí 
trasy obchvatu se doporučuje uvažovat nejvyšší přípustné hladiny hluku v hodnotách 55 dB v denní době 
a 45 dB v noční době. 

Příležitostná vodoteč (dosavadní koryto) v km 2,15 přeložky nebude schopná odvést 
zrychlený odtok vody ze zpevněných ploch a přilehlého úseku přeložky a bude třeba 
do její úpravy zahrnout i rekonstrukci propustku na přístupové cestě k hřišti za 
parkem. 

Dokumentace uvádí nutnost úpravy příležitostné vodoteče, kterou křižuje obchvat v km 2,15. 
Celková délka úpravy je uvažována cca 500 m, současně bude rekonstruován propustek na této 
vodoteči na potřebou dimenzi. Uvedený rozsah úprav je nutné považovat za předběžný a dotčená 
vodoteč bude prověřena v celé délce tak, aby byla odstraněna případná úzká místa, která by 
mohla být v případě přívalových srážek zahlcena. Současně s tím však bude prověřena potřeba a 
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možnost vybudování retenčních nádrží, které umožní zadržení srážek a rozložení odtoku do 
delšího časového úseku. Tyto požadavky jsou zahrnuty v návrhu stanoviska. 

 K územnímu řízení bude zpracováno technické řešení odvádění dešťových vod z vozovky. Dešťové 
vody odváděné do recipientů budou předčištěny v dešťových usazovacích nádržích schopných 
zachycovat pevné splaveniny a ropné látky. 

 K územnímu řízení bude prověřena kapacita dotčených vodních toků a svodnic uvažovaných jako 
recipienty srážkových vod z komunikace a zpracován návrh na jejich úpravy. 

V případě potřeby (vyrovnání průtoků) budou před zaústěním do recipientu navrženy retenční nádrže ve 
formě malé rybniční nádrže se zemními hrázemi a úpravou okolí do přírodě blízkého stavu. Umístění a 
stavební provedení retenčních nádrží konzultovat s orgánem ochrany přírody. Objem retenčních nádrží 
doložit hydrotechnickým výpočtem. 

V úseku km 1,94 – 2,14 dle oddílu D.I.3, je mylně uvedeno, že v km 1,95 je okružní 
křižovatka, ale navržena je křižovatka průsečná. 

Jedná se o nepřesnost dokumentace bez dopadu na provedená hodnocení.  
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU 
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

K procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů 
na životní prostředí pro záměr 

III/0031 Dolní Břežany - obchvat, 

zpracovaná Ing. Pavlem Veselým, č.j. autorizace: 12806/1491/OPVŽP. 
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., 
zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., a zákona č. 124/2008 
Sb., v rozsahu přílohy č. 5 k zákonu. 

Na základě provedeného zjišťovacího řízení, předložené dokumentace, obdržených vyjádření 
dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, na základě 
prohlídky zájmového území a ověření vstupních parametrů uváděných v dokumentaci lze 
konstatovat, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný.  

Realizací posuzovaného záměru nebude při respektování doporučených opatření významně 
negativně ovlivněno veřejné zdraví, ani nedojde k významným negativním dopadům na jednotlivé 
složky životního prostředí. 

Veškeré předpokládané negativní důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v 
přijatelných mezích jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí 
v zájmovém území záměru. 

Mezi oblasti, kterým je nutné věnovat zvláštní pozornost v následujících fázích přípravy, výstavby a 
užívání stavby, patří u hodnoceného záměru: 

→ minimalizace záborů ploch zemědělské půdy a zájmových ploch ochrany přírody; 

→ vodohospodářské řešení stavby s vyloučením negativních dopadů na vodní toky a vodní 
plochy v zájmovém území záměru; 

→ ochrana před nadměrným hlukem vůči stávající a výhledové zástavbě na území dotčených 
obcí; 

→ nakládání s vytěženým materiálem a jeho přebytkem; 

→ návrh vegetačních úprav a výsadby zeleně, včetně kompenzačních opatření; 

→ opatření k ochraně přírody a krajiny, zejména v místech zásahu do obecně chráněných 
území (ÚSES, VKP); 

→ postprojektová analýza – ověření předpokládaných vlivů po uvedení stavby do provozu. 

Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, půda, 
geofaktory, flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou 
zákony, a dalšími právními normami či předpisy. 

Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až 
nulové, lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách 
životního prostředí. 

Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké až středně významné, lokálního charakteru, bez 
rizika významných negativních dopadů na životní prostředí. 

Pro navazující etapy přípravy, výstavby a užívání (provozu) posuzované stavby jsou v návrhu 
stanoviska formulovány podmínky vycházející ze všech zjištěných skutečností v rámci procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
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VII. NÁVRH STANOVISKA 

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  STŘEDOČESKÉHO  KRAJE 
odbor životního prostředí a zemědělství 

 

 V Praze dne  ………  2009  

 Č.j.:  
 
 

STANOVISKO  K  POSOUZENÍ  VLIVŮ  PROVEDENÍ  ZÁMĚRU 
NA  ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ 

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

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),  
ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb. a č. 124/2008 Sb. 

 
 
 
I.   IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE 

1. Název záměru   

III/0031 Dolní Břežany - obchvat 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je 
následující: 

Kategorie: II  (záměry vyžadující zjišťovací řízení) 

Bod: 9.1 Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy 
(záměry neuvedené v kategorii I) 

Kapacita (rozsah) záměru:   silnice III. třídy kategorie S 7,5/60 
délka posuzovaného úseku: 3,19 km 

3. Umístění záměru 

kraj: obce: katastrální území: 

Hlavní město Praha Praha Cholupice 

Středočeský Dolní Břežany Dolní Břežany 

 Zlatníky - Hodkovice Hodkovice u Zlatníků 

  Zlatníky u Prahy 

4. Obchodní firma oznamovatele 
 

VPÚ DECO Praha a.s. 
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5. IČ oznamovatele 
 
 601 93 280 
 
6. Sídlo oznamovatele 
 

Podbabská 20/1014, 160 00 Praha 6 

II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ 

1. Oznámení 

Oznámení záměru „III/0031 Dolní Břežany - obchvat“ zpracoval v květnu 2008 Ing. Pavel Veselý,  č. 
autorizace: 12806/1491/OPVŽP. 

Oznámení záměru bylo předloženo příslušnému úřadu dne 14.5.2008. 

2. Dokumentace 

Dokumentaci vlivů záměru „III/0031 Dolní Břežany - obchvat“ zpracoval v únoru 2009 Ing. Pavel 
Veselý,  č. autorizace: 12806/1491/OPVŽP. 

Dokumentace vlivů záměru byla předložena příslušnému úřadu dne 20.2.2009. 

3. Posudek 

Posudek o vlivech záměru „III/0031 Dolní Břežany - obchvat“ zpracoval v srpnu 2009 Ing. Alexandr 
Mertl (držitel autorizace dle § 19 zákona č. j. 961/196/OPV/93, prodloužené rozhodnutím MŽP č.j.: 
45335/ENV/06 ze dne 7.7.2006).  

Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl předložen příslušnému úřadu dne …… 

4. Veřejné projednání 

 Veřejné projednání se konalo dne ……… od ……… hod.  v ……………..… a proběhlo v souladu 
s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 
Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 216/2007 Sb., a s § 4 vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné 
způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti 

Časový  průběh celého procesu posuzování: 

 Oznámení ve smyslu zákona zpracoval Ing. Pavel Veselý - autorizovaná osoba ze zákona. 

 Oznamovatel (VPÚ DECO Praha a.s.), který zastupuje investora stavby, předložil oznámení k 
projednání Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru ŽPaZ, dne 14.5.2008. 

 Zjišťovací řízení zahájil Krajský úřad – odbor ŽPaZ vypravením oznámení dotčeným subjektům k 
projednání a vyjádření, a vyvěšením dne 21.5.2008 na úřední desku Středočeského kraje a na 
internet. 

 Závěr zjišťovacího řízení vydal Krajský úřad Středočeského kraje - odbor ŽPaZ dne 24.6.2008 pod 
č.j.: 51954/2008/KÚSK/OŽP/Če v zákonem stanovené lhůtě s konstatováním, že záměr bude dále 
posuzován podle zákona. Celkově bylo požadováno v dokumentaci řešit otázku dopravního zatížení 
na budoucím obchvatu Dolních Břežan, vlivy na zástavbu obce Zlatníky-Hodkovice, zásah do 
biokoridorů a migračních cest, a nakládání s přebytečným materiálem ze skrývek.  
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 Závěr zjišťovacího řízení byl rozeslán dotčeným subjektům dne 24.6.2008, současně byla 
zveřejněna informace o závěru zjišťovacího řízení na internetu a na úřední desce Středočeského 
kraje. 

 Dokumentace vlivů na životní prostředí k projednávanému záměru byla zpracována Ing. Pavlem 
Veselým, autorizovanou osobou ze zákona. Krajskému úřadu – odboru ŽPaZ, byla předložena k 
projednání oznamovatelem dne 20.2.2009. 

 Dokumentace byla Krajským úřadem – odborem ŽPaZ vypravena k vyjádření dotčeným subjektům 
dne 3.3.2009 a zveřejněna dne 3.3.2009. 

 Posudek o vlivech záměru  na životní prostředí byl zadán Středočeským krajem Ing. Alexandru 
Mertlovi, autorizované osobě ze zákona. 

 Posudek byl doručen Krajskému úřadu – OŽPaZ dne …………. 

 Posudek a oznámení o veřejném projednání byli rozeslány dne ……….. 

 Oznámení o veřejném projednání a o posudku bylo na příslušné úřední desce zveřejněno dne … 

 Veřejné projednání posudku a dokumentace včetně vyjádření k nim došlých bylo svoláno na … 

Závěry zpracovatele posudku: 

 Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb. a č. 124/2008 
Sb., a vyhlášky  č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s 
posuzováním vlivů na životní prostředí. 

 Vlivy záměru „III/0031 Dolní Břežany - obchvat“ na životní prostředí a veřejné zdraví byly posouzeny 
ze všech podstatných hledisek. 

 V rámci vyjádření k  dokumentaci vlivů záměru „III/0031 Dolní Břežany - obchvat“ na životní prostředí 
bylo doručeno celkem 6 vyjádření dotčených úřadů státní správy, 5 vyjádření dotčených územně 
samosprávných celků a 2 vyjádření veřejnosti – občané jižní části Dolních Břežan a občané Dolních Břežan, 
část obce „Za Parkem“. 

 Vyjádření občanských sdružení a obecně prospěšných společností k oznámení a k dokumentaci ve 
smyslu § 23 odst. 9 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 zákona č. 93/2004 Sb., č. 
163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb. a č. 124/2008 Sb. nebyla obdržena. 

 Zpracovatel posudku po vyhodnocení oznámení a dokumentace, obdržených vyjádření a dalších 
zjištěných informací doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko k záměru „III/0031 Dolní 
Břežany - obchvat“ z hlediska vlivů na životní prostředí v předložené variantě navrhovaného umístění i 
technického řešení a navrhuje podmínky pro navazující správní řízení a užívání stavby. 

Závěry veřejného projednání: 

 Bude doplněno po veřejném projednání. 

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 

Ve stanovisku jsou zahrnuta vyjádření následujících správních úřadů, územně samosprávných celků a 
veřejnosti: 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství  
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 070809/2009/KUSK/OŽP/Če ze dne 5.4. 2009) 

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí 
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: S-MHMP-228166/2009/1úOOP/VI ze dne 30.3.2009) 
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Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí 
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ŽP/MEUC – 013059/2009/L/Fi ze dne 3.4.2009) 

Hygienická stanice hlavního města Prahy 
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ÚPL/218/1135/2902/09 ze dne 31.3. 2009) 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: 3176 - 217/09/HOK/Tu ze dne 24.3. 2009) 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha  
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ČIŽP/41/PP/0810231.002/09/PPA ze dne 24.3.2009) 

Středočeský kraj 
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 046572/2009/KUSK/ ze dne 23.3. 2009) 

Hlavní město Praha 
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: MHMP 328196/2009 ze dne 8.4. 2009) 

Městská část Praha 12, Úřad městské části 
(Usnesení městské části Praha 12 č. 73.50.09 ze dne 24.3.2009) 

Obec Dolní Břežany 
(Vyjádření k dokumentaci, č.j. 1147/09 ze dne 10.3. 2009) 

Obec Zlatníky - Hodkovice 
(Vyjádření k dokumentaci, č.j. 0000120/09 ze dne 26.3. 2009) 

Občané jižní části Dolních Břežan, podepsán Jiří Tintěra, Ladislav Malý a další 
(Vyjádření k dokumentaci, ze dne 20.3. 2009) 
(Vyjádření k oznámení, ze dne 5.6.2008) 

Občané Dolních Břežan, část obce „Za Parkem“, podepsána Helena Fuchsová a další 
(Vyjádření k dokumentaci, ze dne 20.3. 2009) 

II. HODNOCENÍ ZÁMĚRU 

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti 

Posuzovaným záměrem je vybudování obchvatu obce Dolní Břežany s cílem odvést tranzitní dopravu, 
která je v současné době vedena v celém svém průběhu obytným územím, východně od obce, mimo centrum 
i její jižní část, kde v současnosti probíhá intenzivní výstavba rodinných domů. Na navrhovanou přeložku  
silnice III/0031 bude převedena značná část dopravní zátěže a tím dojde k významnému snížení negativních 
dopadů silniční dopravy (zvl. hluk a emise znečišťujících látek) v území. 

Začátek trasy obchvatu navazuje směrově i výškově na stávající silnici III/0031 v úseku Písnice – Dolní 
Břežany před začátkem obce Dolní Břežany mezi stávající čerpací stanicí PHM a budovaným areálem STK. 
Konec úpravy obchvatu navazuje na stabilizovanou trasu silnice III/10115 za obcí Dolní Břežany ve směru 
na Ohrobec. Celková délka posuzované přeložky (obchvatu) silnice III/0031 činí 3,19 km. 

Obec leží ve Středočeském kraji a navazuje na jižní okraj území hlavního města Prahy. V širším okolí 
záměru, severně od obce, probíhá v současné době budování části silničního okruhu kolem Prahy (propojení 
dálnic D1 a D5), což se významněji projeví na intenzitách dopravy na navazující dopravní síti. 

Navrhovaná trasa přeložky vychází z platného Územního plánu obce Dolní Břežany a je řešena jako 
komunikace III. třídy v kategorii S 7,5 s návrhovou rychlostí 60 km/h (směrodatná rychlost 80 km/h). 
Vzhledem k omezeným možnostem vedení trasy bude nutno v některých úsecích přeložky snížit povolenou 
rychlost a omezit možnost předjíždění. 
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Souhrnně lze konstatovat, že ve všech významných parametrech z hlediska vlivu na životní prostředí 
bude působení stavby po realizaci záměru akceptovatelné a vlivy provozu silnice III/0031 budou pod úrovní 
stanovenou platnými předpisy. Týká se to zejména ochrany veřejného zdraví (působení hluku a znečištění 
ovzduší v okolí komunikace), ale i nakládání se srážkovými vodami, havarijního zabezpečení, chráněných 
částí přírody.  

Vlivy v základních složkách a charakteristikách (ovzduší, hluk, veřejné zdraví, voda, půda, geofaktory, 
flóra a fauna, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, nepřesahují míru stanovenou zákony, a dalšími 
právními normami či předpisy. 

Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až nulové, 
lokální bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního 
prostředí. 

Výstavbou a provozem záměru „III/0031 Dolní Břežany - obchvat“ nebude při realizaci doporučených 
opatření významně negativně ovlivněno zdraví obyvatel a jednotlivé složky životního prostředí. 

Na základě podkladů soustředěných v rámci procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že veškeré předpokládané negativní 
důsledky provozu posuzovaného záměru jsou stanoveny v přijatelných mezích jak z hlediska ochrany 
veřejného zdraví, tak ochrany životního prostředí v zájmovém území záměru. 

Vlivy v etapě výstavby jsou hodnoceny jako nízké až středně významné, lokálního charakteru, bez 
rizika významných negativních dopadů na životní prostředí. 

Technické řešení záměru, které bude v navazující přípravě záměru upřesňováno, a navrhovaná opatření, 
resp. podmínky vyplývající z procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů, umožňují vyloučit, zmírnit nebo kompenzovat nepříznivé účinky záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví.  

Na základě všech podkladů v rámci procesu posuzování lze konstatovat, že problematika přeshraničních 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je v případě posuzovaného záměru zcela bezpředmětná. Se 
záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.  

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o 
znečišťování životního prostředí 

Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je výstavba 
silniční komunikace dané kategorie a uspořádání. 

Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a odpovídá environmentálním požadavkům na výstavbu 
pozemních komunikací. Navržené technické řešení na daném stupni přípravy záměru je v zásadě v souladu 
s požadavky ochrany životního prostředí. Nejsou identifikovány závažné nedostatky v technickém řešení 
záměru, které by mohly být ve střetu s ochranou životního prostředí. 

Detailnější řešení se na základě výsledků posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, předpokládá v rámci 
navazující přípravy záměru pro následná správní řízení k povolení předmětného záměru. 
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3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru 
na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní 
prostředí 

Příslušná opatření k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví vyplývající z procesu posuzování 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, jsou specifikována 
jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru „III/0031 Dolní Břežany - obchvat“ 
na životní prostředí pro fázi přípravy, realizace a provozu záměru.  

Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména 
podmínky týkající se ochrany veřejného zdraví, povrchových a podzemních vod, ochrany přírody a krajiny. 

4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

Záměr „III/0031 Dolní Břežany - obchvat“ byl v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
zpracován a hodnocen v jedné projektové aktivní variantě. Jiné varianty směrového či technického řešení 
záměru nejsou předloženy ani hodnoceny. 

Stanovení pořadí variant řešení záměru je tedy v daném případě bezpředmětné. 

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku 

Vypořádání vyjádření k oznámení a k dokumentaci 

V rámci zjišťovacího řízení bylo doručeno celkem 12 vyjádření, z toho 5 vyjádření dotčených správních 
úřadů, 5 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a 2 vyjádření veřejnosti. Požadavky a 
připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány ve zjišťovacím řízení, a byly zohledněny při 
zpracování dokumentace a posudku. 

V rámci projednávání dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo doručeno celkem 13 
vyjádření, z toho 6 vyjádření dotčených správních úřadů, 5 vyjádření dotčených územně samosprávných 
celků a 2 vyjádření veřejnosti. Všechny požadavky a připomínky obsažené v doručených vyjádřeních byly 
v posudku vyhodnoceny a vypořádány. Všechny oprávněné požadavky obsažené v těchto vyjádřeních, které 
spadají do kompetence zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, byly zpracovatelem 
posudku zařazeny do návrhu stanoviska. 

Vypořádání vyjádření k posudku 

Bude doplněno po veřejném projednání v souladu podle § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí 
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru 

Na základě oznámení záměru „III/0031 Dolní Břežany - obchvat“,  dokumentace vlivů záměru „III/0031 
Dolní Břežany - obchvat“ na životní prostředí, posudku, veřejného projednání a vyjádření k nim uplatněných  

v y d á v á 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle § 22 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 odst. 1 téhož 
zákona, z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 

s o u h l a s n é    s t a n o v i s k o 
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k posouzení vlivů provedení záměru „III/0031 Dolní Břežany - obchvat“ na životní prostředí a veřejné zdraví 
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatření 
nutných k provedení záměru v příslušných správních nebo jiných řízeních, pokud nebudou do té doby 
splněny. 

Doporučená varianta: 

Varianta popsaná v dokumentaci vlivů záměru „III/0031 Dolní Břežany - obchvat“ na životní prostředí 
podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, při respektování 
příslušných níže uvedených podmínek, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví. 

Podmínky souhlasného stanoviska: 

I. Podmínky pro fázi přípravy 

1) V rámci přípravy stavby před územním řízením bude prověřena možnost drobného odsunu trasy od 
zástavby v km 1,4 – 2,2 obchvatu tak, mezi tělesem komunikace a stávající zástavbou byl dostatečný 
prostor pro vznik vegetačního pásu, ev. pro realizaci protihlukového zemního valu. 

2) K územnímu řízení bude stanoven rozsah trvalých a dočasných záborů půdy. Zábory minimalizovat na 
nezbytnou míru, vyloučit dočasné zábory PUPFL. 

3) K územnímu řízení bude upřesněna bilance zemních prací a způsoby nakládání s přebytkem materiálu 
z výkopu. Přebytek zemin z výkopů bude využit přednostně v rámci hrubých terénních úprav řešeného 
úseku silnice III/0031. V případě požadavku na realizaci protihlukové ochrany zástavby obcí Dolní 
Břežany a Zlatníky-Hodkovice doporučujeme prověřit možnost využití části přebytku materiálu pro 
budování protihlukových valů. Nevyužitelný přebytek předat oprávněné osobě k jinému využití nebo 
trvalému uložení. 

4) Ke stavebnímu řízení bude zpracována bilance skrývky svrchních kulturních vrstev půdy (ornice a 
podorniční vrstvy) a plán na jejich využití. Tyto vrstvy přednostně využít pro úpravy svahů zářezů a 
násypů přeložky, přebytek nabídnout k zemědělskému využití. 

5) K územnímu řízení bude zpracován podrobný hydrogeologický průzkum v koridoru navržené trasy 
komunikace. Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu bude navrženo technické řešení stavby 
a opatření pro minimalizaci vlivů výstavby komunikace na podzemní vody. 

6) K územnímu řízení bude zpracováno technické řešení odvádění dešťových vod z vozovky. Dešťové 
vody odváděné do recipientů budou předčištěny v dešťových usazovacích nádržích schopných 
zachycovat pevné splaveniny a ropné látky. 

7) K územnímu řízení bude prověřena kapacita dotčených vodních toků a svodnic uvažovaných jako 
recipienty srážkových vod z komunikace a zpracován návrh na jejich úpravy. 

V případě potřeby (vyrovnání průtoků) budou před zaústěním do recipientu navrženy retenční nádrže ve 
formě malé rybniční nádrže se zemními hrázemi a úpravou okolí do přírodě blízkého stavu. Umístění a 
stavební provedení retenčních nádrží konzultovat s orgánem ochrany přírody. Objem retenčních nádrží 
doložit hydrotechnickým výpočtem. 

8) Bude zajištěn odpovídající odtok povrchových vod z pozemků v okolí nové komunikace. Křížení 
vodotečí realizovat dostatečně kapacitními objekty. 

9) Odvodňovací prvky v km 2,15 (křížení s občasnou vodotečí) dimenzovat s dostatečnou kapacitou 
vzhledem k možnosti povrchového odtoku ve směru erozní rýhy (km 2,82). 

10) Odvodňovací příkopy podél komunikace budou v úsecích se zvýšenou citlivostí vůči havarijnímu úniku 
látek nebezpečných vodám (těleso v zářezech, blízkost vodních ploch a jímacích objektů podzemní 
vody) navrženy s nepropustným dnem.  
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11) Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh na úpravu stávající příležitostné vodoteče v km 2,15 
obchvatu. Návrh úpravy bude respektovat požadavek na revitalizaci dotčených vodních toků a svodnic. 

12) Ke stavebnímu řízení bude prověřena existence systémů odvodnění zemědělských pozemků v trase 
komunikace a v případě jejich dotčení minimalizovat střety s těmito systémy. Přerušené drenážní svody 
podchytit a převést novými melioračními hlavníky, vedenými v souběhu s dotčenými úseky silnice do 
míst vhodných k vyústění do recipientů. 

13) Vodní toky (stálé i občasné vodoteče) budou překonávány mosty nebo rámovými propustky 
s nezpevněným dnem (min. 70 x 70 cm při délce 10 m), aby byly využitelné i pro migraci drobných 
živočichů. Nezbytné je ponechání nebo vybudování pokud možno oboustranných suchých břehů pod 
mostkem (v propustku), tzv. bermy, o šířce alespoň 50 cm, tvořené přirozeným zemním povrchem nebo 
kamenem, a přirozené napojení na břehy toku před i za mostem. Důležité je rovněž ponechání toku pod 
mostkem v přirozeném stavu, bez výškových stupňů. 

14) Břežanský potok bude překonán navrženým mostním objektem, který umožní křížení s vodním tokem a 
uvažovanou cyklostezkou mezi obcemi Zlatníky-Hodkovice – Dolní Břežany vedené údolím 
Břežanského potoka a kolem rybníka Pazderák. 

Prostor pod mostem včetně vodního toku musí být zachován v současné podobě, nepřípustná je úprava 
koryta i trasy toku technickými prvky včetně zpevňování povrchu údolní nivy (vyloučení betonových i 
štěrkových ploch). Je nutné zachování vegetačního krytu v maximálním rozsahu. 

15) K územnímu řízení bude navrženo technické řešení křížení komunikace s lokálním biokoridorem ÚSES 
v km 2,9 – 3,1 (LBK 69) tak, aby byla zajištěna funkčnost tohoto biokoridoru. 

16) Ke stavebnímu řízení bude doložen aktualizovaný zoologický průzkum zaměřený na ověření výskytu 
zvláště chráněných druhů živočichů na území dotčeném realizací záměru. V případě zjištění jejich 
výskytu budou navržena vhodná opatření k ochraně zjištěných druhů a jejich stanovišť a bude požádáno 
o udělení vyjímky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění). 

17) Ke stavebnímu řízení bude doloženo povolení vyjímek ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a 
živočichů podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění). 

18) Ke stavebnímu řízení bude stanoven rozsah nezbytného kácení dřevin rostoucích mimo les, kácení 
omezit pokud možno pouze na plochu trvalého záboru pro výstavbu komunikace. Minimalizovat, 
případně vyloučit, kácení dřevin rostoucích mimo les na plochách dočasného záboru. V maximální míře 
zachovat vzrostlé (staré) stromy. 

19) Ke stavebnímu řízení bude doloženo rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a 
rozhodnutí o zásazích do významných krajinných prvků. 

20) Ke stavebnímu řízení bude zpracován projekt vegetačních úprav silničního tělesa a projekt rekultivace a 
vegetačních úprav ploch dočasného záboru. Plochy zeleně komunikace navázat dle místních podmínek 
na stávající plochy zeleně nebo na plochy zeleně navržené územními plány. 

Pro zatravnění použít vhodné směsi dle místních podmínek, pro výsadby dřevin použít pouze domácí 
druhy vhodné pro danou oblast a podmínky příslušného stanoviště. Nebudou používány plodonosné 
dřeviny, aby ke komunikaci nebyli lákáni živočichové (zvěř, ptáci, …). V návrhu je nutno zohlednit 
výšku navrhovaných dřevin s ohledem na výškový průběh komunikace v terénu tak, aby koruny stromů 
nebyly v úrovni silnice a nedocházelo ve zvýšené míře ke střetům vozidel s přeletujícími živočichy 
(ptáci, netopýři). Návrh bude projednán s příslušným orgánem ochrany přírody. 

21) Ke stavebnímu řízení bude zpracován návrh revitalizačních úprav vodotečí v okolí trasy obchvatu a plán 
náhradních výsadeb, pro které bude využit izolační pás zeleně mezi obchvatem a stávající zástavbou, 
event. ostatní vhodné plochy v okolí komunikace. 
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22) K územnímu řízení bude zpracována aktualizovaná dopravní prognóza, která bude podkladem pro 
aktualizaci hlukové studie. Dopravní prognóza bude specifikovat dopravní zatížení obchvatu a okolních 
komunikací ve výhledu do doby zprovoznění dálnice D3 a po jejím uvedení do provozu, a bude 
zahrnovat očekávaný nárůst dopravy v zájmovém území podle schválených územně plánovacích 
dokumentací obcí ve spádovém území komunikace III/0031. 

23) K územnímu řízení bude zpracována aktualizovaná akustická studie na základě upřesnění směrového a 
výškového vedení komunikace v dokumentaci pro územní řízení. Prověřit oblasti s nejbližší stávající i 
navrhovanou zástavbou (všechny venkovní chráněné prostory a venkovní chráněné prostory staveb) vůči 
navržené trase a nutnost realizace protihlukových opatření. Pro návrh protihlukových opatření v okolí 
trasy obchvatu se doporučuje uvažovat nejvyšší přípustné hladiny hluku v hodnotách 55 dB v denní době 
a 45 dB v noční době. 

V případě nutnosti realizace protihlukových opatření prověřit možnost vybudování zemního valu; 
variantu vybudování zemního valu preferovat před standardními protihlukovými stěnami. 

24) Ke stavebnímu řízení bude zpracována detailní hluková studie ve vybraných úsecích kontaktu trasy s 
chráněným venkovním prostorem a chráněným venkovním prostorem staveb na základě projektové 
dokumentace pro stavební řízení. Prověřit potřebu a rozsah protihlukových opatření a podle výsledků 
navrhnout jejich stavební řešení. 

25) K územnímu řízení bude zpracován návrh na úpravu přerušených či jinak dotčených stávajících polních 
cest v území dotčeném stavbou. V maximální míře je třeba zajistit návaznost a kontinuitu stávajících 
cest. 

26) Součástí stavby obchvatu bude mostní objekt pro bezkolizní (mimoúrovňové) křížení s plánovanou 
cyklotrasou v km 2,72 (Cholupnice – Jílové u Prahy).  

27) Ke stavebnímu řízení bude zpracován předběžný archeologický průzkum v trase navržené komunikace.  

28) Ke stavebnímu řízení zpracovat plán organizace výstavby (POV). Do POV zahrnout řešení následujících 
problémů: 

a) Plochy pro zařízení staveniště vymezit tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu, nezasahovaly do 
prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných botanických a zoologických lokalit, a do 
lesních porostů. 

b) Plochy pro dočasné deponie zemin a ornice vymezit tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu, 
nezasahovaly do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných botanických a zoologických 
lokalit, a do lesních porostů. 

c) Stanovit množství potřebných surovin a materiálů pro výstavbu silnice. Stanovit objem zemin a 
ornice přemisťovaných během výstavby. 

d) Stanovit přepravní trasy pro dopravu materiálů a surovin na staveniště. Stanovit přepravní trasy pro 
přepravu zemin a ornice v rámci staveniště a na deponie. Přednostně využívat plochu staveniště 
komunikace, minimalizovat zatěžování silniční sítě v okolí staveniště, zejména v obytné zástavbě, 
vyloučit pojíždění nákladních automobilů ve volné krajině, využívat co nejkratšího napojení na 
stávající silniční síť.  

e) Zpracovat časový plán realizace stavby. V časovém plánu stanovit harmonogram jednotlivých 
stavebních prací, nasazení stavebních mechanizmů a využívání přepravních tras. 

f) Zpracovat návrh protierozních opatření pro období výstavby. Návrh bude obsahovat zřízení 
protierozních sedimentačních jímek v místech křížení staveniště s vodotečemi, případně v místech 
předpokládaného odtoku dešťových vod ze staveniště. Umístění sedimentačních jímek konzultovat 
s vodohospodářským orgánem a s orgánem ochrany přírody. 

g) Zpracovat havarijní plán pro období výstavby, který bude obsahovat seznam opatření pro případ 
úniku ropných látek na staveništi. Součástí havarijního plánu bude způsob informování orgánu 
ochrany veřejného zdraví a orgánů ochrany životního prostředí, případně správců vodních toků. 
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II. Podmínky pro fázi realizace 

1) Při výstavbě postupovat v souladu s plánem organizace výstavby. Realizovat stavbu s maximálním 
ohledem na okolí, zejména v úsecích křížení vodních toků a průchodu biologicky cennými lokalitami. 
Dočasné zábory půdy omezit na nezbytnou míru, vyloučit zásahy do prostředí mimo plochy staveniště 
(trvalého a dočasného záboru) a stanovené přepravní trasy.  

2) Při výstavbě (zejména kolem toků a vodních ploch) je nutné věnovat pozornost výskytu všech živočichů 
(především obojživelníků, plazů, ale i jiných) a v případě hrozícího usmrcení nebo zranění zajistit jejich 
přemístění mimo stavbu na vhodné stanoviště v okolí stavby; v případě potřeby zajistit spolupráci 
s orgánem ochrany přírody (příslušné obecní a městské úřady, Agentura ochrany přírody a krajiny). 

3) Zvláštní pozornost věnovat realizaci komunikace v úsecích s nadprůměrnou hodnotou dotčených ploch, 
případně ploch chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (v platném znění):  

a) km 1,41 – přechod komunikace nivy Břežanského potoka. 

Minimalizovat vliv stavebních prací na plochy v nivě, vodní tok a louky v nivě toku. Vyloučit 
dotčení okolních ploch mimo plochu staveniště a dopravní trasy. Stavbu realizovat tak, aby nedošlo 
ke změnám vodního režimu lokality. 

b) km 2,81 – pás staršího listnatého porostu podél mělké sprašové rokle. Minimalizovat vliv 
stavebních prací na stávající vegetaci. 

c) km 3,0 – 3,1 - přechod komunikace lokálního biokoridoru (úžlabina ve sprašové plošině mezi poli). 
Minimalizovat vliv stavebních prací na plochy biokoridoru. 

4) Zařízení staveniště vybavit tak, aby jejich provoz odpovídal platným předpisům v oblasti ochrany 
životního prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, prostředky pro záchyt úniku 
ropných látek). V rámci zařízení staveniště bude k dispozici mobilní havarijní souprava s potřebným 
vybavením. 

5) Odděleně deponovat kulturní vrstvy půdy (ornici a podorniční vrstvy), jejich využití realizovat v souladu 
se schváleným plánem. 

6) Přebytek zemin z výkopů využít přednostně v rámci hrubých terénních úprav řešeného úseku silnice 
III/0031. Nevyužitelný přebytek předat oprávněné osobě k trvalému uložení. 

7) Stavební mechanismy a nákladní automobily udržovat v odpovídajícím technickém stavu. 

8) Zajistit očistu stavebních mechanizmů a nákladních automobilů před výjezdem ze staveniště na silniční 
síť. 

9) Zajistit pravidelnou očistu vozovek příjezdových komunikací na staveniště. 

10) Zajistit pravidelné skrápění prašných ploch. 

11) Při přepravě sypkých materiálů používat k zakrytí nákladu plachty. 

12) Zamezit odtoku splavenin ze staveniště obchvatu do povrchových vod provizorními sedimentačními 
jímkami dle návrhu protierozních opatření pro období výstavby. 

13) Zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných 
látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních 
automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do 
prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené 
v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 

14) V předstihu oznámit příslušnému orgánu památkové péče termín zahájení zemních prací, při provádění 
zemních prací postupovat podle doporučení orgánu památkové péče. V případě odkrytí archeologických 
nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu v souladu 
se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

15) Kácení dřevin provádět mimo vegetační období (listopad – březen) a po přesném vytýčení stavby 
v terénu, aby nedošlo ke zbytečnému kácení dřevin (zejména vzrostlých stromů).  
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16) V maximální možné míře recyklovat odpady vznikající během výstavby. 

17) Likvidace kácených dřevin bude prováděna štěpkováním s využití pro energetické účely, popř. 
kompostováním; dřevo nebude odstraňováno pálením na otevřených prostranstvích. 

18) Zajistit odpovídající ochranu dřevin na plochách navazujících na plochy trvalého a dočasného záboru, 
případně dřevin v blízkosti přepravních tras dle ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních 
ploch při stavebních pracích. 

19) Plochy dočasného záboru půdy a ostatní plochy dotčené v průběhu výstavby co nejdříve rekultivovat do 
původního stavu, případně na trvalé travní porosty s porosty domácích dřevin napojené na okolní plochy 
zeleně nebo na lesní porosty. 

20) Rozprostření ornice na svahy násypů a zářezů, zatravnění a výsadbu dřevin provést dle projektu 
sadových úprav v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů a zářezů a 
zamezilo rozvoji nežádoucích druhů rostlin. 

21) Před dokončením výstavby bude provedeno zatravnění a výsadba dřevin dle projektu sadových úprav a 
plánu náhradních výsadeb, aby vegetační úpravy byly dokončeny před kolaudací stavby, nebo 
v nejbližším vhodném agrotechnickém termínu. 

III. Podmínky pro fázi provozu 

1) Po uvedení posuzovaného úseku silnice III/0031 do provozu prověřit hlukové zatížení nejbližších 
obytných objektů (chráněných venkovních prostor a chráněných venkovních prostor staveb) v oblastech, 
kde budou realizována protihluková opatření a v oblastech, kde hluková studie stanovila hodnoty hluku 
blízké hygienickým limitům. V případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná 
protihluková opatření. 

2) Provádět odpovídající údržbu vodních děl realizovaných jako součást stavby komunikace. Zajistit jejich 
správnou funkci v systému odvodnění komunikace a ochrany vodních toků, které budou recipienty 
dešťových vod z komunikace. 

3) Odpovídajícím způsobem pečovat o vysazené dřeviny po dobu minimálně 5 let od provedení výsadby. 
Za uhynulé jedince zajistit včasnou dosadbu. 

4) Odpady vznikající z provozu komunikace zařadit do odpadového hospodářství oznamovatele. 

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 
413/2005 Sb., a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná povolení podle zvláštních 
předpisů. 

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že jeho platnost může být na žádost 
oznamovatele prodloužena v souladu s ustanoveními § 4 odst. 1 písm. f) a  § 10 odst. 3 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Ing. Josef Keřka, Ph.D. 

Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 

 

Konec textové části posudku. 
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Přehled použitých zdrojů 

Veselý, P.: III/0031 Dolní Břežany - obchvat, Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 
100/2001 Sb., 05/2008 

Závěr zjišťovacího řízení, Krajský úřad Středočeského kraje, zn.: 51954/2008/KÚSK/OŽP/Če 
ze dne 24.6.2008 

Veselý, P.: III/0031 Dolní Břežany - obchvat, Dokumentace vlivů dle přílohy č. 4 zákona č. 
100/2001 Sb., 02/2009 

Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti  
k dokumentaci – viz příloha č. 1 posudku 

III/0031 Dolní Břežany – obchvat, Dopravní prognóza, CityPlan Praha, 02/2008 

Související právní předpisy a literatura 
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Závěrečná doložka 

 
Datum zpracování posudku: 

srpen 2009 

 

Jméno, příjmení, pracoviště a telefon zpracovatele posudku: 

Ing. Alexandr Mertl 

oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby, 
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků 

hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí 
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93 

 
Trstěnice 106 

569 57 Trstěnice u Litomyšle 
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz 

 

 

 

Podpis pověřeného zpracovatele posudku:    

 
…………………………………… 
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Přílohy 

Mimo rámec náležitostí posudku stanovených v příloze č. 5 k zákonu č. 100/2002 Sb. jsou 
součástí posudku dvě přílohy: 

1) kopie vyjádření obdržených k dokumentaci vlivů záměru „III/0031 Dolní Břežany - obchvat“ 
na životní prostředí, ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. 

2) situace stavby 1:2000 

 

Příloha 1 – Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územně samosprávných 
celků a veřejnosti k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí 

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství  
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 070809/2009/KUSK/OŽP/Če ze dne 5.4. 2009) 

Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí 
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: S-MHMP-228166/2009/1úOOP/VI ze dne 30.3.2009) 

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí 
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ŽP/MEUC – 013059/2009/L/Fi ze dne 3.4.2009) 

Hygienická stanice hlavního města Prahy 
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ÚPL/218/1135/2902/09 ze dne 31.3. 2009) 

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 
(Vyjádření k dokumentaci, zn.: 3176 - 217/09/HOK/Tu ze dne 24.3. 2009) 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha  
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ČIŽP/41/PP/0810231.002/09/PPA ze dne 24.3.2009) 

Středočeský kraj 
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 046572/2009/KUSK/ ze dne 23.3. 2009) 

Hlavní město Praha 
(Vyjádření k dokumentaci, č.j.: MHMP 328196/2009 ze dne 8.4. 2009) 

Městská část Praha 12, Úřad městské části 
(Usnesení městské části Praha 12 č. 73.50.09 ze dne 24.3.2009) 

Obec Dolní Břežany 
(Vyjádření k dokumentaci, č.j. 1147/09 ze dne 10.3. 2009) 

Obec Zlatníky - Hodkovice 
(Vyjádření k dokumentaci, č.j. 0000120/09 ze dne 26.3. 2009) 

Občané jižní části Dolních Břežan, podepsán Jiří Tintěra, Ladislav Malý a další 
(Vyjádření k dokumentaci, ze dne 20.3. 2009) 
(Vyjádření k oznámení, ze dne 5.6.2008) 

Občané Dolních Břežan, část obce „Za Parkem“, podepsána Helena Fuchsová a další 
(Vyjádření k dokumentaci, ze dne 20.3. 2009) 

 

 

 



 

 

1 
(VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, 

DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A 
VEŘEJNOSTI K DOKUMENTACI VLIVŮ ZÁMĚRU) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 





















































 

 

PŘÍLOHA 2 
(AUTORIZACE ZPRACOVATELE POSUDKU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

 

PŘÍLOHA 3 
(SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 1:2000) 
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