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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1. Název záměru 

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1 

2. Kapacita (rozsah) záměru 

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – D1 (dále jen „SOKP 511“) je 

navržena v délce 12 571 m (začátek úseku je v km 64,000, konec úseku v km 76,571 trasy 

silničního okruhu kolem Prahy). Stavba 511 je navrhována v definitivním šířkovém 

uspořádání jako šestipruhová komunikace kategorie D 34,5/100 s rozšířeným středním 

dělicím pásem a nouzovými pruhy. 

Součástí stavby SOKP 511 je přeložka Štěrboholské radiály v kategorii S 22,5/100 a 

délce 1 140 m, která dále přechází v přeložku I/12 Běchovice – Úvaly. Ta představuje 

navazující samostatnou stavbu vedenou v obchvatové jižní poloze mimo obce Běchovice, 

Újezd nad Lesy a Úvaly (posuzovanou samostatně v rámci procesu EIA).  

Technické řešení stavby SOKP 511 zahrnuje i velice krátký, úvodní cca 40 m 

napojovací úsek na Hostivařskou spojku. 

Na trase SOKP 511 jsou navrženy 4 mimoúrovňové křižovatky, 5 mostních objektů 

v MÚK Dubeč, 5 mostů na SOKP a 10 mostů přes SOKP, 2 mosty na silnicích a rampách 

mimo silniční okruh a 2 tunely (384 a 275 m). 

Stavba SOKP 511 dále zahrnuje realizaci propustků na SOKP i na silnicích a rampách 

mimo SOKP, zárubních zdí, objektů odvodnění komunikací, úprav vodotečí, přeložek, 

protihlukových opatření, oplocení, sadových úprav a dalších souvisejících provozních staveb. 

3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Kraj: Hl. město Praha, Středočeský kraj 

Obec: MČ Praha - Běchovice, MČ Praha - Dubeč, MČ - Praha 22, MČ Praha - 

Královice, MČ Praha - Kolovraty, MČ Praha - Nedvězí, Říčany, Nupaky 

Katastrální území: Běchovice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Uhříněves, Královice, 

Kolovraty, Nedvězí u Říčan, Říčany u Prahy, Kuří u Říčan, 

Nupaky 

4. Obchodní firma oznamovatele 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

5. IČ oznamovatele 

65993390 

6. Sídlo (bydliště) oznamovatele 

Na Pankráci 546/56 

140 00 Praha 4 
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE 

Předmětem tohoto posouzení je dokumentace „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, 

Běchovice - dálnice D1“ v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. 

Záměr „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1“ naplňuje 

dikci bodu 9.3. Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a pozemních komunikací, které 

mohou být označeny jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního předpisu, 

kategorie I, přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

v platném znění.  

Zpracování dokumentace nepředcházelo zjišťovací řízení. Oznamovatel využil § 6 

odst. 5 zákona 100/2001 Sb. v platném znění a předložil místo oznámení dokumentaci vlivů 

záměru na životní prostředí (dále jen "dokumentace") podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu. V 

tomto případě se dále postupuje podle § 8.  

Dokumentace záměru byla podána na Ministerstvo životního prostředí ČR (dále jen 

MŽP). Dokumentace byla rozeslána dopisem MŽP č. j. 27037/ENV/17 ze dne 19. 4. 2017. 

Dokumentace s náležitostmi dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. byla zpracována 

oprávněnou osobou Ing. Liborem Ládyšem, držitelem autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 

Sb. - osvědčení č. j. 3772/603/OPV/93 s posledním prodloužením platnosti autorizace č. j. 

70572/ENV/15 ze dne 4. 11. 2015). 

MŽP pověřilo na základě výběrového řízení dopisem č. j. 27181/ENV/17 ze dne 21. 4. 

2017 zpracováním posudku o vlivech záměru Ing. Josefa Tomáška, CSc. z firmy Středisko 

odpadů Mníšek s.r.o. (držitel osvědčení o odborné způsobilosti ke zpracování dokumentace a 

posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., č. o. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 

s posledním prodloužením autorizace na 5 let pod č. j.: 37351/ENV/16 ze dne 26. 6. 2016). 

Pro zpracování posudku byly předány tyto podklady: 

 dokumentace  

 kopie dopisu příslušného úřadu - rozeslání dokumentace 

Vyjádření k dokumentaci zaslalo MŽP zpracovateli posudku dopisem č. j. 

36129/ENV/17 ze dne 30. 5. 2017 (zpracovatel posudku obdržel dne 1. 6. 2017) a dopisem č. 

j. 39508/ENV/17 ze dne 9. 5. 2017 (zpracovatel posudku obdržel dne 13. 6. 2017, (zřejmě 

nesprávné datum na předávacím dopisu)). 

Po prostudování dokumentace a vyjádření k ní požádal zpracovatel posudku 

oznamovatele dopisem ze dne 14. 7. 2017 o další podklady ve smyslu § 9 odst. 6 zákona 

100/2001 Sb., nezbytné pro zpracování posudku (viz příloha 2 tohoto posudku). Jednalo se o 

doplnění údajů týkajících se dopočtu některých hodnot akustické zátěže, problematiku staré 

akustické zátěže v případě vyhodnocení akustické zátěže a další účelné informace. 

V důsledku množství předaných vyjádření a obsažených připomínek požádal 

zpracovatel posudku dopisem 087/17/To ze dne 31. 7. 2017 o prodloužení termínu odevzdání 

posudku dle § 9, odts. (3) zákona. Ministerstvo životního prostředí dopisem ze dne 7. 8. 2017 

č. j. MZP/2017/710/377 této žádosti vyhovělo. 
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 II.1. Úplnost dokumentace 

Dokumentace vlivů záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - 

dálnice D1“ na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) je zpracována v rozsahu přílohy č. 

4 zákona. 

Dokumentace byla zpracována Ing. Liborem Ládyšem, držitelem autorizace dle § 19 

zákona č. 100/01 Sb. 

Dokumentace obsahuje 351 stran textu a 17 samostatných příloh. 

Na začátku dokumentace je nad rámec osnovy dle přílohy č. 4 uvedena kapitola Úvod, 

ve které jsou shrnuty údaje o potřebě záměru, o dosavadním procesu posouzení vlivu stavby 

na životní prostředí a o navazujícím procesu územního řízení.  

Vlastní dokumentace v kapitole A. Údaje o oznamovateli charakterizuje základní 

údaje o oznamovateli předkládaného záměru.  

Kapitola B. Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky záměru a splňuje 

po formální stránce požadavky přílohy č. 4 zákona. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola 

komentována v další části předkládaného posudku. 

Kapitola C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území - kapitola obsahuje 

tyto podkapitoly: 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska 

jeho únosného zatížení 

Kapitola splňuje po formální stránce požadavky přílohy č. 4 zákona. Z hlediska věcné 

náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného posudku.  

Kapitola D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a 

na životní prostředí - kapitola obsahuje tyto podkapitoly: 

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 

a hodnocení jejich velikosti a významnosti. 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 

velikosti a významnost a možnosti přeshraničních vlivů 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 

stavech  

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných 

nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou 

vzhledem k záměru možné 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů 

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve 

znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace 

Kapitola splňuje po formální stránce požadavky přílohy č. 4 zákona. Z hlediska věcné 

náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného posudku.  
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Předložená dokumentace obsahuje dále požadovanou kapitolu E. Porovnání variant 

řešení záměru, kapitolu F. Závěr, kapitolu G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického 

charakteru a kapitolu H. Přílohy.  

Součástí dokumentace je 17 samostatných příloh.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že dokumentace záměru „Silniční okruh kolem Prahy, 

stavba 511, Běchovice - dálnice D1“ je zpracována přiměřeně v členění podle přílohy č. 4 

zákona a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům zákona 101/2001 Sb. v rozsahu 

akceptovatelném zpracovatelem posudku. 

 

 II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod 

hodnocení 

V této části posudku je hodnocen obsah jednotlivých kapitol dokumentace. Je 

prověřena úplnost a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. 

Jmenovitě jsou uvedeny všechny nedostatky ve zpracování, kterých se zpracovatel 

dokumentace dopustil a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry dokumentace. 

Za titulní stránkou jsou v dokumentaci uvedeny kontaktní údaje na zhotovitele 

dokumentace a je uveden řešitelský tým dokumentace a jednotlivých odborných studií (je 

uveden podpis vedoucího řešitelského týmu).  Za obsahem dokumentace je uveden seznam 

příloh dokumentace (17 příloh), přehled nejdůležitějších používaných zkratek a seznam 

obrázků a tabulek. 

Seznam příloh dokumentace: 

Příloha č. 1 Dopravně inženýrské podklady pro stavbu Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, 

Běchovice – dálnice D1 – Současný a střednědobý výhled (TSK hl. m. Prahy, leden 

2017)  

Příloha č. 2 Dopravně inženýrské podklady pro stavbu Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, 

Běchovice – dálnice D1 – Dlouhodobý výhled (IPR hl. m. Prahy, únor 2017) 

Příloha č. 3 Komplexní posouzení alternativního návrhu Silničního okruhu kolem Prahy (ČVUT, 

Fakulta dopravní, říjen 2016) 

Příloha č. 4  Akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., únor 2017) 

Příloha č. 5 Modelové hodnocení kvality ovzduší (ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o., 

únor 2017) 

Příloha č. 6 Vyhodnocení vlivu záměru na klimatický systém a odolnost a zranitelnost projektu 

vůči klimatickým změnám (ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o., březen 

2017) 

Příloha č. 7 Hodnocení zdravotních rizik – Hluk (EKOLA group, spol. s r.o., únor 2017) 

Příloha č. 8 Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví (ATEM - Ateliér 

ekologických modelů, s.r.o., únor 2017) 

Příloha č. 9 Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz (EKOLA group, spol. s r.o., prosinec 2016) 

Příloha č. 10 Biologické hodnocení (Doc. Dr. Jan Farkač, CSc., prosinec 2016) 

Příloha č. 11 Kumulace vlivů staveb Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice 

D1 a I/12 Běchovice – Úvaly na PP Lítožnice (Doc. Dr. Jan Farkač, CSc., prosinec 

2016) 

Příloha č. 12 Rámcová migrační studie (EVERNIA s. r. o., listopad 2016)  

Příloha č. 13 Posouzení vlivu na vodní útvary (GEOoffice, s.r.o., listopad 2016) 

Příloha č. 14 Dendrologický průzkum (Ing. František Moravec, listopad 2016) 
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Příloha č. 15 Projekt monitoringu životního prostředí (GeoTec-GS, a.s., listopad 2016) 

Příloha č. 16 Výkresová část 

Výkres č. 1 Přehledná situace (1 : 10 000) 

Výkres č. 2 Koordinační situace – díl A (1 : 2 000) 

Výkres č. 3 Koordinační situace – díl B (1 : 2 000) 

Výkres č. 4 Koordinační situace – díl C (1 : 2 000) 

Výkres č. 5 Podélný profil (1 : 5 000 / 1 : 500) 

Výkres č. 6 Charakteristické příčné řezy (1 : 250) 

Výkres č. 7 Vzorové řezy - tunely (1 : 50) 

Výkres č. 8 Výkres ZOV (1 : 10 000) 

Příloha č. 17 Mapová část 

Mapa č. 1 Přírodní hodnoty (1 : 20 000) 

Mapa č. 2 ÚSES (1 : 20 000) 

Mapa č. 3 Ochrana vod (1 : 20 000) 

Obsah jednotlivých kapitoly dokumentace je dále shrnut do krátkého odstavce a 

stanovisko zpracovatele posudku k obsahu a úrovni zpracování je uvedeno kurzivou za tímto 

shrnutím. 

Úvod 

V této kapitole jsou shrnuty údaje o potřebě záměru, je uvedena stručná charakteristika 

záměru, shrnut dosavadní proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí (záměr byl již 

v minulosti posouzen dle zákona č. 244/1992 Sb.) a navazující proces územního řízení 

(dokumentace k územnímu řízení byla předložena na konci roku 2006) a je popsáno 

zdůvodnění nového posuzování dle zákona 100/201 Sb.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je zpracována nad rámec osnovy dokumentace, ale je velmi účelné, že ji 

zpracovatel dokumentace uvedl, neboť uvádí historický vývoj řešení předmětného úseku 

Pražského okruhu, který nebyl jednoduchý. Stručně historický vývoj z hlediska procesu EIA je 

uveden i v kapitole B.I.4 dokumentace - Charakter záměru a možnost kumulace s jinými 

záměry. 

 

A. Údaje o oznamovateli 

Uvedeny jsou následující údaje o oznamovateli: název, IČO, sídlo, kontakt na 

oprávněné zástupce oznamovatele. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Kapitola obsahuje všechny údaje požadované zákonem. 
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B. Údaje o záměru 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona 

Je uveden tento název: Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – 

dálnice D1. Záměr je podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. zařazen do kategorie I, 

sloupec A, bodu 9.3 – „Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a pozemních komunikací, 

které mohou být označeny jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního právního 

předpisu“. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.  

 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Na úvod je konstatováno, že záměr je z hlediska vedení trasy posuzován v jedné 

variantě. Variantě jsou řešeny mosty Dubeč (SO 203) a Kolovraty (SO 208) z hlediska typu 

konstrukce a počtu mostních pilířů. Délka, výška a volná šířka těchto mostních objektů je 

navržena vždy stejná. 

Předmětná stavba Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – D1 (dále jen 

„SOKP 511“) je navržena v délce 12 571 m (začátek úseku je v km 64,000, konec úseku v km 

76,571 trasy silničního okruhu kolem Prahy). Stavba 511 je navrhována v definitivním 

šířkovém uspořádání jako šestipruhová komunikace kategorie D 34,5/100 s rozšířeným 

středním dělicím pásem a nouzovými pruhy. 

Součástí stavby SOKP 511 je přeložka Štěrboholské radiály v kategorii S 22,5/100 a 

délce 1 140 m a velice krátký, úvodní cca 40 m napojovací úsek na Hostivařskou spojku (cca 

72 km).  

Na celé trase SOKP 511 jsou navrženy čtyři mimoúrovňové křižovatky (dále jen 

„MÚK“) - MÚK Dubeč - křížení SOKP 511 se Štěrboholskou radiálou, MÚK Uhříněves - 

v místě křížení trasy okruhu se silnicí III/33310 (Uhříněves - Koloděje), MÚK Říčany - 

křížení s komunikací I/2 a MÚK Lipany - křížení se silnicí III/03339 Lipany - Říčany.  Kromě 

silnic, na kterých jsou navrženy mimoúrovňové křižovatky, kříží SOKP 511 rovněž 

mimoúrovňově, ale bez připojení další silnice a místní komunikace. 

V rámci stavby SOKP 511 bude realizováno 5 mostních objektů v MÚK Dubeč, 

dalších 5 mostů na SOKP a 10 mostů přes SOKP, 2 mosty na silnicích a rampách mimo 

silniční okruh a 2 tunely - tunel Na Vysoké (384 m) a tunel Dubeč (275 m). 

Stavba SOKP 511 dále zahrnuje realizaci propustků na SOKP i na silnicích a rampách 

mimo SOKP, zárubních zdí, objektů odvodnění komunikací, úprav vodotečí, přeložek, 

protihlukových opatření, oplocení, sadových úprav a dalších souvisejících provozních staveb. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V této kapitole jsou uvedeny základní technické parametry SOKP 511. Zpracovatel 

posudku zde postrádá informaci o uvažované frekvenci dopravy na nové komunikaci, tyto 

údaje jsou uvedeny v dalších částech dokumentace.  Jinak bez připomínek. 
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B.I.3. Umístění záměru 

V údajích o umístění záměru je uvedeno Hl. město Praha a Středočeský kraj, obce MČ 

Praha - Běchovice, MČ Praha - Dubeč, MČ - Praha 22, MČ Praha - Královice, MČ Praha - 

Kolovraty, MČ Praha - Nedvězí, Říčany, Nupaky a katastrální území Běchovice, Dubeč, 

Hájek u Uhříněvsi, Uhříněves, Královice, Kolovraty, Nedvězí u Říčan, Říčany u Prahy, Kuří 

u Říčan a Nupaky. 

Je uvedeno Schematické umístění záměru a odkaz na přílohu 16 Výkresová 

dokumentace.  

Je popsáno umístění záměru ve vztahu k dotčeným územně-plánovacím 

dokumentacím (záměr je v souladu s platnými ÚP).  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.  

 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Charakter záměru - je uvedena novostavba, druh stavby dálnice (dříve rychlostní 

silnice -  je objasněna problematika termínu „rychlostní silnice“ dle platné legislativy). 

Jednou z hlavních funkcí této části silničního okruhu kolem Prahy je v součinnosti 

s ostatními již provozovanými stavbami SOKP vybudování uceleného tahu, který bude 

propojovat dálnice D1, D5, D6, D7, D10, D11 a budoucí D3, D4. 

Možnost kumulace s jinými záměry 

Fáze výstavby 

Je uvedeno, že pro fázi výstavby je posouzena kumulace s výstavbou přeložky stavby 

I/12 Běchovice - Úvaly (dále jen „přeložka I/12“), která je navržena mimo zastavěné území 

Běchovic, Újezdu nad Lesy a Úval a zprovoznění obou staveb je plánováno ve stejném 

termínu. 

Je popsáno, jak jsou v dokumentaci vyhodnoceny kumulativní vlivy výstavby obou 

staveb na ovzduší, akustickou situaci a zdraví obyvatel. 

Fáze provozu 

Je konstatováno, že dokumentace EIA posuzuje dva výhledové časové horizonty, a to 

výhledový stav v roce 2025 (stav krátce po zprovoznění záměru) a výhledový stav v roce 

2040+ (horizont naplnění ÚP hl. m. Prahy). 

Automobilová doprava 

Je uvedeno, že základní údaje o intenzitách automobilové dopravy na předmětném 

úseku stavby 511 a v širším zájmovém území pro výše uvedené stavy byly převzaty 

z dopravně-inženýrských podkladů, které jsou součástí přílohy č. 1 a 2 dokumentace. Pro 

jednotlivé uvažované varianty v akustickém posouzení a v modelovém hodnocení kvality 

ovzduší je uvedeno, které komunikace byly v těchto variantách zohledněny. Jedná se o tyto 

varianty: 

 střednědobý výhled - horizont 2025 (stav bez záměru) 

 výhledového stavu v roce 2025 (stav se záměrem) 

 výhledového stavu v roce 2040+ (stav se záměrem) 
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Železniční doprava 

Z důvodu potřeby komplexního (kumulativního) hodnocení na životní prostředí, byla 

v rámci předkládané dokumentace EIA hodnocena i železniční doprava. Ve výhledovém stavu 

v roce 2025 byla zohledněna železniční trať č. 010 Česká Třebová – Praha-Masarykovo 

nádraží, resp. její koridorový úsek Běchovice – Úvaly a v jižní části řešeného území 

železniční trať č. 221 Benešov u Prahy – Praha-Vršovice. Ve výhledovém stavu v roce 2040+ 

byla do posouzení zahrnuta také plánovaná stavba vysokorychlostní trati VRT Praha – Brno. 

Počty průjezdů vlaků na výše uvedených železničních tratích byly převzaty z dat 

Správy železniční dopravní cesty, s. o. 

Vyhodnocení kumulativních vlivů provozu záměrů SOKP 511 a přeložky I/12 

Běchovice – Úvaly 

Je konstatováno, že dokumentace EIA věnuje detailní pozornost kumulativním vlivům 

provozu SOKP 511 a přeložky I/12 Běchovice - Úvaly na jednotlivé složky životního 

prostředí, které mohou být dotčeny -  ovzduší, akustická situace, zdraví obyvatel, odtokové 

poměry v území a na ochranu přírody a krajiny. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant a 

hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Je konstatováno, že hl. m. Praha je významnou křižovatkou dálniční a silniční sítě 

České republiky a středoevropského prostoru a přesto stále postrádá propojující ucelenou 

kapacitní komunikaci, která umožní realizaci dopravních vztahů mezi jednotlivými prvky 

dálniční a silniční sítě, která je radiálně směřována k hlavnímu městu.  

Silniční okruh kolem Prahy (dále jen „SOKP“), jehož je posuzovaná stavba SOKP 511 

součástí, je zanesen v územně plánovacích dokumentech na národní, krajské i lokální úrovni 

(je uveden výčet těchto ÚPD).  

Nutnost dokončení uceleného silničního okruhu kolem Prahy, a tedy i potřeba stavby 

SOKP 511, vyplývá z dlouhodobého růstu dopravního zatížení hustě obydlených částí hl. m. 

Prahy i z potřeby celé řady středočeských obcí, které jsou negativně dotčeny tranzitní 

dopravou. Absence SOKP 511 se velmi negativně projevuje především přetížením stávajících 

komunikací tranzitní automobilovou dopravou. 

Předmětný záměr spolu s provozovanou stavbou 510 Satalice - Běchovice propojí 

dálnice D1, D10 a D11.  

Přehled posuzovaných variant 

Je konstatováno, že záměr je z hlediska vedení trasy hodnocené stavby posuzován 

v jedné variantě. Technické řešení stavby SOKP 511 je navrženo invariantně, s výjimkou 

technického řešení mostů Dubeč (SO 203) a Kolovraty (SO 208), které jsou řešeny variantě z 

hlediska typu konstrukce a počtu mostních pilířů. Délka, výška a volná šířka je u těchto 

mostních objektů navržena vždy stejná. 

V rámci dokumentace EIA jsou hodnoceny následující časové horizonty, resp. stavy: 

 Stávající stav    2016 
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 Fáze výstavby   2021–2024  

 Fáze provozu   2025 (stav bez záměru a se záměrem) 

 Fáze provozu   2040+ (horizont naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy) 

Kapitola B. I. 5. se dále zabývá popisem možných variant záměru (vč. zevrubného 

popisu hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí), které byly prověřovány 

v minulosti.  

V podkapitole „Historie trasování SOKP v územním plánu hl. m. Prahy“ je stručně 

popsán vývoj umístění silničního okruhu kolem Prahy od roku 1964 až po rok 2009.  

ÚPn SÚ hl. m. Prahy (1999) 

Jsou popsány tři varianty koridoru pro vedení trasy celého silničního okruhu kolem 

Prahy dle ÚPn SÚ hl. m. Prahy z roku 1999:  

 Varianta JV-K (varianta jihovýchodní krátká) 

 Varianta JV-D (varianta jihovýchodní dlouhá) 

 Varianta R (varianta regionální) 

s tím, že na základě projednávání byla vybrána varianta JV-D, která byla zahrnuta do návrhu 

ÚPn SÚ hl. m. Prahy v roce 1998 a v roce 199 schválena (v územní rezervě). Trasu 

stabilizoval i ÚP VÚC Pražského regionu v roce 2006 a následně i v roce 2011 schválené 

ZÚR Středočeského kraje a Aktualizace č. 1 ZÚR hl. m. Prahy. Je podrobněji popsáno 

projednávání ZÚR hl. m. Prahy včetně aktualizace č. 1., i ZÚR Středočeského kraje 

Posuzování variant Silničního okruhu kolem Prahy, stavba č. 511: dálnice D1-

Běchovice v procesu EIA 

Je popsáno posouzení záměru v roce 2000 dle zákona 244/1992 Sb. v rámci něhož 

byly prověřovány a posuzovány celkem čtyři varianty A - D řešení tohoto úseku komunikace. 

Varianty jsou popsány a znázorněny v situaci. V roce 2002 bylo vydáno souhlasné stanovisko 

s podmínkami pro variantu B=A.  

Alternativní návrh silničního okruhu kolem Prahy, tzv. Regionální varianta 

V této podkapitole je popsán vývoj vzniku a posuzování tzv. regionální alternativy 

trasy SOKP (dále jen „vREG“), tedy trasy polohově odlišné od té, která je v souladu 

s územními plány a Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy a Středočeského kraje (dále jen 

„vZUR“) a která vznikla na základě požadavku ŘSD ČR v letech 2014 a 2015. Jsou zmíněny 

studie, které zpracovalo Sdružení Ing. Milan Strnad & NÝDRLE – projektová kancelář s.r.o. 

a dále Komplexní posouzení alternativního návrhu Silničního okruhu kolem Prahy, které 

zpracovalo ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů v říjnu 2016 (příloha 

3 dokumentace). Trasa vREG je znázorněna na situaci.  

Je komentován technický návrh vREG, územní připravenost vREG, porovnány 

intenzity dopravy a dopravní výkony vREG a vZUR dle komplexního posouzení ČVUT (viz 

výše. Je uveden odkaz na rizikovou analýzu a multikriteriální analýzu vREG uvedené 

v komplexním posouzení ČVUT (viz výše) a uvedeny závěry a doporučení z tohoto materiálu.  

V podkapitole „Shrnutí“ je konstatováno, že v minulosti byla výběru vhodné varianty 

územního umístění SOKP, resp. SOKP 511, věnována dostatečná pozornost. Variantní řešení 

SOKP, včetně posuzované stavby 511 bylo vyhodnoceno nejen v územně plánovacích 

dokumentacích různých úrovní, ale také v samotném procesu EIA v roce 2000, který byl 

zakončen vydáním souhlasného stanoviska MŽP, ve kterém byly vybrány nejvhodnější 
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varianty řešení z hlediska vlivu na životní prostředí (varianta B=A) a kde byly jasně 

specifikovány podmínky realizace stavby. 

V rámci studií a dokumentací, které byly v průběhu minulých let postupně 

zpracovávány, byly navrhované varianty vedení SOKP 511 posuzovány z různých hledisek. 

Opakovaně byly hodnoceny dopady na jednotlivé složky ŽP (zejména vlivy na hluk, ovzduší 

a lidské zdraví), dále účelnost a efektivnost stavby v té které variantě z hlediska dopravního 

využití tranzitní a zdrojovou a cílovou dopravou a v neposlední řadě také ekonomická a 

časová náročnost hodnocených variant SOKP. 

Jako nejvhodnější varianta vedení SOKP 511 se dlouhodobě jeví varianta 

stabilizovaná v platných územně plánovacích dokumentacích (platný ÚPn SÚ hl. m. Prahy, 

ÚP města Říčany a ÚP obce Nupaky, ZÚR hl. m Prahy a ZÚR Středočeského kraje, PÚR ČR 

včetně jejích aktualizací) a která je dlouhodobě sledována investorem stavby a projekčně 

připravována. 

Na základě výše uvedených důvodů je dokumentace EIA a tedy i posouzení vlivu 

stavby na životní prostředí pro stavbu SOKP 511 zpracováváno invariantně, a to pro variantu 

vedení SOKP 511 stabilizovanou v platných územně plánovacích dokumentacích. 

V souladu s Usnesením vlády ČR č. 430 ze dne 11. 5. 2016 se při přípravě nové 

dokumentace EIA vycházelo z nejaktuálnějšího stupně projektové dokumentace, kterou má 

investor ve vztahu k záměru k dispozici. V tomto případě se jedná o poslední a nejaktuálnější 

verzi dokumentace pro územní řízení (Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o., září 2014). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kapitola dokládá složitost vývoje řešení nutného dokončení SOKP včetně SOKP 511 a 

zdůvodnění jednovariantního řešení SOKP 511 v procesu dle zákona 100/2001 Sb. 

Zpracovatel posudku nemá připomínky. 

  

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 

Rozsah této kapitoly je cca 25 stran textu. Na úvod je konstatováno, že v této kapitole 

byla věnována pozornost především těm parametrům záměru, které mají přímý vztah 

k problematice životního prostředí. Byl tedy kladen důraz především na uvedení 

environmentálně významných parametrů záměru. Technické řešení vychází z nejaktuálnější 

verze dokumentace pro územní řízení (Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o., září 2014).  

Objekty na komunikacích - popsány základní parametry objektu SO 101 Hlavní trasa 

silničního okruhu, SO 102 Štěrboholská radiála (přeložka Štěrboholské radiály v délce 1 140 

m v souvislosti s realizací MÚK Dubeč), SO 103 Hostivařská spojka, SO 110 MÚK Dubeč 

(mimoúrovňové křížení SOKP se Štěrboholskou radiálou),  SO 111 MÚK Uhříněves 

(mimoúrovňové křížení SOKP se silnicí III/33310 v úseku Uhříněves - Koloděje), SO 112 

MÚK Říčany (mimoúrovňové křížení SOKP s komunikací I/2 v úseku Říčany - Uhříněves), 

SO 113 MÚK Lipany (mimoúrovňové křížení SOKP se silnicí III/33339), SO 116 - 119 

Manipulační plochy před tunelovými portály, SO 120 - 126  - původně komunikace pouze pro 

správu a údržbu komunikací (např. zimní údržba komunikací) - nyní uvažovaná jako veřejná 

komunikace - „nová Donátská“, SO 130 - 139 Křižující komunikace (přeložky silnic III. tříd), 

SO 150 - 159 a 175 - 177 Polní cesty (propojení stávajících polních cest) a SO 185 - 189 

Dočasné komunikace + Dopravně-inženýrská opatření. 

Mostní objekty - popsány mostní objekty v MÚK Dubeč, mosty na SOKP, mosty přes 

SOKP a mosty na silnicích a rampách mimo silniční okruh. 
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Tunely - popsány tunely „Dubeč“ (275 m) a „Na Vysoké“ (384 m). 

Doplňkové objekty - popsány sadové úpravy, vegetační zelené pásy, převedení 

biokoridorů, rekultivace rušených částí komunikací, oplocení (v celé délce této komunikace), 

protihluková opatření (převzata z aktuální projektové dokumentace pro územní řízení a 

prověřena v rámci akustického posouzení (doplněna pouze nová protihluková stěna podél 

komunikace „nová Donátská“)) a protihluková stěna Běchovice (podél celé západní hrany 

obytného území Běchovice 2).  

Vodohospodářské objekty - popsáno odvodnění (ze zpevněné části komunikace a 

z přilehlého nezpevněného terénu (svahy zářezu) do dešťové kanalizace a dále přes 

uklidňovací jímku, předčisticí zařízení (DUN) a retenční nádrž do recipientu) a úpravy 

vodotečí (výškové a směrové úpravy převážně melioračních kanálů svodnic nebo občasných 

vodotečí a příkopů od stávajících polních cest; přechod stavby SOKP 511 přes větší vodoteče 

(Pitkovický potok, Říčanský potok) je řešen přemostěním) 

Stručný popis jednotlivých úseků výstavby a jejich dopravního napojení na okolní 

komunikační síť - stavba je rozdělena na 4 úseky, popsány příjezdy na jednotlivá staveniště.  

Příjezdové a odjezdové trasy, intenzita obslužné staveništní dopravy - popsány 

primární a doplňkové přístupové trasy s tím, že předpokládaná intenzita obslužné staveništní 

dopravy je detailně popsána v kap. B. II. 4. 1.  

Charakter staveniště - stručně popsány vytipované plochy zařízení staveniště 

Technologie výstavby a technologické etapy stavby - doba trvání výstavby cca 48 

měsíců, jsou popsány 3 etapy výstavby (přípravné práce, realizace základních objektů stavby 

a dokončovací práce)  

Technologie stavby - v tabulce uveden seznam strojů používaných při stavební 

činnosti. 

Předpokládaná pracovní doba a počet pracovníků na stavbě - pracovní doba bude 

pouze přes den, a to mezi 7 – 21 h. Počet stálých pracovníků bude v rozmezí 30 - 60.  

Zemní práce - uvedena bilance zeminy, objemy skrývek kulturní vrstvy půdy a 

podorničí.  

Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů - je stručně 

popsáno uspořádání staveniště. 

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů - 

pro fázi projektových příprav, výstavby a provozu záměru jsou uvedena opatření, která jsou 

přímou součástí záměru a s jejichž plněním se přímo počítá. 

Pro fázi výstavby jsou to opatření na ochranu ovzduší, na ochranu před hlukem, na 

ochranu přírody a krajiny, na ochranu podzemních a povrchových vod, na ochranu půd a 

další. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Poznámka k pracovní době při výstavbě - uvedenou informaci je potřeba chápat tak, 

že v noci mohou být prováděny práce bez významného akustického ovlivnění okolí, totéž se 

týká sobot a nedělí. 

Jinak bez připomínek. 
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

Je uveden termín zahájení stavby 01/2021 a termín dokončení stavby 12/2024 s tím, že 

určení konkrétních termínů realizace stavby je závislé na termínech kladného projednání 

dokumentace k územnímu a ke stavebnímu řízení. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.  

 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 

Na území Hl. města Praha jsou uvedeny Městské části Praha - Běchovice, Praha - 

Dubeč, Praha - Kolovraty, Praha – Královice, Praha - Nedvězí, Praha 22 a Praha - Dolní 

Počernice (dále jsou uvedena katastrální území Běchovice, Dubeč, Uhříněves, Hájek 

u Uhříněvsi, Královice, Nedvězí u Říčan, Kolovraty). Na území Středočeského kraje jsou 

uvedeny Říčany u Prahy, Nupaky a Modletice (dále jsou uvedena katastrální území Říčany 

u Prahy, Kuří u Říčan a Nupaky) s tím, že území Prahy - Dolních Počernic a Modletic stavba 

přímo nezasahuje, může však mít na toto území vliv. Dále je připouštěno, že v období 

výstavby záměru mohou být vlivem přepravy materiálů dotčeny další územně samosprávní 

celky, ale že konkrétní výčet není v této fázi přípravy projektu k dispozici. Zdroje materiálů a 

přepravní trasy budou vymezeny dodavatelem stavby a lze je případně korigovat z hlediska 

možných dopadů na životní prostředí 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Pouze poznámka, že Říčany u Prahy je název katastrálního území, název dotčeného 

územně samosprávného celku je Říčany. Jedná se o výčet dotčených samosprávných celků 

vlastní stavbou SOKP 511. Zcela logicky vlastním provozem SOKP 511 po realizaci budou 

dotčeny vyvolanou změnou dopravní frekvence na souvisejících komunikacích další územně 

samosprávné celky.  Jinak bez připomínek. 

 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 zákona 100/2001 Sb. a správních 

úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 

Jako hlavní navazující rozhodnutí je uvedeno rozhodnutí o umístění stavby a stavební 

povolení dle zákona č. 183/2006 Sb.  

Jsou uvedena následující další nutná povolení, souhlasy či závazná stanoviska, která je 

třeba získat pro konečné povolení či provoz záměru: závazné stanovisko k ověření vlivu změn 

záměru dle §9a odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., rozhodnutí ke kácení dřevin rostoucích mimo 

les, odstranění staveb - rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., stanovisko k odnětí pozemků 

k plnění funkcí lesa, souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, stanovisko k zásahu do 

významného krajinného prvku, prvků územního systému ekologické stability a krajinného 

rázu dle zákona č. 114/1992 Sb., povolení k nakládání s podzemními nebo povrchovými 

vodami, souhlasy a rozhodnutí dle zákona č. 254/2001 Sb., výjimka z ochrany zvláště 

chráněných druhů a ze zákazů ve zvláště chráněných územích dle zákona č. 114/1992 Sb., 

souhlasy správců silnic a inženýrských sítí s dočasnými i trvalými přeložkami jednotlivých 

objektů a se stavbou v jejich ochranném pásmu. Je uvedeno konkrétně nebo obecně, kdo tato 

rozhodnutí, souhlasy nebo stanoviska vydává.  
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Formální připomínkou je, že dle přílohy č. 4 zákona 100/2001 Sb. je správný název 

kapitoly „Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 zákona 100/2001 Sb. a správních 

orgánů, které budou tato rozhodnutí vydávat“.  

 

B.II. Údaje o vstupech 

B. II.1. Půda 

Na úvod jsou zopakovány údaje o umístění záměru a je zmíněno, že pro předmětnou 

stavbu byl pro účely územního řízení vypracován aktuálně platný Záborový elaborát (RIGES 

s.r.o., listopad 2012) a následný Doplněk záborového elaborátu (RIGES s.r.o., září 2014). 

Zemědělský půdní fond (ZPF) 

Posuzovaný záměr si vyžádá zábor ZPF o celkové výměře trvalého záboru 171,6 ha a 

26,4 ha dočasného záboru. V  tabulce č. 5 jsou uvedeny zábory pozemků chráněných jako 

ZPF v jednotlivých katastrálních územích (trvalý zábor a dočasný zábor do pěti let a do 

jednoho roku trvání). V tabulce č. 6 je uveden výčet jednotlivých bonitovaných půdně 

ekologických jednotek (BPEJ), včetně specifikace třídy ochrany ZPF. V tabulkách č. 7 - 10 

jsou uvedené BPEJ popsány. V tabulce č. 11 jsou uvedeny zábory půd podle tříd ochrany (v 

nejcennější I. třídě ochrany 48 % ploch) a v následující tabulce charakteristika jednotlivých 

tříd.  

Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) 

Navrhovaný záměr bude vyžadovat zábor PUPFL o celkové výměře trvalého záboru 

1,25 ha a 0,03 ha dočasného záboru do 5 let trvání. V  tabulce č. 13 jsou uvedeny zábory 

pozemků chráněných jako PUPFL v jednotlivých katastrálních území (trvalý a dočasný 

zábor). 

Bilance zeminy 

Jsou zopakovány údaje uvedené již v kapitole B.I.6 o bilanci zeminy (vytěžený a 

potřebný materiál) a o objemech skrývek kulturní vrstvy půdy a podorničí. Bilance zemin 

bude téměř vyrovnaná, rozvoz zeminy bude prováděn převážně v prostoru stavby SOKP 511. 

Ornice a podorničí budou prioritně použity na zpětné ohumusování stavby SOKP 511. Bude 

se jednat hlavně o plochy uvnitř mimoúrovňových křižovatek, eventuálně v místech 

souběžných zelených pásů a valů. Zbytek svrchních kulturních vrstev půdy, resp. hlouběji 

uložených zúrodnění schopných zemin bude odvezen mimo staveniště a využit např. pro 

zemědělské účely. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek. V další fázi projektové přípravy je nutno zpřesnit trvalý 

zábor a dočasný zábor ZPF i ve vazbě na způsob rekultivace dotčených pozemků. 

 

B.II.2. Voda 

Fáze výstavby 

Zásobování stavenišť vodou bude řešeno dovážením vody k provozním účelům 

v cisternách, pitná voda bude dovážena v plastových lahvích nebo barelech. Spotřeba vody 

bude určena na základě způsobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel.  
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Spotřeba pitné vody bude závislá na počtu pracovníků činných při výstavbě, velikosti 

a vybavení sociálního zařízení. Je uveden předpoklad spotřeby vody na jednoho pracovníka. 

Technologická voda bude spotřebována pro kropení betonu během tuhnutí, kropení 

rozestavěných částí stavby, ploch deponií zemin, komunikací apod. jako ochrana proti 

nadměrnému prášení a pro očistu vozidel a stavebních strojů. Beton bude na stavbu dovážen 

z betonárny umístěné mimo prostor stavby. Případná potřeba požární vody bude pokryta ze 

zdrojů provozní vody. 

Fáze provozu 

Spotřeba pitné vody nepředpokládá. Předpokládá se potřeba vody pouze na údržbu a 

mytí vozovek a bude pokryta dovozem cisternami či bude součástí technologie čištění 

povrchu komunikace. Pro zabezpečení požárního zásahu v tunelech bude v celé délce 

tunelové trouby vedeno požární potrubí s vyústky pro připojení hadice. Potrubí bude přes 

napouštěcí ventily propojeno s požárním vodovodem.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.  

 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Nároky na surovinové zdroje 

Fáze výstavby 

Je uveden výčet hlavních surovin pro výstavbu komunikace (kamenivo a štěrkopísky, 

asfalty, cement, ocel) a vyčíslena předpokládaná celková potřeba konstrukcí pro stavbu. 

Bilance zemin je uvedena v kap. B. II. 1. Půda. Dále jsou zmíněny pohonné hmoty, oleje 

a maziva využívané pro provoz staveništní mechanizace a obslužné staveništní dopravy. 

Přesná množství a zdroje surovin a materiálů budou upřesněna po vybrání zhotovitele 

stavby. 

Fáze provozu 

Je zmíněna spotřeba pohonných hmot, olejů a maziv pro mechanismy údržby dálnice, 

spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu a spotřeba pohonných hmot pro provoz 

záložních dieselagregátů pro zajištění funkčnosti osvětlení a větrání v tunelech. 

Nároky na energetické zdroje 

Fáze výstavby 

Jako zdroj elektrické energie jsou uvedena vedení, která probíhají v těsné blízkosti 

stavby. Připojení bude možné přes staveništní rozvaděč s měřením, který zrealizuje zhotovitel 

stavby. V místech vzdálených od jednotlivých zařízení stavenišť budou použity mobilní 

dieselagregáty. Nároky stavby na energetické zdroje budou vycházet z množství a požadavků 

vybraného zhotovitele stavby. 

Fáze provozu 

Provoz záměru bude vyžadovat spotřebu elektrické energie na provoz osvětlení 

komunikace, systémů SOS a DIS, protipožárního systému, mýtného portálu, měření 

maximální povolení rychlosti v tunelech a automatického sčítání dopravy. Spotřeba elektrické 

energie bude stanovena v navazujícím stupni projektové dokumentace. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.  

 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu 

Na úvod je konstatováno, že dokumentace posuzuje stávající a dva výhledové časové 

horizonty, a to stávající stav v roce 2016, výhledový stav v roce 2025 (stav krátce po 

zprovoznění záměru) a výhledový stav v roce 2040+ (horizont naplnění ÚP hl. m. Prahy) a že 

dopravně-inženýrské podklady byly zpracovány spol. TSK hl. m. Prahy a IPR hl. m. Prahy 

(příloha č. 1 a 2 dokumentace EIA). 

Stávající komunikační síť 

Je popsána nadřazená komunikační síť v řešeném území (Štěrboholská radiála, SOKP 

510 a dálnice D1), hlavní přivaděče na tyto komunikace, jsou zmíněna omezení pro těžká 

nákladní vozidla v řešené oblasti a důsledky chybějící části SOKP. Je uveden odkaz na 

přílohu č. 1 - dopravně-inženýrské podklady (TSK hl. m. Prahy), kde jsou uvedeny základní 

údaje o stávajících intenzitách automobilové dopravy na dotčené dopravní síti a uspořádání 

komunikační sítě v širším zájmovém území. 

Výhledová komunikační síť - 2025 a 2040+ 

Na úvod je uveden odkaz na přílohy č. 1 a 2 - dopravně-inženýrské podklady (TSK hl. 

m. Prahy; IPR hl. m. Prahy), kde jsou uvedeny základní údaje o výhledových intenzitách 

automobilové dopravy na dotčené dopravní síti a uspořádání komunikační sítě v širším 

zájmovém území.  

Je uveden výčet staveb, které byly zohledněny pro jednotlivé uvažované varianty 

(střednědobý výhled - horizont 2025 (stav bez záměru a se záměrem) a výhledový stav v roce 

2040+ (stav se záměrem) - vyjadřuje naplněnost platného ÚP hl. m. Prahy). 

 V tabulkách č. 14 a 15 jsou uvedeny obousměrné intenzity dopravy na vybraných 

významných komunikacích na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje.  

Železniční doprava 

Jsou zmíněny obě železniční tratě procházející řešeným územím (trať č. 010 Česká 

Třebová – Praha - Masarykovo nádraží a trať č. 221 Benešov u Prahy - Praha-Vršovice). Ve 

výhledovém stavu v roce 2040+ byla do posouzení zahrnuta také plánovaná stavba 

vysokorychlostní trati VRT Praha - Brno. 

Počty průjezdů vlaků na výše uvedených železničních tratích byly převzaty z dat 

Správy železniční dopravní cesty, s. o. a jsou uvedeny v přílohách č. 5 a 6 Akustického 

posouzení (EKOLA group, spol. s r.o.), které tvoří přílohu č. 4 dokumentace. 

Cyklotrasy 

Jsou popsány cyklotrasy v zájmovém území vedoucí po silnicích III. třídy a po polních 

cestách. Cyklotrasy vedené po silnicích III. třídy zůstanou zachovány. Pro cyklotrasy vedené 

po polních cestách bude realizace SOKP 511 znamenat výraznější zásah, jelikož v rámci 

stavby dojde k úpravám jejich tras. Propojení cyklotras zůstane v souvislosti s realizací SOKP 

511 zachováno 

Fáze výstavby 
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Příjezdové a odjezdové trasy 

Jsou uvedeny plánované hlavní a doplňkové přístupové trasy na staveniště po stávající 

silniční síti s tím, že samozřejmým předpokladem a snahou budoucího zhotovitele stavby 

bude provozovat stavební dopravu co nejvíce v trase realizované stavby 511, tj. bez průjezdu 

okolními obcemi, a to i za cenu realizace provizorních cest a provizorních přemostění 

křižujících toků. 

Intenzita obslužné staveništní dopravy 

Jsou uvedeny předpokládané intenzity staveništní dopravy na dotčených komunikacích 

s tím, že podrobněji bude intenzita staveništní dopravy řešena v podrobnějších ZOV v dalším 

stupni projektové dokumentace. V  dokumentaci byla věnována pozornost i kumulativním 

vlivům obslužné staveništní dopravy se stavbou přeložky I/12 Běchovice - Úvaly. 

V rámci Akustického posouzení kumulativních vlivů ve fázi výstavby byl stanoven 

maximální možný počet nákladních automobilů, který lze během výstavby provozovat na 

nadřazené komunikační síti (Štěrboholská spojka, SOKP 510, dálnice D1 a SOKP 512). 

Stanovení max. počtu nákladních vozidel bylo provedeno tak, aby na sledovaných 

komunikacích emisně nedocházelo k nárůstu LAeq,T vlivem provozu nákladní staveništní 

dopravy oproti výhledovému stavu bez záměru. Tento počet aut sloužil následně jako jeden ze 

vstupů pro vyhodnocení kumulativních vlivů s ostatními stavbami v okolí z hlediska 

znečištění ovzduší či hodnocení zdravotních rizik. 

Objízdné trasy ve fázi výstavby 

Objízdné trasy ve fázi výstavby v souvislosti s případnými uzavírkami stávajících 

komunikací nejsou v tomto stupni projektových příprav záměru definovány. 

Fáze provozu 

Je popsáno zdůvodnění potřeby stavby SOKP 511, zejména její napojení na již 

realizované komunikace (SOKP 510 (Satalice – Běchovice) a SOKP 512 (Vestec – 

Modletice)). 

B. II. 4. 2 Nároky na ostatní infrastrukturu 

Přeložky a rušení inženýrských sítí/zásah do hmotného majetku 

Je konstatováno, že realizace záměru si vyžádá dočasné i trvalé přeložky stávajících 

komunikací I. až III. třídy, polních cest, vodovodních řadů, dálkových i místních sdělovacích 

kabelů, plynovodů, úpravy venkovních vedení. Předpokládá se demolice stávající ČSPHM 

MOL na Štěrboholské radiále a jednoho rodinného domu v městské části Kolovraty. 

Je popsána přeložka železniční trati č. 221 Benešov u Prahy - Praha-Vršovice na nově 

postavený železniční most přes SOKP 511.  Výčet stavebních objektů zahrnujících zásahy do 

hmotného majetku, vč. inženýrských sítí, je uveden v kapitole C. II. 9. 

Inženýrské sítě budou předepsaným způsobem ochráněny před poškozením nebo 

budou přeloženy. 

Ochranná pásma  

Jsou zmíněna ochranná pásma silnic I. a III. třídy dle zákona č. 13/1997 Sb., ochranné 

pásmo dráhy dle zákona č. 266/1994 Sb., ochranná pásma inženýrských sítí a ochranné pásmo 

zvláště chráněného území (přírodní památka Lítožnice). Je uvedeno obecné vymezení 

ochranných pásem tak, jak je definuje příslušná legislativa. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Výhledová komunikační síť - 2025 a 2040+ 

K informacím o výhledových intenzitách dopravy - nejsou zde uvedeny intenzity 

dopravy na SOKP 511 - jsou uvedeny v příloze 4 dokumentace - Akustické posouzení - na str. 

21 - tab. 12. Bylo by vhodné, aby tato informace byla součástí této kapitoly.  

Tabulka 12: Obousměrné intenzity dopravy na navrženém SOKP 511 za 24 hod. 

průměrného pracovního dne 

Komunikace Úsek stav v roce 2025 

(VV / NV) 

Stav v roce 2040+ 

(VV / NV) 

SOKP 511 MÚK Dubeč - MÚK Uhříněves 82 200 / 17 710 76 000 / 13 170 

SOKP 511 MÚK Uhříněves - MÚK Říčany 70 100 / 17 900 64 000 / 13 480 

SOKP 511 MÚK Říčany - MÚK Lipany 61 000 / 17 150 60 600 / 13 610 

SOKP 511 MÚK Lipany - MÚK Modletice 72 000 / 17 780 67 100 / 14 190 

Je zřejmé, že intenzity dopravy na SOKP 511 podle použitých vstupních materiálů jsou 

ve stavu 2040+ nižší než ve stavu 2025 se záměrem, a obecně i v mnoha případech i na 

vybraných významných komunikacích na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje (tab. 14 a 

15 dokumentace) 

Je třeba zdůraznit, jak je uvedeno v dokumentaci, že stav 2025 se záměrem uvažuje 

provoz na komunikacích v té době reálně existujících. 

Stav 2040+ předpokládá, že bude kompletně dokončený skelet nadřazených 

komunikací na území hl. m. Prahy a další významné dopravní stavby na území Středočeského 

kraje. 

Jinak bez připomínek.  

 

B.III. Údaje o výstupech 

B.III.1. Ovzduší 

Na úvod je konstatováno, že pro zhodnocení stavu ovzduší bylo zpracováno Modelové 

hodnocení kvality ovzduší (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.), které tvoří 

samostatnou přílohu č. 5 předkládané dokumentace.   

Fáze výstavby 

Jsou popsány liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší působící v prostoru staveniště 

(provoz stavebních strojů, sekundární prašnost, pohyby nákladních aut). V tabulce č 17 jsou 

uvedeny emise PM10, benzenu a oxidů dusíku v průběhu zemních prací.  

Fáze provozu 

Bodové zdroje nejsou uvažovány, jako liniové zdroje znečišťování ovzduší byly 

uvažovány všechny dotčené komunikace v zájmovém území ve všech hodnocených stavech. 

V Modelovém hodnocení kvality ovzduší byly hodnoceny následující stavy: stávající stav 

2016, výhledový stav 2025 bez provozu záměru, výhledový stav 2025 s provozem záměru a 

výhledový stav 2040+ s provozem záměru.  

Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba vozového parku, tj. podíly vozidel 

bez katalyzátoru a automobilů splňujících jednotlivé limity EURO. V případě hodnocení 
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PM10 a PM2,5 a B(a)P byla uvažována také sekundární prašnost. V tabulce č. 18 je uveden 

přehled o objemu produkovaných emisí na předmětné trase SOKP 511 a na ostatních 

komunikacích v zájmovém území ve všech hodnocených stavech.  

V  tabulkách č. 19 - 21 je uvedeno emisní vyhodnocení pro výhledové stavy na 

vybraných úsecích, resp. významných komunikacích na území hl. m. Prahy, u kterých se 

může výrazněji projevit realizace SOKP 511 mimo rozsah vyznačeného řešeného území. 

Plošné zdroje znečišťování ovzduší ve fázi provozu záměru SOKP 511 se neočekávají.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V tabulkách, kde je uvedena emisní výdajnost pro výhledové stavy na vybraných 

úsecích, resp. významných komunikacích na území hl. m. Prahy postrádá zpracovatel posudku 

obdobnou tabulku pro stávající stav (2016). Vzhledem k tomu, že v dokumentaci je hodnocena 

budoucí imisní zátěž z 511 a I/12 a přilehlého okolí, uvedení informace by dávalo podklad pro 

porovnání emisní výdajnosti v jednotlivých stavech na ostatních významných dopravních 

úsecích. Oznamovatel byl proto požádán o doplnění včetně porovnání stavů 2016, 2025 bez 

záměru, 2025 se záměrem, stav 2040+ (příloha 3).  

Řádek celkem v tabulkách č. 19 - 21 nemá praktický smysl, neboť se týká jen 

předmětných komunikací. 

Při přenosu dat do tabulek č. 19 - 21 ze strany zpracovatele rozptylové studie (stejná 

chyba je v rozptylové studii) došlo k chybě - oznamovatel byl požádán o opravu (příloha 3). 

Podle ověření tato chyba se týká jen vlastních tabulek, nikoliv vlastního hodnocení 

v Modelovém hodnocení kvality ovzduší v Příloze 5 dokumentace. Stejná chyba je v tabulkách 

č. 53 - 55 v části D dokumentace. 

Jinak bez dalších zásadních připomínek.  

 

B.III.2. Odpadní vody 

Fáze výstavby 

Na úvod je konstatováno, že způsob nakládání s odpadními vodami (splaškovými, 

dešťovými či technologickými) ve fázi výstavby bude řešen dodavatelem stavby a přesné 

množství produkovaných odpadních vod bude upřesněno v dalším stupni projektové 

dokumentace. 

Je obecně popsáno nakládání se splaškovými vodami např. z mytí (na staveništi budou 

umístěny chemické toalety), s dešťovými vodami (zachytávání do bezodtokých usazovacích 

jímek), se zasaženými podzemními vodami (při zasažení hladiny podzemní vody se 

předpokládá snižování úrovně hladiny podzemní vody jejím čerpáním či odvodem po 

spádnici) a technologickými odpadními vodami (vznik např. při čištění stavebních 

mechanismů, vlhčení betonů apod.) s tím, že v průběhu výstavby budou důsledně realizována 

opatření zabraňující kontaminaci povrchových či podzemních vod, půdního a horninového 

prostředí. Tato opatření jsou součástí projektové dokumentace stavby a jsou uvedena v závěru 

kap. B. I. 6. dokumentace.  

Fáze provozu 

Během provozu SOKP 511 se nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.  

Dešťové vody 
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Základním principem odvodnění silničního tělesa SOKP 511 je odvedení dešťových 

vod ze zpevněné části komunikace a z přilehlého nezpevněného terénu (svahy zářezu) do 

dešťové gravitační kanalizace a dále přes havarijní jímku, předčisticí zařízení (dešťová 

usazovací nádrž s koalescenčním odlučovačem ropných látek) a retenční nádrž do recipientu.  

Je stručně popsána realizace retenčních nádrží (jsou navrženy otevřené zemní nebo 

podzemní). Na ochranu přírodní památky Lítožnice je navržena kaskáda nádrží k zachytávání 

kontaminovaných vod chloridovými ionty. Je popsáno nakládání s těmito vodami (řízené 

vypouštění nebo odčerpání a zneškodnění v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.). V tabulce č 

22 je uveden soupis stok s retenčními a dešťovými usazovacími nádržemi a jejich recipienty. 

Dále je popsáno řešení nakládání s dešťovými vodami z tunelů (dešťovou kanalizací 

do uklidňovací nádrže). 

V podkapitole „Výpočet odvodnění pro navrhovaný stav“ je uveden odkaz na 

hydrotechnickou studii odvodnění SOKP 511 (Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o., říjen 2007), kde 

byl proveden výpočet množství dešťových vod, které bude nutné odvést z nově vzniklé 

zpevněné plochy SOKP 511 a na základě kterého je navržena kapacita trubního systému 

kanalizace a retenčních nádrží. V tabulce č. 23 jsou uvedeny vypočtené hodnoty návrhu 

retenčních objektů. 

Podzemní vody  

Na úvod je uveden odkaz na studii vyhodnocení stavby z hlediska Směrnice o vodách 

(2000/60/ES), čl. 4, odst. 7 (GEOoffice, s.r.o.), která tvoří přílohu č. 14 dokumentace.  

Zaznamenaná úroveň hladiny podzemní vody se pohybuje v úrovni 1,05 – 11,86 m pod 

terénem.  

Hladinu podzemní vody mohou ovlivnit zářezy a tunely v částech, kdy bude založení 

stavby zasahovat pod hladinu podzemní vody. Jako nejzásadnější zásahy v rámci stavby 

SOKP 511 je označen tunel Dubeč, tunel Na Vysoké a zářez v km 73,500 – 75,580.  

Z důvodu navržení vhodného a kapacitního systému drenáží a pro odhad přítoku 

podzemní vody do drenáží byly provedeny hydrotechnické výpočty (Ing. Jiří Lebeda, spol. s 

r.o.) a zpracovány studie Hydrogeologický a hydrologický průzkum zářezu v km 73,400 – 

75,350 (Stavební geologie – GEOTECHNIKA, a.s.) a Hydromonitoring v km 73,4 – 75,500 

(Samson Praha, spol. s r.o.). Je uvedeno, za jakých předpokladů byl výpočet proveden, a 

v tabulce č. 24 jsou uvedeny výsledné hodnoty výpočtu s tím, že bylo doporučeno uvažovat 

s přítoky podzemních vod do zářezu v ustálených podmínkách s průměrnou hodnotou 15 l.s-1. 

Oplachové odpadní vody 

Tyto vody budou vznikat pouze v minimálním množství, a to v souvislosti s údržbou 

komunikace. Při mytí tunelů (cca 2x ročně) vzniknou odpadní vody, které budou stékat do 

štěrbinového žlabu, uloženého do hrany vozovky a budou odvedeny do samostatné jímky, ke 

které bude umožněn příjezd za účelem jejího čerpání.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek.  

 

B.III.3. Odpady  

Jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi výstavby 

a provozu záměru a způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů s tím, že původce odpadů 

je povinen vznikající odpady třídit na jednotlivé druhy a kategorie odpadů a takto utříděné 

druhy odpadů předávat do vlastnictví pouze osobám k tomu oprávněným. 

http://www.sagit.cz/info/uz.asp?sn=y&hledany=254%2F2001&cd=5&typ=r&levelid=263587
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Odpady vznikající ve fázi výstavby 

Je obecně popsáno nakládání s odpady z podskupiny 08 01, 08 02 a 08 04 (zbytky 

barev, lepidel a těsnících materiálů), skupiny 12 (piliny a třísky železných i neželezných kovů 

a odpady ze svařování, řezání, broušení apod.) a 13 („vyjeté“ a upotřebené oleje), podskupiny 

14 06 (zbytky organických rozpouštědel a ředidel), 15 01 (obaly), 15 02 (absorpční činidla, 

filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy), 16 01 (opotřebované pneumatiky), 16 06 

(autobaterie), skupiny 17 (stavební odpad), podskupiny 19 13 (kaly) a skupiny 20 (komunální 

odpady, včetně složek z odděleného sběru). 

Nebezpečné odpady vznikající v souvislosti s výstavbou budou shromažďovány na 

vyhrazených místech odděleně, ve speciálních nepropustných kontejnerech a nádobách 

určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci 

s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Uvedené odpady budou 

předávány k odstranění oprávněné osobě, která má povolení k nakládání s tímto druhem 

odpadů dle § 4 a 12 zákona o odpadech. 

V tabulce 1 je uveden seznam druhů odpadů vznikajících při výstavbě s uvedením 

kategorie odpadu. Jsou popsány povinnosti při nakládání s odpady dle platné legislativy  

Odpady vznikající ve fázi provozu 

Jsou vyjmenovány činnosti, při kterých budou v omezené míře vznikat odpady při 

provozu záměru (úklid a údržbě dálnice, sekání trávy, seřezávání dřevin, čištění stok a 

dešťových vpustí, drobné úpravy vozovky a svahů silnice, odstraňování následků havárií 

apod. 

Je obecně popsáno nakládání s odpady ze skupiny 06 (posypové soli), 13 („vyjeté“ a 

upotřebené oleje), podskupiny 15 02 (absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a 

ochranné oděvy), 16 01 (opotřebované pneumatiky) a skupiny 20 (komunální odpady). 

Odpady charakteru „N“ (nebezpečný) se běžně při provozu záměru nebudou 

vyskytovat, případný odpad tohoto charakteru (z údržby a servisu dálnice) bude odstraněn 

smluvně, přímo firmou zajišťující servis a údržbu, která odpad okamžitě v rámci servisu 

odveze. Všechny odpady budou na základě smluv odstraněny oprávněnými osobami, které 

mají povolení k nakládání s odpady. 

V tabulce 2 je uveden seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi 

provozu. Je popsán vznik a nakládání s odpady. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.  

 

B.III.4. Ostatní 

B. III. 4. 1. Hluk  

Na úvod je konstatováno, že pro vyhodnocení zdrojů hluku bylo zpracováno 

Akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r.o.), které tvoří samostatnou přílohu č. 4 

dokumentace. 

Fáze výstavby 

Jako zdroje hluku při stavební činnosti jsou uvedena jednotlivá strojní zařízení a 

dopravní obsluha stavby záměru (bodové a liniové zdroje hluku).  
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V tabulce č. 27 jsou uvedeny hlukové parametry strojů typické pracovní skupiny, která 

bude nasazena v trase liniové stavby. Uvedené nasazení stavebních strojů bylo v rámci 

provedeného výpočtu uvažováno u každé z nejbližších hodnocených obcí. 

K intenzitě obslužné staveništní dopravy je uveden odkaz na kapitolu B. II. 4 

dokumentace.  Opatření pro minimalizaci vlivu hluku ze stavební činnosti jsou uvedena v 

kapitole B. I. 6. dokumentace. 

Fáze provozu 

Za liniový zdroj hluku je považován provoz na komunikacích v řešeném území. 

Z důvodu vyhodnocení vlivu záměru na akustickou situaci v širším zájmovém okolí byl 

v Akustickém posouzení proveden též výpočet a porovnání hlukových emisí u významných 

pozemních komunikací mimo rozsah hodnoceného území (např. ulice 5. května, Spořilovská, 

Brněnská, Jižní spojka, SOKP 510 atd.), kde provoz na těchto komunikacích může být 

významněji ovlivněn realizací SOKP 511. Výsledky výpočtu a porovnání hlukových emisí 

u významných pozemních komunikací ve výhledovém stavu v roce 2025 bez záměru, v roce 

2025 se záměrem a v roce 2040+ se záměrem je uvedeno v tabulce č. 28. 

Bodové ani plošné zdroje hluku nebyly uvažovány.   

B. III. 4. 2 Vibrace 

Je uvedeno, že projevy vibrací z nasazení stavebních strojů lze očekávat do 

vzdálenosti několika metrů od zdroje a že vzhledem ke vzdálenosti zdrojů od nejbližší 

zástavby se přenos vibrací do chráněné zástavby nepředpokládá.  

Vlastní provoz záměru nebude zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý vliv na 

okolí.  

B. III. 4. 3 Záření radioaktivní, elektromagnetické 

Podle map radonového indexu České geologické služby je plocha pro výstavbu 

záměru hodnocena jako území s nízkým a místy se středním radonovým indexem. Toto je 

dokladováno mapou radonového indexu. Samotná stavba nebude zdrojem radioaktivního ani 

elektromagnetického záření. 

B. III. 4. 4 Seismicita 

Ve smyslu „mapy seismických oblastí ČR“ zájmové území nepatří mezi oblasti 

zemětřesení s prokázanou intenzitou nejméně 6° M.C.S., a proto záměru nebezpečí poškození 

staveb silnějšími seizmickými otřesy nehrozí.  

B. III. 4. 5 Zápach 

Posuzovaný záměr nebude zdrojem obtěžujícího zápachu. Záměr nebude obsahovat 

žádné potenciální zdroje zápachu. 

B. III. 4. 6 Světelné znečištění 

Stávající stav světelného znečištění v oblasti hl. m. Prahy a Středočeského kraje je 

patrný uvedené mapy světelného znečištění území. Posuzovaný záměr může být zdrojem tzv. 

světelného znečištění především u okrajové zástavby nejbližších sídel, a to v místě osvětlení 

komunikace SOKP 511, vstupů a výstupů do portálů tunelů či při průjezdech vozidel na 

ramenech MÚK, které nejsou vedeny pod úrovní terénu.  

Příspěvek záměru SOKP 511 ke stávající míře světelného znečištění území lze 

s ohledem na zvolené technické řešení osvětlení SOKP 511 (osazení směrových světelných 
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zdrojů) pokládat za přijatelný, i přes to však bude třeba v dalším stupni projektové 

dokumentace věnovat této problematice dostatečnou pozornost. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Hluk - v této pasáži postrádá zpracovatel posudku základní informaci o vstupních 

parametrech, které jsou podrobně uvedeny jak pro fázi výstavby, tak pro fázi provozu 

v příloze 4 dokumentace Akustické posouzení.  

Po formální stránce uvedené vyhodnocení vlivu záměru na akustickou situaci v širším 

zájmovém okolí by mělo být uvedeno až v dalších kapitolách dokumentace (kapitola D). 

Seismicita  - Formální připomínka - není uveden zdroj „mapy seismických oblastí ČR“ 

- podle informace zpracovatele dokumentace se jedná o odkaz na mapu seismických profilů 

na portálu - http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=10000. 

Světelné znečištění - z podané informace vyplývá, že má být osvětlena celá SOKP 511 

- viz rovněž str. 66 dokumentace. 

Hodnocení příspěvku SOKP 511 ke stávající míře světelného znečištění lze považovat 

formálně v této části dokumentace za předčasné (patřilo by až do kapitoly D). 

 

B.III.5. Doplňující údaje 

B. III. 5. 1 Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny 

Je uvedeno, že trasa posuzovaného záměru je vedena převážně v mírném zářezu a tím, 

že výraznější násypy budou realizovány v prostoru mimoúrovňových křižovatek a přemostění. 

Jsou zmíněny významné terénní úpravy (2 hloubené tunely, mostní objekty a zářezy). Jsou 

zopakovány údaje o bilanci zemin.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.  

 

C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

V této kapitole jsou environmentální charakteristiky popsány v těchto podkapitolách: 

C. I. 1 Územní systém ekologické stability a celoměstský systém zeleně 

C. I. 2 Zvláště chráněná území, památné stromy 

C. I. 3 Přírodní parky 

C. I. 4 NATURA 2000 

C. I. 5 Významné krajinné prvky 

C. I. 6 Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

C. I. 7 Území hustě zalidněná, obyvatelstvo 

C. I. 8 Staré ekologické zátěže a extrémní poměry v dotčeném území 

Shrnutí údajů uvedených v této kapitole: 

http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=10000
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Posuzovaná komunikace kříží několik lokálních a regionálních biokoridorů a 

biocenter, interakčních prvků, prvků celoměstského systému zeleně a významných krajinných 

prvků. Dále trasa zasahuje do přírodní památky Lítožnice a přírodního parku Říčanka. 

V řešeném území se nenacházejí památné stromy ani evropsky významné lokality a ptačí 

oblasti, není zde evidováno žádné kontaminované místo. Zájmové území se nachází v II. a III. 

kategorii území s archeologickými nálezy, kde se pravděpodobnost výskytu archeologických 

nálezů pohybuje v rozmezí 51 – 100 %.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek.  

Formální připomínka k - Zájmové území se nachází v II. a III. kategorii území 

s archeologickými nálezy, kde se pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů pohybuje 

v rozmezí 51 – 100 % - zpřesnění:  

kategorie III. - území, na němž nebyl dosud rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt 

archeologických nálezů a ani tomu nenasvědčují žádné indicie, ale jelikož předmětné území 

mohlo být osídleno či jinak využito člověkem, existuje 50 % pravděpodobnost výskytu 

archeologických nálezů 

kategorie II. území, na němž dosud nebyl pozitivně prokázán výskyt archeologických 

nálezů, ale určité indicie mu nasvědčují nebo byl prokázán zatím jen nespolehlivě; 

pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů 51-100 % 

 

C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území 

V této kapitole je současný stav životního prostředí popsán v těchto podkapitolách: 

C. II. 1 Ovzduší a klima 

C. II. 2 Počáteční akustická situace 

C. II. 3 Voda 

C. II. 4 Půda 

C. II. 5 Horninové prostředí a přírodní zdroje 

C. II. 6 Flóra, fauna, ekosystémy 

C. II. 7 Krajina 

C. II. 8 Obyvatelstvo 

C. II. 9 Kulturní památky a hmotný majetek 

Shrnutí údajů uvedených v této kapitole: 

Je uvedena tabelární podoba větrných růžic platných pro zájmové území, jsou uvedeny 

průměrné hodnoty koncentrací znečišťujících látek v zájmovém území dle pětiletých průměrů 

koncentrací publikovaných ČHMÚ za období 2011 - 2015, ze kterých vplývá, že v části 

území je překročen limit pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu.  

V podkapitole týkající se počáteční akustické situace jsou uvedeny výsledky měření 

v 5 kontrolních místech a uvedeno souhrnné hodnocení počáteční akustické situace 

v městských částech na území hl. m. Prahy a obcích nacházejících se v okolí plánovaného 

záměru SOKP 511 z provozu silniční doprava a z kumulativních vlivů provozu silniční a 

železniční dopravy (nelze porovnat s hygienickým limitem).  



II. Posouzení dokumentace 

24 

 

Z podkapitoly týkající se vody je zřejmé, že posuzovaný záměr 2 x kříží Říčanský 

potok, na kterém je na území hl. m. Prahy vyhlášena aktivní zóna záplavového území 

a stanoveno záplavové území Q5, Q20 a Q100. Přechod stavby přes vodní toky je v obou 

případech řešen přemostěním. Podzemní voda v místech trasy se vyskytuje mělce pod 

povrchem, výjimečně je zakleslá více než 5 m pod terén. Území je z hlediska zásob podzemní 

vody velmi chudé. Zájmové území neleží v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod a 

záměrem nebude dotčeno žádné ochranné pásmo vodního zdroje.  

V podkapitole týkající se půdy jsou uvedeny třídy ochrany ZPF na dotčených 

katastrálních územích. V podkapitole týkající se Horninového prostředí a přírodních zdrojů 

jsou popsány geologické a hydrogeologické poměry zájmového území a je konstatováno, že v 

zájmovém území hodnocené stavby se nenacházejí žádná výhradní ani nevyhrazená ložiska 

nerostných surovin, dobývací prostory (těžené, netěžené), chráněná ložisková území ani 

prognózní zdroje. V blízkosti řešeného území se nacházejí dosud netěžená chráněná ložisková 

území Kolovraty a Kolovraty I. (cihlářská surovina). 

V podkapitole týkající se flóry, fauny a ekosystémů jsou shrnuty údaje z provedených 

biologických průzkumů.  V rámci botanických průzkumů (r. 2000, 2007 a 2016) nebyl 

identifikován žádný zvláště chráněný druh rostlin. Žádný ze zjištěných taxonů není evidován 

ani v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky. V rámci zoologického průzkumu 

v r. 2000 byly identifikovány následující druhy silně ohrožených živočichů: ledňáček říční, 

křepelka obecná a krahujec obecný. V rámci průzkumu v letech 2015 a 2016 však nebyl 

žádný z těchto druhů potvrzen. Studie z r. 2007 identifikovala v zájmovém území jeden silně 

ohrožený druh, kterým byla ještěrka obecná. Výskyt tohoto druhu potvrdil i aktuální 

přírodovědný průzkum (r. 2016), při kterém byl zjištěn ještě slepýš křehký a 8 druhů 

živočichů spadajících do kategorie ohrožené druhy (vlaštovka obecná, rorýs obecný, ropucha 

obecná, mravenci, čmeláci, moták pochop, otakárek ovocný a užovka obojková). Ve všech 

případech výskytu zvláště chráněných druhů živočichů se jednalo o občasný a nepravidelný 

výskyt při hledání potravy nebo jen náhodný výskyt při pohybu širším územím. Žádný ze 

zvláště chráněných druhů se přímo v území stavby a plánovaných stavebních prací 

nerozmnožuje (žádný zvláště chráněný druh ptáka v území dotčeném stavbou nehnízdí) a 

zájmové území tak není pro tyto druhy výhradním biotopem. Dále je uvedeno, že v 

hodnocené oblasti záměru se nenachází žádné migračně významné území, ani zde neprochází 

dálkový migrační koridor a je popsán výskyt dřevin rostoucích mimo les. 

V podkapitole týkající se krajiny jsou mimo jiné vymezeny dotčené krajinné prostory.  

V podkapitole týkající se hmotného majetku jsou v tabulce uvedeny stavby, které 

budou realizací záměru dotčeny (demolice, přeložky silnic a polních cest, technická 

infrastruktura). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Formální připomínka - v této části postrádá zpracovatel posudku informaci o 

existujícím rekreačním využití území - turistické trasy, cyklostezky apod. Informace o 

cyklostezkách jsou však uvedeny v jiných částech dokumentace.  

  

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí na dotčeném území z hlediska 

jeho únosného zatížení 

Jsou zopakovány údaje o umístění záměru, o vztahu s územními plány, o vypočtených 

hodnotách hluku ze silniční a ze silniční a železniční dopravy (silniční doprava je mimo 

Běchovic dominantním zdrojem hluku), o kvalitě ovzduší (překračování imisního limitu pro 
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benzo(a)pyren), o starých ekologických zátěžích, přírodních zdrojích, zranitelných oblastech, 

CHOPAV a vodních zdrojích, o záborech ZPF a PUPFL, o výskytu zvláště chráněných druhů 

rostlin a živočichů a o výskytu mimolesní zeleně. 

Je uvedeno, že realizací záměru nedojde k ovlivnění soustavy NATURA 2000, 

velkoplošných zvláště chráněných území ani památných stromů. Záměr zasahuje okrajově do 

vyhlášené přírodní památky Lítožnice, do přírodního parku Říčanka. Dále se v území nachází 

prvky ÚSES a VKP, které budou záměrem dotčeny. 

Závěrem je konstatováno, že zatížení dotčeného území je úměrné jeho charakteru a 

způsobu využití. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Formální připomínka - hodnocení ovlivnění soustavy NATURA, chráněných území, 

 památných stromů patří až do kapitoly D dokumentace. 

 

D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví 

a na životní prostředí  

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 

a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 

D. I. 1. 1 Sociální a ekonomické vlivy 

Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí (stavební, projekční a 

dopravní firmy, výrobci stavebních materiálů). 

Přínosem záměru pro širokou veřejnost – řidiče ve fázi provozu SOKP 511 je realizace 

a zprovoznění úseku moderní komunikace, splňující veškeré současné požadavky na plynulost 

a bezpečnost silničního provozu. Bude doplněna chybějící kapacitní komunikace 

v jihovýchodním segmentu hl. m. Prahy. 

D. I. 1. 2 Narušení faktoru pohody obyvatel 

Období výstavby záměru může být z hlediska faktoru pohody obyvatelstva po 

přechodnou dobu zatěžující (doprava materiálu na stavbu, hluk ze stavební činnosti). 

Ojediněle tak může docházet i k vyššímu výskytu a pocitům rozmrzelosti místního 

obyvatelstva, a to především v době nejhlučnějších fází výstavby, např. v etapě zemních prací. 

Jako opatření je uvedena informovanost obyvatel s délkou a charakterem jednotlivých 

etap výstavby. Bude ustanovena kontaktní osoba, na kterou se budou občané moci obrátit. 

D. I. 1. 3 Vlivy na zdraví obyvatel 

Je uveden odkaz na samostatné studie, které jsou součástí přílohy č. 7 a 8 

dokumentace a že v souvislosti s výstavbou a provozem záměru může dojít k potenciálnímu 

ovlivnění především zvýšením hladiny akustického tlaku a zvýšením znečištění ovzduší. 

Posouzení vlivu záměru na akustickou situaci a znečištění ovzduší na základě zpracovaných 

samostatných odborných studií je podrobně rozebráno v kapitolách D.I.2 a D.I.3 

dokumentace. 

Hodnocení zdravotních rizik – hluk 
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Je konstatováno, že pro vyhodnocení vlivů na zdraví obyvatel z hlediska hluku bylo 

zpracováno Hodnocení zdravotních rizik - hluk (EKOLA group, spol. s r.o. - RNDr. 

Bartošová), které je přílohou č. 8 dokumentace. V hodnocené oblasti byly analýzy prováděny 

pro 12 502 obytných objektů, soubor s počtem 49 454 obyvatel. Hodnocení zdravotního rizika 

(Risk Assessment) bylo provedeno v následujících krocích: 

 Identifikace nebezpečnosti 

 Charakterizace nebezpečnosti  

 Hodnocení expozice  

 Charakterizace rizika. 

Je uvedeno, že pro prvotní posouzení akustické zátěže jednotlivých posuzovaných 

objektů a porovnání jednotlivých výpočtových stavů z hlediska nepříznivých účinků hluku 

v denní a noční době jsou v tabulkách č. 40 a 41 přiřazeny k jednotlivým 5 dB pásmům pro 

denní a noční dobu jednotlivé výpočtové body zvolené ve sledované lokalitě (). Pro posouzení 

příspěvku záměru bylo posouzeno 21 výpočtových bodů (objektů), pro posouzení celkové 

akustické situace bylo hodnoceno 69 výpočtových bodů. Současně jsou pro přehled uvedeny 

hladiny prahových hodnot prokázaných nepříznivých účinků hluku. Dále jsou uvedeny i 

celkové počty exponovaných osob v 5 dB pásmech v hodnoceném území. 

Je konstatováno, že v důsledku realizace záměru SOKP 511 v obou výhledových 

stavech se záměrem (v roce 2025 a v roce 2040+) lze očekávat u části obyvatel nejbližších 

objektů podél záměru navýšení míry obtěžování hlukem a subjektivního rušení hlukem ze 

silniční dopravy. Ve všech posuzovaných bodech, které byly zvoleny u nejexponovanějších 

objektů v okolí, jsou dodrženy hygienické limity 60 dB pro den a 50 dB pro noc. Navíc je 

nutné konstatovat, že obtěžování hlukem je v současné době dle WHO spíše otázkou 

komfortu nežli zdravotní ukazatel a hodnocení obtěžování je bráno pouze za pomocný a 

doplňkový faktor. 

Dále je uvedeno hodnocení pro celé řešené území se závěrem, že výhledové stavy pro 

r. 2025 a r. 2040+ s navrhovanou stavbou jsou z hlediska míry negativních účinků hluku 

z dopravy na předmětných komunikacích příznivější než stávající stav a výhledový stav v r. 

2025 bez záměru. Ve vyšších hlukových pásmech je v aktivní variantě se záměrem vždy nižší 

počet ovlivněných obyvatel než v ostatních posuzovaných stavech. Uvedená skutečnost je 

způsobena vlivem zprovoznění SOKP 511 na snížení dopravního zatížení u okolních 

stávajících komunikací. 

D. I. 1. 4 Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví 

Je konstatováno, že pro vyhodnocení vlivů na zdraví obyvatel z hlediska ovzduší byla 

zpracována studie Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví (ATEM – Ateliér 

ekologických modelů, s.r.o. - Mgr. Polák), která je přílohou č. 8 předkládané dokumentace 

EIA. 

V hodnocené oblasti byly analýzy prováděny pro soubor s počtem 49 454 obyvatel. 

Hodnocení zdravotního rizika bylo provedeno ve stejných  krocích jako hodnocení vlivů 

hluku, je zpracováno v souladu s Autorizačním návodem AN 17/15 a vychází ze 

zpracovaného Modelového hodnocení kvality ovzduší (příloha č. 5 dokumentace).  

Ve studii a následně i v předkládaném hodnocení jsou posuzovány změny koncentrací 

celkem šesti znečišťujících látek: oxidu dusičitého, suspendovaných částic frakcí PM10 a 

PM2,5, oxidu uhelnatého, benzenu a benzo(a)pyrenu. 

Hodnocení expozice a charakterizace rizika 
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V  tabulkách č. 42 - 48 jsou uvedeny počty obyvatel v jednotlivých pásmech imisní 

zátěže pro posuzované znečišťující látky, a to ve všech hodnocených stavech (stav v roce 

2025 bez záměru, stav v roce 2025 se záměrem, stav v roce 2040+ se záměrem).  

Následuje hodnocení, kde je uvedeno, že v zájmovém území je nutné očekávat již ve 

výchozích stavech zvýšené riziko z expozice částicím PM2,5 a benzo(a)pyrenu a v části území 

i částicím PM10.  

Dále je uvedeno hodnocení vlivu po realizaci navrženého záměru pro jednotlivé 

znečišťující látky a hodnocení vlivu během výstavby se závěrem, že v souvislosti s realizací 

záměru nedojde při dodržení doporučení uvedených v odborných studiích (Akustické 

posouzení a Modelového hodnocení kvality ovzduší ke zvýšení rizika pro lidské zdraví.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek.  

Formální připomínky: 

Hodnocení zdravotních rizik – hluk: 

chybný odkaz na přílohu - správně se jedná o přílohu č. 7 dokumentace 

tabulka č. 41 dokumentace - chybný název tabulky - správně se jedná o noční dobu 

konstatování - obtěžování hlukem je v současné době dle WHO spíše otázkou 

komfortu nežli zdravotní ukazatel a hodnocení obtěžování je bráno pouze za pomocný a 

doplňkový faktor - je názorem autora hodnocení - zpracovatel posudku se s tímto 

neztotožňuje. 

 

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima 

D. I. 2. 1 Vlivy na ovzduší 

Na úvod je konstatováno, že hodnocení vlivů záměru SOKP 511 na ovzduší bylo 

provedeno na základě vypracovaného Modelového hodnocení kvality ovzduší, které tvoří 

samostatnou přílohu č. 5 dokumentace. Jsou popsány varianty hodnocení (stávající stav v roce 

2016, výhledový roce 2025 (stav bez a stav se záměrem SOKP 511), rok 2040+ se záměrem a 

fáze výstavby) a výběr referenčních bodů. V tabulce č. 3 jsou uvedeny limitní hodnoty pro 

ochranu zdraví pro uvažované znečišťující látky.  

Podrobněji jsou komentovány hodnocené polutanty (průměrné roční a maximální 

hodinové koncentrace oxidu dusičitého, průměrné roční a maximální denní koncentrace 

suspendovaných částic PM10, průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5,  

benzenu  a benzo(a)pyrenu, a maximální hodinové koncentrace oxidu uhelnatého), referenční 

body (v pravidelné výpočtové síti 2 502 výpočtových bodů, mimo ní 12 výpočtových bodů), 

výpočtový program (model ATEM),  

Vyhodnocení vlivů fáze výstavby SOKP 511 na ovzduší 

Vyhodnocení vlivu stavební činnosti na kvalitu ovzduší bylo provedeno pro modelové 

hodnoty nárůstu průměrných denních koncentrací suspendovaných prachových částic PM10 a 

maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého. Je podrobně uvedeno vyhodnocení 

vlivu zemních (stavebních) prací pro obě tyto znečišťující látky v uvažovaných 12 oblastech, 

zmíněny vlivy dalších stavebních procesů na staveništi SOKP 511 (činnosti navazující na 

zemní práce), kumulativní vlivy výstavby SOKP 511 a přeložky I/12 Běchovice - Úvaly 

(vyhodnoceno pro západní hranici souvislé obytné zástavby Běchovic) a vlivy staveništní 
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dopravy na ovzduší (kumulativní posouzení vlivu obslužné staveništní dopravy obou 

liniových staveb (SOKP 511 a I/12 Běchovice – Úvaly)).  

Vyhodnocení vlivů fáze provozu SOKP 511 na ovzduší 

Podrobně jsou komentovány výsledky modelového výpočtu pro všechny uvažované 

znečišťující látky a varianty hodnocení.  

Souhrnné vyhodnocení vlivu záměru v zastavěných oblastech na ovzduší 

V tabulkách č. 50 a 51 jsou uvedeny minimální, maximální a průměrné hodnoty v 

referenčních bodech v oblastech s hodnocenou obytnou zástavbou pro všechny tři hodnocené 

varianty (v roce 2025 bez záměru a se záměrem a v roce 2040+ se záměrem). Hodnoty jsou 

rozděleny dle dotčených obcí a městských částí na území hl. m. Prahy. 

Porovnání emisní situace z provozu silniční dopravy na komunikacích mimo hodnocené 

území 

V tabulce č. 52 je uveden výčet uvažovaných významných pozemních komunikací 

mimo rozsah hodnoceného území, kde posuzovaný záměr SOKP 511 může do provozu na 

těchto komunikacích vnést relevantní změny a jsou zopakovány údaje o intenzitách dopravy 

na nich (všechna vozidla (mimo BUS PID) a vozidla nad 3,5 t). V tabulkách č. 53 - 55 je 

uvedeno množství emisí znečišťujících látek pro jednotlivé stavy. Je uvedeno, že  je možné ve 

výhledu k roku 2025 očekávat vlivem uvedení záměru SOKP 511 do provozu celkové snížení 

emisí všech sledovaných znečišťujících látek. V širším systému města lze očekávat snížení 

intenzit zejména nákladní automobilové dopravy a s tím související pokles množství emisí. 

Z hlediska Národního programu snižování emisí ČR je hodnocený záměr označen jako 

jedna z prioritních staveb - jedná se o opatření naplňující cíle zmíněného programu zlepšování 

kvality ovzduší. 

Z hlediska Programu zlepšování kvality ovzduší - Aglomerace Praha - realizací 

záměru dojde k dílčímu naplnění opatření AB1 - realizace páteřní sítě kapacitních komunikací 

pro automobilovou dopravu, v jehož popisu je uvedeno, že z hlediska ochrany ovzduší je 

prioritní dokončení podstatných částí Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) v co 

nejkratší době.  

Z hlediska Programu zlepšování kvality ovzduší - Zóna Střední Čechy - je 

konstatováno, že jsou uvedena opatření identická s opatřeními v Programu zlepšování kvality 

ovzduší - Aglomerace Praha. 

Kompenzační opatření ke snížení vlivu provozu záměru na kvalitu ovzduší 

Je provedeno posouzení nutnosti aplikace kompenzačních opatření podle § 11 zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší s tím že vzhledem ke skutečnosti, že hodnocený záměr 

nebude procházet zastavěným územím obce, nejsou kompenzační opatření vyžadována. 

Návrh kompenzačních opatření je dále řešen z pohledu vlivu záměru na životní 

prostředí a na obyvatelstvo z hlediska nárůstu koncentrací benzo(a)pyrenu. Uvažovaným 

kompenzačním opatřením je výsadba dřevin se schopností záchytu prachových částic, jakož i 

látek na ně navázaných, včetně B(a)P.  

Byl proveden výpočet počtu dřevin, potřebných pro zachycení množství emisí 

benzo(a)pyrenu, jaké bude emitováno po realizaci záměru SOKP 511. Doporučený minimální 

rozsah výsadeb pro stavbu SOKP 511 v souvislosti s kompenzacemi emisních příspěvků 

benzo(a)pyrenu je 8 037 stromů.  
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Záměr SOKP 511 s kompenzačními opatřeními počítá, resp. jsou jeho přímou 

součástí. Projektová dokumentace pro ÚR vymezuje nejen plochy pro realizaci sadových 

úprav stavby SOKP 511, ale především plochy pro realizaci rozsáhlých vegetačních pásů 

podél celé trasy SOKP 511.  

Shrnutí  

Jsou shrnuty údaje o kvalitě ovzduší v jednotlivých etapách provozu záměru dle 

rozptylové studie a uvedeny údaje o pětiletých průměrech koncentrací znečišťujících látek 

publikovaných ČHMÚ. 

Je konstatováno, že pro redukci imisních dopadů v průběhu stavebních prací byl 

doporučen výčet opatření, při jejichž dodržování budou imisní limity v průběhu výstavby 

záměru splněny. 

Závěr 

Je konstatováno, že z hlediska znečištění ovzduší je záměr SOKP 511 při respektování 

opatření uvedených v dokumentaci EIA (B. I. 6. a D. IV.) akceptovatelný. 

D. I. 2. 2 Vlivy na klima 

Na úvod je konstatováno, že byla vypracována studie Vlivy záměru na klimatický 

systém a odolnost a zranitelnost projektu vůči klimatickým změnám (ATEM – Ateliér 

ekologických modelů, s.r.o.), která tvoří přílohu č. 6 dokumentace. 

Vyhodnocení souladu záměru se strategickými dokumenty 

Ve výše uvedené studii, byl vyhodnocen vztah záměru SOKP 511 k cílům a 

opatřením, obsaženým v národních strategických dokumentech, reagujících na změnu 

klimatu. Vztah hodnoceného záměru k redukčním cílům a opatřením mitigačních strategií je 

celkově hodnocen jako neutrální, což je dáno zejména vyrovnanou bilancí emisí skleníkových 

plynů. Ve vztahu k adaptačním opatřením definovaným ve Strategii přizpůsobení se změně 

klimatu v podmínkách ČR (2015) má záměr SOKP 511 vztah částečně neutrální (u těch 

opatření, které se jej netýkají), částečně pozitivní, negativní vztah nebyl identifikován. 

Vyhodnocení záměru ve vztahu ke specifickým cílům Národního akčního plánu adaptace na 

změnu klimatu je celkově spíše neutrální, pozitivně je hodnoceno odvedení dopravy z 

urbanizovaného území.  

Vyhodnocení vlivu záměru na klimatický systém 

Vyhodnocení vlivu záměru na klimatický systém bylo samostatně provedeno pro 

emise skleníkových plynů a dále pro ostatní potenciálně negativní vlivy záměru. Výpočet 

emisí skleníkových plynů byl zpracován pro rok 2025 ve stavu bez záměru a se záměrem 

SOKP 511.  Dle výpočtu dojde v řešené oblasti celkově k mírnému poklesu emisí 

skleníkových plynů s tím, že je vhodnější uvažovat bilanci obou stavů spíše jako vzájemně 

neutrální.  

Vlivy záměru na výskyt rizik souvisejících se změnou klimatu jsou dále hodnoceny 

z pohledu vlivů na rostoucí průměrnou teplotu vzduchu, extrémní nárůsty teplot a vlny veder, 

nestabilitu půdy, salinitu půdy, vlhkost a kvalita vzduchu. Vyhodnocení uvedených vlivů 

záměru na klima je součástí tab. 4.4 kap. 4.2. přílohy č. 6 dokumentace. Tyto vlivy záměru na 

klima jsou hodnoceny převážně mírně.  

Na závěr je konstatováno, že z hlediska vlivu záměru na klimatický systém nebude 

záměr představovat riziko a je akceptovatelný. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Na chybu v tabulkách č. 19 - 21 a č. 53 - 55 dokumentace bylo upozorněno již ve 

stanovisku zpracovatele posudku ke kapitole B.III.1 - Ovzduší 

Zpracovatel posudku požádal zpracovatele dokumentace o opravu - příloha 3 

posudku. 

Jedná se o formální chybu nedopatřením, která se však nepromítla do dalšího 

hodnocení kvality ovzduší v dokumentaci. 

Řešení záměru je v souladu s Opatřením obecné povahy: 

Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR 

Program zlepšování kvality ovzduší Zóna CZ02 Střední Čechy 

Program zlepšování kvality ovzduší Aglomerace Praha - CZ01 

 

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky 

D. I. 3. 1 Vlivy na hlukovou situaci 

Na úvod je konstatováno, že pro záměr SOKP 511 bylo pro účely vyhodnocení 

akustické situace zpracováno Akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r.o.), které tvoří 

přílohu č. 4 dokumentace, s tím, že posouzení akustické situace v zájmovém území je 

provedeno v souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro stávající chráněnou zástavbu. Výhledová chráněná zástavba (funkční 

plochy dle ÚP umožňující potenciální umístění chráněné zástavby) není v akustickém 

posouzení hodnocena ve výpočtových bodech, a to i z toho důvodu, že v době zpracování 

akustického posouzení nebylo na těchto plochách jasné rozmístění a hmoty chráněné 

zástavby. Z předložených hlukových map je však možné bezproblémově vyčíst, jaká je 

předpokládaná akustická situace v místech, kde je možné např. z hlediska ÚP umístit 

v budoucnu chráněnou zástavbu. 

K vyhodnocení akustické situace v řešeném území byl použit program CadnaA, verze 

2017 a 3D model zájmového území. 

V tabulce č. 60 jsou uvedeny hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb 

u pozemních komunikací. 

Dopravně-inženýrské vstupy pro vyhodnocení akustické situace 

Jsou vysvětleny termíny „intenzity dopravy pro průměrný pracovní den“ (PPD) a 

„roční průměrné intenzity dopravy“ (RPDI) a okomentováno jejich použití. 

Fáze výstavby 

Pro fázi výstavby bylo provedeno vyhodnocení hluku ze stavební činnosti na staveništi 

a z provozu staveništní dopravy na okolní komunikační síti. Při posouzení akustické situace 

ve fázi výstavby byla zohledněna předpokládaná kumulace výstavby předmětného záměru 

SOKP 511 s plánovanou stavbou I/12 Běchovice - Úvaly. Ve výpočtech je počítáno s realizací 

protihlukové clony podél ulice Do Dubče v lokalitě Běchovice 2. 

V tabulce č. 62 jsou uvedeny výsledky výpočtu hluku ze stavební činnosti 

v kontrolních výpočtových bodech. Vypočtené hodnoty jsou uváděny vždy pro 

nejnepříznivější rozmístění a kumulaci hlučných strojů (operací) a jsou vyhodnoceny vždy 

předpokládané nejhlučnější fáze výstavby. Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP209K
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP223K
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP232K
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akustického tlaku A ze stavební činnosti se pohybují v intervalu 36,7–59,9 dB. Hygienický 

limit pro hluk ze stavební činnosti 65 dB pro dobu 7 - 21 h bude dodržen ve všech kontrolních 

výpočtových bodech pro všechny etapy výstavby. 

Bylo provedeno stanovení maximálních intenzit staveništní dopravy na nadřazených 

komunikacích, neboť přesné počty nákladních vozidel na jednotlivých vytipovaných 

příjezdových a odvozových trasách nejsou v této fázi projektové přípravy známy. Stanovení 

maximálního počtu nákladních vozidel bylo provedeno tak, aby na sledovaných 

komunikacích emisně nedocházelo k nárůstu LAeq,T vlivem provozu nákladní staveništní 

dopravy oproti výhledovému stavu bez zprovoznění SOKP 511. Výsledky výpočtu jsou 

uvedeny v tabulce č. 63. 

Dále bylo provedeno stanovení maximálních intenzit staveništní dopravy v blízkém 

okolí stavby SOKP 511. Výpočet byl proveden na základě výpočtu akustické situace ze 

silniční dopravy v referenčních místech u jednotlivých ucelených úseků pozemních 

komunikací (popis výpočtových bodů je uveden v  Akustickém posouzení). Vypočtené 

hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A včetně provozu staveništní dopravy 

LAeq,16h se v denní době pohybují od 54,9 dB do 69,2 dB, a splňují hygienický limit pro 

hluk z provozu silniční dopravy na pozemních komunikacích s korekcí na starou hlukovou 

zátěž pro krátkodobé objízdné trasy 70 dB v denním období. 

Obecná opatření pro minimalizaci hluku v souvislosti s výstavbou posuzovaného 

záměru jsou uvedena v kapitole B. I. 6. dokumentace EIA. 

Fáze provozu 

Pro posouzení fáze provozu byly uvažovány následující stavy: 

 Stav v roce 2025 – bez záměru 

 Stav v roce 2025 – se záměrem 

 Stav v roce 2040+ – se záměrem  

Protihluková opatření  

Je uvedeno, že návrh protihlukových opatření je proveden protihlukovými 

valy, protihlukovými stěnami a formou tzv. „nízkohlučných asfaltů“ a vychází z aktuální 

verze projektové dokumentace pro územní řízení (Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o., září 2014). 

Nízkohlučné povrchy jsou navrženy v úsecích km 64,000–65,000 a km 75,500–76,000. 

V tabulce č. 4 je uveden rozsah protihlukových valů a v tabulce č. 65 rozsah protihlukových 

stěn v trase SOKP 511 (oproti zmíněnému podkladu byla na základě aktuálního posouzení 

doplněna protihluková stěna podél komunikace „nová Donátská“). 

Dále zpracovatel Akustického posouzení doporučuje použít nízkohlučné mostní 

závěry pro maximální eliminaci vzniku hluku při přejezdu vozidel přes dilatační spáry.  

Akustická situace z provozu na navrhovaném SOKP 511 

Tento výpočet byl proveden z důvodu vyhodnocení příspěvku k celkové akustické 

situaci vlivem provozu silniční dopravy na nově navrhované stavbě SOKP 511 a posouzení 

návrhu protihlukových opatření u nově navrhovaných komunikací stavby SOKP 511. Do 

výpočtu byly zahrnuty i nově navrhované stavby přímo navazující na SOKP 511 (přeložka 

I/12, Hostivařská spojka, komunikace „nová Donátská“). V  tabulce č. 66 je uveden popis 

kontrolních výpočtových bodů a v tabulce č. 67 výsledky výpočtu LAeq,T z provozu silniční 

dopravy na SOKP 511 a nových komunikacích přímo navazujících na SOKP 511 

s komentářem, že výpočet prokázal, že v žádném z míst situovaném v okolí SOKP 511 

nedochází vlivem provozu dopravy na SOKP 511 a nově navrhovaných stavbách přímo 
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navazujících na SOKP 511 k překročení hygienických limitů hluku z dopravy na dálnicích a 

silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy – LAeq,T = 60/50 dB (den/noc). 

Navržená protihluková opatření u SOKP 511 jsou tedy dostatečná a vyhovují současným 

požadavkům pro splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů. 

Celková akustická situace z provozu silniční dopravy 

Je uveden komentář k výsledkům výpočtů pro jednotlivé městské části a obce 

v řešeném území a varianty výpočtu (stav 2025 bez záměru a stav 2025 a 2040+ se záměrem). 

V následujícím shrnutí je uvedeno, že vlivem zprovoznění komunikace SOKP 511 dojde při 

porovnání výhledových variant v hodnoceném území k významné změně celkové akustické 

situace. Ke zlepšení akustické situace dochází u objektů umístěných v blízkosti stávajících 

komunikací, u kterých dochází vlivem zprovoznění SOKP 511 ke snížení dopravní zátěže. 

Např. ulice V Řešetě v Říčanech (Ric_01), ulice Zaříčanská v Újezdě nad Lesy, (P21_02) a 

ulice Ke Kolodějskému zámku v Dubči (Dub_02). Ke zhoršení akustické situace naopak 

dochází zpravidla u fasád objektů, které jsou orientované směrem k SOKP 511 a zároveň 

nejsou situovány v blízkosti stávajících pozemních komunikací. Např. ulice Za Lesíkem v 

Dubči (Dub_01), ulice Na Vysoké v Říčanech (Ric_02) a v Netlukách (P22_02). U těchto 

staveb jsou však primárně splněny příslušné hygienické limity pro hluk z provozu dopravy. 

Pro celé hodnocené území platí, že jsou buď splněny příslušné hygienické limity pro 

hluk z provozu dopravy, nebo v případě míst, kde byla výpočtem zjištěna nadlimitní akustická 

situace, dochází vlivem realizace záměru SOKP 511 k poklesu hodnot LAeq,T. 

Celková akustická situace – kumulativní vliv provozu silniční a železniční dopravy 

Je uveden komentář k výsledkům výpočtů z kumulativního vlivu provozu silniční a 

železniční dopravy pro jednotlivé městské části a obce v řešeném území a varianty výpočtu 

(stav 2025 bez záměru a stav 2025 a 2040+ se záměrem) s tím, že pro kumulativní posouzení 

provozu silniční a železniční dopravy nejsou dle platné legislativy stanoveny hygienické 

limity hluku, proto není možné vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A 

z kumulace provozu železniční a silniční dopravy porovnávat s hygienickým limitem.  

Porovnání akustické emisní situace z provozu silniční dopravy na komunikacích mimo 

hodnocené území 

Byl proveden výpočet a porovnání hlukových emisí u významných pozemních 

komunikací mimo rozsah hodnoceného území. V tabulce č. 5 je uveden seznam těchto 

porovnávaných komunikací a v tabulce č. 69 porovnání akustické emisní situace na těchto 

komunikacích s tím, že toto porovnání prokázalo, že na některých komunikacích vlivem 

realizace záměru může dojít ke zlepšení akustické situace přibližně o 1 - 4 dB v průběhu 

denního a nočního období (např. ulice Spořilovská, Brněnská, Jižní spojka). U některých 

komunikací se akustická emisní situace téměř nezmění (např. V Holešovičkách, 5. května). U 

několika komunikací dochází v průběhu denního a nočního období k mírnému zhoršení 

akustické emisní situace a to max. do 0,9 dB (např. SOKP 510, SOKP 512, Vysočanská 

radiála).  

Maximální změna akustické emisní situace + 0,9 dB, je změnou, která byla zjištěna 

přímo u komunikace. Lze ji však spolehlivě eliminovat buď přímo u zdroje – na komunikaci 

anebo na cestě šíření akustické energie mezi komunikací a chráněným místem pomocí 

různých protihlukových opatření např. pomocí realizace protihlukových stěn případně přímo u 

zdroje pomocí nových nízkohlučných povrchů či regulací rychlosti apod. 

Analýza chráněných objektů zasažených hlukem z dopravy 
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Je popsáno, jak byla tato analýza provedena pomocí analytického nástroje programu 

CadnaA (hodnocení obyvatelé byly v objektech rozděleni do 5 dB pásem) s tím, že podrobné 

vyhodnocení je uvedeno v kap. 7.3 a 7. 4 Akustického posouzení (příloha č. 4 dokumentace) a 

konstatováno, že lze vyvodit závěr, že stav s realizací záměru bude z hlediska celkového 

počtu všech hodnocených obyvatel z akustického hlediska příznivější, než stávající stav a 

varianta bez realizace záměru. Ve vyšších hlukových pásmech je ve variantě se záměrem 

vždy nižší počet ovlivněných obyvatel než v ostatních posuzovaných stavech. Uvedená 

skutečnost je způsobena vlivem zprovoznění SOKP 511 a související přeložky I/12 na snížení 

dopravního zatížení u okolních stávajících komunikací, a to především podílu těžkých 

nákladních vozidel. 

Shrnutí 

Je provedeno shrnutí údajů uvedených výše. 

D. I. 3. 2 Vliv na vibrace 

Pro fázi výstavby je uvedeno, že vzhledem ke vzdálenosti zdrojů od nejbližší zástavby 

se přenos vibrací do této zástavby nepředpokládá. Vliv vibrací z automobilové dopravy 

záměru na okolní zástavbu se nepředpokládá. 

D. I. 3. 3 Vlivy na světelné znečištění 

Je konstatováno, že navržené osvětlení komunikace SOKP 511 by nemělo mít 

významný vliv z hlediska světelného znečištění, resp. rozptylu světla v nočním období. Je 

popsáno navržené osvětlení (převážně středové, osvětlovací stožáry výšky 12 až 14 m, 

sklopení svítidel ve vodorovné poloze). Navržené protihlukové stěny a valy budou bránit 

rozptylu světelného znečištění do okolního prostředí. 

Dále je poukázáno na stávající míru světelného znečištění řešeného území jako celku. 

Řešené území je v důsledku své polohy v blízkosti městské aglomerace již značně ovlivněno 

již stávajícím světleným znečištěním. Příspěvek záměru ke stávající míře světelného 

znečištění území lze tedy pokládat za zanedbatelný. 

D. I. 3. 4 Vlivy na zápach 

Předložený záměr nebude ve fázi výstavby ani provozu záměru zdrojem zápachu. 

D. I. 3. 5 Vlivy na radioaktivní či elektromagnetické záření 

Předložený záměr nebude ve fázi výstavby ani provozu záměru zdrojem 

radioaktivního ani elektromagnetického záření. 

Závěr 

Za předpokladu realizace navržených protihlukových opatření je záměr z akustického 

hlediska doporučen k realizaci. Z hlediska problematiky vibrací nebude výstavba ani provoz 

záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území. Příspěvek záměru 

k celkovému světelnému znečištění území nebude významný. Záměr je z tohoto pohledu 

akceptovatelný. Z hlediska problematiky zápachu či radioaktivního a elektromagnetického 

záření nebude výstavba ani provoz záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném 

území. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek.  

Není zmíněna problematika objektu na pozemku 805 na katastrálním území Kolovraty 

- podle přílohy č. 4 dokumentace  - „V rámci předkládaného posouzení nebylo počítáno se 
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stávajícím rodinným domem čp. 347 v Kolovratech. Výhledově se počítá odkup a demolice 

tohoto objektu. Projekt tedy neřeší ani protihlukovou ochranu tohoto objektu. Z hlediska 

protihlukové ochrany tohoto rodinného domu by v případě potřeby bylo možné přistoupit 

k dalšímu protihlukovému opatření pomocí realizace tzv. nízkohlučného povrchu na 

vymezeném úseku SOKP 511, po případně na vymezeném úseku pozemní komunikace 

K Říčanům“. 

V návrhu protihlukových opatření postrádá zpracovatel posudku návrh případných 

opatření na výjezdech z tunelů.  

Z hlediska světelného znečištění je v dokumentaci uvedeno osvětlení po celé trase 

SOKP. Zpracovatele posudku doporučuje v další fázi projektové přípravy zvážit účelnost 

takového rozsahu. 

 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Na úvod je konstatováno, že vzhledem k tomu, že záměr je z velké části veden 

v zářezu, může být ovlivněn režim podzemních vod. Současně v krajině vznikne nová 

zpevněná plocha, čímž může dojít ke změně odtokových poměrů, resp. režimu povrchových 

vod.  Je uveden výčet v minulosti zpracovaných celá studií, které hodnotily možný vliv stavby 

SOKP 511 na podzemní i povrchové vody v řešeném území. Pro potřeby dokumentace EIA 

bylo zpracováno společností GEOoffice s.r.o. v listopadu 2016 aktuální Posouzení vlivu na 

vodní útvary dle Směrnice o vodách (2000/60/ES), článek 4, odst. 7, jehož součástí je i 

zhodnocení kumulativních vlivů staveb SOKP 511 a I/12 Běchovice – Úvaly na vodní toky 

Říčanský potok, Běchovický potok a Rokytka z pohledu změny povrchového odtoku a rizika 

povodňových stavů. Studie je samostatnou přílohou č. 13 dokumentace. 

Fáze výstavby 

Odpadní vody 

Způsob nakládání s odpadními vodami bude řešen dodavatelem stavby. Přesné 

množství produkovaných odpadních vod bude upřesněno v dalším stupni projektové 

dokumentace. Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v 

objektech sociálního zázemí v rámci zařízení stavenišť, budou jímány do provizorních jímek 

a pravidelně vyváženy. Předpokládá se umístění chemických toalet. 

Mytí aut bude možné provádět pouze v prostoru zařízení stavenišť ZS 1 a ZS 5, 

definitivní způsob očisty vozidel před výjezdem na komunikace bude řešen zhotovitelem 

stavby. 

Dešťové/povrchové vody 

Je popsáno nakládání s dešťovými vodami ze staveniště (záchyt, předčištění a 

vyvážení) a s usazenými kaly. Je zmíněna nutnost zpracovat plán opatření pro případ havárie 

(tzv. „Havarijní plán“) dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. a povodňový plán stavby. 

Podzemní vody 

Je připuštěno, že hladina podzemních vod bude dotčena při hloubení zářezů a při 

zakládání staveb železničního a silničních mostů. V souvislosti se zásahy pilot do základní 

vrstvy podzemních vod není předpokládáno významné ovlivnění hydrogeologického režimu.  

Kvalitativní stav podzemních vod může být teoreticky lokálně negativně ovlivněn ve 

fázi výstavby vznikem zákalu a případnou kolmatací okolního prostředí nebo případným 

havarijním únikem ropných látek a provozních kapalin. Zdroje podzemní vody se nachází 
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v dostatečné vzdálenosti od stavby SOKP 511 (cca 300 - 600 m) a neměly by tedy být stavbou 

dotčeny.  

Součástí dokumentace EIA je řada opatření na ochranu povrchových a podzemních 

vod ve fázi výstavby SOKP 511, včetně Projektu monitoringu životního prostředí (monitoring 

podzemních vod ve studních a hydrogeologických vrtech podél stavby). 

Fáze provozu 

Odpadní vody 

Splaškové odpadní vody nebudou produkovány. Při mytí tunelů (cca 2x ročně) 

vzniknou oplachové odpadní vody, které budou stékat do štěrbinového žlabu a budou 

odvedeny do samostatné jímky (5 m3) umístěné poblíž provozního objektu tunelu (vyvážení).  

Oplachové odpadní vody z mytí vozovky budou přes navržené odvodnění komunikace 

odváděny do vodních toků (přes koalescenční filtry). 

Povrchové vody 

Celá koncepce odvodnění vychází z toho, že bude minimalizováno znečištění vodních 

toků, do kterých je navrženo zaústění kanalizace a ovlivnění režimů průtoků dotčených 

vodních toků (uklidňovací nádrž, předčistící zařízení a retenční nádrž). Základním principem 

odvodnění silničního tělesa je podchytit veškerou vodu z povrchu komunikace a odvést ji 

do nejbližšího vhodného recipientu.  

Řešené území stavby SOKP 511 rozděleno na dílčí úseky se samostatnými stokami a 

do vodních toků jsou napojeny dešťové vody z ploch odpovídajících pokud možno původním 

povodím.  

S ohledem na navrhovaný způsob odvodnění komunikace lze předpokládat, že oproti 

současnému stavu nebudou z tohoto pohledu záměrem ovlivněny žádné parametry hodnocení 

ekologického a chemického stavu útvaru povrchových vod (Botič od pramene po ústí do toku 

Vltava - DVL_0740 a Rokytka od pramene po ústí do toku Vltava - DVL_0750), v jejichž 

povodích se posuzovaný záměr nachází.  

Ovlivnění jakosti a množství povrchových vod 

Je řešeno vyhodnocení vlivů zimní údržby SOKP 511.  Z tabulky č. 6 je zřejmý vliv 

zimní údržby stavby SOKP 511 bez využití speciálních opatření pro eliminaci koncentrací 

chloridů na vodní toky Říčanský potok, Pitkovický potok a Rokytku nad Počernickým 

rybníkem. Z tabulky č. 71 je zřejmý kumulovaný vliv stavby SOKP 511 a I/12 na koncentraci 

chloridů bez využití speciálních opatření pro eliminaci koncentrací chloridů na Rokytku nad 

Počernickým rybníkem (limit dle NV 401/2015 Sb. je 150 mg Cl/l). Bez doplňujících opatření 

vyhovuje vypouštění srážkových vod do Pitkovického potoka. V případě Říčanského potoka 

(i s ohledem na zvýšenou ochranu PP Lítožnice) je navrženo použití přísnějších opatření 

v podobě kaskády podzemních retenčních nádrží. 

Pro možné vypouštění dešťových srážek v zimním období bude před kaskádou 

retenčních nádrží osazen rozdělovací objekt, který bude v závislosti na typu srážek v zimním 

období (neznečištěné vody ionty Cl/znečištěné srážky ionty Cl) odtok směrovat buďto do 

retenčních nádrží nebo obtokem přímo do recipientu. Je popsáno prázdnění kaskády 

retenčních nádrží (je navrženo v jarním období, v případě nízkých průtoků odčerpání a 

zneškodnění). V kapitole D. IV. dokumentace EIA je navíc uvedena podmínka na provedení 

aktualizace hydrotechnických výpočtů pro stavbu SOKP 511 dle aktuálních charakteristik 

vodních toků a srážkových úhrnů). 
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Jakost povrchových vod v Říčanském a Pitkovickém potoce bude pravidelně 

sledována v rozsahu sledovaných polutantů a dle časového harmonogramu stanoveného 

v Projektu monitoringu životního prostředí (GeoTec-GS, a.s., příloha č. 15 dokumentace). 

Vzhledem k minimálním průtokům v místních vodotečích v suchých obdobích může 

nastat situace, kdy vlivem dešťů bude ze silničního okruhu odtékat voda do kanalizace a do 

retenčních nádrží a z ní do toků i přesto, že bez projektované stavby by byl průtok 

v recipientech minimální. Může tak dojít k ovlivnění odtokových poměrů vlivem provozu 

stavby. Vzhledem k tomuto faktu budou voleny odtoky z retenčních nádrží do recipientů 

minimální a budou zajištěny regulací. Nejmenší možný odtok vzhledem k technickým 

možnostem je 5 l.s-1, což představuje v toku o šířce dna 0,5 m zvednutí hladiny o cca 2 cm. 

Celkový odtok do Říčanského potoka je možno volit větší do 20 l.s-1.  

Ovlivnění odtokových poměrů tak bude díky navržené regulaci minimální. 

Je vyloučeno ovlivnění i blízkých vodních toků vlivem drenážního systému stavby 

(zejména u zářezu v km 73,500 - 75,580). 

Úpravy vodních toků 

Vzhledem k potenciálnímu ovlivnění stavu útvarů povrchových vod jsou relevantní 

zejména vlivy stavebních objektů křížících vodní toky a vodní plochy, popřípadě terénní 

deprese a dále stavební objekty retenčních nádrží. Záměr trasy silnice přechází povrchové 

toky a terénní deprese, které jsou uvedeny v tabulce č. 72, kde jsou poznamenány také 

stavební objekty s příslušnými ovlivněnými útvary povrchových vod v daném kilometru trasy 

SOKP 511. Je uveden odkaz na kapitolu B. I. 6. dokumentace, kde jsou podrobně popsány 

délky úprav jednotlivých vodotečí včetně navrženého technického řešení úprav a na přílohu č. 

13 dokumentace - Posouzení vlivu na vodní útvary, kde je podrobně popsán vliv stavebních 

objektů na povrchové vody. 

Podrobněji je popsána problematika úseku 73,500 – 75,580 km, kde je stavba vedena 

v zářezu se závěrem, že je riziko vyschnutí bezejmenné vodoteče v důsledku projektované 

stavby SOKP 511 zanedbatelné, protože je bezejmenná vodoteč dotována výhradně 

srážkovými úhrny bez vazby na hladinu podzemní vody. 

Je konstatováno, že úpravy toků musí být v dalším stupni projektových příprav 

projednány s jejich správci a s příslušným vodohospodářským orgánem a že se 

nepředpokládá, že by zásahy vedly ke zhoršení stavu jednotlivých biologických složek 

hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod Botič od pramene po ústí do toku 

Vltava (DVL_740) a Rokytka od pramene po ústí do toku Vltava (DVL_750).  

Ovlivnění povodňových stavů v území 

Vyhodnocení kumulativních vlivů odvádění dešťových vod z nově připravovaných 

staveb silniční infrastruktury (SOKP 511 a I/12 Běchovice – Úvaly): stavby obou 

projektovaných komunikací mohou ovlivnit stávající povodňové průtoky na Říčanském 

potoce a na Rokytce pouze v řádu pouhých jednotek procent. Toto ovlivnění se ale týká 

především časového průběhu povodně, který bude mírně odlišný oproti stávajícímu stavu, ale 

s nižšími kulminačními průtoky. Snížení kulminačních průtoků zadržením vody v retenčním 

zařízení s regulovaným odtokem je tak možno chápat jako opatření, které bude snižovat 

ničivé účinky povodňových stavů a obecně se tak jedná o pozitivní řešení klimatických 

extrémů na hodnocených soutocích vodotečí. 

Závěrem posudku ve vztahu k hodnocení vlivů záměru na vodní útvary je, že 

výstavbou komunikací a retenčních nádrží dojde oproti současnému stavu k jinému časovém 

rozložení odtoku vody z území. Při hodnocení vlivu záměru na odtok vody z území lze s 
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vysokou mírou pravděpodobnosti konstatovat, že dojde k snížení kulminačních hladin (nikoli 

objemu vody, která při povodni z území odteče). 

Podzemní vody 

Je konstatováno, že největší ovlivnění hydrogeologického režimu doprovázené 

snížením hladin podzemní vody lze v rámci posuzované trasy očekávat v souvislosti s 

hloubením zářezů a tunelů pod úrovní hladiny podzemní vody. Pod úroveň hladiny podzemní 

vody se stavba dostává v úsecích cca km 66,355 – 67,215 (tunel Dubeč, SO řady 611), km 

72,400 – 72,784 (tunel Na Vysoké, SO řady 610) a km 73,700 – 74,000 (zářez u obce Kuří). 

Je podrobněji provedeno vyhodnocení pro tyty stavby s těmito závěry: 

 Tunel Dubeč -  vlivy na úroveň hladiny podzemní vody ve větších vzdálenostech 

nelze zcela vyloučit, je doporučeno provést monitoring studní, který naváže na již 

provedenou pasportizaci studní.  

 Tunel Na Vysoké - je doporučeno provést monitoring nejbližších studní 

v Kolovratech a Nedvězí a nejbližších hydrogeologických vrtů.  

 Zářez v km 73,500 až 75,580 - je doporučeno pozorovat hladiny ve studních na 

jižním okraji obce Lipany a hydrogeologické vrty v blízkosti.  

V případě ostatních zářezů není předpokládáno ovlivnění hladiny podzemní vody. 

Ovlivnění jakosti podzemních vod v případě havárií automobilů na komunikaci se 

nepředpokládá. Vody z komunikace i z drenážních systémů (v úsecích vedených v zářezu) 

jsou svedeny do navržené kanalizace, dále přes dešťové usazovací nádrže s koalescenčními 

filtry a retenční nádrže do vodního toku. 

Monitoring povrchových a podzemních vod 

V souladu Projektem monitoringu životního prostředí, který tvoří samostatnou přílohu 

č. 15 dokumentace, resp. v souladu s upřesňujícími podmínkami uvedenými v kapitole D. IV. 

dokumentace bude prováděn monitoring podzemních vod ve studních a hydrogeologických 

vrtech podél stavby. Je uvedena navržená frekvence provádění monitoringu (1 x před 

zahájením stavebních prací, 2 x v průběhu výstavby, 1 rok po zahájení provozu as 5 let po 

zahájení provozu) a rozsah monitoringu (fyzikálně-chemické ukazatele, kyslíkový režim, 

těžké kovy, PAU, PCB, NEL a BTEX, hladina podzemích vod ve vybraných studních, 

resp. hydrogeologických vrtech). Je uvedena poznámka, že pro finální zařazení studní do 

projektu monitoringu je nezbytný souhlas majitelů studní. 

Chráněná oblast přirozené akumulace vod, zranitelné oblasti, záplavová a zátopová území 

Je uvedeno, že záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod 

(CHOPAV), nepředpokládá se vliv stavby na zranitelnou oblast. 

Jsou popsána vyhlášená záplavová území na Říčanském potoce, který posuzovaný 

záměr kříží v km 66,10 a km 73,08. Přechod stavby je v obou případech řešen přemostěním. 

Vzhledem k tomu, že hodnocený záměr představuje nezbytnou stavbu dopravní 

infrastruktury, je takový záměr v aktivní zóně záplavového území přípustný. Je uveden odkaz 

na kapitolu B. I. 6., kde je uvedena celá řada opatření. Dále jsou zmíněna stanovená zátopová 

území.  

Dle platného ÚPn SÚ hl. m. Prahy jsou v území dále stanovena tzv. zátopová území. 

Na vodním toku Říčanský potok jsou zátopová území v překryvu s aktivní zónou záplavového 

území a záplavovým územím. Další zátopová území jsou stanovena na melioračních 

příkopech zbudovaných v cca 60. - 80. letech, které odváděly vodu z rozsáhlých polí do 
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vodních toků. Konkrétně se jedná o tři zátopové oblasti pod MÚK Dubeč a v blízkosti MÚK 

Uhříněves a MÚK Lipany. Vzhledem ke stáří meliorací lze předpokládat, že je jejich 

funkčnost značně omezena. Vymezení zátopových oblastí podél melioračních svodných 

příkopů tak de facto postrádá smysl. 

Závěr 

Je konstatováno, že vliv záměru na dotčený útvar podzemních vod bude malého 

rozsahu a neměl by ovlivnit kvantitativní ani kvalitativní stav tohoto útvaru jako celku. 

Nepředpokládá se, že by stavební zásahy vedly ke zhoršení stavu útvarů povrchových vod 

Botič od pramene po ústí do toku Vltava (DVL_740) a Rokytka od pramene po ústí do toku 

Vltava (DVL_750).  

Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude představovat významné riziko 

pro podzemní a povrchové vody. Za předpokladu dodržení opatření uvedených v kapitole B. 

I. 6., resp. podmínek uvedených v kapitole D. IV. dokumentace lze vlivy záměru SOKP 511 

na povrchové a podzemní vody považovat za akceptovatelné. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku v technickém řešení nakládání s vodami z tělesa SOKP 511 a 

souvisejících staveb postrádá zhodnocení možnosti zasakování dešťových vod. Doporučuje, 

aby v další fázi projektové přípravy byla tato problematika v maximálně možném technicky 

proveditelném řešení zahrnuta. 

 

D.I.5. Vlivy na půdu 

Zábor ZPF 

Jsou zopakovány údaje o trvalých a dočasných záborech ZPF, v tabulce č. 73 jsou 

uvedeny zábory půd podle tříd ochrany ZPF (trvalým záborem bude dotčeno 48,07 % půd I. 

třídy ochrany ZPF). 

 trvalý zábor ZPF v rozsahu 171,58 ha, 

 dočasný zábor ZPF do 5 let v rozsahu 17,74 ha, 

 dočasný zábor ZPF do 1 roku v rozsahu 8,70 ha. 

Dočasné zábory ZPF budou v průběhu výstavby SOKP 511 vznikat v těsné blízkosti 

samotné stavby, při zařizování stavenišť nebo dočasných přeložkách inženýrských sítí a 

komunikací. Poté, co nezemědělské využití těchto ploch v souvislosti s výstavbou SOKP 511 

skončí, tj. účel i vynětí, budou dotčené plochy rekultivovány podle schváleného plánu 

rekultivace tak, aby mohly být vráceny do zemědělského půdního fondu. Předpokládá se, že 

půdy dočasně vyňaté ze ZPF budou osázeny keři a dřevinami v rámci sadových úprav, 

zatravněny, příp. navráceny k původnímu využití jako orná půda. 

Z hlediska ochrany ZPF je vliv záměru označen za významný, nicméně odpovídající 

parametrům, charakteru i významnosti stavby a za předpokladu dodržení podmínek 

uvedených v kapitolách B. I. 6. a D. IV. jako akceptovatelný. 

Zábor PUPFL 

Jsou zopakovány údaje o trvalých a dočasných záborech PUPFL, v tabulce č. 74 je 

uveden rozsah záborů PUPFL podle kategorie lesa.  
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Jako součást opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů v souvislosti se zábory 

PUPFL je v rámci stavby SOKP 511 zahrnuta výsadba zelených pásů v okolí křížení záměru 

se silnicí III/00123 Dubeč – Koloděje.  

Dočasné zábory PUPFL budou rekultivovány podle schváleného plánu rekultivace tak, 

aby mohly být vráceny do PUPFL. 

Bilance zemin ve fázi výstavby 

Jsou zopakovány údaje o bilanci zemin (výkopy/navážky), která je téměř vyrovnaná, o 

skrývkách svrchních kulturních vrstev půdy a o odvozu zemin, které nebude možné využít pro 

účely výstavby. 

Rekultivace ploch po odstranění stavebních objektů 

Je konstatováno, že dokumentace pro územní rozhodnutí zahrnuje rekultivaci částí 

rušených komunikací - je uveden jejich výčet.  

Vliv záměru na znečištění půdy 

Je připuštěna možnost kontaminace půd v průběhu výstavby, provozem na silnici 

(solení v zimním období, úkapy, výfukové plyny) a haváriemi spojenými s únikem 

nebezpečných látek. Je popsáno, jak může ke nečištění dojít a jak bude toto riziko 

minimalizováno. Obecně je konstatováno, že při dodržení všech předpisů týkajících se 

ochrany životního prostředí je riziko kontaminace půd minimální. 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Je konstatováno, že výstavbou SOKP 511 vznikne nový liniový útvar v území, který 

bude mít zejména v souvislosti s vedením tělesa komunikace na náspech, resp. v souvislosti 

s výstavbou plánovaných zemních valů vliv na změnu topografie území. Trasa stavby je však 

navržena v maximální možné míře v hlubších zářezech či tunelech.  

Možné erozní účinky na svazích protihlukových valů budou eliminovány návrhem 

vhodného svahování protihlukových valů a ozeleněním svahů násypů. 

Závěr 

Z hlediska vlivu na půdu je navrhovaný záměr při respektování opatření uvedených 

v kapitole B. I. 6., resp. podmínek uvedených v kapitole D. IV. akceptovatelný. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Je potřeba upozornit na nesoulad v deklarovaném způsobu rekultivace s dočasně 

odňatou zemědělskou půdou osázením keři a dřevinami. 

Jinak bez zásadních připomínek. 

 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 

Je konstatováno, že posuzovaným záměrem nebudou dotčena žádná ložiska 

nerostných surovin ani dobývací prostory, nedojde k vyvolání sesuvných pohybů a že riziko 

kontaminace horninového prostředí vznikající v průběhu výstavby je soustředěno zejména do 

prostoru stavenišť (únik pohonných a mazacích látek). 

Je uvedeno, že další hodnocení vyhází z Podrobného geologického průzkumu (MOTT 

MACDONALD Praha, spol. s r.o., duben 2008). Je stručně popsáno, jak byl tento průzkum 

proveden. Hodnocení se týká zásahu do geologických poměrů v souvislosti s vlastním 

založením stavby. Jako nejvýznamnější vliv je uvedena výstavba dvou hloubených tunelů - 
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tunel Dubeč a tunel Na Vysoké, realizace zářezů a mostních objektů překonávajících 

Říčanský a Pitkovický potok. Zářezovými úseky a plánovanými tunely budou dotčeny zeminy 

kvartérního pokryvu i horniny předkvartérního podkladu v různém stupni zvětrání. Jsou 

popsány základové poměry těchto objektů.  

Celkově jsou základové poměry charakterizovány jako složité. Podloží komunikace je 

tvořeno na řadě míst zeminami, které nesplňují požadavky ČSN 73 6133 a bude třeba u nich 

provést určitou formu sanačních úprav (vápennou stabilizací, kombinací vápna a cementu či 

použitím jiného hydraulického pojiva), aby bylo dosaženo zvýšení únosnosti silničního 

podloží.  Jedná se o zcela běžný postup při zakládání staveb v případě, že zastižené zeminy ze 

zářezů nejsou vhodné bez další úpravy do náspů. 

Závěr 

Z hlediska vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje nebude výstavba ani provoz 

posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.  

 

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

D. I. 7. 1 Vlivy na faunu 

Jako přírodně cennější jsou označeny biotopy v údolí Říčanského a Pitkovického 

potoka, kde se nacházejí souvislé porosty vzrostlých stromů a keřů a travnaté plochy. Je 

zmíněno aktuální biologické hodnocení (doc. Dr. Jan Farkač, CSc., prosinec 2016), které bylo 

zpracováno na základě přírodovědných průzkumů v letech 2015 a 2016 (příloha č. 10 

dokumentace). Toto hodnocení potvrdilo zejména výskyt běžných druhů fauny (viz výčet 

pozorovaných druhů v jednotlivých lokalitách v příloze č. 10 dokumentace).  V území 

dotčeném plánovanou stavbou SOKP 511 byly pozorovány 2 druhy živočichů spadající do 

kategorie silně ohrožené druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (slepýš křehký, ještěrka obecná) 

a 8 druhů živočichů spadajících do kategorie ohrožené druhy (vlaštovka obecná, rorýs 

obecný, ropucha obecná, mravenci, čmeláci, moták pochop, otakárek ovocný a užovka 

obojková). Identifikovány byly také 2 živočišné druhy (ještěrka obecná, ropucha obecná) 

zařazené do Červeného seznamu živočichů ČR – obratlovci, kteří jsou klasifikováni jako druh 

téměř ohrožený.  

V dalším textu je uvedeno vyhodnocení vlivů výstavby a provozu SOKP 511 na 

zaznamenané výše uvedené zvláště chráněné druhy živočichů se závěrem, že na ochranu 

čmeláků, mravenců rodu Formica, ropuchy obecné, ještěrky obecné, slepýše křehkého a 

užovky obojkové není potřeba přijímat žádná specifická opatření, že výstavba ani provoz 

záměru neovlivní udržení příznivého stavu otakárka ovocného (s opatřením, aby případné 

odstraňování živných rostlin (kácení dřevin) bylo uskutečněno mimo období kladení vajíček a 

vývoje housenek, které probíhá v období duben - červen, resp. červenec - srpen), rorýse 

obecného, vlaštovky obecné a motáka pochopa (u těchto není ani třeba řešit výjimku dle § 56 

zákona č. 114/1992 Sb.). Ve všech případech výskytu zvláště chráněných druhů živočichů byl 

zjištěn občasný a nepravidelný výskyt při hledání potravy nebo jen náhodný výskyt při 

pohybu širším územím, žádný ze zvláště chráněných druhů se přímo v území plánované 

stavby SOKP 511 a v oblasti plánovaných stavebních prací nerozmnožuje (žádný zvláště 

chráněný druh ptáka v území nehnízdí) a není toto území pro tyto druhy výhradním biotopem.  
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Realizace mostů a s ním spojené nezbytné kácení v oblasti podmostí nebude mít 

významný negativní vliv na živočichy, protože v okolí zůstane dostatek typově podobných 

stanovišť, kam mohou živočichové přesídlit. 

Z důvodu omezení negativních vlivů záměru na živočichy je v dokumentaci navržena 

celá řada opatření, která vycházejí z provedeného biologického průzkumu. Za předpokladu 

dodržení těchto opatření nedojde k významnému negativnímu vlivu hodnocené stavby SOKP 

511 na faunu řešeného území. 

Migrace živočichů 

Je konstatováno, že pro potřeby dokumentace byla zpracována aktuální Rámcová 

migrační studie (EVERNIA s. r. o.), ve které bylo zhodnoceno aktuální projektové řešení 

záměru ve vztahu k migraci živočichů územím. Tato studie je uvedena v příloze č. 12 

dokumentace. Bylo posouzeno celkem 12 objektů na SOKP 511 potenciálně vhodných pro 

migraci živočichů (uvedeny v tabulce č. 75, kde je uveden i jejich celkový migrační potenciál 

pro kategorie živočichů B, C a D (vzhledem k poloze stavby v blízkosti aglomerace Prahy a 

vzdálenosti dálkových migračních koridorů nebyl záměr hodnocen z pohledu savců kategorie 

A (jelen, rys, medvěd, vlk, los)). V tabulce č. 77 je pak uveden návrh opatření podporující 

migraci.  

Jako základní opatření omezující vstup na komunikaci SOKP 511 je uvedeno 

oplocení, které je navrženo podél celé trasy záměru (12,57 km) o výšce minimálně 2,0 m. 

Průchodnost trasy pro živočichy je umožněna navrženými migračními objekty. 

Dále je provedeno hodnocení průchodnosti pro živočichy kategorie A - G s tím, že 

záměr SOKP 511 je dostatečně průchozí i pro živočichy kategorie A - velcí savci (6 mostních 

objektů, které mají dostatečné technické parametry pro průchod velkých savců), kategorie B - 

ostatní kopytníci (využitelné tři podchody a dva nadchody, resp. jeden nadchod v případě 

nerealizace SO 223 - biomost), kategorie C - savci střední velikosti (8 podchodů a 

4 nadchody) a kategorie D - obojživelníci, plazi, drobní savci. Co se týká kategorie E - ryby a 

ostatní vodní živočichové, v zájmovém území se vyskytují dva významnější toky (Říčanský a 

Pitkovický potok) a drobné lokální vodoteče. Veškeré vodní toky jsou převedeny 

odpovídajícími mostními objekty a záměr je průchozí pro živočichy kategorie E.  

V této souvislosti je nutné komentovat problematiku nadchodu formou biomostu (SO 

223 v km 66,950) o šířce 40 m. Záměr žádný dálkový migrační koridor nepřekonává, 

z hlediska současných přístupů k řešení biomostů není proto požadavek stavby na realizaci 

tohoto biomostu odůvodnitelný. Průchodnost pro živočichy kategorie B je dostatečně 

zajištěna i bez realizace biomostu SO 223. 

Kategorie F - ptáci a netopýři - v posuzovaném návrhu SOKP 511 jsou vodní toky 

převáděny dostatečně velkými mostními objekty pro případný průlet ptáků. Nemělo by tedy 

docházet k častým kolizím s vozidly. Materiálové a vizuální řešení protihlukových clon bude 

upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace s ohledem na minimalizaci kolizí ptáků a 

netopýrů. Záměr je dostatečně průchozí pro živočichy kategorie F.  

Kategorie G - ekosystémy - v rámci biologického průzkumu byly vytipovány tři 

lokality, kde se z lokálního hlediska vyskytují cennější biotopy a kterým je tedy třeba věnovat 

pozornost. Je to most cca v km 66,100 (SO 203, most Dubeč), most cca v km 73,100 (SO 208, 

most Kolovraty) a most cca v km 75,7 (SO 210, most Kuří). Překonání těchto ekosystémů je 

realizováno pomocí velkých mostních estakád (délky přes 200 m a výšky cca 10 m), čímž je 

zajištěno zcela dostatečné migrační propojení dílčích částí biotopů. 

Fragmentace krajiny 
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Je konstatováno, že na základě vymezení polygonů nefragmentovaných oblastí 

dopravou (UAT) nebude mít navrhovaný záměr vliv na žádný z vymezených polygonů UAT. 

Jedná se o příměstskou krajinu hlavního města s významným podílem zemědělské půdy, která 

je již v současné době rozčleněna většími dopravními stavbami a jednotlivými sídly. Z tohoto 

důvodu také tato oblast není z hlediska výskytu a migrace velkých savců velmi významná.  

Zmírnění negativních účinků fragmentace krajiny je dáno především realizací 

dostatečného počtu migračních objektů odpovídajících parametrů (mostní objekty apod.) pro 

různé druhy živočichů. 

D. I. 7. 2 Vlivy na flóru 

Stejně jako v podkapitole Vlivy na faunu jsou jako přírodně cennější území uvedeny 

údolí Říčanského a Pitkovického potoka. Je zmíněno aktuální biologické hodnocení (doc. Dr. 

Jan Farkač) s tím, že toto hodnocení potvrdilo výskyt běžných lučních, mokřadních, 

ruderálních, méně pak i lesních a křovinných druhů. Ve zkoumaném území se vyskytují 

převážně ruderální a segetální rostlinná společenstva, pouze podél drobných vodních toků je 

vyvinuta lesní a křovinná vegetace, také však bez vzácnějších a ohrožených syntaxonů. Žádný 

ze zjištěných taxonů není chráněn stávajícími právními normami ani není evidován 

v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky.  

Vliv záměru na flóru je hodnocen jako akceptovatelný za předpokladu dodržení 

opatření zmíněných v dokumentaci (viz kap. B. I. 6., resp. D. IV.). 

Lesní porosty 

Jsou zopakovány údaje o záboru PUPFL a je uvedeno, že v případě lesních porostů 

v okolí tunelu Dubeč dojde k přerušení souvislého lesního pozemku v jeho okrajové části. 

Narušení souvislosti může pro porost znamenat ohrožení jeho ekologické stability narušením 

porostního pláště a tím také statické stability lesa s možným negativním dopadem nejen na 

nově vzniklé okraje, ale i na celý komplex lesa. Bezprostředně po realizaci stavby bude tunel 

znovu ozeleněn, výsadba na tunelu a v jeho okolí postupně zaplní vzniklý průsek a 

v budoucnu zajistí celistvost porostu a zakomponování stavby do okolní krajiny.  

Dále je zmíněn lesní pás podél Solné stezky, který bude dotčen pouze ve své okrajové 

části stavbou MÚK Lipany.  

Vliv záměru na lesní porosty je hodnocen jako akceptovatelný za předpokladu 

dodržení opatření zmíněných v dokumentaci. 

Dřeviny rostoucí mimo les 

Je zmíněn dendrologický průzkum (Ing. František Moravec, příloha č. 14 

dokumentace), který byl proveden pro celkem 49 lokalit, přičemž byly hodnoceny základní 

dendrologické charakteristiky jako obvod stromu, výška, zdravotní stav, vitalita a sadovnická 

hodnota. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že největší střety záměru SOKP 511 jsou na křížení 

s cestami a komunikacemi s výsadbami starých ovocných alejí, které mají zhoršenou vitalitu i 

zdravotní stav. Více méně přirozený charakter má doprovodná zeleň Říčanského a 

Pitkovického potoka se zapojeným stromovým a keřovým patrem. Hodnotná zeleň se 

vyskytuje i na části tzv. solné stezky, kde ale část záboru nebude představovat mimolesní 

zeleň, ale PUPFL.  

V souvislosti s dotčením dřevin rostoucích mimo les je v dokumentaci navržena řada 

opatření (viz kap. B. I. 6., resp. D. IV. - mimo jiné náhradní výsadby, sadové úpravy, zelené 

pásy). Za předpokladu dodržení těchto opatření je možné hodnotit vliv záměru na dřeviny 

rostoucí mimo les jako přijatelný. Vegetační úpravy SOKP 511 jsou podrobněji popsány, 
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v tabulce č 79 je uveden výčet a popis zelených pásů podél SOKP 511 a je konstatováno, že 

v souvislosti s realizací uvedených vegetačních pásů dojde k lepšímu začlenění tělesa 

komunikace do okolní krajiny, odclonění zástavby či dalších prvků v území od navržené 

komunikace a také výraznému zvýšení podílu zeleně v krajině a hlavně dojde také ke 

kompenzaci a odclonění šíření exhalací z provozu na SOKP 511. Rozsah navržených 

vegetačních úprav je hodnocen jako adekvátní velikosti hodnocené stavby. 

D. I. 7. 3 Vlivy na ekosystémy 

Na úvod je uvedeno zařazení ploch dotčených záměrem dle Katalogu biotopů ČR 

(převážně intenzivně obhospodařovaná pole, v místech křížení s vodními toky vegetace 

vysokých ostřic, vlhká tužebníková lada, údolní jasanovo-olšové luhy) s tím, že zájmové 

území rozhodně nelze považovat za prostředí přirozené, území je značně ovlivněné 

antropogenní činností. Vliv záměru na ekosystémy je vyhodnocen jako přijatelný. 

D. I. 7. 4 Vlivy na soustavu NATURA 2000 

Je konstatováno, že v řešeném území se nenachází žádná evropsky významná lokalita 

ani ptačí oblast a že dle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního 

prostředí a zemědělství a vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru životního prostředí 

nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.  

Závěr 

Posuzovaný záměr je z hlediska vlivu na flóru, faunu a ekosystémy akceptovatelný 

(při respektování opatření uvedených v kapitole B. I. 6., resp. podmínek uvedených v kapitole 

D. IV.). Vlivy na lokality NATURA 2000 byly vyloučeny. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek.  

K biomostu SO 223 - není z pohledu současných pravidel pro navrhování ekoduktů 

realizace tohoto objektu nezbytná. Spíše, než označení předmětné stavby jako ekomost nebo 

biomost, by bylo vhodnější označení - přemostění na km 66,95 km.  

Výsledky a závěry migračních studií budou zahrnuty do podkladů pro další fázi 

projektové přípravy.  

 

D.I.8. Vlivy na krajinu 

D. I. 8. 1 Vlivy na krajinný ráz 

Na úvod je uvedeno, že detailní vyhodnocení vlivu navrhovaného záměru na 

jednotlivé identifikované znaky a charakteristiky krajinného rázu je součástí posouzení vlivu 

navrhované stavby na krajinný ráz dle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb. (EKOLA 

group, spol. s. r.o.), které tvoří samostatnou přílohu č. 9 dokumentace. 

Byly vyhodnoceny vlivy na následující zákonná kritéria krajinného rázu dle § 12 

zákona č. 114/1992 Sb.: 

 Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky 

 Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky 

 Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

 Vliv na významné krajinné prvky (VKP) 

 Vliv na kulturní dominanty 
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 Vliv na estetické hodnoty 

 Vliv na harmonické měřítko krajiny 

 Vliv na harmonické vztahy v krajině 

Jednotlivé vlivy jsou podrobněji popsána a je uvedena tabulka č. 80, ve které je 

uveden souhrn vyhodnocení (je vyhodnocen slabý vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické 

charakteristiky, na ZCHÚ a na kulturní dominanty, středně silný vliv na rysy a hodnoty 

přírodní charakteristiky, VKP a na estetické hodnoty, slabý až středně silný vliv na 

harmonické měřítko krajiny a na harmonické vztahy v krajině).  

Je připuštěno, že může dojít k částečnému snížení některých hodnot krajinného rázu, 

které ale může být při respektování navržených sadových úprav a vegetačních pásů velmi 

dobře kompenzováno. Zapojení záměru do krajinné struktury mohou výrazně napomoci také 

navržená doporučení pro minimalizaci negativního dopadu navrhované trasy na krajinný ráz, 

která jsou součástí kapitoly 9 Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz.  Tato 

opatření jsou rovněž součástí kap. D. IV. předkládané dokumentace EIA.  

Závěr 

Z hlediska ochrany krajinného rázu je navrhovaný záměr při zohlednění navržených 

opatření v dokumentaci EIA hodnocen jako únosný.  

D. I. 8. 2 Vlivy na zvláště chráněná území a přírodní parky 

Vlivy na zvláště chráněná území 

Je konstatováno, že trasa navrhovaného záměru okrajově zasahuje do zvláště 

chráněného území - přírodní památky Lítožnice, půdorysný průmět trasy SOKP 511 

s vyhlášenou přírodní památkou Lítožnice představuje cca 0,1 ha z celkové rozlohy 27,99 ha 

této přírodní památky. Záměrem bude dotčeno rovněž ochranné 50 m pásmo této přírodní 

památky. Je uveden obrázek č. 21, ze kterého je zřejmé vymezení PP a jejího ochranného 

pásma ve vztahu ke stavbě SOKP 511.  

Je podrobně vyhodnocen vlivu záměru SOKP 511 na přírodní památku Lítožnice. 

Přechod je řešen mostním objektem SO 203 délky 242,2 m cca v km 66,000 - 66,243. Tento 

objekt je v PD řešený ve dvou technických variantách. Podrobně jsou vyhodnoceny vlivy 

obou variant na povrchové vody, horninové prostředí a podzemní vody, půdy, flóru, faunu, 

ekosystémy, akustickou situaci a světelné znečištění.  

Z hlediska vlivu na povrchové vody se mírně příznivější jeví předložený návrh mostní 

konstrukce ve variantě A, neboť vzhledem k rozmístění mostních pilířů a jejich základů 

představuje menší zásah do břehové hrany toku. Z hlediska vlivu na horninové prostředí a 

podzemní vody se jeví příznivěji předložený návrh mostní konstrukce ve variantě B s 6 

mostními otvory, resp. 5 mostními pilíři. Z hlediska vlivu na půdy se jako mírně příznivější 

z hlediska záborů půdy jeví varianta B s 5 mostními pilíři. Z hlediska vlivů na flóru a na 

ekosystémy - je konstatováno, že bez ohledu na zvolenou variantu technického řešení mostní 

konstrukce dojde k přímému ovlivnění PP Lítožnice a jejího ochranného pásma, a to v podobě 

nezbytného kácení porostů v prostoru budoucího podmostí, resp. zásahu do břehových 

porostů toku. Z hlediska vlivů na faunu byla potvrzena dostatečná migrační prostupnost území 

pro obě předložené technické varianty mostních objektů. 

Vlivy na akustickou situaci - je uvedeno, že ustálený, resp. mírně proměnný tlumený 

hluk z provozu komunikace nebude živočichy žijící v PP Lítožnice významně rušit. Lze 

předpokládat, že si na zvuk projíždějících vozidel postupně přivyknou, což dokazuje velké 

množství příkladů z praxe. Z hlediska hluku je území PP Lítožnice již v současnosti negativně 
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ovlivňováno, a to v souvislosti s mysliveckou činností (střelbou), tzn. impulsním hlukem, 

který je pro živočichy velmi stresující.  

Vlivy světelného znečištění - je uvedeno, že navržené osvětlení komunikace by 

nemělo mít významný vliv z hlediska světelného znečištění, resp. rozptylu světla v nočním 

období na území PP Lítožnice (s poukázáním na stávající míru světelného znečištění řešeného 

území jako celku). 

Dále je uvedeno vyhodnocení kumulativních vlivů stavby SOKP 511 ve spojitosti 

s plánovanou stavbou I/12 Běchovice - Úvaly (s odkazem na studii Kumulace vlivů staveb 

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1 a I/12 Běchovice - Úvaly na 

PP Lítožnice (doc. Dr. Jan Farkač, CSc.), která tvoří samostatnou přílohu č. 12 dokumentace) 

- žádná z liniových staveb samostatně ani v kumulaci nebude mít při dodržení navržených 

opatření v dokumentaci EIA významný negativní dopad na celistvost a funkčnost přírodní 

památky Lítožnice, resp. významný negativní dopad na předmět její ochrany 

Monitoring vlivů na přírodní památku Lítožnice 

Monitoring vlivů záměru SOKP 511 v území, kde se nachází přírodní památka 

Lítožnice, se bude dle Projektu monitoringu životního prostředí zaměřovat především na 

biomonitoring, tj. biologické hodnocení území (viz lokalita „Dubeč – Lítožnice“ dle Projektu 

monitoringu životního prostředí), monitoring kvality povrchových vod v Říčanském potoce 

(viz lokalita „Most Dubeč 1 a 2“) a monitoring půdy (viz lokalita „Dubeč - Koloděje“). 

Dále je stručně vyhodnocen vliv na přírodní památku Počernický rybník, která se 

nachází v blízkosti záměru, se závěrem, že nepříznivý vliv stavby SOKP 511 na PP 

Počernický rybník lze vyloučit. 

Závěr 

Stavba SOKP 511 samostatně ani v kumulaci se stavbou I/12 Běchovice – Úvaly 

významně neovlivní předmět ochrany přírodní památky Lítožnice. Při respektování opatření 

uvedených v dokumentaci EIA lze vliv záměru SOKP 511 na přírodní památku Lítožnice 

hodnotit jako akceptovatelný. 

Vlivy na přírodní parky (PPk) 

Je konstatováno, že řešené území zasahuje do vyhlášeného přírodního parku dle § 12 

zákona č. 114/1992 Sb. - jedná se o přírodní park Říčanka. V blízkosti navrhovaného záměru 

se nachází také PPk Botič - Milíčov (cca 650 m od navrhovaného záměru) a PPk Rokytka 

(cca 550 m od navrhovaného záměru). Negativní ovlivnění PPk Botič - Milíčov a PPk 

Rokytka je vzhledem k jejich vzdálenosti od záměru vyloučeno. 

PPk Říčanka - bude dotčeno cca 3,4 ha přírodního parku, v ploše vymezené jako 

přírodní park se nachází cca 830 metrů trasy SOKP 511. V rámci tohoto křížení se nachází 

jeden středně velký mostní objekt (SO 203 - Most Dubeč) o délce přemostění 242,2 m a výšce 

maximálně 11 m. Trasa záměru v této ploše jinak prochází v mírném zářezu a na její jižní 

hranici se bude nacházet ozeleněný severní portál tunelu Dubeč. Vzhledem k blízké zástavbě, 

navrženým rozsáhlým vegetačním úpravám v uváděném úseku a faktu, že nebudou podstatně 

narušeny významné hodnoty tohoto přírodního parku ani jeho nejcennější segmenty 

z hlediska ochrany krajinného rázu, nelze předpokládat negativní ovlivnění PPk Říčanka 

posuzovaným záměrem. 

Závěr 

Při respektování opatření uvedených v dokumentaci EIA lze vliv záměru SOKP 511 

na přírodní park Říčanka hodnotit jako akceptovatelný. 
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D. I. 8. 3 Vlivy na ÚSES a celoměstský systém zeleně 

Vlivy na ÚSES 

Je konstatováno, že posuzovaný záměr se dostává do střetu s několika prvky územního 

systému ekologické stability. Veškerá křížení s prvky ÚSES jsou však řešena mostními 

objekty nebo biomosty tak, aby funkčnost a návaznost těchto prvků byla v maximálně možné 

míře zachována. Je uveden soupis dotčených prvků ÚSES (2 interakční prvky, 3 LBK a 1 

RBK), popsán konflikt s trasou a uveden návrh opatření (např. ozelenění, úprava podmostí).  

Dále jsou zmíněny prvky ÚSES v širším okolí s tím, že v souvislosti s těmito prvky 

ÚSES není třeba přijímat žádná specifická opatření pro stavbu SOKP 511, stavba SOKP 511 

na ně nebude mít vliv. 

Závěr 

Při respektování opatření uvedených v dokumentaci EIA lze vliv záměru SOKP 511 

na prvky ÚSES hodnotit jako akceptovatelný. 

Vlivy na celoměstský systém zeleně 

Je uveden výčet křížení s prvky celoměstského systému zeleně - celkem 5 lokalit 

(z velké části v překryvu s prvky systému ÚSES) a popsáno křížení se stavbou SOKP 511 se 

závěrem, že z hlediska vlivu na celoměstský systém zeleně je navrhovaný záměr při 

respektování opatření uvedených v dokumentaci EIA akceptovatelný.  

D. I. 8. 4 Vlivy na významné krajinné prvky a památné stromy 

Vlivy na významné krajinné prvky 

Registrované VKP 

Na území hl. m. Prahy nezasahuje záměr SOKP 511 do žádného registrovaného VKP 

podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb. V těsné blízkosti stavebního objektu SO 136 - přeložka 

silnice III/33312 Kolovraty - Říčany, se nachází registrovaný významný krajinný prvek 

Kolovratské vlhké louky. Grafické znázornění polohy registrovaného VKP vůči trase SOKP 

511 je patrné z obrázku č. 25. Hranice tohoto VKP leží ve vzdálenosti cca 8 m od začátku 

úseku přeložky silnice III/33312 Kolovraty – Říčany (ul. K Říčanům). Vzhledem k tomu, že 

plánovaná přeložka silnice vede ve svém prvotním úseku, který je nejblíže registrovanému 

VKP, v trase stávající komunikace, nepředpokládá se (při dodržení opatření v kapitole B. I. 6., 

resp. D. IV.) negativní ovlivnění tohoto VKP.  

Na území Středočeského kraje dále stavba SOKP 511 zasahuje svým hlavním tělesem 

(SO 101) do registrovaného VKP Údolí Pitkovického potoka - břehové porosty, louky, 

porosty na stráních (uznaná bažantnice). Dále se stavba svými částmi dotýká registrovaného 

VKP Protierozní mez – dub, šípek, ovocné stromy v souvislosti s realizací SO 138 Přeložka 

silnice III/00313 Lipany – Kuří a registrovaného VKP Údolí Pitkovického (Vinného) potoka 

– břehové porosty, louky, porosty na stráních (uznaná bažantnice) v souvislosti s realizací SO 

139 Přeložka silnice III/00312 Kuří - Nupaky. Grafické znázornění polohy registrovaných 

VKP vůči trase SOKP 511 je patrné z obrázku č. 26. Je popsáno křížení s těmito prvky s tím, 

že vliv se předpokládá pouze u VKP Údolí Pitkovického potoka - břehové porosty, louky, 

porosty na stráních (uznaná bažantnice). K zásahu dojde zejména v souvislosti umístěním 

základů pilířů mostu a nezbytným zásahy v prostoru budoucího podmostí. Zpracovatelem 

dokumentace je navrženo opatření v podobě alespoň minimálního oddálení mostních pilířů od 

břehové hrany, vč. jejich základů, a to do vzdálenosti minimálně 5 m od břehové hrany.  

VKP dle § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. 
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Je uveden výčet významných krajinných prvků dle § 3 písm. b) zákona 

č. 114/1992 Sb. (lesy, vodní toky a údolní nivy). V tabulce č. 81 je popsáno křížení trasy 

SOKP 511 s těmito VKP a je uveden návrh opatření pro každý VKP.  

Dále je uveden výřez z výkresů podélného řezu stavebního objektu SO 208 Most 

Kolovraty (překonává Říčanský potok cca v km 72,950 – 73,190), který je v aktuální 

projektové dokumentaci pro územní řízení (Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o., září 2014) řešen ve 

dvou technických variantách.  

Závěr 

Z hlediska vlivu na významné krajinné prvky je navrhovaný záměr SOKP 511 při 

respektování opatření uvedených v kapitole B. I. 6., resp. podmínek uvedených v kapitole D. 

IV. akceptovatelný.  

Vlivy na památné stromy 

Je konstatováno, že záměr neovlivní žádný památný strom, stromořadí nebo skupinu 

stromů definovaných § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů. Záměr je akceptovatelný. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek.  

Po formální stránce některé odstavce této části dokumentace by spíše patřily do 

předchozí kapitoly D.I.7. 

 

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Hmotný majetek 

Je konstatováno, že v trase plánované silnice i jejím bezprostředním okolí se nachází 

velké množství staveb, které mohou být realizací záměru dotčeny. S tím souvisí i zásahy do 

hmotného majetku. Je uveden odkaz na kapitolu C. II. 9., kde uveden výčet staveb, u nichž se 

v souvislosti s výstavbou a provozem SOKP 511 předpokládá dotčení hmotného majetku a je 

i uveden výčet těchto staveb. Je popsáno křížení stavby SOKP 511 a železniční trati č. 221 

Benešov u Prahy – Praha-Vršovice v místě navrženého silničního tunelu Na Vysoké (ve fázi 

výstavby bude řešeno pomocí dočasné přeložky trati). Veškeré stavební práce a činnosti 

týkající se trvalých i dočasných úprav a přeložek na stávajících inženýrských sítích a 

železniční trati, včetně jejich ochranných pásem, budou probíhat po předchozím souhlasu 

správců sítě a železnice a za dodržení podmínek příslušnými správci stanovených. 

Kulturní památky 

Je uveden výčet vyhlášených kulturních památek v okolí navrhovaného záměru s tím, 

že žádná z památek se nenachází v bezprostřední blízkosti záměru či v poloze výrazně 

ovlivnitelné jeho realizací, a že vliv na kulturní dominanty řešeného území je posouzen 

v rámci Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz, ve kterém je konstatováno, že při 

respektování navržených doporučení pro minimalizaci negativního dopadu navrhované trasy 

na krajinný ráz lze vliv SOKP 511 na kulturní památky možno hodnotit jako slabý. 

Archeologická naleziště 

Je popsána možnost výskytem archeologických nálezů, jsou obecně definována 

potenciální místa kontaktu stavby a archeologických nálezů (především prostory v blízkosti a 

podél současných i bývalých vodotečí) s tím, že veškeré zemní zásahy budou posuzovány 
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jako zásahy v území s archeologickými nálezy a bude postupováno podle zákona č. 20/1987 

Sb., o památkové péči. 

Závěr 

Umístění posuzovaného záměru do území nepředstavuje z hlediska vlivu na hmotné 

statky, kulturní památky a archeologická naleziště významné riziko z hlediska možného 

ovlivnění životního prostředí. V území je možné předpokládat výskyt archeologických nálezů, 

což je ošetřeno opatřením v kap. B. I. 6.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek.  

Není zmíněno vlastnictví pozemků, na kterých bude stát vlastní stavba.  

 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 

velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů 

Je uvedeno, že hodnocené vlivy záměru mají v převážné míře lokální charakter. Určité 

vlivy stavby SOKP 511 se však mohou promítnout i v rámci širšího zájmového území, a to na 

regionální úrovni (např. vlivy záměru na akustickou situaci, znečištění ovzduší). Byly 

vyhodnoceny i vlivy stavby SOKP 511 mimo řešené území. Konkrétně byla věnována 

pozornost významným dopravním komunikacím na území hl. m. Prahy, které mohou být 

provozem stavby SOKP 511 ovlivněny. Pro tyto komunikace bylo zpracováno emisní 

vyhodnocení vlivů záměru z hlediska hluku i znečištění ovzduší. 

Přeshraniční vlivy záměru SOKP 511 se nepředpokládají, lze je v souvislosti se 

stavbou SOKP 511 vyloučit. 

V tabulce č. 82 je uvedeno souhrnné hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního 

prostředí, jsou zde shrnuty údaje uvedené v kapitole D.I.  

Na závěr je konstatováno, že vlivy záměru SOKP 511 z hlediska jejich velikosti a 

významnosti na jednotlivé složky životního prostředí lze označit při respektování opatření 

formulovaných v dokumentaci EIA jako akceptovatelné. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.  

 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních 

stavech 

Fáze výstavby 

Je zmíněna možná kontaminace podzemní i povrchové vody úniky pohonných hmot, 

olejů a mazadel z dopravních či stavebních mechanismů s tím, že speciální pozornost z tohoto 

pohledu bude třeba věnovat zakládání mostních objektů v blízkosti vodních toků a že při 

případné havárii bude zahájeno sanační čerpání, výstavba norných stěn na vodních tocích a v 

dekontaminační jednotce budou odstraněny ropné produkty z čerpané vody. 

Obdobně je toto riziko uvedeno pro horninové prostředí s tím, že kontaminovaná 

zemina bude ihned vytěžena a odvezena na zabezpečenou skládku. Dále je zmíněna možnost 

mechanického rozvolňování hornin otřesy, způsobenými odstřely hornin při realizaci 

hloubených tunelů a zářezů. V případě, že bude rozvolňování hornin otřesy v průběhu stavby 
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prokázáno, bude v dotčeném místě proveden podrobný geologický průzkum, ve kterém bude 

zhodnocen aktuální stav a návrh stavebně technických opatření, která zamezí dalšímu 

nepříznivému rozvoji.  

Fáze provozu 

Jako potenciální rizika vzniku havárií je uveden únik nebezpečných látek, požár a 

exploze. Tato rizika jsou stručně popsána.  Jako specifické prostředí z pohledu havárií či 

nestandardního stavu jsou uvedeny tunelové úseky s tím, že jejich technické řešení je 

navrženo s bezpečnostními prvky v dostatečném rozsahu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.  

 

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných 

nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem 

k záměru možné 

Na úvod je konstatováno, že veškerá opatření k prevenci, vyloučení, snížení či 

kompenzaci nepříznivých vlivů záměru byla již uvedena v rámci předcházejících kapitol 

dokumentace, zvláště v kap. B. I. 6, D. I. 2 a D. I. 3, D. I. 7 a jsou zároveň součástí projektové 

dokumentace stavby.  

Dále je uvedeno, že v souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzovaní vlivů 

na životní prostředí a integrované prevence č. j. 18130/ENV/15 ze dne 6. 3. 2015 jsou 

základní opatření (viz kap. B. I. 6. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 

kompenzaci nepříznivých vlivů) projednána s oznamovatelem a projektantem záměru a jsou 

chápana jako opatření, která jsou součástí záměru a s jejichž plněním se v projektu počítá. 

Tato opatření budou při přípravě projektu, realizaci i provozu plněna, a proto není třeba je 

v této kapitole uvádět. 

Je poukázáno na fakt, že vlastní technické řešení stavby tak, jak je rozpracováno 

v rámci dokumentace pro územní řízení, již obsahuje celou řadu významných opatření 

k minimalizaci nepříznivých vlivů stavby na životní prostředí, např. v podobě protihlukových 

stěn, valů či návrhu nízkohlučného povrchu v části hlavní trasy SOKP 511. Velká část trasy je 

vedena v hlubokém zářezu, dva dílčí úseky trasy SOKP 511 jsou vedeny v tunelech. Podél 

stavby jsou dále vyčleněny rozsáhlé pásy pro ozelenění. 

Je uvedeno, že v této kapitole jsou specifikována pouze ta opatření, která přímo vzešla 

z průběhu procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí a nejsou uvedena v předložené 

aktualizované dokumentaci pro DÚR (Dokumentace pro územní řízení, Ing. Jiří Lebeda, spol. 

s r.o., září 2014). Opatření jsou rozdělena na opatření pro fázi projektových příprav, pro fázi 

výstavby a pro fázi provozu případně pak ještě na opatření obecná, opatření na ochranu 

ovzduší, opatření na ochranu před hlukem, opatření na ochranu přírody a krajiny, opatření na 

ochranu podzemních a povrchových vod, a opatření na ochranu půd a případně další opatření. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola je použita jako jeden z podkladů při zpracování návrhu podmínek 

závazného stanoviska. Komentář zpracovatele posudku k jednotlivým opatřením je uveden 

dále v kapitole IV. tohoto posudku. Opatření jsou zpracovatelem posudku doplněna, příp. 

pozměněna. Některá opatření vyplývají z platné legislativy, nebo jsou již součástí záměru, 

nebo jsou obecného charakteru, nebyla převzata do návrhu podmínek závazného stanoviska. 
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při 

hodnocení vlivů 

Na úvod je uvedeno, že předkládaná dokumentace je zpracována v souladu se 

současně platnými právními předpisy a normami a že při hodnocení bylo použito standardních 

metod a dostupných vstupních informací. Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly 

hodnoceny v porovnání s limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro příslušné 

složky životního prostředí. V oborech, v nichž normované limity neexistují, je předpokládaný 

dopad stavby na životní prostředí zhodnocen slovně.  

Jsou uvedeny zdroje údajů o stavu životního prostředí v dané lokalitě (literární rešerše, 

jednání s dotčenými orgány a organizacemi, terénní průzkum a odborné studie) Hodnocení 

vlivu dopadů záměru SOKP 511 bylo provedeno na základě: 

aktuálně zpracované dokumentace EIA a vypracovaných odborných studií (viz seznam 

samostatných příloh dokumentace EIA), 

podkladů dodaných investorem, resp. projektantem stavby, 

terénního průzkumu, 

územně plánovacích dokumentů a podkladů, 

mapových podkladů, 

jednání s dotčenými orgány a organizacemi. 

Použité metody prognózování  

Doprava  

Je popsáno, jak byla získána data o dopravě v horizontu r. 2025 a 2040+. 

Hluk 

Výpočet akustické situace byl proveden v programu CadnaA, verze 2017, akustické 

parametry provozu železniční dopravy byly generovány v souladu s metodikou Schall03 

2014. Je uveden výčet použitých českých výpočtových metodik a komentář k výpočtu 

akustické situace.  

V posuzovaném území byl proveden bez zahrnutí odrazů akustické energie, kdy nebyl 

uvažován vliv odrazu struktur fasád za výpočtovými body ve smyslu § 20, odstavce 3 nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V chráněném venkovním prostoru 

staveb byla hladina akustického tlaku A stanovena pro dopadající zvukovou vlnu. 

Výpočty plošných hlukových map byly z důvodu objektivního zobrazení akustických 

pásem v území provedeny se zahrnutím odrazů akustické energie od struktur fasád za 

výpočtovými body.  

Ovzduší 

Je konstatováno, že pro modelové hodnocení kvality ovzduší byl použit model ATEM 

a jsou popsány možnosti tohoto modelu. Jsou uvedeny postupy stanovení produkce emisí z 

jednotlivých skupin zdrojů. 

Vlivy na zdraví obyvatel 

Jsou popsány body základního metodického postupu hodnocení zdravotních rizik 

vypracovaných americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (identifikace 
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nebezpečnosti, charakterizace nebezpečnosti, hodnocení expozice a charakterizace rizika), je 

popsána analýza počtu obyvatel použitá při hodnocení zdravotních rizik. 

 Vody 

Je konstatováno, že pro potřeby dokumentace bylo zpracováno vyhodnocení vlivu na 

vody dle článku 4, odst. 7 Směrnice o vodách (2000/60/ES). 

Krajinný ráz 

Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz bylo zpracováno dle Metodického postupu 

posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz (I. 

Vorel, R. Bukáček, P. Matějka, M. Culek, P. Sklenička, 2004), který vychází z textu § 12 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez zásadních připomínek.  

 

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve 

znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace 

Na úvod je konstatováno, že dokumentace byla zpracována na základě poslední, 

nejaktuálnější verze podkladů připravovaných pro územní řízení (dokumentace pro územní 

řízení, Ing. Jiří Lebeda spol. s r.o., září 2014). Hodnocení vlivů tedy odpovídá stupni 

projektových příprav, resp. podrobnosti projektu.  

Dále jsou komentovány nejistoty v prognóze dopravy, v akustickém posouzení, 

v modelovém hodnocení ovzduší, při hodnocení zdravotních rizik a ostatních složek ŽP. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.  

 

E. Porovnání variant řešení záměru  

Je popsáno dosavadní posuzování vlivů záměru dle zákona č. 244/1992 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, zdůvodnění nového posuzování a zdůvodnění 

posuzování jedné varianty umístění záměru v souladu s předloženou DÚR. Je konstatováno, 

že technické řešení stavby je též navrženo v jedné variantě (s výjimkou mostů Dubeč (SO 

203) a Kolovraty (SO 208), které jsou řešeny ve dvou variantách odlišných pouze typem 

konstrukce a počtem mostních pilířů.  

Je uveden odkaz na kapitolu B. I. 5. dokumentace, kde jsou uvedeny detailní 

informace o variantách záměru SOKP 511 sledovaných v minulosti a zdůvodnění proč je dále 

řešena pouze varianta SOKP 511 podrobně rozpracovaná v nejaktuálnější verzi dokumentace 

pro územní řízení (Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o., září 2014). 

Jsou uvedeny časové horizonty, resp. stavy, které jsou řešeny v rámci předložené 

dokumentace a od kterých se odvíjelo posouzení hlukové zátěže, znečištění ovzduší a 

hodnocení zdravotních rizik. 

Shrnutí 

Je uvedeno stručné shrnutí vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. Zpracovatel posudku se zdůvodněním jednovariantního řešení SOKP 

511 souhlasí. 

 

F. Závěr  

Jsou shrnuty údaje o záměru týkající se projektové dokumentace a variant vedení 

trasy. Je konstatováno, že byly komplexně vyhodnoceny možné vlivy nové liniové stavby na 

jednotlivé složky životního prostředí, že byla vypracována celá řada samostatných odborných 

studií, že byly posouzeny kumulativní vlivy související s výstavbou a provozem záměru 

SOKP 511 a I/12 Běchovice – Úvaly a že součástí dokumentace je i výčet obecných a 

konkrétních opatření k eliminaci, minimalizaci či kompenzaci zjištěných nepříznivých vlivů 

SOKP 511 na jednotlivé složky životního prostředí.  

Je upozorněno na základní fakt, že již samotná stavba SOKP 511 je kompenzačním 

opatřením v širším zájmovým území hl. m. Prahy a Středočeského kraje, neboť odvede a na 

sebe váže problematickou těžkou nákladní dopravu. Díky svému trasování mimo zastavěné 

oblasti a realizacím dostupných technických a technologických opatření budou v maximální 

možné míře negativní dopady do okolí této stavby eliminovány, což u komunikací uvnitř 

zástavby je většinou neproveditelné.   

Z provedených posouzení uvedených v kapitolách D. I. 1 až D. I. 13 dokumentace 

vyplývá, že realizace záměru nebude představovat významné zhoršení životního prostředí a že 

záměr SOKP 511 z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí bude 

akceptovatelný. V důsledku výstavby a provozu záměru nedojde k výrazným negativním 

změnám, které by nebylo možné eliminovat vhodně navrženými opatřeními a které by bránily 

realizaci stavby. 

Posuzovaný záměr je při respektování navržených opatření doporučen k realizaci. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Bez připomínek.  

 

G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru  

Jsou stručně shrnuty údaje o umístění záměru, o variantách záměru, o technickém 

řešení záměru, o koordinaci s přípravou přeložky I/12 Běchovice – Úvaly, o potřebě záměru a 

dopravně - inženýrských podkladech.  

Podrobněji jsou shrnuty vlivy záměru na ovzduší, klima, hluk, komentována zdravotní 

rizika, shrnuty vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje, vlivy na povrchové a 

podzemní vody, vlivy na faunu, floru a ekosystémy, vlivy na hmotný majetek, kulturní 

památky a archeologické památky a to jak ve fázi výstavby, tak ve fázi provozu.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato kapitola má sloužit široké laické veřejnosti, aby mohla získat o záměru a 

o hlavních vlivech na životní prostředí a obyvatele základní informace bez toho, aby musela 

číst celou dokumentaci. Z tohoto hlediska je tato kapitola zpracována dostatečně.  

Pokud má zpracovatel posudku k údajům v této kapitole nějaké připomínky, uvedl je 

již v textu výše při hodnocení příslušných kapitol dokumentace. 
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H. Přílohy  

Dokladová část 

Jsou uvedeny následující dokumenty: 

 Stanoviska orgánů ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů 

 Vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměru z hlediska územně plánovací 

dokumentace 

 Fotodokumentace a vizualizace stavby SOKP 511 

Dále je uveden výčet literatury obecné a související bezprostředně se záměrem, 

internetových zdrojů, legislativy a českých technických norem.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů má být v části H 

dokumentace uvedeno vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně 

plánovací dokumentace a stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 

45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. Tyto dokumenty jsou 

v posuzované dokumentaci uvedeny. 

V této části dokumentace chybí výčet dalších samostatných příloh, které jsou součástí 

dokumentace a na které je v dokumentaci odkazováno. Tento seznam samostatných příloh je 

ale uveden na začátku dokumentace za obsahem. 

Ke zpracovaným přílohám nemá zpracovatel posudku zásadní připomínky s výjimkou 

přílohy 16 a přílohy 5: 

K příloze 16 - Přehledná situace (1 : 10 000) - mapa neaktuální.  

V příloze 5 - Nejsou uvedena některá základní data, ze kterých zpracovatel vycházel - 

např. údaje o složení vozového parku dle kategorií a emisních tříd vozidel použitých 

v rozptylové studii. Tyto údaje oznamovatel na vyžádání zpracovatele posudku doplnil 

(příloha č. 3 posudku). Podkladové mapy v RS neaktuální.  

 

Celkové stanovisko zpracovatele posudku k dokumentaci 

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní 

prostředí za akceptovatelnou a zpracovanou dle požadavku zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

V dokumentaci je kladen hlavní důraz na prioritní ovlivnitelné složky životního 

prostředí - na hlukovou situaci, na ovzduší, na floru faunu a ekosystémy, na povrchové a 

podzemní vody a na půdu. V dokumentaci jsou posouzeny vlivy na veřejné zdraví jak 

z hlediska hluku, tak z hlediska znečištění ovzduší.  

Je zcela zřejmé, že zpracovatel dokumentace danou problematiku liniových staveb 

dobře zná a velmi dobře se v ní orientuje. Zpracovaná dokumentace má dobrou vypovídací 

schopnost. Drobné připomínky zpracovatele posudku vyplývají spíše z rozdílného přístupu ke 

zpracování dokumentací. Odborné studie jsou zpracované na dobré profesionální úrovni. 
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 II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní 

prostředí 

V dokumentaci je posouzena jedna varianta jak umístění, tak řešení záměru 

s výjimkou mostů Dubeč (SO 203) a Kolovraty (SO 208), které jsou zpracovány variantně - 

varianty odlišné pouze typem konstrukce a počtem mostních pilířů. Vlastní řešení mostů Dubeč 

(SO 203) a Kolovraty (SO 208) nemá podstatný vliv na složky životního prostředí, pokud 

v konečném řešení budou respektovány minimální vzdálenosti od břehové hrany dotčených 

vodotečí. 

 

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

státní hranice 

Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního 

prostředí v rámci probíhajícího procesu posuzování vlivů na životní prostředí je patrné, že 

předložený záměr nepředstavuje svými vlivy záměr, který by přesahoval státní hranice. Jedná 

se o záměr regionálního měřítka. Přeshraniční vlivy záměru jsou vyloučeny i v dokumentaci 

v kapitole D.II. 
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA 

DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Předmětem posuzovaného záměru je novostavba další části silničního okruhu kolem 

Prahy, konkrétně stavba 511 v úseku Běchovice - dálnice D1 (dále jen SOKP 511). Jednou z 

hlavních funkcí této části silničního okruhu kolem Prahy je v součinnosti s ostatními již 

provozovanými stavbami SOKP vybudování uceleného tahu, který bude propojovat dálnice 

D1, D5, D6, D7, D10, D11 a budoucí D3, D4. 

Předmětná stavba SOKP 511 je navržena v délce 12 571 m (začátek úseku je v km 

64,000, konec úseku v km 76,571 trasy SOKP). Stavba 511 je navrhována v definitivním 

šířkovém uspořádání jako šestipruhová komunikace kategorie D 34,5/100 s rozšířeným 

středním dělicím pásem a nouzovými pruhy. Na začátku bude niveleta trasy SOKP 511 

navazovat na stávající niveletu stavby 510 silničního okruhu kolem Prahy a na konci na 

stavbu 512 (D1 - Vestec). Maximální podélný spád je navržen 3,5 %. 

Součástí stavby SOKP 511 je přeložka Šterboholské radiály v kategorii S 22,5/100 a 

délce 1 140 m, která dále přechází v přeložku I/12 Běchovice – Úvaly. Ta představuje 

navazující samostatnou stavbu vedenou v obchvatové jižní poloze mimo obce Běchovice, 

Újezd nad Lesy a Úvaly. Projektová příprava a realizace obou staveb (Silniční okruh kolem 

Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1 a přeložky I/12 Běchovice – Úvaly) jsou spolu 

vzájemně koordinovány, přičemž obě stavby budou uvedeny do provozu současně. 

Technické řešení stavby SOKP 511 zahrnuje i krátký, úvodní cca 40 m napojovací 

úsek na Hostivařskou spojku. Vlastní Hostivařská spojka navazující na tento krátký 

napojovací úsek představuje navazující samostatnou stavbu, jejíž technické řešení není 

předmětem SOKP 511. 

Na celé trase SOKP 511 jsou navrženy čtyři mimoúrovňové křižovatky  - MÚK Dubeč 

- křížení SOKP 511 se Štěrboholskou radiálou, MÚK Uhříněves - v místě křížení trasy okruhu 

se silnicí III/33310 (Uhříněves - Koloděje), MÚK Říčany - křížení s komunikací I/2 a MÚK 

Lipany - křížení se silnicí III/03339 Lipany - Říčany.  Kromě silnic, na kterých jsou navrženy 

mimoúrovňové křižovatky, kříží SOKP 511 rovněž mimoúrovňově, ale bez připojení, další 

silnice a místní komunikace. V rámci stavby SOKP 511 bude realizováno 5 mostních objektů 

v MÚK Dubeč, dalších 5 mostů na SOKP a 10 mostů přes SOKP, 2 mosty na silnicích a 

rampách mimo silniční okruh a 2 tunely - tunel Na Vysoké (384 m) a tunel Dubeč (275 m). 

Stavba SOKP 511 dále zahrnuje realizaci propustků na SOKP i na silnicích a rampách 

mimo SOKP, zárubních zdí, objektů odvodnění komunikací (gravitační dešťová kanalizace, 

před každým vyústěním kanalizace do recipientu je navržena havarijní jímka, dešťová 

usazovací nádrž s koalescenčním odlučovačem ropných látek a retenční nádrž), úprav 

vodotečí, protihlukových opatření (valy a stěny), oplocení (v celé délce komunikace), 

sadových úprav (výsadba stromů a keřů na plochách svahů zářezů a výkopů a na všech 

ostatních volných plochách, zejména uvnitř ramp mimoúrovňových křižovatek), vegetačních 

zelených pásů (odclonění komunikace od obytné zástavby) a dalších souvisejících provozních 

staveb. 

V rámci předkládané dokumentace EIA byla předložena jedna varianta vedení trasy 

SOKP 511 i technického řešení stavby, která je výsledkem několikaletého posuzování 

a projednávání různých variant jak vlastního vedení trasy SOKP 511, tak i technického řešení 

záměru (variantně je řešeno pouze technické řešení mostů Dubeč (SO 203) a Kolovraty (SO 

208) - varianty z hlediska typu konstrukce a počtu mostních pilířů).  
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Podrobněji je technické řešení SOKP 511 popsáno v dokumentaci v kapitole B.I.6.  

Dle názoru zpracovatele posudku je technické řešení záměru pro potřeby posouzení 

vlivů na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a jsou respektovány 

požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí 

z hlediska vlastního záměru. 

Po technologické stránce se jedná o zvládnuté procesy včetně odpovídající ochrany 

životního prostředí.  Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných 

právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná řízení k povolení 

předmětného záměru. 
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 

VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 

NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V této kapitole jsou sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro prevenci, vyloučení, 

snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, které: 

- byly již prezentovány v dokumentaci v kapitole D.IV., pokud se nejedná o 

opatření vyplývající z platné legislativy nebo která jsou již součástí záměru. Tato 

opatření nejsou v souladu s metodickým sdělením MŽP č. j. 18130/ENV/15 ze 

dne 6. 3. 2015 převzata do podmínek v návrhu závazného stanoviska 

- byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány 

zpracovatelem posudku 

- byly navrženy zpracovatelem posudku 

Zpracovatel dokumentace v kapitole D.IV. uvádí následující opatření pro prevenci, 

vyloučení a snížení negativních vlivů na životní prostředí (proloženým písmem je uveden 

komentář zpracovatele posudku):  

Fáze projektových příprav 

Obecná opatření 

 Projektové přípravy stavby SOKP, stavba 511, Běchovice – dálnice D1 a I/12 Běchovice 

- Úvaly spolu budou úzce koordinovány tak, aby bylo možné zajistit následné uvedení 

obou staveb do provozu ve stejném termínu.  

Převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 V dalším stupni projektových příprav bude upřesněn, resp. aktualizován Projekt 

monitoringu životního prostředí (GeoTec-GS, a.s., listopad 2016) v návaznosti na 

požadavky vyplývající z procesu posouzení a projednávání vlivu stavby na životní 

prostředí (proces EIA).   

Převzato do návrhu závazného stanoviska s úpravou formulace. 

Opatření na ochranu ovzduší 

 Pro snížení zatížení životního prostředí částicemi PM10, resp. PM2,5 a benzo(a)pyrenem 

bude ve finálním návrhu druhové skladby sadových úprav komunikace SOKP 511 a 

vegetačních pásů zváženo zastoupení jehličnatých dřevin (min. 10 %) a jejich vhodné 

rozmístění podél stavby.  

Převzato do návrhu závazného stanoviska s tím, že slovo zváženo je nahrazeno použito 

 V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) budou zpracovány podrobné zásady 

organizace výstavby (ZOV). V ZOV budou v případě nezbytných uzavírek stávajících 

silnic v souvislosti s realizací SOKP 511 mj. upřesněny a technicky prověřeny objízdné 

trasy. Dále budou v rámci ZOV finálně upřesněny komunikace, které budou dotčeny 

v souvislosti s obslužnou staveništní dopravou SOKP 511. Tyto ZOV budou 

koordinovány se ZOV na stavbu přeložky I/12 Běchovice – Úvaly. Pro tyto upřesněné 

vstupní údaje bude následně zpracováno podrobné vyhodnocení vlivu fáze výstavby 

záměru na ovzduší, a to především s ohledem na přepravní trasy.  

Jedná se o obecnou podmínku, jedná se však o zásadní materiál k realizaci stavby. V návrhu 

stanoviska přeformulováno: 
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V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) budou zpracovány podrobné zásady 

organizace výstavby (ZOV), které budou koordinovány se ZOV na stavbu přeložky I/12 

Běchovice – Úvaly. V rámci ZOV budou finálně upřesněny komunikace, které budou dotčeny 

v souvislosti s obslužnou staveništní dopravou SOKP 511. 

Na nadřazené komunikační síti, která bude v souvislosti s obslužnou staveništní dopravou 

SOKP 511 dotčena, je třeba dodržet následující max. obousměrné intenzity obslužné 

staveništní dopravy definované v rámci Akustického posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., 

únor 2017): 

Štěrboholská radiála:  300 NA/den 

SOKP 510:    400 NA/den 

D1 (směr SOKP 511 – Praha): 400 NA/den 

D1 (směr SOKP511 – Brno): 450 NA/den 

SOKP 512:    300 NA/den 

Uvedené počty nákladních vozidel bude nutné dodržet i pro souběh výstavby s přeložkou 

komunikace I/12 Běchovice - Úvaly, případně dalšími plánovanými záměry (např. 

Hostivařská spojka).  

 V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) bude upřesněn konkrétní typ 

dieselagregátů použitých jako náhradní zdroj osvětlení a větrání v tunelech Dubeč a Na 

Vysoké. V souvislosti s upřesněním těchto informací budou prověřeny tyto zdroje 

z hlediska možného vlivu na znečištění ovzduší.  

Náhradní zdroj osvětlení a větrání není významným zdrojem znečišťování ovzduší a tato 

podmínka není převzata do návrhu závazného stanoviska.   

Opatření na ochranu před hlukem 

 V rámci projektové dokumentace pro ÚR bude stávající rozsah protihlukových opatření 

uvedený v projektové dokumentaci (Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o., září 2014) rozšířen o 

nově navrženou protihlukovou stěnu podél komunikace „nová Donátská“ (propojení 

MÚK Říčany s ul. K Říčanům). Výše uvedené rozšíření protihlukových opatření 

vyplynulo ze zpracovaného Akustického posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., únor 

2017; příloha č. 4 dokumentace EIA). Stěna je navržena o délce 260 m a výšce 3,5 m.  

Zpracovatel posudku přejímá do návrhu závazného stanoviska s tím, že v případě, že bude 

komunikace „nová Donátská“ využívána i pro staveništní dopravu, bude nutné již v úvodní 

etapě výstavby vybudovat tuto PHS pro její využití ve fázi výstavby SOKP 511. 

 V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) budou zpracovány podrobné zásady 

organizace výstavby (ZOV). V ZOV budou v případě nezbytných uzavírek stávajících 

silnic v souvislosti s realizací SOKP 511 mj. upřesněny a prověřeny případné objízdné 

trasy. Dále budou v rámci ZOV finálně upřesněny komunikace, které budou dotčeny 

v souvislosti s obslužnou staveništní dopravou SOKP 511. ZOV stavby SOKP 511 budou 

koordinovány se ZOV pro stavbu přeložky I/12 Běchovice – Úvaly. Pro tyto upřesněné 

vstupní údaje bude následně zpracováno podrobné akustické posouzení, a to především s 

ohledem na přepravní trasy.  

Zpracovatel posudku přejímá do návrhu závazného stanoviska s tím, že je přeformulováno 

takto: Zpracovat akustické posouzení ze staveništní dopravy na základě podrobných zásad 

organizace výstavby (dále jen ZOV).  
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 V dalším stupni projektových příprav (DSP) bude upřesněn konkrétní typ dieselagregátů 

použitých jako náhradní zdroj osvětlení a větrání v tunelech Dubeč a Na Vysoké. 

V souvislosti s upřesněním těchto informací prověřit tyto zdroje z hlediska jejich 

možného vlivu na akustickou situaci.  

Převzato do návrhu závazného stanoviska. 

Opatření na ochranu přírody a krajiny 

 V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) bude upřesněno materiálové a vizuální 

řešení navržených protihlukových stěn (např. formou transparentních protihlukových stěn 

s vypískovanými matnými pásy), a to především s ohledem na minimalizaci střetů ptactva 

s protihlukovými stěnami a vlivu na krajinný ráz území.  

Jedná se o obecné opatření, které je vždy součástí obdobných liniových staveb, není převzato 

do návrhu závazného stanoviska. 

 V rámci projektové dokumentace pro ÚR bude optimalizován technický návrh mostní 

konstrukce mostu Dubeč přes Říčanský potok (SO 203) a navrženo takové technické 

řešení, které umožní oddálení mostních pilířů, vč. jejich základů do vzdálenosti 20 m od 

břehové hrany toku Říčanského potoka.  

Podmínka přeformulována: V konečném řešení SO 203 bude v maximální možné míře 

respektována břehová hrana Říčanského potoka a zamýšlený suchý poldr.   

 V rámci projektové dokumentace pro ÚR bude prověřen, případně optimalizován návrh 

kaskády retenčních nádrží v podmostí mostu Dubeč přes Říčanský potok (SO 203, cca v 

km 66,000 – km 66,243 trasy SOKP 511) tak, aby nebyly umisťovány tyto retenční 

nádrže do prostoru méně než 20 m od břehové hrany toku Říčanského potoka.  

Převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 V rámci projektové dokumentace pro ÚR bude optimalizován technický návrh mostní 

konstrukce mostu Kuří přes Pitkovický potok (SO 210) a navrženo takové technické 

řešení, které umožní oddálení mostních pilířů, vč. jejich základů do vzdálenosti min. 5 m 

od břehové hrany toku Pitkovického potoka.  

Podmínka přeformulována: V konečném řešení SO 210 bude v maximální možné míře 

respektována břehová hrana Pitkovického potoka a zamýšlený suchý poldr.   

 V rámci projektové dokumentace pro ÚR je doporučeno navrhnout nadzemní retenční 

nádrže přírodního charakteru včetně výsadeb zeleně. Svahy by měly být realizovány tak, 

aby zejména obojživelníci mohli nádrž opustit a nedocházelo k jejich úhynu, tj. se 

svahováním 1:8÷10 v minimální šíři 1,5 m.  

Převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 V dalších stupních projektové dokumentace (DÚR, DSP) bude respektována podmínka 

ponechání Říčanského, resp. Pitkovického potoka a bezejmenné vodoteč v km cca 68,700 

v jejich přirozeném korytu.  

Ponechání těchto vodotečí v jejich přirozeném korytu je součástí záměru, není převzato do 

návrhu závazného stanoviska. 

 V dalším stupni projektové přípravy dokumentace (DSP) bude zpracována detailní 

migrační studie, která se zaměří na podrobný návrh úprav podmostí, resp. dna propustků 

všech migračních objektů. Detailní migrační studie bude vycházet ze závěrů a 
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navržených opatření v rámci Rámcové migrační studie (EVERNIA s. r. o., prosinec 

2016).  

Detailní migrační studie bude respektovat následující návrh úprav podmostí: 

- v co největší míře bude ponechán přirozený povrch, 

- pod mostem budou umístěny suché kmeny, větve či větší volně ložené kameny jako 

přirozený úkryt živočichů, 

- v podmostí mohou být ponechány pařezy po kácených dřevinách k přirozené obnově,  

- bude navržena částečná dosadba autochtonními druhy dřevin v prostoru podmostí 

odolnými vůči slunečnímu a srážkovému stínu tak, aby byl zajištěn průhled pro 

možné průlety ptactva,  

- bude navržena naváděcí liniová zeleň, která bude propojovat břehové porosty 

s podmostím. 

Detailní migrační studie bude respektovat následující návrh úprav dna propustků: 

- v co největší míře bude ponechán přirozený povrch, 

- v propustcích budou umístěny suché větve či kameny jako přirozený úkryt živočichů, 

- v každém propustku bude zachována minimálně jednostranná suchá cesta (berma) o 

šířce minimálně 50 cm,  

- v propustcích nebudou umístěny žádné pasti v podobě šachet a bariéry v podobě 

stupňů aj. (zcela nepřípustné jsou stupně vyšší než 10 cm).  

Tato migrační studie zpracovaná v dalším stupni projektových příprav také upřesní 

detailní technické řešení migračních zábran pro obojživelníky a další drobná zvířata 

instalovaných ve fázi výstavby SOKP 511 v souvislosti se stavební činností probíhající v 

blízkosti vodních toků a tyto závěry budou zapracovány do projektové dokumentace.  

Stávající rámcová migrační studie pro SOKP 511 se jeví jako dostatečná. Navržená opatření 

budou zahrnuta v následné projektové přípravě. Přeformulováno do návrhu závazného 

stanoviska - v následné projektové přípravě budou respektovány výsledky a závěry migračních 

studií, které jsou samostatnou součástí předložené dokumentace EIA. 

 V rámci projektové dokumentace pro ÚR bude zvážena nezbytnost realizace biomostu 

přes SOKP 511 (SO 223). Z pohledu migrace není realizace tohoto biomostu nezbytná. 

Pokud by nebylo s posuzovaným objektem uvažováno, doporučuje se lokální biokoridor 

L4/263, který zmíněný biomost přes SOKP 511 převádí, navést přes tunel Dubeč.  

Není zásadní pro posuzovanou stavbu. Není převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 Z důvodu zásahu do zvláště chráněného území PP Lítožnice bude v rámci projednávání 

projektové dokumentace (DÚR) zažádáno o udělení výjimky ze zákazů ve zvláště 

chráněných územích dle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů.  

Není převzato do návrhu závazného stanoviska, jedná se o povinnost ze zákona. 

 Pro zvláště chráněné druhy, u kterých může dojít v souvislosti se stavbou SOKP 511 

k porušení zákazů stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů je doporučeno v rámci projednávání projektové dokumentace 

(DÚR) zažádat o udělení výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů dle § 56 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Není převzato do návrhu závazného stanoviska, jedná se o povinnost ze zákona. 

 V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) budou vyhodnoceny konkrétní dopady 

na jednotlivé dřeviny a porosty a zpracován detailní dendrologický inventarizační 



IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na 

životní prostředí 

61 

 

průzkum všech dřevin, které budou v souvislosti s realizací stavby káceny. Bude 

proveden důsledný selektivní výběr dřevin navržených ke kácení a navržena ochrana 

zbylých dřevin proti poškození v době výstavby, pokud to bude nutné.  

Zpracovaný dendrologický inventarizační průzkum bude následně sloužit jako podklad 

pro vydání rozhodnutí o povolení ke kácení místně a věcně příslušným orgánem ochrany 

přírody a krajiny. Společně s žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

bude předložen ke schválení také finální návrh vegetačních úprav vycházející z aktuální 

projektové dokumentace stavby.  

Obecná podmínka. Není převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 V dalším stupni projektových příprav (DSP) bude zpracován finální Projekt sadových 

úprav a vegetačních pásů, který upřesní finální koncepci a druhovu skladbu sadových 

úprav a navržených vegetačních pásů podél komunikace SOKP 511.  

o Projekt sadových úprav a vegetačních pásů bude řešit výsadbu, dosadbu a údržbu 

zeleně a bude zpracován autorizovanou osobou pro obor krajinářská architektura.  

o Projekt sadových úprav a vegetačních pásů upřesní časovou koordinaci výsadeb 

zelených pásů a vlastní výstavby SOKP 511. Bude zvážena výsadba zelených pásů 

v předstihu před zahájením vlastní výstavby SOKP 511 tak, aby došlo k co 

nejdřívějšímu zapojení výsadeb ve vztahu k zprovoznění stavby SOKP 511 a jejich 

nepoškození vlastní výstavbou SOKP 511.  

o Při návrhu druhové skladby bude respektována podmínka preference autochtonních 

druhů dřevin s hojným zastoupením keřového patra. 

o Při návrhu druhové skladby bude respektována podmínka minimálně 10 % zastoupení 

jehličnanů v navržené druhové skladbě.  

o Projekt sadových úprav a vegetačních pásů upřesní mj. naváděcí zeleň, která zajistí 

začlenění nadchodu přes SO 611 (tunel Dubeč) do okolní krajiny. 

o Projekt sadových úprav a vegetačních pásů se zaměří na estetické začlenění 

(ozelenění) dešťových usazovacích a retenčních nádrží do krajiny, případně i 

ozelenění protihlukových stěn. 

o Projekt sadových úprav a vegetačních pásů se v rámci všech MÚK zaměří na vhodný 

návrh keřových výsadeb na svazích náspů a zářezů křižovatek a celoplošné výsadby 

keřů a stromů v jednotlivých okách a trojúhelnících křižovatek. (Výsadby musejí být 

vždy navrženy tak, aby byly splněny rozhledové poměry a aby nedocházelo k 

zastiňování svislých dopravních značek a dopravních zařízení, ohrožování funkce 

odvodňovacích zařízení, nadzemních a podzemních vedení a bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu.) 

o V rámci Projektu sadových úprav a vegetačních pásů bude doplněn návrh výsadby 

břehových porostů podél přeložky vodního toku (SO 325).  

Zpracování sadových úprav a vegetačních pásů je součástí projektu, není v tomto rozsahu 

převzato do návrhu závazného stanoviska.  

Opatření na ochranu podzemních a povrchových vod 

 V rámci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí budou aktualizovány 

hydrotechnické výpočty na návrhový déšť v době trvání 30 min (v souladu s Pražskými 

stavebními předpisy vydanými Radou hlavního města Prahy nařízením č. 10/2016 Sb. hl. 

m. Prahy dne 27. 5. 2016 s účinností od 1. 8. 2016). Na základě těchto hydrotechnických 
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výpočtů bude ověřena navrhovaná kapacita kanalizací, resp. dešťových usazovacích a 

retenčních nádrží.  

Zpracovatel posudku přejímá do návrhu závazného stanoviska, ale přeformulováno takto: 

V rámci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí budou aktualizovány hydrotechnické 

výpočty a to i s ohledem na aktuální údaje o průtocích v dotčených vodotečích (ČHMÚ).  

 V rámci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována koordinační 

vodohospodářská studie staveb 511 a I/12. Na základě této studie bude optimalizován 

návrh vodohospodářských objektů odvodňovacího systému s ohledem na zimní údržbu a 

N-leté průtoky ve vodních tocích. 

Bude součástí projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, není převzato do návrhu 

závazného stanoviska. 

 Projekt monitoringu životního prostředí (GeoTec-GS, a.s., listopad 2016), resp. jeho část 

týkající se monitoringu povrchových vod bude v dalším stupni projektových příprav 

upřesněna o následující konkrétní místa monitoringu povrchových vod ve vztahu 

k zatížení ionty Cl: 

Cca 6 odběrných míst kontrolních vzorků (vždy 1 místo těsně za vyústěním z retenčních 

nádrží a 1 místo cca 100 m za vyústěním retenčních nádrží ve směru proudění) na 

Říčanském potoce (u mostu Dubeč, SO 203 a mostu Kolovraty, SO 208) a Pitkovickém 

potoce (u mostu Kuří, SO 210).  

Bude součástí aktualizovaného Projektu monitoringu životního prostředí, není takto převzato 

do návrhu závazného stanoviska. 

 Projekt monitoringu životního prostředí (GeoTec-GS, a.s., listopad 2016), resp. jeho část 

týkající se monitoringu podzemních vod bude v dalším stupni projektových příprav 

upřesněn o následující konkrétní místa monitoringu podzemních vod, která vymezila 

studie Vlivů na vody (GEOoffice, s.r.o., listopad 2016) na základě Geologického 

průzkumu (MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o., duben 2008): 

Bude součástí aktualizovaného Projektu monitoringu životního prostředí, není takto převzato 

do návrhu závazného stanoviska. 

Opatření na ochranu půd 

 V dalším stupni projektových příprav (DSP) bude předložen podrobný pedologický 

průzkum za účelem stanovení optimálního využití svrchních kulturních vrstev půdy, 

stanovení předepsané skrývky ornice, ale i stanovení mocnosti přechodných horizontů a 

hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin, který bude mj. sloužit jako podklad pro 

odnětí zemědělské půdy ze ZPF.  

Jedná se obecné opatření pro podkladový materiál pro trvalé nebo dočasné vynětí, není 

převzato do návrhu závazného stanoviska. 

Další opatření 

 V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) bude věnována pozornost návrhu osazení 

směrových světelných zdrojů a světlolamů do míst, kde by mohlo docházet k efektu 

světleného znečištění v souvislosti s provozem na stavbě SOKP 511.  

Obecná podmínka, není převzato do návrhu závazného stanoviska. 

Fáze výstavby 

Obecná opatření 
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 Před zahájením výstavby a v průběhu výstavby SOKP 511 bude prováděn monitoring 

hlavních složek životního prostředí (biomonitoring, monitoring půdy, monitoring 

povrchových a podzemních vod, monitoring hluku a monitoring kvality ovzduší) 

v rozsahu dle Projektu monitoringu životního prostředí (GeoTec-GS, a.s., listopad 2016), 

který je součástí přílohy č. 16 dokumentace EIA, případně dle jeho aktualizované podoby.   

Uvedený monitoring je součást záměru, resp. Projekt monitoringu, který obsahuje i termíny 

zahájení monitoringu, není převzato v této podobě do návrhu závazného stanoviska. 

 V případě, že by monitoring životného prostředí ve fázi výstavby prokázal jakékoliv 

negativní vlivy související s provozem stavby SOKP  511 budou neprodleně zahájena 

opatření k nápravě zjištěného stavu.  

Obecné opatření, není převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 Pro fázi výstavby bude ustanovena nezávislá odborně způsobilá osoba (ekologický dozor).  

Obecné opatření, není převzato do návrhu závazného stanoviska. 

Opatření na ochranu ovzduší 

 Při skrápění budou v případě potřeby (např. při činnostech emitujících velmi vysokou 

prašnost, v těsné blízkosti obytné zástavby) použita aditiva (chemické stabilizátory), která 

výrazně zvyšují protiprašné vlastnosti. S ohledem na obecné požadavky ochrany životního 

prostředí budou použita biologicky rozložitelná aditiva.  

Obecné opatření, není převzato do návrhu závazného stanoviska. 

Opatření na ochranu před hlukem 

 Na nadřazené komunikační síti, která bude v souvislosti s obslužnou staveništní dopravou 

SOKP 511 dotčena, je třeba dodržet následující max. obousměrné intenzity obslužné 

staveništní dopravy definované v rámci Akustického posouzení (EKOLA group, spol. 

s r.o., únor 2017): 

Štěrboholská radiála:  300 NA/den 

SOKP 510:    400 NA/den 

D1 (směr SOKP 511 – Praha): 400 NA/den 

D1 (směr SOKP511 – Brno): 450 NA/den 

SOKP 512:    300 NA/den 

Uvedené počty nákladních vozidel bude nutné dodržet i pro souběh výstavby s přeložkou 

komunikace I/12 Běchovice - Úvaly, případně dalšími plánovanými záměry (např. 

Hostivařská spojka).  

Tato podmínka bude zahrnuta do ZOV, které budou zpracovány v době přípravy záměru. 

Převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 Využívání objízdných tras v okolí SOKP 511 pro provoz staveništní dopravy bude probíhat 

po dobu max. 1 roku. Za objízdné trasy se nepovažují nadřazené komunikace využívané 

pro obslužnou staveništní dopravu, které vedou mimo hodnocené území (Štěrboholská 

spojka, SOKP 510, SOKP 512 a dálnice D1). V případě, že by měly tyto trasy sloužit pro 

delší období anebo byly vedeny po komunikacích, kde dochází k překračování 

stanovených hygienických limitů hluku z provozu na pozemních komunikacích, bude 

nutné žádat o vydání časově omezeného povolení v souladu s § 31 zákona č. 258/2000 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů.  
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Není převzato do návrhu závazného stanoviska, bude vyplývat z podrobného zpracování ZOV. 

Žádost o vydání časově omezeného povolení - jedná se o povinnost ze zákona. 

 V případě vedení tras staveništní dopravy po pozemních komunikacích, u kterých dochází 

k překračování hygienického limitu hluku pro starou hlukovou zátěž pro krátkodobé 

objízdné trasy 70 dB v denním období, bude nutné žádat o vydání časově omezeného 

povolení v souladu s § 31 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Není převzato do návrhu závazného stanoviska, jedná se o povinnost ze zákona. 

 V případě, že bude komunikace „nová Donátská“ využívána i pro staveništní dopravu, 

bude nutné již v úvodní etapě výstavby vybudovat tuto PHS pro její využití ve fázi 

výstavby SOKP 511.  

Převzato do návrhu závazného stanoviska, ale pro etapu přípravy záměru.  

 Na mostních konstrukcích se doporučuje realizovat nízkohlučné mostní závěry pro 

maximální eliminaci vzniku hluku při přejezdu vozidel přes dilatační spáry (především u 

MÚK Dubeč, most Kolovraty, most Kuří). V místech kde budou mostní závěry 

realizovány je nutné při realizaci vozovky a dilatačních spár dodržovat co nejvyšší 

rovinnost, aby docházelo k maximální možné eliminaci akustických emisí. 

Převzato do návrhu závazného stanoviska, přeformulováno: na mostních konstrukcích budou 

realizovány nízkohlučné mostní uzávěry 

Opatření na ochranu přírody a krajiny 

 Při výstavbě bude minimalizován zásah do břehových porostů podél toků. Rozsah kácení 

v místech přechodu toků mostními objekty bude omezen pouze na prostor budoucího 

podmostí.  

Obecné opatření, není převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 Nutné provizorní přemostění Říčanského a Pitkovického potoka bude realizováno zásadně 

v prostoru budoucích mostních objektů.  

Bude součástí ZOV, není převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 Veškeré zemní práce a založení pilířů mostů Dubeč (SO 203), Kolovraty (SO 208) a Kuří 

(SO 210) budou provedeny mimo hlavní období rozmnožování živočichů, tj. od 1. 8. až 28. 

2.  

Obecné opatření, není převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 Nad průběhem zemních a stavebních prací bude vykonávat dozor nezávislá odborně 

způsobilá osoba (ekologický dozor).  

Obecné opatření, není převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 V případě probíhající stavební činnosti v blízkosti vodních toků budou na okraji území 

dotčeného stavbou instalovány migrační zábrany (např. folie o výšce min. 40 cm), které 

budou u země zahrnuty, aby ji obojživelníci a další drobná zvířata nemohla podlézt, a které 

bezpečně navedou migrující obojživelníky k vodnímu toku.  

Převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 Po ukončení stavebních zásahů souvisejících s realizací mostních objektů bude provedena 

finální úprava podmostí u mostních objektů SO 203 Most Dubeč, SO 208 Most Kolovraty 

a SO 210 Most Kuří dle podrobné migrační studie.  
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Obecné opatření, není převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 Bezprostředně po realizaci stavební části tunelu Dubeč (SO 203) bude provedena nová 

výsadba na tunelu a v jeho okolí.  

Jedná se o součást ZOV, zahrnuto v jiné podmínce závazného stanoviska 

 Přístup ke staveništi u registrovaného VKP Údolí Pitkovického potoka bude zajištěn po 

příjezdových cestách k retenčním nádržím a dále po navazujících dočasných panelových 

cestách, které budou po skončení stavby odstraněny, a terén bude uveden do původního 

stavu.  

Jedná se o součást ZOV, není převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 Pro ochranu přírodní památky Lítožnice jsou navrženy následující specifické podmínky: 

o Zařízení staveniště budou umístěna v dostatečné vzdálenosti od koryta vodního toku 

Říčanského potoka i v dostatečné vzdálenosti od PP Lítožnice a jejího ochranného 

pásma (tj. nejméně 40 m od hranice ochranného pásma přírodní památky Lítožnice). 

o Přístup do budoucích prostor podmostí mostu Dubeč bude zajištěn z obou stran 

Říčanského potoka pomocí příjezdové cesty k soustavám budoucích retenčních nádrží. 

Mimo tyto trvalé zpevněné účelové komunikace se v okolí Říčanského potoka a 

přírodní památky Lítožnice, vč. jejího ochranného pásma mohou všechny stavební 

mechanismy pohybovat pouze v prostoru stavby tělesa SOKP 511, tj. v pásu širokém 

max. 40 m.  

o Na území PP Lítožnice ani v jejím ochranném pásmu nebudou v průběhu stavby 

zřizovány žádné mezideponie výkopové zeminy, stavebního materiálu nebo odpadních 

materiálů, prostor nebude narušen pojížděním stavebních mechanismů mimo výše 

uvedené účelové komunikace a těleso stavby SOKP 511. 

Jedná se o součást ZOV, opatření vůči PP Lítožnice budou součástí ZOV, není převzato do 

návrhu závazného stanoviska. 

 Opatření na ochranu podzemních a povrchových vod 

 Během výstavby mostních objektů, včetně výstavby provizorních přemostění toků budou 

vyloučeny zásahy do koryt vodních toků Říčanského a Pitkovického potoka (s výjimkou 

realizace vyústění z retenčních nádrží).  

Zásahy do koryt vodních toků s výjimkou realizace vyústění z retenčních nádrží je již 

vyloučeno v dokumentaci, není převzato do návrhu závazného stanoviska, resp. je 

přeformulováno. 

 Při betonáži mostních těles (SO 203 Most Dubeč, SO 208 Most Kolovraty, SO 210 Most 

Kuří) budou dotčené vodní toky zakryty tak, aby nedošlo k jeho znečištění odpadávajícími 

částmi betonu nebo vodou znečištěnou betonovou směsí (např. plachta, folie apod.).  

Převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 Voda pro skrápění staveništních ploch a komunikací ve fázi výstavby nebude odebírána 

z místních toků – Pitkovický a Říčanský potok a vodních ploch v blízkém okolí stavby 

SOKP 511.  

Zdroj vody pro období výstavby je věcí dodavatele stavby, není převzato do návrhu závazného 

stanoviska. 

Fáze provozu 
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Obecná opatření 

 Stavby SOKP, stavba 511, Běchovice – dálnice D1 a I/12 Běchovice - Úvaly budou 

uvedeny do provozu ve stejném termínu. 

Převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 Po uvedení stavby do provozu budou provozovány telematické systémy (řízení dopravy), 

které mj. účinně minimalizují vznik dopravních kongescí. 

Převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 Po uvedení stavby do provozu bude prováděn kontrolní monitoring hlavních složek 

životního prostředí (biomonitoring, monitoring půdy, monitoring povrchových a 

podzemních vod, monitoring hluku a monitoring kvality ovzduší) v rozsahu dle Projektu 

monitoringu životního prostředí (GeoTec-GS, a. s., listopad 2016), který je 

součástí přílohy č. 16 dokumentace EIA, resp. jeho aktualizované podoby.  

Je součást záměru, resp. Projektu monitoringu životního prostředí, není převzato do návrhu 

závazného stanoviska. 

 V případě, že by monitoring životního prostředí prokázal jakékoliv negativní vlivy 

související s provozem stavby SOKP  511, budou neprodleně zahájena opatření k nápravě 

zjištěného stavu.  

Obecné opatření, je však zásadní, převzato do návrhu závazného stanoviska. 

 V rámci studie krajinného rázu byly vytipovány čtyři hodnotnější segmenty krajiny (km 

65,5 – 67,0 trasy SOKP - prostor v okolí PP Lítožnice, resp. plocha PPk Říčanka; km 68,0 

– 70,0 trasy SOKP – pozůstatky částečně dochovaného obrazu kultivované kulturní 

krajiny; km 72,75 – 73,5 trasy SOKP – údolí Říčanského potoka; km 75,4 – 76,0 trasy 

SOKP – údolí Pitkovického potoka). V rámci těchto cennějších krajinných segmentů se 

nedoporučuje umístění reklamních ploch podél SOKP 511. 

Převzato do návrhu závazného stanoviska. 

Opatření na ochranu ovzduší 

 Během provozu bude pravidelně prováděno čištění (cca 1 – 2x za měsíc) a údržba 

komunikace. 

Nepřevzato do návrhu závazného stanoviska. Čištění a údržba komunikace bude prováděna 

v souladu s platným technickým předpisem. 

 V souvislosti s kompenzacemi emisních příspěvků benzo(a)pyrenu z provozu záměru 

SOKP 511 bude vysazeno min. 8 037 stromů. 

Jedná se o součást záměru ve fázi výstavby, není však v dokumentaci v příslušné Kapitole 

výslovně uvedeno. Převzato do návrhu závazného stanoviska (přeformulováno). 

Opatření na ochranu přírody a krajiny 

 O veškeré provedené výsadby v souvislosti s ozeleněním stavby SOKP 511 bude po dobu 

5ti let od jejich realizace řádně pečováno. Odumřelé stromy či keře či další 

neperspektivní jedinci budou nahrazeni novými.  

Obecné opatření, není převzato do návrhu závazného stanoviska. 

Opatření na ochranu podzemních a povrchových vod 
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 Pro zimní údržbu budou používány soli s minimálními obsahy těžkých kovů a bude 

preferováno používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace vod a půd.  

Posypové soli jsou definovány příslušnými normami, není převzato do návrhu závazného 

stanoviska. 

Jak je z předchozího textu zřejmé, část opatření z dokumentace není převzata do 

návrhu stanoviska (viz komentáře výše), protože se jedná o povinnosti vyplývající z platné 

legislativy, nebo jde o opatření, která jsou již součástí záměru, případně obecná opatření.  

 

Z posouzení dokumentace a z vyjádření k dokumentaci zpracovatel posudku dává do 

návrhu závazného stanoviska následující opatření: 

Ve fázi přípravy záměru: 

Projekt monitoringu životního prostředí aktualizovat ve všech složkách, v části týkající 

se biomonitoringu doplnit i monitoring druhů uváděných v Červených seznamech (bezobratlí, 

obratlovci a rostliny). 

Projekt monitoringu životního prostředí prokazatelně konzultovat s dotčenými obcemi 

a následně realizovat 

V Projektu monitoringu uvést způsob seznámení dotčených obcí s výsledky 

monitoringu v průběhu celé jeho platnosti, včetně způsobu případných změn v projektu 

v průběhu jeho provádění.  

V další fázi projektové přípravy prověřit možnost vyššího napojení prostor oddělených 

tělesem SOPK 511 stezkami pro pěší a cyklisty proti předloženému řešení. 

Veškerá zeleň na plochách, které budou zasaženy v rámci výstavby, bude, mimo ploch 

realizovaných nových stavebních objektů, obnovena. 

V další fázi projektové dokumentace stanovit plochy k vysázení vegetace již před 

zahájením vlastní stavby komunikace SOKP 511 

V další fázi projektové přípravy prověřit schůdnost realizace ozelenění dřevinami na 

valech stavby SOKP 511 s cílem maximálního možného využití.  

V další fázi projektové přípravy respektovat požadavek na výsadbu min. 8 037 stromů 

v rámci stavby SOKP 511 jako opatření k snížení imisního zatížení benzo(a)pyrenu a tuhých 

znečišťujících látek, včetně vymezení příslušných ploch.  

V další fázi projektové přípravy prověřit možnost zasakování dešťových vod a tam, kde 

toto bude technické možné, zahrnout do projektu stavby.   

Ověřit rozsah osvětlení po trase SOKP 511 s tím, že by mělo být realizováno jen 

z hlediska bezpečnosti provozu jen na některých úsecích - např. MUK, portály tunelů  SOKP 

511. 

Na mostních konstrukcích budou realizovány nízkohlučné mostní uzávěry 

V další projektové přípravě zajistit účinnou akustickou úpravu koncových částí tunelů 

a včetně portálů 

Aktualizovat inženýrsko-geologické průzkumy v trase SOKP 511 a dotčeném okolí a 

případné nové poznatky zohlednit v další projektové přípravě záměru. 

V zásadách organizace výstavby (ZOV) bude zpřesněn harmonogram výstavby, včetně 

nutných protihlukových opatření před zahájením vlastní stavby  



IV. Posouzení navržených opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na 

životní prostředí 

68 

 

Informovat dotčené obce vhodným způsobem o průběhu přípravy stavby - např. písemně 

nebo na oznamovatelem svolaném jednání 1 x za 6 měsíců  

 

Ve fázi realizace záměru: 

Aplikovat technicky dostupná opatření ke snižování prašnosti. 

Informovat dotčené obce vhodným způsobem o průběhu stavby - např. písemně nebo 

na oznamovatelem svolaném jednání 1 x za 6 měsíců  

 

Ve fázi provozu záměru: 

Informovat dotčené obce vhodným způsobem o výsledcích monitoringu ve zkušebním 

provozu komunikace, včetně příp. přijatých nápravných opatřeních - např. písemně nebo na 

oznamovatelem svolaném jednání 1 x za 6 měsíců – po dobu zkušebního provozu 
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ 

K DOKUMENTACI 

Předmětem posouzení je dokumentace „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, 

Běchovice - dálnice D1“ v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, která 

byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Liborem Ládyšem, držitelem autorizace dle § 19 

zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č. j. 3772/603/OPV/93 s posledním prodloužením platnosti 

autorizace č. j. 70572/ENV/15 ze dne 4. 11. 2015. 

Zpracování dokumentace nepředcházelo zjišťovací řízení. Oznamovatel využil § 6 

odst. 5 zákona 100/2001 Sb. v platném znění a předložil místo oznámení dokumentaci vlivů 

záměru na životní prostředí (dále jen "dokumentace") podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu. 

Dokumentace byla rozeslána dopisem MŽP č. j. 27037/ENV/17 ze dne 19. 4. 2017.  

Vyjádření k dokumentaci zaslalo MŽP zpracovateli posudku dopisem č. j. 

36129/ENV/17 ze dne 30. 5. 2017 (zpracovatel posudku obdržel dne 1. 6. 2017) a dopisem č. 

j. 39508/ENV/17 (zpracovatel posudku obdržel dne 13. 6. 2017). 

Přehled všech obdržených vyjádření k dokumentaci je uveden v následujících 

tabulkách. Veškerá vyjádření obdržená k uvažovanému záměru v rámci dokumentace jsou 

doložena v příloze 1 předkládaného posudku.  

Ke zveřejněné dokumentaci vyjádřily následující subjekty: 

Obdržená vyjádření územních samosprávných celků: 

 ze dne č. j. 

Dotčené územní samosprávné celky 

Středočeský kraj, hejtmanka 2. 5. 2017 057619/2017/KUSK 

Středočeský kraj, radní 18. 5. 2017 064271/2017/KUSK 

Hlavní město Praha, radní 24. 5. 2017 MHMP 820179/2017 

Městská část Praha 22, starosta městské 

části  

18. 5. 2017 P22 4427/2017 SEK1 01 

Město Říčany 19. 5. 2017 27049/2017-MURI/OKSt/917 

Obec Modletice 19. 5. 2017 0806/2017/LHo 

Městská část Praha-Kolovraty 19. 5. 2017 992/2017 

Městská část Praha - Běchovice, starosta 

městské části 

22. 5. 2017 MCPB 0983/2017 

Městská část Praha - Královice, starosta 

městské části 

22. 5. 2017 - 

Městská část Praha-Dubeč 22. 5. 2017 SZ CJ 00435/2017 MCPDUB/2 

Městská část Praha Dolní Počernice  24. 5. 2017 0779/17/POK 

Obec Nupaky 24. 5. 2017 0382/2017/OUNup 

Městská část Praha Nedvězí 25. 5. 2017 - 

Územní samosprávné celky (obdržely dokumentaci rozesílacím dopisem „na vědomí“) 

Obec Dobročovice 26. 4. 2017 oúd/2017/198 

Městská část Praha 20 17. 5. 2017 MCP20 

008892/2017/OŽPD/Bid 
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 ze dne č. j. 

Městská část Praha 14, Rada městské části   usnesení ze dne 15. 5. 2017 - 

Obec Dobřejovice a Herink, zastoupeni 

JUDr. Petrou Humlíčkovou, Ph.D. 

7. 6. 2017 - 

Územní samosprávné celky (nebyly obeslány) 

Městská část Praha - Ďáblice 19. 5. 2017 0903/2017_MCPD 

Městská část Praha - Dolní Chabry 22. 5. 2017 usnesení ze dne 22. 5. 2017  

Městská část Praha-Satalice 22. 5. 2017 534/2017 MČPSAT 

Městská část Praha 11 22. 5. 2017 MCP11/17/031093/Ur 

Obdržená vyjádření správních úřadů:  

 ze dne č. j. 

Dotčené správní úřady:   

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor 

ochrany prostředí 

15. 5. 2017 MHMP 781043/2017 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 

životního prostředí a zemědělství 

19. 5. 2017 064389/2017/KUSK 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního 

prostředí 

22. 5. 2017 25943/2017-

MURI/OŽP/00354 

Hygienická stanice hlavního města Prahy 9. 5. 2017 HSHMP 20176, 20296/2017 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní 

inspektorát Praha 

15. 5. 2017 ČIŽP/41/IPP/1704320.002/1

7/PVZ 

Ministerstvo zdravotnictví 30. 5. 2017 MZDR 26008/2017-2/OVZ 

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního 

města Prahy a Středočeského kraje 

25. 5. 2017 - 

Ministerstvo zemědělství 24. 5. 2017 25669/2017-MZE-16211 

Agentura ochrany přírody a krajiny, krajské 

středisko Praha a Střední Čechy  

3. 5. 2017 - 

Správní úřady - s žádostí o vyjádření   

MŽP, ředitel odboru ochrany ovzduší 22. 5. 2017 35037/ENV/17 1407/780/17 

MŽP, ředitel odboru ochrany vod 26. 4. 2017 26381/ENV/17 902/740/17 

MŽP, ředitel odboru odpadů 2. 5. 2017 26381/ENV/17 1689/720/17 

MŽP, ředitel odboru obecné ochrany přírody a 

krajiny 

29. 5. 2017 26381/ENV/17 1644/610/17 

Městský úřad Praha 20, odbor životního 

prostředí a dopravy 

17. 5. 2017 jen zasílají usnesení rady 

Správní úřady: (obdržely dokumentaci rozesílacím dopisem „na vědomí“) 

Povodí Vltavy, státní podnik 19. 5. 2017 27249/2017-411 

Lesy České republiky, s.p.  12. 5. 2017 LCR954/001618/2017 

Ministerstvo dopravy, ředitel Odboru strategie 22. 5. 2017 41/2017-520-DOP/2 

Správní úřady: (nebyly obeslány) 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského 26. 4. 2017  
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 ze dne č. j. 

kraje, příspěvková organizace 

Obdržená vyjádření veřejnosti:  

 ze dne 

občané  

Marie a Jan Juránkovi, Kolovraty 16. 5. 2017 

Josef Hampl, Praha 20 - 

dotčená veřejnost - podpisová listina - 54 občanů v předávacím dopise 

označeno jako Hájek u Uhříněvsi 

16. 5. 2017 

Ivana Potančoková 17. 5. 2017 

RNDr. Eva Horáková, Ing. Lubor Horák, Běchovice 19. 5. 2017 

Martin Poláček a PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D., Praha 9 21. 5. 2017 

Jan Klicpera a Kateřina Klicperová 21. 5. 2017 

Ing. Jan Klika 21. 5. 2017 

Ing. Jakub Hlavička, k.ú. Strašnice 22. 5. 2017 

Ing. Hana Gottwaldová 22. 5. 2017 

Ing. Otakar Vondráček 20. 5. 2017 

Ing. arch. Jan Petzold 23. 5. 2017 

Karel Brunhofer 23. 5. 2017 

 „Spolky“  

Spolek SOS Spořilov 10. 5. 2017 

Společnost pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z.s. 10. 5. 2017 

Spolek Nové Jirny bez tranzitní dopravy 13. 5. 2017 

Kolovratský KOS, z.s. 17. 5. 2017 

Zdravý Spořilov, z.s. 18. 5. 2017 

Klidné Počernice, z.s. 17. 5. 2017 

Okrašlovací spolek Lipanský  18. 5. 2017 

Zdravé životní prostředí, z.s 19. 5. 2017 

Spolek pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, z.s. 19. 5. 2017 

Újezdský STROM (Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části 

Praha 21, o.s.)  

19. 5. 2017 

Spolek Chvalská 20. 5. 2017 

Zdravé prostředí všem, z.s. 20. 5. 2017 

Hnutí občanů Počernic 21. 5. 2017 

Auto*Mat, z.s. 22. 5. 2017 

Stop kamionům - Iniciativa za dostavbu Pražského okruhu 22. 5. 2017 

Sdružení občanů okolí SOKP proti hluku z dopravy 22. 5. 2017 

Spolek Naše Kolovraty  22. 5. 2017 

ostatní  

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice 16. 5. 2017 
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 ze dne 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky 17. 5. 2017 

Svaz dopravy České republiky 19. 5. 2017 

Strana svobodných občanů, koordinátor pobočky Praha 4 21. 5. 2017 

Vypořádání připomínek ze strany zpracovatele posudku k obdržených vyjádřením je 

uvedeno v následující pasáži. 

 

1. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY 

1.1. Dotčené územní samosprávné celky 

Středočeský kraj  

hejtmanka 

vyjádření č. j.  057619/2017/KUSK ze dne 2. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Středočeský kraj považuje stavbu SOKP 511 za zcela prioritní, neboť tato stavba 

umožní převést tranzitní dopravu mimo dopravně okolní dlouhodobě přetížené a kapacitně 

zcela nevyhovující silnice II. a III. tříd.  

Dokumentaci považuje za komplexně zpracovaný materiál, který se řádným a 

plnohodnotným způsobem vypořádává ve všech svých částech s požadavky vyplývajícími ze 

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku s tímto vyjádřením souhlasí. Vzhledem k obsahu bez dalšího 

komentáře. 

 

Středočeský kraj  

radní 

vyjádření č. j.  064271/2017/KUSK ze dne 18. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Středočeský kraj souhlasí s dokumentací a nemá zásadních připomínek. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Hlavní město Praha  

vyjádření č. j.  MHMP 820179/2017 ze dne 24. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Uvádějí, že dopravní potřebnost posuzovaného záměru je mimo diskusi, ale vlivy 

provedení na životní prostředí je možné oproti předložené dokumentaci ještě snížit, a to 

především u MÚK Dubeč. 
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1) Doporučují prověřit možnost výškového přesunutí hlavní trasy silničního okruhu 

D0 (s největší dopravní zátěží) do nejnižší etáže a spojnice Štěrboholská radiála - 1/12 nad 

něj. 

2) Niveletu D0 i dalších větví MÚK Dubeč (zejména větví C a D) je možné snížit 

oproti navrženému stavu, když bude tato křižovatka odvodněna nikoliv severním směrem do 

bezejmenné vodoteče podél ul. Do Dubče, ale východním směrem do Říčanského potoka 

(podél připravované přeložky silnice 1/12). Tuto možnost je třeba prověřit také proto, že 

umožní nedělit protihlukový val (VAL 01) směrem k Běchovicím 2 (Nové Dubči); v 

dokumentaci je rozdělený zřejmě jen kvůli přístupnosti odvodňovací štoly. 

3) Doporučují prověřit možnost náhrady přímé direktní rampy vratnou rampou pro 

dopravní vztah z SOKP od jihovýchodu na Štěrboholskou radiálu ve směru do centra Prahy 

(větev C). 

4) Doporučují zvážit další dílčí úpravy MÚK Dubeč s cílem snížit rozsah prostorových 

nároků křižovatky a omezit šíření hluku. 

5) Ke zmírnění dělícího účinku záměru by napomohla i výstavba biomostu 

označovaného jako SO 223. Doporučují nadále sledovat mimoúrovňové křížení místního 

biokoridoru L4/263 s trasou SOKP kvůli snížení fragmentace a zachování kontinuity krajiny 

na místní úrovni.  

6) Doporučují v dalších fázích projektové přípravy konkretizovat skutečný rozsah 

likvidované vegetace.  

7) Monitoring dle přílohy č. 15 „Projekt monitoringu životního prostředí" by měl 

zahrnovat, nakolik je to možné, taxony uvedené v tzv. červených seznamech ohrožených 

druhů rostlin a živočichů.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ad 1) - 4) 

Připomínky znamenají jiné technické řešení dílčích částí SOKP 511, především MÚK 

Dubeč, které pochopitelně není v dokumentaci vyhodnoceno. Jedná se o náměty, o jejichž 

možné realizovatelnosti byl zpracovatelem posudku požádán oznamovatel (příloha 2 

posudku). Na druhé straně nutno konstatovat, že záměr v probíhajícím procesu dle zákona 

100/2001 Sb. je posuzován ve stávajícím (předloženém) technickém řešení. Pokud by v další 

přípravě došlo k zásadním změnám, bylo by toto uvedeno v podkladech dle § 9a, odst. 4 

zákona 100/2001 Sb. v platném znění a příslušný úřad (MŽP) by rozhodl, zda předmětná 

změna podléhá novému posouzení dle zákona.  

Nehledě na to, jedná se o připomínky podnětné, které by zřejmě významně změnily 

především akustickou zátěž, a zpracovatel posudku považuje za nutnost se těmito 

připomínkami se v další přípravě záměru odpovědně zabývat. 

V tomto směru zpracovatel posudku dává do návrhu závazného stanoviska podmínku 

(přesto, že to vyplývá z platné legislativy) - Pokud v další přípravě záměru dojde k zásadním 

změnám projektu, bude toto uvedeno v podkladech dle § 9a, odst. 4 zákona 100/2001 Sb. 

v platném znění - včetně posouzení změny na složky životního prostředí (např. změny vlivů na 

akustickou situaci, ovzduší, vody apod.) 

Ad 5) - stavba SO 223 -  ekomost - je dle kapitoly B.I.6 součástí záměru (v kapitole 

dokumentace D. I. 7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy je uvedeno, že není z pohledu 

současných pravidel pro navrhování ekoduktů realizace tohoto objektu nezbytná). Spíše, než 
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označení předmětné stavby jako ekomost, by bylo vhodnější označení - přemostění na km 

66,95 km.  

Ad 6) - Upřesnění rozsahu kácení bude součástí žádosti o povolení kácení dřevin 

v další fázi projektové přípravy. 

Ad 7) - Na str. 6 přílohy 15 dokumentace je uvedeno, že se monitoring má zaměřit i na 

druhy uváděné v Červených seznamech (bezobratlí, obratlovci a rostliny). Zahrnuto do 

návrhu závazného stanoviska.  

 

Městská část Praha 22  

vyjádření č. j.  P22 4427/2017 SEK1 01 ze dne 18. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Uvádějí, že z hlediska zájmů obyvatel MČ Praha 22 je třeba při realizaci záměru: 

 zajistit, aby po zprovoznění MÚK Uhříněves byl zamezen sjezd těžké nákladní 

dopravy na komunikace K Netlukám a Pod Jankovem. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

MÚK Uhříněves a okolí ověřeno v Akustickém posouzení v příloze 4 dokumentace - 

v provozu záměru - nedochází k překračování platných hygienických limitů hluku - při 

realizaci navržených protihlukových opatření. 

I když se možnost požadavek chápat z hlediska možnosti zklidnění dopravy na 

komunikacích K Netlukám a Pod Jankovem a okolních komunikací, je nutno na druhou stranu 

brát v úvahu, že realizace SOKP 511 má sloužit mimo jiné i ke zlepšení dopravní obslužnosti. 

Akceptace tohoto požadavku by znamenala změnu pentogramů doprovodné dopravy s SOKP 

511 a možná i mimo tento úsek s tím, že v podstatě by znamenala neplatnost zpracovaného 

Akustického posouzení a dalších výstupů z hodnocení vlivů na životní prostředí. V další fázi 

projektové přípravy a jejího schvalování by obdobný požadavek mohly vznést i další městské 

části a obce, a tím by se celý záměr dostal do fáze nerealizovatelnosti. Zpracovatel posudku 

proto tento požadavek neakceptuje a nezařazuje do návrhu podmínek závazného stanoviska.  

 koordinovat plánovanou stezku pro pěší a cyklisty z ul. Do Podkovy v Praze - 

Hájku se stavbou 511 a zajistit její propojení s lokalitou Podleského rybníka např. 

v místě propustku SO 204 v km 67,92 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Propustek SO 204 není dimenzován pro případnou stezku pro pěší a cyklisty. Lze řešit 

např. polní cestou podcházející dálnici v km 68,6 – 68,7.  

Vzhledem k tomu, že připomínky, případně návrhy na lepší napojení prostor 

oddělených tělesem SOPK 511 je objevuje i v jiných připomínkách v obdržených vyjádřeních, 

zpracovatel posudku dává do návrhu závazného stanoviska podmínku: 

V další fázi projektové přípravy prověřit možnost vyššího napojení prostor oddělených 

tělesem SOPK 511 stezkami pro pěší a cyklisty proti předloženému řešení. 

Na přemostění SO 226 zajistit samostatný pruh pro cyklisty 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Mostní objekt bude převádět silnici III/33313 přes hlavní trasu SOKP (cca km 70,0). 

Most je navržen o dvou mostních otvorech, s nízkou monolitickou trámovou konstrukcí 

s dodatečně předpjatého betonu. Délka přemostění je uvažována 64,0 m o volné šířce mostu 

9,0 m. Zpracovatel posudku doporučuje realizaci stezky pro cyklisty prověřit v další fází 

projektové přípravy. Navržená šířka přemostění však možnost samostatného pruhu pro 

cyklisty nedává. 

SO 225 Lávka přes SOKP v km 69,144 

Pro cyklisty je v rámci SOKP 511 uvažována na mostě v km 69,1 – 69,2 stavby, 

požadavek lze řešit v rámci předmětné stavby např. na 69,8 – 69,9 km.  

Vzhledem k tomu, že připomínky, případně návrhy na lepší napojení prostor 

oddělených tělesem SOPK 511 je objevuje i v jiných připomínkách v obdržených vyjádřeních, 

zpracovatel posudku dává do návrhu závazného stanoviska podmínku: 

V další fázi projektové přípravy prověřit možnost vyššího napojení prostor oddělených 

tělesem SOPK 511 stezkami pro pěší a cyklisty proti předloženému řešení. 

 Provést rekonstrukci komunikací K Netlukám v úseku od MÚK Uhříněves po 

kruhový objezd na ulici Přátelství a Pod Jankovem od MÚK Uhříněves po 

křižovatku s ulicí U Mezníku. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Provést rekonstrukci komunikací - není součástí stavby SOKP 511, a v rámci této 

stavby nebude řešeno. Požadavek lze uplatnit v rámci požadavků na odboru dopravy Hl. m. 

Prahy. 

 

Město Říčany 

vyjádření č. j.  27049/2017-MURI/OKSt/917 ze dne 19. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí navrhují následující opatření: 

 Z hlediska hlukové zátěže -  požadují v celém úseku od D1 k MUK Uhříněves včetně 

mostů boční bariéry min 6 m nad vozovkou.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Navržená protihluková opatření vyplývají z Akustického posouzení v rámci 

dokumentace – není důvod přijímat opatření uvedeného rozsahu – není zdůvodnění, mimo 

zvýšené ochrany proti akustické zátěži. Navržená protihluková opatření však vyhovují platným 

legislativním předpisům v ochraně veřejného zdraví před hlukovou zátěží. 

 Z hlediska světelného znečištění - nesouhlasí s umístěním veřejného osvětlení v celé trase. 

Navrhují trasu osvětlit pouze v oblasti MUK Říčany a u vjezdu do tunelů. Souhlasí pouze 

s osvětlením, které nebude svítit do horního poloprostoru a které bude používat nižší 

teplotu chromatičnosti (max. 3 500 K, doporučeno 2 700 K). 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Veřejné osvětlení - řešení v dokumentaci - svítidlo, nebude svítit do horního 

poloprostoru splněno již v současné projektové přípravě. Hlavy svítidla budou sklopena ve 

vodorovné poloze, tudíž světelný kužel bude dopadat přímo na komunikaci. V místech 

navržených protihlukových stěn navíc v tomto případě mohou částečně zabránit rozptylu 

světla do širšího okolí.   

Osvětlení po celé trase SOKP 511 je součástí dokumentace. Zpracovatel posudku se 

domnívá, po konzultaci s oznamovatelem, že toto není nezbytně nutné. Do návrhu závazného 

stanoviska zařazuje proto podmínku: 

Ověřit rozsah osvětlení po trase SOKP 511 s tím, že by mělo být realizováno z hlediska 

bezpečnosti provozu jen na některých úsecích - např. MUK, portály tunelů  SOKP 511. 

 Z hlediska prostupnosti krajiny - požadují doplnit lávku nebo ekodukt pro pěší a cyklisty 

v blízkosti km 74, v místě dnešní cesty pro cyklisty. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku doporučuje námět prověřit v dalším stupni projektové přípravy. 

Vzhledem k tomu, že připomínky, případně návrhy na lepší napojení prostor 

oddělených tělesem SOPK 511 je objevuje i v jiných připomínkách v obdržených vyjádřeních, 

zpracovatel posudku dává do návrhu závazného stanoviska podmínku: 

V další fázi projektové přípravy prověřit možnost vyššího napojení prostor oddělených 

tělesem SOPK 511 stezkami pro pěší a cyklisty proti předloženému řešení. 

 

 Z hlediska protipovodňové ochrany - upozorňují na přípravu suchých poldrů na 

Říčanském a Pitkovickém potoce, které by zasahovaly do oblasti pod plánovanými 

přemostěními těchto toků trasou SOKP 511. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Suché poldry - jeden z nich by se mohl nacházet mezi městem Říčany a městskou částí 

Kolovraty na Říčanském potoce. Další mezi Nedvězím a Královicemi. 

Podnět není v rozporu s posuzovaným záměrem, ale není zatím součástí žádných 

závazných dokumentů. 

Podle údajů v dokumentaci není záměr suchých poldrů v rozporu se záměrem SOKP 

511. 

 Z hlediska bezpečnosti osob a ochrany zvěře - požadují oplocení podél celé trasy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Oplocení je navrženo v celé trase SOKP 511. 

 Z hlediska napojení plánovaných dopravních staveb - za zásadní považují, aby projektová 

dokumentace byla doplněna o budoucí možnost napojení přeložky II/101 od Úval, trasou 

severně od Nedvězí přímo do MUK Říčany. Přikládají studii napojení. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podnět není v rozporu s posuzovaným záměrem, ale není zatím součástí žádných 

závazných dokumentů. Návrh CityPlan z roku 2016 nelze považovat za stabilizovanou stopu 
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budoucí přeložky. Podle informací uvedených v příloze 1 a 2 dokumentace se předpokládá 

realizace přeložky II/101 v období stavů 2025 - 2040+. 

 Na závěr uvádějí, že stavba je zcela zásadní pro dopravní obslužnost jejich regionu a 

že připomínky byly projednány se zástupci investora ŘSD ČR a dle jejich vyjádření jsou 

akceptovatelné. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Obec Modletice 

vyjádření č. j.  0806/2017/LHo ze dne 19. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Podávají následující vyjádření: 

1. Nedostatečně vymezené dotčené území, rozsah vymezeného dotčeného území 

neodpovídá charakteru a účelu stavby - požadují posouzení všech nedostavěných i 

dostavených částí SOKP jako jeden komplexní záměr a posuzovaným dotčeným územím by 

mělo být území celého hl. m. Prahy a jeho přilehlého okolí. Nesouhlasí s velmi omezeným 

vymezením dotčeného území a zároveň považují za zásadní nedostatek, že zhotovitel 

posuzoval pouze několik málo vybraných dopravních tahů a další významné komunikace 

neposuzoval.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dle zpracovatele posudku je dotčené území vymezeno dostatečně a je uvedeno na str. 

31 dokumentace – zahrnuje plochu cca 97 km2, při délce trasy SOKP 511- 12,571 km. 

Požadavek na posouzení všech nedostavěných i dostavených částí SOKP jako jeden 

komplexní záměr by v principu mohl být předmětem nějaké studie, ale nemůže být předmětem 

posuzované dokumentace. Na druhé straně však dokumentace pracuje s dopravními 

frekvencemi na úrovni 2025 a 2040+, což znamená, že zohledňuje v příslušném časovém 

horizontu předpokládaný vývoj, včetně realizace příslušných dopravních staveb (včetně 

zbývajících úseků SOKP). 

2. Neposouzení dopravní kapacity - uvádějí, že realizovaná část SOKP 512 dokladuje 

zásadní podhodnocování vlivů záměru na životní prostředí v průběhu jeho povolování a 

posléze neochotu tuto nadlimitní zátěž řešit. V celé dokumentaci není určena kapacita záměru. 

Požadují dokumentaci doplnit o stanovení maximální kapacity a její posouzení. Požadují, aby 

nebylo vydáno kladné stanovisko k EIA 511 do doby účinného a uspokojivého řešení hlukové 

zátěže na SOPK 512. Mají připomínky k měření hluku prováděná a financovaná stavebníkem 

a upozorňují, že pro vyhlášku o účincích hluku na zdraví nebyla provedena RIA (Regulatory 

impact analysis), tedy nebyl zhodnocen a poměřen vliv legislativních změn na veřejné zdraví. 

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dopravní kapacita je uvedena v přílohách 1 a 2 dokumentace „Dopravně inženýrské 

podklady…..“. Pro současný stav a střednědobý výhled (rok 2025) tyto podklady poskytla 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK hl. m. Prahy) a pro dlouhodobý výhled (stav 

2040+) Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR hl. m. Prahy). Tyto podklady 

jsou zpracovány organizacemi, které se dlouhodobě intenzitou silniční dopravy na území Hl. 
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m. Prahy a bezprostředního okolí zabývají, dle zpracovatele posudku jsou dostatečné a jiné 

relevantní údaje nejsou. 

Nelze spojovat s problémy na SOKP 512 – jedná se o samostatný problém, který ŘSD 

řeší.  

Hodnocení dopadů regulace (anglicky Regulatory Impact Assessment nebo Regulatory 

Impact Analysis, zkratkou RIA) je soustava metod směřujících k systematickému zhodnocení 

negativních nebo pozitivních dopadů variant navrhovaných (ex ante) či existujících (ex post) 

regulací. Regulacemi se rozumí soubor rozmanitých nástrojů, pomocí kterých vláda ovlivňuje 

chování občanů a jejich skupin (jako např. podnikatelů) s cílem řešit identifikované problémy. 

Jedná se o možné využití RIA při přípravě koncepčních materiálů, v daném případě je však 

hodnocen konkrétní záměr.  

3. Nedostatečně odůvodněná invariantnost - citují z ustanovení § 6 odst. 4 zákona 

100/2001 Sb., zmiňují politické a soudní spory o trasu nedostavěných částí SOKP a 

Vyhledávací studii a Studii proveditelnosti regionální varianty SOKP z roku 2014. Záměr 

SOKP 511 je přesto v dokumentaci posuzován jen v jedné variantě. 

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s odůvodněním jedné varianty v dokumentaci. 

Předmětem posuzování je trasa SOKP 511 uvedená v dokumentaci. Trasa SOKP 511 tak, jak 

popsána v dokumentaci, je stabilizována v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, 

příp. dalšími dokumenty.  Trasa SOKP 511 byla ve variantách (4 varianty) posouzena již 

dříve dle zákona 244/92 Sb. (kód XXX767) – „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 D1 – 

Běchovice“, se souhlasným stanoviskem MŽP (2002) pro dvě varianty. Stávající řešení SOKP 

511 SOKP toto souhlasné stanovisko respektuje. Tzv. regionální varianta není dle 

zpracovatele posudku reálnou variantou k SOKP 511 – není stabilizována, není projekčně 

dořešena, neřeší dokončení SOKP v požadovaných parametrech a intencích.  

 

4. Neúčinná protihluková opatření - nebyly posuzovány nejnovější technologické 

postupy a nejnověji dostupné materiály pro protihluková opatření. Valy jsou mnohem méně 

účinná protihluková opatření než kvalitní protihlukové stěny, které jsou obvykle využívány 

v severní a západní Evropě. Typy a příklady stěn uvádějí v příloze.  Požadují přepracování 

protihlukových opatření na více účinná a doplnění těchto opatření také na SOPK 512 a to 

zejména v úseku kolem obce Modletice.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku je toho názoru, že navržená protihluková opatření stavby SOKP 

511 jsou adekvátní a zajišťují odpovídající ochranu před hlukovou zátěží v souladu s platnou 

legislativou. 

K SOKP 512: 

Posuzování SOKP 512 proběhlo ještě v režimu zákona 244/1992 Sb. V procesu EIA se 

posuzovala situace na úrovni sčítání v roce 1995, závazné stanovisko EIA bylo vydáno v roce 

2001.  

V době se vycházelo z v té době platné metodiky výpočtu a predikce dopravní zátěže, a 

navíc byla jiná situace - ČR nebylo součástí EU, a tedy ani Schengenu (ČR součástí od roku 

2007). V této souvislosti v procesu EIA došlo logicky k podcenění budoucí dopravy na  SOKP 

512, což je projevilo při uvedení do zkušebního provozu v roce 2010.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Regulace
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Mimo to je nutno upozornit na skutečnost, že proti stavu zpracování dokumentace EIA 

v roce 2000 došlo k výstavbě nových objektů sloužících k bydlení v blízkosti současného 

SOKP 512, což rovněž zhoršilo akustickou situaci po zprovoznění SOKP 512. Část 

nápravných opatření byla realizována, další jsou v přípravě. Specifickou problematiku SOKP 

512 nelze spojovat s SOKP 511. 

Požadují vrácení dokumentace k přepracování a doplnění. Konkrétně se jedná o: 

 Popis a posouzení vlivů na SOKP 512 při zátěži na maximální kapacitu 

 Navržení dostatečných PHO i na úseku SOKP 512 zejména v úseku kolem obce 

Modletice 

 Posouzení záměru SOKP jako celku 

 Změnu vymezení dotčeného území 

 Posouzení variant záměru (včetně doplnění o existující studie o regionální 

variantě) 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku nevidí důvod k vrácení dokumentace k přepracování a doplnění. 

Připomínky k SOKP 511 vycházejí sice logicky z SOKP 512, ale SOKP 512 je samostatnou 

problematikou, která je v řešení.  

Posouzení záměru SOKP jako celku - SOKP existuje v provozované délce 40,5 km. 

Trasa celého SOKP je rozdělena do 11 úseků, z nichž 7 je již v provozu, s různou dobou 

uvedení do provozu (1984 SOKP 515 Slivenec – Třebonice; 2010 SOKP 512 D1 – Vestec, 

SOKP 513 Vestec – Lahovice, SOKP 514 Lahovice – Slivenec). Zbývající 4 úseky jsou 

v přípravě, přičemž SOKP 511 je předmětem posuzované dokumentace. SOKP 511 je již 

stabilizovanou trasou a její posouzení v rámci celého SOKP je v rámci předložené 

dokumentace provedeno hodnocenými stavy na úrovni 2025 a 2040+ v souvislosti s uvedením 

nejen zbývajících úseků SOKP (518, 519 a 520) do provozu a i jinými významnými liniovými 

stavbami. 

Změnu řešeného území v souvislosti s SOKP 511 nepovažuje zpracovatel posudku za 

účelnou. Dotčené území je v dokumentaci vymezeno dostatečně. 

Regionální varianta není předmětem probíhajícího posuzování dle 100/2001 Sb. 

Předmětem posuzování je SOKP 511 v řešení jak je uvedeno v dokumentaci. 

 

Městská část Praha-Kolovraty 

vyjádření č. j.  992/2017 ze dne 19. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Uvádějí, že akceptují plánovanou SOKP 511, je však třeba brát maximální zřetel na 

eliminaci možných negativních vlivů spojených s výstavbou a provozem této stavby na jejich 

obyvatele. Podrobněji zpracované připomínky týkající se hluku, průchodnosti území a 

požadované suché nádrže na Říčanském potoce přikládají v samostatných přílohách. 

Rozsah řešeného území - požadují ve větším detailu vyhodnotit místa, která jsou pro 

místní obyvatele nejvíce riziková z hlediska dopadu stavby a provozu na životní prostředí 

(hluk, exhalace apod.). Jedná se o: 

 Most Kolovraty a okolní zástavba 

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ebonice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vestec_%28okres_Praha-z%C3%A1pad%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lahovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slivenec
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 Výjezdy z tunelu na Vysoké 

 MUK Říčany a okolí 

 MUK Lipany a okolí 

Nesouhlasí s hodnocením, že vlivy dopadů z dopravy pro r. 2025 a r. 2040+ se 

záměrem budou vesměs příznivější než stávající stav nebo výhled bez záměru pro oblast MČ 

Praha-Kolovraty a požadují přepracování této analýzy s ohledem na oprávněné předpokládané 

zvyšování intenzit dopravy při realizaci záměru SOKP 511. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku je toho názoru, že zpracované Akustické posouzení v příloze 4 

dokumentace dává dostatečné informace o stávající i predikované akustické zátěži 

v souvislosti s SOKP 511, jak co se týká jednotlivých výpočtových bodů, tak celkové akustické 

situace - v přílohách 8 - 15. Totéž se týká i kvality ovzduší. 

Stav dopravy pro r. 2025 a r. 2040+ vychází ze zpracovaných podkladů pro 

dokumentaci - Intenzity dopravy v zájmovém území - byly zapracovány na základě dopravního 

modelu - pro stav 2025 - Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK hl. m. Prahy) a pro 

dlouhodobý výhled (stav 2040+) Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR hl. 

m. Prahy). Tyto podklady jsou zpracovány organizacemi, které dlouhodobě intenzitou silniční 

dopravy na území Hl. m. Prahy a bezprostředního okolí se dlouhodobě zabývají, dle 

zpracovatele posudku jsou dostatečné. 

Je třeba zdůraznit, jak je uvedeno v dokumentaci, že stav 2025 se záměrem uvažuje 

provoz na komunikacích v té době reálně existujících. 

Stav 2040+ předpokládá, že bude kompletně dokončený skelet nadřazených 

komunikací na území hl. m. Prahy a další významné dopravní stavby na území Středočeského 

kraje. 

Použité podklady - na mnohých místech jsou použity staré mapové podklady, které 

nezohledňují aktuální zástavbu. Požadují kontrolu a případné přepracování dokumentů 

takovým způsobem, aby byla zohledněna jak aktuální zástavba, tak potencionální možná 

zástavba, kterou umožňuje územní plán. 

Nejsou dopracovány vlivy havárií a nestandardních stavů na životní prostředí při 

provozu. Naznačena pouze opatření proti úniku nebezpečných látek a jako prevence zmíněno 

dodržování dopravních předpisů (str. 301). Požadují detailnější rozpracování. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Připomínka týkající se starých mapových podkladů se týká zřejmě Modelového 

hodnocení kvality ovzduší v příloze č. 5 dokumentace. Tyto mapy sloužily pouze ke grafickému 

znázornění hodnocených stavů. Je však pravdou, že mohly být použity aktuálnější mapy. 

Pokud se týká potencionální možné zástavby - imisní zátěž v území určeném pro 

plánovanou obytnou zástavbu je možné vyčíst z imisních map, které tvoří grafickou přílohu 

rozptylové studie (příloha 5 dokumentace), takže tato rozvojová území jsou zahrnuta v tomto 

hodnocení. Obdobně hluková zátěž - příloha 4 dokumentace (přílohy 12-15). 

Pokud se týká detailnějšího rozpracování vlivů havárií a nestandardních stavů na 

životní prostředí - v dokumentaci je uvedeno to, co má prioritní vliv na životní prostředí. 

Vlastní bezpečnostní opatření z hlediska provozu dopravy na SOKP 511 bude vycházet 

z platných předpisů.  
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Intenzita provozu po místních komunikacích - nesouhlasí s předpokladem, že se 

záměrem sníží provoz na komunikacích uvnitř zástavby MČ Praha-Kolovraty. Požadují 

zohlednit reálný možný nárůst dopravy uvnitř území MČ po místních komunikacích v 

souvislosti s přivedením velkého množství aut na území MČ v souvislosti s provozem SOKP 

511 a také s možnou výstavbou v MČ Praha-Kolovraty. Toto zohlednění promítnout u 

hodnocení záměru do modelů týkajících se hluku a emisí z dopravy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Stav dopravy pro r. 2025 a r. 2040+ vychází ze zpracovaných dokumentů pro 

dokumentaci - Intenzity dopravy v zájmovém území - TSK-ÚDI, resp. IPR hl. m. Prahy. 

Zpracovatel posudku nemá důvod toto zpochybňovat. 

SOKP 511 bude především odvádět a převádět tranzitní dopravu, a tedy hlavní směr 

distribuce pohybů dopravy v oblasti Kolovrat se bude odehrávat mezi stávající I/2 a SOKP 

511. Není důvod, proč by měla SOKP přivádět právě do vnitřního území Kolovrat, navíc na 

místní komunikace, které slouží především pro dopravní obsluhu rezidentů větší množství 

dopravy než tu, která tam patří a patří právě k rezidentní obsluze území Kolovrat anebo 

přilehlých obcí. Ostatně tak, jak je to již nyní, kdy doprava přes Kolovraty je směrována 

především na nadřazenou komunikační síť I/2 a případně II/101. Ale i na nadřazené 

komunikační síti dojde právě díky převedení tranzitní dopravy na SOKP 511 k poklesu 

dopravy. Podle podkladů - na komunikaci I/2, na úrovni Kolovrat dle údajů TSK projede 

v současnosti okolo 14 400 vozidel/24 hodin (1 850 nákladních). Za křižovatkou na Kolovraty 

ve směru na Říčany projede dále 12 900 voz/24 hodin (z toho 1 570 nákladních). Po 

zprovoznění SOKP 511 dojde k výraznému poklesu na 6 100 všech vozidel/24 hodin (360 

nákladních), avšak za křižovatkou MÚK Říčany ve směru na Říčany naroste intenzita na 19 

600 všech vozidel/24 hod (z toho 2 040 nákladních). Tady je jednoznačně patrný přepravní 

směr a přivaděč na MÚK s SOKP 511.   

Možná výstavba v rámci MČ Kolovraty je uvedena v územním plánu hl. m. Prahy, a 

tato doprava byla tedy standardně zahrnuta do dopravních studií, a tedy do dopravních dat a 

vstupů pro výpočet hluku a imisního zatížení území.   

Vliv a dopady provozu SOKP 511 v reálných podmínkách - při posuzování dopadů 

provozu automobilové dopravy se vycházelo z určitých předpokladů (plynulý provoz, 

maximální možná rychlost, standardní situace), kdy se v reálném provozu tyto hodnoty 

různým způsobem odlišují. Požadují s touto skutečností počítat při výstavbě SOKP 511 a 

ochranná opatření dopředu naddimenzovat nad rámec hodnot, které vyšly z výpočtových 

modelů. Jedná se zejména o hodnoty akustické (hluk) a emise v ovzduší z dopravy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jedná se o standardní postup vyhodnocování provozu liniových staveb a není důvod 

dopředu ochranná opatření naddimenzovat. 

Stavební, technické a technologické řešení a jeho případné změny v celém území - 

požadují, aby tam, kde by z různých příčin muselo být měněno stavební, technické či 

technologické řešení uvedené v dokumentaci EIA, nesmí tato změna znamenat zhoršení 

dopadů na životní prostředí (zejména hluk, ovzduší apod.). U případných změn musí být 

řešení posouzeno dostatečně detailně (zejména samostatně pro území, kterého se 

bezprostředně týká) a změny nesmí vést ani ke zhoršení účinnosti ochranných stavebních 

kompenzací. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jedná se o logickou připomínku, která se týká následné projektové přípravy. Lze 

předpokládat, že v další přípravě záměru i na základě probíhající procesu dle 100/2001 Sb. 

dojde k dílčím změnám projektu. V tomto směru zpracovatel posudku dává do návrhu 

závazného stanoviska podmínku (přesto, že to vyplývá z platné legislativy) - Pokud v další 

přípravě záměru dojde k zásadním změnám projektu, bude toto uvedeno v podkladech dle § 

9a, odst. 4 zákona 100/2001 Sb. v platném znění - včetně posouzení změny na složky životního 

prostředí (např. změny vlivů na akustickou situaci, ovzduší, vody apod.) 

Emise v ovzduší - při posuzování znečištění ovzduší z dopravy byla opomenuta řada 

látek, které se významně podílejí na emisích ze silniční dopravy a jejichž vliv na ŽP je 

přinejmenším stejně závažný. Jedná se zejména o přízemní ozón, polycyklické aromatické 

uhlovodíky (PAU) či olovo. Požadují doplnit. 

Požadují podrobnější zpracování rozptylových modelů pro znečištění ovzduší. 

Výpočet těchto vlivů na celé zastavěné území MČ Praha-Kolovraty. Zvýšenou pozornost 

požadují věnovat možným vlivům z úseku most Kolovraty, kde jednak dochází ke kumulaci 

vlivu znečištění ovzduší z tunelu Na Vysoké a provozu na mostě, a vzhledem k výšce nivelety 

mostu se budou exhalace šířit do větší vzdálenosti. Přímo v této oblasti nejsou navíc navržena 

kompenzační opatření ke zmírnění dopadů znečištění ovzduší, připravovaný Metropolitní plán 

Prahy ani nevymezuje pro výsadbu vegetace vhodné pozemky (místo nynějších pozemků pro 

les mění na území pro výstavbu hal). Požadují problematiku znečištění ovzduší v tomto úseku 

dopracovat a vhodná kompenzační opatření berou jako nutnost. 

Při výpočtech požadují pracovat s různými modely možného reálného provozu (různé 

rychlosti a intenzity provozu, možná zpomalení, kolony apod.) a jejich vliv na znečištění 

ovzduší i na hluk. Takto (v souvislosti s reálným možným provozem) vyhodnotit také okolí 

křižovatek (MUK Říčany a MUK Lipany) i celý úsek záměru na území a s dopadem na MČ 

Praha-Kolovraty. 

Požadují, aby dostatečná vegetace byla vysázena v maximální možné míře již před 

zahájením stavby komunikace (aby stromy stačily vyrůst). 

Most Kolovraty a výjezdy z tunelu na Vysoké - požadují detailně zhodnotit vliv 

provozu záměru na mostu Kolovraty, v kumulaci s výjezdem z tunelu Na Vysoké, z hlediska 

dopadů na zvýšení emisí, kde lze očekávat vliv z této části stavby a jejího provozu. Včetně 

navržení opatření konkrétně pro tuto oblast. 

Požadují, aby byl most Kolovraty zcela zakrytý tubusem, který bude přímo navazovat 

na vyústění tunelu. 

Požadují obnovu zeleně, která bude poškozena v důsledku hloubení tunelu a její 

zásadní navýšení v celé oblasti. 

Dále požadují prověřit detailně dopad: 

 křižovatky MUK Říčany v kumulaci s vlivem ulice Přátelství a začátku tunelu Na 

Vysoké, při různých intenzitách a plynulosti provozu, na emise v ovzduší, pro 

okolní zástavbu, včetně navýšení ochranných opatření pro tuto oblast. 

 křižovatky MUK Lipany včetně navržených komunikačních přípojek,  

při různých intenzitách a plynulosti provozu, na emise v ovzduší, pro okolní zástavbu, včetně 

navýšení ochranných opatření pro tuto oblast. V případě MUK Lipany samostatně důkladně 

vyřešit ochranná opatření pro Lipany z jižní strany (území Středočeského kraje) a zajistit 

dostatečná opatření. 
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Požadují detailně vyhodnotit kumulaci znečištění ovzduší ze stávajících zdrojů 

znečištění ovzduší s vlivem provozu SOKP 511, v zastavěné části Kolovrat a Lipan. 

Požadují vybudování ochranných zelených pásů a zeleně, které přispějí k eliminaci 

dopadů a také k lepší psychické pohodě místních obyvatel v souvislosti s touto stavbou. 

Vítají iniciativu Magistrátu hl.m. Prahy (vyjádřenou p. nám. Dolínkem), že Hlavní 

město Praha nad rámec zákonných požadovaných opatření bude realizovat ve své režii další 

kompenzační opatření, která sníží negativní dopady stavby. Jedná se například o zemní valy, 

zelené pásy, apod.). Požadují tento záměr a příslib ze strany MHMP maximálně promítnout 

do všech etap řízení. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Rozšíření hodnocených polutantů v příloze 5 (Modelové hodnocení kvality ovzduší) 

dokumentace považuje zpracovatel posudku za nadbytečné. V rozptylové studii je hodnocen 

benzo(a)pyren jako zástupce PAU, a je pro něj stanoven imisní limit. V případě olova je sice 

stanoven imisní limit, ale olovo se v současných palivech pro motorová paliva nepoužívá. 

Modelové hodnocení kvality ovzduší bylo provedeno v trojúhelníkové síti referenčních 

bodů s krokem 250 m na ploše 130 km2, což representuje 2 502 referenčních bodů. Tyto body 

zahrnují i celé zastavěné území Městské části Kolovraty.  

Detailnější zpracování rozptylové studie nepřinese v zásadě nové informace. 

Rozptylová studie je zpracována podle platné metodiky a to ve srovnání se stávající kvalitou 

ovzduší (representováno pětiletými průměry 2011 – 2015 ve čtvercích 1 x 1 km). Roční i 

krátkodobé koncentrace posuzovaných znečišťujících látek jsou porovnávány s platnými 

imisními limity dle 201/2012 Sb. Technicky lze provést modelové výpočty pro různé situace - 

rychlosti a intenzity provozu, možná zpomalení, kolony apod. v plošně vymezeném území a 

získat teoretické hodnoty odpovídající nejméně příznivým klimatickým podmínkám, která 

však nemusí nastat za delší dobu provozu příslušné komunikace, nebo dokonce za celou dobu 

jejího provozu. Získané dodatečné informace tak nelze reálně ověřit měřením v reálném 

provoze stavby. 

  Kompenzační opatření ke zmírnění dopadů znečištění ovzduší – jedním z opatření je 

např. realizace ozelenění – vegetačních zelených pásů v rámci SO 802 stavby SOKP 511. 

V předmětném zájmovém území se jedná o: 

  

 Staničení v 

km 

Šířka veg. 

pásu (m) 
Lokalizace Popis 

pás 12 
71,500 - 

71,900 
26 

Úsek před mimoúrovňovou křižovatkou 

Říčany, severovýchodně od městské částí 

Praha - Kolovraty. 

Oboustranný zelený pás. 

pás 13 
71,900 - 

72,400 
23 

Mimoúrovňová křižovatka Říčany, 

severovýchodně od městské části Praha - 

Kolovraty. 

Jednostranný zelený pás 

podél MÚK Říčany. 

pás 14 
72,250 - 

72,500 
20 - 36 Jižní okraj MÚK Říčany. 

Členitý vegetační pás, 

který se skládá ze 2 částí. 

pás 15 
71,950 - 

72,200 
20 - 90 

Mimoúrovňová křižovatka Říčany, 

severovýchodně od městské části Praha - 

Kolovraty. 

Zelený pás rozdělený na 2 

části. 

pás 16 
73,200 - 

74,640 
22 Jihozápadně od Kolovrat. Oboustranný zelený pás. 

Co se týká opatření pro fázi provozu záměru na snížení koncentrace benzo(a)pyrenu (a 

související koncentrace PM10 a PM2,5) je toto řešeno v kapitole D.I.2. dokumentace na str. 

209 - 212. Je uvedeno, že přímou součástí stavby SOKP 511, resp. její projektové 
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dokumentace je návrh sadových úprav podél komunikace a na ně navazujících rozsáhlých 

vegetačních pásů o rozloze cca 477 000 m2. Je vyčíslen celkový nárůst emisí benzo(a)pyrenu 

v roce 2025 (rozdíl varianty se záměrem (včetně I/12) a bez záměru) 9 967 g.rok-1, a je 

vypočteno, že tento příspěvek záměrů SOKP 511 a I/12 Běchovice - Úvaly je možné 

kompenzovat vysazením minimálního množství 9 574 stromů. Rozdělení výsadeb pro obě 

uvedené stavby (SOKP 511 a I/12 Běchovice – Úvaly) bylo provedeno na základě poměru 

produkovaných emisí. Doporučený minimální rozsah výsadeb pro stavbu SOKP 511 

v souvislosti s kompenzacemi emisních příspěvků benzo(a)pyrenu činí 8 037 stromů. 

Jedná se o důležité opatření a zpracovatel posudku je zahrnuje do podmínek návrhu 

závazného stanoviska.  

Požadavek na vysázení vegetace v maximální možné míře již před zahájením stavby 

komunikace je sice logický, avšak reálně obtížně realizovatelný, pokud výsadba vegetace 

(nebo její část) nebude mít samostatné stavební povolení. I přesto je však ze strany 

zpracovatele posudku dána podmínka do návrhu závazného stanoviska -  V další fázi 

projektové dokumentace stanovit plochy k vysázení vegetace již před zahájením vlastní stavby 

komunikace SOKP 511. 

Požadavek, aby byl most Kolovraty zcela zakrytý tubusem, zřejmě vyplývá ze snahy o 

zajištění větší ochrany proti hlukové zátěži – navržená protihlukovaná opatření v dokumentaci 

jsou však adekvátní. 

Požadavek na obnovu zeleně, která bude poškozena v důsledku hloubení tunelu – 

jedná se o logický požadavek, který není v dokumentaci explicitně uveden. Zpracovatel 

posudku proto dává do návrhu závazného stanoviska podmínku – Veškerá zeleň na plochách, 

které budou zasaženy v rámci výstavby, bude, mimo ploch realizovaných nových stavebních 

objektů, obnovena.  

 Kumulace znečištění ovzduší ze stávajících zdrojů znečištění ovzduší s vlivem provozu 

SOKP 511 – stávající stav znečištění je dán pětiletými průměry ve čtvercích 1 x 1 km 

publikovaných pravidelně ČHMÚ (aktuálně 2011-2015). V dokumentaci uvedeno v kap. C. II. 

1 Ovzduší a klima. Další informace poskytuje - Modelové hodnocení kvality ovzduší na území 

hl. m. Prahy – Aktualizace 2016 (ATEM). 

Retence - požadují detailně zohlednit současné riziko povodní Říčanského a 

Pitkovického potoka (včetně vlivu přívalových dešťů, možných rizik u stávající rybničné 

soustavy na horním toku apod.), v kumulaci s vlivem srážkové vody ze stavby SOKP 511 

(včetně možných přívalových dešťů apod.) i v souvislosti s klimatickými změnami. Kapacitu 

plánovaných retenčních a odvodňovacích staveb požadují přehodnotit a navýšit, s preferencí 

přírodně blízkých opatření. 

Požadují vybudování suchého poldru minimálně v takových parametrech, které jsou 

uvedeny v příloze (Suchá nádrž na Říčanském potoce Kolovraty). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podle zpracovatele posudku jsou ve stávajícím stupni projektové přípravy rizika 

povodní a záplav dostatečně popsána (příloha č. 13 dokumentace EIA), a jsou navrhována 

odpovídající technická opatření, která jsou vymezena stopou SOKP 511. 

Zpracovatel posudku však konstatuje, že opatření jsou zaměřena především na 

bezpečné odvedení vod z území, nikoliv na snížení odvodu vod. 

Do návrhu závazného stanoviska dává zpracovatel posudku podmínku:  
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V další fázi projektové přípravy prověřit možnost zasakování dešťových vod a tam, kde 

toto bude technické možné, zahrnout do projektu stavby.   

Světelné znečištění - požadují detailní vyhodnocení vlivu světelného znečištění přímo 

pro oblast MČ Praha-Kolovraty (zastavěná i nezastavěná část), nejen v intencích celé 

aglomerace. Na základě toho stanovit a realizovat opatření, které budou světelné znečištění 

pro území MČ Praha-Kolovraty maximálně eliminovat. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Veřejné osvětlení - řešení v dokumentaci - svítidlo, nebude svítit do horního 

poloprostoru splněno již v současné projektové přípravě. Hlavy svítidla budou sklopena ve 

vodorovné poloze, tudíž světelný kužel bude dopadat přímo na komunikaci. V místech 

navržených protihlukových stěn navíc v tomto případě mohou částečně zabránit rozptylu 

světla do širšího okolí.   

Osvětlení po celé trase SOKP 511 je součástí dokumentace. Zpracovatel posudku se 

domnívá, po konzultaci s oznamovatelem, že toto není nezbytně nutné. Do návrhu závazného 

stanoviska zařazuje proto podmínku: 

Ověřit rozsah osvětlení po trase SOKP 511 s tím, že by mělo být realizováno jen 

z hlediska bezpečnosti provozu jen na některých úsecích - např. MUK, portály tunelů  SOKP 

511. 

Textová část – historická území (str. 138 - 143) - zcela chybí zmínka o Lipanech. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jedná se o opomenutí v dokumentaci, které však nemá vliv na hodnocení vlivů na 

životní prostředí a veřejné zdraví. 

Průchodnost územím - požadují maximálně zachovat průchodnost územím jak pro 

zvěř, tak pro pěší a cyklisty. Tak jak je obsahem přílohy: Zajištění příčných vazeb přes SOKP 

v úseku Královice – Nupaky. V této příloze předkládají následující seznam úprav navržených 

k prověření a úpravě z hlediska zajištění prostupnosti krajiny pro cyklistickou a pěší dopravu.  

1) km 69,8 - most na silnici III/33313 a její přeložka - požadují doplnit přes most 

stezku pro chodce a cyklisty.  

2) km 71,9 - MÚK Říčany a přeložka III/10176 - nutno doplnit na most stezku pro 

chodce a cyklisty.  

3) km 72,3 - MÚK Říčany a úprava sil. I/2 - hlavní trasa celoměstského významu č. A 

230 (souběh s ul. Přátelství). Nutno doplnit podél rekonstruovaného úseku silnice I/2 na jižní 

straně stezku pro chodce a cyklisty, současně je nutné rozšířit zábor, zahrnout nové celkové 

vyřešení křižovatky I/2 s III/10176. Zřejmě bude třeba rozšířit i most přes SOKP před 

portálem. 

4a) km 72,6, 4b) km 72,7 - hloubené tunely - nutno zajistit obnovu obou stávajících 

polních cest, které budou narušeny výstavbou hloubených tunelů. 

5) km 73,0 - cesta k tunelovému portálu Na Vysoké - jih (cesta s heliportem) - budoucí 

stopa páteřní cyklotrasy celoměstského významu č. A22 s návazností trasy „Do Prahy na 

kole“ města Říčany a Ladova kraje. Nutno upravit trasování navržené přístupové cesty k 

portálu tak, aby v místě křížení s ulicí K Říčanům přímo navazovala na stávající slepou ulici 

na západ od této ulice (výhledově průjezdná pro cyklisty a průchozí pro chodce směrem ke 

koupališti). Jde tedy o posun vyústění přístupové cesty do ulice K Říčanům o cca 40 m. Na 
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obou koncích nově upravené cesty i v její trase zajistit pohodlný průjezd pro cyklisty (tedy ne 

závory atp., resp. v případě nutnosti zajistit uzavření pro motorová vozidla instalovat pouze 

sklopné sloupky apod.).  

6a) km 73,1 - úprava toku v km 73,066 - 74,56 a polní cesta Kolovraty - alternativní 

vedení trasy „Do Prahy na kole“ -  doplnit obnovený úsek polní cesty (v době realizace 

zřejmě již ve standardu stezky pro chodce a cyklisty) i na východní straně "mostu Kolovraty", 

doplnit na stezce chybějící lávku přes nově vytvořené koryto potoka. 

6b) km 73,2-73,4 - most na SOKP přes Říčanský potok a přeložka sil. III/33312 

Kolovraty - Říčany - nutno doplnit propojení stávající/obnovené polní cesty (či stezky pro 

chodce a cyklisty - viz výše) na západ od "mostu Kolovraty" s nově vytvořenou polní cestou 

vedoucí na východě paralelně podél SOKP. Ideální variantou je vedení propojovacího úseku 

cesty mezi nově upraveným tokem a SOKP, tedy bez překonávání sil. III/ 33312 a nového 

toku. Upravený tok by měl být mírně odsunut dále od SOKP, čímž vznikne prostor pro 

zajištění dostatečného poloměru oblouku nové cesty před mostem. 

7) km 74,6 - MÚK Lipany - most na sil. III/3339 přes SOKP - propojení trasy č. 0027 

(s významem hlavní trasy v SČ kraji) ve stopě Říčany - Lipany - Čestlice – Průhonice. 

Upravit šířku revizního prostoru na mostě tak, aby vyhovoval požadavkům řešení stezky pro 

chodce a cyklisty (sv. šířka 3,5 m). Na východním konci mostu zajistit napojení na zachovaný 

úsek zaslepené větve sil. III/33339 vyhovující provozu cyklistů. Na západním konci mostu 

zajistit napojení chodníku/stezky probíhající po mostě na navrhovanou polní cestu směřující 

paralelně se SOKP na sever. Dále je třeba zajistit pokračování stezky v místě překonání větve 

C/D MÚK a její napojení na polní cestu směřující paralelně se SOKP na jih. Zahrnout 

realizaci prvního úseku polní cesty vedoucí podél přeložky sil. III/33339 Říčany – Lipany do 

stavby 511 (v současnosti vyčleněno jako součást přeložky sil MÚK Lipany – Říčany mimo 

stavbu 511). Zajistit propojení této cesty, prodlouženého chodníku/stezky jdoucí přes most a 

navrhované polní stezky směřující paralelně podél SOKP na jih. 

8) km 75,6 - polní cesta Kuří - propojit oba slepé úseky polní cesty co nejpřímější 

spojnicí využitelnou také cyklisty, a to včetně nové lávky přes Vinný potok. Koordinace 

napojení navrhované polní cesty na případné napojení na sever na stávající cestu od nádrže 

Nupaky. 

9) km 76,0 - most na SOKP přes sil. III/00312 Kuří - Nupaky a její přeložka - podél 

přeložky silnice pod mostem zanechat dostatečnou prostorovou rezervu pro výhledové vedení 

paralelní stezky pro chodce a cyklisty. 

Přílohou je situace z koncepce zklidnění pěší a cyklistické dopravy, kde jsou 

vyznačeny vazby přes D0.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ve vyjádření je uvedena řada námětů k zvýšení průchodnosti územím jak pro zvěř, tak 

pro pěší a cyklisty. Zpracovatel posudku je toho názoru, že průchodnost pro zvěř je stávajícím 

řešením dostatečně řešena.  

Pokud se týká vyšší průchodnosti pro pěší a cyklisty - vzhledem k tomu, že připomínky, 

případně návrhy na lepší napojení prostor oddělených tělesem SOPK 511 se objevují i 

v jiných připomínkách v obdržených vyjádřeních, zpracovatel posudku dává do návrhu 

závazného stanoviska podmínku: 

V další fázi projektové přípravy prověřit možnost vyššího napojení prostor oddělených 

tělesem SOPK 511 stezkami pro pěší a cyklisty proti předloženému řešení. 
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Hluk - citují z kapitoly „1.2 Hodnocené stavy“ pasáž týkající se aplikace §77 zákona 

258/2000 Sb. a mají připomínku, že běžné hygienické praxi, při umisťování nových 

stacionárních zdrojů hluku poblíž území v územním plánu určenému k obytné výstavbě, je 

požadována garance splnění hygienických limitů hluku na hranici tohoto území (tedy i bez 

znalosti umístění chráněné zástavby je ochrana území zaručena). 

Paragraf §77 řeší tzv. „prioritu vstupu do území“ kde záměr již je v území dříve 

novým záměrem protihlukově chráněn, nebo se proti dřívějšímu záměru proti hluku sám 

chrání. 

Zpracovatel posouzení mohl pro kontrolu úrovně zasažení hlukem území pro 

výhledovou obytnou zástavbu použít alespoň výpočtový bod na linii očekávatelné polohy 

nejkrajnější obytné zástavby (nebylo by pak nutné zátěž tohoto území „vyčíst“ z předložených 

hlukových map). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Výhledová zástavba je v mnohých případech zatím nejasná, není známo její přesné 

umístění, její situování, ani hmoty objektů natož na úrovni hodnocených stavů v dokumentaci 

na úrovni 20025 a 2040+. Jsou zatím známy pouze rozvojové zóny dle územních plánů bez 

specifikace jejich časového naplnění. Vzhledem k většímu množství plánovaných rozvojových 

ploch v okolí celé stavby 511 by se tímto postupem navýšil počet kontrolních bodů a tím 

znepřehlednily výsledky vůči stávající chráněné obytné zástavbě. Navíc v těchto bodech by 

bylo docíleno stejných výsledků, které lze vyčíst z plošných hlukových map, které tvoří přílohu 

4 dokumentace - Akustické posouzení. Plošné hlukové mapy s barevným odlišením - žluté, 

oranžové a červené plochy signalizují překročení hodnot 60/50 dB - podle zpracovatele 

posudku dávají v tomto směru dostatečnou informaci. 

 Hluk ze silniční dopravy - citují z kapitoly „3 Technologie výpočtu“ pasáž týkající se 

použité výpočtové metodiky a uvádějí, že z vyjádření není zcela jednoznačné, zda pro výpočet 

šíření hluku silniční dopravy byla česká výpočtová metodika použita zcela (tedy i pro výpočet 

šíření hluku), nebo byla použita pouze pro stanovení emise náhradních liniových zdrojů hluku 

silniční dopravy. Dokument rovněž neuvádí, jaká pohltivost terénu byla ve výpočtech použita. 

Česká výpočtová metodika pracuje pouze se dvěma stavy akustické pohltivosti terénu, 

a to zcela odrazivý, nebo zcela pohltivý terén. Rozdíl mezi výstupy výpočtu pomocí této 

metodiky při odrazivém a pohltivém terénu pro větší vzdálenosti od komunikace jsou značně 

velké. Což vede na diametrálně rozličné hodnocení hlukové situace. 

Mají připomínku, že použití české výpočtové metody obecně vede k „optimistickému“ 

hodnocení hlukové situace. Toto hodnocení navíc nezohledňuje vliv celoročně průměrných 

meteorologických podmínek. 

Pro ilustraci této problematiky lze porovnat výřez mapy hlukových pásem pro rok 

2016 a noční dobu uvedených v přílohách hodnoceného dokumentu a výřez Strategické 

hlukové mapy aglomerace Praha 2012 pro noční dobu vypočítaný podle francouzské 

metodiky NMPB (viz obrázek „Obr. 1 – Příklad rozdílu hodnocení hlukové situace“). Pro 

oblast vyznačenou kroužkem, která představuje cca intravilán městské části Kolovraty, je 

hlavním (dominantním) zdrojem hluku ze silniční dopravy silnice I/2 (ulice Přátelství). 

Jestliže v roce 2012 podle metodiky NMPB dopadal na objekty u severní strany ulic 

Kupkova a Meruňková hluk na úrovni ekvivalentní hladiny akustického tlaku cca LAqe,(noc) 

≈ 50 dB (okraj hlukového pásma 50-55 dB), dopadá v roce 2016 podle české metodiky na tyto 

objekty hluk na úrovni ekvivalentní hladiny akustického tlaku cca LAqe,(noc) ≈ 40 dB (okraj 

hlukového pásma 40-45 dB). 
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Přičemž se dá důvodně předpokládat, že intenzita dopravy na komunikaci silnice I/2 

(ulice Přátelství) roku 2012 byla nižší, nejvýše však shodná, s intenzitou dopravy roku 2016 a 

skladba a rychlost dopravního proudu se zde též výrazně nezměnila. Pak rozdíl 10 dB v 

hodnocení hluku pomocí české metodiky a francouzské metodiky NMPB je jen těžko 

vysvětlitelný. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jedná se o porovnání dvou různých metodik za různých podmínek. Takové porovnání 

je obtížné. Pokud se použije výpočtová metodika NMPB bez ověření výpočtu a jeho nastavení 

pomocí měření, tak ve většině případů tato metodika nadhodnocuje výsledky. Rozdílné 

hodnoty jsou celkem logické, neboť metodika NMPB a ostatní metodiky pracují s jinými typy 

povrchů, s jiným vozidlovým parkem apod. Podle dostupných informací Strategická hluková 

mapa aglomerace Praha 2012 byla provedena pouze výpočtem bez jediného kontrolního 

měření (a tedy kalibrace). Navíc, pokud nejsou k dispozici pro srovnání vstupní data a 

podmínky výpočtu, je velmi těžké porovnávat tyto dva materiály.  

Výpočet akustické situace v rámci dokumentace byl proveden v programu CadnaA 

(verze 2017), která umožňuje zadání parametrů silniční dopravy pro výpočet hluku ze silniční 

dopravy dle české výpočtové metodiky, a tedy národních podmínek a je přímo 

implementována do programu CadnaA. Výpočet byl kalibrován na základě terénního měření. 

Šíření zvuku bylo počítáno v trojrozměrném prostředí programu CadnaA. Zvuková pohltivost 

terénu byla vzhledem k charakteru prostředí v okolí SOKP 511 zvolena jako pohltivá. 

Výpočet akustické situace byl proveden za předpokladu stálých meteorologických 

podmínek, které jsou příznivé pro šíření zvuku všemi směry od zdroje hluku.  

Podle zpracovatele posudku je stávající stav na úrovni 2016 v zájmovém území stavby 

SOKP 511 (příloha č. 8 a č. 9 v Akustickém posouzení dokumentace) v každém případě 

zpřesněním Strategické hlukové mapy aglomerace Praha 2012. 

Hluk ze železniční dopravy - citují z kapitol „3 Technologie výpočtu“ a „5.2 

Železniční doprava v zájmovém území“ o použité metodice Shall03 2014 a o řešení a údržbě 

železničního tělesa. Mají připomínku, že v celém dokumentu není uvedeno, jakým postupem 

byly počty vlaků v členění „osobní“ (Ex, R, Sp a Os) a „nákladní“ (Nex, Pn a Mn), podle 

podkladu [17] viz přílohy č. 5 a 6, přiřazeny do 23 kategorií vozidel Fz podle dodatku 1 

„Beiblatt 1 Datenblätter Eisenbahnen – Festlegungen“ metodiky pro výpočet šíření hluku 

železniční dopravy Schall03 2014 (viz dokument podklad [5]). 

Další připomínka je, že uvedené započítání „korekcí na modernizovanou jízdní 

dráhu“, pokud není doloženo plánem údržby tratě, není relevantní. Použití této korekce, 

pokud není pravidelná údržba sledovaného úseku tratě zajištěna, vede k podhodnocení hluku 

ze železniční dopravy v rozsahu cca 2÷4 dB. 

V dokumentu nejsou uvedeny žádné výsledky výpočtů hluku ze železniční dopravy. A 

to ani formou výpočtu ve výpočtových bodech, ani formou výpočtu hlukových map. Není 

proto jasné, zda v posudku zdravotních rizik obyvatel záměrem dotčené lokality byla tato 

složka hlukové zátěže zohledněna či ne. 

Z připomínek 4 a 5 vyplývá, že po stránce použité výpočtové metodiky a aplikace 

podkladů o intenzitách železniční dopravy do této metodiky neobsahuje dokument údaje, 

které by prokazovali věrohodnost hodnocení hluku ze železniční dopravy. Z připomínky 6 

vyplývá, že není jasné, zda byla hluková zátěž obyvatel hlukem ze železniční dopravy v rámci 

hodnocení hlukové situace zohledněna. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Předmětem posuzování akustické zátěže v dokumentaci byla silniční doprava 

v souvislosti se záměrem SOKP 511. Posouzení hluku ze železniční dopravy nebylo prioritním 

předmětem posuzování (je vlastností území), a proto nebyla logicky železniční doprava 

samostatně vyhodnocována. Obecně lze konstatovat, že zprovoznění záměru SOKP 511 

neovlivní provoz železniční dopravy. Z hlediska železniční dopravy bylo provedeno pouze 

kumulativní vyhodnocení železniční a silniční dopravy v oblastech, které jsou relevantní pro 

posouzení vlivu SOKP 511. Zpracovatel posudku považuje toto hodnocení za adekvátní. 

Autor akustického posouzení používá podklady o železniční ve formě, ve které je získal 

od SŽDC,- konkrétní přiřazení jednotlivých typů vlaků do kategorií vozidel Fz dle Schall03 

2014 je sice možné, ale podle zpracovatele posudku, pro potřeby posuzování vlivu stavby 

SOKP 511 na životní prostředí, neúčelné. Použité podklady jsou dostatečné. 

Použití korekce na modernizovanou jízdní dráhu byla ve výpočtu zohledněna z důvodu 

objektivního přístupu k vyhodnocení akustické situace z provozu na železniční trati Praha 

Horní Měcholupy – Světice. Podle zpracovatele posudku nelze již dopředu předpokládat, že 

bude zanedbávána pravidelná údržba trati.  

Most Kolovraty a výjezdy z tunelu na Vysoké - požadují v detailu prověřit modelově 

akustiku při výjezdu tunelu, odrazy zvuku od portálu, rázová vlna apod. Problematické místo 

- konec tunelu/začátek mostu. Akustický vliv dilatace. 

Již nyní je z této oblasti velký hluk při projíždění nákladních vlaků. Obyvatelé si 

stěžují, že je tento hluk budí v noci. Kumulace s další hlukovou zátěží je tak nepřijatelná. 

V důsledku hloubeného tunelu dojde k narušení vzrostlé vegetace, která nyní aspoň částečně 

odstiňuje hluk z vlaku. 

Požadují detailně zhodnotit vliv provozu záměru na mostu Kolovraty, v kumulaci s 

výjezdem z tunelu Na Vysoké, z hlediska dopadů na zvýšení hluku, kde lze očekávat vliv z 

této části stavby a jejího provozu. Včetně navržení opatření konkrétně pro tuto oblast. 

Požadují, aby byl most Kolovraty zcela zakrytý tubusem, který bude přímo navazovat 

na vyústění tunelu a aby byla rozšířena protihluková zeď odstiňující vlak. Toto rozšíření musí 

vést od Kolovrat až za vyústění tunelu. 

Požadují, obnovu zeleně, která bude poškozena v důsledku hloubení tunelu a její 

zásadní navýšení v celé oblasti. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Probíhající proces dle 100/2001 Sb. řeší stavbu SOKP 511 jako celek a její vliv. Ve 

smyslu připomínky týkající se hluku - standardně požívané výpočtové programy pro výpočet 

hluku jak ze silniční, tak i ze železniční dopravy nemají v sobě zakomponované výpočty pro 

posouzení dilatačních spár, anebo případných akustických efektů výjezdů z tunelu.  

Dilatační spáry, akustické efekty výjezdů z tunelů jsou zcela jistě významnou složkou 

akustické zátěže. Zpracovatel posudku uvádí proto v návrhu podmínek závazného stanoviska 

podmínky: 

Na mostních konstrukcích budou realizovány nízkohlučné mostní uzávěry 

V další projektové přípravě zajistit účinnou akustickou úpravu koncových částí tunelů 

a včetně portálů 

Oznamovatel a investor záměru SOKP 511 není oprávněn řešit protihlukové stěny u 

železniční trati, pouze může vzít do úvahy hluk ze železnice a případně, pokud to bude 
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technicky možné minimalizovat kumulativní působení zvýšením ochrany své stavby. To je 

možné prověřením - a to detailním posouzením této oblasti s případnými alternativními 

návrhy úpravy portálů tunelu a dilatačních spár mostu. Pro investora stavby je ve smyslu 

platné legislativy rozhodující splnění limitních hodnot ze zdroje hluku, který je v jeho gesci.   

Požadavek, aby byl most Kolovraty zcela zakrytý tubusem, zcela zřejmě vyplývá ze 

snahy o zajištění větší ochrany proti hlukové zátěži – na druhou stranu je však nutno 

konstatovat, že navržená protihluková opatření v dokumentaci týkající se tohoto úseku SOKP 

511 jsou adekvátní a splňují platné legislativní předpisy. Mimo to jsou v návrhu závazného 

stanoviska opatření týkající se mostních uzávěrů a akustické úpravy portálů tunelů. 

Požadavek na kompenzace zeleně v souvislosti s realizací tunelu je splněn stávajícím 

řešením. Tunel Na Vysoké je se vzrostlou zelení ve střetu na dvou místech, a to s alejí podél 

polní cesty cca v km 72,6 stavby SOKP 511 a náletovou zelení podél polní cesty cca v km 72,7 

stavby SOKP 511. Sadové úpravy a zelené vegetační pásy se uvažují podél téměř celé trasy 

SOKP 511. V okolí tunelu Na Vysoké se uvažuje zejména s ozeleněním portálů a svahů zářezu.  

Lze konstatovat, že nová výsadba bude dostatečně kompenzovat dřeviny kácené 

v souvislosti s výstavbou hloubeného tunelu Na Vysoké. 

Nehledě na uvedené je v návrhu závazného stanoviska uvedena podmínka - Veškerá 

zeleň na plochách, které budou zasaženy v rámci výstavby, bude, mimo ploch realizovaných 

nových stavebních objektů, obnovena. 

Okolí MUK Říčany + Nová Donátská - Požadují prověřit detailně dopad křižovatky 

MUK Říčany v kumulaci s vlivem ulice Přátelství a začátku tunelu Na Vysoké, při různých 

intenzitách a plynulosti provozu, na hluk pro okolní zástavbu, včetně navýšení ochranných 

opatření pro tuto oblast. 

Požadují protihlukovou stěnu u Nové Donátské protáhnout po celé délce této 

komunikace (na severu až k MUK Říčany). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V Akustickém posouzení (příloha 4 dokumentace) výpočet hlukového zatížení byl ve 

stavu s plánovaným záměrem proveden pro dva výhledové roky (2025 a 2040+). Návrh 

protihlukových opatření byl proveden na maximální predikovanou intenzitu na dané 

komunikaci ve výhledu. Je potřeba zřejmě konstatovat, že největším zdrojem hluku je plynulý 

provoz vozidel pohybujících se nejvyšší povolenou rychlostí. V okamžiku snížení rychlosti, 

hluk klesá. Při kongesci dopravy (dopravní zácpy) je nejmenší.  

Podle zpracovatele posudku se jeví účelné protáhnout protihlukovou stěnu u Nové 

Donátské k ulici K Říčanům (oproti návrhu uvedeném v dokumentaci).  

MUK Lipany - požadují prověřit detailně dopad křižovatky MUK Lipany včetně 

navržených komunikačních přípojek, při různých intenzitách a plynulosti provozu, na hluk a 

emise v ovzduší, pro okolní zástavbu, včetně navýšení ochranných opatření pro tuto oblast. 

Požadují samostatně důkladně vyřešit ochranná opatření pro Lipany z jižní strany 

(území Středočeského kraje) a zajistit dostatečná opatření. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Výpočet hlukového zatížení byl ve stavu s plánovaným záměrem SOKP 511 proveden 

pro dva výhledové roky (2025 a 2040+). Návrh protihlukových opatření v příloze č. 4 

Dokumentace byl proveden na maximální predikovanou intenzitu na dané komunikaci ve 

výhledu a pro nejvyšší povolené rychlosti. Při nižších rychlostech, při nižší intenzitě dopravy 
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se hluk snižuje. Není tedy jasné, pro jaké další různé intenzity by měl být tedy ještě výpočet 

prováděn. 

 Ochranná opatření pro tuto oblast považuje zpracovatel posudku za adekvátní a 

nevidí důvod k jejich navýšení. 

Hodnocení kumulativních vlivů hluku z provozu silnice a železnice - na území MČ 

Praha-Kolovraty byly zvoleny výpočtové body v místech, kde je hluk z železnice minimální. 

Požadují měření a vyhodnocení v místech, kde je vliv hluku ze železnice podstatný (např. ul. 

Mladotova, ul. K Říčanům poblíž žel. Trati, ulice Nad Nádrží, Nad Dvorem) - kde jsou 

obytné budovy směrem blízko k žel. trati a jsou k ní natočeny. Při modelovém výpočtu 

výhledu požadují rovněž zohlednit vliv přeložky trati (na jižním zakončení tunelu Na 

Vysoké). 

V předkládané dokumentaci není zahrnuto posouzení dopadu neoddělitelných 

sekundárních vlivů provozu SOKP 511 na životní prostředí. Těmito dopady jsou především 

dálniční odpočívky, benzínové čerpací stanice, teleporty, logistická centra, reklamní plochy 

(billboardy) atd. Požadují dopracovat.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podle zpracovatele posudku posouzení záměru se týká zprovoznění záměru SOKP 511 

a ne problematiky hluku ze železnice. Hluk ze železnice je vlastností území a tohoto hlediska 

byl také v Akustickém posouzení brán v úvahu. Problematika hluku ze železniční dopravy a 

konkrétně v  ulicích, kde je hluk ze železnice dominantní je věcí provozovatele železniční trati, 

a to SŽDC a ne ŘSD. Proto byl hluk ze železnice v Akustické posouzení v příloze č. 4 

dokumentace posouzen pouze kumulativně a pouze v relevantních oblastech, kde by mohlo 

dojít k možnému ovlivnění hlukem z obou zdrojů. Jedná se o informativní posouzení. Pro 

souběh silniční a železniční dopravy nejsou platné hygienické limity současnou platnou 

legislativou řešeny. 

V modelovém akustickém posouzení bylo s přeložkou železniční trati (na jižním 

zakončení tunelu Na Vysoké) uvažováno.  

V těsné návaznosti na SOKP 511 nejsou dle platných územních plánů dotčených měst 

a obcí (ÚP hl. m. Prahy, města Říčany a obce Nupaky) vymezené zastavitelné plochy, které by 

umožňovaly umístění uvedených staveb. Z tohoto důvodu není připomínka dle zpracovatele 

posudku relevantní. Navíc každé povolení případných takovýchto aktivit prochází 

schvalovacím a povolovacím procesem a musí být v souladu s platnou územně plánovací 

dokumentací.  

Tiché asfalty - není vůbec uvažováno s postupným snižováním hlukově omezujících 

účinků „tichých“ asfaltů, tedy s dostupným poznatkem této negativní vlastnosti. Navíc se 

ukazuje, že hlukové omezení se neuplatňuje u těžkých nákladních vozidel. Křivky hlučnosti 

jasně ukazují, že 4. rokem je tichý asfalt srovnatelný s běžným a při nedostatečné údržbě je po 

6. roce hlučnější. 

Požadují pevně definovat, jak bude prováděna údržba tichého asfaltu, aby byly 

udrženy hodnoty předpokládaného hluku a nezvyšovali se. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tzv. „tichý" asfalt je běžně v posledních letech používán nejen teoreticky, ale i v praxi. 

Existuje několik druhů obalovaných živičných směsí, které podmínku „tichého asfaltu“ 

splňují. Provedená měření prokazují, že nízkohlučný povrch může vykazovat i daleko větší 

snížení hlučnosti než v dokumentaci aplikovaných 3 dB. Dlouhodobě skutečně snížení 
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hlučnosti závisí mimo jiné i na údržbě. V současnosti je připravován Technický předpis MD 

(Ministerstva dopravy), - u pozemních komunikací, kde je dosahováno průměrných rychlostí 

nad 80 km/h a je zde předpoklad uplatnění sacího efektu pneumatik pojížděnými koly, je 

požadavek na čištění 1 x ročně. U komunikací, kde je dosahováno rychlostí přesahujících 120 

km/h, bude požadavek na pravidelné čištění speciálními silničními mycími vozidly s 

periodicitou 1x za dva roky.  

Aplikované snížení hlukové zátěže o 3 dB odpovídá dlouhodobému efektu „tichého 

asfaltu“ po dobu jeho životnosti za předpokladu dodržování údržby.  

Je nutno uvést, i normální povrch („netichý“) trpí degradací povrchu, změnou 

protismykových vlastností povrchu, ale i změnou jeho akustických parametrů a životnost 

obrusné vrstvy bývá zpravidla cca 10-12 let. Potom se musí obměnit. Na dálnicích jsou 

vzhledem k vyšším rychlostem a bezpečnosti provozu tyto parametry sledovány a povrchy se 

vyměňují.  

Další zásadní připomínky ke hluku: 

1. V dalším stupni projektové dokumentace výpočtově posoudit šíření akustické 

energie z vjezdu a výjezdu z tunelu nacházejícího se v blízkosti lokality Kolovraty navrhnout 

akustickou úpravu portálů tunelu např. formou pohltivých obkladů nebo jiných akustických 

řešení, tak jak je to běžné v okolních státech. 

2. V rámci hluku ze stavební činnosti posoudit v dalším stupni projektové 

dokumentace (DSP) odvozové trasy staveništní dopravy po jejich upřesnění. 

3. Navrhnout kontrolní monitoring hluku v lokalitě MČ Praha Kolovraty pro fázi 

výstavby a provozu. Pro monitoring hluku z provozu na SOKP 511 zohlednit i případné 

povětrnostní podmínky v dané oblasti. Návrh a rozsah monitoringu konzultovat se zástupci 

obce. 

4. Z důvodu blízkosti objektu K Říčanům č. 2 k SOKP 511 požadujeme jeho řešení 

formou výkupu.  

5. Použité mostní závěry požadujeme v nízkohlučné úpravě. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ad 1) Zpracovatel posudku s připomínkou souhlasí – v návrhu závazného stanoviska – 

V další projektové přípravě zajistit účinnou akustickou úpravu koncových částí tunelů a to 

včetně portálů 

Ad 2) Lze realizovat až po upřesnění ZOV v další projektové přípravě. 

Ad 3) Zpracovatel posudku s připomínkou souhlasí – v návrhu závazného stanoviska – 

Projekt monitoringu životního prostředí prokazatelně konzultovat s dotčenými obcemi a 

následně realizovat 

Ad 4) Součást projektu 

Ad 5) V návrhu závazného stanoviska - Na mostních konstrukcích budou realizovány 

nízkohlučné mostní uzávěry 

 

Městská část Praha - Běchovice 
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vyjádření č. j.  MCPB 0983/2017 ze dne 22. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

I. ÚVOD 

Uvádí, že při vědomí vysoké důležitosti dostavby „Silničního okruhu kolem Prahy" 

žádají, aby příprava a tedy i posuzování vlivů na životní prostředí tohoto záměru, probíhaly 

přísně v souladu s legislativou ČR a EU a rovněž v souladu se všemi aktuálními znalostmi a 

nejmodernějšími technickými opatřeními k odhlučnění stavby. 

Předložená dokumentace je v mnoha místech velmi obecná a její závěry nelze kriticky 

posoudit, neboť použité podklady chybí, dokumentace se soustředí jen na omezený východní 

úsek města a Středočeského kraje, zatímco dopady SOKP 511 na dopravu a životní prostředí 

většiny hlavního města (vyjma několika vybraných komunikací) zde chybí, a to přestože 

právě zájmy celé Prahy jsou hlavním argumentem pro stavbu. 

Žádají přepracování Dokumentace do takové podoby, aby všem samosprávám a 

veřejnosti podávala nezpochybnitelné informace o stavu dopravy a životního prostředí na 

celém území hlavního města i pražské aglomerace, a to ve stávajícím stavu (bez dostavěného 

SOKP) a samozřejmě ve stavu po dostavbě záměru, tedy ve výhledovém roce 2025. 

Druhý výhledový rok 2040+ je jednak nekonkrétní a zároveň natolik vzdálený, že 

předpoklady, na jejichž základě je modelován (dostavba veškeré plánované dopravní sítě v 

Praze a řady komunikací mimo Prahu), jsou do budoucna velmi nejisté (může dojít k řadě 

změn či nerealizaci mnohých záměrů), tudíž tento v dokumentaci použitý rok má pro 

veřejnost jen minimální vypovídací hodnotu.  

Následují vyjádření ke konkrétním částem Dokumentace, přičemž se soustředili na 

podkladové materiály (Přílohy 1, 2, 4, 5, 13), jež jim připadají stěžejní. Jejich výhrady k 

přílohám se tudíž samozřejmě vztahují i ke všem závěrům v textové části Dokumentace, které 

stojí na předmětných podkladech. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dokumentace hodnotí stav životního prostředí na úrovni časových horizontů, které 

jsou v dokumentaci a v přílohách č. 1 a č. 2 zcela přesně definovány: 

Stav 2016 – stávající stav 

Stav 2025 se záměrem uvažuje provoz na komunikacích v té době reálně existujících. 

Stav 2040+ se záměrem předpokládá, že bude kompletně dokončený skelet 

nadřazených komunikací na území hl. m. Prahy a další významné dopravní stavby na území 

Středočeského kraje. 

Vychází se přitom ze zpracovaných dokumentů - stav 2016, 2025 - Technická správa 

komunikací hl. m. Prahy (TSK hl. m. Prahy) a pro dlouhodobý výhled (stav 2040+) Institut 

plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR hl. m. Prahy). Tyto podklady jsou zpracovány 

organizacemi, které se dlouhodobě intenzitou silniční dopravy na území Hl. m. Prahy se a 

bezprostředního okolí dlouhodobě zabývají. 

Posuzovaný stav 2040+ má své zcela logické zdůvodnění - jedná se o stav, kdy bude 

kompletně dokončený skelet nadřazených komunikací na území hl. m. Prahy a další významné 

dopravní stavby na území Středočeského kraje. Jedná se tedy o stav, kdy se již území 

z hlediska hlavních komunikací, nebude významně měnit. 
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Dokumentace pracuje pochopitelně jen s v současnosti dostupnými daty, která jsou 

však pro hodnocení vlivu stavby na složky životního prostředí dostatečná. 

Dopady realizace nejen SOKP 511, ale i dalších dopravních staveb na území Hlavního 

města Prahy a Středočeského kraje jsou zřejmé z tabulek dopravní výdajnosti vybraných 

úseků komunikací v tabulkách č. 19 - 21 Dokumentace. Pro větší srozumitelnost požádal 

zpracovatel posudku oznamovatel o doplnění o tabulku s emisní výdajností pro rok 2016 a 

porovnání výhledových stavů se stavem 2016 v % emisní výdajnosti - příloha 3.  

 

II. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ A ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z HLUKU 

Uvádějí, že předložené hodnocení akustické situace stávající i budoucí je velice 

zklamalo a navrhují zásadní přepracování, neboť nepřesvědčivá úroveň a výsledky rozhodně 

neslibují kvalitní moderní dálniční stavbu zaručující nejen plynulý tranzit ale zároveň ochranu 

obyvatel Prahy před negativními vlivy stavby. Přes významný nárůst predikované dopravy po 

realizaci záměru, vykazuje Akustická studie nerealisticky líbivá čísla, předpovídající mírný 

pokles hluku na řadě míst, přestože má dojít k výraznému nárůstu silniční dopravy a navíc k 

realizaci VRT. Nepovažují tyto výsledky za přesvědčivé. 

Uvádějí historické shrnutí z pohledu jejich městské části týkající se posuzování v 

procesu EIA v letech 2000-2002, průběhu územního řízení v roce 2008 a 2010 (zejména 

problémy s hlukem). Porovnávají vstupy o frekvenci dopravy v původní a stávající 

dokumentaci EIA s tím, že to dokazuje, že predikce dopravních intenzit se mohou vysoce 

mýlit a že zde v roce 2017 mluvíme o zcela jiném záměru než v roce 2000, a to jak o jeho 

dopadech na dopravní zatížení komunikací, tak pokud jde o jeho vlivy na akustickou situaci, 

ovzduší a s tím související zdraví obyvatel.  

Dále popisují vývoj legislativy v ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací od roku 2000 s tím, že legislativa se změnila a nikoliv k lepšímu.  

Na základě již výše uvedeného žádají přepracovat akustickou studii takovým 

způsobem, aby jim dávala jasný, srozumitelný a reálný obraz stavu hluku na jejich zahradách 

a před jejich domy, nikoliv aby je informovala o tzv. „fasádním hluku", od něhož zřejmě byl 

odečten odraz 3 dB a předtím ještě nejistota měření 2 dB. Žádají akustickou studii, která bude 

vypracována tradiční metodikou, jako tomu bylo v roce 2000.  Chápou, že stávající vl. 

nařízení 272/2011Sb. umožňuje tento neprůhledný postup a navíc zatížení území cestou 

teoretického zpětného výpočtu „staré hlukové zátěže" i tam kde reálně nebyla, ale oni dali 

souhlas se stavbou SOKP 511 za situace, kdy měření byla prováděna standartním postupem a 

limity platily 45/55 dB. Uzavřeli kdysi se státem dohodu o tom, že územím může projít 

veřejně prospěšná stavba s obrovskou kapacitou dopravy a souhlasili s tím za určitých 

podmínek, kde dodržení limitů 45/55dB bylo jednou z nich a zlepšení dopravní a akustické 

situace na ulici Českobrodská považovali za nejdůležitější očekávaný benefit. Nyní tedy na 

splnění takové dohody trvají. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Podle názoru zpracovatele posudku je akustická studie zpracovaná na velmi dobré 

profesionální úrovni. Akustická studie nerealisticky nevykazuje líbivá čísla, ale reálný odhad 

akustické zátěže podložený měřením a odpovídajícím výpočtem. 

Na jednu stranu lze připomínku chápat ve vztahu k historickému vývoji SOKP 511, na 

druhé straně nelze reálně požadovat zpracování akustické studie v rozporu s platnou 

metodikou, nebo dokonce v rozporu s platnou legislativou. 
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 Fasádní hluk je v Akustickém posouzení použit pouze na jediném místě a to v kap. 7.1 

na str. 71. Pojem je před jeho uvedením vysvětlen a slouží pro přiblížení postupu řešení 

analýzy chráněných objektů a následnému stanovení počtu obyvatel ovlivněných hlukem 

z provozu pozemní dopravy. Odečet odraženého hluku nebyl podle zpracovatele akustického 

posouzení stanoven jednoduchou korekcí – 3 dB, nýbrž byl nastaven v rámci výpočtu, takže 

nelze jednoduše říci – 3 dB. Záleží na orientaci fasády vůči zdroji, členění fasády atd. 

Hodnota - 3 dB je max. hodnota, ale prakticky ve většině případů se u vypočtených hodnot 

pohybuje v rozsahu 1,5 až 2 dB. 

O odečtu nejistoty výpočtu není v platné legislativě nikde zmínka. Nebylo tedy 

aplikováno ani v rámci akustických výpočtů, kdy je navíc snaha o výpočet na straně 

bezpečnosti. 

Dále je uveden stručný seznam největších výhrad k Akustické studii (dále jen AS) 

Dokumentace 2017: 

1. „Tichý" asfalt - zásadně nesouhlasí s tím, aby „tichý" asfalt byl zahrnován do 

výpočtů Akustické studie. Odmítají odečtení minus 3 dB. (viz str. 22 AS). „Tichý" asfalt je 

opatření na dobu dočasnou, u stavby tohoto rozsahu a dopravní vytíženosti nikdo nemůže dát 

žádnou záruku, že povrch bude pravidelně a řádně čištěn, že nebude nevhodně opravován a že 

po uplynutí své životnosti, resp. po ztrátě svých akustických vlastností, bude okamžitě 

vyměněn za nový funkční. 

A mají otázku, zda pro výpočet výhledového stavu r. 2040+ byl rovněž započítán? 

Pokud ano, kdo za takovou informaci a její naplnění ponese odpovědnost? 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tzv. „tichý" asfalt je běžně v posledních letech používán nejen teoreticky, ale i v praxi. 

Provedená měření prokazují, že nízkohlučný povrch může vykazovat i daleko větší dlouhodobé 

snížení hlučnosti než dokumentaci aplikovaných 3 dB. Dlouhodobě skutečně snížení hlučnosti 

závisí mimo jiné i na údržbě. V současnosti je připracován technický předpis MD, - u 

pozemních komunikací, kde je dosahováno průměrných rychlostí nad 80 km/h a je zde 

předpoklad uplatnění sacího efektu pneumatik pojížděnými koly, je požadavek na čištění 1 x 

ročně. U komunikací, kde je dosahováno rychlostí přesahujících 120 km/h, bude požadavek 

na pravidelné čištění speciálními silničními mycími vozidly s periodicitou 1x za dva roky.  

Je nutno uvést, i normální povrch („netichý“) trpí degradací povrchu, změnou 

protismykových vlastností povrchu, ale i změnou jeho akustických parametrů a životnost 

obrusné vrstvy bývá zpravidla cca 10-12 let. Potom se musí obměnit. Na dálnicích jsou 

vzhledem k vyšším rychlostem a bezpečnosti provozu tyto parametry sledovány a povrchy se 

vyměňují.  

Za dodržování odpovídající údržby komunikace (budoucí SOKP 511) jsou odpovědná 

příslušná Střediska správy a údržby dálnic v organizaci Ředitelství silnic a dálnic. 

2. Stará hluková zátěž - na ulici Českobrodská byly použity limity pro starou hlukovou 

zátěž (str. 36 AS) 60/70dB - a to jen na základě zpětných teoretických výpočtů v akustické 

studii - Zásadně s takovým postupem nesouhlasí. Citují ze str. 21 AS údaje o použitých 

intenzitách dopravy. Není přijatelné, aby na ulici Českobrodská byla uvalena stará hluková 

zátěž - při patrně nevyzpytatelných predikcích dopravních intenzit na okruhu (viz výše) by 

nakonec mohli díky nějaké další změně legislativy obdržet limity 60/70 na celou městskou 

část. Žádají dodržení podmínek v Dokumentaci EIA 2000, pokud to nelze, patrně jde o 

zásadní chybu v územním naplánování stavby. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k tomu, že v souvislosti se zpracováním Akustického posouzení (příloha č. 4 

dokumentace) nebylo dohledáno žádné historické měření akustické situace stavu před 1. 1. 

2001, (většinou se archivují projekty, včetně protokolů o měření po dobu 10 let), proto bylo 

v dokumentaci (v příloze č. 4 – Akustické posouzení) postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., v platném znění, §12, odst. 4:  

„(4) Stará hluková zátěž LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu se zjišťuje měřením nebo 

výpočtem z údajů o roční průměrné denní intenzitě a skladbě dopravy v roce 2000 poskytnutých 

správcem popřípadě vlastníkem pozemní komunikace nebo dráhy. Hygienický limit stanovený pro 

starou hlukovou zátěž se vztahuje na ucelené úseky pozemní komunikace nebo dráhy.“ 

To, že je na příslušné komunikaci přiznán limit pro SHZ, a to buď 70/60 dB anebo 

65/55 dB ještě neznamená, jak vyplývá z dokumentace, že budou tyto hodnoty zcela 

naplňovány a že budou těmito hladinami osoby žijící v okolí komunikace zatěžovány. 

V akustickém posouzení (příloha 4 dokumentace) bylo výpočtem prokázáno, že na stávající 

komunikaci Českobrodská dojde po realizaci stavby SOKP 511 a přeložky I/12 ke snížení 

hlukového zatížení. Použití hygienického limitu staré hlukové zátěže na této komunikaci 

(Českobrodská) bylo prokázáno a je v souladu s § 12, odst. 6 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 

Dle názoru zpracovatele posudku, zpracovatel akustického posouzení postupoval 

v souladu s platnou aktuální legislativou a hygienickými limity platnými v době zpracování 

dokumentace a vycházel z predikovaných intenzit dopravy, které vycházejí ze stávajících a 

tedy již známých intenzit dopravy. Akustické posouzení v dokumentaci prokázalo, že akustická 

situace u komunikace Českobrodská se po zprovoznění SOKP 511 a přeložky I/12 zlepší. Viz 

např. výpočtový bod v intravilánu Běchovic - Bech_07 u Českobrodské (příloha č. 4 - 

Akustické posouzení dokumentace EIA) - nejvíce zatěžovaný objekt ve výpočtovém roce 2016 

(68,2 dB den, 62,6 dB noc - ve výšce 3 m). Porovnání stavu se záměrem se stavem bez záměru 

prokázalo, že v roce 2025 dojde v tomto výpočtovém bodě ke zlepšení o 2,7 dB ve dne a 1,9 

dB v noci, a hodnoty se budou pohybovat v noci okolo 60 dB a ve dne okolo 65 dB.  

3. Výběr míst měření hluku z dopravy pro kalibraci modelu - str. 13 a násl. AS 

obsahuje pouze 5 vybraných míst měření. Nesouhlasí s tím, že žádné z míst nebylo vybráno v 

jejich městské části. Žádají, aby studie byla přepracována a pro kalibraci modelu bylo 

provedeno i řádné měření v jejich městské části, minimálně v Běchovicích II. Působí zde 

několik zdrojů hluku a nemáme záruku, že model správně fungoval i v tomto komplikovaném 

území. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Souběžně s akustickým posouzením SOKP 511 byl posuzován i záměr přeložky I/12 

Běchovice - Úvaly, (kód MZP473, název - I/12 Běchovice Úvaly, zpracovatel dokumentace 

Ing. Richard Kuk, zpracovatel Akustického posouzení – EKOLA group, spol. s r.o.)  

Akustický výpočtový model byl pro akce SOKP 511 a I/12 Běchovice – Úvaly 

prováděn souběžně, byl totožný a byl i souběžně ověřován s naměřenými hodnotami (5 

měřicích míst u akce SOKP 511 a 5 měřicích míst u akce I/12 Běchovice – Úvaly (mimo jiné i 

u komunikace Českobrodská - bod  M3). Hodnocená území obou těchto záměrů se ve značné 

ploše překrývají (a to právě v oblasti Běchovic), a jsou posuzována souběžně i s ohledem na 

skutečnost, že mají být obě akce uvedeny do provozu ve stejném termínu. 

Je skutečností, že výsledky měření 5 měřicích míst u akce I/12 Běchovice – Úvaly jsou 

uvedeny jen v Akustickém posouzení v rámci dokumentace EIA stavby I/12 Běchovice - Úvaly. 
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4. Kalibrace modelu, zacházení s odchylkami - str. 20 AS - je zde chybné porovnání 

výsledků měření v kap. 4 s vypočtenými hodnotami. Jedná se o kalibraci výpočtu měřením a 

zjištěné odchylky je nutné implementovat do výpočtu, nikoliv jimi kvantifikovat nejistotu 

výpočtu. Jedná se totiž o odchylky jedním směrem („shift") a tyto se do nejistot principiálně 

nezahrnují. Protože představují korekce na atypické vlastnosti konkrétní cesty od zdroje hluku 

do sledovaného bodu a jsou pro každý bod obecně jiné, měly by se pokud možno korigovat 

všechny hodnocené body. Takto zůstává fakt, že ve všech statisticky významných 

porovnávaných případech dává výpočet nižší hodnoty (dvě výjimky byly zjištěny v noční 

době, kdy intenzita dopravy byla tak nízká, že nejistota výpočtu byla značná, m.j. proto, že 

vlastně i definice dopravního hluku jako liniového zdroje hluku t.č. zřejmě neplatí). 

5. Nejistota měření a nejistota výpočtu - nejsou prakticky v AS zmíněny. Mohly být 

tudíž aplikovány i nesprávným způsobem. Nařízení vl. 272/2011 Sb. dost kontroverzně 

prezentuje odečítání nejistot měření od naměřených hodnot (viz výše), pokud chceme tyto 

porovnat s limity. Použití nejistot pro případy prognóz a výpočtů není vyjasněno (platný 

metodický pokyn není), nicméně uplatnění nejistot zde nemá své opodstatnění. Žádají doplnit 

jasné informace, jak bylo s nejistotami měření a výpočtu zacházeno. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podle Akustického posouzení v příloze 4 dokumentace: Nejistota měření je v Protokolu 

o zkoušce č. 1610106VP, který tvoří přílohu č. 7 Akustického posouzení a je uváděna ± 2 dB.  

Protože se ale s ní dále nepracuje při porovnávání naměřených hodnot proti vypočteným 

hodnotám, není dále v textu Akustického posouzení nejistota měření uváděna, a to z důvodu 

zachování přehlednosti. V textu Akustického posouzení je pouze uvedena přesnost výsledků 

výpočtu, a to v kapitole 3.1.  

V kapitole 4 Měření akustické situace Akustického posouzení jsou vždy uváděny pouze 

naměřené hodnoty bez započítání nejistoty měření. To je možné zkontrolovat s naměřenými 

hodnotami v Protokolu o zkoušce č. 1610106VP.  

6. K tabulce v bodě 6.4 Porovnání emisní situace z provozu silniční dopravy na 

komunikacích mimo hodnocené území - zejména bez znalosti vstupů a výstupů dopravního 

modelu pro celé území hl. města, působí tato kapitola jako propagace smysluplnosti SOKP 

511, ovšem bez podložení důvěryhodnými daty. Použité údaje o intenzitách dopravy jsou 

nevěrohodné. Vyplývá to na jedné straně z uváděných očekávaných nárůstů (mezi 2016 a 

2025 celková intenzita + 6%, nákladní auta +7% dle str. 10 Přílohy č. l, resp. nárůst OA (do 

3,5 t) a mezi r. 2016 a 2040+ o +21% a pro pomalá vozidla (nad 3,5 t) o +27% dle str. 18 

Přílohy č. 2) a na straně druhé z celkové bilance v Tab. 35 a 36 na str. 57/58 Přílohy č. 4, kde 

na všech uvedených komunikacích mimo hodnocené území přinese realizace záměru v r 2025 

zhruba stejný počet všech vozidel a pokles nákladních aut o 14,7 %, ovšem pokud k tomu 

připočteme vozidla na SOPK 511, celkový počet vozů vzroste o +8,8% a nákladních o +3,4%. 

To ještě není alarmující, ale mezi r. 2016 a 2040+ ve výpočtech vychází v souhrnu všech 

uvažovaných komunikací pokles o -7,6%, resp. -8,8%.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jak vyplývá z dokumentace - intenzity dopravy v zájmovém území byly zpracovány na 

základě dopravního modelu TSK-ÚDI, resp. IPR hl. m. Prahy, který pokrývá celé území hl. m. 

Prahy a jejího okolí, tzv. pražský metropolitní region (viz obr. 1 na str. 4 přílohy č. 1 

dokumentace EIA či obr. na str. 7 přílohy č. 2 dokumentace EIA) a tak s ním bylo i 

pracováno. Výstupy v podobě kartogramů intenzit dopravy byly následně generovány pro 

vymezený rozsah zájmového území (viz obr. 2 v Úvodu dokumentace EIA). Obdobně byly na 
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základě celopražského modelu pro výhledový rok 2025 a 2040+ generovány i intenzity 

dopravy pro vybrané komunikace mimo řešené území. Tyto komunikace byly vybrány právě na 

základě sledování relevantních změn v celém pražském modelu dopravy. Jednalo se o 

komunikace, kde díky relevantním změnám v intenzitách dopravy by mohlo dojít i 

prokazatelným, resp. hodnotitelným změnám např. v akustickém a imisním zatížení. 

7. Akustická situace v okolí SOKP 511 z provozu na nově navrhovaných 

komunikacích - význam kapitoly 6.1 není dostatečně ujasněn. Jedná se o jakési předběžné 

posouzení pouze vlivu záměru. Hodnocení na konci této kapitoly je bezcenné a zavádějící. 

Aplikace nového zdroje hluku, byť podlimitního, do situace, kde je stávající hluková situace 

kritická, je obecně nepřípustné. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V Akustickém posouzení je kapitola 6 rozdělena do tří částí:  

6.1 AKUSTICKÁ SITUACE V OKOLÍ SOKP 511 Z PROVOZU NA NOVĚ 

NAVRHOVANÝCH KOMUNIKACÍCH 

Význam této kapitoly spočívá ve vyhodnocení příspěvku k celkové akustické situaci vlivem 

provozu silniční dopravy na nově navrhované stavbě SOKP 511 a na nově navrhovaných 

stavbách přímo navazující na SOKP 511 - přeložka I/12, Hostivařská spojka, komunikace „nová 

Donátská“. Dále slouží k posouzení návrhu protihlukových opatření u stavby SOKP 511, jak je 

popsáno na začátku kapitoly 6.1 Akustického posouzení. Ve smyslu platné legislativy – zákona č. 

258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů je každý provozovatel zdroje hluku povinen prokázat, 

zda provoz jeho záměru nepřekračuje příslušné hygienické limity hluku dle nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Další povinností provozovatele zdroje hluku je 

navrhnout taková opatření, aby hluk nepřekračoval hygienické limity hluku. Záměr SOKP 511 je 

pro chráněné objekty situované v jeho okolí vstupem nového provozovatele zdroje hluku do území, 

proto tedy bylo zpracováno toto dílčí posouzení.  

6.2 CELKOVÁ AKUSTICKÁ SITUACE Z PROVOZU SILNIČNÍ DOPRAVY 

V této kapitole je do výpočtu zahrnut i vliv provozu na ostatních komunikacích v celém 

řešeném území, tzn. tedy vliv zprovoznění SOKP 511 na dopravu na okolních komunikacích. Tato 

kapitola posuzuje možné ovlivnění změny dopravy a tím pádem i hlukového zatížení v souvislosti 

s redistribucí dopravy vlivem nové kapacitní komunikace. Především byly sledovány vlivy na 

přivaděčích k SOKP 511, resp. přeložce I/12.  Jedná se tedy o kumulaci hlukové zátěže ze silniční 

dopravy v zájmovém území ovlivněnou právě výstavbou SOKP 511.  

6.3 CELKOVÁ AKUSTICKÁ SITUACE – KUMULATIVNÍ VLIV PROVOZU SILNIČNÍ A 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 

Jak již sám název kapitoly říká, jedná se o celkové kumulativní ovlivnění řešeného území 

hlukem z různých dopravních zdrojů.   

Postup posouzení celkové akustické situace v případě kumulativního vlivu provozu silniční 

a železniční dopravy je přehledně popsán v předmětném Akustickém posouzení. 

Dle zpracovatele posudku použitý postup posouzení akustické situace v území je zcela 

běžným postupem při posouzení liniových staveb v rámci procesu EIA a je plně v souladu se 

zákonem č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

8. Výpočet hluku z železniční dopravy je vysoce kontroverzní. Jednak odhad 

budoucích intenzit jízd vlaků nákladní dopravy nelze spolehlivě provést a mimoto materiál v 

příloze č. 5 AS Rozsah železniční dopravy ve stávajícím a výhledovém stavu na trati Praha 

Běchovice - Úvaly, SŽDC nelze považovat za způsobilý podklad pro výpočty k výhledovým 

rokům 2025 ani 2040+. Zpracovatel v AS opakovaně zdůrazňuje, že kumulativní vliv silniční 
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a železniční dopravy je pouze informativní, jelikož pro jeho působení nejsou stanoveny 

zákonné limity, tudíž podkladům patrně nevěnoval velkou pozornost. Pro obyvatele jejich 

městské části, silně zatížené již nyní jak silniční tak železniční dopravou, jsou tyto informace 

naopak velmi důležité, protože jedině spolehlivý výpočet či měření obou těchto hlukových 

zátěží najednou nám dává informaci o současné zátěži a o tom, zda další zátěž území je vůbec 

únosná. 

Proto údaje v tabulce na str. 50 (pokud jsou spočteny správně) jsou pro nás 

nejdůležitější. Výsledky se však nezdají příliš věrohodné. V Běchovicích je železnice slyšet 

prakticky všude, nezdá se tedy nulový příspěvek železnice v bodě Bech 07 důvěryhodný ani 

ve stavu současném, ani ve výhledových. Stejně tak výsledky v bodě Bech 05 se nezdají 

reálné, neboť ve výhledových stavech jeví pokles v 2025, přestože bod je velmi blízko mostu 

přes Počernický rybník, po němž má jet v roce 2025 o 47 000 vozidel denně více než nyní a 

zároveň se zde pak předpokládá naprosto minimální nárůst hluku v roce 2040+ přestože 

poblíž má přibýt železniční trať VRT. 

Za zásadní chybu pak považují nedostatek dalších bodů na daleko exponovanějších 

místech v Běchovicích, např. v ulici Mladých Běchovic, kde kromě silničního zatížení by 

měla dle těchto materiálů přibýt ještě odbočka železniční trati VRT. 

Žádají přepracovat AS a napravit tyto nedostatky. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Výraz „informativní“ zpracovatel posudku v dokumentaci ani v příloze č. 4 

dokumentace nenašel. Jedná se zřejmě o dedukci autora připomínky z textů.  

Odhad dopravních intenzit na železničních tratích, dává organizace k tomu určená a 

mající v gesci tyto železniční tratě a tou je SŽDC (Správa železniční dopravní cesty, státní 

organizace). V Akustickém posouzení v dokumentaci je uveden zdroj informace uveden 

v podkladech.  

Kumulativní vliv silniční a železniční dopravy je pouze informativní (citace 

z Akustického posouzení): „Pro kumulativní posouzení provozu silniční a železniční dopravy 

nejsou dle platné legislativy stanoveny hygienické limity hluku, proto není možné vypočtené 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z kumulace provozu železniční a silniční dopravy 

porovnávat s hygienickým limitem. Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z 

kumulace provozu železniční a silniční dopravy slouží pouze ke znázornění celkové akustické 

situace v dotčených lokalitách.“  

Železniční doprava je relevantním zdrojem hluku pouze pro některé oblasti v rámci 

řešeného území SOKP 511. Proto byl autorem Akustického posouzení proveden výpočet 

akustické situace i z provozu železniční dopravy, aby byl získán přehled o celkové akustické 

situaci z provozu pozemní dopravy a bylo tak možné v posuzovaných místech zjistit, zda je 

provoz silniční dopravy dominantním zdrojem hluku. Akustické posouzení bylo koncipováno 

především tak, aby se vyhodnotil provoz posuzovaného záměru a jeho vlivy na okolí. Ačkoliv 

záměr SOKP 511 nijak neovlivní provoz na železničních tratích, bylo vyhodnocení 

kumulativního vlivu silniční a železniční dopravy provedeno jako doplnění celého akustického 

posouzení. Zpracovatel posudku nemá k tomu přístupu připomínky. 

Jak vyplývá z Akustického posouzení - Nulový příspěvek železniční dopravy v bodě 

Bech_07 je způsoben tím, že hluk z dopravy na Českobrodské je pro toto konkrétní místo 

natolik převažující, že se složka hluku z železniční dopravy v ekvivalentní hladině akustického 

tlaku A skutečně nemůže uplatnit. Je to způsobeno také situováním bodu před fasádou domu, 

která je přivrácena ke komunikaci Českobrodská a odvrácena od železniční trati.  
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Na odvrácené fasádě od zdroje je vždy hladina akustického tlaku od tohoto zdroje 

minimálně o 15-20 dB nižší, neboť zdroj železničního hluku stíní vlastní objekt. Dále se zde 

projevuje i faktor vzdálenosti zdroje hluku od imisního místa. Komunikace Českobrodská je 

několikanásobně blíže k bodu Bech_07, než železniční trať. 

Jak dále vyplývá z Akustického posouzení - Pokles hluku ze silniční dopravy v bodě 

Bech_05 ve výhledovém období po zprovoznění záměru je způsoben především poklesem 

intenzit dopravy na komunikaci Českobrodská. Dále se oproti stávajícímu stavu počítá 

s rozšířením protihlukových stěn na mostě přes Počernický rybník. Pokles akustické situace 

v tomto bodě oproti stávajícímu stavu je tedy odůvodnitelný. Nárůst celkové akustické situace 

z provozu silniční a železniční dopravy ve výhledovém období 2040+ vlivem železniční 

dopravy je z předložených výsledků také patrný. V denní době je ve výpočtovém bodě Bech_05 

o cca 2 dB vyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A než ve výhledovém období 2040+. 

Podle zpracovatele posudku - výsledek prognózy akustické situace odpovídá 

dostupným a poskytnutým podkladům (dopravně-inženýrských podkladům) k jednotlivým 

zdrojům hluku. Projekt VRT je teprve v raných začátcích a tomu odpovídá i stupeň 

podrobnosti. 

To, že podle autora připomínky je v Běchovicích je železnice slyšet prakticky všude, 

neznamená nutně, že příspěvek k akustické zátěži bude významný, což vyplývá i z § 11 nařízení 

272/2011 Sb. v platném znění - Určujícími ukazateli hluku jsou ekvivalentní hladina 

akustického tlaku A LAeq,T…  - Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách a pro 

hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou 

denní (LAeq,16h) a celou noční dobu (LAeq,8h). Znamená to, že hluk ze železniční dopravy by se 

musel významněji podílet na LAeq,16h (den) nebo na LAeq,8h (noc) ve srovnání se silniční 

dopravou, což v daném případě není. 

Zpracovatel posudku nevidí důvod k přepracování Akustického posouzení. 

9. ke kapitole 5.4 Stavební činnost a kapitole 8 Výsledky výpočtu - fáze výstavby - je 

silně podhodnocená doprava při přemisťování ornice a podorničí. Popisují rozpory 

v uvedených frekvencích dopravy, množství odvezeného materiálu a vypočtených 

maximálních intenzit staveništní dopravy. 

Požadují vysvětlit rozpor v nárocích na dopravu a ve vypočtených maximálních 

intenzitách staveništní dopravy, neboť jde o zásadní vstup do výpočtů jak akustické, tak 

rozptylové studie. Takový rozpor rovněž zpochybňuje výsledky celé studie i Dokumentace. 

Část přesunů půdy lze sice zajistit kolovými překladači, ale ty rovněž patří do nákladní 

přepravy. 

V bilanci přesunů zeminy - str. 85 - není nikde vysvětleno - kde se bude brát zemina 

na VALY a jak je v bilanci započtena. Je řeč pouze o tvorbě náspů stavby. Kdy budou 

vytvářeny valy, z jaké zeminy, za použití jaké nákladní dopravy a jak je tato započtena do 

akustické (a rovněž rozptylové studie)? 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Údaj o potřebných materiálech do násypů zahrnuje i valy. 

Intenzita dopravy při provádění zemních prací, kdy se počítá s největšími přesuny 

hmot a tedy pohybem nákladní dopravy, je 400 vozidel/den (tj. 200 příjezdů a 200 odjezdů) 

podle zpracovatele ZOV (Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o.). Intenzita dopravy při provádění 

hlavních stavebních prací (gabiony, betonové konstrukce, tunely) je předpokládána 266 

vozidel/den (tj. 133 příjezdů a 133 odjezdů). 
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Definitivní trasování staveništní dopravy v řešeném území není ve stávajícím stupni 

projektové dokumentace známo. Z uvedeného důvodu byl proto zvolen zpracovatelem 

Akustického posouzení opačný přístup a to, že bylo provedeno posouzení a stanovení max. 

možného a nepřekročitelného počtu nákladních vozidel (obslužné dopravy staveniště) na 

základě výpočtu akustické situace u úseků komunikací v okolí SOKP 511 (kapitola 8.2.2 

Akustického posouzení). Uvedená čísla s intenzitou nákladní staveništní dopravy (obrázek 28 

v Akustickém posouzení - příloha 4 dokumentace) jsou tedy max. možnými a 

nepřekročitelnými počty vozidel na komunikacích, které na nich lze provozovat na základě 

výsledků výpočtu hluku u chráněné zástavby. Jedná se o prvotní posouzení, které dává přehled 

o tom maximálně kolik nákladních vozidel lze v průběhu výstavby na dotčených komunikacích 

z akustického hlediska provozovat. Tento podklad by měl v navazujících stupních projektu 

sloužit k vytipování tras staveništní dopravy, stanovení finálních počtů staveništní dopravy. 

Dále by měl tento podklad sloužit i k poukázání na úseky komunikací, kde by bylo nutné 

přistoupit k dalším opatřením v případě, že na nich bude nutné staveništní dopravu 

provozovat. Zpracovatel posudku nemá ke způsobu hodnocení hluku ve fázi realizace záměru 

připomínky. 

10. Doba výstavby a pracovní doba - dokumentace ani Příloha č. 7 o hodnocení 

zdravotních rizik neshledala žádné významné ohrožení zdraví obyvatel, obtěžování hlukem ze 

stavební činnosti hodnotí jako krátkodobé a akceptovatelné. Upozorňují, že stavba má trvat 4 

roky (v ideálním případě) a patrně denně. V této souvislosti žádají přesně konkretizovat vágní 

a rozporné informace o pracovní době na stavbě: 

Str. 27 AS: "Celková doba výstavby bude trvat 48 měsíců (01/2021-12/2024). 

Pracovní doba na stavbě se předpokládá 10 hodin denně v období od 7 do 21 h." Zatímco 

strana 87 AS Obecná doporučení pro období výstavby, uvádí: „Limitní pracovní doba pro 

provádění hlučných operací od 07:00 do 21:00 h nebude překročena. Staveništní doprava 

nebude provozována v noční době." 

1. Máme očekávat 48 měsíců nepřetržité stavební činnosti? 

2. Denně - tedy včetně sobot, nedělí a svátků? 

3. Máme očekávat pouze 10 hodin stavební práce denně? 

4. Nebo práci na směny - které budou v součtu pracovat skutečně od 7 do 21 hodin 

denně, tedy 14 hodin denně? 

5. Doba 7-21 je tedy maximální pracovní doba, nebo jen pro hlučné operace? 

6. Proč je mezi těmi výroky o pracovní době rozpor? 

7. Co je myšleno hlučnými operacemi a které operace jsou na stavbě dálnice 

považovány za tiché? 

8. Máme tedy očekávat nějaké práce na stavbě i v době večerní (21- 22 h), noční (22 - 

06 h) a brzké ranní (6 - 7 h), jen to nebudou "hlučné operace"? 

9. Kdo určí, co jsou hlučné operace a jak budou jejich emise nižší, než příslušné limity 

pro práci v té době, které nejsou nikde v celé Příloze č. 4 specifikovány? 

10. Žádáme podrobnou odpověď a vysvětlení, jak hluková studie s těmito informacemi 

pracovala, když na začátku AS se píše, že práce jsou možné jen od 7-21 hodin a na 

konci se dočítáme, že byla řeč jen o hlučných operacích a že se patrně bude 

pracovat i v noci (jen nebude provozována staveništní doprava). 

AS ani RS tyto další práce a s nimi související hluk a emise neřeší, studie zdravotních 

rizik rovněž ne. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ad 1) – 2) Zásady organizace výstavby (ZOV), které byly podkladem pro zpracování 

dokumentace EIA, odpovídají stupni projektových příprav projektu. Podrobné ZOV, včetně 

finálního definování, zda bude stavební činnost probíhat nepřetržitě, tj. včetně sobot, nedělí a 

svátků bude upřesněno v dalším stupni projektových příprav.  

Ad 3) – 4) Doba 10 hod byl vstupní údaj v Akustickém posouzení pro provoz veškerých 

stavebních strojů na staveništi v průběhu pracovního dne, který bude v intervalu od 7 h do 21 

h (tedy 14 h). Předpokládá se, že 4 hodiny během jednoho pracovního dne nebudou stavební 

stroje v provozu z důvodu technologických či provozních přestávek. 

Ad 5) Doba 7-21 hod je maximální doba pro uvažovanou pracovní činnost 

v Akustickém posouzení, z toho v tomto intervalu 14 hodin je uvažováno, že bude 10 hodin 

hlučných činností.  

Ad 6) Není zřejmé o jaký rozpor má autor připomínky na mysli - v rámci Akustického 

posouzení se uvádí předpokládané vstupy na základě ZOV ve stávajícím stupni rozpracování. 

Je možné, že rozpor vyplývá z toho, že Akustické posouzení se zabývá „hlučnými činnostmi“, 

nikoliv ostatní činností na stavbě bez významných emisí hluku.  

Ad 7) Hlučnými operacemi podle zpracovatele Akustického posouzení jsou myšleny 

veškeré práce stavebních strojů, které byly zahrnuty do výpočtu (viz kapitola 5.4 Akustického 

posouzení o vstupních podkladech pro posouzení stavební činnosti). Tyto práce v noční době, 

ale i v době od 6 h do 7 h a od 21 h do 22 h již nebudou realizovány.  

Ad 8) Nástup do práce může být např. již od 6 hodin ráno a končit může ve 22 hodin. 

Ale v první hodině se jedná především o přípravu a rozdělení práce, přípravu, ošetření a 

údržba techniky apod. Po 21 hodině se již jedná maximálně o ukončení pracovního dne, úklid 

pracoviště a strojní techniky, její čištění, údržbu apod.  

Ad 9) Hlučné operace jsou takové, u kterých se předpokládá, že by mohly ovlivnit 

akustickou situaci i přes větší vzdálenost stavební činnosti a nejbližší obytné zástavby. Byly 

specifikovány na základě předloženého ZOV a jedná se o předpokládané činnosti 

specifikované v kapitola 5.4 Akustického posouzení ve vstupních podkladech.  

Ad 10) Stavební činnost je možná podle platné legislativy v čase 07-21 hodin. V tomto 

čase, avšak jen v době trvání 10 hodin, bylo uvažováno vždy s maximálním nasazením a 

kumulací všech strojních mechanismů. Při výpočtu hluku ze stavební činnosti byla snaha ze 

strany zpracovatele Akustického posouzení o výpočet na straně bezpečnosti. Je nutno 

podotknout, že takováto maximální kumulace při reálné stavbě nastane v minimu případů a 

navíc bude kumulovaná vždy do jednoho místa. 

Zásady organizace výstavby (ZOV) jsou základním dokumentem nejen pro hodnocení 

hluku z výstavby. V návrhu podmínek závazného stanoviska - V dalším stupni projektové 

dokumentace (DSP) budou zpracovány podrobné zásady organizace výstavby (ZOV), které 

budou koordinovány se ZOV na stavbu přeložky I/12 Běchovice – Úvaly.  

11. Ad další doporučení pro období výstavby na str. 87 AS:  

 „Motory dopravních prostředků budou vypínány po ukončení operace a v období 

vyčkávání na další činnost, budou používány zvukově izolační kryty příslušných 

strojů. 

 Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí 

vypnout motor."  
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Tato nerealistická „zbožná přání" byla zahrnuta do výpočtového modelu Akustické 

studie? 

 Na okolní komunikační síti dodržet max. počty obslužné staveništní dopravy 

definované v kapitole 8.2.3 (Obrázek 28). Uvedené počty nákladních vozidel bude 

nutné dodržet i pro souběh výstavby s přeložkou komunikace 1/12, případně 

dalšími plánovanými záměry (např. Hostivařská spojka). 

 Využívání objízdných tras v okolí SOKP 511 pro provoz staveništní dopravy bude 

probíhat po dobu max. 1 roku. Za objízdné trasy se nepovažují nadřazené 

komunikace využívané pro obslužnou staveništní dopravu, které vedou mimo 

hodnocené území (Štěrboholská spojka, SOKP 510, SOKP 512 a dálnice Dl). V 

případě, že by měla objízdná trasa sloužit pro delší období anebo bude vedena 

komunikacemi, kde dochází k překračování stanovených hygienických limitů 

hluku z provozu na pozemních komunikacích, bude nutné žádat o vydání časově 

omezeného povolení v souladu s § 31 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 V případě vedení tras staveništní dopravy po pozemních komunikacích, u kterých 

dochází k překračování hygienického limitu hluku pro starou hlukovou zátěž pro 

krátkodobé objízdné trasy 70 dB v denním období, bude nutné žádat o vydání 

časově omezeného povolení v souladu s § 31 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. 

 V případě, že bude komunikace „nová Donátská" využívána i pro staveništní 

dopravu, bude nutné již v úvodní etapě výstavby vybudovat tuto PHS pro její 

využití ve fázi výstavby SOKP 511. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedená opatření jsou jen obecná doporučení vyplývající z Akustického posouzení, 

která však do výpočtu hluku ze stavební činnosti nijak nevstupovala. Ve výpočtech hluku ze 

stavební činnosti bylo počítáno s nepřetržitým provozem stavebních strojů uvedených 

v tabulce č. 16 Akustického posouzení (příloha 4 dokumentace) a celková doba provozu strojů 

bez přestávek byla uvažována 10 hodin v souběhu a v průběhu jednoho pracovního dne. 

Zpracovatel posudku souhlasí s tím, že max. počty udané obslužné staveništní dopravy 

platí i pro souběh výstavby s přeložkou komunikace 1/12. 

Žádosti o vydání časově omezeného povolení v souladu s § 31 zákona č. 258/2000 Sb. 

vyplývají z platných legislativních předpisů. 

Požadavek v souvislosti s případným využíváním „nové Donátské“ jako staveništní -  

vybudovat příslušnou PHS v předstihu - souvisí s podrobným rozpracováním ZOV v další fázi 

projektové přípravy.  

12. Informace v kapitolách týkajících se hluku ze stavební činnosti a tudíž i staveništní 

dopravy - tedy kapitoly 5.4 AS a kapitole 8 AS, jsou rozporuplné - je v nich řada obecných 

informací, ujištění, odkazů na podrobnější podklady (27) a je zcela nejasné, jak skutečně bude 

fungovat dopravní obsluha stavby, v jakých fázích stavby, po jakých silnicích (trasy 

staveništím' dopravy v mapě na obrázku 28 na str. 86 jsou nejasné - kde se například vezme či 

ztratí 200 NA/den v Kolodějích? Číslo nedává smysl s ohledem na čísla či jejich absenci na 

okolních silnicích). Přitom jde o základní vstupy nutné pro objektivní posouzení výstupů 

nejen akustické ale i rozptylové studie - a pochopitelně studií o vyhodnocení zdravotních 

rizik. Požadují zveřejnění podkladů 27 a 28 (Zásady organizace výstavby pro stavbu 511 
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Běchovice-Dl, ing. Jiří Lebeda 02/2017 a Zásady organizace výstavby pro 1/12 Běchovice-

Úvaly, PUDIS 01/2017). 

Následná srozumitelná a věrohodně odůvodněná a reálně kontrolovatelná Doporučení 

pro dobu výstavby pak musí být stanovená naprosto jasně a závazně (nikoliv jako doporučení, 

ale jako podmínky realizace) a žádají, aby byla pevnou součástí - podmínkou stanoviska EIA. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jak v  Dokumentaci EIA, tak i v Akustickém posouzení (AP) je popsáno, že v tomto 

stupni projektové přípravy zatím nejsou známy jednotlivé přepravní trasy a v AP na str. 7 je 

uvedeno:  

Kap. 1.2.2 Fáze výstavby: 

„....V rámci výpočtu je zohledněno, že spolu s výstavbou SOKP 511 bude probíhat výstavba 

přeložky I/12 Běchovice - Úvaly. Popisu průběhu výstavby a výpočtů akustické situace v průběhu 

výstavby jsou věnovány samostatné kapitoly předkládaného posouzení (viz kapitoly 5.4 a 8). Pro 

jednotlivé možné přepravní trasy byly stanoveny maximální objemy stavební přepravy, které 

jsou současně i limitující pro případné další kumulativní vlivy a tedy i pro souběžně prováděné 

stavby v okolí záměru SOKP 511.“ 

Kapitola 5.4 Akustického posouzení, str. 28  dále uvádí:   

„Stavební doprava bude v maximálním možném rozsahu provozována v trase 

realizované stavby. Nezbytné přístupy obslužné dopravy na staveniště, především v počátečních 

fázích výstavby, než bude možné se pohybovat v trase stavby, bude tyto přístupy nutné realizovat 

po stávajících okolních komunikacích, a to především v počátečních fázích výstavby, než budou 

vybudována přemostění v trase stavby. 

Intenzita nákladní dopravy v hlavní trase stavby SOKP 511 byla orientačně vypočtena z 

předpokládaných ročních bilancí materiálu. Intenzita dopravy při provádění zemních prací, kdy se 

počítá s největšími přesuny hmot a tedy pohybem nákladní dopravy, je 400 vozidel/den (tj. 200 

příjezdů a 200 odjezdů). Intenzita dopravy při provádění hlavních stavebních prací (gabiony, 

betonové konstrukce, tunely) je předpokládána 266 vozidel/den (tj. 133 příjezdů a 133 odjezdů). 

Přesné počty nákladních vozidel na jednotlivých vytipovaných příjezdových a 

odvozových trasách nejsou v této fázi projektové přípravy zatím známy. Proto byl zvolen opačný 

přístup a byly na základě výpočtu akustické situace v okolí (viz kapitola 8.2), resp. emisních 

příspěvků podle předem zvolených kritérií a ve smyslu platné legislativy určeny maximální 

intenzity staveništní dopravy na okolních stávajících komunikacích pro příjezd/odjezd.“ 
 

„8.2 HLUK Z PROVOZU STAVENIŠTNÍ DOPRAVY NA OKOLNÍ 

KOMUNIKAČNÍ SÍTI 

Pro příjezd/odjezd nákladní dopravy na staveniště bude především sloužit hlavní trasa 

navržené stavby SOKP 511. Dále bude nákladní doprava vedena na stávající nadřazenou 

komunikační síť, která vede mimo řešené území (Štěrboholská spojka a SOKP 510 na severu 

řešeného území, dálnice D1 a SOKP0 512 na jihu řešeného území). Pro tyto komunikace byly 

stanoveny max. počty nákladních vozidel pro účely výstavby SOKP 511 emisním porovnáním 

(více viz kapitola 8.2.1). 

Přesné počty nákladních vozidel stavby a odvozové trasy nejsou v této fázi 

projektové přípravy zatím známy. V počátečních fázích výstavby bude nezbytné zajistit 

přístupy obslužné dopravy na staveniště také po okolních stávajících komunikacích. Určení 

maximální intenzity staveništní dopravy na okolních stávajících komunikacích pro příjezd 

na staveniště byl proveden na základě výpočtu akustické situace v jejich nejbližším okolí. 
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Výpočet max. počtu staveništní nákladní dopravy na komunikacích v okolí plánované 

trasy SOKP 511 je uveden v kapitole 8.2.2. 

Stanovené max. intenzity staveništní dopravy na okolních stávajících komunikacích pro 

příjezd na staveniště jsou uvedeny v kapitole 8.2.3. 

Vypočítané hodnoty platí i pro případné kumulace s ostatními stavebními záměry v okolí. 

V  akustickém posouzení hluku ze stavební činnosti v příloze 4 dokumentace se 

vycházelo z dostupných a známých podkladů. Definitivní trasování staveništní dopravy 

v řešeném území není v tomto stupni projektové dokumentace známo. Z uvedeného důvodu byl 

proto zvolen opačný přístup a to, že bylo provedeno posouzení a stanovení max. možného a 

nepřekročitelného počtu nákladních vozidel (obslužné dopravy staveniště) na základě výpočtu 

akustické situace u úseků komunikací v okolí SOKP 511 (viz kapitola 8.2.2 Akustického 

posouzení přílohy č. 4 dokumentace). Zpracovatel posudku nemá k tomuto přístupu 

připomínky. 

13. Rádi by znali i ostatní podrobné podklady akustické studie a žádají tudíž 

zveřejnění - poskytnutí podrobných podkladů Akustické studie, tak jak byly předány 

zpracovatelům: v Příloze č. 1 dokumentace EIA Dopravně inženýrské podklady… TSK se 

píše: 3.5.5. Ostatní data předaná v digitální formě Pro potřeby navazujících výpočtů dopadů 

na životní prostředí byla jejich zpracovatelům předána v digitální formě podrobná data 

zahrnující intenzity dopravy na dílčích úsecích modelové komunikační sítě, včetně 

jednotlivých směrů na směrově rozdělených komunikacích a rampách mimoúrovňových 

křižovatek, podílu těžkých vozidel (zahrnují zejména přívěsové a návěsové nákladní 

soupravy), zařazení komunikací do kategorií průměrných jízdních rychlostí, historická data ze 

sčítání dopravy v r. 2000 apod. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jedná se o požadavek, který nemůže zpracovatel posudku ovlivnit. Detailní data, která 

mohou být předmětem komerčního využití, byla zpracována na základě smluvního vztahu 

s TSK a IRP ve formě počítačového výstupu. Pokud bude požadavek i nadále trvat - lze 

vyžádat od TSK hl. m. Prahy a IPR hl. m. Prahy na základě souhlasu objednatele za předem 

stanovených podmínek. 

III. DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ PODKLADY 

Dopravně inženýrské podklady (dále jen DIP) považují za stěžejní vstupní materiál 

Dokumentace EIA, na jehož aktuálních číslech a kvalitním zpracování prakticky závisí 

výsledky a důvěryhodnost celého posouzení záměru v Dokumentaci. Uvádějí názvy příloh č. 

1 a 2 týkající se DIP č. 1 (č. 1 - zpracováno TSK pro současný a střednědobý výhled, tedy pro 

roky 2016 a 2025 a č. 2 zpracováno IPR pro dlouhodobý výhled pro 2040+).  

Žádáme vrácení Dokumentace EIA k přepracování a nové zpracování dopravně 

inženýrských podkladů, které bude pro všechny stavy vypracovávat jedna organizace, bude 

pracovat s kvalitativně srovnatelnými daty, s nejaktuálnějšími podklady, zejména s výsledky 

celostátního sčítání dopravy 2016 a podá veřejnosti jasný, transparentní a srozumitelný 

materiál, obsahující přesvědčivé informace o stávajících dopravních intenzitách na dopravní 

síti v celé Praze a jasně vymezeném pražském regionu, přičemž pro komunikace v 

posuzovaném území zveřejní i konkrétní stávající skladbu dopravy, a to ve srozumitelných 

parametrech, tedy s rozlišením podílů druhů nákladních vozidel, tak jak jsou rozlišovány při 

sčítání ŘSD (LN, SN, SNP, TN, TNP, NSN…). 

Minimálně stávající počty TN těžkých nákladních vozidel (nad l0 t), TNP těžkých 

nákladních vozidel s přívěsy a návěsových souprav vozidel NSN jsou zcela stěžejními 
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informacemi, které žádají zveřejnit. A žádají, aby s tímto podrobným rozlišením druhů 

vozidel bylo transparentně pracováno i ve výhledových stavech. Současné informace 

předložené v Dokumentaci EIA (od TSK i IPR) nedávají Pražanům žádnou smysluplnou 

informaci o stávajícím a odhadovaném budoucím zatížení města a regionu těžkou nákladní 

kamionovou dopravou. Parametry uvedené v Příloze 1 a 2 (TSK, IPR) a tedy i v celé 

Dokumentaci jsou vyčíslením pouze pro: Všechna vozidla/Pomalá vozidla (PPM) = vozidla 

nad 3,5t. 

Takto předložené dopravní intenzity nedávají žádnou informaci o podílu kamionů na 

síti, neboť více než 3,5 tuny váží i poněkud nadstandartní dodávka a další rozlišení této 

kategorie se již nedozví. Neví, zda počet PPM skrývá samé malé nákladní vozy, nebo naopak 

jde převahou o kamiony nad 12 tun s přívěsy. Toto se týká jak stavu stávajícího, tak 

výhledových. Navíc zkratky používané v DIP str. 24 Přílohy 2 (IPR) neodpovídají 

zavedenému třídění vozidel (viz Celostátní sčítání dopravy ŘSD) a pod stejnými zkratkami 

uvádějí jinou hmotnost (např. LN a TV znamená v terminologii ŘSD zcela jiná vozidla než v 

DIP v této Dokumentaci.) 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Pro stav 2016 a 2025 zpracovala podklady Technická správa komunikací hl. m. Prahy 

(TSK hl. m. Prahy) a pro dlouhodobý výhled (stav 2040+) Institut plánování a rozvoje 

hlavního města Prahy (IPR hl. m. Prahy). Tyto podklady jsou zpracovány organizacemi, které 

se dlouhodobě intenzitou silniční dopravy na území Hl. m. Prahy se a bezprostředního okolí 

zabývají, dle zpracovatele posudku jsou dostatečné a jiné relevantní údaje nejsou. 

Podle zpracovatele posudku metodika TSK hl. m. Prahy a IPR hl. m. Prahy je sice 

poněkud jiná, než metodika ŘSD (při údajích o sčítání silniční dopravy), ale v konečném 

výsledku jsou srovnatelné bez významných rozdílů. Je skutečností, že sčítání ŘSD obsahuje 

podrobnější informace o frekvencích jednotlivých skupin vozidel - O, LN, SN, SNP, TN, TNP, 

NSN, A, AK, TR, TRP, TV, TNV, M. Sčítání ŘSD se však týká jen několika málo úseků 

komunikací na území hl. města Prahy (komunikace dálničního typu). Údaje poskytnuté TSK 

hl. m. Prahy a IPR hl. m. Prahy jsou jiného formátu.  

Údaje o intenzitách dopravy pro automobily do 3,5 t (OA + LNA), nad 3,5 t (TNA) a 

BUS je možné vyčíst z kartogramů intenzit dopravy (příloha č. 1 a 2 dokumentace EIA). Pro 

akustiku stačí členění do/nad 3,5t, pro emise byla lehká užitková vozidla vyčleněna jako podíl 

10% z vozidel do 3,5 t. Z vozidel nad 3,5 t tedy nebyla odečítána žádná lehká vozidla a 

všechna vozidla nad 3,5 t byla posouzena konzervativně jako „velká“. 

Podle zpracovatele posudku jsou data TSK hl. m. Prahy a IPR hl. m. Prahy pro 

posouzení předmětného záměru dostatečná, i když neposkytují data v rozsahu, jak je 

požadováno v připomínce. 

IV. HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ A VLIVŮ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA 

VEŘEJNÉ ZDRAVÍ  

K příloze č. 5 Modelové hodnocení kvality ovzduší (dále jen RS) a příloze č. 8 

Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví (ATEM, s. r. o., únor 2017) a 

kapitolám D.l.1.4 a D.l.2.1 Dokumentace 

A. ÚVOD 

Po úvodním seznámení s předloženou Rozptylovou studií (RS) pojali pochybnosti o 

její objektivitě, a to zhruba z těchto důvodů: 
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1. Mapy území (znázorňující stávající stav 2016 a stav 2025 bez záměru) jsou hrubě 

zastaralé. Zcela v nich chybí zákres dvou velkých dopravních staveb, které jsou 

paradoxně v RS hodnoceny jako nejzatíženější. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tyto mapy sloužily pouze ke grafickému znázornění hodnocených stavů. Je však 

pravdou, že mohly být použity aktuálnější mapy. Přesto, že není v mapě uvedena SOKP 511, 

je její vliv na kvalitu ovzduší v příloze č. 5 zcela zřejmý. 

2. Dopravní intenzity znázorněné v kartogramech (výkresy 39 -43) jsou podceněny -

viz naše vyjádření k Přílohám 1 a 2 Dokumentace (DIP-TSK,IPR) 

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Jedná se o názor autora připomínky. Zpracovatel posudku nemá důvod zpochybňovat 

údaje Technické správy komunikací hl. m. Prahy a Institutu plánování a rozvoje hlavního 

města Prahy. 

3. Při laickém prohlédnutí výkresů polutantů, vidí toto: 

Srovnáním výkresů, znázorněných let (2016, 2025 a 2040+) a příslušných dopravních 

intenzit (zde při respektování Dokumentací uváděných dopravních intenzit), vidí toto: 

Stávající stav (2016): Prakticky u všech posuzovaných polutantů jsou nejzatíženějšími místy 

stávajícího stavu lokality v těsné blízkosti současných kapacitních dopravních tepen - 

Štěrboholská spojka u Běchovic směrem na západ do Prahy a dálnice D1 - zejména v okolí 

napojení SOKP 512. Tam vidíme ve stávajícím stavu vždy žlutá a oranžová místa 

signalizující nejvyšší koncentrace škodlivin. 

Výchozí stav - 2025 - bez realizace záměru - (dodejme, že o takový stav nikdo nestojí, 

Praha potřebuje někde mít funkční tranzitní okruh.) Zajímavé je ale toto: výkresy ukazují, že 

pokud jde o řadu polutantů, tak v roce 2025 (bez záměru) se stav ovzduší v těch nejvíce 

zatížených místech zcela samovolně zlepší! (jasně vidět u: oxid dusičitý - roční i hodinové, 

oxid uhelnatý, benzen). Není nám jasné, jak se to stane a RS to přesvědčivě nevysvětluje. 

Žádáme toto důvěryhodně objasnit. 

Odhady o rychlém vývoji k nízkoemisním vozidlům a elektromobilům nechť přitom 

autoři ponechají stranou, neboť současný stav provozu vozidel bez katalyzátorů jistě také není 

v modelu zohledněn a o to je stávající situace v reálu horší než modelový výpočet. 

Při pohledu na Stav s provozem záměru (2040) vidíme toto: Dokumentace EIA 

předpokládá, že v roce 2040 bude stát velké množství dalších dopravních staveb v Praze a v 

ČR, které způsobí, že dopravní intenzity na SOKP 511 budou náhle nižší než v roce 2025 

(kdy bude SOKP 511 nově v provozu). Takový předpoklad považujeme za mylný a 

odkazujeme na naše výhrady k dopravnímu modelování (DIP) a zároveň k Akustické studii, 

kde podrobně popisujeme, jak jsou predikce budoucí dopravy na SQKP nejisté, znázorněno 

na Dokumentaci EIA z roku 2000. Jelikož celá DOKUMENTACE cílí zejména na výhledový 

fiktivní rok 2040+, v němž má být dostavěn nejen kompletně celý SOKP, ale i celá plánovaná 

infrastruktura Prahy ve smyslu naplnění ÚP SÚ HMP, zaměřme se zde na výsledky v tomto 

roce: 

Porovnáme-li výkresy Stávající stav 2016 a Stav se záměrem 2040 vidíme toto: 

Štěrboholská spojka - v roce 2016 má údajně: 72 600 vozidel/24 hod., z toho 13 720 

pomalých (POM). (Pomiňme, že jsme přesvědčeni, že jich je mnohem více) Na mapách stáv. 

stavu jsou v prostoru této silnice žluté a oranžové skvrny zatížení emisemi. (Pardon za tento 

laický termín „skvrny" - nejsme odborníci) Prakticky shodný počet vozidel má být dle 
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Dokumentace v roce 2040+ na novém úseku SOKP 511 hned u Běchovic - 76 000 vozidel/24 

hodin z toho 13 170 nákladních. 

Počty vozidel jsou tedy zcela srovnatelné, ale mapa rozptylové situace pro SOKP 511 

v roce 2040+ vypadá úplně jinak - žádné žluté a oranžové skvrny - nýbrž zeleň značící nižší 

zátěž. Jde o stejné počty vozidel a lokality jsou těsně vedle sebe. 

Rovněž Štěrboholská spojka v roce 2040 už také nedisponuje žlutými a oranžovými 

skvrnami, přestože dopravní intenzity na ní neavizují žádný dramatický pokles vozidel oproti 

r. 2016. Naprostým výsměchem je pak zobrazení SOKP 510 (stávající úsek od Běchovic na 

sever přes Dolní Počernice (Vinice) ve směru na Černý Most - kde aktuálně údajně jede 74 

800 voz./24 hodin - z toho 13 570 nákl. a v roce 2040 tam má jet 117 700 voz./24 hodin - z 

toho 17 490 nákladních. 

Nárůst je tedy cca 40.000 vozidel denně - ale mapa vykazuje zlepšení - žlutá skvrna 

zezelená. Tento popsaný a podle nás zcela paradoxní a nepravdivý předpoklad vývoje stavu 

ovzduší k lepšímu je na mapách jasně viditelný pro: Oxid dusičitý - roční i hodinové. Oxid 

uhelnatý a Benzen. Všude se ovzduší od roku 2016 do roku 2025 samo zlepší a nové dálnice 

způsobí, že při stejných nebo daleko vyšších intenzitách dopravy v území - bude ovzduší 

nakonec lepší než dnes. 

Přičemž ten samý vývoj, co je vidět na mapách u Běchovic (Štěrboholská spojka a 

SOKP 511), je možno pozorovat i na druhém konci SOKP 511 - tedy v okolí Dl v místě 

připojení na SOKP 512, tam se také nejprve v roce 2025 polutanty samy zlepší, aby se 

nakonec ve fiktivním roce 2040+ zlepšily ještě více. 

Vzhledem k tomu, že je tento cílový rok zcela fiktivní, tak za nenaplnění těchto vizí 

nikdy nikdo neponese odpovědnost, neboť i sám sebe snadno obhájí tím, že prostě vývoj se 

vydal jiným směrem. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Při liniových zdrojích zčišťování ovzduší se vychází z emisních faktorů dle programu 

MEFA, v daném případě verze MEFA 13, při zohlednění vývoje vozového parku v časových 

horizontech. 

Pochopitelně stav vozového parku v roce 2025 nebo 2040+ je odhad, na úrovni 

stávajících znalostí, který nemusí být z různých důvodů naplněn, nebo může být i příznivější. 

Na druhou stranu bez stanovení předpokladů v budoucím stavu nelze zpracovat žádnou 

rozptylovou studii na liniovou stavbu, - kterýkoliv vstupní údaj je napadnutelný. 

Snížení imisní zátěže provozem liniového zdroje s přibližně stejnou dopravní intenzitou 

musí být na základě předchozího vždy při srovnání stavů v roce 2040+ a 2025 markantní – 

což se také ve výsledcích rozptylové studie projevuje. 

3. Str. 4 RS zmiňuje imisní pozadí - „všechny zdroje znečištění na území Prahy"-

žádají doplnit jejich přesný soupis. Mají zkušenost, že zdroj přímo v Běchovicích 

https://www.betonserver.cz/psvs-bechovice v rozptylové studii při pražském 

územním plánování (Aktualizace ZÚR Praha) chyběl s odůvodněním, že prý bude 

brzy zrušen, přestože se ta informace nezakládá na pravdě. 

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podle přílohy 5 dokumentace – Modelové hodnocení kvality ovzduší - Modelové 

hodnocení kvality ovzduší na území hlavního m. Prahy – Aktualizace 2016 – jedná se o 19 000 

bodových plošných a liniových zdrojů, včetně dálkového přenosu znečištění z mimopražských 
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zdrojů. Pro vyhodnocení imisní zátěže na území Středočeského kraje byly využity podklady o 

emisích ze stacionárních zdrojů poskytnuté ČHMÚ. 

Podle portálu ČHMÚ v roce 2015 podalo hlášení o souhrnné provozní evidenci 697 

provozoven na území Hl. m. Prahy – jedná se o provozovny – stacionární zdroje znečišťování 

ovzduší dle přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb. – mezi nimi i Porr a.s. - obalovna Běchovice, 

dřívější provozovatel Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.  

 

5. Chybí konkrétní informace ke skladbě dopravy a rychlostem - zadaných do modelu. 

Pokud není zveřejněna jasná skladba dopravy - podíly těžké nákladní dopravy, viz vyjádření k 

DIP, nejsou výsledky posouzení hodnotitelné a laik se může spolehnout pouze na důvěru ve 

zpracovatele. Totéž se týká uvažované rychlosti na jednotlivých úsecích, jež může velmi 

proměnit výsledky RS i AS. 

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tato informace byla vyžádána od oznamovatele a je součástí přílohy č. 3 posudku. 

6. Str. 8 -1.3.2 Emisní posouzení na vybraných úsecích Prahy - celá kapitola se jeví 

jako účelová. Je zde vybráno 13 úseků pražských komunikací, řada dalších nikoliv. Nejsou 

zveřejněny kartogramy dopravy k těm komunikacím, ani rozptylové mapy. Je to zřejmá snaha 

dokázat, že ačkoliv SOKP 511 v území přinese novou dopravní zátěž a emise, aniž by to bylo 

v daném území rozumně kompenzováno - tak záměr je přesto dobrý, neboť díky jeho stavbě 

se mají snížit dopravní i emisní zátěže v jiných částech hlavního města. 

To je samozřejmě možné (nikoliv jisté), ale v tom případě by to v Dokumentaci a v RS 

mělo být zodpovědně doloženo. Pokud se tu argumentuje pozitivním vlivem SOKP 511 na 

jiné části Prahy, měly by být předloženy minimálně kartogramy dopravní zátěže celé Prahy 

(stávající stav i výhledové). Zde se totiž bez dostatečných podkladů dělají závěry pro jiná 

místa Prahy (v roce 2025 a 2040+), ale řada jiných částí města se opomíjí, přestože tam 

naopak díky SOKP 511 (případně dalším stavbám) doprava stoupne a znečištění ovzduší se 

zhorší. V tabulkách v této kapitole zároveň chybí (náhodně?) úsek SOKP 510 D11-Běchovice 

- kde má dojít vlivem SOKP 511 k obrovskému nárůstu dopravy.  

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podle zpracovatele posudku zcela zřejmě není předmětem dokumentace k SOKP 511 

detailní kartogram komunikací na území hl. města Prahy v jednotlivých stavech. Modelem 

(TSK) zpracované území hl. města Prahy je rozděleno do cca 1600 zón, mezi kterými existují 

dopravní vztahy. Pochopitelně publikace těchto dat (o intenzitách dopravy) v rámci 

dokumentace a to včetně všech hodnocených stavů je neúnosné. 

I proto byly vybrány v rámci dokumentace některé významné komunikace - tabulka č. 

14 dokumentace, příp. na území Středočeského kraje - tabulka č. 15 dokumentace.  

Jak vyplývá z uvedených tabulek, do hodnocení byly zahrnuty i ty úseky komunikací na 

území hl. m. Prahy, kde se očekává vlivem zprovoznění SOKP 511 i nárůst dopravy. 

Pokud se týká úseku SOKP 510 D11-Běchovice - v uvedených tabulkách je uveden 

SOKP 510 v úseku Chlumecká - D11, v úseku D11-Běchovice se jedná o základní údaje 

z přílohy č. 1 a č. 2 dokumentace, kde je patrný nárůst dopravy vlivem SOKP 511.  

7. Na str. 23 RS ( 3.2.9.) nechápou smysl tabelárního vyhodnocení vlivu záměru v 

zastavěných oblastech - když se tam posuzuje Výchozí stav 2025 a stav se záměrem 2025. 

Jestli tomu dobře rozumí - tak výchozí stav je ten fiktivní stav v roce 2025 bez záměru - tedy 
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ten, kde došlo k tomu samovolnému zlepšení ovzduší oproti stavu, který máme dnes. Tedy 

vyhodnocení, které pro občany nemá žádnou vypovídací hodnotu. Proč se tabelárně 

neposoudily stávající stav (2016) a stav se záměrem (2025 a 2040)? 

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

Forma presentace výsledků rozptylové studie je do značné míry věcí zpracovatele. 

Autor rozptylové studie použil pro porovnání stavy roku 2025 bez záměru a se záměrem - tedy 

ve stejném časovém horizontu. Proti této presentaci nemá zpracovatel posudku námitky.  

8. Rozptylová studie zřejmě vůbec nepočítá s budoucí obytnou zástavbou v hlavním 

městě. Jde přece o území Prahy, řada z městských částí má v územních plánech vytyčenou 

budoucí obytnou výstavbu. 

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

V grafické části rozptylové studie je uvedeno celé hodnocené území, tj. včetně 

budoucích rozvojových (a obytných) zón. 

9. V části vyjádření, týkající se Akustického posouzení vytýkají akustické studii hrubé 

podcenění dopravy při výstavbě záměru a nejasné cesty na staveniště. Zde tedy opakují tuto 

výhradu - neboť jen správně zadané počty a skladba těžké nákladní dopravy a strojů na stavbě 

- jsou základem objektivního posouzení. Obyvatelstvo má být min. 4 roky (při navazující 

stavbě Přeložky 1/12 logicky ještě déle) vystaveno celodennímu provozu stavby a je třeba 

velmi pečlivě posoudit, zda jsou vstupní data rozptylové studie v pořádku. Žádají podrobné 

podklady, poskytnuté zpracovatelům Akustické i Rozptylové studie zveřejnit. 

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jednou ze základních podmínek je uvedení obou úseků tj. SOKP 5111 a I/12 do 

provozu současně. Znamená to, že obě stavby budou probíhat souběžně.  

K ostatnímu - již dříve uvedené v odstavci II. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ A 

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z HLUKU - bod 12. 

10. V blízkosti jejich městské části se nenachází monitorovací stanice kvality ovzduší 

a měření se zde neprovádí. Současné hodnoty polutantů tedy vůbec neznají, nejbližší stanice 

je příliš daleko a kvalita ovzduší pro jejich lokalitu je pouze modelována. S ohledem na 

rozsah a kapacitu stavby SOKP by čekali, že nejprve dojde ke kontrolním měření stávajícího 

stavu ovzduší, zda zde jsou a do jaké míry překračovány hygienické limity a aby mohl být 

výpočtový model kontrolován. K tomu nedošlo. V době mobilních stanic měření kvality 

ovzduší je takový postup nepřijatelný. 

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

Připomínka není zcela na místě. Kvalita ovzduší je pravidelně publikována ČHMÚ na 

jejich portálu a to průměrné hodnoty za pětileté období ve čtvercích 1 x 1 km - je 

zpracováváno pro celé území ČR včetně hlavního města Prahy (v současnosti je k dispozici 

období 2011- 2015, na stránkách ČHMÚ jsou i předchozí výsledky počínaje obdobím 2007 - 

2011). V modelu ČHMÚ jsou zahrnuty všechny relevantní zdroje znečišťování ovzduší, 

dálkové přenosy, aktuální větrné růžice v daném období a výsledky jsou kalibrovány na síť 

měřících stanic kvalit ovzduší. Tyto údaje dávají hodnověrný obraz o kvalitě ovzduší 

v předmětném zájmovém území. Měření kvality ovzduší mobilními stanicemi nemůže nahradit 

tento model - representuje jen kvalitu ovzduší v době měření - za daných klimatických 

podmínek v době měření. 
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Výše uvedené v nich vzbudilo pochybnosti o objektivnosti Rozptylové studie, proto ji 

nechali odborně posoudit a dodávají k jejich laickým výhradám i tyto další podložené 

odborně: 

B. Odborné vyjádření k rozptylové studii a související studii hodnocení vlivu na 

veřejné zdraví 

1) Rozptylová studie modelem ATEM představuje Přílohu 5 Dokumentace. 

V příloze 5 Dokumentace je metodika vypočtu popsána velmi nedostatečně, není ani 

uvedena verze použitého modelu. Na str. 11 je uveden výčet výpočtů, které model ATEM 

umožňuje, avšak nikde v příloze 5 Dokumentace nejsou uvedeny limity metodiky. Neuvedení 

omezení a nedostatků modelu (každý model nějaké má) neumožňuje čtenáři rozptylové studie 

kritické posouzení jejích výsledků. Také nikde není uvedeno, proč byl vybrán model ATEM a 

nikoli model SYMOS'97, který je též referenční metodou pro imisní modelování. Mezi 

modely jsou rozdíly, každý model má své přednosti a nedostatky. Lze-li na jednu studii použít 

dva modely, je třeba z odborného hlediska vysvětlit, proč byl jeden použitý a druhý ne. 

Požadujeme doplnění všech těchto informací do textu rozptylové studie tak, aby byla 

transparentní. 

Dané nedostatky lze ilustrovat na otázce modelování znečištění ovzduší za inverzních 

situací. Jedním z následků inverzí teploty vzduchu je totiž výrazné zvýšení koncentrací 

znečišťujících látek v nehybné přízemní vrstvě vzduchu a tyto situace tedy hrají zásadní roli 

při hodnocení míry znečištění ovzduší a jeho vlivu na lidské zdraví. Na str. 5 Přílohy 5 

Dokumentace je uvedeno, že „Výsledné imisní charakteristiky byly vypočteny odděleně pro 

všechny třídy stability a rychlosti větru, tedy pro každý typ rozptylových podmínek, které se 

mohou vyskytovat v zájmové oblasti." Tabulka 1 na str. 6 také opravdu obsahuje všechny 

třídy stability větru a podíl výskytu bezvětří. Na druhou stranu není nikde v Příloze 5 

Dokumentace diskutováno, jak se autoři rozptylové studie vypořádali s tvrzením, že metodika 

ATEM neumožňuje stanovit hodnoty koncentrací znečišťujících látek za velmi nízkých 

rychlostí větru a bezvětří (viz str. 3 uživatelské příručky modelu ATEM volně dostupná na 

webu firmy ATEM, http://www.atem.cz/soubory/ke stazeni/UzivPrirucka.pdf ). Uvedená 

tvrzení na str. 5 Přílohy Dokumentace a na str. 3 v uživatelské příručce modelu ATEM jsou v 

přímém rozporu. 

Požadujeme vysvětlení tohoto rozporu a zapracování konkrétní diskuse k možnému 

překračování imisních limitů za inverzních situací do rozptylové studie. Žádáme doložit 

konkrétní matematické rovnice, a pokud model ATEM neumožňuje stanovení koncentrací 

znečišťujících látek za inverzí, požadujeme provedení rozptylové studie modelem 

SYMQS'97, který je doplněný speciálním postupem výpočtu extrémního znečištění ovzduší 

při inverzích a bezvětří. 

V kapitole 1.2 Přílohy 5 Dokumentace je obsažen stručný slovní popis 

klimatologických a rozptylových podmínek a také tabelární zobrazení. Chybí však grafické 

znázornění použitých větrných růžic tak, jak to vyžaduje Příloha 15 Vyhlášky 415/2012 Sb., o 

přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení 

zákona o ochraně ovzduší. 

Požadujeme doplnění tohoto grafického znázornění. 

V popisu rozptylové studie v Příloze 5 Dokumentace také nejsou nikde kvalitativně 

ani kvantitativně popsány nejistoty vypočtených imisních hodnot (každý modelový výpočet je 

vždy zatížený nejistotami). Dále nikde není popsána verifikace modelu oproti imisním 

hodnotám buď naměřeným, nebo modelovaným jiným modelem (zde se nabízí použití např. 
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průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek pro modelovou oblast, které lze zjistit od 

ČHMÚ). Absence verifikace modelu neumožňuje posouzení, nakolik se modelované imisní 

hodnoty mohou lišit od reálně naměřených, což představuje jednu z nejistot výsledných 

namodelovaných koncentrací. 

Požadujeme rozšíření rozptylové studie o nejistoty vypočtených imisních hodnot a 

verifikaci modelu ATEM pro dané modelované území.  

Na str. 11 Přílohy 5 Dokumentace se píše, že „model umožňuje výpočet znečištění 

ovzduší plynnými látkami a prachovými částicemi." Výpočet znečištění těmito dvěma typy 

látek provádějí rozptylové modely pomocí odlišných rovnic. Na str. 12 je pak uveden výčet 

znečišťujících látek zpracovaný v rozptylové studii, uvedena je také karcinogenní látka 

benzo(a)pyren (dále jen „BaP"). Ta se v ovzduší vyskytuje jak v plynné formě, tak vázána na 

prachové částice. Poměr jejího rozdělení mezi tyto dvě fáze závisí na teplotě a liší se tedy 

mezi ročními obdobími. Autoři rozptylové studie nikde v textu Přílohy 5 Dokumentace 

neuvádí, zda BaP modelovali jako látkou plynnou, vázanou na prachové částice či zda 

uvažovali její výskyt v obou těchto tzv. fázích. Pokud zvolili poslední možnost, chybí uvedení 

vybraného hmotnostního poměru rozdělení této látky mezi obě fáze. Všechny tyto faktory 

mohou ovlivnit výsledný výpočet imisních hodnot pro BaP. Další otázkou je zvolená hodnota 

poločasu odstraňování organické znečišťující látky z ovzduší, kterou je dle uživatelské 

příručky modelu ATEM nutno zadat (viz str. 12 uživatelské příručky, 

http://www.atem.cz/soubory/ke stazeni/UzivPrirucka.pdf ). Uživatelská příručka uvádí na str. 

13 v tabulce 6 doporučené hodnoty poločasu odstraňování vybraných organických látek z 

ovzduší, avšak BaP se mezi nimi nevyskytuje. Z toho lze usuzovat, že autoři rozptylové studie 

sami zvolili hodnotu této veličiny pro BaP nebo použili hodnotu 0,60 doporučenou v 

uživatelské příručce pro „ostatní organické látky", avšak do textu Přílohy 5 Dokumentace toto 

neuvedli. Hodnota této veličiny se ve vědecké literatuře (a v závislosti na tom, zda je 

uvažován BaP v plynné formě nebo vázaný na prachové částice) často liší a její výše opět 

může ovlivnit výsledný výpočet imisních hodnot pro BaP. 

Požadujeme detailní osvětlení výpočtu imisních hodnot BaP ve smyslu výše 

uvedených nejasností, neboť jde o významnou látku znečišťující ovzduší, která je lidským 

karcinogenem. 

Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byl pro potřeby rozptylové studie použitý 

model MEFA 13 (viz str. 7 Přílohy 5 Dokumentace). Vlastní metodika výpočtu emisí z 

automobilové dopravy není v textu rozptylové studie detailně popsána a je pouze odkázáno na 

web firmy ATEM, kde se nachází stručný popis modelu MEFA 

(http://www.atem.cz/mefa.php). Tak, jak je výpočet velmi stručně popsán v textu rozptylové 

studie, nelze ověřit, zda do výpočtu emisí z automobilové dopravy byly skutečně započteny i 

pojezdy vozidel na prázdno, studené starty, otěry z pneumatik apod., což všechno má vliv na 

vypočtené emise z automobilové dopravy. Požadujeme zpřístupnění výsledků výpočtu 

modelem MEFA z důvodu jejich ověření.  

Dále v rozptylové studii chybí detailní uvedení údajů o složení vozového parku dle 

kategorií a emisních tříd vozidel tak, jak to vyžaduje Příloha 15 Vyhlášky 415/2012 Sb., o 

přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení 

zákona o ochraně ovzduší. 

Požadujeme tyto údaje do rozptylové studie doplnit. 

V kapitole 3.2.9 Přílohy 5 Dokumentace je uvedeno tabelární vyhodnocení vlivu 

záměru v zastavěných oblastech, tj. je uvedeno tabelární vyhodnocení imisní zátěže ve 
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výchozím stavu a ve stavu se záměrem. Tabulky 8 a 11 popisují rozpětí imisní zátěže pomocí 

minimálních, maximálních a průměrných hodnot. 

Požadujeme doplnění o mediánové hodnoty, které jsou v případě převahy nízkých 

nebo vysokých hodnot v rámci rozpětí imisní zátěže (tj. nenormálního rozdělení daného 

datového souboru) reprezentativnější, než průměry.  

Stanovisko zpracovatele posudku  

Zpracovatel odborného posudku nepracuje s programem ATEM, požádal proto o 

vyjádření zpracovatele dokumentace – viz příloha 3. 

Metodika výpočtu je v „Modelovém hodnocení kvality ovzduší“ popsána velice 

nedostatečně. - Dle názoru zpracovatele dokumentace EIA je metodika výpočtu popsána řádně. 

Kompletní metodika je navíc volně dostupná a je ke stažení na stránce http://www.atem.cz/atem.php 

Model MEFA-13 vychází z oponovaných a schválených metodik, které jsou citovány a veřejně 

dostupné. Model je v demoverzi přístupný na www stránkách řešitele, kde lze vygenerovat všechny 

použité emisní faktory. 

V „Modelovém hodnocení kvality ovzduší“ není uvedeno jakým způsobem byl BaP 

modelován (plynnými látkami nebo prachovými částicemi). - Poměr plynné a pevné frakce BaP: 

V ovzduší se BaP skutečně vyskytuje v obou frakcích, nicméně v emisích z dopravy se dominantně váže 

na částice, je proto modelován výhradně v pevné frakci. Ovšem k tomu je nutno doplnit, že BaP se 

dominantně váže na nejjemnější částice do 1 mikrometru, které se již rozptylují téměř jako plyn (vliv 

pádové rychlosti je minimální) a takto jsou v modelu uvažovány, tzn. mezi modelováním "jako plyn" a 

"jako nejjemnější částice" není podstatný rozdíl. Koeficient odstraňování není uveden z toho důvodu, 

že BaP je persistentní polutant, tzn. žádný koeficient odstraňování není zadán. Doporučená hodnota 

0,6 platí pro ostatní těkavé organické látky, nikoli pro persistentní polutanty. 

V „Modelovém hodnocení kvality ovzduší“ chybí kalibrace modelu, není řádně 

provedena verifikace modelu oproti imisním hodnotám buď naměřeným, nebo modelovaným 

jiným modelem. - S uvedenou připomínkou nelze souhlasit. Pro model ATEM byla opakovaně 

provedena úspěšná verifikace a validace, a to speciálně v podmínkách hl. m. Prahy, pro jehož území 

byl od počátku dominantně vyvíjen. Výsledky verifikací byly několikrát publikovány v odborné 

literatuře a jsou součástí pravidelných zpráv, předávaných MHMP. 

Imisní model neuvažuje s nestandardními situacemi - kolony atd. - Uvedené tvrzení je 

nepravdivé. Model ATEM tento výpočet umožňuje. V konkrétní studii jsou nestandardní dopravní stavy 

zohledněny při výpočtu maximálních koncentrací (max. hod. konc. NO2, max. 24hod konc. PM10), kdy 

emise vstupující do modelu jsou více než dvojnásobné oproti průměrné hodnotě. To je právě situace, 

která je v modelovém hodnocení kvality ovzduší popsána jako souhrn nejhorších emisních a 

rozptylových podmínek. 

Není uvedeno zdůvodnění, proč byl použit model ATEM a ne SYMOS. - Oba modely 

(ATEM, SYMOS) jsou referenčními metodami a tudíž volba jednoho či druhého z nich není chybou a 

není požadavek na zdůvodnění použití jednoho, či druhého modelu. V daném případě navíc vše hovoří 

pro model ATEM. Tento model je optimalizován na městské prostředí, byl opakovaně validován v 

podmínkách Prahy (modely by měly být univerzální, ale přece jen každý model poskytuje jistější 

výsledky v tom území, pro nějž je validován), byl cíleně vyvíjen s hlavním zaměřením na modelování 

území s rozsáhlou/komplikovanou sítí liniových zdrojů, má propracovanější modelové formule pro 

rozptyl znečištění od dopravních zdrojů.  

Model ATEM neumožňuje stanovit hodnoty koncentrací znečišťujících látek za 

nízkých rychlostí větru a bezvětří. Uveden požadavek na vyhodnocení modelem SYMOS, 

který umožňuje vyhodnocení při inverzích a bezvětří. - Uvedené tvrzení je zavádějící. V 

metodice SYMOS je uveden speciální postup výpočtu "Výpočet extrémního znečištění při 

inverzích a bezvětří", který počítá situaci, kdy v údolí dojde k "uzavření" horní hrany údolí 

http://www.atem.cz/atem.php
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inverzní vrstvou, skrz kterou znečišťující látka neprojde a dochází (po dobu několik hodin 

nebo i dnů) k jejímu hromadění v daném údolí. Tento výpočet by principiálně bylo možné 

provést s použitím modelu ATEM stejně jako se SYMOSem, jde jen o to, že horní hranice 

směšovací vrstvy tvoří odrazovou plochu, od níž se znečištění "odráží". Daný postup výpočtu 

se ve standardních rozptylových studiích nepoužívá, a to ani ve studiích počítaných modelem 

SYMOS. Jedná se o speciální aplikaci např. pro uzavřená údolí obcí s velkým nahromaděním 

nízko emitujících zdrojů (obvykle lokálních topenišť). Pro otevřenou krajinu, kde jsou 

dominantními zdroji mnoho km dlouhé komunikace, je tento postup zcela nevhodný. 

V „Modelovém hodnocení kvality ovzduší“ chybí grafické znázornění větrných růžic, 

jak to vyžaduje příloha č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb. – předáno zpracovatelem dokumentace 

v příloze 3. 

V „Modelovém hodnocení kvality ovzduší“ není uvedena použitá verze výpočtového 

modelu. - Pro modelové hodnocení kvality ovzduší byla použita poslední vydaná verze modelu 

ATEM, tj. verze 1.0.1.0 z roku 2015. 

V „Modelovém hodnocení kvality ovzduší“ nejsou řádně popsány nejistoty výpočtů. - 

Dle názoru zpracovatele dokumentace EIA jsou nejistoty popsány pro účely dané studie a 

posouzení vlivů na znečištění ovzduší řádně. 

V rozptylové studii chybí detailní uvedení údajů o složení vozového parku dle 

kategorií a emisních tříd vozidel tak, jak vyžaduje příloha 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb. – 

předáno zpracovatelem dokumentace v příloze 3. 

V tabulce imisních koncentrací jsou uvedeny min., prům. a max. zátěže. Uplatněn 

požadavek na uvedené mediánové hodnoty. - Pro posouzení vlivu záměru na kvalitu ovzduší na 

straně bezpečnosti jsou důležité především údaje o maximech imisních koncentrací. Ostatní údaje, 

včetně požadovaných mediánových hodnot lze označit jako doplňkové a pro účely hodnocení ne zcela 

nezbytné. 

Poznámky zpracovatele posudku: 

Model ATEM umožňuje použití většího počtu větrných růžic v rámci jednoho 

modelového výpočtu, což lze považovat za jeho výhodu. Pro oblast Prahy bylo vypracováno 

celkem 141 větrných růžic. Použité větrné růžice byly vypracovány na základě dat 

dlouhodobého sledování meteorologických ukazatelů. 

Program Symos nedokáže přímo pracovat s několika větrnými růžicemi (nutné 

pracovat s určenými úseky komunikace pro danou větrnou růžici s pochopitelných přesahem 

hodnocené úseku liniové stavby a součtem imisního příspěvku z přesahů). Program Symos 

neumožňuje přímo počítat větrání z tunelů, což program ATEM umožňuje. Morfologii terénu 

má program Symos zahrnutou ve svém programu (v případě, že vlivem antropogenních 

zásahů dojde ke změně topografie, příslušnou úpravu programu Symos zajistí ČHMÚ).  

Z uvedeného vyplývá, že programy ATEM i Symos pracují s rozdílnými základními 

daty a nelze očekávat, že stejné vstupy emisí do obou programů budou mít zcela identické 

výstupy imisní zátěže. 

 K benzo(a)pyrenu (BaP) -  zákonem 201/2012 Sb. je stanoven imisní limit pro tuto 

znečišťující látku  - pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM10. 

K ostatním vyjádřením zpracovatele dokumentace nemá zpracovatel posudku další 

poznámky. 

 

2) Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví - Příloha 8 Dokumentace. 
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Autorizační návod AN 17/15 k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým 

látkám ve venkovním ovzduší (Státní zdravotní ústav, 

http://www.szu.cz/uploads/documents/ska/autorizace/AN 17 15.pdf ) doporučuje při použití 

výstupů rozptylové studie zkontrolovat, zda byl dodržen postup definovaný v Metodickém 

pokynu Ministerstva životního prostředí ke zpracování rozptylových studií a pro liniové 

zdroje vyjmenovává konkrétní důležité položky ke kontrole. Jelikož tyto konkrétní položky 

nejsou detailně diskutovány ani v samotném textu rozptylové studie (viz komentář k vlastní 

metodice výpočtu emisí z automobilové dopravy výše): 

Požadujeme osvětlení obsahu kontroly metodiky rozptylové studie ze strany autorů 

hodnocení zdravotních rizik. 

Dále je v textu AN 17/15 doporučeno při použití výstupů rozptylových studií 

zohlednit, minimálně v analýze nejistot, známé slabiny současných rozptylových modelů. 

Požadujeme rozsáhlejší komentář k těmto nejistotám, neboť krátká zmínka („Jedná se 

o nejistoty v následujících oblastech (...) stanovení koncentrací pomocí emisně-imisního 

modelování, včetně imisního pozadí") v kapitole 6 Přílohy 8 Dokumentace není dostačující (i 

vzhledem k otázce modelování inverzních situací rozvedené v textu výše). 

Při interpretaci výsledků hodnocení rizika benzo(a)pyrenu doporučuje Autorizační 

návod AN 17/15 na str. 5 zmínit nekarcinogenní účinky polycyklických aromatických 

uhlovodíků (BaP slouží jako ukazatel celé směsi těchto látek v ovzduší) u dětí. Jelikož tato 

zmínka není v textu Přílohy 8 Dokumentace obsažena: Požadujeme její doplnění.  

Kapitoly D. I. 1. 4 a D. I. 2. 1 Dokumentace vycházejí ze závěrů rozptylové studie a 

hodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví. Na str. 188 Dokumentace se konstatuje, 

že „v zájmovém území je nutné očekávat již ve výchozích stavech zvýšené riziko z expozice 

částicím PM2,5 a benzo(a)pyrenu a v části území i částicím PM10." Na str. 212 Dokumentace 

se konstatuje, že „z výpočtů pro stávající stav vyplývá, že je možné v zájmovém území 

očekávat lokální překračování imisních limitů pro průměrné roční a pro denní koncentrace 

částic PM10 (avšak jen v oblastech bez obytné zástavby) a pro průměrné roční koncentrace 

benzo(a)pyrenu." To stejné je dále konstatováno pro výhledový stav v roce 2025 ve stavu bez 

záměru a pro výhledový stav v roce 2040 s provozem hodnoceného záměru. 

Výše uvedená konstatování reflektují obecný neuspokojivý stav kvality ovzduší v 

České republice i Evropě a z něj vyplývající zdravotní rizika. Realizací záměru SOKP 511 je 

pro zmíněné polutanty očekáván další příspěvek ke znečištění ovzduší v zájmovém území. 

Proto jsou na str. 209-212 Dokumentace diskutována kompenzační opatření ke snížení vlivu 

provozu záměru na kvalitu ovzduší. Kompenzačním opatřením uvažovaným v Dokumentaci 

je výsadba dřevin se schopností záchytu prachových částic. 

Tato kompenzační opatření nejsou z hlediska rozsahu stavby dostatečná a měla by být 

již v této fázi rozšířena o další opatření k ochraně zdraví obyvatel, navržená dle OOP 

Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha - CZ01 č. j. 34224/ENV/16 z 26. 5. 

2016. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

O vyjádření k námitkám byl požádán zpracovatel dokumentace – příloha 3 

V rámci "Vyhodnocení vlivu znečištění ovzduší na veřejné zdraví" měl být 

překontrolován postup zpracování rozptylové studie. - Obě studie (příloha č. 5 dokumentace 

EIA - Modelové hodnocení kvality ovzduší a příloha č. 8 dokumentace EIA - Vyhodnocení vlivů 

znečištění ovzduší na veřejné zdraví) zpracovávala tatáž osoba.  Postup zpracování rozptylové studie 
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byl formálně před zpracováním vyhodnocení vlivu znečištění ovzduší na veřejné zdraví znovu prověřen 

a překontrolován. 

Ve "Vyhodnocení vlivu znečištění ovzduší na veřejné zdraví" nejsou řádně popsány 

nejistoty. - Dle názoru zpracovatele dokumentace EIA jsou nejistoty popsány pro účely dané studie a 

posouzení vlivů na veřejné zdraví řádně. 

Vyhodnocení vlivu znečištění ovzduší na veřejné zdraví" - Při interpretaci výsledků 

hodnocení rizika BaP doporučuje AN 17/15 zmínit nekarcinogenní účinky PAU u dětí. 

Vznesen požadavek na doplnění tohoto vyhodnocení. - Požadované doplnění zmínky o 

nekarcinogenním riziku BaP u dětí nic nezmění na obsahu a výsledku hodnocení stávající studie, 

jednalo by se pouze o formální doplnění. 

Požadavek na doplnění dalších opatření Programu zlepšování kvality ovzduší 

aglomerace Praha nad rámec navržených výsadeb stromů. - Žádný z orgánů ochrany ovzduší 

nevznesl v rámci připomínek k dokumentaci EIA připomínku na doplnění dalších kompenzačních 

opatření uvedených v Programu zlepšování kvality ovzduší - Aglomerace Praha. Doplnění dalších 

opatření zpracovatel dokumentace EIA proto nepovažuje za nezbytně nutné. 

V souvislosti s emisními příspěvky stavby jsou navržena kompenzační opatření 

k minimalizaci, resp. eliminaci negativního vlivu záměru na kvalitu ovzduší v podobě velkého 

množství výsadby dřevin. Tato opatření jsou navržena nad rámec tzv. náhradních výsadeb za 

kácenou zeleň. 

Poznámky zpracovatele posudku: 

K vyjádření - Žádný z orgánů ochrany ovzduší nevznesl v rámci připomínek k dokumentaci 

EIA připomínku na doplnění dalších kompenzačních opatření uvedených v Programu zlepšování 

kvality ovzduší - Aglomerace Praha. Toto vyjádření nepovažuje zpracovatel posudku za 

adekvátní.  

To, že - Žádný z orgánů ochrany ovzduší nevznesl v rámci připomínek k dokumentaci EIA 

připomínku - není z pohledu zpracovatele posudku relevantní. Na druhou stranu opatření ve 

fázi provozu záměru na snížení koncentrace benzo(a)pyrenu (a související koncentrace PM10 

a PM2,5) jsou v dokumentaci uvedena - je toto řešeno v kapitole D.I.2. dokumentace na str. 

209 - 212. Je uvedeno, že přímou součástí stavby SOKP 511, resp. její projektové 

dokumentace je návrh sadových úprav podél komunikace a na ně navazujících rozsáhlých 

vegetačních pásů o rozloze cca 477 000 m2. Je vyčíslen celkový nárůst emisí benzo(a)pyrenu 

v roce 2025 (rozdíl varianty se záměrem (včetně I/12) a bez záměru) 9 967 g.rok-1, a je 

vypočteno, že tento příspěvek záměrů SOKP 511 a I/12 Běchovice - Úvaly je možné 

kompenzovat vysazením minimálního množství 9 574 stromů. Rozdělení výsadeb pro obě 

uvedené stavby (SOKP 511 a I/12 Běchovice – Úvaly) bylo provedeno na základě poměru 

produkovaných emisí. Doporučený minimální rozsah výsadeb pro stavbu SOKP 511 

v souvislosti s kompenzacemi emisních příspěvků benzo(a)pyrenu činí 8 037 stromů. Toto 

opatření, je jako velmi významné převzato do návrhu závazného stanoviska. 

Neuspokojivý stav kvality ovzduší stavba dále zhoršuje. - Zpracovatel dokumentace EIA 

podotýká, že bylo imisně hodnoceno téměř výhradně území, kde je SOKP 511 zdrojem zátěže a není v 

řešeném území zahrnuto hustě osídlené území, v němž imisní zátěž vlivem realizace SOKP 511 

poklesne (např. oblast Spořilova atd.). Určité zhoršení stavu tak samozřejmě vlivem umístění nového 

zdroje znečištění ovzduší do území nastane. Otázka akceptovatelnosti záměru z hlediska znečištění 

ovzduší je primárně otázkou vyhodnocení příspěvků záměru ve vztahu k imisním limitům. Vlivem 

navrhovaného záměru dojde v nejvíce ovlivněné obytné zástavbě k nárůstu imisní zátěže u IHr NO2 o 

3,5 µg.m-3, tj. 8,75 % imisního limitu, u benzenu o 0,03 µg.m-3 (0,6 % limitu), u částic PM10 o 8 µg.m-3 

(20 % limitu), u částic PM2.5 o 2,1 µg.m-3 (10,5 % limitu) a u B[a]P o 0,12 ng.m-3 (12 % limitu). 
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Pokud jde o posouzení vlivu provozu stavby na ovzduší a na zdraví obyvatel, ještě 

dodáváme, že studie (Příloha č. 5) je v tomto směru rovněž nepřesvědčivá a odkazujeme na 

naše vyjádření k akustické studii, neboť jde o stejné téma: Pokud neznáme podrobnější popis 

organizace výstavby a reálné trasy staveništní dopravy včetně harmonogramu a typů vozidel a 

pokud údaje v celé Dokumentaci o pracovní době stavby se dají vykládat velmi různorodě, 

nemůžeme důvěřovat výsledkům Rozptylové studie. 

Nevěříme, že takové informace nejsou dostupné, když záměr již 3x vstupoval do 

územního řízení a probíhaly přípravy na zpracování DSP. Právě období výstavby (dvou 

dálnic) bude obrovskou zátěží pro obyvatele okolních městských částí a obcí a proto je toto 

třeba již nyní podrobně doložit, neboť v opačném případě je rozptylová i akustická studie jen 

hádáním budoucnosti. Informace o tom, že maximální povolený počet vozidel denně (400 

TNV dle str. 36 RS) bude stanovený právě s ohledem na zatížení okolních obyvatel (str. 28 

AS) zní pěkně. Ale pokud nebude tento počet dodržován či pokud je vypočten nerealisticky (a 

v rozporu s informacemi, které od projektanta stavby zazněly dříve), tak silně pochybujeme o 

tom, že stavba bude o několik let prodloužena jen proto, aby byla tato původní očekávání 

dodržena. Navíc letité prodloužení stavby by nemělo na obyvatele příznivý účinek rovněž. 

Na stavbu je silný tlak a bude snaha o její rychlou realizaci, proto musíme dnes znát 

tyto informace zcela jasně a podloženě. V opačném případě je celá akustická i rozptylová 

studie bezcenná a tím i celá Dokumentace. 

Uvědomme si prosím, že hovoříme o zatížení obyvatel uvnitř hlavního města 

provozem stavby a související dopravou na 4 roky denně od 7 do 21 hodin (ne- li více). Z 

Dokumentace není jasno ani to, zda toto bylo počítáno včetně sobot, nedělí, svátků? 

A nejedná se jen o obyvatele v těsné blízkosti stavby, ale i o zatížení příjezdových 

komunikací - tudíž vyvolané vlivy stavby budou působit i v daleko širším okolí. 

Upozorňujeme na to, že například v Běchovicích je sváteční útlum těžké nákladní 

dopravy na komunikacích příjemnou úlevou. Pokud máme byt minimálně 4 roky zatíženi 

hlukem a emisemi ze stavební činnosti, žádáme podrobné informace a pevné závazky již ve 

fázi stanoviska EIA. Stejně jako u akustické studie: 

Požadujeme zveřejnění podkladů 27 a 28 : 

Zásady organizace výstavby pro stavbu 511 Běchovice-Dl, ing. Jiří Lebeda 02/2017 a 

Zásady organizace výstavby pro 1/12 Běchovice-Úvaly, PUDIS 01/2017. 

Jedině za pomoci srovnání těchto podkladových materiálů si snad půjde udělat 

reálnější představu o staveništní dopravě a jejích trasách a o provozu obou staveb samotných, 

včetně harmonogramů prací, neboť předložené materiály v Dokumentaci nám toto 

neposkytují. 

Žádáme vrácení Dokumentace k přepracování a zpracování nového hodnocení kvality 

ovzduší (Příloha č. 5) a nového objektivního Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné 

zdraví (Příloha č. 8)  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zásady organizace výstavby pro stavbu 511 Běchovice-D1, ing. Jiří Lebeda 02/2017 a 

Zásady organizace výstavby pro I/12 Běchovice-Úvaly, PUDIS 01/2017 jsou zpracovány na 

základě stávající projektové přípravy. Jedná se v každém případě o předběžné materiály. 

Zásady organizace výstavby pro obě stavby budou precizovány v další projektové přípravě, 

včetně tras staveništní dopravy, a to i na základě záměrů probíhajícího procesu dle 100/2001 

Sb. V návrhu závazného stanoviska uvedeno: 
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V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) budou zpracovány podrobné zásady 

organizace výstavby (ZOV), které budou koordinovány se ZOV na stavbu přeložky I/12 

Běchovice – Úvaly. 

Na nadřazené komunikační síti, která bude v souvislosti s obslužnou staveništní dopravou 

SOKP 511 dotčena, je třeba dodržet následující max. obousměrné intenzity obslužné 

staveništní dopravy definované v rámci Akustického posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., 

únor 2017): 

Štěrboholská radiála:  300 NA/den 

SOKP 510:    400 NA/den 

D1 (směr SOKP 511 – Praha): 400 NA/den 

D1 (směr SOKP511 – Brno): 450 NA/den 

SOKP 512:    300 NA/den 

Uvedené počty nákladních vozidel bude nutné dodržet i pro souběh výstavby s přeložkou 

komunikace I/12 Běchovice - Úvaly, případně dalšími plánovanými záměry (např. 

Hostivařská spojka).  

Zveřejnění požadovaných podkladů 27 a 28 nepovažuje zpracovatel posudku za 

účelné, jedná se o předběžné materiály. 

 

V. Nesprávné posuzování záměru na základě predikcí dopravních intenzit ve výhledových 

stavech, namísto posuzování dle reálné kapacity záměru: 

Záměr významné velkokapacitní dopravní stavby SOKP 511, resp. vlivy tohoto 

záměru na veřejné zdraví a životní prostředí jsou opakovaně posuzovány pouze na základě 

odhadovaných budoucích intenzit dopravy na této komunikaci, a to přestože takové odhady 

jsou závislé na řadě proměnných a tyto nelze nikdy spolehlivě předvídat. Přes veškeré 

sofistikované modelování a jiné predikování budoucnosti, jsou výsledky velmi nejisté, a to 

zejména v tak komplikovaném a rychle proměnlivém prostředí, jakým je naše hlavní město a 

jeho bezprostřední (neregulovaně stavebně se rozvíjející) okolí. Jak moc se tyto predikce 

mohou v čase lišit, dokládáme ve vyjádření k Akustické studii Dokumentace EIA. 

V roce 2000 se předvídala intenzita dopravy na hotovém SOKP 511: 43.900 

vozidel/24hod PPD, zatímco v roce 2017 se na tom samém úseku předvídá po otevření: 

82.200 vozidel/24 hod. PPD. Jistě tedy pochopíte, že s hodnocením vlivů stavby na okolí dle 

odhadů intenzit nemůžeme již souhlasit a žádáme, aby vlivy stavby SOKP 511 byly 

posouzeny znovu, a to při její naplněné kapacitě, což je zhruba 120.000 vozidel/denně (20.000 

vozidel na jeden pruh x 6 pruhů), (Omlouváme se, že nejsme v časovém presu krátké lhůty k 

vyjádření schopni doložit přesnější čísla dle technické normy, investor nás jistě schopně 

doplní.) 

Řada přetížených pražských dopravních tepen je nepřehlédnutelným důkazem toho, že 

omyly jsou v odhadování budoucího dopravního vývoje města spíše běžnou praxí. 

Přitom zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí včetně příloh, na 

řadě míst explicitně pracuje s termínem „kapacita" záměru (viz např. Náležitosti dokumentace 

EIA v příloze č. 4 k zákonu 100/2001Sb., v části B, v bodě I. 2), tato by tedy měla být správně 

posuzována. Současná praxe však opakovaně „kapacitu dopravní stavby" nelogicky zaměňuje 

za jakýsi plošný rozsah budoucí stavby, jak můžeme vidět i v kapitole B.I.2. předložené 

Dokumentace. Podle našeho názoru je tato praxe v rozporu s obsahem i smyslem zákona č. 

100/2001Sb., neboť zejména při ochraně veřejného zdraví je nutno ctít princip předběžné 
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opatrnosti a tudíž posoudit i vlivy stavby při její naplněné kapacitě, k níž dříve či později 

dojde. Kapacita dopravní stavby je zcela jasná již při přípravě projektu, je věcně nepochybná 

a popsaná v technických normách pro dopravní stavitelství. 

Jde o maximální počet vozidel, který je komunikace schopna přenést, aniž by 

docházelo k vážným kongescím. Oproti tomu predikce budoucích dopravních intenzit 

připomínají věštbu a nedá se na ně spoléhat. Je naprosto proti vší logice naplánovat do města 

dálniční stavbu s 2 x 3 pruhy a tvrdit, že se její kapacita nikdy nenaplní a bude využívána 

pouze na cca 50, 60, 70... či kolik vlastně procent? 

Pokud se předpokládá, že se kapacita zdaleka nenaplní, z jakého důvodu je tedy stavba 

plánována a realizována tak vysoce kapacitní? To by šlo přece o nehospodárné zacházení s 

veřejnými prostředky a budování stavby s kapacitou, kterou území nepotřebuje, ovšem po 

jejím zprovoznění se doprava do území natáhne v duchu známé „indukce dopravy". 

Vydání souhlasného stanoviska EIA není povolením na provoz záměru pro 

konkrétních XX tisíc vozidel dle modelových výpočtů, s tím, že na silnici nesmí ani o jedno 

vozidlo více; ale je to povolení výstavby komunikace jako takové s její kapacitou, tj. kde v 

budoucnu může jezdit až tolik vozidel, kolik technicky dovolí kapacita této dálnice, a to je u 6 

proudě dálnice cca 120.000 vozidel/denně. 

Nikdo v budoucnu nezakáže autu vjet na komunikaci, pokud tam bude najednou více 

aut, než bylo v nějakém fiktivním dopravním modelování. V Praze je vidět dost výsledků 

špatného dopravního modelování z minulosti, neboť před 20 (40) lety nikdo nepočítal s tolika 

auty, kolik je jich dnes. Proto je pak velmi obtížné řešit těžkou nákladní dopravu na silnicích, 

kde se s ní při přípravě stavby zdaleka nepočítalo, ale technické parametry silnice později 

umožnily, aby tam jezdila. 

Jasným příkladem chybného predikování dopravy je nejen Spořilovská, ale např. 

SOKP 510 (Běchovice - D11), který byl projekčně připravován na konci 80. let minulého 

století, přičemž tehdy odhadované dopravní intenzity pro rok 2000 zněly: 24.900 vozidel 

celkem denně! (můžeme doložit segmenty tehdejší projektové dokumentace). Nyní na stejném 

místě jede těsně vedle domů cca 85.000 denně s velkým podílem kamionů a dle předložené 

Dokumentace EIA má na stejném místě doprava stoupnout na 121.000 vozidel po dostavbě 

SOKP 511. Obyvatelé jsou v Dokumentaci uklidňováni tím, že je vše v pořádku, neboť limity 

pro starou hlukovou zátěž 60dB noc/70dB den u nich budou rozhodně zabezpečeny. Jenomže 

původní projekt jim garantoval limity 45dB/55dB, které však nikdy nebyly dodrženy. Je z 

toho snad zřejmé, že účinná ochrana obyvatel nesmí být nastavena dle teoretických odhadů 

budoucí dopravy, poplatných té které době. Naopak je třeba - v duchu předběžné opatrnosti - 

posuzovat nejhorší možný stav, který může nastat, a tím je právě naplnění kapacity 

komunikace. 

Tvrzení, promítnuté do Dokumentace, že kapacitu dálnice je možné nahradit slovem 

rozsah, je nelogické. Rozsah musí být také stanoven, ale tím je délka a šířka komunikace. 

Pokud by se pouze umisťoval kus asfaltu bez následného využití, pak by jistě stačilo mluvit o 

jeho velikosti (rozsahu). To ale u dálnice nedává smysl, protože znečištění (ovzduší, hlučnost) 

z komunikace není dáno délkou komunikace, ale zejména počtem mobilních zdrojů znečištění 

(tj. vozidel) na komunikaci. 

Tedy bez stanovení maximálního možného počtu (a zhodnocení typů) mobilních 

zdrojů znečištění, je celá Dokumentace EIA bezcenná. 

Při povolování letiště se povoluje na počet přistání a odletů, což se nazve kapacita 

záměru; není důvod uvažovat o dálnicích jiným způsobem. 
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Žádáme tedy posoudit záměr při naplněné kapacitě a odpovídajícím způsobem rozšířit 

ochranu obyvatel přilehlých obytných území a rovněž území plánovaných k další obytné 

zástavbě. 

O funkčních PHO a vhodných úpravách projektu se investor může poučit v zahraničí, 

kde stavby tohoto typu jsou převážně v hlubokém zářezu a chráněny funkčnějšími typy 

protihlukových stěn, než jaké jsou realizovány v ČR. Je absurdní stavět ještě dnes části 

dálnice uvnitř hl. města na náspu. 

Jsme uvnitř Prahy a nemůžeme si dovolit odepsat přilehlá území jako nevhodná k 

bydlení, jen díky chybným predikcím dopravy a emisí hluku a umožnit tak krajinu 

zdevastovat výstavbou dalších skladových hal, kterým jediným hluk nebude překážet.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Při posuzování dopravních liniových staveb v rámci procesu EIA se vychází a vždy 

vycházelo z predikce intenzit dopravy ve výhledových horizontech. U dopravních staveb je 

vždy záměrně posuzován i vzdálenější časový horizont po realizaci záměru, kdy je možné 

očekávat nejvyšší dopravní zátěž (v daném případě stav 2040+). (Pozn.: V případě stavby 

SOKP 511 se očekává vyšší dopravní zátěž ve stavu krátce pro zprovoznění záměru (stav 

2025), tj. za stavu, kdy není uvažováno s kompletním dobudováním MO, SOKP a radiál na 

území hl. m. Prahy).  

Navíc je nutné poukázat na fakt, že norma ČSN 73 6101 pro tento typ komunikace 

deklaruje orientační kapacitu 85-105 tis. vozidel/24 hodin a ne 120 tis., jak tvrdí připomínka. 

S touto orientační kapacitou navíc souvisí i následná plynulost či neplynulost dopravy na 

takovéto komunikaci.  Dopravní stavby se vždy navrhují s kapacitní rezervou, neboť tato 

rezerva a tedy stupeň vytíženosti komunikace úzce souvisí se stupněm dopravy a její 

plynulostí. Proto není na místě posuzovat komunikaci na její maximální kapacitu a tedy 

vytíženost rovnou 1.  

V případě zmíněného posouzení vlivu letiště na životní prostředí je nutno podotknout, 

že např. záměr „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně", kód MZP090, byl z hlediska 

vlivu na životní prostředí posuzován pro predikovanou cílovou intenzitu vzletů/přistání v 

uvažovaném výhledovém roce. Tato intenzita vzletů a přistání však byla určena na základě 

predikce předpokládané cílové kapacity přepravených osob a předpokládaných typů letounů a 

jejich přepravních kapacit, nikoliv na základě max. počtu vzletů/přistání, které by umožnil 

plánovaný dráhový systém realizovat.  

 

VI. INVARIANTIMOST DOKUMENTACE 

Na úvod shrnují údaje o variantách záměru uvedených v dokumentaci na str. 27 a 

v kapitole B.I.5. Je také zmíněn soubor studií proveditelnosti a účelnosti, které měly za cíl 

vyhledat možné alternativy vedení silničního okruhu kolem Prahy (zpracovány Na základě 

požadavku ŘSD ČR byl v letech 2014 a 2015), výsledkem čehož bylo územní nalezení, 

technické definování, dopravní a ekonomické zdůvodnění tzv. regionální alternativy trasy 

SOKP (dále jen „vREG"), tedy trasy polohově odlišné od té, která je v souladu s územními 

plány a Zásadami územního rozvoje hl. m. Prahy...". 

Zbytek kapitoly B. I. 5. popírá výsledky výše uvedených studií, opírajíc se přitom o 

materiál „Komplexní posouzení alternativního návrhu SOKP - ČVÚT 2016". Celý tento 

materiál byl zároveň vložen jako nedílná součást Dokumentace - Příloha č. 3 a je na něj 

opakovaně poukazováno jako na materiál „zásadního významu". Tento materiál ovšem 
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nehodnotí trasy, je rizikovou analýzou varianty Regionální, nikoliv porovnáním obou variant. 

Vlivům na životní prostředí se věnuje skutečně ve stručnosti a konkrétně vlivům na stav 

ovzduší se nevěnuje vůbec, přestože právě vlivy působící na veřejné zdraví jsou u dálnice 

vedené v blízkosti obytných sídel naprosto zásadní. 

Kritizované studie, navrhující trasu Regionální, součástí Dokumentace nejsou, 

přestože byly vypracovány rovněž za veřejné peníze a na zakázku investora. 

Dokumentace EIA promeškala vhodnou příležitost komplexně a aktuálně posoudit obě 

nyní existující varianty trasy SOKP na východě Prahy: variantu dle A-ZÚR Praha a variantu 

Regionální. V zájmu vyváženosti a přesvědčivosti Dokumentace k takto významné stavbě a v 

zájmu rozptýlení pochybností o správném výběru varianty, žádáme doplnit do Dokumentace: 

1. Environmentální posouzení tras na východě Prahy (Urbio Projekt 1995) včetně 

příloh, aby bylo prokázáno, že podklady a výstupy, jež měly za následek výběr 

trasy JVD - SOKP 511 jsou nadále platné. 

2. Soubor studií proveditelnosti a účelnosti Regionální varianty SOKP (Ing. Milan 

Strnad & NYDRLE - projektová kancelář s.r.o., 2014, 2015), 

Multikriteriální hodnocení (Pragoprojekt 1995) nežádáme, neboť je veřejně známo, že 

toto bylo ztraceno a kopií nedisponuje ani fa Pragoprojekt, aktuálnost hodnocení tedy není již 

možno posoudit. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S uvedenými názory je možno ze strany zpracovatele posudku polemizovat. Na druhou 

stranu je předmětem posuzování předložený záměr ve variantě uvedené v dokumentaci. 

Předmětem stávajícího procesu dle 100/2001 Sb. je tedy SOKP 511 a nikoliv Regionální 

varianta v jakékoliv podobě. Zpracovatel posudku se zdůvodněním invariantnosti záměru 

v dokumentaci souhlasí. Trasa SOKP 511 tak, jak popsána v dokumentaci, je stabilizována 

v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, příp. dalšími dokumenty.  Trasa SOKP 

511 byla ve variantách (4 varianty) posouzena již dříve dle zákona 244/92 Sb. (kód XXX767) 

– „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 D1 – Běchovice“, se souhlasným stanoviskem 

MŽP (2002) pro dvě varianty. Stávající řešení SOKP 511 SOKP toto souhlasné stanovisko 

respektuje. Tzv. regionální varianta není dle zpracovatele posudku reálnou variantou k SOKP 

511 – není stabilizována, není projekčně dořešena, neřeší dokončení SOKP v požadovaných 

parametrech a intencích.  

VII. NEDOSTATEČNÉ VYMEZENÍ DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

S ohledem na vyloženě nadmístní význam záměru (opakovaně zdůrazňovaný v celé 

Dokumentaci), jenž má ulevit v zatížení jiným městským částem mimo posouzené území, by 

logicky mělo být posuzovaným dotčeným územím celé hlavní město a přilehlé části 

Středočeského kraje, jedině tak by byly výsledky popisující dopady na jiné části města a kraje 

důvěryhodné. 

Při současném posouzení jenom úzkého výseku území (viz např. mapa v kap. 1.1 

Přílohy 4) namítají, že: Rozsáhlá MÚK Dubeč, coby možný významný zdroj znečištění, se 

nachází v horním levém rohu tohoto území a bude mít zřejmě vliv na daleko větší území, než 

bylo zahrnuto do modelu akustické i rozptylové studie. Do posuzovaného území není zahrnutá 

dokonce ani městská část Dolní Počernice, přestože začíná v těsném sousedství záměru. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku je toho názoru, že rozsah řešeného území byl stanoven správně. 

Porovná-li se rozsah hodnoceného území v dokumentaci EIA z roku 2001 (Ing. Vrdlovcová), 

dojdeme k jednoznačnému závěru, že je nyní řešen podstatně větší rozsah hodnoceného území 

podle zobrazení na str. 29 dokumentace (cca 97 km2). V rozptylové studii je řešeno území cca 

130 km2. V dokumentaci EIA z roku 2001 navíc nebyly řešeny ani vlivy SOKP 511 na 

komunikační síť na území hl. m Prahy, která se nachází mimo řešené území a nebyla řešena 

ani navazující a křížící komunikační síť a přivaděče k SOKP 511. 

Požadavek na posouzení záměru na území celého hlavního města Prahy a přilehlé 

části Středočeského kraje, není zcela adekvátní. Jak již bylo výše uvedeno v dokumentaci je 

posuzován dostatečný rozsah kolem záměru SOKP 511 a to jak z hlediska hluku, tak ovzduší. 

Vliv na ostatní vybrané komunikace na území hl. města Prahy a ve Středočeském kraji 

je v dokumentaci uveden. 

 Dokumentace pracuje s dopravními frekvencemi na úrovni 2016, 2025 a 2040+, což 

znamená, že zohledňuje v příslušném časovém horizontu předpokládaný vývoj, včetně 

realizace příslušných dopravních staveb (včetně SOKP). 

 

VIII. Výhrada a dotaz ke kapitole B.I.4. Dokumentace: Charakter a možnost kumulace s 

jinými záměry 

Důrazně žádají o vysvětlení, o jakou další úpravu křižovatky MÚK Běchovice 

(Českobrodská) se má jednat - na str. 40 Dokumentace - výčet uvažovaných dopravních 

staveb realizovaných do výhledového stavu 2040+. Z kartogramů znázorňujících tento rok 

2040+ (podklad 21) stav křižovatky jasně vyčíst nelze, jenom stávající „brejle" nejsou na 

obrázku téměř vidět. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podle informace ŘSD se žádná další úprava křižovatky MÚK Běchovice neuvažuje. 

IX. Vyjádření k příloze č. 13 Posouzení vlivu na vodní útvary (GEOoffice, s.r.o., 2016)  

Vyhodnocení stavby z hlediska směrnice o vodách 

V tomto dokumentu jsou obsaženy zejména odkazy na velmi staré průzkumy, zprávy a 

posudky, které se ale nikde v Dokumentaci nedají dohledat. Níže uvedené (citace z Přílohy 

13) jim připadá jako velice nedostatečné u stavby tohoto rozsahu: 

 Popis poměrů geologických a hydrogeologických poměrů pro jednotlivé stavby 

převzat z roku 2008 

 Přesnější délky jsou specifikovány dle konkrétní geologie pod jednotlivými sloupy 

a pilíři mostního objektu (viz pasporty podrobného geologického průzkum, 2008, 

MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o.). 

 Bližší hydrotechnická specifika a výpočty jsou obsaženy v dodaných podkladech 

pro tuto zprávu, a to konkrétně v hydrotechnické studii (Knotek, J., 2007) a studii 

odvádění dešťových vod (Knotek, J., 2004). 

 Doporučení ohledně založení mostu a jiná geotechnická opatření vycházely pouze 

z archivních podkladů provedených dřívějších inženýrsko geologických průzkumů. 
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 Podrobný geologický průzkum z roku 2008, který je podkladem této zprávy, tento 

objekt neřeší. Zmínka o tomto objektu pochází z aktualizace dokumentace pro 

územní řízení z roku 2012, která neřeší způsob založení tohoto objektu. 

Byli kdysi upozorňováni investorem stavby na to, že oblast Běchovic a Dubče je z 

hlediska spodních vod obtížná a že není z toho důvodu možno MÚK Dubeč umístit více pod 

terén. V současnosti jsme všichni v ČR svědky kauzy D8, kde se vysoce podcenilo včas 

posoudit území trasy z hlediska geologického a hydrogeologického. Připadá jim tedy zcela 

neadekvátní vydat stanovisko EIA na základě takto stručného posouzení (v kapitole 13), jež 

se odkazuje na řadu let staré či dokonce archivní materiály a doporučuje až posléze další 

doplňující hydrogeologicky průzkum. Průzkum by měl byt již nyní a aktuální. S výpočty a s 

prokázáním, že vše navržené bude funkční a nedojde např. ke stržení vody ze studní. V 

současné době, kdy v krajině ubývá vody a je velký důraz na řádné hospodaření s ní, jim tento 

materiál připadá velmi nedostatečně a nezodpovědně zpracovaný. 

Neradi by se dočkali ztráty či snížení hladiny spodní vody, jak se tomu stalo např. v 

Horních Počernicích při stavbě D11. „byla v rybníku voda do té doby, než se tam v roce 1983 

postavila dálnice a tok strhla. Tím se v celé oblasti veškerá voda ztratila, studny vyschly, 

musel se tu udělat vodovod," vzpomíná pan Kladívko. Zdroj: http://praha.idnes.cz/v-hornich-

pocernicich-ie-povodnova-zona-u-vvschleho-rvbnika-plk-/praha-zpravy.aspx?c=A130801 

1958936 praha- zpravy sfo 

Citují ze str. 48 Přílohy (týká se předpokladu, že většinu mostních objektů bude nutné 

zakládat hlubině na pilotách pod úrovní hladiny podzemní vody), ze str. 61 (týká se 

aktualizace hydrotechnických výpočtů a upřesnění finálního návrhu opatření) a ze str. 49 

(týká se odvodňování při budování MÚK Dubeč) a i s ohledem na výše citované, žádají 

vrácení Dokumentace k přepracování a doplnění aktuálního geologického a 

hydrogeologického posouzení území.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku uvádí, že mezi pracemi, které sloužily k zpracování předmětné 

zprávy je i práce Ing. Nowaka (2017) - příloha č. 4 zprávy. Je skutečností, že podkladové 

materiály jsou pro Posouzení vlivu na vodní útvary staršího data.  

Zpracovatel posudku proto do návrhu závazného stanoviska zařazuje opatření v rámci 

přípravy záměru: 

Aktualizovat inženýrsko-geologické průzkumy v trase SOKP 511 a dotčeném okolí a 

případné poznatky zohlednit v další projektové přípravě záměru. 

 

X. ZÁVĚR: 

Konstatují, že MČ Praha - Běchovice vnímá problematiku pražského okruhu stavby 

511 za zásadní nejen z pohledu celopražského a dost možná i celorepublikového. Hlavní 

dopad její realizace ponese v kumulované formě právě MČ Praha - Běchovice. V místě těsné 

blízkosti plánované MÚK Dubeč se nachází čtvrť Běchovice 2 s cca 500 obyvateli. Čtvrť s 

bezmála stoletou historií by měla čelit obklíčení třemi dopravními stavbami silničního 

charakteru a nejkapacitnější železniční stavbou, koridor Praha - Pardubice, nově pak i VRT. Z 

dokumentace EIA pro plánovanou stavbu SOKP 511 plyne pro Běchovice řada omezení. 

Vyjma technických připomínek k dokumentaci a projektu týkajících se zejména hluku a 

rozptylové studie bude MČ Praha - Běchovice požadovat následovné: 

http://praha.idnes.cz/v-hornich-pocernicich-ie-povodnova-zona-u-vvschleho-rvbnika-plk-/praha-zpravy.aspx?c=A130801
http://praha.idnes.cz/v-hornich-pocernicich-ie-povodnova-zona-u-vvschleho-rvbnika-plk-/praha-zpravy.aspx?c=A130801
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1) Zachovat přímé napojení Českobrodské ulice na Štěrboholskou radiálu ve směru na 

Prahu 4 (ve směru na Černý Most by mělo být přímé připojení dle doručené 

dokumentace zachováno). 

2) Omezit stavební uzávěrou výstavbu ve Středočeském kraji na místech kde je to 

dosud plánované bez vydaného ÚR ve vzdálenosti do 5 km od hranice hlavního 

města. 

3) Dopracovat v projektu SOKP 511 původní verzi, která obsahovala zeminový val 

chránící obyvatele Běchovic 2 před hlukem už od Českobrodské ulice. 

4) Zahájit projekční práce a postupně a prokazatelně realizovat přípravu úseků SOKP 

518 a 519, případně jejich jiných variant. Běchovice považují tyto části okruhu za 

nezbytně navazující. Před vydáním pravomocného ÚR k SOKP 511 musí být 

zpracována EIA pro SOKP 518 a 519, případně pro jejich jinou variantu. Jinak 

nelze s navrženou dokumentací pro SOKP 511 souhlasit. 

5) MÚK Dubeč by měla být dle jejich názoru přeřešena tak, aby umožnila 

nejzatíženější větvi s tranzitní dopravou být umístěna nejhlouběji. 

6) Zahájit výsadbové práce v místech, kde je výsadba plánována a není v rozporu s 

budoucí plánovanou realizací protihlukových valů již v letošním roce 2017 

7) Kompenzační opatření v podobě navýšení rozpočtu MČ Praha - Běchovice z 

důvodu předpokládaného trvalého zhoršení životního prostředí v důsledku výstavby 

SOKP o 5000 Kč/obyv./rok po dobu provozování SOKP 511 

8) Každému majiteli domu, bytu či zahrady v k. ú. Běchovice, zasaženému 

nadlimitním negativním vlivem pocházejícím ze stavby SOKP 511 či v kumulaci z 

dalších silničních staveb nabídnout přednostní odkup jeho nemovitosti státem či 

hlavním městem Prahou za minimálně trojnásobek jeho dosavadní tržní hodnoty. 

9) Jako koordinační podmínku pro spuštění stavby SOKP 511 do jakéhokoli druhu 

zprovoznění zanést výstavbu přeložky silnice I/12 a dále plánované křižovatky 

Beranka na 3. km dálnice D11 

10) Zahájit realizaci projektové přípravy kapacitních parkovišť P+R (5000 a více 

parkovacích míst) na všech dálnicích a silnicích pro motorová vozidla směřujících 

do hlavního města Prahy s cílem umožnit přestup automobilistům na MHD a tím 

zkrátit popř. zcela eliminovat alespoň část tzv. zdrojové dopravy proudící denně do 

centra HMP i po plánované SOKP 511 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

ad 1) Ve stávajícím řešení SOKP 511, které je předmětem posuzování, nelze zajistit 

požadované napojení v MÚK Běchovice  - nelze dodržet požadované technické parametry dle 

platných norem. Jiné řešení je možné samostatným řešením napojení Českobrodské na SOKP 

511. Variantní řešení MÚK Dubeč, které navrhuje např. Hl. město Praha - přesunutí hlavní 

trasy silničního okruhu D0 (s největší dopravní zátěží) do nejnižší etáže a spojnice 

Štěrboholská radiála - 1/12 nad něj - se v současnosti ze strany ŘSD projekčně prověřuje. 

Podle předběžných výsledků toto řešení umožňuje požadované napojení v MÚK Běchovice.   

ad 2) Jedná se o opatření v kompetenci příslušného stavebního úřadu. 

ad 3) Jedná se o změnu projektu, která bude posouzena v další přípravě záměru. 
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ad 4) Požadavek na zahájení projekčních prací na SOKP 518 a 519 je logický, netýká 

se probíhajícího procesu dle zákona 100/2001 Sb. Jedná se spíše o apel na ŘSD. Vazba 

pravomocného ÚR k SOKP 511 na EIA SOKP 518 a 519 je věcí příslušného správního úřadu. 

ad 5) Je možno s připomínkou vyslovit souhlas. Je to i předmětem připomínky Hl. m. 

Prahy. Dokumentace pochopitelně pracovala se zadáním, které obdržela.  

ad 6) Připomínka je logická, je však nutno vyčkat příslušných rozhodnutí včetně 

územního souhlasu a stavebního povolení. Navíc je nutno zpracovat dílčí projekty a to i se 

zohledněním předpokládané výsadby stromů pro snížení imisní zátěže TZL a B(a)P podél 

trasy SOKP 511. 

ad 7) Jedná se o podnět, který není v kompetenci procesu dle 100/2001 Sb.  

ad 8) Jedná se o podnět, na druhou stranu je nutno konstatovat, že dle předložené 

dokumentace není žádný obytný objekt v okolí SOKP 511 vystaven nadlimitnímu negativnímu 

vlivu pocházejícím ze stavby SOKP 511 či v kumulaci z dalších silničních staveb. Výjimkou je 

obytný objekt na katastru Kolovraty, kde je i v dokumentaci uveden odkup objektu. 

ad 9) Současné zprovoznění SOKP 511 a přeložky I/12 je zásadní podmínkou - 

křižovatka Beranka nemá přímou vazbu z hlediska koordinace staveb – SOKP 511 a přeložky 

I/12. Realizace křižovatka Beranka - v podstatě věcí obecné koordinace ŘSD dopravních 

staveb na SOKP a navazujících dálničních komunikací   

ad 10) Připomínka logická, netýká se však předmětného záměru. Spíše důrazné 

upozornění na zásadní problém orgánům státní správy. 

 

Městská část Praha - Královice  

ze dne 22. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Sděluje, že k dokumentu nemá jejich MČ žádné připomínky.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Městská část Praha-Dubeč 

vyjádření č. j.  SZ CJ 00435/2017 MCPDUB/2 ze dne 22. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

1. Požadují, aby byla maximalizována protihluková opatření proti šíření hluku z MÚK 

Dubeč a stavby 511 směrem k obytné zástavbě Dubče. Konkrétně se jedná o následující 

opatření:  

(1.1) prodloužení protihlukové stěny tak, aby byla umístěna také podél MÚK Dubeč jižním 

směrem, tj. směrem k intravilánu Dubče, tj. v místě, kde se nájezdové rampy zvedají až 

do výše 8 m nad terén a kde protihlukové stěny dle aktuální PD paradoxně chybí.  

(1.2) doplnění navržené protihlukové stěny JZ směrem mezi křížením s ulicí Ke Křížkám a 

MÚK Dubeč zemním valem (možnost využití přilehlých pozemků ve vlastnictví 

hl.m.Prahy). Zemní val doplněný zelení by zároveň plnil funkci ochrany před emisemi a 

snížil by tak nárůst emisí PM10 nad směrnou hodnotu (viz také bod 3).  
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(1.3) prodloužení protihlukové stěny směrem k přírodní památce Lítožnice, tak, aby 

pokrývala celý úsek mezi mostem přes Říčanský potok a křížením s ul. Ke Křížkám (tj. 

SV směrem). Jednalo by se o prodloužení protihlukové stěny o cca 150 m.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedené náměty lze chápat jako nadlepšení akustické zátěže od předpokládaného 

konečného stavu – na druhou stranu nadstandardní protihluková opatření nelze jednoznačně 

podpořit. Navržená protihluková opatření vyplývají ze zpracovaného Akustického posouzení 

v dokumentaci lze je považovat za adekvátní. 

2. Část EIA „Hodnocení zdravotních rizik – hluk“  

(2.1) Do hodnocených výpočtových bodů Dub_1 až Dub_3 požadují zařadit další výpočtové 

body, zahrnující bytové domy v ul. Ke Korunce, Winklerova a U Dubečské tvrze, které 

se nacházejí nejblíže plánované stavbě a u nichž lze očekávat největší negativní dopad 

stavby.  

(2.2) Upozorňují, že verze dokumentace k EIA umístěná na 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP472 není kompletní, protože neobsahuje 

hlukové mapy. Z toho důvodu navrhují hlukové mapy do elektronické verze doplnit a 

prodloužit dobu vyvěšení doplněné dokumentace pro předejití budoucím nejasnostem 

nebo sporům.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ad 2.1. - vyžádáno od zpracovatele dokumentace - viz příloha 3 posudku. Citace 

z doplnění - Výpočet prokázal, že v žádném z doplněných míst v obci Dubeč situovaném v okolí 

SOKP 511 nedochází vlivem provozu dopravy na SOKP 511 k překročení hygienických limitů hluku 

z dopravy na dálnicích a silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy – LAeq,T = 60/50 dB 

(den/noc).  

Informace uvedené v příloze č. 7 (Hodnocení zdravotních rizik - hluk) dokumentace 

nevyžadují tedy na základě uvedeného žádné doplnění. 

Ad. 2.2. - podle aktuálního stavu na portálu cenia - MZP472 hlukové mapy jsou 

zveřejněny 

3. Část EIA „Hodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví“  

(3.2) Požadují doplnit návrhy opatření (např. valů osázených zelení, viz např. požadovaný bod 

1.2) na zmírnění nárůstu počtu osob zatížených znečištěním prachovými částicemi 

PM10 v předmětném území. 

(3.2) Obdobně jako u (2.2) upozorňují, že verze dokumentace k EIA umístěná na 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP472 není kompletní, protože neobsahuje 

mapy znečištění emisemi. Opět navrhují mapy do elektronické verze doplnit a 

prodloužit dobu vyvěšení doplněné dokumentace. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Ad 3.1. Ozelenění je předmětem SO 801 Sadové úpravy. Je skutečností, že ozelenění 

valů zde není výslovně uvedeno, i když se s tím obecně uvažuje. Přitom je nutno mít na paměti, 

že osázení dřevinami lze uvažovat pouze v místech, kde to umožňují rozhledové poměry. 

Zpracovatel posudku proto v další fázi projektové přípravy doporučuje prověřit schůdnost 

realizace ozelenění dřevinami na valech stavby SOKP 511 s cílem maximálního možného 

využití - zahrnuto v návrhu závazného stanoviska.  
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 Součástí opatření k snížení imisní zátěže tuhými znečišťujícími látkami a B(a)P je 

výsadba dřevin v rozsahu dle str. 202 - 213 Dokumentace 8 037 stromů pro SOKP 511 (pro 

přeložku I/12 - 1 537 stromů) - zahrnuto v návrhu závazného stanoviska. Plochy výsadby 

těchto stromů nejsou v dosavadním řešení záměru zatím stabilizovány a budou řešeny v další 

projektové přípravě. 

Ad. 3.2. - podle aktuálního stavu na portálu cenia - MZP472 - mapy znečištění jsou 

zveřejněny 

 

Městská část Praha Dolní Počernice 

vyjádření č. j.  0779/17/POK ze dne 24. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Uvádějí, že posuzovaná stavba bude ve svých důsledcích významným způsobem 

ovlivňovat území jejich MČ, zejména lokalitu Vinice. Požadují: (číslování podle zpracovatele 

posudku) 

1. uvedení do provozu přeložky silnice I/12 Českobrodská současně s uvedením do 

provozu stavby 511 

2. požadují realizovat vyvolanou investici obchvatu zástavby Dolních Počernic nově 

vybudovanou obslužnou komunikací, která propojí Českobrodskou ul. z míst 

čerpací stanice PHM „Petr“ na ul. Národních hrdinů k jejímu křížení se 

Štěrboholskou radiálou tak, jak je stanoveno platným územním plánem. 

Nájezdové rampy na Českobrodské ulici ve směru na Štěrboholskou radiálu a ze 

Štěrboholské radiály na Českobrodskou ulici nelze uzavřít dříve, než bude 

zprovozněno nové napojení přeložky I/12 na SOKP 

3. doporučují zabývat se novým uspořádáním nájezdové rampy v Českobrodské ul. 

ve směru na Štěrboholskou radiálu tak, aby nedocházelo ke kolizím s vozidly, 

přijíždějícími na Štěrboholskou radiálu ve směru od stavby 510 

4. požadují doplnit protihlukové stěny na Štěrboholské radiále od jejího křížení 

s Českobrodskou ul. ve směru do centra s jejich ukončením u mostu mezi Dolními 

Počernicemi a Dubčí (prodloužení ul. U Konečné) a dále doplnit PHS na 

nájezdových rampách u Českobrodské ul. tak, aby byly oboustranné 

5. po uvedení stavby do provozu provést měření, která by prokázala dodržení 

hygienických limitů uváděných v dokumentaci 

6. v případě nedodržení hyg. limitů provést taková opatření, která by byla v souladu 

s platnými hyg. normami 

7. v dokumentaci ošetřit řešení likvidace těžkých kovů, které jsou při splachu 

dešťových vod zaústěny do rybníka (např. kořenová čistírna) 

8. navržený monitoring spodních vod posunout blíž k PP Počernický rybník 

z důvodů přesnějšího prokázání vlivů na tuto PP 

9. posoudit stávající dilatační spáry u mostu přes Počernický rybník za vhodnější 

typ, který zajistí snížení hluku na zástavbu Dolních Počernic a Běchovic, který 

současné dilatační spáry vydávají 
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10. v příloze č. 15 - „Projekt monitoringu“ požadují doplnit měřící místa s označením 

DP01, DP02  a DP03, která jsou v textové části uváděna i s naměřenými 

hodnotami, ale v této příloze je nenalezli 

11. v příloze č. 5 doplnit monitoring kvality ovzduší o MČ Praha - Dolní Počernice 

Po vypřádání připomínek považují záměr za akceptovatelný.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

ad) 1 - jedná se o jednu ze základních podmínek uvedení do provozu SOKP 511 - 

součást podmínek závazného stanoviska 

ad) 2 - požadovaná vyvolaná investice obchvatu zástavby Dolních Počernic nově 

vybudovanou obslužnou komunikací, která propojí Českobrodskou ul. z míst čerpací stanice 

PHM „Petr“ na ul. Národních hrdinů - není součástí záměru SOKP 511 a požadavek je nutno 

uplatnit u příslušného správního úřadu, k zařazení do plánu investic 

ad 3) - na základě i jiných vyjádření je prověřována možnost jiného řešení MUK 

Dubeč - (např. možnost výškového přesunutí hlavní trasy okruhu D0 (s největší dopravní 

zátěží) do nejnižší etáže a spojnice Štěrboholská radiála - I/12 nad něj). Jiné uspořádáním 

nájezdové rampy v Českobrodské ul. ve směru na Štěrboholskou radiálu bude rovněž součástí 

tohoto prověření. 

ad 4) požadavek na doplnění protihlukových stěn považuje zpracovatel posudku 

v současnosti za nadbytečná, navržená protihluková opatření jsou adekvátní a splňují platné 

legislativní předpisy. 

ad 5) v rámci zkušebního provozu SOKP 511 (a rovněž přeložky I/12) budou 

provedena akustická měření minimálně v rozsahu požadavku příslušného orgánu ochrany 

veřejného zdraví 

ad 6) jedná se o logický požadavek, který při překročení platných hygienických limitů 

musí následně být realizován - přesto, že toto vyplývá z platných legislativních předpisů, je 

zařazeno zpracovatelem posudku do návrhu podmínek závazného stanoviska pro důležitost 

požadavku  

ad 7) likvidace těžkých kovů z dováděných dešťových vod - správce většiny vodních 

toků ve styku se stavbou SOKP 511 - Povodí Vltavy, státní podnik - nemá ve svém vyjádření 

výhrady k nakládání s dešťovými vodami z provozu stavby. Zpracovatel posudku souhlasí s 

dokumentací v tom, že hlavním polutantem v dešťových vodách z povrchu komunikace jsou 

chloridy. 

ad 8) aktualizace „Projektu monitoringu“ se zohledněním relevantních připomínek 

bude zpracována v rámci další projekční přípravy záměru. Opatření k „Projektu 

monitoringu“ jsou součástí návrhu závazného stanoviska 

ad 9) stávající dilatační spáry u mostu přes Počernický rybník se týkají provozované 

stavby SOKP 510, resp. připravovaného zkapacitnění SOKP 510 v úseku Běchovice - Satalice 

na průběžné 3+3 jízdní pruhy, požadavek je potřeba uplatnit u ŘSD. Podle názoru 

zpracovatele posudku je problém řešitelný. 

ad 10) Požadavek -„Projekt monitoringu“ doplnit měřící místa s označením DP01, 

DP02  a DP03 - viz bod 8 - Opatření k „Projektu monitoringu“ jsou součástí návrhu 

závazného stanoviska 

Ad 11) Požadavek - doplnit monitoring kvality ovzduší o MČ Praha - Dolní Počernice- 

viz bod 8 - Opatření k „Projektu monitoringu“ jsou součástí návrhu závazného stanoviska 
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Obec Nupaky 

vyjádření č. j.  0382/2017/OUNup ze dne 24. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Sdělují, že k dokumentaci nemají připomínky.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Městská část Praha Nedvězí 

vyjádření ze dne 25. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Sdělují, že v období od 25. 4. 2017 do 25. 5. 2017 nebyly ze strany občanů ani jiných 

právních subjektů vzneseny žádné připomínky k dokumentaci.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

1.2. Územní samosprávné celky (obdržely dokumentaci „na vědomí“) 

Obec Dobročovice 

vyjádření č. j. oúd/2017/198 ze dne 26. 4. 2017 

Podstata vyjádření: 

Nejsou dotčená obec a souhlasí s  dokumentací. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Městská část Praha 20 

vyjádření č. j.  MCP20 008892/2017/OŽPD/Bid ze dne 17. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Prostřednictvím odboru životního prostředí je zasíláno usnesení z mimořádného 

zasedání Rady MČ Praha 20, které se konalo dne 16. 5. 2017. V tomto usnesení je uvedeny 

následující požadavky: 

1. Požadují doplnit dokumentaci o dopravní model, který bude simulovat, jak bude 

ovlivněna intenzita dopravy v Horních Počernicích po realizaci plánovaného záměru. 

2. Požadují doplnit dokumentaci o vliv na dopravu na území celého hlavního města. 

Dokumentace řeší pouze dopravu v nejbližším okolí plánovaného okruhu z důvodu: 

 nedostatečně a kontroverzně vymezené dotčené území 
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 nedostatečně zdůvodněná invariantnost záměru 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

ad 1) V příloze č. 1 dokumentace jsou situace s intenzitami dopravy na okolních 

komunikacích ve stávajícím stavu (2016), v roce 2025 bez záměru a v roce 2025 se záměrem; 

příloha č. 3 dokumentace - Komplexní posouzení alternativního návrhu silničního okruhu 

kolem Prahy - např. v příloze zatížení silniční sítě - hlavní tahy celá Praha.  

Je skutečností, že Horní Počernice se nacházejí mimo řešené území i mimo 

publikované intenzity dopravy na vybraných komunikacích mimo řešené území v dokumentaci 

a v přílohách (s výjimkou SOKP 510 v úseku Chlumecká D11).  

Intenzity dopravy stávající a predikované včetně realizace SOKP 511 v Horních 

Počernicích jsou publikovány v Dokumentaci dle 100/2001 Sb. k záměru Pražský okruh - 

stavba 510 Satalice - Běchovice (kód MZP244), ke kterému bylo vydáno kladné závazné 

stanovisko.  

ad 2) V posuzované dokumentaci je hodnocena doprava v řešeném území a na 

vybraných komunikacích mimo řešené území (10 vybraných úseků). Tyto komunikace byly 

vybrány na základě sledování relevantních změn v celém pražském modelu dopravy. Jedná se 

o komunikace, kde díky relevantním změnám v intenzitách dopravy by mohlo dojít i k 

prokazatelným, resp. hodnotitelným významným změnám. Řešení dopravní intenzity na území 

celého hlavního města v jednotlivých stavech je sice v principu možné, přesahuje však již 

rámec posuzovaného záměru a vyžadovalo by toto samostatnou studii (řešenou např. TSK a 

IPR). Dle názoru zpracovatele posudku je problematika dopravy v dokumentaci řešena 

dostatečně.   

Dokumentace podle informace na str. 31 řeší území o ploše cca 97 km2, což je území 

významně větší než bylo v dokumentaci EIA z roku 2001 (Ing. Vrdlovcová). 

Invariantnost záměru je v dokumentaci zdůvodněna a zpracovatel posudku s tímto 

zdůvodněním souhlasí. Trasa SOKP 511 tak, jak popsána v dokumentaci, je stabilizována 

v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, příp. dalšími dokumenty.  Trasa SOKP 

511 byla ve variantách (4 varianty) posouzena již dříve dle zákona 244/92 Sb. (kód XXX767) 

– „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 D1 – Běchovice“, se souhlasným stanoviskem 

MŽP (2002) pro dvě varianty. Stávající řešení SOKP 511 SOKP toto souhlasné stanovisko 

respektuje.  

 

Městská část Praha 14  

usnesení ze dne 15. 5. 2017  

Podstata vyjádření: 

Souhlasí se stavbou za splnění těchto podmínek: 

1. realizovat před zprovozněním záměru protihluková opatření na stavbě 510 Satalice - 

Běchovice, předpokládaná při zkapacitnění tohoto úseku tak, aby byly dodrženy hygienické 

limity hladin hluku u chráněných objektů a nedošlo ke zhoršení kvality ovzduší v oblasti 

Černého Mostu. 

2. urychlit realizaci regionální investice do dopravní infrastruktury základního 

komunikačního systému ve východní části hl. m., aby mohly být vytvořeny předpoklady pro 

hlavní funkce v přenesení tranzitních dopravních vztahů. 

Dále požadují: 
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1. doložit vliv SOKP stavby 511 na celkovou dopravní síť města 

2. rozšíření dotčeného území o Jahodnici a Hostavice  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ad 1) Co se týká podmínky realizovat opatření na stavbě 510 – netýká se předmětného 

posuzovaného záměru, protihluková opatření k této stavbě (zkapacitnění) budou realizována 

podle harmonogramu projektu této stavby. 

Ad 2) Co se týká realizace investice do dopravní infrastruktury, jedná se o námět 

logický z hlediska celkového řešení dopravní infrastruktury v širším území – nemá však přímý 

vztah k posuzované dokumentaci. 

Intenzity dopravy v jednotlivých posuzovaných stavech na vybraných významných 

komunikacích v Hlav. m. Praze a Středočeského kraje jsou uvedeny v tabulkách 14 a 15 

dokumentace. Jedná se celkem o 20 úseků komunikací. Jedná se o komunikace, kde díky 

relevantním změnám v intenzitách dopravy by mohlo dojít i k prokazatelným významným 

změnám. 

Jahodnice a Hostavice jsou součást MČ Praha 14. Na území MČ Praha 14 se stavba 

SOKP 511 nenachází. Z hlediska akustické zátěže není území Jahodnice a Hostavice 

specificky řešeno - je řešena ulice Českobrodská procházející mezi uvedenými místními 

částmi. V případě ovlivnění ovzduší se Jahodnice a Hostavice nacházejí při hranici řešeného 

území - v této oblasti nejsou na základě výsledku rozptylové studie předpokládány významné 

změny v kvalitě ovzduší. 

 

Obec Dobřejovice a Herink 

zastoupeni JUDr. Petrou Humlíčkovou, Ph.D. 

vyjádření ze dne 7. 6. 2017 

Podstata vyjádření: 

Mají následující připomínky: 

1. Nedostatečně vymezené dotčené území, rozsah vymezeného dotčeného území 

neodpovídá charakteru a účelu stavby - namítají, že by měly být posouzeny všechny 

nedostavěné částí SOKP jako jeden komplexní záměr a posuzovaným dotčeným územím by 

mělo být území celého hl. m. Prahy a jeho přilehlého okolí. Nesouhlasí s velmi omezeným 

vymezením dotčeného území a zároveň považují za zásadní nedostatek, že zhotovitel 

posuzoval pouze několik málo vybraných dopravních tahů a další významné komunikace 

neposuzoval. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dle zpracovatele posudku je dotčené území vymezeno dostatečně a je uvedeno na str. 

31 dokumentace – zahrnuje plochu cca 97 km2, při délce trasy SOKP 511- 12,571 km. 

Požadavek na posouzení všech nedostavěných i dostavených částí SOKP jako jeden 

komplexní záměr by v principu mohl být předmětem nějaké studie, ale nemůže být předmětem 

posuzované dokumentace. Na druhé straně však dokumentace pracuje s dopravními 

frekvencemi na úrovni 2025 a 2040+, což znamená, že zohledňuje v příslušném časovém 

horizontu předpokládaný vývoj, včetně realizace příslušných dopravních staveb (včetně 

SOKP). 
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Pochopitelně všechny úseky SOKP, které dosud nemají závazné stanovisko dle 

100/2001 Sb. budou v režimu tohoto zákona posouzeny, jakmile budou oznamovatelem 

předloženy tak, jako tomu bylo i v případě staveb 510, 512 – 517, včetně případných změn 

stávajících staveb, pokud příslušný úřad uzná, že předmětná změna vyžaduje posouzení. 

Posuzovaná Dokumentace EIA řeší jak stav v roce 2025, kdy není uvažováno 

s provozem staveb SOKP 518 a 519, tak i stav v roce 2040+, kdy je s provozem těchto staveb 

uvažováno, takže je zřejmý celkový výsledný stav. 

2. Neposouzení dopravní kapacity - uvádějí, že realizovaná část SOKP 512 dokladuje 

zásadní podhodnocování vlivů záměru na životní prostředí v průběhu jeho povolování a 

posléze neochotu tuto nadlimitní zátěž řešit. V  dokumentaci není určena kapacita záměru. 

Požadují dokumentaci doplnit o stanovení maximální kapacity a její posouzení. Požadují, aby 

nebylo vydáno kladné stanovisko k EIA 511 do doby účinného a uspokojivého řešení hlukové 

zátěže na SOPK 512. Mají připomínky k měření hluku prováděná a financovaná stavebníkem 

a upozorňují, že pro vyhlášku o účincích hluku na zdraví nebyla provedena RIA (Regulatory 

impact analysis), tedy nebyl zhodnocen a poměřen vliv legislativních změn na veřejné zdraví. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dopravní kapacita je uvedena v přílohách 1 a 2 dokumentace „Dopravně inženýrské 

podklady…..“. Pro současný stav a střednědobý výhled (rok 2025) tyto podklady poskytla 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK hl. m. Prahy) a pro dlouhodobý výhled (stav 

2040+) Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR hl. m. Prahy). Tyto podklady 

jsou zpracovány organizacemi, které dlouhodobě intenzitou silniční dopravy na území Hl. m. 

Prahy a bezprostředního okolí se zabývají, dle zpracovatele posudku jsou dostatečné a jiné 

relevantní údaje nejsou. 

Nelze spojovat s problémy na SOKP 512 – jedná se o samostatný problém, který ŘSD 

řeší.  

Zpracovatel posudku dost dobře nechápe připomínku k tomu, že měření hluku bylo 

financováno stavebníkem. Veškeré práce související s vypracováním posuzované dokumentace 

byly financované oznamovatelem – ŘSD, není logický důvod, aby je financoval někdo jiný.  

Hodnocení dopadů regulace (anglicky Regulatory Impact Assessment nebo Regulatory 

Impact Analysis, zkratkou RIA) je soustava metod směřujících k systematickému zhodnocení 

negativních nebo pozitivních dopadů variant navrhovaných (ex ante) či existujících (ex post) 

regulací. Regulacemi se rozumí soubor rozmanitých nástrojů, pomocí kterých vláda ovlivňuje 

chování občanů a jejich skupin (jako např. podnikatelů) s cílem řešit identifikované problémy. 

Jedná se o možné využití RIA při přípravě koncepčních materiálů, v daném případě je však 

hodnocen konkrétní záměr.  

3. Nedostatečně odůvodněná invariantnost - citují z ustanovení § 6 odst. 4 zákona 

100/2001 Sb., zmiňují politické a soudní spory o trasu nedostavěných částí SOKP a 

Vyhledávací studii a Studii proveditelnosti regionální varianty SOKP z roku 2014. Záměr 

SOKP 511 je přesto v dokumentaci posuzován jen v jedné variantě.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s odůvodněním jedné varianty v dokumentaci. 

Předmětem posuzování je trasa SOKP 511 uvedená v dokumentaci. Trasa SOKP 511 tak, jak 

popsána v dokumentaci, je stabilizována v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, 

příp. dalšími dokumenty.  Trasa SOKP 511 byla ve variantách (4 varianty) posouzena již 

dříve dle zákona 244/92 Sb. (kód XXX767) – „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 D1 – 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Regulace
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Běchovice“, se souhlasným stanoviskem MŽP (2002) pro dvě varianty. Stávající řešení SOKP 

511 SOKP toto souhlasné stanovisko respektuje. Tzv. regionální varianta není dle 

zpracovatele posudku reálnou variantou k SOKP 511 – není stabilizována, není projekčně 

dořešena, neřeší dokončení SOKP v požadovaných parametrech a intencích.  

4. Neúčinná protihluková opatření - nebyly posuzovány nejnovější technologické 

postupy a nejnověji dostupné materiály pro protihluková opatření. Valy jsou mnohem méně 

účinná protihluková opatření než kvalitní protihlukové stěny, které jsou obvykle využívány 

v severní a západní Evropě. Typy a příklady stěn uvádějí v příloze. Požadují přepracování 

protihlukových opatření na více účinná a doplnění těchto opatření také na SOPK 512 kolem 

celé Jesenice.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K připomínce, že valy jsou mnohem méně účinná protihluková opatření než kvalitní 

protihlukové stěny, je nutno uvést, že v technickém řešení jsou využívána protihluková 

opatření s ohledem na terén, kterým stavba probíhá. Zcela jistě není účelné obklopit 

komunikace jen protihlukovými stěnami, pokud jsou k dispozici i jiná opatření. 

Zpracovatel posudku je toho názoru, že navržená protihluková opatření stavby SOKP 

511 jsou adekvátní a zajišťují ochranu před hlukovou zátěží v souladu s platnou legislativou. 

K SOKP 512: 

Posuzování SOKP 512 proběhlo ještě v režimu zákona 244/1992 Sb. V procesu EIA se 

posuzovala situace na úrovni sčítání v roce 1995, závazné stanovisko EIA bylo vydáno v roce 

2001.  

V době se vycházelo z v té době platné metodiky výpočtu a predikce dopravní zátěže, a 

navíc byla jiná situace - ČR nebylo součástí EU, a tedy ani Schengenu (ČR součástí od roku 

2007). V této souvislosti v procesu EIA došlo logicky k podcenění budoucí dopravy na  SOKP 

512, což je projevilo při uvedení do zkušebního provozu v roce 2010.  

Mimo to je nutno upozornit na skutečnost, že proti stavu zpracování dokumentace EIA 

v roce 2000 došlo k výstavbě nových objektů sloužících k bydlení v blízkosti současného 

SOKP 512, což rovněž zhoršilo akustickou situaci po zprovoznění SOKP 512. Část 

nápravných opatření byla realizována, další jsou v přípravě. Specifickou problematiku SOKP 

512 nelze spojovat s SOKP 511. 

Požadují vrácení dokumentace k přepracování a doplnění. Konkrétně se jedná o: 

 Popis a posouzení vlivů na SOKP 512 při zátěži na maximální kapacitu 

 Navržení dostatečných PHO i na úseku SOKP 512 včetně celé Jesenice 

 Posouzení záměru SOKP jako celku 

 Změnu vymezení dotčeného území 

 Posouzení variant záměru (včetně doplnění o existující studie o regionální 

variantě) 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku nevidí důvod k vrácení dokumentace k přepracování a doplnění. 

Připomínky k SOKP 511 vycházejí sice logicky z SOKP 512, ale SOKP 512 je samostatnou 

problematikou, která je ze strany ŘSD v řešení.  
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1.3. Územní samosprávné celky (nebyly obeslány) 

Městská část Praha - Ďáblice 

vyjádření č. j.  0903/2017_MCPD ze dne 19. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Podávají následující vyjádření: 

1. Nedostatečně vymezené dotčené území, rozsah vymezeného dotčeného území neodpovídá 

charakteru a účelu stavby - popisují problematiku SOKP 510 zejména z hlediska 

nedodržování limitů hluku. Namítají, že by měly být posouzeny všechny nedostavěné částí 

SOKP jako jeden komplexní záměr a posuzovaným dotčeným územím by mělo být území 

celého hl. m. Prahy a jeho přilehlého okolí. Nesouhlasí s velmi omezeným vymezením 

dotčeného území a zároveň považují za zásadní nedostatek, že zhotovitel posuzoval pouze 

několik málo vybraných dopravních tahů a další významné komunikace neposuzoval. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K problematice SOKP 510 - zkapacitnění - je řešena samostatně včetně problematiky 

hlukové zátěže. K záměru vydáno souhlasné stanovisko MŽP. 

Dle zpracovatele posudku je řešené území vymezeno dostatečně a je uvedeno na str. 31 

dokumentace – zahrnuje plochu cca 97 km2, při délce trasy SOKP 511 - 12,571 km. Porovná-

li se rozsah hodnoceného území v oznámení EIA z roku 2001 (Ing. Vrdlovcová), dojdeme k 

jednoznačnému závěru, že je nyní řešen podstatně větší rozsah hodnoceného území. 

Předmětem posuzování vlivu na životní prostředí je předložený záměr SOKP 511. 

Další zatím z hlediska procesu EIA nedořešené úseky SOKP budou v režimu zákona dle 

100/2001 Sb. posouzeny, jakmile budou oznamovatelem předloženy tak, jako tomu bylo i 

v případě staveb 510, 512 – 517, včetně případných změn stávajících staveb, pokud příslušný 

úřad uzná, že předmětná změna vyžaduje posouzení. 

2. Netransparentní dopravní model - žádají o doplnění kartogramů intenzit dopravy 

pro celé území Prahy, a to ve všech posuzovaných stavech: 2016 (stávající), 2025 (bez 

záměru a se záměrem) a 2040+ (se záměrem) a aby tyto podklady byly podrobnější pokud jde 

o složení dopravy, neboť v dokumentaci jsou dosud zveřejněné pouze informace: „všechna 

vozidla“ a „pomalá vozidla“ = nad 3,5 t, jež veřejnosti nedávají žádnou informaci o podílu 

těžké nákladní dopravy (nad 6 a 12 t). V dokumentaci EIA by měla být jasně doloženo, jaký 

je stav a pohyb kamionové dopravy v ČR a na území města nyní a jak se změní ve 

výhledových stavech (TSK a ŘSD těmito informacemi disponuje díky mýtným branám a 

automatizovanému sčítání dopravy).  

K případné námitce, že celá nedostavěná část „Silničního okruhu kolem Prahy“ byla 

již posouzena v rámci SEA Aktualizace č. 1 ZÚR Praha, dodávají, že tyto jimi požadované 

dopravní intenzity stávající a očekávané budoucí - pro celou Prahu - nebyly nikde v ZÚR a A-

ZÚR č. 1 zveřejněny a dopravní model v A-ZÚR pracoval ve výhledu se zcela nerealistickým 

stavem a výkonem dopravní sítě vzhledem k demografickým datům a výhledovému roku 

2020. 

Význam správných vstupů ilustruje i příklad realizované části SOKP 512, který 

ukazuje na zásadní podhodnocování vlivů záměru na životní prostředí v průběhu jeho 

povolování a posléze neochotu tuto nadlimitní zátěž řešit.  



V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci 

135 

 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podle přílohy 1 dokumentace zpracovatel této části (TSK) disponuje dopravním 

modelem pro hl. m. Prahu a jeho okolí, který je zpracován a aktualizován v softwarovém 

prostředí pro dopravní plánování PVT - VISION, makro/mezo-model v programu VISION. 

Modelem zpracované území je rozděleno do cca 1600 zón, mezi kterými existují dopravní 

vztahy.  

Pochopitelně publikace těchto dat (o intenzitách dopravy) v rámci dokumentace a to 

včetně všech hodnocených stavů je neúnosné. 

Intenzity dopravy v jednotlivých posuzovaných stavech na vybraných významných 

komunikacích v Hlavním městě Praze a Středočeského kraje jsou uvedeny v tabulkách 14 a 15 

dokumentace. Jedná se celkem o 20 úseků komunikací. Jedná se o komunikace, kde díky 

relevantním změnám v intenzitách dopravy by mohlo dojít i k prokazatelným významným 

změnám. 

Problém SOKP 512: 

Posuzování SOKP 512 proběhlo ještě v režimu zákona 244/1992 Sb. V procesu EIA se 

posuzovala situace na úrovni sčítání v roce 1995, závazné stanovisko EIA bylo vydáno v roce 

2001.  

V době se vycházelo z v té době platné metodiky výpočtu a predikce dopravní zátěže, a 

navíc byla jiná situace - ČR nebylo součástí EU, a tedy ani Schengenu (ČR součástí od roku 

2007). V této souvislosti v procesu EIA došlo logicky k podcenění budoucí dopravy na  SOKP 

512, což je projevilo při uvedení do zkušebního provozu v roce 2010.  

Mimo to je nutno upozornit na skutečnost, že proti stavu zpracování dokumentace EIA 

v roce 2000 došlo k výstavbě nových objektů sloužících k bydlení v blízkosti současného 

SOKP 512, což rovněž mělo dopad na akustickou situaci po zprovoznění SOKP 512. Část 

nápravných opatření byla realizována, další jsou v přípravě. Specifickou problematiku SOKP 

512 nelze spojovat s SOKP 511. 

3. Nedostatečně odůvodněná invariantnost - citují z ustanovení § 6 odst. 4 zákona 

100/2001 Sb., usnesení Ústavního soudu Pl.ÚS 24/2000 ze dne 12. 10. 2001 a ze str. 27 

dokumentace údaj týkající se odůvodnění variant záměru. Zmiňují politické a soudní spory o 

trasu nedostavěných částí SOKP a Vyhledávací studii a Studii proveditelnosti regionální 

varianty SOKP z roku 2014. Záměr SOKP 511 je přesto v dokumentaci posuzován jen v jedné 

variantě.  

Na základě uvedeného požadují v zájmu transparentnosti a srozumitelnosti doplnit 

Dokumentaci o tyto materiály:  

 Vyhledávací studie trasy dokončení SOKP (Sdružení Ing. Milan Strnad & 

NÝDRLE – projektová kancelář s.r.o., červenec 2014)  

 Studie proveditelnosti a účelnosti trasy dokončení SOKP (Sdružení Ing. Milan 

Strnad & NÝDRLE – projektová kancelář s.r.o., červen 2015)  

 Studie proveditelnosti a účelnosti trasy dokončení SOKP (dopracovaná verze) 

(Sdružení Ing. Milan Strnad & NÝDRLE – projektová kancelář s.r.o., prosinec 

2015)  

Stanovisko zpracovatele posudku: 
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Není předmětem záměru posuzování variant SOKP. Předmětem posuzování dle zákona 

100/2001 Sb. je předložený záměr v řešení uvedeném v dokumentaci. Citované zprávy se 

týkají dokončení SOKP a jsou nad rámec probíhajícího procesu.  

Zpracovatel posudku souhlasí se zdůvodněním invariantnosti SOKP 511, jak je 

uvedena v dokumentaci. Trasa SOKP 511 tak, jak popsána v dokumentaci, je stabilizována 

v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, příp. dalšími dokumenty.  Trasa SOKP 

511 byla ve variantách (4 varianty) posouzena již dříve dle zákona 244/92 Sb. (kód XXX767) 

– „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 D1 – Běchovice“, se souhlasným stanoviskem 

MŽP (2002) pro dvě varianty. Stávající řešení SOKP 511 SOKP toto souhlasné stanovisko 

respektuje. Tzv. regionální varianta není dle zpracovatele posudku variantou k SOKP 511 – 

není stabilizována, není projekčně dořešena, neřeší dokončení SOKP v požadovaných 

parametrech a intencích.  

 

Zároveň požadují v Dokumentaci prověřit a dopracovat následující skutečnosti. 

Regionální varianta:  

1. je navržena v souladu s požadavky pro trasy TEN-T,  

2. neprochází územím, kde jsou již nyní překračovány hygienické limity (Černý Most, 

Horní Počernice),  

3. nezabírá na území hl. m. Prahy zastavitelná území pro bytovou a občanskou 

vybavenost,  

4. nevytváří umělou bariéru uvnitř městského organismu,  

5. vede územím s poloviční hustotou obyvatel než ve variantě A-ZUR,  

6. vyvádí veškerou tranzitní kamionovou a zbytkovou dopravu mimo území hl. m. 

Prahy a tím trvale do budoucna zlepšuje klima (smog) celé Prahy,  

7. nevytváří na trase TEN-T dopravně kolizní místa, zajišťuje plynulý a bezpečný 

průjezd tranzitní dopravě,  

8. svojí polohou mimo Prahu zajišťuje minimální mísení dopravy místní a tranzitní – 

zajišťuje tedy trvale nižší nehodovost,  

9. má o cca 22 miliard Kč nižší pořizovací stavební náklady (dokončení SOKP 

alternativa A-ZÚR = 55,6 mld. Kč; alternativa Regionální = 33,7 mld. Kč),  

10. bude přinášet vyšší příjmy z výkonového zpoplatnění (mýta),  

11. zlepší dopravní obslužnost území v Polabí mezi Čelákovicemi, Brandýsem n/L, 

Kostelcem n/L, Neratovicemi a Kladnem,  

12. převezme tranzitní a zbytkovou dopravu z II/101 v úseku D1 (Modletice) až 

Neratovice, což znamená úsporu pro Středočeský kraj cca 1,25 miliardy Kč 

nerealizací navrhovaných přeložek II/101. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Není předmětem záměru a probíhajícího procesu dle 100/2001 Sb. posuzování 

regionální varianty. 

Na závěr konstatují, že požadují vrácení dokumentace k přepracování a doplnění tak, 

aby vycházela z jasných a úplných informací, které budou veřejnosti k dispozici a zároveň 

záměr řádně a variantně posuzovala. Konkrétně se jedná o:  

- Posouzení záměru SOKP jako celku  

- Změnu vymezení dotčeného území  
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- Doplnění a zveřejnění dopravně inženýrských podkladů (pro celé území hl. m. Prahy, 

všechny výhledové stavy a včetně rozdělení na těžkou nákladní dopravu)  

- Posouzení variant záměru (včetně doplnění Dokumentace o existující studie o 

regionální variantě)  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Předmětem probíhajícího procesu dle 100/2001 Sb. je předložený záměr, tedy SOKP 

511 v řešení uvedeném v dokumentaci.  

Posouzení celého SOKP z hlediska vlivů na životní prostředí může předmětem studie, 

nikoliv však předmětem probíhajícího procesu. Zatím z hlediska zatím neposuzovaných úseků 

SOKP budou tyto posuzovány v procesu dle 100/2001 Sb. v platném znění, tak jak budou 

předloženy oznamovatelem, stejně tak jako úseky SOKP, kde stávající řešení vyžaduje změnu 

a příslušný úřad rozhodne, že předmětná změna podléhá posouzení. Nutno podotknout, že 

zprovoznění stavby SOKP 511 je provozně nezávislé na zprovoznění SOKP 518, resp. SOKP 

519, obdobně jako tomu bylo i u předchozích staveb SOKP 512, 513, 514, 515.  

Dle zpracovatele posudku je řešené území vymezeno dostatečně. 

Intenzity dopravy v jednotlivých posuzovaných stavech na vybraných významných 

komunikacích v Hlav. m. Praze a Středočeského kraje jsou uvedeny v tabulkách 14 a 15 

dokumentace. Jedná se celkem o 20 úseků komunikací. Jedná se o komunikace, kde díky 

relevantním změnám v intenzitách dopravy by mohlo dojít i k prokazatelným významným 

změnám. Tyto informace jsou pro proces posuzování vlivů na životní prostředí dostatečné. 

Regionální varianta není předmětem probíhajícího procesu dle 100/2001 Sb. 

Zpracovatel posudku nevidí důvod k vrácení dokumentace.  

 

Městská část Praha - Dolní Chabry 

usnesení ze dne 22. 5. 2017  

Podstata vyjádření: 

Rada městské části se připojuje k oponentuře pro úsek 511, která je zpracovaná MČ 

Praha - Ďáblice a zaslána a MŽP.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Viz stanovisko k vyjádření MČ Praha - Ďáblice. 

 

Městská část Praha-Satalice 

vyjádření č. j.  534/2017 MČPSAT ze dne 22. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

1. Mají připomínku k rozsahu posuzovaného území - dotčeným územím rozhodně 

nejsou pouze městské části a obce, jimiž záměr prochází. Předpokládají, že dojde k nárůstu 

dopravy i na přivaděčích na SOKP, jakým je v současné době i komunikace Budovatelská. O 

vlivu na životní prostředí v MČ Praha-Satalice nemůže být pochyb a dle jejich informací 

přitom není ve strategických investicích města ani ŘSD počítáno s jakýmkoli odhlučněním 

Vysočanské radiály a navazující D10, kde má obdobně jako u 510 ve výhledu dojít ke 

zkapacitnění na 3 pruhy.  
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Domnívají se, že by měly být posouzeny všechny nedostavěné částí SOKP jako jeden 

komplexní záměr a posuzovaným dotčeným územím by mělo být území celého hl. m. Prahy a 

jeho přilehlého okolí.  

Žádají doplnění dokumentace o dopravně inženýrské podklady TSK, IPR a ŘSD 

zobrazující území celé Prahy. Požadují, aby tyto podklady byly podrobnější, pokud jde o 

složení dopravy (podíl nákladní dopravy nad 6 a 12 t).  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Dle zpracovatele posudku je dotčené území vymezeno dostatečně a je uvedeno na str. 

31 dokumentace – zahrnuje plochu cca 97 km2, při délce trasy SOKP 511- 12,571 km. 

Posuzovaná Dokumentace EIA řeší jak stav v roce 2025, kdy není uvažováno 

s provozem staveb SOKP 518 a 519, tak i stav v roce 2040+, kdy je s provozem těchto staveb 

uvažováno, takže je zřejmý celkový výsledný stav. 

Pochopitelně všechny úseky SOKP, které dosud nemají závazné stanovisko dle 

100/2001 Sb. budou v režimu tohoto zákona posouzeny, jakmile budou oznamovatelem 

předloženy tak, jako tomu bylo i v případě staveb 510, 512 – 517, včetně případných změn 

stávajících staveb, pokud příslušný úřad uzná, že předmětná změna vyžaduje posouzení. 

Odhlučnění Vysočanské radiály a navazující D10 je jistě problém, který zajímá 

Městskou část, avšak není předmětem posuzované dokumentace. 

Podle přílohy 1 dokumentace zpracovatel této části (TSK) disponuje dopravním 

modelem pro hl. m. Prahu a jeho okolí, který je zpracován a aktualizován v softwarovém 

prostředí pro dopravní plánování PVT - VISION, makro/mezo-model v programu VISION. 

Modelem zpracované území je rozděleno do cca 1600 zón, mezi kterými existují dopravní 

vztahy. V rámci konkrétních úloh je posuzované území dále zpřesněno. 

Pochopitelně publikace těchto dat (o intenzitách dopravy) v rámci dokumentace a to 

včetně všech hodnocených stavů je neúnosné. 

Byly proto vybrány representativní významné úseky komunikací na území hl. m. Prahy 

a Středočeského kraje - viz tabulka č. 14 a 15 dokumentace (celkem 20 úseků) 

2. Zmiňují § 7 odst. 8 zákona o posuzování vlivů - příslušný úřad může navrhnout 

zpracování variant záměru a citují z usnesení Ústavního soudu Pl.ÚS 24/2000 ze dne 12. 10. 

2001. Zmiňují soubor studií proveditelnosti a účelnost z roku 2014 a 2015, které měli za cíl 

vyhledat možné alternativy vedení SOKP. 

Závěrem konstatují, že zájmem hl. města by mělo být ochránit jej před těžkou 

kamionovou dopravou a při stavbě okruhu vyhovět všem předpisům pro vedení transevropské 

dálniční sítě TEN-T, jejíž součástí SOKP má být. Záměr dostavby části 511 SOKP 

v navrhované stopě tyto podmínky nesplňuje.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jedná se o názor autora připomínky.  

  

Městská část Praha 11 
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vyjádření č. j.  MCP11/17/031093/Ur ze dne 22. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Na úvod shrnují údaje funkci, umístění a řešení záměru a konstatují, že dokumentace 

EIA vyplývá, že vliv záměru na své bezprostřední okolí bude spíše negativní, ať už z hlediska 

navýšení hlukové zátěže nebo zvýšením nepříznivých vlivů na ovzduší a klima. Nicméně jsou 

navržena taková kompenzační opatření, aby byly tyto negativní vlivy minimalizovány 

(protihluková opatření, výsadba zeleně atd.). Z celopražského hlediska bude mít záměr 

bezesporu pozitivní vliv. V širším systému města lze očekávat snížení intenzit zejména 

nákladní automobilové dopravy a s tím související pokles množství emisí a hlukové zátěže.  

Z uvedeného vyplývá, že potřebnost záměru je z celopražského hlediska nesporná a v 

případě realizace bude mít záměr značně pozitivní vliv na městskou část Praha 11. 

Zastupitelstvo městské části Praha 11 přijalo dne 19. 5. 2016 usnesení č. 0006/17/Z/2016, ve 

kterém konstatuje neúnosné/nadlimitní zatěžování životního prostředí emisemi zplodin a 

hluku, především z tranzitní nákladní automobilové dopravy na území Prahy 11 a dalších 

městských částí a podporuje urychlenou prioritní dostavbu Pražského okruhu v 

jihovýchodním segmentu Prahy, tj. stavbu 511.  

Zmiňované usnesení je přílohou vyjádření. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

2. DOTČENÉ SPRÁVNÍ ÚŘADY 

2.1. Dotčené správní úřady 

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí 

vyjádření č. j.  MHMP 781043/2017 ze dne 15. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: konstatují, že problematika 

záborů ZPF je v dokumentaci dostatečně zpracována.  

2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství: na úvod shrnují údaje o trvalých záborech 

lesních pozemků z dokumentace. Konstatují, že orgánem státní správy lesů jejich odboru již 

byly pro předchozí územní řízení povoleny zábory celkově ve stejném rozsahu a umístění, ale 

v k. ú. Dubeč byly z podstatné části tyto zábory uvedeny jako dočasné (po realizaci tunelu 

budou pozemky navráceny k plnění funkcí lesa). Z dokumentace není zřejmé, z jakého 

důvodu jsou původně dočasné zábory nyní specifikovány jako trvalé. V územním řízení 

budou vyžadovat řádné zdůvodnění trvalých záborů. K předložené dokumentaci nemají 

zásadní připomínky.  

3. Z hlediska nakládání s odpady: nemají zásadní připomínky. Pouze upozorňují na 

chybně uvedenou kategorii „N“ odpadu 17 03 02, který není možno recyklovat stejně jako 

odpad katalogového čísla 17 01 06 N.  

4. Z hlediska ochrany ovzduší: shrnují údaje o záměru, o imisním pozadí v zájmovém 

území, o výstupech z modelových výpočtů včetně etapy výstavby, o kumulativních vlivech 

z výstavby stavby 511 a přeložky I/12 a o navržených kompenzačních opatřeních pro 

eliminaci vlivů imisních příspěvků B(a)P (výsadba stromů). Konstatují, že záměr je v souladu 
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s koncepčním dokumentem z hlediska ochrany ovzduší a že se jedná o významnou stavbu, 

která dopravně odlehčí oblastem s hustou obytnou zástavbou. Při dodržení všech 

navrhovaných opatření považují realizaci záměru za přijatelnou, k předložené dokumentaci 

nenají žádné zásadní připomínky. 

5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny: konstatují, že dokumentace reflektuje všechny 

významné jevy a podrobně vyhodnocuje vlivy na jednotlivé složky životního prostředí hájené 

zákonem č. 114/1992 Sb. Předložené odborné studie považují za dostatečné a vypovídající.   

6. Z hlediska myslivosti: nemají připomínky. 

7. Z hlediska ochrany vod: shrnují údaje z dokumentace o záměru a o řešení záměru 

z hlediska vod (odvodnění silničního tělesa, překonávání vodních toků, záplavové území, 

monitoring vod). Upozorňují že: 

 Stavba podléhá projednání dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. 

 V ust. § 67 vodního zákona jsou uvedena omezení v záplavových územích, která je 

třeba zohlednit. 

 Na období výstavby je nutné vypracovat povodňový plán.  

 Navržené úpravy vodotečí a odvádění srážkových vod do těchto vodních toků je 

nutné projednat s jejich správci. 

 Stavbu dešťové kanalizace jako součást komunikace povoluje příslušný silniční 

správní úřad. 

 Přeložky vodovodních řadů, úpravy vodních toků příp. stavby dalších vodních děl 

podléhají projednání dle ust. § 15 vodního zákona. 

 Popouzení, zda se v případě hav. jímek a dalších nádrží jedná o vodní díla, přísluší 

příslušnému vodoprávnímu úřadu. 

 Pro období výstavby je nutné vypracovat havarijní plán a předložit jej ke 

schválení. 

Na závěr konstatují, že záměr považují za akceptovatelný a nemají zásadní 

připomínky.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší, ochrany přírody a 

krajiny a myslivosti: vzhledem k obsahu bez komentáře. 

Ad 2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství: připomínka se týká dočasných a trvalých 

záborů  PUPFL v k.ú. Dubeč, což bude zpřesněno v další projektové přípravě.  

Ad 3. Z hlediska nakládání s odpady: u odpadu 17 03 02 je opravdu chybně uvedena 

kategorie „N“ odpadu. V případě odstraňování povrchů z živičných směsí lze ve většině 

případů tento odpad recyklovat v obalovnách živičných směsí.  

Ad 7. Z hlediska ochrany vod: jedná se o upozornění na povinnosti vyplývající ze 

zákona o vodách a prováděcích předpisů. 

 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 
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vyjádření č. j.  064389/2017/KUSK ze dne 19. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

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

Pouze připomínají, že v případě možného dotčení chráněných druhů je nezbytné si ve fázi 

před vydáním územního rozhodnutí zajistit výjimku ze zákazů podle § 56. Sdělují, že byl 

vyloučen významný vliv na EVL a ptačí oblasti.   

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší - uvádějí, že silniční okruh 

kolem Prahy je považován za jednu z klíčových staveb, která by měla po svém dokončení 

přispět ke zlepšení kvality ovzduší v dané lokalitě. Při stavební činnosti je nutné uplatnit 

opatření, která povedou k omezení prašnosti. K nejefektivnějším patří např. očišťování kol 

nákladních automobilů před výjezdem ze staveniště na dopravní komunikace, minimalizace 

délky tras staveništní dopravy (výběr nejbližší skládky a deponií zeminy). Neodkrývat u 

stavby celý povrch najednou, ale provádět skrývku půdy a zemní práce postupně v závislosti 

na místě výstavby. Plochy určené k následným vegetačním úpravám osázet co nejdříve po 

dokončení prací tak, aby nová vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není možné 

vysadit vegetaci, je vhodné použít jutové plátno, mulč, látky či aplikovat jiná řešení pro 

zvýšení soudržnosti povrchu. Plochy určené k následnému zpevnění dočasně zhutnit nebo 

použít chemické stabilizátory pro snížení prašnosti. Zakrývat prašný stavební materiál při 

převozu na stavbu či izolovat prostory stavby od okolní zástavby. Za suchého počasí případně 

provádět skrápění areálu stavby. 

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu - 

upozorňují, že je nutné před vydáním územního rozhodnutí požádat o souhlas k odnětí půdy.  

Z hlediska zákona. č. 289/1995 Sb. o lesích - upozorňují, že je nutné před vydáním 

územního rozhodnutí požádat o souhlas k odnětí půdy.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Výjimka dle § 56 zákona 114/1992 Sb. a o souhlas s odnětím půdy dle zákonů č. 

334/1992 Sb. a. č. 289/1995 Sb. - jedná se o povinnost ze zákona a je to uvedeno v kapitole 

B.I.9. dokumentace.   

Opatření ke snižování prašnosti v období výstavby jsou jednak součástí záměru 

(uvedena v kapitole B.I.6 dokumentace a lze je považovat za závazné podmínky realizace 

záměru), nebo jsou navržena v kapitole D.IV. V návrhu závazného stanoviska: Aplikovat 

technicky dostupná opatření ke snižování sekundární prašnosti během výstavby. 

 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí 

vyjádření č. j.  25943/2017-MURI/OŽP/00354 ze dne 22. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný dle zák. 334/1992 Sb. - 

konstatují, že závazné stanovisko bude vydáno MŽP.  

Orgán státní správy lesů příslušný dle zák. 289/1995 Sb. - konstatují, že závazné 

stanovisko k umístění stavby na pozemcích do 50 m do okraje PUPFL a na pozemcích 

PUPFL bude vydáno MěÚ v Říčanech. Souhlas může být vázán na splnění podmínek. Po 

vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bude podána samostatná žádost o odnětí 

PUPFL.  
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Orgán státní správy myslivosti příslušný dle zák. č. 449/2001 Sb. - bez připomínek. 

Orgán ochrany přírody a krajiny příslušný dle zák. č.114/1992 Sb. - konstatují, že pro 

DUR byla již orgánem ochrany přírody a krajiny vydána závazná stanoviska, stanoviska popř. 

vyjádření, kde byly k předmětné stavbě stanoveny závazné podmínky, na kterých nadále 

trvají.  

Orgán odpadového hospodářství příslušný dle zák. č.185/2001 Sb. - bez připomínek.  

Orgán ochrany ovzduší příslušný dle zák. č. 201/2012 Sb. - bez připomínek. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Orgán ochrany přírody a krajiny - pokud se jedná o závazná stanoviska k DUR z roku 

2005 v novém územním řízení pro SOKP 511 v aktuálním řešení, budou tyto respektována 

s přihlédnutím k novým skutečnostem. 

Ostatní - vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy 

vyjádření č. j.  HSHMP 20176, 20296/2017 ze dne 9. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Uvádějí, že dokumentace k záměru je zpracována v dostatečném rozsahu pro 

posouzení vlivu záměru na životní prostředí z hlediska ochrany veřejného zdraví. V rámci 

území hl. m. Prahy nepředpokládají žádný výrazný negativní vliv záměru na veřejné zdraví. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 

vyjádření č. j.  ČIŽP/41/IPP/1704320.002/17/PVZ ze dne 15. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Oddělení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany vod a ochrany lesa 

nemají k předložené dokumentaci připomínky. Oddělení ochrany přírody uvádějí, že most 

Dubeč se kříží s Říčanským potokem a s přírodní památkou Lítožnice. V případě, že pilíře 

mostu nebudou bránit migraci živočichů, nebudou mít námitek k jejich umístění v ochranném 

pásmu přírodní památky. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Není zřejmé, proč by pilíře předmětného mostu mohly bránit migraci živočichů. Na 

str. 258 dokumentace je most Dubeč (šířka z pohledu migrace 242 m) vyhodnocen jako 

výborně z hlediska migrace živočichů kategorie C (savci střední velikosti) a D (obojživelníci, 

plazi, drobní savci) a jako nadprůměrný z hlediska migrace živočichů kategorie B (ostatní 

kopytníci).  

Most je ve stávající projektové dokumentaci řešen variantně: 

 dvoutrámová nosná konstrukce z monolitického dodatečně předpjatého betonu o 8 

mostních otvorech, 
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 ocelobetonová konstrukce z podélných ocelových nosníků spřažených s monolitickou 

železobetonovou deskou o 6 mostních otvorech. 

V návrhu závazného stanoviska uvedena podmínka: V konečném řešení SO 203 bude 

v maximální možné míře respektována břehová hrana Říčanského potoka a zamýšlený suchý 

poldr;  v konečném řešení SO 210 bude v maximální možné míře respektována břehová hrana 

Pitkovického potoka a zamýšlený suchý poldr.   

 

Ministerstvo zdravotnictví 

vyjádření č. j.  MZDR 26008/2017-2/OVZ ze dne 30. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Uvádějí, že záměr z hlediska ochrany veřejného zdraví dle předložené dokumentace 

k zjišťovacímu řízení není nutno dále rozpracovat a posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Nejedná se o dokumentaci ke zjišťovacímu řízení, ale o dokumentaci pro další řízení 

dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění.  Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje 

vyjádření ze dne 25. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Nemají k záměru námitek. Záměrem není dotčena ochrana výhradních ložisek. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Ministerstvo zemědělství 

vyjádření č. j.  25669/2017-MZE-16211 ze dne 24. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Vzhledem k plánovanému nízkému celkovému záboru PUPFL v rozsahu 12,759 m2 

neuplatňují žádné zpodrobňující podmínky. Pouze trvají na zachování přístupu k záměrem 

dotčeným PUPFL včetně budoucího ochranného pásma plánované komunikace za účelem 

jejich žádného obhospodařování. Zároveň žádají o: 

a) prověření možnosti uzpůsobení přechodů (podchodů) v místech křížení komunikace 

s migračními trasami zvěře (zejména černé, ale i dalších druhů) k umístění stacionárního či 

dočasného odchytového zařízení jako prevenci vzniku kolizí vozidel se zvěří pro zvýšení 

ochrany zdraví osob a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.  

b) prověření možnosti využití optických zradidel umístěných na směrových sloupcích. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

ad a) Celá trasa SOKP 511 bude oplocená, čímž se minimalizuje riziko kolizí vozidel 

se zvěří.  
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ad b) Podstatou funkce optických zradidel je princip odrazu světla. Odrazky 

instalované podél silnice odrážejí světlo od projíždějících vozidel mimo komunikaci a odrazují 

tak zvěř od vstupu do vozovky. Ale v celé délce nové komunikace SOKP 511 je navrženo 

oplocení z drátěného pletiva a ocelových sloupků. Zpracovatel posudku považuje možnost 

využití optických zradidel v trase podél SOKP 511 za nadbytečné. 

 

Agentura ochrany přírody a krajiny, krajské středisko Praha a Střední Čechy 

vyjádření ze dne 3. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Nemají připomínek.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

2.2. Správní úřady - s žádostí o vyjádření 

MŽP, ředitel odboru ochrany ovzduší 

vyjádření č. j.  35037/ENV/17 1407/780/17 ze dne 22. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Konstatují, že posuzovaný záměr zajistí snížení dopravní zátěže v ulicích Běchovic, 

Újezda n. L., Dubče, Kolodějí, Hájku, Uhříněvsi, Říčan, Křenic, Sibřiny, Sluštic, Škvorce a 

dalších pražských čtvrtí a středočeských obcí. Upozorňují na nesoulad u úseku Strakonická 

(Dostihová – Výpadová), kde je uváděno snížení intenzity automobilové dopravy a zvýšená 

produkce emisí.  

V rámci další fáze procesu EIA požadují doplnit grafickou podobu větrné růžice a údaj 

o době vyhotovení a vysvětlit, proč není v tabelární podobě větrné růžice podchycena jižní 

část záměru (Kolovraty, Říčany). 

Shrnují údaje o změně imisní zátěže v posuzovaném území. Požadují důsledné 

dodržování navrhovaných opatření pro redukci prašnosti uvedených v kapitole 6.6 rozptylové 

studie pro zamezení překročení imisního limitu i při nepříznivých meteorologických 

podmínkách.  

Konstatují, že na záměr se nevztahuje povinnost na realizaci kompenzačních opatření 

ve smyslu § 11 odst. 5 zákona č.201/2012 Sb. (trasa záměru vedena v celém rozsahu mimo 

zastavěná území obcí). Pro dotčené území byly vydány Programy zlepšování kvality ovzduší 

(pro aglomeraci Praha a pro zónu Stření Čechy). V opatření AB1 výše uvedených programů 

zlepšování kvality ovzduší je Pražský okruh identifikován jako klíčová stavba dopravní 

infrastruktury nadregionálního významu. Tato stavba je rovněž uvedena v Národním 

programu snižování emisí České republiky v článku 18 – konkrétní opatření z PZKO s 

celonárodním dopadem.  

Dle přílohy č. 4 opatření obecné povahy, kterým byly výše zmíněné programy vydány, 

je nutné při povolování nových komunikací v lokalitách s překročenými limity znečištění 

ovzduší realizovat v nejvyšší možné míře technická a kompenzační opatření, která zajistí, že v 

obytné zástavbě nedojde ke zhoršení imisní zátěže v porovnání s výchozím stavem. S 

ohledem na skutečnost, že v zájmové lokalitě je překračován imisní limit pro roční 
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koncentrace benzo(a)pyrenu a s ohledem na očekávané vysoké příspěvky záměru (nejvyšší 

hodnoty ve výchozím stavu byly vypočteny na úrovni 1,2 – 1,5 ng/m3, a to v lokalitách Dolní 

Počernice, Koloděje a Královice (IL1 ng/m3)) je v rámci procesu EIA nezbytné navrhnout 

taková opatření pro fázi provozu záměru, která výše uvedenou podmínku zohlední. Efekt 

těchto opatření doporučujeme zohlednit v modelovém výpočtu snížení imisní i emisní zátěže. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

- nesoulad u úseku Strakonická (Dostihová – Výpadová), kde je uváděno snížení 

intenzity automobilové dopravy a zvýšená produkce emisí:  

 Na chybu v tabulkách č. 19 - 21 a č. 53 - 55 dokumentace bylo upozorněno již ve 

stanovisku zpracovatele posudku ke kapitole B.III.1 - Ovzduší 

Zpracovatel posudku požádal zpracovatele dokumentace o opravu - příloha 3 

posudku. 

Jedná se o formální chybu vzniklou nedopatřením, která se však nepromítla do dalšího 

hodnocení kvality ovzduší v rozptylové studii a v dokumentaci. 

- doplnění grafické podoby větrné růžice - vyžádáno od oznamovatele (uvedeno 

v příloze posudku); vyžádáno od oznamovatele (uvedeno v příloze 3 posudku), 

- údaj o době vyhotovení větrné růžice - Model ATEM umožňuje použití většího 

počtu větrných růžic v rámci jednoho modelového výpočtu, což lze považovat za 

jeho výhodu. Pro oblast Prahy bylo vypracováno celkem 141 větrných růžic, 

významný je zde vliv terénu pro deformace pole rychlostí i směrů větru. Použité 

větrné růžice byly vypracovány na základě dat dlouhodobého sledování 

meteorologických ukazatelů. Byť se nejedná o nejaktuálnější data, lze v tomto 

případě považovat zvolený postup za akceptovatelný, a to i s ohledem na charakter 

záměru, kterým je liniový (nikoliv bodový) zdroj. Navrhovaná stavba neprochází 

přímo zastavěným územím, které by měnilo charakter terénu a mělo tak významný 

vliv na proudění vzduchu oproti použitým větrným růžicím. 

- co se týká větrné růžice pro jižní část záměru - Kolovraty, Říčany - je tato 

v dokumentaci uvedena - použitá větrná růžice Královice - Modletice. Podle 

zpracovatele posudku je použití této větrné růžice pro předmětný úsek adekvátní  

- opatření pro redukci prašnosti uvedená v kapitole 6.6 rozptylové studie pro 

zamezení překročení imisního limitu i při nepříznivých meteorologických 

podmínkách - některá opatření uvedena v kapitole B.I.6 dokumentace, některá 

v kapitole D.IV dokumentace, a některá nepřevzata; uvedeno v návrhu závazného 

stanoviska po revizi zpracovatelem posudku. Mimo jiné opatření k výsadbě stromů 

podél SOKP 511 k omezení imisní zátěže TZL a B(a)P. 

- co se týká opatření pro fázi provozu záměru na snížení koncentrace 

benzo(a)pyrenu je toto řešeno v kapitole D.I.2. dokumentace na str. 209 - 212. Je 

uvedeno, že přímou součástí stavby SOKP 511, resp. její projektové dokumentace 

je návrh sadových úprav podél komunikace a na ně navazujících rozsáhlých 

vegetačních pásů o rozloze cca 477 000 m2. Je vyčíslen celkový nárůst emisí 

benzo(a)pyrenu v roce 2025 (rozdíl varianty se záměrem (včetně I/12) a bez 

záměru) 9 967 g.rok-1, a je vypočteno, že tento příspěvek záměrů SOKP 511 a I/12 

Běchovice - Úvaly je možné kompenzovat vysazením minimálního množství 9 574 

stromů. Rozdělení výsadeb pro obě uvedené stavby (SOKP 511 a I/12 Běchovice – 

Úvaly) bylo provedeno na základě poměru produkovaných emisí. Doporučený 



V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci 

146 

 

minimální rozsah výsadeb pro stavbu SOKP 511 v souvislosti s kompenzacemi 

emisních příspěvků benzo(a)pyrenu činí 8 037 stromů. Toto opatření je převzato 

do návrhu závazného stanoviska. 

 

MŽP, ředitel odboru ochrany vod 

vyjádření č. j.  26381/ENV/17 902/740/17 ze dne 26. 4. 2017 

Podstata vyjádření: 

Neuplatňují požadavky na doplnění ani připomínky k obsahu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

MŽP, ředitel odboru odpadů 

vyjádření č. j.  26381/ENV/17 1689/720/17 ze dne 2. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Neuplatňují žádné připomínky. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

MŽP, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny 

vyjádření č. j.  26381/ENV/17 1644/610/17 ze dne 29. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Na úvod shrnují údaje o záboru ZPF (včetně tříd ochrany) a o rekultivaci (navrácení 

dočasně odňatých pozemků do ZPF, mimo jiné osázení dočasně odňatých půd keři a 

dřevinami).  Upozorňují na věcný nesoulad se zákonem - zemědělská půda dočasně odňatá ze 

ZPF může být na základě schváleného plánu rekultivace rekultivována pouze zpět na 

zemědělskou půdu vymezenou v § 1 odst. 2 zákona. Rekultivace dočasně odňaté zemědělské 

půdy osázením keři a dřevinami tak není dle zákona možná – tento způsob rekultivace je 

jedním z možných za předpokladu, že například zemědělská půda nemůže být odňata 

dočasně, ale je odňata trvale s cílem založit plochy nelesní zeleně či lesního porostu.  Dále 

uvádějí údaje z dokumentace o bilanci skrývky kulturních vrstev půdy. 

Požadují:  

1) Odstranit nesoulad v deklarovaném způsobu rekultivace dočasně odňaté 

zemědělské půdy osázením keři a dřevinami.  

2) Doplnit do kapitoly D. I. 5. dokumentace orientačně stanovený předpokládaný 

časový harmonogram dočasného záboru ZPF.  

3) Doplnit do kapitoly „Bilance zemin ve fázi výstavby“ dokumentace, že přebytky 

skrývky kulturních vrstev půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin budou 

využity přednostně rozprostřením na zemědělsky obhospodařované pozemky. 
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 Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ad 1) Bude respektováno v další projekční přípravě záměru  

Ad 2) V současném stavu projektové přípravy nelze odpovědně zpracovat 

harmonogram dočasného záboru ZPF a doplnit do materiálů pro proces EIA. Toto bude 

zpracováno v rámci DUR.  

Ad 3) Zpracovatel posudku nepožaduje dokumentaci doplnit. Součástí žádosti o 

souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF bude předběžná bilance skrývky kulturních vrstev 

půdy a návrh způsobu jejich hospodárného využití. To, že přebytky skrývky kulturních vrstev 

půdy a hlouběji uložených zúrodnění schopných zemin budou využity přednostně 

rozprostřením na zemědělsky obhospodařované pozemky, vyplývá z platné legislativy. 

 

2.3. Správní úřady - na vědomí 

Povodí Vltavy, státní podnik 

vyjádření č. j.  27249/2017-411 ze dne 19. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Shrnují údaje z dokumentace o umístění záměru, o plánovaných mostních objektech 

přes vodní toky, o tunelech, o odvodu odpadních a srážkových vod, o údajích z kapitoly D.I.4 

Vlivy na povrchové a podzemní vody. K dokumentaci mají následující připomínky: 

 1. Mostní objekty a propustky na vodních tocích budou navrženy v souladu s ČSN 73 

6201 „projektování mostních objektů“ (dokumentace bude obsahovat zakreslení hladiny Q100 

do podélných profilů) a ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy toků s dráhami, pozemními 

komunikacemi a vedením“.  

2. Jímky, do kterých budou svedeny odpadní vody z mytí tunelů, budou dostatečně 

kapacitní a nebudou vybaveny přepadem do dešťové kanalizace (výpočet objemu jímky 

vzhledem ke spotřebě vody bude součástí dokumentace pro územní řízení). 

3. Prověřit tzv. „vodoteče“ uváděné v dokumentaci, zda se v konkrétním případě jedná 

o vodní tok vzhledem k Centrální evidenci vodních toků (např. u stavby SO 320 se nejedná o 

vodní tok, ale pravděpodobně o hlavní odvodňovací zařízení). 

4. Bude jim předložena DUR k vyjádření a bude obsahovat technické řešení stavby, 

aktualizované hydrotechnické výpočty (návrhy DUN a retenčních nádrží), přehledné situace 

(se zakreslením kanalizace, DUN, retenčních nádrží a míst vyústění do vodních toků, mostů a 

propustků). Dokumentace bude řešit i odvodnění příkopů podél dálničního tělesa.  

Upozorňují, že k záměru je nutné si vyžádat vyjádření ostatních správců dotčených 

vodních toků, které nejsou v jejich správě.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ad 1. Jedná se o připomínku, která je v současné přípravě záměru respektována a 

bude respektována i v další projekční přípravě záměru 

Ad 2. V dokumentaci v kapitole  B.I.6 je u popisů tunelů uvedeno že: 

tunel „Na Vysoké“: Při mytí tunelu (cca 2x ročně) vzniknou splaškové odpadní vody, které 

budou stékat do štěrbinového žlabu uloženého do hrany vozovky. Tento žlab bude odvádět 

veškerou splaškovou vodu z celého tunelu. Před jižním portálem budou oba štěrbinové žlaby 
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spojeny trubním vedením DN 300 a odvedeny do samostatné jímky (5 m3). Příjezd k jímce a 

její čerpání bude umožňovat příjezdová a odstavná plocha k SO 602. 

tunel „Dubeč“ - řešeno obdobně jako tunel Na Vysoké“ 

 Ve stávající projekční přípravě není tedy přepad z jímky do dešťové kanalizace.  

Ad 3. Jedná se o upozornění pro další projektovou přípravu 

Ad 4. Povodí Vltavy, státní podnik jsou účastníky řízení dle stavebního zákona a DUR 

jim bude samozřejmě předložena k vyjádření s tím, že bude respektován uvedený rozsah 

podkladů vyplývající z platných legislativních předpisů. 

 

Lesy České republiky, s.p. 

vyjádření č. j.  LCR954/001618/2017 ze dne 12. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Uvádějí, že dle předložené přehledné situace je zřejmé, že nedojde k dotčení vodních 

toků, staveb a pozemků v jejich majetku. V tomto dotčeném území dojde k dotčení toků ve 

správě povodí Vltavy, státní podnik a pravděpodobně Magistrátu hlavního města Prahy. 

Doporučují se s akcí obrátit na správce příslušných vodotečí.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Správcům dotčených vodních toků byla dokumentace odeslána. Vzhledem k obsahu 

vyjádření bez komentáře. 

 

Ministerstvo dopravy, ředitel Odboru strategie 

vyjádření č. j.  41/2017-520-DOP/2 ze dne 22. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Vyjádření se týká i dokumentace stavby „I/12 Běchovice - Úvaly“. Zde uvedena jen 

část vyjádření týkající se posuzovaného záměru SOPK 511. 

Uvádějí, že jsou pořizovatelem koncepčních dokumentů resortu dopravy (Dopravní 

politika ČR a Dopravní sektorová strategie), ke kterým proběhl proces SEA, a bylo vydáno 

souhlasné stanovisko. Tyto dokumenty velmi výrazně akcentují potřebu dokončení Pražského 

okruhu). Poznamenávají, že trasování Pražského okruhu bylo předmětem mnoha prověřování 

v minulosti, což je v dokumentaci dostatečně dokladováno.  

Požadují, aby byla jednoznačně odmítnuta veškerá případná vyjádření, která se budou 

snažit zpochybnit skutečnost, že záměr je v dokumentaci zpracován invariantně.  

Upozorňují, že dokumentace prokázala, že záměr nemůže mít významný negativní 

vliv na životní prostředí a že při jeho realizaci a následném provozu bude možné dodržet 

všechny zákonné podmínky na úseku ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.  

Uvádějí další argumenty pro nutnost realizace záměru (současná dopravní situace na 

náhradních trasách, výsledky celostátního sčítání dopravy, hospodářské přínosy).  
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vyjádření akcentuje význam stavby SOKP 511. Vzhledem k obsahu bez dalšího 

komentáře. 

 

2.4. Správní úřady - (nebyly obeslány) 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

vyjádření ze dne 26. 4. 2017 

Podstata vyjádření: 

Uvádějí, že předkládají podporující listinu podle § 9 zák. 100/2001 Sb.  

Uvádějí, že absence připravované stavby působí negativně na síť silnic II. a III. třídy a 

že věří, že jejich podpora pomůže prosazení této mimořádně důležité a prospěšné stavby. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

 

3. VEŘEJNOST 

3.1. Občané  

Marie a Jan Juránkovi, Kolovraty 

vyjádření ze dne 15. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Plánovaný silniční okruh nezohledňuje dopad na životní prostředí v okolí žijících 

obyvatel. MÚK Říčany je naprojektovaná do těsné blízkosti obytné zástavby v severní části 

Kolovrat. Dle vyjádření Ing. Ládyše se zde nepočítá s žádnými protihlukovými opatřeními, 

kromě 4 m zářezu. Přitom ŘSD slibuje, že by měl být úsek dálnice na většině míst zahlouben 

do 6 metrů a v místech protnutí s osídlenou zástavbou osazen pětimetrovými protihlukovými 

stěnami, nebo dvojnásobně vysokými náspy. Lokalita bude enormně zatížená hlukem, 

prachem, emisemi, které budou mít vliv na poškozené zdraví, psychiku obyvatel. Projekt 

dálnice absolutně nerespektuje aktuální vývoj v oblasti urbanismu. 

V žádném případě nesouhlasí s výstavbou této trasy. 

Regionální varianta okruhu je trasa, která je 10 - 15 km delší, ale i přesto dostupnější. 

Vede totiž mimo katastry obcí a městských částí a tudíž je technicky méně náročná. Dle 

expertů by byla až o čtvrtinu levnější a stát by prý ušetřil až 14 miliard korun. Obtěžující 

kamionový tranzit by tak byl skutečně vyveden mimo hlavní město.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku chápe připomínku jako obavu před významným zhoršením 

životního prostředí. V každém případě byl dopad záměru na životní prostředí v okolí žijících 

obyvatel zhodnocen v posuzované dokumentaci. Dostupnými technickými prostředky jsou 

eliminovány nepříznivé dopady na životní prostředí, včetně akustického zatížení.  
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Zatížení hlukem a emisemi bylo v dokumentaci vyhodnoceno s tím, že při dodržení 

doporučení uvedených v Akustickém posouzení a Modelovém hodnocení kvality ovzduší, ke 

zvýšení rizika pro lidské zdraví nedojde. Vyhodnocení je provedeno podle platné metodiky. 

Stavba SOKP 511 je v souladu s platnými územně plánovacími dokumentacemi.  

Právo na nesouhlas se stavbou je zcela věcí autora připomínky.  

K regionální variantě - na str. 55 - 64  se dokumentace EIA se věnuje i alternativnímu 

návrhu silničního okruhu kolem Prahy, tzv. Regionální variantě. Výchozím materiálem, na 

který se dokumentace EIA odkazuje, bylo Komplexní posouzení alternativního návrhu 

Silničního okruhu kolem Prahy (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Ústav dopravních systémů, 

říjen 2016). Jedná se o materiál hodnotící navrženou trasu např. z pohledu dopravního, 

technického, vztahu k územně-plánovací dokumentaci atd. (není studií posouzení vlivu na 

životní prostředí). Ze závěru Komplexního posouzení alternativního návrhu silničního okruhu 

kolem Prahy jednoznačně vyplývá, že v porovnání s navrhovanou alternativní trasou vREG se 

jako vhodnější jeví varianta stabilizovaná v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy, tzn. 

varianta SOKP, resp. SOKP 511, která je už dlouhodobě stabilizována v územně plánovacích 

dokumentacích. Navíc bylo v tomto materiálu prokázáno, že vReg na mnoha místech prochází 

v těsném kontaktu se zástavbou a tedy ve větší blízkosti, než předložená varianta SOKP 511 a 

je tedy problematická z pohledu negativních dopadů na obyvatelstvo. Regionální varianta 

není předmětem probíhajícího posuzování dle zák. 100/2001 Sb.  

 

Josef Hampl, Praha 20 

vyjádření, doručeno na MŽP 17. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Uvádí, že dokumentace má následující nedostatky: 

1. Je v rozporu s §1 odst. 3 zákona 100/2001 Sb., kde je uveden účel posuzování. 

Dokumentace vychází z dlouhodobé neochoty předkladatele připustit jinou trasu než v ZUR a 

z politického zadání invariantní trasy a jako taková nemůže být objektivní a naplnit tak účel 

zákona. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedená připomínka vyžaduje širší komentář. V textu dokumentace EIA v kapitole B. 

I.5 je podrobně zdůvodněno aktuálně předkládané invariantní posouzení záměru SOKP 511 z 

hlediska vlivů na životní prostředí. V minulosti byla výběru vhodné varianty územního 

umístění SOKP 511, věnována značná pozornost a vyvinuto v tomto směru značné úsilí. 

Variantní řešení SOKP bylo vyhodnoceno v územně plánovacích dokumentacích různých 

úrovní. Vlastní stavba SOKP 511 byla v minulosti (v roce 2001 – 2), podrobena procesu EIA, 

přičemž byly hodnoceny celkem 4 varianty trasy. Proces byl zakončen vydáním souhlasného 

stanoviska MŽP, ve kterém byly vybrány nejvhodnější varianty řešení z hlediska vlivu na 

životní prostředí (varianta B=A) a kde byly jasně specifikovány podmínky realizace stavby. 

 V rámci studií a dokumentací, které byly v průběhu minulých let postupně 

zpracovávány, byly navrhované varianty vedení SOKP posuzovány ze všech různých hledisek. 

Opakovaně byly hodnoceny dopady na jednotlivé složky ŽP (zejména vlivy na hluk, ovzduší a 

lidské zdraví), dále účelnost a efektivnost stavby v té které variantě a to z hlediska dopravního 

využití tranzitní a zdrojovou a cílovou dopravou a v neposlední řadě také ekonomická a 

časová náročnost hodnocených variant SOKP. 
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Jako nejvhodnější varianta vedení SOKP 511 se dlouhodobě jeví varianta 

stabilizovaná v platných územně plánovacích dokumentacích (platný ÚPn SÚ hl. m. Prahy, 

ÚP města Říčany a ÚP obce Nupaky, ZÚR hl. m Prahy a ZÚR Středočeského kraje, PÚR ČR 

včetně jejich aktualizací) a která je dlouhodobě sledována investorem stavby a projekčně 

připravována a na tuto variantu je zpracována dokumentace dle zákona 100/2001 Sb. 

Zpracovatel posudku neshledává rozpor s §1 odst. 3 zákona 100/2001 Sb. 

 

2. Mezi dotčené územní samosprávné celky nebyla zařazena MČ Praha 20, přestože území 

této městské části je dle dokumentace a jejích příloh výrazně ovlivněno stavbou 511 a volbou 

její varianty vZUR a vREG. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

MČ Praha 20 skutečně mezi dotčenými územně samosprávními celky uvedena není -  

nenachází se na trase stavby SOKP 511. Tím však nebyla vyloučena z procesu posuzování 

vlivů na životní prostředí - při zveřejňování předmětné dokumentace MŽP obdržela 

dokumentaci i Praha 20. MČ Praha 20 také využila své právo na vyjádření (dopisem 17. 5. 

2017). 

3. Dokumentace se zabývá dopady stavby a jejich řešení pouze v bezprostředním okolí 

úseku 511 s vyloučením možných alternativ. Z předložené dokumentace vyplývá značný vliv 

stavby a zejména její jednotlivé varianty vZUR a vREG na úsek 510 (emise, intenzity 

dopravy). Přes značný vliv způsobu řešení úseku 511 na úsek 510 není toto žádným způsobem 

řešeno a zohledněno. Podobný vliv variantnosti vZUR a vREG se dá čekat i na úseky dálnic 

D10 a D11, tento vliv však není v dokumentaci řešen vůbec. Úseky 510, D10 a D11 nebyly 

přitom v časovém horizontu předložené dokumentace 2040+ nikdy posuzovány a vliv možné 

realizace vREG na tyto úseky nebyl také nikdy hodnocen. V rámci dokumentace 511 zmíněná 

varianta vREG má však dle údajů v dokumentaci výrazný přímý vliv na 510 a neexistuje 

žádná dokumentace nebo posudek, která by tento vliv odpovídajícím způsobem zhodnotila. Z 

pohledu posuzování vlivu na životní prostředí je dělení SOKP na úseky nekoncepční a v 

zásadě chybné. 

Dle studie ČVUT tabulky 1 by odsunem 511 na alternativní trasu došlo k poklesu 

intenzit v roce 2040 na úseku 510 při realizaci alternativní trasy proti vZUR o cca 38 %. 

Podobný pokles by se dal očekávat i na úsecích D10 a D11, tyto úseky však dokumentace 

nijak nezachycuje. Tyto pozitivní dopady alternativní trasy ovšem dokumentace nijak 

nezohledňuje. 

Dle tabulky 1 studie ČVUT bude úsek 510 při realizaci vZUR nejzatíženějším úsekem 

SOKP a realizací vREG by zátěž na tomto úseku poklesla na alespoň úroveň intenzit ostatních 

úseků. 

Při hodnocení vlivu úseku 511 na úsek 510 je potřeba vzít v úvahu fakt, že 510 je sice 

komunikace formálně zařazená do SOKP a „hotová", ovšem tento úsek vznikl v osmdesátých 

letech minulého století pro podmínky zcela odlišné od současných, tento úsek nebyl nikdy 

projektován jako součást tranzitní sítě TEN-T a vliv vedení trasy tohoto úseku na životní 

prostředí nebyl současnými měřítky nikdy posuzován, pokud vůbec. V důsledku toho vede 

tento úsek na rozdíl od jiných úseků SOKP hluboko na území Prahy a v podstatě s přilehlými 

dálnicemi odděluje obydlené území MČ Praha 20 od zbytku Prahy. S ohledem na životní 

prostředí obyvatel této městské části by bylo žádoucí zatížení tohoto úseku dále nezvyšovat. 

Navíc je zde patrný kontrast realizace úseků 510 a 511, kdy na úseku 510 bude dvakrát větší 

intenzita dopravy než na 511 a 510 je realizován na valu proti zástavbě s plánovaným 

doděláním PHS, zatímco pro 511 se plánuji ochranné vály a tunely. 
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Vzhledem k tomu, jaké jsou dopady 511 a jejích alternativ na 510 považuje odmítnutí 

vREG bez jejího objektivního posouzení, nezařazení této varianty do dokumentace a 

nezařazení 510 za zásadní chybu s možnými fatálními dopady v dlouhodobém horizontu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jedná se o polemiku týkajících se i dalších úseků SOKP případně i dalších komunikací 

dálničního typu. Zpracovatel posudku může polemizovat s údaji o frekvenci dopravy 

v jednotlivých časových horizontech na druhou stranu je však nutno brát v úvahu, že 

zpracovatel dokumentace pracoval s údaji, které mu byly v rámci zadání předány a které jsou 

pro něj závazné -  příloha 1 a 2 dokumentace. 

Uváděná tabulka (která je součástí vyjádření) s údaji z dokumentace o změně emisí a o 

emisích generovaných na km komunikace - taková čísla zpracovatel posudku v dokumentaci 

EIA pro SOKP 511 nenašel. 

V rámci dopravně-inženýrských podkladů bylo se stavbou SOKP 510 (resp. jejím 

zkapacitněním na 3 + 3 jízdní pruhy) uvažováno v obou výhledových časových horizontech 

(2025 a 2040+), a to ve stavu se záměrem a v roce 2025 i ve stavu bez záměru. V jednotlivých 

posuzovaných stavech je uvažováno v příslušném časovém horizontu se zprovozněním 

relevantních liniových staveb. 

Širší posuzování ostatních úseků SOKP v rámci stávajícího procesu EIA je nad jeho 

rámec. Jednotlivé úseky, zatím nerealizované 518, 519 a 520, budou posouzeny tak, jako 

dosud ostatní úseky SOKP v procesu dle 100/2001 Sb., jakmile budou oznamovatelem 

předloženy. Širší posuzování SOKP, bylo provedeno např. v rámci procesu SEA. 

4. Dokumentace srovnává koncept okružní komunikace s jinými městy. Soustředí se 

ovšem výhradně na formální fakt existence okruhu a pomíjí další aspekty těchto okruhů, kde 

jde v případě většiny odkazovaných měst o komunikace v maximální možné míře na hranici 

města, případně za hranicí města a to i dál než v případě vREG. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku nepovažuje připomínku ve vztahu k posuzovanému záměru za 

relevantní. Záměr má být realizován v území tak, jak je v dokumentaci popsáno. Současný 

proces dle zákona 100/2001 Sb. neposuzuje variantní řešení SOKP 511. 

5. Dokumentace zdůvodňuje odmítnutí jiných variant procesem zpracování variant JV-

K, JV-D a R, které proběhlo před cca dvaceti lety. Nedokládá ovšem nijak, jaké argumenty k 

tehdejšímu rozhodnutí vedly a zda jsou v kontextu aktuálních podmínek stále relevantní a zda 

se při tehdejším posuzování zohlednily změny, ke kterým v mezičase došlo. Bez tohoto 

doložení je nutné tento argument odmítnout jako neplatný. 

Mezi lety 1971 až 1999 byl dle archivu územního plánu úsek 511 zakreslen ve třech 

variantách, tedy bylo za 28 let dvakrát vyhodnoceno, že trasa úseku je nevyhovující a byla 

změněna. Vzhledem k době, která uplynula od posledního hodnocení vedení trasy SOKP a 

vzhledem ke změnám ke kterým mezitím došlo je zřejmé, že tehdejší závěry jsou z dnešního 

pohledu pravděpodobně již zastaralé a neplatné a je nutné trasu vyhodnotit na základě 

aktuálních podmínek. 

6. Ve studii vREG předkladatel zjevně pouze hledá argumenty pro zamítnutí této 

varianty a prosazení vZUR, místo aby objektivně zhodnotil dopady, reálnost a proveditelnost 

alternativní trasy, ať už vREG nebo její modifikaci. Předkladatel v zásadě trasy vZUR a 

vREG přímo neporovnává a každou z variant hodnotí jinými kritérii (vZUR - životní 

prostředí, vREG - rizika). V podstatě tak na vZUR hledá a dokumentuje pouze to pozitivní, 
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zatímco u vREG vyhledává a dokumentuje pouze to negativní. V konečném důsledku pak 

zcela ignoruje přínosy vREG a zanedbává možné problémy vZUR. Přitom například při 

předchozím pokusu o realizaci úseku 511 nedošlo od schválení EIA za čtrnáct let k žádnému 

výraznému posunu a tehdejší problémy se mohou opakovat, lze čekat spory založené na 

invariantnosti, tedy i vZUR má svá rizika, která předkladatel zcela ignoruje. 

V případě posuzování pouze varianty vZUR pouze v bezprostředním okolí 511 

vznikají další rizika z pohledu dopadů na životní prostředí, protože dálniční síť a její trasa na 

východě Prahy (510+D10+D11+vZUR) nikdy neprošla procesem EIA jako celek a některé 

jeho části nebyly v tomto smyslu posouzeny vůbec a problémy z nedostatečného posouzení 

mohou být v budoucnu obtížně řešitelné. Nelze vyloučit, že potenciální problémy, které tímto 

nedostatečným posouzením mohou vzniknout (může dojít k podobným problémům, jako lze 

nyní pozorovat na Spořilově), mohou vynutit stavbu podobnou současné stavbě vREG a v 

případě budoucí realizace bude řešení obtížnější, než kdyby toto bylo plánováno a posouzeno 

již nyní. V případě zahrnutí varianty vREG, případně nějaké její přepracované varianty, do 

posuzování 511 by byla větší pravděpodobnost těmto rizikům předejít. 

7. Ve studii vREG se předkladatel soustředí pouze na odmítnutí této varianty tak jak 

je, aniž by hodnotil možnost oprav nalezených vad. Dokumentace tedy v zásadě nevylučuje, 

že nějaká alternativní reálná trasa v podobě opravené vREG existovat nemůže a je pouze 

zřejmý nezájem takovou trasu hledat. 

8. Při porovnání vREG a vZUR se upřednostňují pouze dopady na vnitroměstskou 

dopravu a argumentuje se menším snížení zatížení MO při realizaci vREG, přitom se zcela 

pomíjí, že řešení vnitroměstských dopravních vztahů je účelem MO a že účelem vnějšího 

okruhu by mělo být i vyvedení kamionové tranzitní dopravy z Prahy, což na východě Prahy 

realizací vZUR nebude vůbec realizováno. Při realizaci vZUR bude na východě Prahy 

realizováno prostřednictvím SOKP, D10 a D11 cca 24 km dálničních tranzitních komunikací, 

přitom cca 10 km těchto dálničních komunikací se bude nacházet na území jedné městské 

části Praha 20, jejíž obydlené území se nachází mezi těmito dálničními komunikacemi. 

Realizací vREG případně jiné podobné alternativy by byl tento kamionový tranzit z východní 

části Prahy zcela vyveden. Mimo území Prahy by vedly tranzitní dálniční komunikace řidčeji 

osídleným územím, nedocházelo by k takové koncentraci dálničních tranzitních komunikací 

jako kolem úseku 510. Tento přínos nebyl při porovnání variant vZUR a vREG nijak 

zohledněn. 

9. Dokumentace při porovnání vREG a vZUR a jejích dopadů na vnitroměstskou 

dopravu zcela opomíjí možnost, že v případě realizace vREG nebo jiné alternativy bude 

možné území na trase vZUR zachovat jako rezervu a v případě, že to bude pro vnitroměstské 

dopravní poměry potřebné, bude zde možné realizovat spojku, která by spolu s 510 

realizovala druhý vnitřní okruh. Vzhledem k tomu, že mimoměstský tranzit by byl vyveden na 

vnější okruh, nebyly by dopady této spojky takové, jako by zde byl realizován vnější okruh. 

Podobně se po odsunutí 512 řeší možnost realizace Vestecké spojky. 

10. Při porovnání délky tranzitu pro vREG a vZUR se zcela pomíjí, že v případě, že 

nebude znemožněna jízda po Štěrboholské spojce, Jižní spojce a ulici K Barrandovu, nebo 

nebude tento tranzit výrazně ztížen (což by ovšem mělo fatální dopravy na regulérní využití v 

rámci vnitroměstské dopravy a dokumentace žádné takové omezení nezmiňuje), může být 

tento tranzit využíván doposud jako výrazně kratší (o cca 13km) místo tranzitu po SOKP a 

SOKP nebude ve směru D5-D10/D11 plnit svojí funkci. V případě přesunu části dopravy 

z D1 na D11 v důsledku realizace D35 mohou být dopady na zátěž JS horší, než dopady na 

MO v případě odsunutí SOKP na vREG. 
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11. Posudek vREG odkazovaný dokumentací není ani zcela úplný, neboť sice řeší 

intenzity na dálnicích D10 a D11 směřujících k Praze, ale pouze na úrovni vREG a už neřeší 

intenzity dopravy a jejich dopady na dálnicích na území Prahy. Posudek nijak neřeší přínos 

vREG na 510 na úseku mezi Chlumecká a D11. 

12. Dokumentace prostřednictvím posudku odmítá termíny realizace vREG s ohledem 

na nutné změny ÚP, které je ze strany dotčených obcí nejisté, ovšem ten samý posudek 

zmiňuje, že oficiální stanovisko obcí dotčených vREG je neznámé. Tento argument je tedy do 

jisté míry jen spekulativní. Zde bych konstatoval, že není známé žádné jednání ŘSD a MHMP 

se zástupci obcí dotčených vREG ve smyslu možnosti realizace vREG a za jakých podmínek, 

naopak existuje několik mediálně známých vystoupení zástupců ŘSD a MHMP, že oni o 

žádné jiné variantě než vZUR neuvažují. Tento argument o problematičnosti změnu ÚP pro 

vREG je tedy do jisté míry založen na samotné neochotě předkladatele o variantě vREG 

jednat. Stejná výhrada se týká i k argumentu prodloužení termínu, neboť o vREG už bylo 

možno mnoho let jednat (ať už o posuzovaném návrhu nebo o „Rozumném okruhu“) a 

některé nejasnosti mohly být dávno odstraněny. V minulosti byl přesunut SOKP na úseku 512 

z Prahy na území Středočeského kraje, tedy je zřejmé, že tento přesun obecně možný je a 

zřejmě záleží jen na přístupu ŘSD a motivaci dotčených obcí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

ad 5) - ad 12) 

Jedná se více méně o polemiku záměru stavby SOKP 511 s regionální variantou, která 

však není předmětem posuzování. Zpracovatel posudku může sice s autorem připomínky 

polemizovat, k posouzení však byl předložen záměr SOKP 511 a vlivy tohoto záměru na 

životní prostředí jsou předmětem posuzování vlivů na životní prostředí.  

Závěr 

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům dokumentace je přesvědčený, že není možné 

k dokumentaci vydat souhlasné stanovisko a záměr realizovat. Invariantní zpracování a 

odmítnutí alternativ se opírá o argumenty, které jsou v předložené podobě zastaralé, neúplné, 

nedoložené a neobjektivní. Invariantní návrh je v zásadě chybný a představuje v dlouhodobém 

horizontu značná rizika pro východní část Prahy zejména na území Městské části Praha 20. 

Navrhuje požadovat variantní zpracování dokumentace, doložit relevanci argumentů pro 

odmítnutí vREG (doložit aktuální platnost argumentů volby JV-K/JV-D/R), doplnit studii 

vREG tak, aby došlo k objektivnímu porovnání s vZUR a aby obsahovala návrhy řešení 

nedostatků navržené vREG, případně vypracovat vlastní návrh trasy vREG2 nebo doložit 

nemožnost existence žádné varianty. Dále navrhuje v dokumentaci zpracovat i dopady na 

úseky 510, D10 a D11 a jejich okolí a mezi dotčené samosprávné celky zařadit i Městskou 

část Praha 20, neboť situace na tomto území je přímo a výrazně závislá na realizaci 511 a 

volbě varianty vZUR, vREG, případně jiné varianty. V případě, že nebude alternativa k vZUR 

objektivně existovat nebo nebude tato alternativa realizována, navrhuje doplnit opatření ve 

standardu 511 i na úsek 510. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Je presentován názor autora vyjádření. Je věcí příslušného úřadu (MŽP), zda 

k záměru bude vydáno kladné závazné stanovisko. 

 

Dotčená veřejnost - podpisová listina - 54 občanů  
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v předávacím dopise označeno jako Hájek u Uhříněvsi 

vyjádření ze dne 16. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

1. Žádají o doplnění dokumentace k SOPK 511 o soubor studií proveditelnosti a 

účelnosti tzv. Regionální varianty SOKP vypracovaný na základě požadavku ŘSD ČR 

v letech 2014/2015. Dokumentace se obsáhle věnuje kritice těchto studií, aniž by je 

obsahovala. Požadují, aby regionální varianta byla posouzena ve stejném rozsahu jako 

prosazovaná varianta. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V rámci procesu dle zákona 100/2001 Sb. lze požadavek o doplnění dokumentace o 

soubor studií proveditelnosti považovat za nadbytečný. Údaje o řešení předmětné stavby 

SOKP 511 a souviseních vlivech na životní prostředí jsou v dokumentaci popsány v rozsahu, 

který umožňují posoudit vlivy na životní prostředí. 

K regionální variantě - na str. 55 - 64  se dokumentace EIA se věnuje i alternativnímu 

návrhu silničního okruhu kolem Prahy, tzv. Regionální variantě. Výchozím materiálem, na 

který se dokumentace EIA odkazuje, bylo Komplexní posouzení alternativního návrhu 

Silničního okruhu kolem Prahy (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Ústav dopravních systémů, 

říjen 2016). Jedná se o materiál hodnotící navrženou trasu např. z pohledu dopravního, 

technického, vztahu k územně-plánovací dokumentaci atd. (není studií posouzení vlivu na 

životní prostředí). Ze závěru Komplexního posouzení alternativního návrhu silničního okruhu 

kolem Prahy jednoznačně vyplývá, že v porovnání s navrhovanou alternativní trasou vREG se 

jako vhodnější jeví varianta stabilizovaná v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy, tzn. 

varianta SOKP, resp. SOKP 511, která je už dlouhodobě stabilizována v územně plánovacích 

dokumentacích. Navíc bylo v tomto materiálu prokázáno, že vReg na mnoha místech prochází 

v těsném kontaktu se zástavbou a tedy ve větší blízkosti než předložená varianta SOKP 511 a 

je tedy problematická i z pohledu možných negativních dopadů na obyvatelstvo.   

2. Žádají, o zpřesnění akustické studie, která je nesrozumitelná a neví, jak zacházela 

s nejistotou měření a nejistotou výpočtu. Dále byly nevhodně zvoleny měřící body vzhledem 

k rozrůstající se zastavěnosti obce Hájek směrem k plánovanému silničnímu okruhu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Nejistota měření je v Protokolu o zkoušce č. 1610106VP, který tvoří přílohu č. 7 

Akustického posouzení (příloha č. 4 dokumentace EIA) a je uváděna ± 2 dB.  Protože se ale 

s ní dále nepracuje při porovnávání naměřených hodnot versus vypočtených hodnot, není dále 

v textu Akustického posouzení nejistota měření uváděna právě z důvodu zachování 

přehlednosti. 

Přesnost výpočtového modelu (příloha č. 4 dokumentace EIA) je udávána také ± 2 dB 

a je pouze konstatována, aby bylo jasné, v jakých mezích se mohou vypočtené a uvedené 

hodnoty v tabulkách pohybovat. 

3. Žádají, v případě prosazení navrhované varianty, o protihluková opatření směrem 

k Hájku u Uhříněvsi, která budou účinně chránit tuto lokalitu před zvýšeným hlukem 

projíždějících dopravních prostředků v počtu minimálně 120 000 denně. V současné variantě 

je ochrana směrem k Hájku pouze zemními valy ve výšce 3 m a vysazenou zelení. Směrem 

k Uhříněvsi je betonová zeď s výškou 3,5 m, od které se bude vše odrážet směrem k Hájku. 

Žádají v tomto úseku zakopání komunikace pod stávající úroveň a navýšení zvukové ochrany 

moderními protihlukovými stěnami.  
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Je přiložena podpisová listina s 54 podpisy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V Akustickém posouzení v příloze 4 dokumentace uvažováno v úseku MUK Dubeč - 

MÚK Uhříněves s frekvenci dopravy na úrovni stavu 2025 - 82 200 jízd denně (všechna 

vozidla mimo BUS PID), na úrovni stavu 2040+ pak 76 000 jízd denně, v souladu se 

zpracovanými podklady v příloze 1 a 2 dokumentace. Není žádný důvod zpracovávat 

Akustické posouzení na hypotetickou frekvenci 120 000 jízd denně.  

Stávající protihluková opatření jsou adekvátní i ve vztahu k Hájku u Uhříněvsi, jak 

vyplývá z Akustického posouzení i z údajů v dokumentaci: 

Výp. 

bod 

Výška bodu nad 

terénem (m) 

Vypočtená hodnota LAeq,T (dB) 
Hygienický limit 

(dB) Stav v roce 2025 se 

záměrem 

Stav v roce 2040+ se 

záměrem 

Den Noc Den Noc Den Noc 

P22_02 3,0 49,3 44,2 48,7 43,4 60 50 

P22_02 6,0 49,4 44,3 48,9 43,5 60 50 

P22_03 6,0 49,5 44,4 49,1 43,6 60 50 

P22_03 3,0 49,4 44,3 49,0 43,5 60 50 

 

Ivana Potančoková 

vyjádření ze dne 17. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Jako obyvatelku městské části Běchovice ji zajímá, proč nelze realizovat variantní 

řešení, tzv. „Regionální varianta SOKP“. Dále uvádí, že v MČ Praha - Běchovice je již 

v současné době velmi zhoršená kvalita ovzduší kvůli vysoké dopravní vytíženosti. Podle 

dokumentace se má doprava na tzv. Východní spojce zvýšit ze stávajících 74 000 tisíc vozidel 

denně na 150 000 vozidel denně. Také činnost trakční měnírny patřící stavební firmě 

STAZEPO a.s. přispívá ke zdejší vysoké úrovni znečištění ovzduší. 

Dále uvádí, že stavba 511 má vést přes přírodní památku Lítožnice. Z plánované 

stavby obchvatu, který bude uzavírat tuto chráněnou oblast od okolní krajiny v těsné blízkosti 

od západu i severu, hrozí nekontrolované znečištění vody v Říčanském potoce, hlavně při 

přívalových deštích. Současná vegetace této přírodní památky zahrnuje i typická litorální a 

mokřadní společenstva, která mají význam jako biotop ptactva i dalších živočichů, zejména 

obojživelníků.  

Zhoršené podmínky životního prostředí v této městské části mají a budou mít vliv na 

cenu zdejších nemovitostí, po dostavbě SOKP 511 se zdejší nemovitosti stanou v podstatě 

neprodejné díky nadměrnému hluku, překročeným limitům emisí a špatným rozptylovým 

podmínkám, které tato stavba zapříčiní.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dokumentace neřeší realizovatelnost regionální varianty. K regionální variantě - na 

str. 55 - 64  se dokumentace EIA se věnuje i alternativnímu návrhu silničního okruhu kolem 

Prahy, tzv. Regionální variantě. Výchozím materiálem, na který se dokumentace EIA 
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odkazuje, bylo Komplexní posouzení alternativního návrhu Silničního okruhu kolem Prahy 

(ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Ústav dopravních systémů, říjen 2016). Jedná se o materiál 

hodnotící navrženou trasu např. z pohledu dopravního, technického, vztahu k územně-

plánovací dokumentaci atd. (není studií posouzení vlivu na životní prostředí). Ze závěru 

Komplexního posouzení alternativního návrhu silničního okruhu kolem Prahy jednoznačně 

vyplývá, že v porovnání s navrhovanou alternativní trasou vREG se jako vhodnější jeví 

varianta stabilizovaná v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy, tzn. varianta SOKP, resp. 

SOKP 511, která je už dlouhodobě stabilizována v územně plánovacích dokumentacích. Navíc 

bylo v tomto materiálu prokázáno, že vReg na mnoha místech prochází v těsném kontaktu se 

zástavbou a tedy ve větší blízkosti, než předložená varianta SOKP 511 a je tedy problematická 

i z pohledu možných negativních dopadů na obyvatelstvo.  Proto na základě závěrů citované 

studie, usnesení vlády č. 430 ze dne 11. 5. 2016 nebylo přistoupeno k posouzení regionální 

varianty z hlediska vlivů na ŽP v rámci předložené dokumentace EIA. 

Údaj o frekvenci dopravy na tzv. Východní spojce 150 000 denně - není nikde 

v dokumentaci, v příloze č. 1 je udávána frekvence 2025 se záměrem na SOKP 510 - 121700 

všech vozidel + 289 MHD, ve stavu 2040+ pak 117700 všech vozidel + 289 MHD (příloha č. 

2 dokumentace).  

Není zřejmé, na základě jakých podkladů paní Potančoková usuzuje, že v MČ Praha - 

Běchovice je již v současné době velmi zhoršená kvalita ovzduší. V dokumentaci byla 

současná kvalita ovzduší vyhodnocena na základě pětiletých průměrů koncentrací 

znečišťujících látek (od roku 2011 do roku 2015) publikovaných ČHMÚ pro potřeby zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Tato data jsou uváděna pro 

čtverce 1 × 1 km. Hodnocený záměr (těleso stavby SOKP 511) se dotýká celkem 26 čtverců.  

Dle hodnot v těchto čtvercích jsou v území splněny všechny imisní limity, ze kterých se vychází 

při hodnocení kvality ovzduší, s výjimkou  benzo(a)pyrenu, kde na části území je překročen 

limit pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, koncentrace této znečišťující látky se 

pohybují v rozmezí 90 – 116 % imisního limitu. Je pravda, že toto se týká i Běchovic, ale tato 

situace je typická pro většinu území hl. m. Prahy a v mnoha dalších městech v ČR.  

Není zřejmé, jak činnost trakční měnírny patřící stavební firmě STAZEPO a.s. souvisí 

se záměrem.  - podle evidence významných zdrojů znečisťování ovzduší uvedených  ČHMÚ 

není v zájmovém území tato vedena. Dle názoru zpracovatele posudku se tedy nejedná o 

významný zdroj znečisťování ovzduší 

Co se týká přírodní památky Lítožnice, koridor Říčanského potoka, podél níž je tato 

PP v místě křížení vymezena, bude záměr tuto překonávat středně velkým mostním objektem 

(délka přemostění 242,2 m, výška max. 11 m), který je v aktuální projektové dokumentaci pro 

územní řízení (Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o., září 2014) řešen ve dvou technických variantách: 

Varianta A: Dvoutrámová nosná mostní konstrukce z monolitického dodatečně 

předpjatého betonu o 8 mostních otvorech a 7 mostních pilířích (dále jen „Most s osmi 

mostními otvory“) 

Varianta B: Ocelobetonová konstrukce z podélných ocelových nosníků spřažených 

s monolitickou železobetonovou deskou o 6 mostních otvorech a 5 mostních pilířích (dále jen 

„Most s šesti mostními otvory“) 

V dokumentaci v kapitole D.I.8.2. na str. 273 - 276 je posouzen vliv obou variant na 

povrchové vody, do str. 279 pak na horninové prostředí a podzemní vody, na půdy, na floru, a 

faunu ekosystémy: 

Odvodnění stavby SOKP 511 v místě přechodu přes PP Lítožnice, resp. v jejím okolí je 

navrženo přes kaskádu podzemních retenčních nádrží, které budou umístěny v polích mezi 
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podporami mostu SO 203 Dubeč. Vody kontaminované ionty Cl budou zachytávány v průběhu 

celého zimního období a následně v období se zvýšenými průtoky, kdy je možné v recipientu 

předpokládat vody neznečištěné ionty Cl, budou postupně z retenčních nádrží vypouštěny do 

Říčanského potoka a tím ředěny na minimální koncentrace. Realizací mostního objektu dojde 

k zásahu do břehových porostů toku v souvislosti s nezbytným kácením a zakládáním mostních 

pilířů a tím i k dílčímu dotčení ekosystému podél Říčanského potoka. V kapitole D. IV. 

dokumentaci EIA je proto navržena celá řada opatření, která zajistí omezení nepříznivých 

vlivů záměru na PP Lítožnice, konkrétně na její faunu, flóru, resp. ekosystémy. V této 

souvislosti je třeba zmínit opatření v podobě oddálení mostních pilířů do vzdálenosti 20 m od 

břehové hrany Říčanského potoka. Toto opatření navržené v dokumentaci EIA bude mít 

z hlediska vlivů na ekosystémy dotčeného území pozitivní vliv. 

Co se týká ceny nemovitostí, zpracovatel posudku se nedomnívá, že by realizací 

záměru SOKP 511 došlo ke znehodnocení nemovitostí. 

 

RNDr. Eva Horáková, Ing. Libor Horák, Běchovice 

vyjádření ze dne 19. 5. 2017 

Nedostatečné posouzení v dokumentaci - kumulativní vlivy se stavbou SOKP 510 

Uvádějí, že v dokumentaci pro SOKP 511 (2007 - předložena k územnímu řízení 

2008) se popisuje skutečnost zbytnosti křižovatek na úseku SOKP 510, a to i zbytnosti 

křižovatek zpracovaných ve stávajícím platném plánu územního rozvoje.  Umístění SOKP 

511 je nutné posuzovat v kontextu stavby SOKP 510. To zejména z toho důvodu, že dle již 

vypracované dokumentace EIA pro stavbu SOKP 510, je zřejmý negativní důsledek umístění 

dopravy transevropské dálniční sítě TEN-T do intenzivně zastavěné části Prahy 9. Tím je 

požadavek dokumentace EIA pro stavbu SOKP 510 na: 

- zrušení nájezdů a sjezdů MÚK Českobrodská v Běchovicích 

- nerealizaci původně plánované MÚK Vinice se spojením na výzkumné parky 

Běchovice 

- zrušení nájezdů a sjezdů MÚK Chlumecká v Horních Počernicích. 

Požadavek na „zrušení“ těchto tří křižovatek je odůvodněn bezpečností dopravy. 

Normové hodnoty pro šestiproudou TEN-T dálnici nedovolují na krátké vzdálenosti mezi 

MÚK Satalice a MÚK Dubeč provozovat více než 3 křižovatky. Dojde k evidentnímu 

zhoršení dopravní infrastruktury a dostupnosti území jak obyvatel Prahy 9, tak i opačná 

dostupnost pro mimopražskou dopravu. 

V příloze přikládají ukázku ze stanoviska Ministerstva Vnitra a jeho záporného 

stanoviska k variantě „šesti křižovatek“ na SOKP 510. 

Veškeré dopravně inženýrské podklady pro stavbu D 511 musí zahrnovat i varianty 

uzavření tří křižovatek na úseku stavby D 510. Nezahrnutí konečného řešení SOKP 510 do 

podkladů EIA zkresluje posuzování stavby SOKP 511 a v konečném výsledku nepodává 

komplexní posouzení umístění celé stavby SOKP 11 a SOKP 510 do vnitřní části Prahy.  

Citují ze str. 36 dokumentace o koordinování staveb SOKP 511 a přeložky I/12. 

Uvádějí, že je zřejmé, že i stavba SOKP 510 je v přímé návaznosti se stavbou SOKP 511, i 

v souvislosti s tím, že Protihluková opatření stavby SOKP 510 mají pomoci zajistit splnění 

hlukových limitů ze stavby SOKP 511. Jako důkaz citují ze str. 23 dokumentace: „K novému 

projednání byly proto připraveny v rámci předkládaného Doplňku 2010 původní DÚR z roku 
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2007 zdokonalená protihluková opatření, která umožní dodržení hygienických limitů i u 

uvedené obytné zástavby v Běchovicích 2“. Jedná se o: 

2. Doplnění protihlukových stěn výšky 5 m na stavbě 510 Satalice-Běchovice 

s protažením do stavby 511 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kumulativní vlivy SOKP 511 a SOKP 510 byly v dokumentaci EIA posouzeny. V rámci 

dopravně-inženýrských podkladů bylo se stavbou SOKP 510 (resp. jejím zkapacitněním na 3 

+ 3 jízdní pruhy) uvažováno v obou výhledových časových horizontech (2025 a 2040+), a to 

ve stavu se záměrem a v roce 2025 i ve stavu bez záměru. Část úseku SOKP 510 navazující na 

stavbu SOKP 511 v místě MÚK Dubeč je přímou součástí řešeného území. V rámci emisního 

vyhodnocení vybraných komunikací na území hl. m. Prahy byl navíc hodnocen navazující úsek 

SOKP 510 Chlumecká - D11. 

Citace z dokumentace str. 23: 

V rámci Doplňku 2010 původní DÚR z roku 2007 byla precizována protihluková opatření tak, aby 

bylo možné dodržet hygienické limity i u uvedené obytné zástavby Běchovice 2. Jednalo se o: 

 doplnění protihlukového valu až ke stávající východní rampě MÚK Českobrodská a dále podél 

této rampy až téměř k ulici Českobrodská (na hranici stávajícího parkoviště P+R), 

 doplnění protihlukových stěn výšky 5 m u stavby 510 Satalice – Běchovice s protažením do 

stavby 511, a to po obou stranách komunikace i ve středním dělicím pásu, 

 použití moderních tzv. „nízkohlučných“ povrchů na vozovkách staveb 511 a 510,  

 doplnění protihlukové stěny výšky 5 m umístěné bezprostředně podél zástavby Běchovice 2, a to 

hlavně z důvodů snížení hluku při realizaci – výstavbě SOKP 511. (Pozn.: Tato protihluková 

stěna bude připravována k realizaci jako samostatná stavba s podmínkou, že její realizace 

proběhne před zahájením stavebních prací na vlastní stavbě 511.) 

 Výše uvedená navržená protihluková opatření si současně vyžádala změnu objektu SO 410.1 

Úpravy vedení 22kV PRE – Běchovice.  

Na základě vývoje legislativy a požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví bylo od stanovení 

ochranného hlukového pásma upuštěno.  

Trasa stavby SOKP 511 a její technické řešení zůstalo v rámci Doplňku 2010 původní DÚR 

z roku 2007 naprosto beze změny, kromě úprav uvedených v předcházejících odstavcích. 

Zpracovatel posudku nevidí rozpor. 

3. Použití tzv. tichých asfaltů na vozovkách staveb 511 a 510 

Uvádějí, že protihluková opatření, uvažovaná výpočtem hlukové studie pro ochranu 

Běchovic 2 musí být součástí územního řízení na stavbu SOKP 511. Jestliže se projektová 

dokumentace SOKP 511 odvolává na protihluková opatření z jiné nezávislé stavby SOKP 

510, musí být k územnímu řízení podány obě stavby jako jeden celek.  

Požadují přepracování EIA tak, aby komplexně posuzovala stavbu SOKP 511 nejen se 

stavbou přeložky I/12, ale rovněž komplexně posuzovala stavbu SOKP 511 se stavbou SOKP 

510. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podle názoru zpracovatele posudku kumulativní vlivy SOKP 511 a SOKP 510 byly 

v posuzované dokumentaci dle 100/2001 Sb. dostatečně posouzeny. V rámci dopravně-

inženýrských podkladů bylo se stavbou SOKP 510 (resp. jejím zkapacitněním na 3 + 3 jízdní 
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pruhy) uvažováno v obou výhledových časových horizontech (2025 a 2040+), a to ve stavu se 

záměrem a v roce 2025 i ve stavu bez záměru. 

Část úseku SOKP 510 navazující na stavbu SOKP 511 v místě MÚK Dubeč je přímou 

součástí řešeného území. V rámci emisního vyhodnocení vybraných komunikací na území hl. 

m. Prahy byl navíc hodnocen navazující úsek SOKP 510 Chlumecká - D11. 

Lokalita Vinice je součástí řešeného území. V rámci akustického posouzení byly v této 

lokalitě umístěny dva kontrolní výpočtové body (bod DP02 a DP03). Akustická situace 

(příloha 4 dokumentace - Akustické posouzení) pro posuzované časové horizonty a stavy je 

patrná rovněž z hlukových map (příloha č. 8 - 15 Akustického posouzení). Imisní situace v této 

lokalitě je také patrná z doložených imisních map v příloze č. 5 dokumentace – Modelové 

hodnocení kvality ovzduší. 

Protihluková opatření související s ochranou Běchovice 2 jsou součástí jak stavby 

SOKP 511, tak stavby přeložka I/12, která bude zprovozněna současně s SOKP 511.  

 

2. Zavádějící informace v předložené dokumentaci - stavba SOKP 510 

Napadají jako závažné pochybení nezahrnutí konečného řešení stavby SOKP 510. 

Konstatují, že stavba SOKP 510 dosud nebyla dokončena a že realizátor stavby řeší realizaci 

salámovou metodou, řešením dílčích částí. Např. v této době probíhá stavební řízení na dílčí 

stavbu: Výstavby PHO na mostě přes Dolnopočernický rybník. 

Vypisují citace z dokumentace o SOKP 510 a uvádějí, že spojnice Běchovice - Černý 

most byla původně realizovaná jako Východní spojka, součást Pražského rychlostního 

silničního okruhu (PRSO). Později však byl PRSO přepracován na SOKP jako součást TEN-

T. Uvádějí, že již realizovaný SOKP 510 nesplňuje požadavky nastíněné v dokumentaci EIA 

pro SOKP 510, součást TEN.T. Požadavky na SOKP 510 musí být teprve dopracovány.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dokumentace SOKP 511 vychází ze závěrů procesu EIA pro SOKP 510.  Počet 

křižovatek - není uvažováno pouze s křižovatkou Vinice. V dokumentaci EIA pro SOKP 511 je 

se stavbou SOKP 510 (resp. jejím zkapacitněním na 3 + 3 jízdní pruhy) uvažováno v obou 

výhledových časových horizontech (2025 a 2040+), a to ve stavu se záměrem a v roce 2025 i 

ve stavu bez záměru.  Část úseku SOKP 510 navazující na stavbu SOKP 511 v místě MÚK 

Dubeč je přímou součástí řešeného území. 

Předmětem procesu EIA není posouzení, zda záměr je v souladu či rozporu s TEN-T. 

Navíc SOKP 511 není nikde veden intravilánem, či není v těsném kontaktu se sídelními 

útvary. 

3. Absence posouzení - rozpor s Politikou územního rozvoje ČR 

Citují z kapitoly B.I.5. pasáž týkající se plánovacích dokumentů na národní, krajské i 

lokální úrovni, dále z Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR z článku 99 (vymezení 

SOKP) a z kapitoly 2 2 Republikové priority. Dále uvádějí, že umístění SOKP 511, jakožto 

součásti TEN-T, do těsné blízkosti rezidenčně zastavěného území Běchovic II a dále 

navazujících Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic je v přímém rozporu se 

schválenou Aktualizací č. 1 státní politiky územního rozvoje ČR. Je zřejmé, že umístění 

tranzitní dopravy navrhování do neoddělitelných staveb SOKP 511 a SOKP 510 nepřináší 

předpoklady pro lepší dostupnost území, ale naopak zrušením tří křižovatek porušuje 

požadavek na lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury. 
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Nesouhlasí s tím, že je umístění záměru stavby v rozporu se schválenou Aktualizací č. 1 státní 

politiky územního rozvoje ČR.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zásady územního rozvoje ve znění po Aktualizaci č. 1 (schválené usnesením č. 41/1 

Zastupitelstva hl. m. Prahy a vydané formou opatření obecné povahy č. 43/2014 s účinností 

od 1. 10. 2014) byly soudně napadeny. V případě SOKP byla podána žaloba městskými 

částmi Praha-Dolní Chabry, Praha-Ďáblice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-

Suchdol, Praha-Satalice, Praha 20, Praha-Vinoř, obcemi Jenštejn, Přezletice, Radonice, 

Podolanka a fyzickými osobami, které se domáhaly zrušení koridorů a ploch pro Pražský 

okruh (SOKP). Městský soud v Praze ve svém rozsudku č. j. 1OA1592015-222 ze dne 26. 2. 

2016 tento návrh zamítl. Navrhovatelé následně podali kasační stížnost. 

Aktuálně Nejvyšší správní soud v Brně kasační stížnost zamítá – rozsudkem 5 As 

49/2016 ze dne 25. 5. 2017. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy jsou tedy platné ve své 

podobě po Aktualizaci č. 1. 

4. Absence posouzení - rozpor s požadavky TEN-T 

Citují z Rozhodnutí EPaR č. 16692/96/ES z článku 9 týkajícího se charakteristiky 

TEN-T (mimo jiné charakteristika, že TEN-T míjejí hlavní sídelní útvary) a uvádějí, že 

umístění SOKP 511 a neoddělitelně navazující stavby SOKP 510 do těsné blízkosti rezidenční 

zástavby nevyhovuje požadavkům za TEN-T a nebezpečně mísí transevropskou dopravu 

s dopravou městskou. Nesouhlasí s umístěním TEN-T do Prahy a požadují, aby dokumentace 

EIA provedla posouzení tohoto umístění TEN-T dovnitř hlavního sídelního útvaru. Požadují 

vysvětlení, proč je umístění stavby v rozporu s Rozhodnutím EPaR č. 1692/96/ES a 

s Aktualizací č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. 

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

Ve stávajícím procesu dle 100/2001 Sb. je hodnocen vliv na záměru na životní 

prostředí, nikoliv soulad s jinými dokumenty – např. TEN-T. Vyřešení případného souladu s 

TEN-T je věcí následného řízení – územní rozhodnutí. Navíc SOKP 511 není nikde veden 

intravilánem, či není v těsném kontaktu se sídelními útvary. 

5. Dopravněinženýrské podklady - nedostatečné posouzení  - přeložka I/12 

Požadují, přepracování Dopravně inženýrských podkladů pro stavbu SOKP 511 tak, 

aby ve „stavu bez záměru“ bylo zapracováno zprovoznění stavby Přeložka I/12. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Stavba I/12 Běchovice - Úvaly je projekčně a provozně vázána na stavbu SOKP 511 

(je napojena přes MÚK Dubeč, která je součástí stavby SOKP 511), hodnocení uvedeného 

stavu se tedy jeví jako nelogické. 

6. Dopravněinženýrské podklady - nesprávné posouzení  - stavba D510 

Posouzení dopadu SOKP 511 bez uvažování dopadů konečného dopravního řešení 

stavby SOKP 510 (zrušení křižovatek) neposkytuje relevantní hodnocení dopadu stavby 

SOKP 511 na místní dopravní vztahy jako takové. Požadují provést vzájemné posouzení 

stavů: 

 bez záměru D 511, ale včetně realizované přeložky I/12 
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 se záměrem D 511, včetně realizované přeložky I/12, a současně s konečným 

řešením SOKP 510 s avizovaným zrušením 3 křižovatek na úseku SOKP 510 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Stavby SOKP a přeložka I/12 jsou vzájemně provázané a jsou navrženy k uvedení do 

provozu současně. 

Kumulativní vlivy SOKP 511 a SOKP 510 byly v dokumentaci EIA posouzeny. V rámci 

dopravně-inženýrských podkladů bylo se stavbou SOKP 510 (resp. jejím zkapacitněním na 3 

+ 3 jízdní pruhy) uvažováno v obou výhledových časových horizontech (2025 a 2040+), a to 

ve stavu se záměrem a v roce 2025 i ve stavu bez záměru. 

Část úseku SOKP 510 navazující na stavbu SOKP 511 v místě MÚK Dubeč je přímou 

součástí řešeného území. V rámci emisního vyhodnocení vybraných komunikací na území hl. 

m. Prahy byl navíc hodnocen navazující úsek SOKP 510 Chlumecká - D11.                                                                                                                                                                              

Na SOKP 510 se jedná o nerealizaci pouze MÚK Vinice - vyplývá z dopravního 

významu D0 a velmi silného zatížení stavby SOKP 510 – na hranici kapacitních možností – 

nelze vkládat další kolizní body. 

7. Akustické posouzení - nevěrohodné výsledky 

Citují z dokumentace údaje týkající se Doplňku 2010 původní DÚR z roku 2007 - 

uvádějí výčet protihlukových opatření navržených v tomto Doplňku, s tím, že se zdá být 

nevěrohodné, že 4 doplněná protihluková opatření mají splnit dodržení zákonných hlukových 

limitů, původně překračovaných téměř ve 2/3 obytné čtvrti Běchovice II. Tato opatření mají 

chránit zástavbu ze západní strany, nejsou doplněna opatření na ochranu z jižní strany. 

Konstatují, že jsou překvapivé vyhovující výsledky revize akustické studie z prosince 

2009 a citují z hlukové studie z roku 2007, kde bylo uvedeno, že pokusným výpočtem bylo 

zjištěno, že až val výšky 35 m by zajistil požadovanou hodnotu ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku. Dále citují z Aktualizace 2012 DÚR, kde byly mimo jiné zrušeny 

protihlukové valy v plochách, kde podle regulativů ÚPn nemají být.   

Požadují nechat prověřit výsledky nově předloženého Akustického posouzení 

nezávislým odborníkem. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V Hlukové studii k DÚR z roku 2007 byla podoba navržených protihlukových opatření 

odlišná od opatření, která se posuzovala nyní. Zejména rozloha a tvar protihlukového valu 

byl jiný. Dále byl odlišný způsob v hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb 

ve vztahu k hygienickým limitům hluku. Od výsledných hodnot se neodečítala korekce pro 

odražený hluk od fasády. Dále nebylo počítáno s opatřením formou nízkohlučného asfaltu a 

nebylo ani počítáno s rozšířenými protihlukovými opatřeními na Počernickém mostě a 

protihlukovou stěnou podél komunikace Do Dubče. 

Připomínka k valu o výšce 35 m je poněkud vytržená z kontextu. V akustickém 

posouzení z roku 2007 se sice o valu o výšce 35 m píše. Je to však jen teoretická úvaha, která 

byla zjištěna pokusným výpočtem, a nikdy se nepočítalo s realizací. 

8. Akustické posouzení - měření akustické situace 

Nesouhlasí s tím, že oblast Běchovic 2, nebyla zařazena rovněž do výpočtového 

modelu, aby bylo možné posoudit výsledky vypočtených hlukových parametrů v této oblasti.  

Požadují provedení nového kontrolního synchronního 24 hodinového měření hluku se 
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současným provedením, terénního a dopravněinženýrského průzkumu, do kterého bude 

zařazena oblast Běchovice 2 (Nová Dubeč). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Autor připomínky má zřejmě na mysli, že v příloze č. 4 Akustického posouzení 

dokumentace jsou uvedeny jen měřicí body podél SOKP 511.  

Akustický výpočtový model byl pro akce SOKP 511 a I/12 Běchovice – Úvaly 

prováděn souběžně, byl totožný a byl i souběžně ověřován s naměřenými hodnotami (5 

měřicích míst u akce SOKP 511 a 5 měřicích míst u akce I/12 Běchovice – Úvaly (mimo jiné i 

u komunikace Českobrodská)). Takto zpracovatel Akustického posouzení postupoval 

z důvodu, že se hodnocená území obou těchto záměrů ve značné ploše překrývají (a to právě 

v oblasti Běchovic) a také z důvodu, aby bylo vyhověno případným požadavkům na souběžné 

posouzení těchto záměrů.  

Je skutečnosti, že výsledky měření 5 měřicích míst u akce I/12 Běchovice – Úvaly jsou 

uvedeny jen v Akustickém posouzení v rámci dokumentace EIA stavby I/12 Běchovice Úvaly. 

9. Akustické posouzení - nízkohlučné povrchy - tiché asfalty 

Považují za nedostatečné odvolání na použití tichých asfaltů, neboť z dostupných 

informací je akustická životnost tichých asfaltů omezená na 6 let. Je zřejmé, že výměna 

takovýchto tichých asfaltových povrchů nebude probíhat pravidelně každých 5 let. 

V akustickém posouzení je uvedeno, že pro nízkohlučné povrchy byla zadána korekce -3,0 

dB. Požadují, aby se do výpočtu útlumu hlukových poměrů tiché asfalty nezahrnovaly.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Použití nízkohlučných živičných povrchů pro řešení akustického situace v území není 

jen teoretická záležitost, ale skutečnost ověřená již praxí. Uvedená korekce mínus 3 dB, která 

byla do výpočtu zadána, byla zvolena na spodní hranici předpokládaného zlepšení akustické 

situace, které může nízkohlučný povrch na této komunikaci přinést.  

Zahraniční měření hlučnosti povrchů, zahraniční výpočtové metodiky, ale i provedená 

měření hlučnosti povrchů na území ČR dokazují, že nízkohlučný povrch může vykazovat i 

daleko větší snížení hlučnosti než 3 dB a to v rozsahu až do 7 dB. Uvedená korekce byla tedy 

stanovena na straně bezpečnosti výsledku výpočtu.  

Akustická životnost samozřejmě záleží na údržbě a to tak, že dle připravovaného 

Technického předpisu Ministerstva dopravy je požadavek u pozemních komunikací, kde je 

dosahováno průměrných rychlostí nad 80 km/h a je zde předpoklad uplatnění sacího efektu 

pneumatik pojížděnými koly, na čištění 1 x ročně. U komunikací, kde je dosahováno rychlostí 

přesahujících 120 km/h, bude požadavek na pravidelné čištění speciálními silničními mycími 

vozidly s periodicitou 1x za dva roky.  

Nutno poznamenat, že tyto povrchy se již dnes pravidelně kontrolují, a to i po 

akustické stránce a sleduje se vývoj jejich hlučnosti.  

Dále je třeba konstatovat, že i normální povrch trpí degradací povrchu, 

protismykových vlastností povrchu, ale i jeho akustických parametrů a životnost obrusné 

vrstvy bývá zpravidla cca 10-12 let. Potom se musí obměnit.  Na dálnicích jsou vzhledem 

k vyšším rychlostem a bezpečnosti provozu tyto parametry sledovány a povrchy se vyměňují.  

Každou navrženou stavbu a také každé navržené opatření je nutné udržovat, starat se 

o něj, aby správně plnilo funkci a na sklonku jeho životnosti zajistit potřebnou opravu nebo 



V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci 

164 

 

jeho výměnu. Toto jsou povinnosti provozovatele nebo správce daného zařízení. V případě 

použití povrchu komunikace z nízkohlučného asfaltu je to stejné.  

 

10. Akustické posouzení - akustická situace v okolí SOKP 511 

Citují z Akustického posouzení z kapitoly 6.1 Akustické posouzení v okolí SOKP 511 

(zahrnuje provoz na SOKP 511 a přeložce I/12) a namítají, že zahrnutí uvedených staveb je 

nedostatečné. Požadují, aby do provedeného výpočtu byla rovněž zařazena SOKP 510, a to 

v konečném navrhovaném řešení s avizovaným zrušením tří křižovatek. 

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

Oproti stávajícímu stavu s rušením křižovatek na SOKP 510 ŘSD neuvažuje (s 

výjimkou nerealizace MÚK Vinice) 

11. Akustické posouzení - kumulativní vlivy provozu silniční a železniční dopravy 

Citují z Akustického posouzení z kapitoly 6.3 Celková akustická situace - kumulativní 

vlivy provozu silniční a železniční dopravy, kde vzhledem k tomu, že pro tuto kumulaci 

nejsou stanoveny hygienické limity, nebyly výsledky porovnány s hygienickými limity.  

Požadují, aby bylo provedeno nové posouzení, posouzení aby bylo povedeno s přísnějšími 

limity té konkrétní dopravy a do posouzení aby nebyly započítány tiché asfalty. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Není důvod navrhovat nebo pracovat s přísnějšími hygienickými limity, než dává 

stávající platná legislativa. 

Tzv. tiché asfalty je zcela rovnocenné protihlukové opatření. Není logický důvod toto 

ignorovat.  

12. Akustické posouzení - zkreslené posouzení hluku ze stavební činnosti 

Citují z Akustického posouzení z kapitoly 8.2 Hluk z provozu staveništní dopravy na 

okolní komunikační síti. a 5.4. Stavební činnost. Upozorňují na rozpor, kdy v dokumentaci 

k územnímu řízení v roce 2010 bylo uvažováno 600 vozidel/den a nyní je uvažováno 400 

vozidel/den. Požadují upřesnit v dokumentaci průjezdy staveništní dopravy k zařízení 

staveniště ZS1 uvnitř MÚK Dubeč. Považují toto snížení intenzit pohybu nákladní staveništní 

dopravy za účelově snížení, nesouhlasí s uvedenými závěry posouzení hluku z provozu 

staveništní doprav na okolní komunikační síti. Požadují nové přepočítání veškerých hodnot 

Hluku z provozu staveništní dopravy s uvažováním intenzit dopravy odpovídající údajům 

uvedeným v dokumentaci SOKP 511 pro ÚR k územnímu řízení v roce 2010. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 V Akustickém posouzení byl stanoven počet 400 vozidel/den staveništní dopravy. 

Nejedná se o účelové snížení oproti dokumentaci k územnímu řízení v roce 2010, ale o údaj 

podložený výpočty tak, aby staveništní doprava se neprojevila na zvýšení akustické zátěže 

v okolí. Výpočet byl proveden na základě stávajícího stavu přípravy ZOV. V další přípravě 

záměru může být model dále rozpracován (po zpřesnění ZOV). 

13. Hodnocení zdravotních rizik - hluk - nedostatečné posouzení zdravotních rizik 

Mají připomínky k hodnocení (v první a poslední části pouze nezávazné informace, 

nemající podporu, protěžovány jsou úrovně posuzování s vysokým rizikem účinku a 

dlouhodobým působením, doba výstavby 48 měsíců je považována krátkodobé působení, není 
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přihlédnuto k životnosti nízkohlučných povrchů, není zjištěno, že oblast Běchovic 2 bude 

nejvíce zatížena hlukem, výsledky výpočtu pro souběh silniční a železniční dopravy jsou 

přeneseny včetně chyb). Konstatují, že je zřejmé, že Hodnocení od totožné zpracovatelské 

společnosti (EKOLA group s.r.o.), nemůže ani být kritické ke své mateřské firmě, která 

zpracovala vlastní Akustické posouzení - to je zřejmý konflikt zájmů. Požadují provést nové 

Hodnocení zdravotních rizik z hluku.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Hodnocení zdravotních rizik - hluk  je provedeno v souladu s platnou metodikou 

hodnocení zdravotních rizik, období výstavby lze skutečně považovat za krátkodobé působení. 

Připomínka k životnosti nízkohlučných povrchů, s ohledem na dříve uvedené, není na místě.   

Záporné výsledky -  jedná se o rozdílové hodnoty. 

Posouzení zdravotních rizik hluk – konflikt zájmů. To, že zpracovatel dokumentace 

disponuje ve firmě oprávněnou osobou k hodnocení zdravotních rizik, nelze v žádném případě 

považovat za konflikt zájmů.  

výsledky výpočtu pro souběh silniční a železniční dopravy jsou přeneseny včetně chyb 

- tab. 6 - pokud má autor připomínky na mysli to, co bylo zpracovatelem posudku 

komentováno v předchozích pasážích, je toto považováno za dále bezpředmětné. Výsledky 

výpočtu pro souběh silniční a železniční dopravy nejsou chybné (ani přeneseny včetně chyb). 

Závěr 

Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům nesouhlasí s předloženou dokumentací a 

jsou přesvědčeni, že není možné k záměru trasovaného skrz Prahu vydat souhlasné 

stanovisko.  

V příloze je uvedeno stanovisko Ministerstva Vnitra ke koncepci umístění křižovatek 

na SOKP 510 z roku 2007. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V předloženém dokumentace jsou podle zpracovatele posudku vlivy stavby SOKP 511 

(včetně navazující přeložky I/12 a části SOKP 510) dostatečně a podrobně hodnoceny.  

 

Martin Poláček a PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D., Praha 9 

vyjádření ze dne 21. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

a) HLUK: Stavba úseku 511 je navržena s výhledovými stavy, limity a množstvím 

zatížení vozidly, které jsou v dnešní době násobně překračovány: stavba není na stávající 

zatížení koncipována. Firma EKOLA postuluje, že limit hlukové zátěže je v dané lokalitě 

dlouhodobě překračován a tvrdí, že hluk bude snížen zkapacitněním okruhu - takové tvrzení 

ne neadekvátní analýzou dat. EKOLA např. tvrdí, že v okolí SOKP 511 nedochází a nebude 

docházet k překročení hygienických limitů hluku 60/50 dB (den/noc), což je lež, protože 

v měření EKOLA v přímé blízkosti 510 (Nad Rybníkem 155) bylo stejnou společností 

naměřeno v roce 2012 63,7 dB/60,2 dB. Žádná protihluková opatření nepřinesla snížení hluku 

a EKOLA tak evidentně manipuluje s interpretací dat, pokud tvrdí, že hlukové limity nebudou 

překračovány. Hlukové limity budou překračovány a rozhodně nebudou sníženy (oddíl B.III., 

tab. 28). Příkladem nesouladu teoretických modelů a výpočtů může být část stavby SOKP 

512, kde ani po 6ti letech nejsou dodrženy hlukové limity, které v posouzení EIA vyhovovaly.  
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Poznámka, že stavba úseku SOKP 511 je navržena s výhledovými stavy, limity a 

množstvím zatížení vozidly, které jsou v dnešní době násobně překračovány, se 

pravděpodobně týká současného stavu SOKP 510. Avšak ani v tomto případě se nejedná o 

několikanásobné zatížení vozidly. Podle podkladu uvedeného v příloze č. 1 dokumentace, je 

frekvence dopravy na SOKP 510 od Českobrodské 74 800 všech vozidel za den na úrovni roku 

2016. 

V dokumentaci EIA - MZP244 Pražský okruh - stavba 510 Satalice - Běchovice (2013) 

byla pro tento úsek pro rok 2010 uvedena frekvence 38 900 všech vozidel za den, pro rok 

2016 bez zkapacitnění pak 44 800 všech vozidel za den, se zkapacitněním bez realizace MÚK 

Na Vinici (tj. 5 MÚK) 57900 všech vozidel za den. Je skutečností, že frekvence dopravy na 

předmětném úseku 510 se zvýšila proti předpokladům nikoliv však několika násobně.  

V dokumentaci SOPK 511 je vycházeno z podkladů uvedených v příloze 1 a 2 

dokumentace týkajících se stávající a budoucí frekvence dopravy. 

V Akustickém posouzení je uvedeno, že výpočet prokázal, že v žádném z míst 

situovaném v okolí SOKP 511 nebude docházet vlivem provozu dopravy na SOKP 511 a nově 

navrhovaných stavbách přímo navazujících na SOKP 511 (přeložka I/12, Hostivařská spojka, 

komunikace „nová Donátská“) k překročení hygienických limitů hluku z dopravy na dálnicích 

a silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB (den/noc). Navržená 

protihluková opatření u SOKP 511 jsou dostatečná a vyhovují současným požadavkům pro 

splnění hygienických limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Tento závěr se však týká sledovaného záměru SOKP 511 a ne sousední stavby 

SOKP 510. Navíc je nutné podotknout, že hluk je fyzikální veličina šířící se podle známých 

fyzikálních zákonů. Jedním z faktorů mající vliv na šíření zvuku je vzdálenost, pro niž platí, že 

zvuk klesá s kvadrátem vzdálenosti od liniového zdroje minimálně o 3 dB. Proto nelze 

srovnávat hlukové poměry právě i z hlediska vzdálenosti posuzované lokality u SOKP 511 

s lokalitou Vinice, kde jsou obytné objekty v těsné blízkosti komunikace, konkrétně uváděný 

bod je ve vzdálenosti cca 20 m a mírně nad komunikací.  

Problematika SOKP 512 je poněkud jiného rázu. V době přípravy záměru SOKP 512 

se vycházelo z v té době platné metodiky výpočtu a predikce dopravní zátěže, byla jiná situace 

- ČR nebylo součástí EU, a tedy ani Schengenu (ČR součástí od roku 2007). V této souvislosti 

v procesu EIA došlo logicky k podcenění budoucí dopravy na  SOKP 512, což je projevilo při 

uvedení do zkušebního provozu v roce 2010.  

Mimo to je nutno upozornit na skutečnost, že proti stavu zpracování dokumentace EIA 

v roce 2000 došlo k výstavbě nových objektů sloužících k bydlení v blízkosti současného 

SOKP 512, což rovněž ovlivnilo akustickou situaci po zprovoznění SOKP 512. Část 

nápravných opatření byla realizována, další jsou v přípravě. Specifickou problematiku SOKP 

512 nelze spojovat s SOKP 511. 
 

b) OVZDUŠÍ: ve všech ukazatelích dojde ke statisticky významnému zhoršení 

ovzduší ve všech navazujících úsecích na SOKP 511 (SOKP 510, 512, 513), jak vyplývá 

z tabulek (oddíl B.III.1 tab. 19, 20, 21). Interpretace EKOLA je vysoce selektivní, pokud 

tvrdí, že dojde k celkovému snížení znečišťujících látek. EKOLA chybně nebo úmyslně 

špatně zobecňuje výpočty na celé území hl. m. Prahy.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 
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Za strany autora připomínky se nejedná o správnou interpretaci výsledků v tabulkách 

19, 20, 21 v dokumentaci. Tyto tabulky se týkají výše emisí z posuzovaných komunikací ve 

stavu roku 2025 bez záměru a se záměrem, a roku 2040+ se záměrem. Nejedná se o 

porovnání se současným stavem.  

K intepretaci v dokumentaci - Z výše uvedených vyhodnocení emisní (výdajnosti) na 

vybraných úsecích na území Prahy, je možné ve výhledu k roku 2025 očekávat vlivem uvedení 

záměru do provozu celkové snížení emisí všech sledovaných znečišťujících látek. V širším systému 

města lze očekávat snížení intenzit zejména nákladní automobilové dopravy a s tím související pokles 

množství emisí. - nemá zpracovatel posudku námitky. 

c) DOPRAVA: Ze zprávy vyplývá, že v navazujících úsecích SOKP 511 dojde 

k navýšení dopravy, např. v úseku SOKP 510 je to navýšení téměř dvojnásobné, což vede ke 

zhoršení životného prostředí ve všech ukazatelích. EKOLA účelově podhodnocuje data nebo 

lže, pokud tvrdí, že v roce 2016 je intenzita dopravy 70 910 vozidel. Přitom v roce 2012 byla 

intenzita dopravy na úseku SOKP 510 zajištěna na počtu 77 617. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Údaj 70 910 vozidel nebyl v dokumentaci dohledán. Údaj o intenzitě dopravy 77 617 

není celoroční doprava, ale doprava v době měření. 

Akustické posouzení dle zpracovatele posudku vychází z provedených měření a 

výchozích podkladů o frekvencích dopravy.  

Intenzity dopravy použité pro posouzení akustické situace v dokumentaci byly převzaty 

z dopravně-inženýrských podkladů zpracovaných TSK hl. m. Prahy a IPR hl. m. Prahy 

(příloha č. 1 a č. 2 dokumentace). K účelovému podhodnocení dat ze strany zpracovatele 

dokumentace tedy zcela určitě nedošlo.  

 

d) Ve zprávě není dostatečně posuzován vliv vibrací vznikajících provozem S511 a 

vliv světelného znečištění. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Projekce a stavby komunikací se provádějí podle příslušných technických předpisů, 

tak, aby nevznikaly vibrace přenášené na okolí. 

V dokumentaci str. 129 je uvedena mapa světelného znečištění. 

Veřejné osvětlení - řešení v dokumentaci - svítidlo, nebude svítit do horního 

poloprostoru splněno již v současné projektové přípravě. Hlavy svítidla budou sklopena ve 

vodorovné poloze, tudíž světelný kužel bude dopadat přímo na komunikaci. V místech 

navržených protihlukových stěn navíc v tomto případě mohou částečně zabránit rozptylu 

světla do širšího okolí.   

Osvětlení po celé trase SOKP 511 je součástí dokumentace. Zpracovatel posudku se 

domnívá, po konzultaci s oznamovatelem, že toto není nezbytně nutné. Do návrhu stanoviska 

zařazuje proto podmínku: 

Ověřit rozsah osvětlení po trase SOKP 511 s tím, že by mělo být realizováno jen 

z hlediska bezpečnosti provozu jen na některých úsecích - např. MUK, portály tunelů  SOKP 

511. 

e) Stavba SOKP 511 má být silniční okruh KOLEM Prahy, proto je zcela 

nepochopitelné, proč je plánován uvnitř města více než 8 km od jeho vnějších hranic. 
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Závěr: Namítají, že je třeba detailně posoudit regionální variantu okruhu na úrovni 

EIA. Okruh je potřeba vést mimo Prahu (podobně jako 512). EKOLA a.s. nikterak není 

zodpovědná za pravdivost ni relevantnost svých modelů. Její výpočty jsou nedůvěryhodné a 

interpretace nepřiléhavé a účelové. Zlepšení na úrovni hl. m. Prahy přinese jakýkoliv okruh, 

který umožní objezd Prahy. Je třeba zvolit variantu, která neznemožní život v dotčených 

lokalitách.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K regionální variantě - na str. 55 - 64  se dokumentace EIA se věnuje i alternativnímu 

návrhu silničního okruhu kolem Prahy, tzv. Regionální variantě. Výchozím materiálem, na 

který se dokumentace EIA odkazuje, bylo Komplexní posouzení alternativního návrhu 

Silničního okruhu kolem Prahy (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Ústav dopravních systémů, 

říjen 2016). Jedná se o materiál hodnotící navrženou trasu např. z pohledu dopravního, 

technického, vztahu k územně-plánovací dokumentaci atd. (není studií posouzení vlivu na 

životní prostředí). Ze závěru Komplexního posouzení alternativního návrhu silničního okruhu 

kolem Prahy jednoznačně vyplývá, že v porovnání s navrhovanou alternativní trasou vREG se 

jako vhodnější jeví varianta stabilizovaná v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy, tzn. 

varianta SOKP, resp. SOKP 511, která je už dlouhodobě stabilizována v územně plánovacích 

dokumentacích. Navíc bylo v tomto materiálu prokázáno, že vReg na mnoha místech prochází 

v těsném kontaktu se zástavbou a tedy ve větší blízkosti než předložená varianta SOKP 511 a 

je tedy problematická z pohledu negativních dopadů na obyvatelstvo.  

 

Jan Klicpera a Kateřina Klicperová 

vyjádření ze dne 21. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Žádají posoudit dokumentaci EIA, regionální variantu, zpracovanou v letech 2014 a 

2015 na objednávku ŘSD ČR. V důsledku navrhované stavby v Běchovicích hrozí ohrožení 

zdraví všech obyvatel. V blízkosti jejich domu se nachází mimo jiné kvalitní veřejné 

sportoviště (areál Na Korunce), které je položeno stavbě nejblíže. Vdechování všech emisí u 

sportujících občanů a hlavně dětí se jim jeví jako obzvláště nebezpečné. Dále zmiňují nový 

park s dětskými hřišti amatérskou školku.  

Dále se cítí být poškozeni po finanční stránce, protože hodnota nemovitosti bude 

značně snížena a její prodej omezen, pro trvalý pobyt téměř znemožněn.  

S předloženou dokumentací zásadně nesouhlasí a uplatňují tímto námitky a nesouhlas. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K regionální variantě - na str. 55 - 64  se dokumentace EIA se věnuje i alternativnímu 

návrhu silničního okruhu kolem Prahy, tzv. Regionální variantě. Výchozím materiálem, na 

který se dokumentace EIA odkazuje, bylo Komplexní posouzení alternativního návrhu 

Silničního okruhu kolem Prahy (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Ústav dopravních systémů, 

říjen 2016). Jedná se o materiál hodnotící navrženou trasu např. z pohledu dopravního, 

technického, vztahu k územně-plánovací dokumentaci atd. (není studií posouzení vlivu na 

životní prostředí). Ze závěru Komplexního posouzení alternativního návrhu silničního okruhu 

kolem Prahy jednoznačně vyplývá, že v porovnání s navrhovanou alternativní trasou vREG se 

jako vhodnější jeví varianta stabilizovaná v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy, tzn. 

varianta SOKP, resp. SOKP 511, která je už dlouhodobě stabilizována v územně plánovacích 

dokumentacích. Navíc bylo v tomto materiálu prokázáno, že vReg na mnoha místech prochází 
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v těsném kontaktu se zástavbou a tedy ve větší blízkosti než předložená varianta SOKP 511 a 

je tedy problematická z pohledu negativních dopadů na obyvatelstvo. Zpracovatel posudku se 

s uvedenou informací ztotožňuje. 

Předmětem posuzování je SOKP 511, nikoliv regionální varianta. 

Podle zpracované rozptylové studie nebudou ani v oblasti Běchovic 2 překračovány 

platné imisní limity.  

Snížení ceny nemovitosti realizací SOKP 511 je názorem autora připomínky. 

1. HLUK 

Citují z Akustické studie (Vrdlovcová 2009), uvádějí Zvětšenou mapu oblasti - MZČR 

z r. 2007 a Strategickou hlukovou mapu aglomerace Praha 2007, citují z Akčního plánu pro 

hlavní pozemní komunikace - aglomerace Praha z kapitoly 28.2 Životní prostředí a uvádějí, že 

dle předchozího textu je patrné, že stavba v této lokalitě je naprosto nežádoucí a odporuje 

strategickému akčnímu plánu MDČR, protože zátěž ze Spořilova by se pouze přesunula do 

lokality Běchovic a ještě více ji zatížila.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Strategický akční plán MDČR je koncepční materiál obecnějšího charakteru. 

Předmětem posuzování je konkrétní liniová stavba SOKP 511 ve vazbě na zjištění zda 

předmětná stavba je z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví 

akceptovatelná. 

Dále uvádějí, že součástí stavby je i oprava Počernického mostu, který přepokládá 

nárůst na 150 000 vozidel/24 hodin z dnešních 85 000 a který již po dostavbě obtěžoval 

hlukem. Tehdy bylo obyvatelům řečeno, že konstrukce mostu neunese protihlukové zábrany, 

nakonec přeci jen 3,5 m zábrany vydržela. Ptají se, zda může být bezpečné jezdit po mostě, 

který neměl unést ani stávající zábrany a který bude zatížen o víc jak 100 000 aut za 24 hod 

více a protihlukovou zábranou 5 m vysokou. 

Za zásadní též považují, že ve studiích není započten hluk ze železnice, která má být 

zde značně rozšířena a ani hluk z letecké dopravy.  

Uvádějí údaje o působení hluku na lidské zdraví - částečně uvedeno i v hlukové studii. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Údaj o nárůstu na 150 000 vozidel/24 hodin na Počernickém mostu se nikde v 

dokumentaci nenachází. V příloze č. 1 dokumentace je udávána frekvence 2025 se záměrem 

na SOKP 510 - 121700 všech + 289 MHD, ve stavu 2040+ pak 117700 + 289 MHD (příloha 

č. 2 dokumentace). 

Hluk ze železniční dopravy byl v akustickém posouzení uvažován. Jak je na str. 23 

uvedeno, ve výhledovém stavu v roce 2025 byla zohledněna železniční trať č. 010 Česká 

Třebová – Praha-Masarykovo nádraží, resp. její koridorový úsek Běchovice - Úvaly a v jižní 

části řešeného území železniční trať č. 221 Benešov u Prahy - Praha-Vršovice. Ve výhledovém 

stavu v roce 2040+ byla do posouzení zahrnuta také plánovaná stavba vysokorychlostní trati 

VRT Praha - Brno. Výsledky výpočtu jsou pak převzaty i do hodnocení zdravotních rizik.  

Hluk z letecké dopravy logicky posuzován nebyl. 
 

2. EMISE 
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Uvádějí, že rozptylová studie vázající se k současné situaci nebyla pro ně nikde 

dostupná, ale zhoršující se ovzduší v Běchovicích je přímo hmatatelné. Jsou přesvědčení, že 

občané Běchovic jsou ve značném ohrožení na zdraví. Zároveň ve studiích chybí vliv jiných 

znečišťovatelů ovzduší nacházejících se v blízkosti, jako je obalovna v Běchovicích a 

spalovna v Malešicích. Uvádějí tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro 

Prahu pro jednotlivé znečišťující látky - hlášení za rok 2013 (ze stránek Arniky věnované 

IRZ). 

Obecně se vyjadřují ke znečištění ovzduší způsobené dopravou, uvádějí účinky 

jednotlivých znečišťujících látek (včetně mapy s roční průměrnou koncentrací benzo(a)pyrenu 

v ovzduší ČR v roce 2011).  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Rozptylová studie, resp. Modelové hodnocení kvality ovzduší je přílohou č. 5 

dokumentace, je zveřejněno na portálu cenia - EIA.  

V dokumentaci byla současná kvalita ovzduší vyhodnocena na základě pětiletých 

průměrů koncentrací znečišťujících látek (od roku 2011 do roku 2015) publikovaných ČHMÚ 

pro potřeby zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Tato 

data jsou uváděna pro čtverce 1 × 1 km. Hodnocený záměr (těleso stavby SOKP 511) se 

dotýká celkem 26 čtverců.  Dle hodnot v těchto čtvercích jsou v území splněny všechny imisní 

limity, ze kterých se vychází při hodnocení kvality ovzduší, s výjimkou  benzo(a)pyrenu, kde na 

části území je překročen limit pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, koncentrace 

této znečišťující látky se pohybují v rozmezí 90 – 116 % imisního limitu. Je pravda, že toto se 

týká i Běchovic, ale tato situace je typická pro většinu území hl. m. Prahy a v mnoha dalších 

městech v ČR.  

Podle přílohy 5 dokumentace – Modelové hodnocení kvality ovzduší - Modelové 

hodnocení kvality ovzduší na území hlavního m. Prahy – Aktualizace 2016 – jedná se o 19 000 

bodových plošných a liniových zdrojů, včetně dálkového přenosu znečištění z mimopražských 

zdrojů. Pro vyhodnocení imisní zátěže na území Středočeského kraje byly využity podklady o 

emisích ze stacionárních zdrojů poskytnuté ČHMÚ. 

Podle portálu ČHMÚ v roce 2016 podalo hlášení o souhrnné provozní evidenci 697 

provozoven na území Hl. m. Prahy – jedná se o provozovny – stacionární zdroje znečišťování 

ovzduší dle přílohy č. 2 zákona 201/2012 Sb. – mezi nimi i  Porr a.s. - obalovna Běchovice, 

dřívější provozovatel Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., i Pražská teplárenská - 

ZEVO Malešice. 
 

3. BEZPEČNOST 

Sloučení transkamionové mezinárodní dopravy s dopravou ve vnitřním okruhu Prahy 

tím, že je přivedena téměř ze všech dálnic a rychlostních silnic jedoucích na Prahu do jednoho 

místa, do bezprostřední blízkosti hustého osídlení, se jim jeví jako značně nebezpečné a 

nesmyslně nadmíru zatěžující jeden bod. Části uvnitř Prahy by se neměli používat k tranzitu. 

Zároveň by se měl zminimalizovat počet nákladních aut jedoucích na území Prahy a ne je sem 

přivádět.  

Význam dopravního okruhu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jedná se o názor zpracovatele připomínek. Předmětem posuzování dle zákona 

100/2001 Sb. je záměr SOKP 511 tak, jak je popsán v dokumentaci. 



V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci 

171 

 

 

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavba je trasována přes 3 pražské přírodní parky, kterých skutečně není v Praze velké 

množství a do oblasti, kde byly nedávno vybudovány za nemalé náklady městské parky 

(Běchovice, Dubeč) pro odpočinek a relaxaci občanů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Trasa SOKP 511 je vedena přes jeden přírodní park (Říčanka) a podmínkami 

uvedenými v dokumentaci je zajištěna jeho ochrana. 

Závěr 

Vzhledem k dostupným a nalezeným informacím, tabulkám a mapám a vzhledem 

k tomu, že u stavby „Silniční okruh kolem Prahy“ dochází neustále k překračování limitů, 

které byly vypočteny jako vyhovující a předpokládané, dochází k nedodržení ochrany zdraví 

občanů, zásadně protestují proti umístění stavby (viz neustálý hluk v již provizorně otevřené 

části okruhu kolem Modletic a v neschopnosti jej dokonce zkolaudovat a s argumenty 

v Lahovicích, že se s takovým hlukem nepočítalo).  

Jsou přesvědčení, že navrhovaná stavba Běchovicím a okolí nepomůže, ale naopak 

situaci zásadně zhorší. 

Zarazilo je, že v posouzení jsou v mapových pokladech hrubé chyby a posouzení tudíž 

nemůže odpovídat skutečnému stavu v jednotlivých letech uvedených pod mapami.  

Nemyslí si, že je sobecké, když žádají, aby okruh kolem Prahy vedl skutečně kolem 

Prahy, místy, která jsou nezatížená. 

Je uvedena nějaká situace se zakreslením komunikací kolem Prahy, novinový článek 

asi z časopisu Týden „Příliš hlučný Pražský okruh“ a další situace se zakreslením komunikací 

kolem Prahy. 

Požadují celkové přehodnocení situace s ohledem na výše sepsané a především na 

zdraví a život občanů zde žijících. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jedná se o názor autora připomínky. Podle zpracovatele posudku je záměr SOKP 511 

řádně z hlediska vlivů na složky životního prostředí popsán, a podle provedeného 

vyhodnocení je akceptovatelný.  

Problém SOKP 512, případně jiných úseků SOKP je specifickým problémem těchto 

úseků, komentovaných zpracovatelem posudku již dříve a nemá přímou souvislost s SOKP 

511. 

 

Ing. Jan Klika 

vyjádření ze dne 21. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Má následující připomínky: 

1) Uvádí, že úsek 511 zacelí chybějící mezeru v dálniční síti a tím odstraní značně 

nevyhovující závlek tranzitní dopravy do obytných území hl. m Prahy a že v křižovatce 

Dubeč na úsek 511 navazuje nyní rovněž připravovaná stavba - přeložka silnice I. třídy 12, 
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která má podstatně menší prioritu. Původní předpoklad současné výstavby obou staveb by 

v závěrečném stanovisku EIA neměl být zdůrazňován a zcela negativně by působilo, kdyby 

snad současná výstavba obou staveb byla obsažena v jeho podmínkách.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku na rozdíl od připomínky akcentuje význam současného uvedení 

do provozu stavby SOKP 511 a přeložky I/12. 

2) Připomínka se týká MÚK Dubeč  - proti původnímu stavebnímu řešení MÚK 

Dubeč obsaženému v procesu EIA z r. 2000 je nyní místo žádoucího snížení naopak nevhodně 

zvýšena niveleta u hlavní trasy D0 (v místě křížení s 1/12) o cca 0,9 m a u větve A (v místě 

křížení s D0) dokonce o 2,4 m - vysoký most na této nejvíce zatížené větvi vede přes cca 4,5 

m vysoký násep hlavní trasy. Nevhodně zvýšeny jsou i podélné sklony na hlavní trase (např. z 

2,0 na 3,49 %).  

 Kromě toho je znehodnocena příznivá funkce nově umístěného ochranného válu jeho 

přerušením pro příjezd. komunikaci k retenčním nádržím, která vede podél cca 800 m dlouhé 

štoly dešťové kanalizace a zároveň zpřístupňuje vstupy do šachet, kterých je vzhledem k 

jejímu malému podélnému sklonu velký počet. 

Při rozdělení obou staveb uvnitř MÚK Dubeč tak, že do stavby 511 budou patřit jen 

části nezbytné pro funkci dočasně jen tříramenné křižovatky D0 se Štěrboholskou radiálou, 

bude odvodnění větví funkčních až se silnicí 1/12 včetně nádrže A-2 vybudováno až s 

přeložkou 1/12 a bude je možné napojit na výhodnější trasu dešťové kanalizace vedenou již 

nikoli nákladnou štolou a s křížením trasy 1/12 do vysoko položené vodoteče při ul. V. 

Kovaříka, ale v zářezu podél nové silnice 1/12 do mnohem níže položené Říčanky. Tím se mj. 

mnohonásobně zkrátí délka obslužných cest k retenčním nádržím, ale především nebude 

ochranný val přerušen a bude možné snížit niveletu nejzatíženějších částí křižovatky (např. při 

použití sklonů +2,25 a -0,3 % o cca 4 m), aby se dále zvýšil tlumicí účinek zemního válu a 

třeba i odpadla vzhledově problematická protihluková stěna podél větve A. Překlopení je 

vhodné posunout cca do km 64,080 a při použití údolního zakružovacího oblouku R=8 000 m 

vychází nulový podélný sklon cca v km 64,160. 

Změna hranice obou staveb uvnitř MÚK tak přinese větší efektivitu stavebního řešení 

a na druhé straně nebude bránit event. současnému budování obou staveb, kdyby k němu 

došlo. 

Snížením nivelety se zároveň zlepší výšková plynulost hlavní a zatíženější trasy 

okruhu D0. Při změně podélného řezu bude také žádoucí odstranit vážnou bezpečnostní 

závadu dosavadního návrhu mezi km 64,112 446 a 64,131 714 - přílišnou blízkost bodu s 

nulovým podélným sklonem a bodu překlápění pravého jízdního pásu ze střechovitého na 

jednostranný příčný sklon, kde je nulový sklon v příčném směru. Jen nepatrný (dle ČSN 

nepřípustný) výsledný sklon by v tomto úseku vedl ke vzniku louží i při minimálních 

nerovnostech povrchu. Výjimečně (v Německu) možné řešení s překlápěním 

„Schrägvermindung“ podle německé směrnice RAS-L 95 zde není zmíněno ani vyznačeno. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Připomínka k řešení MÚK Dubeč se vyskytuje i v jiných vyjádřeních. V současnosti se 

ze strany ŘSD a projektanta prověřuje. Nutno konstatovat, že záměr v probíhajícím procesu 

dle zákona 100/2001 Sb. je posuzován ve stávajícím (předloženém) technickém řešení. Pokud 

by v další přípravě došlo k zásadním změnám, bylo by toto uvedeno v podkladech dle § 9a, 
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odst. 4 zákona 100/2001 Sb. v platném znění a příslušný úřad (MŽP) by rozhodl, zda 

předmětná změna podléhá novému posouzení dle zákona.  

3) V závěrečném stanovisku EIA by mělo být zmíněno, že Komplexní posouzení 

alternativního návrhu Silničního okruhu kolem Prahy (DF ČVUT 2016) prokázalo, že tzv. 

regionální varianta okruhu by ponechala významně větší objemy dopravy uvnitř města, které 

by zbytečně zatěžovaly obytná území negativními účinky podstatně více, než ve variantě dle 

ZÚR a ÚP. Především proto bylo nutné regionální variantu odmítnout. 

Slovní spojení (na str. 64 dokumentace) „není prokázáno, že (regionální varianta) plní 

lépe dopravní funkci", je slabým a vágním konstatováním, které při současné zdůrazňované 

menší hloubce zpracování od aktivistů navozuje chybnou představu, že by podrobnější a 

odbornější zpracování regionální varianty třeba mohlo její dobrou dopravní funkci prokázat. 

Nemohlo! 

Je hrubou chybou zpracovatele dokumentace EIA Ing. Ládyše, že v části B.I.5 pouze 

opsal akademickou řeč techniků a nepopsal výsledek posouzení Dopravní fakultou ČVUT 

vlastními slovy a že v části G ve všeobecně srozumitelném shrnutí se dokonce o této důležité 

studii a jejím výsledku ani nezmínil. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku je toho názoru, že v dokumentaci je situace ohledně regionální 

varianty popsána dostatečně. 

4) Závěrem z řady chyb a nepřesností upozorňuje alespoň na matoucí a mnohokrát se 

opakující slovní spojení v číselných popisech, tzv. „stávající stav 2016“, které jsou obsaženy 

v dokumentaci EIA. Dopravní hodnoty pro rok 2016 byly získány modelováním k roku 2016 

prováděným z dřívějších podkladů a nejsou to tedy hodnoty stávajícího stavu v roce 2016 - 

ten byl získán až skutečným sčítáním na stanovištích. A také všechny údaje od těchto 

modelových dopravních hodnot odvozené jsou údaji modelového stavu k roku 2016 a nikoli 

skutečného stavu stávajícího, byť se od něho odlišují se zanedbatelným rozdílem. V pojmu 

„stávající stav 2016“ je zásadně chybné slovo „stávající" a zpracovatel dokumentace měl dílčí 

podklad obsahující tuto chybu vrátit k opravě. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Je pravda, že v současné době jsou výsledky sčítání dopravy ŘSD 2016 k dispozici - 

předběžné výsledky byly zveřejněny v průběhu března 2017. Sčítání dopravy prováděné ŘSD 

se týká jen několika málo úseků na území Hl. m. Prahy.  V podkladovém materiálu v příloze č. 

1 dokumentace je uvedeno, že hodnoty frekvence dopravy v roce 2016 byly určeny na základě 

dostupné databáze sčítání TSK-ÚDI z roku 2015, údajů sítě automatických sčítačů dopravy 

na komunikacích Hl. m. Prahy, doplněné o průzkum 30 křižovatek a profilů provedeného 

v září 2016. 

Používání „stávající stav 2016“ v dokumentaci nepovažuje zpracovatel posudku proto 

za zásadně chybné. 
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Ing. Jakub Hlavička, k.ú. Strašnice 

vyjádření ze dne 22. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Uvádí, že podává k záměru souhlasné vyjádření s odůvodněním (např. stávající 

nadměrné zatížení v částech jako je Chodov, Spořilov, Zahradní město, Strašnice, přesunutí 

SOKP 511 mimo stávající trasu by mohlo znamenat, že se SOKP nedokončí nikdy). Domnívá 

se, že k záměru je možné vydat souhlasné stanovisko, vzhledem k tomu, že záměr je ve 

veřejném zájmu a zlepší životní prostředí většině obyvatel Prahy a přilehlého pražského 

regionu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Ing. Hana Gottwaldová 

vyjádření ze dne 22. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Uvádí, že podává k záměru souhlasné vyjádření s odůvodněním (např. stávající 

nadměrné zatížení v částech jako je Chodov, Spořilov, Zahradní město, Strašnice, přesunutí 

SOKP 511 mimo stávající trasu by mohlo znamenat, že se SOKP nedokončí nikdy). Domnívá 

se, že k záměru je možné vydat souhlasné stanovisko, vzhledem k tomu, že záměr je ve 

veřejném zájmu a zlepší životní prostředí většině obyvatel Prahy a přilehlého pražského 

regionu. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Ing. Otakar Vondráček 

vyjádření ze dne 20. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Uvádí, že je vlastník nemovitosti dotčené stavbou. Nedostatky v dokumentaci jsou 

následující: 

1. Souběh staveb 511, 510, přeložka I/12 

Uvádí, že tyto stavby nejsou posuzovány jako celek, čímž dochází ke zkreslení 

faktického stavu a dopadu při provozu na lokalitu Běchovic 2. Jedná se zejména o posouzení 

všech částí dokumentace, zejména: 

 vliv zatížení hlukem a to ze všech tří staveb jako celku, které se stýkají v MÚK 

Dubeč. Cituje z vyjádření MěČ Praha - Běchovice z roku 2010 (nesouhlasí, aby 

stavba 510 byla posuzována jako stará hluková zátěž a požadují komplexní 

posouzení hluku ze staveb PO 510 a PO 511).  

Dokumentace EIA se také nevypořádala s požadavkem a upozorněním MČ Běchovice 

již ke stavbě 510, se kterým se plně ztotožňuje a také není řešeno v nové dokumentaci EIA. 

Cituje asi opět z vyjádření MČ Praha - Běchovice, kde je uvedena citace z Politiky územního 
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rozvoje 2008 (údaje o vymezení SOKP a prioritách). Umístění stavby SOKP 510 ale i 511 

jakožto součásti TEN-T do těsné blízkosti rezidenčně zastavěného území Běchovic, Dolních 

Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic je v přímém rozporu s touto schválenou státní 

Politikou územního rozvoje 2008. Cituje opět asi z vyjádření MČ Praha - Běchovice, kde je 

citováno z článku 9 Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1692/96/ES, s tím, že 

umístění stavby 511 v těsné blízkosti rezidenční zástavby nevyhovuje těmto požadavkům, 

nebezpečně mísí transevropskou dopravu s městskou a případným zrušením dvou stávajících 

MÚK navíc naruší stávající funkční systém MHD.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V dokumentaci pro SOKP 511 je posuzován souběh SOKP 511 s přeložkou I/12 i když 

se jedná o jednotlivé stavby a jsou hodnoceny dokumentacemi EIA samostatně 

Kumulativní vlivy SOKP 511 a SOKP 510 byly v dokumentaci EIA posouzeny. V rámci 

dopravně-inženýrských podkladů bylo se stavbou SOKP 510 (resp. jejím zkapacitněním na 3 

+ 3 jízdní pruhy) uvažováno v obou výhledových časových horizontech (2025 a 2040+), a to 

ve stavu se záměrem a v roce 2025 i ve stavu bez záměru.  Část úseku SOKP 510 navazující 

na stavbu SOKP 511 v místě MÚK Dubeč je přímou součástí řešeného území. V rámci 

emisního vyhodnocení vybraných komunikací na území hl. m. Prahy byl navíc hodnocen 

navazující úsek SOKP 510 Chlumecká - D11.  Lokalita Vinice je součástí řešeného území.                                                                                                                                                                       

2. Negativní vliv na dopravní obslužnost osobní automobilové dopravy a MHD 

Jedná se o následující skutečnosti: 

 dochází k rušení stávajících MÚK Českobrodská, MÚK Vinice a MÚK 

Chlumecká. MÚK Českobrodská a MÚK Chlumecká jsou již v provozu a zajišťují 

dopravní propojení na radiální komunikace Českobrodská a Chlumecká. Zrušení 

těchto tří MÚK bude mít zásadní negativní dopad na dopravní obslužnost pro 

obyvatele lokalit Černý most, Rajské zahrady, Běchovic, Dubče, Dubečku a 

navazujících lokalit. 

 projekt pouze se třemi křižovatkami (MÚK Dubeč, MÚK Olomoucká, MÚK 

Satalice) významně naruší dopravní vazby v této části Prahy (včetně linek MHD), 

zhorší kvalitu životního prostředí a bydlení a sníží hodnotu mnohých nemovitostí, 

technicky únosná varianta se třemi křižovatkami není přijatelná pro dotčené 

městské části a jejich občany a ani není dokumentací posouzena. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Na SOKP 510 nebude realizována pouze MÚK Vinice. Nerealizace MÚK Vinice 

vyplývá z dopravního významu D0 a velmi silného zatížení stavby SOKP 510 – na hranici 

kapacitních možností – nelze vkládat další kolizní body. 

 

3. Variantní řešení tras SOKP 

Dokumentace EIA se posouzením variantních řešení sice zabývá, ale ne zcela do 

důsledků. Je nutné, aby investor zadal dopracování a podrobné doplnění dokumentace EIA o 

tzv. Regionální trasu SOKP a obě varianty posoudit. 

Dokumentace EIA se nezabývá skutečností dosud „neznámých tras“ staveb 518, 519 a 

520 v případě, že tyto nebude možno do navrhovaného území umístit, tak jak dokumentace 

předpokládá. Dosud probíhá soudní spor o jejich umístění a není ve výhledu realizace těchto 

staveb. Tím bude docházet k neúnosné dopravní zátěži v místech napojení stavby 510 na 
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Vysočanskou radiálu k sídlišti Prosek a Letňany. Vzniká precedens pro nastolení stejné 

situace v těchto MČ, jako je v Praze 4 na Spořilově z připojení D1 na Pražský okruh. Z tohoto 

vyplývá nutnost dopravovat dokumentaci jako celek i pro dosud nedokončené, nebo 

nerealizované stavby a ne tzv. salámovou metodou.  

Jako neopominutelný je i zásadní vliv stavby na skutečnost, že její realizací dojde ke 

znehodnocení nemovitostí dotčených stavbou. Dojde jak k omezení možnosti jejich 

plnohodnotného užívání, dále i snížení jejich tržní ceny.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K regionální variantě - na str. 55 - 64  se dokumentace EIA se věnuje i alternativnímu 

návrhu silničního okruhu kolem Prahy, tzv. Regionální variantě. Výchozím materiálem, na 

který se dokumentace EIA odkazuje, bylo Komplexní posouzení alternativního návrhu 

Silničního okruhu kolem Prahy (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Ústav dopravních systémů, 

říjen 2016). Jedná se o materiál hodnotící navrženou trasu např. z pohledu dopravního, 

technického, vztahu k územně-plánovací dokumentaci atd. (není studií posouzení vlivu na 

životní prostředí). Ze závěru Komplexního posouzení alternativního návrhu silničního okruhu 

kolem Prahy jednoznačně vyplývá, že v porovnání s navrhovanou alternativní trasou vREG se 

jako vhodnější jeví varianta stabilizovaná v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy, tzn. 

varianta SOKP, resp. SOKP 511, která je už dlouhodobě stabilizována v územně plánovacích 

dokumentacích. Navíc bylo v tomto materiálu prokázáno, že vReg na mnoha místech prochází 

v těsném kontaktu se zástavbou a tedy ve větší blízkosti než předložená varianta SOKP 511 a 

je tedy problematická z pohledu negativních dopadů na obyvatelstvo.  Zpracovatel posudku se 

se závěry předloženého materiálu ztotožňuje. Předmětem posuzování je stavba SOKP 511 tak, 

jak byla předložena. 

Pokud se týká snížení tržní ceny nemovitostí v okolí SOKP 511 jedná se domněnku 

autora připomínky. 

 

Ing. arch. Jan Petzold 

vyjádření ze dne 23. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Vyjadřuje podporu výstavbě Pražského okruhu v úseku D1 - D11, tzv. stavbě 511. 

Jejich obec Světice u Říčan je nyní silně zatížena tranzitní dopravou.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Karel Brunhofer 

vyjádření ze dne 23. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Uvádí, že je účastník řízení SOKP 511 jako vlastník objektu K Říčanům 347/2, 

Kolovraty.  

Žádá o vymazání jeho objektu dům č.p. 347/2 na stránce č. 25 v dokumentaci EIA viz 

Příloha. Požaduje dodržení demolice objektu dle str. 177 EIA viz Příloha a vyhovění 
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požadavkům obce Kolovraty na str. 9 odst. 4 viz Příloha.  Jako důvod uvádí, že tento objekt 

není technicky možné ochránit před vlivy stavby 511 a to i při její výstavbě.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Na stránce č. 25 v kapitole Úvod je v souvislosti s domem čp. 347 v Kolovratech 

uvedeno, že pro dodržení příslušných hygienických limitů u přilehlé obytné zástavby 

z hlediska hlukové zátěže byla v rámci DÚR mimo jiné v km 72,8 – 73,65 pro ochranu území 

Kolovraty - dům č. p. 347 -  navržena konstrukce vozovek hlavní trasy SOKP 511 

z tzv. „nízkohlučných asfaltů“. Ale na str. 222 v kapitole D.I.3.1. Vlivy na hlukovou situaci již 

ve výčtu úseků s použitím nízkohlučných povrchů tento úsek uveden není. Dle údajů na str. 

177 a 294 dokumentace je počítáno s demolicí předmětného objektu.  

S výkupem tohoto objektu a jeho demolicí se počítá.  

Dokumentace je zveřejněná a nelze ji měnit (jen v případě vrácení dokumentace 

k přepracování – což se nestalo). 

 

3.2. Spolky 

Spolek SOS Spořilov 

vyjádření ze dne 10. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Jedná se o souhlasné vyjádření. Zabývají se ochranou životního prostředí v MČ Praha 

- Spořilov. Popisují zatížení dopravou této MČ a uvádějí, že souhlasí se záměrem dostavby 

SOKP 511 a plně tuto stavbu podporují. Uvádějí, že dokumentace má následující pozitiva: 

1. Posuzuje všechny vlivy na životní prostředí včetně maximální ochrany okolní 

zástavby 

2. Zabývá se a vylučuje alternativní trasování stavby SOKP 511 

Na závěr uvádějí, že jejich spolek je přesvědčený, že je třeba k záměru „Silniční okruh 

kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1“ vydat souhlasné stanovisko a záměr 

realizovat. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Společnost pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z.s. 

vyjádření ze dne 10. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Jedná se o kladné stanovisko k dokumentaci. Uvádějí, že se celou dobu zasazují o 

pokračování přípravy této významné stavby a proto doporučují kladné posouzení 

dokumentace EIA v dané variantě bez ohledu na stále opakující se námitky odpůrců této 

výstavby, které vyplývají z jejich egoistických zájmů bez ohledu na potřeby široké dopravní 

veřejnosti a potřeby ekonomického rozvoje našeho státu v napojení na dálniční koridory 

evropského systému TEN-T. 
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Jsou připraveni v případě jakékoliv potřeby další argumentace pro současnou 

předloženou dokumentaci s MŽP projednat tak, aby předpoklad zahájení této stavby byl 

zabezpečen k roku 2020. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Spolek Nové Jirny bez tranzitní dopravy 

vyjádření ze dne 13. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Jedná se o souhlasné vyjádření. Zabývají se ochranou životního v Nových Jinech a 

blízkém okolí. Uvádějí, že dokumentace má následující pozitiva: stavba odlehčí komunikacím 

nižší třídy před obce v okolí Beřkovic. V současné době i přes zákaz jezdí kamiony a nákladní 

auta z D11 přes Jirny, Nové Jirny směrem na Dl. Sníží se i tranzitní doprava osobních aut. 

Na závěr uvádějí, že jejich spolek je přesvědčený, že je třeba k záměru „Silniční okruh 

kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice Dl“ vydat souhlasné stanovisko a celý záměr co 

nejdříve realizovat. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Kolovratský KOS, z.s. 

vyjádření ze dne 17. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Konstatují, že MČ Praha-Kolovraty je jednou z nejvíce dotčenou oblastí výstavbou a 

provozem SOKP 511, a že pro území a obyvatele Praha-Kolovraty bude jednoznačně 

převažovat negativní vliv stavby a provozu SOKP 511 nad případnými pozitivy.  

Uvedená dokumentace působí v některých částech dojmem, že primárním cílem bylo, 

aby hodnoty „vyšly dobře". Není možné např. očekávat, že vliv z dopravy bude v r. 2025 na 

tolika místech nižší se záměrem než bez záměru, a že v budoucnosti (2040+) budou vlivy z 

dopravy na jejich území dokonce klesat, apod. Toto požadují v dokumentaci přehodnotit a 

dopracovat. 

Požadují pečlivě vyhodnotit detailně možné vlivy provozu (a to i v různých možných 

reálných variantách provozu) na městskou část Praha-Kolovraty, a to detailně pro různé úseky 

stavby a jednotlivé části jejich území, kde se mohou vlivy projevit. 

Požadují, aby ochranná a kompenzační opatření, která budou zmírňovat negativní 

dopady výstavby a provozu SOKP 511 na obyvatele MČ Praha-Kolovraty byla nad rámec 

minima, které zákonu vyhoví. Chtějí se vyhnout tomu, že až bude okruh 511 postaven a 

uveden do provozu, že pak v reálu budou dopady horší a hodnoty nebudou vyhovovat. 

Požadují zbudování ochranných zelených pásů nad rámec toho, co je součástí stavby, a 

to minimálně v rozsahu současného územního plánu. Zahrnout to jako podmínku v řízeních 

týkajících se stavby, i pokud to bude mít jiného investora. 
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Požadují, aby ochranná a kompenzační opatření byla budována již s maximálním 

předstihem před samotnou stavbou, všude, kde to bude technicky možné. Toto se týká i 

výsadby stromů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zcela jistě není záměrem zpracovatele dokumentace, aby hodnoty „vyšly dobře". 

Základním materiálem pro hodnocení vlivu provozu stavby SOKP 511 jsou podkladové 

materiály o intenzitách dopravy obsažené v příloze č. 1 a č. 2, které byly zpracovány nezávisle 

na zpracovateli dokumentace. Zpracovatel dokumentace pak následně vyhodnotil tyto stavy 

na základě standardně používaných modelů (hluk, ovzduší). 

V modelech je pochopitelně zohledněna změna frekvence v jednotlivých hodnocených 

stavech.  

Ochranné zelené pásy - nad rámec je v dokumentaci uvedeno vysázení stromů - 

doporučený minimální rozsah výsadeb pro stavbu SOKP 511 v souvislosti s kompenzacemi 

emisních příspěvků benzo(a)pyrenu činí 8 037 stromů. V návrhu stanoviska je pak uveden 

návrh na ozelenění valů. Ozelenění nad rámec stavby je však skutečně věcí jiného investora. 

Požadavek na budování ochranných a kompenzačních opatření s maximálním 

předstihem je logický a je věcí dopracování harmonogramu výstavby v další fázi projektové 

přípravy. 

Dále uvádíme přehled konkrétních připomínek k jednotlivým oblastem v 

dokumentaci: 

Budoucí intenzity dopravy v souvislosti se stavbou a provozem SOKP 511 a související 

dopady 

V materiálech dokumentace je na několika místech uvedeno, že v roce 2025 bude vliv 

dopadů z dopravy v částech dotčeného území nižší se záměrem než bez něj a pro následující 

období 2040+ počítá dokonce s poklesem intenzity dopravy, a to i pro oblast městské části 

Praha-Kolovraty. Takový předpoklad neodpovídá realitě a dlouhodobému vývoji, kdy 

automobilový provoz neustále narůstá, a nové komunikace přivedou do oblasti další auta, 

čímž bude stoupat také hluk z dopravy a znečištění ovzduší. 

Požadují upravit výpočet předpokládané intenzity dopravy v budoucím výhledu 

vlivem provozu na SOKP 511, aby odpovídal většímu nárůstu dopravy, než uvádí 

dokumentace, a který lze reálně předpokládat. Zohlednit i např. kontinuální nárůst 

automobilové dopravy obecně a to, že dobudovávaný Pražský okruh bude maximálně 

stahovat tranzitní dopravu z okolí. U místních komunikací uvnitř MČ Praha-Kolovraty nelze 

předpokládat pokles intenzit (slouží lokální dopravě). 

A dle toho upravit i výpočet souvisejících vlivů - dopady např. na znečištění ovzduší a 

hluk. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Základním materiálem pro hodnocení vlivu provozu stavby SOKP 511 jsou 

podkladové materiály o intenzitách dopravy obsažené v příloze č. 1 a č. 2. Pro stav 2016 a 

2025 zpracovala podklady Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK hl. m. Prahy) a 

pro dlouhodobý výhled (stav 2040+) Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR 

hl. m. Prahy). Tyto podklady jsou zpracovány organizacemi, které se dlouhodobě intenzitou 

silniční dopravy na území Hl. m. Prahy a bezprostředního okolí zabývají, dle zpracovatele 

posudku jsou dostatečné a jiné relevantní údaje nejsou. 
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Metodika TSK hl. m. Prahy a IPR hl. m. Prahy je sice poněkud jiná, než metodika ŘSD 

(při údajích o sčítání silniční dopravy), ale v konečném výsledku jsou srovnatelné bez 

významných rozdílů. 
 

Znečištění ovzduší 

V souvislosti s provozem SOKP lze očekávat větší nárůst znečištění ovzduší, než je 

uvedeno v dokumentaci. Výpočet nárůstu znečištění ovzduší odpovídá ve výpočtových 

modelech ideálním hodnotám (plynulost provozu, vozový park apod.). Realita bývá pak jiná a 

je třeba s tím počítat dopředu a kompenzační opatření naddimenzovat. Nejproblematičtější 

místa jsou mimoúrovňové křižovatky a výjezdy z tunelu Na Vysoké. Z mostu se zplodiny 

budou šířit do větší vzdálenosti. Je potřeba náležitě zohlednit kumulaci znečištění ze 

stávajících zdrojů a znečištění ovzduší, které bude pocházet z provozu SOKP 511, a to i v 

nepříznivých podmínkách, např. při inverzi. 

Požadují vyhodnotit působení i dalších látek znečišťujících ovzduší, než jsou uvedeny 

v dokumentaci (např. PAU). Požadují zohlednit kumulaci znečištění ze stávajících zdrojů a 

znečištění ovzduší, které bude pocházet z provozu SOKP 511, a to i v nepříznivých 

podmínkách, např. při inverzi. 

V tomto ohledu požadujeme dokumentaci doplnit. Požadují pro oblast MČ Praha-

Kolovraty navýšit kompenzační opatření týkající se znečištění ovzduší. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S kumulací ze stávajících zdrojů bylo v modelovém hodnocení kvality ovzduší 

počítáno.   

  Kompenzační opatření ke zmírnění dopadů znečištění ovzduší – ve vztahu ke 

Kolovratům - jedním z opatření je např. realizace ozelenění – vegetačních zelených pásů 

v rámci SO 802 stavby SOKP 511 – pás 12 – 16. Pro snížení imisní koncentrace 

benzo(a)pyrenu (a související koncentrace PM10 a PM2,5) - doporučený minimální rozsah 

výsadeb pro stavbu SOKP 511 v souvislosti s kompenzacemi emisních příspěvků 

benzo(a)pyrenu – výsadba 8 037 stromů. Plochy výsadby budou zpřesněny v další projektové 

přípravě. 
 

Hluk 

Výpočet nárůstu hluku odpovídá ve výpočtových modelech ideálním hodnotám 

(plynulost provozu, vozový park apod.). Realita bývá pak jiná a je třeba s tím počítat dopředu 

a kompenzační opatření naddimenzovat. 

Požadují dokumentaci doplnit o detailní model pro oblast mostu Kolovraty a výjezdu z 

tunelu Na Vysoké (akustické odrazy od portálu tunelu, železniční přeložka u tohoto portálu, 

přechodová místa tunel-most, vibrace apod.), v souvislosti s výstavbou a hlavně provozem 

SOKP 511. Dále doplnit o detailní model oblasti v severní části Kolovrat s vlivem MUK 

Říčany. A to tak, aby model odpovídal také reálným situacím provozu po obdobných 

komunikacích, nikoliv pouze ideálním podmínkám (různé plynulosti provozu, reálný možný 

vozový park). 

Požadují navýšit navrhovaná kompenzační opatření týkající se hluku. Více odhlučnit 

zejména MUK Říčany a most Kolovraty. Protihlukovou stěnu u ul. Donátské protáhnout až ke 

křižovatce. Most Kolovraty požadují zcela zastřešit (navázat na tunel Na Vysoké). 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Výpočet v akustickém posouzení použil pro rychlost dopravního proudu na SOKP 511 

- Elektronický podklad sledované komunikační sítě, TSK Praha, 01/2017, a Elektronický 

podklad sledované komunikační sítě, Institut plánování a rozvoje, 01/2017. Pro stavbu 

přeložky I/12 a SOKP 511 byla rychlost stanovena na základě nejvyšší povolené rychlosti 

v souladu s TP 219 (Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy 

na životní prostředí). Není metodický důvod používat jiné parametry. 

Připomínka týkající se „nové Donátské“ - Podle zpracovatele posudku se jeví účelné 

protáhnout protihlukovou stěnu u „nové Donátské“ k ulici K Říčanům. 

Požadavek, aby byl most Kolovraty zastřešený, zřejmě vyplývá ze snahy o zajištění 

větší ochrany proti hlukové zátěži – navržená protihluková opatření v dokumentaci jsou však 

adekvátní. 

Doplnit o detailní model pro oblast mostu Kolovraty a výjezdu z tunelu Na Vysoké 

(akustické odrazy od portálu tunelu, železniční přeložka u tohoto portálu, přechodová místa 

tunel-most, vibrace apod.), v souvislosti s výstavbou a hlavně provozem SOKP 511. Dále 

doplnit o detailní model oblasti v severní části Kolovrat s vlivem MUK Říčany. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Návrh protihlukových opatření byl proveden na maximální predikovanou intenzitu na 

dané komunikaci ve výhledu. Je potřeba zřejmě konstatovat, že největším zdrojem hluku je 

plynulý provoz vozidel pohybujících se nejvyšší povolenou rychlostí. V okamžiku snížení 

rychlosti, hluk klesá. Platné hygienické limity se vztahují k chráněnému prostoru staveb. Není 

zřejmé, jaké nové podstatné informace by požadované výpočty přinesly. Požadavky na  

nízkohlučné mostní uzávěry a zajistit účinná akustická úprava koncových částí tunelů a včetně 

portálů jsou součástí návrhu závazného stanoviska. 

Průchodnost pro pěší a cyklisty 

Záměr SOKP 511 oddělí území Kolovrat a Lipan od okolí. Není dostatečně 

zpracováno zachování průchodnosti pro pěší a cyklisty. Tato průchodnost musí být 

maximálně zachována a co nejméně omezena. Požadují průchodnost pro pěší a cyklisty v 

dokumentaci dopracovat. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jak je v dokumentaci uvedeno, v okolí Kolovrat vede přes posuzovanou stavbu SOKP 

511 cyklotrasa 8100 na silnici III/10176 Kolovraty - Nedvězí, cyklotrasa 0026 a 8100 na 

stávající silnici III/33312 Kolovraty - Říčany a cyklotrasa A0026 Kolovraty - Královice (po 

polní cestě). Cyklotrasy vedené po silnicích III. třídy zůstanou zachovány, protože stavba 

uvažuje s převedením všech výše uvedených komunikací přes SOKP 511. Pro cyklotrasy 

vedené po polních cestách bude realizace SOKP 511 znamenat výraznější zásah, jelikož 

v rámci stavby dojde k úpravám jejich tras. Nové polní cesty budou na vhodných místech 

převedeny přes nebo pod SOKP 511. Propojení cyklotras zůstane v souvislosti s realizací 

SOKP 511 zachováno. 

Pokud se týká vyšší průchodnosti pro pěší a cyklisty - vzhledem k tomu, že připomínky, 

případně návrhy na lepší napojení prostor oddělených tělesem SOPK 511 je objevuje i 

v jiných připomínkách v obdržených vyjádřeních, zpracovatel posudku dává do návrhu 

závazného stanoviska podmínku: 
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V další fázi projektové přípravy prověřit možnost vyššího napojení prostor oddělených 

tělesem SOPK 511 stezkami pro pěší a cyklisty proti předloženému řešení. 

Zemědělské využití pozemků 

Území je z velké části využíváno pro zemědělství. V dokumentaci není dostatečně 

řešen vliv stavby a provozu R511 na zemědělské využívání pozemků. A to zejména přístup k 

pozemkům a vliv znečištění ovzduší (exhalace z dopravy, prach), voda. Nezabývá se ani 

možnou změnou mikroklimatu v okolí silnice. Požadují dopracovat. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jak již je výše uvedeno, polní cesty, které se kříží s SOKP 511, budou přeloženy (SO 

150 - 159). Přístup k pozemkům zůstane zachován. Vlivy záměru na klimatický systém byly 

posouzeny v samostatné studii dokumentace. 

Chráněné druhy 

V popisu výskytu chráněných druhů živočichů je zmíněno, že se v dotčeném území 

nerozmnožují. V uvedeném území (k.ú. Kolovraty) byla prokazatelně zaznamenána hnízdiště 

slepýšů, včetně mláďat, v různých letech (i na jaře 2017). Rozmnožování se pravděpodobně 

týká i dalších druhů (žáby, ještěrka). 

Požadují provést aktuální průzkum výskytu slepýše křehkého, i dalších ohrožených 

druhů, v období rozmnožování a provést při výstavbě SOKP 511 dostatečná ochranná 

opatření zamezující střetu ptáků s překážkami. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

S ohledem na skutečnost, že od posledního provedeného průzkumu v letech 2015/2016 

do zahájení stavby proběhne značný čas - předpoklad zahájení stavby podle dokumentace 

01/2021 - je do návrhu závazného stanoviska zahrnuta podmínka: 

Před zahájením stavby provést revizní biologické posouzení a případné nové poznatky 

zahrnout do odpovídajících materiálů. 

Co se týká opatření zamezující střetu ptáků s překážkami, je v dokumentaci v kapitole 

D.IV opatření „V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) bude upřesněno materiálové a 

vizuální řešení navržených protihlukových stěn (např. formou transparentních protihlukových 

stěn s vypískovanými matnými pásy), a to především s ohledem na minimalizaci střetů ptactva 

s protihlukovými stěnami a vlivu na krajinný ráz území“ toto opatření je převzato i do 

opatření v návrhu závazného stanoviska. 

Světelné znečištění 

Požadují detailní vyhodnocení vlivu světelného znečištění přímo pro oblast MČ Praha- 

Kolovraty (zastavěná i nezastavěná část), nejen v intencích celé aglomerace. Na základě toho 

stanovit a realizovat opatření, které budou světelné znečištění pro území MČ Praha- 

Kolovraty maximálně eliminovat. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V dokumentaci str. 129 je uvedena mapa světelného znečištění. 

Veřejné osvětlení - řešení v dokumentaci - svítidlo, nebude svítit do horního 

poloprostoru splněno již v současné projektové přípravě. Hlavy svítidla budou sklopena ve 

vodorovné poloze, tudíž světelný kužel bude dopadat přímo na komunikaci. V místech 

navržených protihlukových stěn navíc v tomto případě mohou částečně zabránit rozptylu 
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světla do širšího okolí.  Řešené území je v důsledku své polohy v blízkosti městské aglomerace 

již značně ovlivněno již stávajícím světleným znečištěním. 

Osvětlení komunikace je navrženo v soustavě středové, v případě širší komunikace 

(nájezdy apod.) bude provedeno přisvětlení z krajů komunikace. Pro osazení světelných bodů 

se předpokládá použití osvědčených svítidel Screder MC 2, s vysokotlakou sodíkovou 

výbojkou 100 až 250 W, umístěnou na osvětlovacích stožárech výšky 12 až 14 m. Na mostě a 

pro přisvětlení budou použity stožáry o výšce 10 až 12 m. Hlava svítidla budou sklopena ve 

vodorovné poloze, tudíž světelný kužel bude dopadat přímo na komunikaci. Navržené 

protihlukové stěny navíc v tomto případě mohou částečně zabránit rozptylu světla do širšího 

okolí.  Komunikace je současně téměř v celé své délce obehnána protihlukovými valy nebo 

stěnami, resp. v části trasy je SOKP 511 vedena v zářezu. Z tohoto pohledu lze konstatovat, že 

tyto „bariéry“ budou bránit rozptylu světelného znečištění do okolního prostředí. 

Osvětlení po celé trase SOKP 511 je součástí dokumentace. Zpracovatel posudku se 

domnívá, po konzultaci s oznamovatelem, že toto není nezbytně nutné. Do návrhu závazného 

stanoviska zařazuje proto podmínku: 

Ověřit rozsah osvětlení po trase SOKP 511 s tím, že by mělo být realizováno jen 

z hlediska bezpečnosti provozu jen na některých úsecích - např. MUK, portály tunelů  SOKP 

511. 

 

Zdravý Spořilov, z.s. 

vyjádření ze dne 18. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Jedná se o souhlasné vyjádření. Hlavním posláním jejich spolku je ochrana přírody a 

krajiny a dále činnost zaměřená k ochraně přirozených i zákonných práv zájmů místních 

obyvatel. Absence stavby 511 se dlouhodobě negativně projevuje přetížením stávajících 

komunikací automobilovou dopravou s dopadem na životní prostředí (emisní a hlukové 

zatížení) s katastrofálním dopadem na zdraví obyvatel, přičemž v lokalitě Spořilova je situace 

nejkritičtější. Jednoznačně podporují vZUR, neboť vREG SOKP by měla za následek vyšší 

celkové dopravní výkony ve vozokilometrech i spotřebu času a způsobila by přesuny výkonů 

z páteřní sítě na místní komunikace na území HMP. Uvádějí, že dokumentace má následující 

pozitiva: 

1. U jednotlivých složek životního prostředí v důsledku výstavby a realizace nedojde k 

výrazným negativním změnám, které by nebylo možné eliminovat vhodně navrženými 

opatřenými. 

2. Ke zlepšení životního prostředí dojde na většině stávajících sběrných komunikací. 

3. Pozitivní dopad se projeví v obytné zástavbě včetně lokality Spořilova, kterou nyní 

prochází nadměrná tranzitní automobilová doprava včetně těžkých nákladních vozidel, což se 

dlouhodobě promítá do zhoršujícího se zdraví spořilovských obyvatel. 

4. Na stavbu 511 navazují obchvaty Běchovic i Uhříněvsi, takže se uleví celému 

východu Prahy. 

5. V širším zájmovém území dojde ke zvýšení plynulosti dopravy, což bude mít 

kladný vliv na životní prostředí. 
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Na závěr uvádějí, že jejich spolek je přesvědčeny, že je třeba k záměru „Silniční okruh 

kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice Dl“ vydat souhlasné stanovisko a záměr co 

nejrychleji realizovat. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Klidné Počernice, z.s. 

vyjádření ze dne 17. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

1. Výhrada k vymezení dotčeného území 

Záměr SOKP 511 je posuzován jako jednotlivá stavba, jedná se přitom pouze o úsek 

výsledného záměru „Silniční okruh kolem Prahy“, který by měl být posuzován výhradně jako 

celek. Zmiňují vznik vedení SOKP v padesátých a šedesátých letech minulého století, s tím že 

aktuálně se v případě dříve dokončeného úseku 510 jedná o hustě osídlené aglomerace Prahy 

14 a Prahy 20. Dokončením SOKP ve stopě, jejíž součástí je i nyní posuzovaný záměr stavby 

511 tedy nedojde k odvedení tranzitní dopravy mimo hustě osídlené pražské oblasti, ale k 

pravému opaku. Realizací dojde k přivedení a zakonzervování mezinárodní tranzitní 

kamionové dopravy hluboko na území hlavního města. Zmiňují nadlimitní zatížení životního 

prostředí hlukem, a že zde vznikne špatně průchozí a dopravně nebezpečný úsek, jelikož 

vzdálenosti mezi křižovatkami jsou příliš blízké a neodpovídají technické normě pro dálnice, i 

když budou uplatněny výjimky pro vedení dálnic městem. 

Pro účely posouzení vlivů na životní prostředí, by všechny nedostavěné části SOKP 

(stavby: 511, 520, 518, 519, vč. přestavby křižovatek a modernizace úseku 510) měly být 

posouzeny jako jeden komplexní záměr. Posuzovaným dotčeným územím by mělo být území 

celého hlavního města Prahy a jeho přilehlého okolí (pražské aglomerace). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku považuje uvedený požadavek za neopodstatněný. Nutno 

podotknout, že zprovoznění stavby SOKP 511 je provozně nezávislé na zprovoznění SOKP 

518, resp. SOKP 519, obdobně jako tomu bylo i u předchozích staveb SOKP 512, 513, 514, 

515.  

Dokumentace EIA navíc řeší jak stav v roce 2025, kdy není uvažováno s provozem 

obou uvedených staveb SOKP (tj. SOKP 518 a 519), tak i stav v roce 2040+, kdy je 

s provozem těchto staveb uvažováno, takže je zřejmý celkový výsledný stav. 

2. Absence variantnosti 

Na úvod citují z § 6 odst. 4 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, z usnesení 

Ústavního soudu Pl.ÚS 24/2000 ze dne 12. 10. 2001 a ze str. 27 dokumentace údaje týkající 

se posuzování variant. Záměr SOKP 511 je v Dokumentaci EIA přesto řešen a posuzován jen 

v jedné variantě vedení trasy, a to „vZUR“. 

Požadavek na posouzení variant se oznamovatel snaží naplnit v kapitole B. I. 5. Citují 

z této kapitole údaje o tzv. Regionální variantě s tím, že zbytek kapitoly B.I.5. se věnuje 

popření závěrů studií, o vREG a to zejména s odkazem na výsledky další práce „Komplexní 

posouzení alternativního návrhu Silničního okruhu kolem Prahy", ČVÚT, Fakulta dopravní, 

která je součástí Dokumentace EIA jako příloha č. 3. které však neposuzuje vhodnost varianty 
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A-ZÚR a varianty Regionální, ale je pouze „rizikovou analýzou varianty Regionální", aniž by 

stejnému prověření byla podrobena varianta A-ZÚR. 

Požadují v Dokumentaci prověřit a dopracovat veškeré skutečnosti týkající možných 

variant, zejména pak zmíněné Regionální varianty. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

K regionální variantě - na str. 55 - 64  se dokumentace EIA se věnuje i alternativnímu 

návrhu silničního okruhu kolem Prahy, tzv. Regionální variantě. Výchozím materiálem, na 

který se dokumentace EIA odkazuje, bylo Komplexní posouzení alternativního návrhu 

Silničního okruhu kolem Prahy (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Ústav dopravních systémů, 

říjen 2016). Jedná se o materiál hodnotící navrženou trasu např. z pohledu dopravního, 

technického, vztahu k územně-plánovací dokumentaci atd. (není studií posouzení vlivu na 

životní prostředí). Ze závěru Komplexního posouzení alternativního návrhu silničního okruhu 

kolem Prahy jednoznačně vyplývá, že v porovnání s navrhovanou alternativní trasou vREG se 

jako vhodnější jeví varianta stabilizovaná v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy, tzn. 

varianta SOKP, resp. SOKP 511, která je už dlouhodobě stabilizována v územně plánovacích 

dokumentacích. Navíc bylo v tomto materiálu prokázáno, že vReg na mnoha místech prochází 

v těsném kontaktu se zástavbou a tedy ve větší blízkosti než předložená varianta SOKP 511 a 

je tedy problematická z pohledu negativních dopadů na obyvatelstvo.   

Předmětem probíhajícího procesu EIA je záměr SOKP 511 v řešení jak je uvedeno 

v dokumentaci. 

3. Netransparentnost dopravního modelu 

Žádají o doplnění kartogramů intenzit dopravy pro celé území Prahy, a to ve všech 

posuzovaných stavech: 2016 (stávající), 2025 (bez záměru a se záměrem) a 2040+ (se 

záměrem). Pouze budou-li transparentně doplněny stávající a očekávané intenzity na celém 

území hl. města, lze dělat skutečné závěry o přínosnosti posuzovaného záměru SOKP 511 na 

dopravu a životní prostředí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Podle přílohy 1 dokumentace zpracovatel této části (TSK) disponuje dopravním 

modelem pro hl. m. Prahu a jeho okolí, který je zpracován a aktualizován v softwarovém 

prostředí pro dopravní plánování PVT - VISION, makro/mezo-model v programu VISION. 

Modelem zpracované území je rozděleno do cca 1600 zón, mezi kterými existují dopravní 

vztahy. V rámci konkrétních úloh je posuzované území dále zpřesněno. 

Pochopitelně publikace těchto dat (o intenzitách dopravy) v rámci dokumentace a to 

včetně všech hodnocených stavů je neúnosné. 

Byly proto vybrány representativní významné úseky komunikací na území hl. m. Prahy 

a Středočeského kraje - viz tabulka č. 14 a 15 dokumentace (celkem 20 úseků) 

Z celkových 20 profilů je celkem 9 profilů, na kterých se vlivem zprovoznění SOKP 

511 očekává nárůst celkových intenzit dopravy (např. ulice 5. května v úseku Vyskočilova - 

jižní spojka, SOKP 510 v úseku Chlumecká - D11, SOKP 512 v úseku MÚK Vestec - II/603, 

resp. v úseku D1 - EXIT 82 Jesenice, SOKP 513 v úseku Libušská - Komořanská, Vysočanská 

radiála v úseku Kbelská - Budovatelská atd.);  a 11 profilů, na kterých se vlivem zprovoznění 

SOKP 511 očekává pokles celkových intenzit dopravy (např. 5. května v úseku Kongresová - 

Lounských, Spořilovská v úseku Severovýchodní I - Türkova, Brněnská v úseku Spořilovská - 

Chilská, Türkova v úseku Pod Chodovem - Květnového vítězství, Jižní spojka v úseku 
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Spořilovská - V Korytech, Strakonická v úseku Dostihová - Výpadová atd.) na úrovni roku 

2025. 

Závěr 

Požadují vrácení dokumentace k přepracování a doplnění tak, aby vycházela z jasných 

a úplných informací, které budou veřejnosti k dispozici a zároveň záměr řádně a variantně 

posuzovala. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podle zpracovatele posudku dokumentace k záměru SOKP 511 vychází z jasných a 

úplných informací.  

Invariantnost záměru je v dokumentaci dostatečně vysvětlena. Trasa SOKP 511 tak, 

jak popsána v dokumentaci, je stabilizována v souladu s platnou územně plánovací 

dokumentací, příp. dalšími dokumenty.  Trasa SOKP 511 byla ve variantách (4 varianty) 

posouzena již dříve dle zákona 244/92 Sb. (kód XXX767) – „Silniční okruh kolem Prahy, 

stavba 511 D1 – Běchovice“, se souhlasným stanoviskem MŽP (2002) pro dvě varianty. 

Stávající řešení SOKP 511 SOKP toto souhlasné stanovisko respektuje.  

Zpracovatel posudku neshledává důvody k vrácení dokumentace. Je zpracována 

přehledně a s dostačující vypovídací schopností. 

 

Okrašlovací spolek Lipanský 

vyjádření ze dne 18. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Jedná se o nesouhlasné vyjádření. Dokumentace má dle jejich názoru následující 

nedostatky: 

1. V bodě B.III.4.6. je velmi nedostatečně řešen vliv světelného znečištění na přírodu a 

v blízkosti žijící obyvatele. Nový příspěvek světelného znečištění ze zdrojů osvětlení SOKP 

na blízké okolí není řešen vůbec. Žádají podrobněji posouzené a studií podložené důsledky 

světelného znečištění na přírodu a obyvatele nejbližších sídel. Upozorňují na nesmyslné a 

špatné řešení 12 - 14 m vysokými stožáry osvětlení v dokumentaci DÚR. V DÚR v příčných 

řezech jsou navíc chybně nakresleny sloupy osvětlení o výšce pouze 10 m. I z krajinářského 

hlediska je použití stožárů převyšujících gabionové stěně velmi nevhodné. Ve vyspělých 

zemích neosvětlují zbytečně úseky dálnic ve volné krajině. V příloze přikládají příklady 

z dálničních úseků i center měst, kde se ke svým občanům i přírodě chovají z tohoto hlediska 

ohleduplně.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Veřejné osvětlení - řešení v dokumentaci - svítidlo, nebude svítit do horního 

poloprostoru - splněno již v současné projektové přípravě. Hlavy svítidla budou sklopena ve 

vodorovné poloze, tudíž světelný kužel bude dopadat přímo na komunikaci. V místech 

navržených protihlukových stěn navíc v tomto případě mohou částečně zabránit rozptylu 

světla do širšího okolí.   

Osvětlení po celé trase SOKP 511 je součástí dokumentace. Zpracovatel posudku se 

domnívá, po konzultaci s oznamovatelem, že toto není nezbytně nutné. Do návrhu závazného 

stanoviska zařazuje proto podmínku: 
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Ověřit rozsah osvětlení po trase SOKP 511 s tím, že by mělo být realizováno z hlediska 

bezpečnosti provozu jen na některých úsecích - např. MUK, portály tunelů  SOKP 511. 

2. V bodě D.I.3.1 nesouhlasí s výsledky hlukové studie na kontrolním bodě Kol_01 

(Lipany). V r. 2016 je dle studie hladina akustického tlaku 42,5 dB, v roce 2025 48,7 dB a 

výhled 2040+ 48,5 dB. Jedná se o navýšení oproti současnému stavu o 6 dB, to znamená o 

zčtyřnásobení současného akustického tlaku na kontrolním bodě Kol_01. V rámci stavby 

dojde k zneprůjezdnění části komunikace Do Kopečka a toto snížení akustického tlaku je ve 

výpočtu r. 2025 již zohledněno. 

Dle jejich názoru není možné, aby mezi r. 2025 a výhledem do r. 2040+ mohlo dojít 

ke snížení hlukové zátěže byť jen o 0,2 dB. Bylo by to možné pouze v případě, že by v tomto 

období nedošlo k navýšení dopravy na SOKP 511 a zároveň by byla realizovaná nějaká další 

protihluková opatření. Dle dokumentace žádná taková opatření mezi lety 2025 - 2040 

realizována nebudou. Naopak, dle bodu BV.II.4.1. by měl být v období 2025 - 2040 

realizován tzv. jižní okruh Říčan (dokončení silnice II/335), po jehož zprovoznění zcela jistě a 

logicky dojde k navýšení další hlukové zátěže v prostoru MÚK Lipany a tudíž i na kontrolním 

bodě Kol_01.Žádají o prověření možnosti kumulace hlukové zátěže v souvislosti s navazující 

stavbou silnice č. II/335 a možnost případných dalších protihlukových opatření. např. PHS 

směrem k Lipanům u vjezdu na post přes SOKP 511 MÚK Lipany.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V případě výpočtového bodu Kol_01 se jedná o údaje ve stavu 2024 ve dne, a ve stavu 

2040+ ve dne.  Dopravní model jednak předpokládá snížení frekvence dopravy mezi MUK 

Říčany a MUK Lipany i MUK Lipany a MUK Modletice mezi roky 2040+ a rokem 2025, 

jednak je nutno počítat i s časovou obměnou vozového parku. 

Dle dokumentace je v zájmové oblasti ve stavu 2040+ (stav se záměrem) uvažováno 

s dokončením II/335 (Světice – MÚK Lipany) - takže je to ve výpočtu zahrnuto (silnice II/335 

je silnice II. třídy v trase: Mnichovice - Ondřejov - Uhlířské Janovice - Zbraslavice)  

PHS směrem k Lipanům nejsou plánována – podle Akustického posouzení nejsou 

zapotřebí. 

 

Zdravé životní prostředí, z.s. 

vyjádření ze dne 19. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Jedná se o nesouhlasné vyjádření veřejnosti.  

Na úvod popisují historii posuzování SOKP 511, zejména posuzování hluku a jeho 

řešení. Zmiňují, že dle původního posouzení v roce 2000 měly být v Nové Dubči v noci 

hodnoty okolo 42 dB, ale dle DÚR to již byly hodnoty 53 dB (zabránil by tomu snad jen val 

výše 35 m, který ale ani nikdo nepovolí). V následujícím roce si pak s nadlimitním hlukem v 

jejich čtvrti úřady poradily tak, že vydaly územní rozhodnutí, v němž umístily dálnici a obří 

MÚK cca 350 m od jejich domků a vzkázali, že si v tom nadlimitním hluku máme dožít, ale 

už tam nesmíme stavět další bytové, zdravotnické a školské objekty. Popisují vznik 

vyhledávací studie na tzv. Regionální variantu a studie proveditelnosti. Namítají, že studie 

nejsou součástí Dokumentace, zatímco obsáhlá riziková analýza Regionální trasy 

zpracovávaná pod vedením ředitele firmy PUDIS součástí Dokumentace je, aniž by do ní 

jakkoliv metodologicky patřila, přičemž se dlouze věnuje pouze kritice studií, které si 
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veřejnost zároveň přečíst nemůže. Považují tedy již z tohoto důvodu Dokumentaci za vysoce 

nekoncepční, nesrozumitelnou a tendenční a žádají, aby byla vrácena k přepracování a aby byl 

záměr posouzen variantně.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dokumentace k záměru SOKP 511 není koncepčním materiálem ale projektovou EIA, 

která posuzuje vliv stavby a provozu na životní prostředí.  

Co se týká variant je předmětem posouzení záměr SOKP 511 tak, jak je popsán 

v dokumentaci. Zcela jistě není předmětem posuzování regionální varianta. 

Porovnání s EIA z roku 2001 je sice v principu možné ale zároveň těžko proveditelné – 

řešené území (plošně) bylo jiné, byly jiné výchozí parametry včetně predikce budoucích stavů, 

jiná interpretace legislativních předpisů i jiné legislativní předpisy. 

Jako doklad nekvalitní práce ŘSD na stavbě SOKP uvádějí nedaleký úsek SOKP 512, 

který je v provozu od podzimu 2010, ale dodnes nebyl zkolaudován a proplacen z EU, neboť 

zatěžuje okolní sídla hlukem. Česká republika raději stáhla žádost o profinancování SOKP 

512, než by dokázala tento úsek dostatečně opravit - odhlučnit.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V případě SOKP 512 se nejedná o nekvalitní práci ŘSD. V době přípravy záměru 

SOKP 512 se vycházelo z v té době platné metodiky výpočtu a predikce dopravní zátěže, byla 

jiná situace - ČR nebylo součástí EU, a tedy ani Schengenského prostoru (ČR součástí od 

roku 2007). V této souvislosti v procesu EIA došlo logicky k podcenění budoucí dopravy na  

SOKP 512, což je projevilo při uvedení do zkušebního provozu v roce 2010.  

Mimo to je nutno upozornit na skutečnost, že proti stavu zpracování dokumentace EIA 

v roce 2000 došlo k výstavbě nových objektů sloužících k bydlení v blízkosti současného 

SOKP 512, což rovněž ovlivnilo akustickou situaci po zprovoznění SOKP 512. Část 

nápravných opatření byla realizována, další jsou v přípravě. Specifickou problematiku SOKP 

512 však nelze spojovat s SOKP 511. 

Problematika profinancování SOKP 512 zcela jistě není předmětem EIA. 

Je těžké věřit tomu, že je ŘSD ochrání před nadlimitní zátěží z MÚK namalované 300 

metrů od jejich domů; když nedokáže ochránit obce okolo daleko méně komplikovaného 

úseku na jihu Prahy (Jesenice, Dobřejovice a další). Obří MÚK Dubeč je navíc navržena v 

proporcích tak pro Las Vegas, nikoliv pro téměř rovnou, zachovanou barokní krajinu okolo 

Dubče. Jakákoliv volání po přeprojektování této kolosální MÚK rovněž nebyla nikdy 

vyslyšena. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Proporce MÚK Dubeč jsou navrženy v souladu s požadavky na předmětnou stavbu. 

V další fázi projektové přípravy SOKP 511 se předpokládá ověření variantního řešení 

MÚK  Dubeč - výškového přesunutí hlavní trasy silničního okruhu D0 (s největší dopravní 

zátěží) do nejnižší etáže a spojnice Štěrboholská radiála - I/12 nad něj. 

Nehorázné jim rovněž připadají aktuální zprávy, že vedení Prahy se usneslo vykoupit 

za peníze daňových poplatníků všechny pozemky pod stavbou SOKP 511, aby prý ulehčilo 

státu při přípravě této důležité stavby. Toto je v přímém rozporu s povinností řádného 

hospodáře, jímž vedení města musí být a je to zároveň naprostou ignorancí procesu EIA jako 

takového, neboť jeho výsledky jsou předjímány v situaci, kde ještě neproběhlo ani posouzení 



V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci 

189 

 

Dokumentace 2017. Stejným způsobem na ně působí i usnesení vlády č. 430/2016 z 11. 5. 

2016, které vloni projednalo „Návrh dalšího postupu v investorské přípravě dopravních staveb 

opírajících se o stanoviska EIA vydaná podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů 

rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí“ a zadalo: „aby resortní investorské 

organizace Ministerstva dopravy paralelně s přípravou pro opakování procesu vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí (EIA) pokračovaly v přípravě staveb opírajících se o stanoviska 

EIA, vydaná podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a 

programů na životní prostředí, včetně vynakládání potřebných finančních prostředků“. Tím 

byl i vládou opět zcela ignorován smysl posuzování vlivů stavby na životní prostředí a vláda 

dala jasně najevo, co si myslí o naplňování požadavků Evropské legislativy. V této situaci jim 

bohužel nezbývá nic jiného než zvážit přípravu trestního oznámení na osoby, které jsou 

zodpovědny za tento způsob hospodaření města a státu, aby svůj postup vysvětlili před orgány 

činnými v trestním řízení.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovateli posudku nepřísluší komentovat uvedené informace. 

Žádají přepracovat Dokumentaci EIA 2017 a doplnit ji o kompletní posouzení 

Regionální varianty SOKP– aby byly skutečně naplněny požadavky Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých 

veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.  

Jako další zásadní nedostatek Dokumentace vnímají to, že se chová, jako kdyby se 

posuzoval zcela nový záměr. Přechodné ustanovení zavedené zákonem č. 39/2015 Sb. Čl. II 

sice vrátilo záměr do nového posuzování podle § 4 zákona č. 100/2001 Sb., ale to neznamená, 

že jde o zcela nový záměr a že by celé posouzení mohlo proběhnout, aniž by se vůbec 

zaobíralo posouzením původním (Dokumentací EIA z r. 2000, ing. Vrdlovcová). 

Dokumentace 2000 je sice uvedena v soupisu literatury, ale to je téměř jediná zmínka o 

tehdejším posouzení. Celá Dokumentace 2017 postupuje, jako kdyby záměr byl nyní nový, 

podkladem jsou materiály z přerušeného územního řízení (aktualizace DÚR, ing. Lebeda, 

2014). Stav území i záměru, tak jak byly posouzeny v roce 2000, jsou pro zpracovatele zřejmě 

nepodstatné. Pokud jde skutečně o nový záměr, mělo by být okamžitě zastaveno územní 

řízení a mělo by být vyčkáno, až tento záměr projde jak procesem EIA, tak všemi ostatními 

schvalovacími procedurami a vyjádřeními. Domnívají se, že jde ale stále o jeden původní 

záměr, jemuž přestalo platit stanovisko EIA, tudíž musí být znovu posouzen. Posouzen 

zejména v tom smyslu, zda se od jeho posledního hodnocení v EIA nezměnily poměry v 

dotčeném území, zda nedošlo k výrazné změně rozsahu nebo kapacity záměru, zda 

nedisponujeme novými znalostmi a technologiemi, jež by se mohly uplatnit na záměru.  

Dále citují ze zákona č. 100/2001Sb., § 1 odst. 3 (účel posuzování), § 2 (rozsah 

posuzování) a § 5 odst. 2.   Žádají doplnit původní Dokumentaci, Posudek a Stanovisko EIA z 

let 2000-2002 jako nedílnou součást této nové Dokumentace 2017, aby bylo možno 

vyhodnotit změny území i záměru. Teprve pak lze objektivně posoudit, zda je záměr pro 

území ještě únosný. Bez těchto původních podkladových materiálů je hodnocení zcela 

netransparentní, neboť nejen, že tyto podklady chybí, ale zároveň celá Dokumentace se o 

stavu území v roce 2000 vůbec nezmiňuje, stejně tak jako o rozsahu a kapacitě záměru v roce 

2000.  

Trvají na tom, aby se ve smyslu zákona doplnilo hodnocení stavu životního prostředí v 

roce 2000 a aby byly posouzeny změny území, k nimž od té doby došlo. Rovněž žádáme 

posouzení změn záměru od jeho podoby v roce 2000 doposud. Jedině tak může veřejnost 

dostat hodnověrnou informaci o záměru a jeho vlivech na životní prostředí v daném území. 
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Pokud se životní prostředí v dotčeném území od roku 2000 zhoršilo a navíc záměr byl 

zkapacitněn – logicky z toho vyplývá, že dnes posuzujeme záměr s negativnějšími vlivy do 

více zatíženého území. Pokud je území emisně zatíženější než v roce 2000, nemůže tato 

skutečnost být připsána k tíži obyvatel. Je třeba toto posoudit a výsledky posouzení změn od 

roku 2000 zveřejnit. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Porovnání s EIA z roku 2001 podle 244/92 Sb. (kód XXX767) je sice v principu možné 

ale zároveň těžko proveditelné – řešené území (plošně) bylo jiné, byly jiné výchozí parametry 

včetně predikce budoucích stavů (ČR nebylo např. součástí Schengenského prostoru), jiná 

interpretace legislativních předpisů i jiná legislativa. Rovněž i stav životního prostředí v roce 

2000 byl jiný a byly k dispozici i jiné podklady pro jeho hodnocení. 

Např. kvalita ovzduší je v současnosti hodnocena v zásadě na základě pětiletých 

průměrů ve čtvercích 1 x 1 km – tento velmi užitečný nástroj nebyl v roce 2000 k dispozici. 

Záměr SOKP 511 je předložen k posouzení jako záměr nový, nikoliv jako změna 

záměru z roku 2000. 

Zpracovatel posudku nevidí důvod nového zveřejňování dokumentace EIA z roku 2001 

(Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 D1 - Běchovice). 

Zcela nehorázné je vzkázat samosprávám a veřejnosti, že dopočet stejně říká, že už 

tam měli nadlimit v roce 2000, takže tím pádem budou mít limity nastaveny ještě o 10 dB výš 

(60/70). Je nepřijatelné, aby se zpracovatel stavu území k roku 2000 věnoval zpětně pouze v 

akustické studii za účelem dopočtů, zda může přisoudit území limity pro starou hlukovou 

zátěž. S ohledem na nepřípustnost dalšího zatěžování nadlimitně zatížených území by při 

dopočtu nadlimitního hluku v roce 2000 měl logicky naopak dojít k závěru, že záměr SOKP 

je od počátku pro území nepřípustný, neboť by byl umisťován do již nadlimitně zatíženého 

území. Namísto toho zpracovatel používá zcela opačnou logiku a z hlediska zdraví obyvatel 

naprosto otřesnou, totiž že když se dopočítá k názoru, že v roce 2000 bylo území již 

nadlimitně zatížené hlukem, tak je třeba tam přisoudit „starou hlukovou zátěž“ a díky tomu 

bude vlastně i po dalším zatížení území záměrem - vše v pořádku, protože pro lokalitu platí 

(dle zpracovatele) již dávno limity 60dB/70dB.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Tzv. stará hluková zátěž je uvažována v MČ Běchovice jen pro ulici Českobrodskou 

v souladu s platnou legislativou. 

V případě konkrétního místa v Běchovicích to znamená, že v Dokumentaci 2000 bylo 

slibováno dodržení tehdy platného limitu 45/55dB, zatímco nyní je výpočtem dovozeno, že už 

tehdy tam musel být hluk vyšší než 50dB v noci a 60dB ve dne a tudíž na to místo nasadíme 

limity pro SHZ a rázem stačí, když bude dodržen limit 60dB noc/ 70dB den. U konkrétního 

místa se tedy původní závazek státu zajistit v noci hladinu 45 dB mění na to, že stačí 60dB.  

Původní Dokumentace obsahovala akustickou studii – žádáme zveřejnění této studie a 

porovnání jejích výsledků s teoretickými zpětnými dopočty z Akustické studie Dokumentace 

2017, včetně srovnání metodiky. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku může stěží komentovat, co bylo uvedeno v Dokumentaci 2000. 

Při porovnání vývoje legislativních předpisů v ochraně veřejného zdraví před nepříznivými 

účinky hluku má zpracovatel posudku za to, že již v Akustické studii v EIA 2000 měl být 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_XXX767
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správně použit limit 60/50 dB pro novou komunikaci. Jen dodržení limitu 60dB noc/ 70dB den 

v případě staré hlukové zátěže není jednoznačné, jak vyplývá z následujícího:  

§ 12, odts (6) - Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A staré hlukové 

zátěže stanovený součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T 50 dB a korekce pro starou 

hlukovou zátěž uvedené v tabulce č. 1 části A přílohy č. 3 k tomuto nařízení nelze uplatnit v případě, 

že se hluk působený dopravou na pozemních komunikacích a dráhách po 1. lednu 2001 v předmětném 

úseku pozemní komunikace nebo dráhy zvýšil o více než 2 dB. V tomto případě se hygienický limit 

ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoví postupem podle odstavce 3. Jestliže ale byla 

hodnota hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách před jejím zvýšením o 

více než 2 dB podle věty první vyšší než hodnoty uvedené v tabulce č. 2 části A přílohy č. 3 k tomuto 

nařízení, pak se k hygienickým limitům ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T stanoveným 

podle odstavce 3 přičte další korekce +5 dB. 

 

Akustická studie v Dokumentaci 2017 (dále jen AS)  

Na úvod komentují vývoj české legislativy v ochraně proti hluku (dle nich se zhoršuje 

navzdory doporučením WHO zpřísňovat limity hluku). Současné vládní nařízení č. 

272/2011Sb. legislativně zakotvilo metodu, která od naměřeného výsledku nově odečítá 

nejprve nejistotu měření – 2 dB a poté ještě další – 3 dB pro odražený hluk od fasády, který 

prý nesmí být do výsledku nově zahrnut. Výsledkem je situace, kdy při stejném naměřeném 

výsledku se dosahuje hodnot nižších až o 7 dB než v roce 2000.  

Akustická studie 2017 je nesrozumitelná tedy mimo jiné v tom, že není jasné, jakým 

způsobem dopočítala výsledky k roku 2000. Používala metodiku tehdejší, nebo současnou? 

Žádají doložit konkrétní použitou metodiku.  

Upozorňují, že v roce 2000 byly jinak definovány chráněné prostory a žádný chráněný 

venkovní prostor stavby tehdy neexistoval a tudíž není co zpětně dopočítávat. Občané v roce 

2000 měli nárok na dodržení zákonných limitů hluku v tzv. „venkovním prostoru“ dle 

vládního nařízení č. 502/2000 Sb., přičemž pro hodnocení výsledků platil § 21 tohoto vl. 

nařízení: „Způsob měření a hodnocení hluku a vibrací“. Citují tento paragraf.  

Žádají, aby jim byla i nadále garantována ochrana před hlukem ze záměru (SOKP 511 

a Přeložka I/12) odpovídající výsledkům z akustické studie z Dokumentace EIA 2000 a aby 

měření a výpočty i pro současný a výhledový stav byly u tohoto starého záměru provedeny 

podle tehdy platné a racionální metodiky (v roce 2000), neboť jinak jsou výsledky 

akustických studií i měření z roku 2000 se současnými a budoucími naprosto neporovnatelné, 

tudíž k žádnému objektivnímu hodnocení nelze tímto způsobem porovnávání 

neporovnatelného dojít.  

Neadekvátnost odečítání 3 dB (na odraz od fasády) se projevuje v Akustické studii 

Dokumentace 2017 i tím, že je v AS opakovaně sdělováno, že předložené mapy nesmí 

porovnávat se zákonnými limity hluku, neboť u nich odražený hluk odečten nebyl. Tím se 

celé posouzení stává ještě nesrozumitelnější, neboť zpracovatel předkládá veřejnosti 

vymodelované stavy hluku v území, které ale údajně nevypovídají o stavu území, alespoň 

tedy ne o prostoru 2 metry před domem, které jsou ale rozhodné z hlediska dodržení nyní 

platných limitů v chráněném venkovním prostoru stavby.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Uvedený názor na odečet 7 dB se nezakládá na pravdě. Ve výpočtu se nejistota 

výpočtu od vypočtených hodnot v žádném případě neodečítá a také odečítána nebyla.  
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Odečet odraženého zvuku od fasády byl ve výsledcích výpočtu zohledněn automaticky 

výpočtovým softwarem z důvodu získání výsledků pro porovnání výsledků výpočtu s platnými 

hygienickými limity. Odečet odraženého hluku se ani pro vypočtené hodnoty nestanovil 

jednoduchou korekcí – 3 dB, jak uvádí autor připomínky, nýbrž byl nastaven v rámci výpočtu, 

takže nelze jednoduše říci – 3 dB. Záleží na orientaci fasády vůči zdroji, členění fasády atd. 

Hodnota 3 dB je max. hodnota, ale prakticky ve většině případů se u vypočtených hodnot 

pohybuje tato korekce mezi 1,5 až 2 dB. 

K metodice výpočtu staré hlukové zátěže jsou uvedeny informace v příloze 4 

dokumentace. Přesto zpracovatel posudku požádal oznamovatele o podrobnější informace – 

viz příloha 3 posudku. 

K metodice v roce 2000 - dle NV č. 502/2000 Sb., příloha 1: 

26. Stará hluková zátěž je stav hlučnosti ve venkovním prostoru působený hlukem z dopravy 

na veřejných komunikacích, který v tomto prostoru existoval k 1.1.2001. 

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb.: 

Způsob využití území Korekce dB 

1) 2) 3) 4) 

Chráněné venkovní prostory staveb nemocnic a staveb lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor nemocnic a lázní 0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní venkovní 

prostory 
0 +5 +10 +20 

4) Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato 

korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke 

zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné 

trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna 

kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení. 

Garantovat úroveň akustické zátěže lze na základě platné legislativy, tedy nikoliv na 

úrovni Hlukové studie k EIA 2000 (SOKP 511). 

 

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM – Příloha č. 14 Dokumentace 2017 a všechny části 

Dokumentace z něho vycházející:  

Dendrologický průzkum dřevin je zcela nedostačující. Dendrologický průzkum 

neobsahuje základní charakteristiky hodnocených dřevin (základní inventarizaci, fyziologické 

stáří, vitalitu, zdravotní stav, stabilitu, perspektivu, a datum hodnocení), není uveden popis 

vazeb na další ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. (zda daná dřevina je/není součástí VKP, 

ÚSES, památným stromem, ZCHÚ apod.), chybí popis vazeb v průzkumu, není uvedeno jak 

byla určována výška dřevin, chybí uvedení fyziologického stáří stromů, vitalita stromů 

(uvedený zdravotní stav je spojen v jedné hodnotící stupnici se sadovnickou hodnotou), není 

uvedena stabilita stromu a perspektiva dřevin.   

Přestože fotografická dokumentace bývá považována za volitelnou součást 

dendrologického průzkumu, v případě tohoto záměru je žádoucí její doplnění a přiložení. U 

data terénního šetření by měly být uvedeny konkrétní dny, nikoliv pouze měsíce. Vzhledem k 

vážným nedostatkům je dendrologický průzkum nevypovídající a měl by být doplněn a 

přepracován. V přeložené podobě není relevantním podkladem.  
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podle zpracovatele posudku pro účely posouzení vlivu záměru na dřeviny rostoucí 

mimo les je dendrologický průzkum zpracován v dostatečném rozsahu, jelikož poskytuje 

základní informace o lokalitách i konkrétních dřevinách, které mohou být realizací záměru 

dotčeny. V průzkumu je odpovídajícím způsobem popsána metodika (včetně způsobu 

zjišťování výšky dřeviny) i výstupy. Tento postup je vyhovující i pro tento stupeň projektových 

příprav. 

Podrobný dendrologický průzkum (vč. posouzení vitality, zdravotního stavu, apod.) 

bude zpracován těsně před podáním žádosti o povolení ke kácení dřevin, jelikož se na základě 

konkrétních dendrometrických veličin rozhoduje, které stromy a porosty podléhají povolení ke 

kácení a které nikoliv. Současně může v průběhu projektových příprav stavby dojít ke změnám 

v území - pokácení dřevin, které nepodléhají povolení, kácení na základě ohlášení (např. v 

případě ohrožení zdraví osob), kácení v důsledku přírodní katastrofy apod. Z uvedených 

důvodů je tak nejvhodnější zpracovat podrobný dendrologický průzkum sloužící jako podklad 

k vydání povolení ke kácení, potažmo ke stavebnímu povolení až v dalším stupni projektové 

dokumentace, tak jak bylo a je standardně zvykem. 

V kapitole D.IV dokumentace je uvedeno opatření, že v dalším stupni projektové 

dokumentace budou vyhodnoceny konkrétní dopady na jednotlivé dřeviny a porosty a 

zpracován detailní dendrologický inventarizační průzkum všech dřevin, které budou 

v souvislosti s realizací stavby káceny. Bude proveden důsledný selektivní výběr dřevin 

navržených ke kácení a navržena ochrana zbylých dřevin proti poškození v době výstavby, 

pokud to bude nutné. 

 

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA PŘÍRODNÍ PAMÁTKU LÍTOŽNICE K Příloze č. 

10 a 11. Dokumentace EIA 2017 a k těm pasážím Dokumentace, je z těchto příloh vycházejí  

K Příloze č. 11 Dokumentace: Kumulace vlivů staveb Silniční okruh kolem Prahy, 

stavba 511, Běchovice-dálnice D1 a I/12 Běchovice-Úvaly na PP Lítožnice (doc. Farkač, 

2016) konstatují, že pro vyhodnocení konečných závěrů a doporučení pro stavbu tak velikého 

rozsahu byla minimálně u ptactva použita data neúplná a neaktuální.  

Vytýkají, že byl použit pouze neúplný přehled druhů z Plánu péče o přírodní památku 

Lítožnice na období 2010 – 2022 a že byla použita pouze jednotlivá, neúplná, kusá data o 

výskytu ptačích druhů z databáze Agentury ochrany přírody (pouze 8 druhů zařazených mezi 

zvláště chráněné druhy podle vyhl. č. 359/1992 Sb., chybí např. údaje z ornitologického 

průzkumu, který byl proveden v roce 2013 pro pražský magistrát  - 29 druhů zařazených mezi 

zvláště chráněné druhy podle vyhl. č.359/1992 Sb.).  

Celá stavba naprosto zásadním způsobem ovlivní PP Lítožnice i její okolí. Dojde zde k 

jejímu sevření mezi dvěma velikými komunikacemi a k odříznutí od okolní krajiny. Lze 

očekávat, že dojde ke značnému snížení atraktivnosti hnízdního prostředí i ztráty úživnosti. 

Toto dokladují příkladem nedaleko ležícího CHU Dolnopočernický rybník, kdy po přetnutí a 

rozdělení jeho rozlehlých rákosových porostů na dvě části pražským okruhem během několika 

let vymizely do této doby zde hnízdící vzácné ZCHD ptáků, jako např. moták pochop, 

cvrčilka slavíková, moudivláček lužní, rákosník velký a další.  

Ve zprávě chybí i uvedení a srovnání možných variant zamýšlené stavby a návrh 

optimálního řešení s co nejmenším negativním vlivem na PP Lítožnice a její okolí.  

Poukazují na chybné údaje v kapitole 5. Závěry a doporučení, kde je uvedeno, že PP 

Lítožnice je dlouhodobě využívána k mysliveckým a rybářským účelům.  Ale chov a 
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vypouštění kachen je zde od roku 2005 zakázán. A všechny rybníky pražský magistrát 

vykoupil do svého vlastnictví právě z důvodu ochrany přírody a v současné době na nich 

provádí revitalizaci.  

Upozorňují na to, že zjištěný moták pochop bude mít silně omezenu možnost lovu v 

nejbližším okolí PP Lítožnice a tím zde pro něho bude silně omezena i možnost jeho 

úspěšného vyhnízdění.  

Závěr:  

1. Pro vyhodnocení vlivu stavby silničního okruhu kolem Prahy na PP Lítožnice byla 

/minimálně pro ptactvo/ použita neúplná a neaktuální data o výskytu ZCHD v této cenné 

lokalitě.  

2. Ve zprávě je uváděno, že plánovaná realizace a provoz obou staveb nebude mít na 

blízkou PP Lítožnice z hlediska vlivu na její biotopy, včetně konkrétních druhů fauny a flory 

významný a negativní vliv a kumulativní vliv staveb 511 a I/12 lze vyloučit. K tomuto tvrzení 

je nutno velmi výrazně podotknout, že minimálně u ptactva se toto vyjádření neopírá o 

objektivní, úplná data viz předešlý bod č. 1 a nelze ho tedy brát jako správné. 

3. Celá stavba naprosto zásadním způsobem negativně ovlivní PP Lítožnice i její 

okolí. Dojde zde k jejímu sevření mezi dvěma velikými komunikacemi a k odříznutí od okolní 

krajiny, což je uváděno i v Plánu péče o PP Lítožnice na období 2010 – 2022 /kap. 2.4/  

4. V důsledku izolace PP Lítožnice od okolní krajiny a silným působením negativních 

vlivů dopravní infrastruktury /hluk, světelné znečištění atd./ budou jednotlivé výše uvedené 

ZCHD toto místo postupně opouštět, přestanou zde hnízdit a pro období migrace se zde 

zásadně sníží i možnost tahové zastávky pro tyto druhy. Tento velice negativní vliv dopravní 

infrastruktury /hluk, světelné znečištění atd./ ve zprávě není vůbec uváděn ani řešen.  

5. Ve zprávě chybí i uvedení a srovnání možných variant zamýšlené stavby a návrh 

optimálního řešení s co nejmenším negativním vlivem na PP Lítožnice a její okolí.  

6. V kapitole 5. závěry uvedeny neaktuální a zkreslená data o využívání PP Lítožnice 

k mysliveckým a rybářským účelům. 

7. Stavba bude mít velmi negativní vliv na motáka pochopa - v dokumentaci uvedeno, 

že není potřeba přijímat žádná opatření. 

8. Pro vyhodnocení dopadu stavby tak velikého rozsahu a s tak vážnými důsledky pro 

přírodu, byla pro hodnocení jejího vlivu na PP Lítožnice použita /minimálně pro ptactvo/ 

naprosto nedostačující data.  

Celé posouzení je třeba zhodnotit jako neobjektivní a vrátit k zásadnímu přepracování. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dle zpracovatele posudku vyhodnocení dostupných dat (včetně dat již neaktuálních) je 

důležité (i když některé nálezy nejsou lokalizovány), jelikož mapují výskyt chráněných druhů 

v území z dlouhodobého hlediska. Nicméně rozhodující je vždy stav aktuální, tedy výsledky 

aktuálního přírodovědného průzkumu. Aktuální biologické hodnocení v rámci dokumentace 

bylo provedeno v území cca 50 m od stavby oběma směry, tj. cca 130 m široký pás v ose 

stavby (standardní postup u liniových staveb), proto ve výčtu chráněných druhů nebyly 

uvedeny druhy, které byly pozorovány v těsné blízkosti Lítožnických rybníků (vodní plocha, 

rákosiny, apod.), které jsou vzdáleny cca 400 m od stavby SOKP 511 a 300 m v případě 

stavby I/12. 
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Biologické hodnocení v uvedeném pásu proto nemusí obsahovat všechny chráněné 

druhy ptactva, které byly pozorovány v rámci ornitologického průzkumu vodních ploch PP 

Lítožnice pro MHMP z r. 2013. Ptactvo je v PP Lítožnice vázáno zejména na soustavu 

rybníků a přilehlé porosty. Z tohoto důvodu je samozřejmý větší výskyt chráněných druhů 

především v bezprostředním okolí Lítožnických rybníků, které však nebudou realizací staveb 

SOKP 511 a I/12 přímo dotčeny. 

Obě plánované komunikace (SOKP 511 a I/12) se nacházejí v dostatečné vzdálenosti 

od Lítožnických rybníků, a proto lze předpokládat minimální nepřímý vliv na ptactvo hnízdící 

v jejich okolí.  

V případě zmíněného Počernického rybníka, kdy byla realizací stavby SOKP 510 

dotčena jeho východní část, došlo dokonce po realizaci stavby k regeneraci litorálních 

porostů pod mostem a k návratu ptactva do nich, i k osídlování prostorů na vrcholu pylonů 

těsně pod mostem (poštolky) 

Interakce s okolní krajinou nebude narušena v takové míře, aby to bránilo využívání 

Lítožnických rybníků ani jejich okolí ptactvem vázaným na vodní plochu a její bezprostřední 

okolí. Konkrétně moták pochop loví drobné savce, příležitostně i vodní ptáky, žáby nebo ryby. 

Kořist hledá v rákosí rostoucím podél břehů bažin nebo mokřadů. Vhodným hnízdním 

biotopem jsou pro něj rozsáhlejší vodní plochy zarostlé rákosinami. Stavba SOKP 511 se 

rákosinám PP Lítožnice vyhýbá. Zábor zemědělské půdy nemůže ovlivnit nejen motáka 

pochopa, ale ani další druhy ptáků vázané na specifické vodní a mokřadní podmínky PP 

Lítožnice. 

Koridor Říčanského potoka, podél nějž je PP Lítožnice v místě křížení vymezena, bude 

záměr překonávat středně velkým mostním objektem (délka přemostění 242,2 m, výška max. 

11 m), který je v aktuální projektové dokumentaci pro územní řízení (Ing. Jiří Lebeda, spol. 

s r.o., září 2014) řešen ve dvou technických variantách. Tyto varianty jsou z hlediska dopadů 

na jednotlivé složky životního prostředí v rámci přírodní památky Lítožnice (vč. jejího 

ochranného pásma) v řadě aspektů téměř srovnatelné. 

DOKUMENTACE EIA 2017, Díl 1: Textová část:  

Další konkrétní připomínky:  

1. Pojmenování stavby je klamavé - nejde v našem případě o okruh kolem Prahy, ale o 

vnitropražskou komunikaci (v původní Dokumentaci EIA ještě správně označenou Městská 

rychlostní). Uvádějí údaje o frekvenci dopravy v Dokumentaci v roce 2000 a nyní.  

2. Dokumentace „ je zřejmě šitá horkou jehlou, je redakčně nezvládnutá, řada – i zcela 

bezvýznamných věcí - se i několikrát opakuje; např. kmeny pod mostními oblouky. Zcela 

chybí jazyková korektura, takže se pořád „dochází“ apod. Celé pasáže jsou čistě deklarativní, 

např. str. 85 – 90, vyjadřují dobré úmysly, ale není jasné, jak se mají prosazovat.  

3. Povrchní jsou minimálně některé průzkumy – např. PP Lítožnice. Informační 

tabule, která byla umístěna u rybníka v Lítožnici uváděla podstatně širší spektrum vzácných a 

ohrožených rostlinných i živočišných druhů – Patrně všechny již vyhynuly?  

4. Str. 21. Ochranné valy. Mají jít až do výšky 10 m nad úroveň stávajícího terénu. 

Jestliže má přeložka I/12 pokračovat v niveletě Štěrboholské radiály a současně být spodní 

částí křižovatky, pak druhá větev musí být několik (5 – 6 ? m) nad touto úrovní. Tím se 

ovšem účinek valu podstatně redukuje. Žádají vysvětlit. 

5. Str. 23. Protihluková stěna. 5 m vysoká, na západním okraji Nové Dubče. Ten, kdo 

to navrhl v celé délce 550 m, zřejmě v Nové Dubči (Běchovicích II) vůbec nebyl. Jinak by mu 
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nemohlo uniknout, že alespoň 150 m v severní části je okraj tvořen hustým pásem dřevin, 

vysokým přes 10 m. Ten je podstatně účinnější než navržená protihluková stěna, která má být 

dočasná (po dobu výstavby). To se snad má porost vykácet? S tím rozhodně nesouhlasí a 

žádají konkrétní vysvětlení.  

6. Str. 97. V bilanci zeminy se vůbec neuvažuje se zeminou potřebnou na vybudování 

valů. Při tom by podle různých přístupů mělo jít při nejmenším o několik desítek tisíc m3 až o 

několik set tisíc (viz život Běchovic – poslední číslo). Pokud se s ní nepočítá zde, jak byla její 

doprava započítána do posouzení počtu staveništní dopravy a jak se to projevilo v Akustické a 

Rozptylové studii a v částech týkajících se posouzení zdravotních rizik? Žádáme dovysvětlit.  

7. Intenzita dopravy. Údaje o hustotě dopravy v r. 2025 ať už bez záměru, nebo - a to 

zejména - se záměrem, jsou dosti problematické – zejména s přesností na desítky u nákladních 

a na stovky o osobních aut. A totéž pro rok 2040 – to je hádání z křišťálové koule. Navíc jsou 

v příkrém rozporu s odhady zveřejněnými v Dokumentaci z roku 2000 – nárůst o desítky až 

stovky procent!  

8. Str. 111 prašnost staveniště – Počítat s denní produkcí prachu v době výstavby ve 

výši 90 kg za den, je hrubým podceněním situace, i kdyby se podařilo prosadit všechny 

navržené zásahy k jejím snížení – což je příliš optimistické.  

9. Str. 112-113. Mezi významné body, kde by se mělo sledovat emisní zatížení, patří 

prostor Běchovice - Dolní Počernice. Jde o úsek v současnosti velmi zatížený a je 

pravděpodobné že po uvedení úseku 511 ještě vzroste.  

10. Str. 194 a další. Vychází jednoznačný závěr, že prostor Nové Dubče bude vystaven 

zhoršení ve všech sledovaných ukazatelích. Pro tuto oblast pak zhoršení sice nemá překročit 

danou hygienickou normu pro nitrozní plyny, ani pro obě sledované frakce polétavého 

prachu, ale normě se nebezpečně přibližuje.  

11. Str. 211 záchyt prachu vegetací. Výpočet vychází ze zcela nereálných čísel. 

Představa, že by v koruně daného objemu, mohly listy (je jich tam max. 1 kg čerstvé váhy) 

odloučit 70 kg polétavého prachu, je alespoň o jeden řád přehnaná.  

12. Celkem se má trvale odejmout 171 ha zemědělské půdy, z toho 48 % nejlepší 

bonity. Pan ministr Ťok si oprávněně odnesl cenu Ropák za rok 2016.  

13. K otázce doprovodných zelených pásů a vegetace, zejména lesní, na kvalitu 

ovzduší. Její kladný mnohostranný kladný vliv a to nejen na kvalitu ovzduší je nepopiratelný. 

Je však nutno brát ohled i na čas. Aby dub, který má být hlavní dřevinou nově zakládaných 

výsadeb dorostl výšky 5 m, potřebuje za optimálních podmínek cca 20 let, za méně 

příznivých až 40 let. Bylo by žádoucí tam, kde jde především o ochrannou funkci vegetačního 

pásma, upravit složení dřevin ve prospěch rychle rostoucích listnatých, event. I jehličnatých 

dřevin, V tom případě by se mohla potřebná doba zkrátit na 10 – 15 let.  

14. Otázka ke str. 40 - Co má znamenat „úprava stávající MÚK Běchovice“? Ví o tom, 

že v rámci projektu SOKP 511 se má uzavřít polovina stávající MÚK Běchovice 

(Českobrodská x Štěrboholská) a že hned po výstavbě SOKP 511 máme být postiženi tím, že 

na něj, ani na Štěrboholskou nenajedeme (ve směru na Prahu, na SOKP 511, na Přeložku 

I/12), ani z těchto směrů nesjedeme - (viz Dokumentace k ÚR, ing. Lebeda) jež je podkladem 

Dokumentace EIA 2017. Zachován má být pouze nájezd na SOKP 510 ve směru na Černý 

Most a sjezd z tohoto směru zpět na Českobrodskou.  

K tomuto nehoráznému omezení dopravní obslužnosti jejich území, při jeho 

současném zatížení emisními vlivy tranzitu, má dojít přímo při realizaci stavby SOKP 511, 
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tedy má být hotovo k roku 2025. Ovšem na straně 40 textové části Dokumentace je popsán 

výčet dalších staveb – jež mají být realizovány mezi lety 2025 a 2040+.  

O co se tedy má jednat? Je plánováno nakonec uzavření celé MÚK Běchovice 

/Štěrboholská - jak to bylo avizováno v Dokumentaci EIA na Rozšíření SOKP 510 (MZP 244, 

Dokumentace 2010)?? Žádáme konkrétní vysvětlení a argumentování, jak „úprava stávající 

MÚK Běchovice má vypadat a jak toto bylo započítáno do dopravně inženýrských podkladů a 

z nich vycházejících posouzení pro výhledové stavy 2025 a 2040+. Nejasné zmínky o úpravě 

působí, jak když po zrušení poloviny MÚK má dojít následně ke zrušení celé MÚK – v zájmu 

plynulosti tranzitu po SOKP 511 a 510. (Viz Koncept DÚR Rozšíření SOKP, stavba 510, ing. 

Jiří Lebeda, s.r.o., 2010) Nesouhlasíme se zrušením ani poloviny MÚK Českobrodská, není 

obhajitelné zatěžovat obyvatele obytných městských částí Prahy (již tak hlukově a emisně 

přetížených) tranzitem na úkor narušení zbytků jejich pohody bydlení a rozumné dopravní 

obslužnosti území. Žádáme argumentovat, jak se zpracovatel vyrovnal s tím, že původní 

projekt SOKP 511, posuzovaný v Dokumentaci EIA 2000, s žádným rušením MÚK 

Běchovice NEPOČÍTAL!  

Absence Dokumentace EIA 2000 umožňuje nabuzovat dojem, že jsme s tímto 

absurdním vývojem měli počítat již koncem 90. let, kdy SOKP 511 procházel schvalovacím 

procesem u místních samospráv. Tehdy žádné rušení MÚK diskutováno nebylo. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

ad 1) Zpracovatel posudku nevidí v čem je pojmenování stavby klamavé -  Silniční okruh 

kolem Prahy (SOKP) reálně existuje je veden jako dálnice D0. 

ad 2) Zpracovatel posudku není shodného názoru. Je samozřejmé, že některé informace se 

přenášejí do různých kapitol dokumentace. Citované opakování - kmeny pod mostními 

oblouky - zpracovatel posudku v dokumentaci nedohledal. 

ad 3) Komentováno již výše s ohledem na zkoumané území v rámci SOKP 511. 

ad 4) Ochranné valy Výškové uspořádání komunikací MÚK Dubeč a tvar a výška 

protihlukového valu byly do výpočtového modelu akustického posouzení zadány na základě 

podkladů projektanta, resp. na základě poslední verze projektové dokumentace pro DÚR (Ing. 

Jiří Lebeda, spol. s r.o., září 2014). Návrh výškového vedení komunikace byl proveden tak, 

aby veškeré komunikace MÚK Dubeč byly pod úrovní zemního valu a nebyla tak možná přímá 

viditelnost provozu na MÚK Dubeč od zástavby Nová Dubeč (Běchovice II). Stávající 

akustické posouzení prokázalo dodržení hygienických limitů hluku. 

ad 5) Návrh protihlukové stěny při západním okraji Nové Dubče byl pro potřeby výpočtu 

akustického posouzení v dokumentaci převzat z podkladů DÚR (Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o.) 

z roku 2014. S protihlukovou stěnou bylo počítáno i v období výhledového provozu SOKP 

511. Se zmíněnou protihlukovou stěnou tedy bylo počítáno jako s trvalým opatřením. Navíc je 

nutné konstatovat, že akustická energie je redukována především hmotou. U zeleně velice 

závisí na šířce zeleně, skladbě zeleně, struktuře a výšce. Proto je podstatně účinnější vždy 

hmotná protihluková stěna.  

V daném území půjde o začlenění této protihlukové stěny spolu se stávající zelení.  Nejnutnější 

rozsah případného zásahu do porostu v souvislosti s výstavbou protihlukové clony bude řešen 

v dalším stupni projektové dokumentace. 

ad 6) Dokumentace EIA v kap. D.I.5. na str. 252 uvádí, že zemina z hlubokých zářezů a 

hloubení tunelů bude použita do zemních valů navržených podél SOKP 511. V textu je dále 

uvedeno, že celkový objem zeminy pro tvorbu náspů (myšleno i zemních valů) je 1 190 000 m3.  
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ad 7) Intenzity dopravy na úrovni hodnocených stavů 2016, 2025 bez záměru, 2025 se 

záměrem, 2040+ rozhodně nejsou hádání z křišťálové koule. Zpracovatel této části (TSK a i 

IPR) disponuje dopravním modelem pro hl. m. Prahu a jeho okolí, který je zpracován a 

aktualizován v softwarovém prostředí pro dopravní plánování PVT - VISION, makro/mezo-

model v programu VISION. Modelem zpracované území je rozděleno do cca 1600 zón, mezi 

kterými existují dopravní vztahy. Jak je uvedeno v příloze 2 dokumentace:  

Další dopravně inženýrské podklady (podíl noci, průměrné rychlosti, frekvence hromadné dopravy) 

byly stanoveny ze současných dat, výhledových koncepcí, a případných očekávaných, či výpočtem 

potvrzených změn sledovaného údaje v daném horizontu. Klíčovou částí výhledových modelů bylo 

stanovení demografické prognózy a návazných údajů na odborných pracovištích IR, stanovených 

například klasickou kohoretně-komponenetní metodou, vycházející z dat za jednotlivé městské části a 

obce s rozšířenou působností (ORP) na území Pražské metropolitní oblasti (PMO). 

ad 8) Metodika stanovení produkce emisí při výstavbě je uvedena na str. 40 RS. Uváděný údaj 

90 kg/den odpovídá výpočtové metodice MŽP ČR (2016) „Metodika pro stanovení produkce 

emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti a stanovení opatření ke snížení vlivů stavební 

činnosti a stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisním zatížení částicemi 

PM10“ (uvedeno v podkladech rozptylové studie). Jedná se o jemné frakce PM10, která tvoří 

cca 30 % celkových emitovaných tuhých znečišťujících látek. Při uvažovaném počtu strojů a 

obratu nákladních vozidel se jedná o zcela odpovídající údaj. 

ad 9) SOKP 510 (Běchovice - Dolní Počernice) včetně zkapacitnění na průběžné 3+3 jízdní 

pruhy, je zahrnuta z hlediska emisní výdajnosti do vstupů rozptylové studie v jednotlivých 

hodnocených stavech. 

ad 10) Uvedená informace není zcela přesvědčivá  

V porovnání s údaji v dokumentaci: 

roční 

průměrná 

koncentrace 

jednotka stávající stav 

2011-2015 

(ČHMÚ) 

čtverec 1 x 1 

km 

modelované stavy imisní 

limit dle 

př. 2 - 

201/2012 

Sb. 

stav 2025 stav 2025 stav 

2045+ bez záměru se záměrem 

imisní zátěž v oblastech s obytnou 

zástavbou - Běchovice - max.  

PM10 µg/m3 24,4 22.5 27.2 25,7 40 

PM2,5 µg/m3 17,1 14.5 15.6 15,2 25* 

NO2 µg/m3 17,3 18.5 20.2 19,0 40 

Benzen µg/m3 1,3** 0.34 0.34 0,34 5,0 

benzo(a)pyren ng/m3 1,12 0.94 0.99 0,97 1,0 

 výpočtový bod Do Dubče 335  

PM10 µg/m3 24,4 21,5 27,21  40 

PM2,5 µg/m3 17,1 14,17 15,64  25* 

NO2 µg/m3 17,3 17,95 20,22  40 

Benzen µg/m3 1,3** 0,237 0,344  5,0 

benzo(a)pyren ng/m3 1,12 0,892 0,984  1,0 

*od 1.1.2020 imisní limit 20 µg/m3 

** podle modelu ATEM 0,3 - 0,35 µg/m3 

 

ad 11) Údaje v dokumentace byly zpracovány fm. ATEM. -  Srovnání - Typový projekt SFŽP 

„Projekt výstavby izolační zeleně“. V projektu je na str. 13 uvedena následující tabulka: 



V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci 

199 

 

 Tab. Schopnost listnatých stromů vázat prach 

Objem koruny (m3) Vázání prachu (kg/rok) 

1000 2500 

750 1900 

500 1300 

250 650 

5 80 

 

Údaj 70 kg prachu ročně pro korunu o velikosti 4 m3 tedy není v rozporu s uvedeným a je na 

straně bezpečnosti. 

ad 12) Vzhledem k obsahu připomínky bez komentáře 

ad 13) Pro záchyt prachových částic včetně B(a)P je důležitá výsadba jehličnanů, protože 

mohou zachycovat částice i v zimním období. Proto je v dokumentaci v kapitole D.IV. 

navržena podmínka, že při návrhu druhové skladby bude respektována podmínka minimálně 

10 % zastoupení jehličnanů v navržené druhové skladbě. Dále je tam uvedena podmínka 

zvážit výsadbu zelených pásů v předstihu před zahájením vlastní výstavby SOKP 511 tak, aby 

došlo k co nejdřívějšímu zapojení výsadeb - zahrnuto do podmínek závazného stanoviska. 

Problematika rychle rostoucích dřevin zahrnuta do podmínek závazného stanoviska. 

ad 14) Podle informace ŘSD se žádná další úprava křižovatky MÚK Běchovice neuvažuje. 

Ve stávajícím řešení SOKP 511, které je předmětem posuzování, nelze zajistit všesměrné 

napojení Českobrodské v MÚK Běchovice  - nelze dodržet požadované technické parametry 

dle platných norem. Jiné řešení je možné samostatným řešením napojení Českobrodské na 

SOKP 511. Variantní řešení MÚK Dubeč, které navrhuje např. Hl. město Praha - přesunutí 

hlavní trasy silničního okruhu D0 (s největší dopravní zátěží) do nejnižší etáže a spojnice 

Štěrboholská radiála - I/12 nad něj - se v současnosti ze strany ŘSD projekčně prověřuje. 

Podle předběžných výsledků toto řešení umožňuje požadované napojení v MÚK Běchovice.   

 

Příloha č. 1 a 3. Dokumentace – Dopravně inženýrské podklady (dále DIP):  

Intenzity automobilové dopravy (dále IAD) považují za podhodnocené - jsou v 

rozporu jednak s aktuální Celostátním sčítáním dopravy ŘSD 2016 a jednak s řadou 

dokumentací, která byla předkládána státem při přípravě souviseních staveb v jejich okolí 

(např. s Dokumentací EIA na rozšíření SOKP 510, Dokumentací EIA na rozšíření D11 a 

Dokumentací EIA na MÚK Beránka).  

Odmítají vizi TSK, že v jejich území klesá dopravní zatížení, jak vyplývá z jejich 

podkladů. Žádají porovnání výsledků DIP z Dokumentace EIA na SOKP 511 z r. 2000 a DIP 

Dokumentace 2017, zhodnocení závažných změn v odhadech budoucího zatížení, objasnění 

těchto rozporů a přehodnocení únosnosti takového záměru v obytných územích.  

Dále žádají zveřejnění podrobných podkladů, které byly předány řešitelům akustické a 

rozptylové studie, z DIP nepoznají, kolik zde jezdí těžké nákladní dopravy nyní a s jakými 

jejími odhady modely pracovaly do budoucna.  

Žádají, aby minimálně do dopravně inženýrského posouzení byla zahrnuta celá Praha 

(případně i pražská aglomerace), neboť použité dopravní modely nejsou transparentní, neznají 

kartogramy dopravy celé Prahy (stávající ani budoucí) a tudíž se těžko věří útržkům z 

dopravního modelu, které jim v dokumentaci tvrdí, že na několika dopravně přetížených 

místech v Praze dojde právě díky SOKP 511 k úlevě. Samotné posouzení východní části 
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Prahy a kousku Středočeského kraje jistě nestačilo k vymodelování těchto výstupů, žádají 

tedy, aby byly minimálně zveřejněny kompletní kartogramy pro celou Prahu – pro všechny 

posuzované stavy – stávající, 2025 bez a se záměrem a 2040+ se záměrem. Jedině při 

posouzení - zobrazení celé Prahy bude dopad existence či neexistence SOKP 511 v jejich 

území skutečně zhodnotitelný. Vytržením několika míst v Praze z celkového kontextu 

dopravy města, při nezobrazení a nekomentování řady dalších, nelze spolehlivě posoudit nic.  

Na zobrazených kartogramech chybí většina města, a tudíž nic neví o přesunech 

dopravní zátěže.  

Dále k přílohám o DIP:  

- Příloha č. 1 TSK: Dopravně inženýrské podklady (DIP) pro SOKP stavba 511 a 

souběžné DIP pro Přeložku I/12 v úseku Běchovice – Úvaly  

Současný stav a střednědobý výhled – 2025  

- Příloha č. 2 IPR: Dopravně inženýrské podklady (DIP) pro SOKP – stavba 511 a 

přeložka I/12  

Dlouhodobý výhled – 2040 +,  

Na straně 3 přílohy č. 2 Dokumentace se uvádí: „Součástí zakázky bylo i stanovení 

intenzit automobilové dopravy na, posouzením vyvolané, variantě environmentálně 

přijatelnější“  

Žádáme objasnit o jakou variantu SOKP se jednalo, jak toto posouzení probíhalo a kde 

jsou jeho výsledky. Tyto nikde v příloze a jejích kartogramech nenalézáme.  

 

2. POUŽITÁ METODA (Příloha č. 1)  

Dopravní model v softwarovém prostředí PTV – VISION, kde bylo různě (neuvedeno 

jak a proč) přistoupeno k modelování IAD, takže předložené výsledky ztrácejí na 

hodnověrnosti.  

 

3. TŘÍDĚNÍ VOZIDEL (obě Přílohy, č. 1 i č. 2)  

Dokumentace DIP rozlišuje toliko vozidla osobní (0-3,5 t) a vozidla pomalá (POM – 

nad 3,5 t).  

Neuvádí střední nákladní vozidla (SN 3,5 – 10 t), těžká nákladní vozidla (TNV nad 

10t), návěsové soupravy (NSN), které jsou rozhodující pro výpočet hluku a emisí. Toto je 

velmi neprůhledné třídění vozidel, jež může přinášet vysoce zavádějící informace veřejnosti.  

Tento přístup může v neznalé osobě téměř evokovat zdání, že TNV (kam náleží 

kamiony a návěsy) se na území hl.m. Prahy se nevyskytují, což je očividný nesmysl. Díky 

nejasným podkladům v DIP, může pak být logicky i výpočet hluku a emisí v území silně 

podhodnocen, tedy může být mylný a zavádějící.  

 

4. KALIBRACE A VALIDACE (Příloha 2)  

Dosažený koeficient determinace = 0,53 je na hranici přijatelnosti, zvláště když uváží, 

že přesnost výpočetních podkladů v dopravním inženýrství je cca 20 %. 
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5. MODELOVÁNÍ VÝHLEDOVÝCH SCÉNÁŘŮ (Příloha 2)  

Výhled modelování k fiktivnímu období, kdy by mohly být dosud nerealizované, 

výhledové stavby dokončeny a ne ke konkrétnímu roku, postrádá věrohodnost. 

 

6. DEMOGRAFIE (Příloha 2)  

Základním demografickým údajem Prahy je dosažení 1,49 mil. obyvatel (stávající 

počet obyvatel je cca 1,25 mil. obyvatel) a pro modelované území Pražské metropolitní 

oblasti (PMO) se předpokládá 770 tis. obyvatel, tedy celkem 2,260 mil. obyvatel PMO. Tento 

údaj se jeví podhodnocený, neboť existuje též prognóza pro hl. m. Prahu kde je výhledový 

nárůst + 0,5 mil., to je celkem 1,75 mil. obyvatel.  

 

7. DEMOGRAFICKÁ PROGNOZA (Příloha 2) 

- Nová rezidenční výstavba: MČ PHA- Dolní Chabry, Březiněves, Kolovraty, Dolní 

Měcholupy, Ďáblice, Čimice – všechny tyto sídlení útvary kříží nebo je v těsné blízkosti státní 

správou prosazovaná alternativa A-ZUR dokončení SOKP.  

- Potenciál populačního růstu – MČ Praha 9, MČ Praha 22, MČ Praha Čakovice, Dolní 

Měcholupy, Štěrboholy. Mimo Prahu 9 jsou uvedené městské části dotčeny alt. A-ZUR 

dokončení SOKP.  

- Populační přírůstky ORP v PMO Čelákovice, Brandýs/Labem, Stará Boleslav, 

Kostelec n/L, Neratovice – Regionální alternativa by zajistila jejich dopravní obslužnost, aniž 

by zhoršila jejich ekologické podmínky (hluk, smog). Trasa A-ZUR vylučuje jakýkoliv vliv 

na pás průmyslu podél Labe mezi Čelákovicemi a Neratovicemi.  

- Prognóza je výsledkem použitého modelovacího postupu pro potřeby akce SOKP – 

511 a Přeložky I/12 a byl upraven dle nové prognózy pro ORP Středočeského kraje. Tento 

model tak, jak je popsán v kap. 3 postrádá transparentnost vzhledem k uváděným závěrům.  

 

8. ZÁVĚR (K přílohám 1 i 2):  

Závěry obou DIP (TSK + IPR) jsou zavádějící, neboť jejich tvrzení nejsou doložena:  

- „stavba 511 se prakticky hned po svém zprovoznění stane významnou … „  

Skutečnost bude, že se stane kontraproduktivní, neboť zavede do území Prahy těžkou 

kamionovou dopravu, do míst (Černý Most) kde jsou již nyní překročeny hygienické limity.  

- „SOKP 511 a Přeložka I/12 dokáže dopravu a převzít a snížit dopravu v ulicích 

Běchovic, Dubče, Koloděj a dalších MČ a ORP“ Skutečnost bude taková, že u MČ a obcí – 

Běchovice, Újezd n/L, Úvaly se negativní vlivy (hluk a smog) rapidně zhorší.  

- „u nákladní dopravy – tu přináší snížení dopravní zátěže v Uhříněvsi, Říčanech“  

Skutečnost bude taková, že v Říčanech (I/2) se stav nezmění a v Uhříněvsi se zlepší 

díky Hostivařské spojce, pokud bude. Vliv na Spořilov bude pozitivní, ale na úkor Běchovic, 

Černého Mostu, Počernic atd.  

- Vymístění tranzitní těžké nákladní dopravy je žádoucí z celé Prahy, ale ne jen z ulic 

Brněnské a Spořilovské (vytloukání klínu klínem)  

- Tvrzení, že do modelu nemohly být zahrnuty nejaktuálnější podklady (celostátní 

sčítání dopravy 2016) je diskutabilní, neboť vyhodnocení celostátního sčítání probíhalo 
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souběžně ve stejné době jako zpracování DIP. Čistopis DIP 01-02/2017, celostátní sčítání 

03/2017.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Zpracovatel posudku zde jen opakuje: Zpracovatel této části (TSK a i IPR) disponuje 

dopravním modelem pro hl. m. Prahu a jeho okolí, který je zpracován a aktualizován 

v softwarovém prostředí pro dopravní plánování PVT - VISION, makro/mezo-model 

v programu VISION. Modelem zpracované území je rozděleno do cca 1600 zón, mezi kterými 

existují dopravní vztahy. Jak je uvedeno v příloze 2 dokumentace:  

Další dopravně inženýrské podklady (podíl noci, průměrné rychlosti, frekvence hromadné dopravy) 

byly stanoveny ze současných dat, výhledových koncepcí, a případných očekávaných, či výpočtem 

potvrzených změn sledovaného údaje v daném horizontu. Klíčovou částí výhledových modelů bylo 

stanovení demografické prognózy a návazných údajů na odborných pracovištích IR, stanovených 

například klasickou kohoretně-komponenetní metodou, vycházející z dat za jednotlivé městské části a 

obce s rozšířenou působností (ORP) na území Pražské metropolitní oblasti (PMO). 

 Zpracovatel posudku nevidí důvod proč podklady v příloze 1 a 2 dokumentace stále 

zpochybňovat.  

Pro současný stav a střednědobý výhled (rok 2025) tyto podklady poskytla Technická 

správa komunikací hl. m. Prahy (TSK hl. m. Prahy) a pro dlouhodobý výhled (stav 2040+) 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR hl. m. Prahy). Tyto podklady jsou 

zpracovány organizacemi, které dlouhodobě intenzitou silniční dopravy na území Hl. m. 

Prahy a bezprostředního okolí se zabývají, dle zpracovatele posudku jsou dostatečné a jiné 

relevantní údaje nejsou. 

Je pravda, že v současné době jsou výsledky sčítání dopravy ŘSD 2016 k dispozici - 

předběžné výsledky byly zveřejněny v průběhu března 2017. Sčítání dopravy prováděné ŘSD 

se týká jen několika málo úseků na území Hl. m. Prahy.  V podkladovém materiálu v příloze č. 

1 dokumentace je uvedeno, že hodnoty frekvence dopravy v roce 2016 byly určeny na základě 

dostupné databáze sčítání TSK-ÚDI z roku 2015, údajů sítě automatických sčítačů dopravy 

na komunikacích Hl. m. Prahy, doplněné o průzkum 30 křižovatek a profilů provedeného 

v září 2016. 

 

Příloha 5 – Rozptylová studie (RS)  

Rozptylová studie obsahuje sice působivý soubor barevných map - znázorňujících 

chování jednotlivých polutantů v prostředí, ale přitom používá mapy území, které jsou ze 

začátku 90. let minulého století. Při bližším pohledu na všechny mapy stávajícího stavu a 

stavu 2025 (bez záměru) si povšimněme, že stávající největší zdroje znečištění nejsou v 

mapách vůbec zakresleny. Není tam ani Štěrboholská spojka, ani SOKP 512 a MÚK, kterou 

je napojen na D1 u Modletic. Stav dopravní sítě (a obytných sídel) mapy odpovídá stavu 

okolo roku 1994, kdy byla hotova jen část Východní spojky (SOKP 510 Satalice – Černý 

Most- Běchovice) a v Běchovicích byla ukončena u Českobrodské. 

V Kapitole 5 RS by měl být uveden návrh kompenzačních opatření pro omezení vlivu 

stavby na kvalitu ovzduší. Dále v textu jsou odvolávky na tuto kapitolu (např. v 6.5.1.2 je 

odvolávka, že opatření pro snížení jsou v kapitole 5.6.1), ale taková kapitola zde vůbec 

neexistuje. RS je v tomto neúplná, nikdo pak nemůže v navazujících řízeních zkontrolovat 

naplnění těchto opatření ke snížení vlivu stavby na okolí.  
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Rozporuplná metodika při modelování stavu ovzduší a chybějící kalibrace modelu 

jsou jejich další výhrady. Žádají, aby RS byla vrácena k přepracování a raději svěřena jiné 

firmě.  

Kapacita záměru  

Odhady budoucích dopravních intenzit na zprovozněném SOKP 511 u Běchovic - 

obrovsky stouply od minulého posuzování v Dokumentaci EIA, aniž by se tím Dokumentace 

2017 vůbec zabývala, ona to dokonce ani nezmiňuje. Pokud jde o počet všech vozidel denně: 

jde o nárůst ze 43 tisíc vozidel denně na 82 tisíc, přičemž podíl pomalých vozidel (nad 3,5 

tuny) stoupl z původního odhadu z 3.400 denně na 17. 700, tedy 5x!  

Projekt se změnil z původně městské rychlostní silnice s šířkou 2x2 pruhy (s reservou 

na případné budoucí rozšíření-vyžadovalo by novou EIA) na komunikaci dálničního typu D, s 

návrhovou rychlostí 100 km/hod a šířkou 2x 3 pruhy. Kapacita záměru se tedy od minulého 

posuzování změnila z původní (přibližně 80.000 vozidel) na novou, přičemž 6tiproudá dálnice 

má kapacitu cca 120.000 vozidel. Dokumentace 2017 se o tom opět nezmiňuje a dopady 

takové změny neřeší. Žádají, aby silnice byla již dnes posouzena na plnou kapacitu, jsou 

přesvědčeni o tom, že právě na naplněnou kapacitu záměru by se silniční stavby měly správně 

posuzovat.  

V české, dosud zavedené, praxi však Dokumentace EIA na silniční stavby kapacitu 

záměru neřeší a nahrazuje ji slovem rozsah, opírajíc se přitom o Přílohu č. 4 k zákonu č. 

100/2001 Sb., která v kapitole Náležitosti dokumentace, ČÁST B, ÚDAJE O ZÁMĚRU, I. 

Základní údaje, uvádí v bodě 2. Kapacita (rozsah) záměru. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Je pravda, že jako podklad pro grafické znázornění v přílohách byly použity staré 

mapy. Tato skutečnost však nemá žádný vliv na výsledky výpočtů. Výpočty se nedělají z těchto 

map, ale zcela samostatně, mapa ve výkresu slouží pouze jako grafický podklad pro lepší 

orientaci. Tato připomínka se týká stavů v roce 2016. 

Případný návrh kompenzačních opatření uvedených v rozptylové studii není závazným 

pro navazující řízení. Jako závazná -  jsou tato kompenzační opatření součástí záměru a jsou 

uvedena v dokumentaci v kapitole B. I. 6. Popis technického a technologického řešení záměru 

(v daném případě uvedeno jako Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě 

kompenzaci nepříznivých vlivů) nebo jsou součástí závazného stanoviska.  

Kapitola v Rozptylové studii Návrh kompenzačních opatření je (5.1.). Zabývá se pouze 

kompenzačními opatřeními vyplývajícími ze zákona 201/2012 Sb. v platném znění. Další 

kompenzační opatření jsou uvedena v kapitole D. I. 2. Vlivy na ovzduší a klima. Dále je v 

rozptylové studii kapitola 6.6. Opatření pro omezení vlivů stavebních prací na kvalitu ovzduší. 

Pokud se týká připomínky - Odhady budoucích dopravních intenzit na zprovozněném 

SOKP 511 u Běchovic - jedná se zřejmě o překlep autora připomínky, má na mysli SOKP 510. 

SOKP 510 Satalice – Běchovice, II. etapa byla uvedena do provozu 1993. Od té doby 

se výrazně změnily jak dopravní frekvence, tak metodiky jejich predikce. Totéž se týká i SOKP 

511 na úrovni posuzování v roce 2000. Změnily se rovněž geopolitické podmínky (vstup ČR do 

EU a Schengenského prostoru). Není tedy na místě srovnávat nesrovnatelné.  

Není na místě názor, že dokumentace se nezabývá změnou na SOKP 510. V rámci 

dopravně-inženýrských podkladů bylo se stavbou SOKP 510 (resp. jejím zkapacitněním na 3 

+ 3 jízdní pruhy) uvažováno v obou výhledových časových horizontech (2025 a 2040+), a to 
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ve stavu se záměrem a v roce 2025 i ve stavu bez záměru (SOKP 511). Takto je zahrnuto jak v 

akustickém posouzení, tak v rozptylové studii. 

kapacita cca 120.000 vozidel - Při posuzování dopravních liniových staveb v rámci 

procesu dle 100/2001 Sb. se vychází a vždy vycházelo z predikce intenzit dopravy ve 

výhledových horizontech. U dopravních staveb je vždy záměrně posuzován i vzdálenější 

časový horizont po realizaci záměru, kdy je možné očekávat nejvyšší dopravní zátěž.   Navíc je 

nutné poukázat na fakt, že norma ČSN 73 6110 pro tento typ komunikace deklaruje orientační 

kapacitu 85-105 tis. vozidel/24 hodin a ne 120 tis., jak uvádí připomínka. S touto orientační 

kapacitou navíc souvisí i následná plynulost či neplynulost dopravy na takovéto komunikaci.  

Dopravní stavby se vždy navrhují s kapacitní rezervou, neboť tato rezerva a tedy stupeň 

vytíženosti komunikace úzce souvisí se stupněm dopravy a její plynulostí.                                                                                                                             

 

ZÁVĚR:  

Omezený časový prostor k připomínkování takto rozsáhlého odborného materiálu nám 

neumožňuje věnovat se zde všem dalším chybám a nesrovnalostem v Dokumentaci a 

spoléháme se tedy na odbornost a objektivnost zpracovatele Posudku (případně můžeme další 

seznam problematických míst dodat po oficiálním termínu k vyjádření).  

Výsledné závěry Dokumentace nejsou přesvědčivé nejen, pokud jde o východ Prahy, 

ale bohužel nejsou přesvědčivé ani, pokud jde o přetížené pražské dopravní tepny 

(Spořilovská, J. Spojka, Brněnská, 5. Května), kterým má realizace SOKP D1 - Běchovice 

podle všeobecného mínění velmi ulevit. Jak moc „velká“ ta úleva bude, je jasně vidět zejména 

v akustické studii na stranách: 57 – 60, kde je v bodě 6.4 Porovnání emisní situace z provozu 

silniční dopravy na komunikacích mimo hodnocené území. Nepřesvědčivé výsledky a výrazy 

typu „může dojít ke zlepšení.“ hovoří výmluvně. Rovněž se témuž věnuje Závěr akustické 

studie na str. 88 AS.  

Žádají přepracování a doplnění Dokumentace na záměr SOKP 511 tak, aby byly vlivy 

plánovaného „Silničního okruhu kolem Prahy“ na veřejné zdraví a životní prostředí 

posouzeny variantně a skutečně precizně a vysoce důvěryhodně.  

Procesně namítají, že na rozdíl od srozumitelného vyvěšení oznámení o Dokumentaci 

na ÚD MHMP, na úřední desce Středočeského kraje nebylo oznámení o Dokumentaci 

vyvěšeno v souladu s platnou legislativou, neboť z textu oznámení nebylo zjevné ani do kdy 

je možno do ní nahlížet. Nebylo nikterak oznámeno dotčeným občanům Středočeského kraje, 

že jim běží lhůta, v níž se mohou všichni k záměru vyjádřit a nebylo oznámeno, kam své 

připomínky mají adresovat. Středočeský kraj skutečně minimalisticky naplnil ust. § 16 odst. 1 

písm. d) zákona o EIA. Díky tomu s největší pravděpodobností řada dotčených občanů vůbec 

neví, že lhůta proběhla. U takto obrovského záměru, jehož vlivy se dotknou velkého množství 

občanů, nám takový postup připadá nepřípustný a v rozporu s ustanoveními: § 4 odst. 1 a 2 z. 

500/2004Sb. (správní řád); § 23 ods. 9 zákona č. 100/2001Sb. (o EIA); § 5 odst. 3 vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí č. 457/2001 Sb. a v neposlední řadě rozporu s čl. 6 odst. 2 

písm. g) Směrnice evropského parlamentu a rady 2011/92/eu ze dne 13. prosince 2011 o 

posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. Informace o 

Dokumentaci by měla být znovu řádně oznámena a občanům poskytnuta nová lhůta k 

vyjádření. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Úleva na jiných komunikacích realizací SOKP 511 - Pro vyhodnocení možných 

dopadů stavby SOKP 511 mimo řešené území byly v dokumentaci vybrány dopravní úseky na 
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území hl. m. Prahy a na území Středočeského kraje, kde se projevila relevantní změna intenzit 

dopravy a tedy, kde i tato změna by mohla mít prokazatelný dopad jak v akustické, tak 

v imisní situaci.  Tyto komunikace a dopravní intenzity v jednotlivých hodnocených stavech 

jsou uvedeny v tab. č. 14 a č. 15 dokumentace - jedná se celkem o 20 profilů. Z těchto tabulek 

je zřejmé, že k největšímu snížení dopravní zátěže ve výhledových stavech dojde na 

Spořilovské a Brněnské, ve výhledovém stavu 2040+ pak i 5. května (Kongresová – 

Lounských). Nejvyšší nárůst je očekáván na SOKP 510 (Chlumecká – D11). 

Z hlediska zátěže ovzduší jsou pak stavy roku 2025 se záměrem (SOKP 511) a bez 

záměru, a stav 2040+ charakterizovány emisní vydatností těchto úseků v tab. 19 - 21 

dokumentace. Pro větší přehlednost a vyšší vypovídací schopnost požádal zpracovatel 

posudku o doplnění - stavu emisní vydatnosti posuzovaných úseků komunikací v roce 2016 a 

porovnání výhledových stavů se stavem 2016 v % emisní výdajnosti - příloha 3. 

Způsob zveřejnění dokumentace - ačkoli KÚ pochybil, když lhůtu ve vyvěšené 

informaci neuvedl, nejedná se o zásadní procesní pochybení, neboť požadavek zákona je 

naplněn, pokud je lhůta uvedena alespoň v dokumentech, na které vyvěšená informace 

odkazuje. 

Zpracovatel posudku nemá důvod k vrácení dokumentace k přepracování. Informace 

k záměru a vlivy na složky životního prostředí jsou popsány v dostatečném rozsahu a 

odpovídajícím způsobem vyhodnoceny.  

Vyjádření obsahuje následující přílohy:  

1. Kopie str. 114 z Dokumentace EIA SOKP 511 z roku 2000  

2. Kopie str. 33 z Akustické studie z DÚR SOKP 511 (EKOLA group s.r.o. 2007)  

3. Územní rozhodnutí SOKP 511 z 8. 12. 2008 Č. j.: S-MHMP 387742/2008/OST  

4. Usnesení vlády České republiky z 11. 5. 2016 č. 430 

 

Spolek pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, z.s. 

vyjádření ze dne 19. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Uvádějí, že jejich spolek po dobu více jak 15 let zcela jednoznačně podporuje 

dostavbu Silničního okruhu kolem Prahy jako nezbytného prvku pro zklidnění automobilové 

dopravy v centru hlavního města a přilehlém okolí.  

Doufají, že v rámci procesu EIA vedeného k předmětnému záměru MŽP rázně 

odmítne stále existující a opakující se obstrukční aktivity jiných spolků či jednotlivců 

ohánějících se ochranou životního prostředí a ekonomickou náročností inženýrských staveb, 

kteří tyto zájmy dále sledují bohužel pouze s cílem naplnění vlastních egoistických zájmů v 

daných oblastech. Věří, že jak historie, tak současné potřeby a enormní dopravní zátěž 

vyskytující se v místech, kudy je doprava vedena namísto Pražského okruhu povedou, s 

ohledem na obsah dokumentace EIA, která prokazuje, že realizací stavby nedojde k 

nadlimitnímu zatížení okolního prostředí, k vydání souhlasného závazného stanoviska EIA v 

čase pokud možno co nejkratším. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 
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Újezdský STROM (Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s.) 

vyjádření ze dne 19. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Žádají, aby se orgán posuzující dopad záměru na životní prostředí zabýval důležitou 

otázkou, zda dopad předmětného záměru ve všech zkoumaných a posuzovaných aspektech 

nemá být posouzen včetně stavby I/12 Běchovice - Úvaly, která je posuzována samostatně 

pod číslem záměru MZP473 I/12 Běchovice - Úvaly. 

Obě stavby tvoří logický i faktický celek, který bude zprovozněn současně a který 

zásadním způsobem ovlivní životní prostředí v úseku Úvaly – Běchovice. 

Dle jejich názoru nelze dopad obou staveb posuzovat samostatně, protože dopad na 

životní prostředí bude v mnohých aspektech kumulativní. Z tohoto důvodu žádají o 

přezkoumání, zda nedochází k nezákonnému rozdělení posuzování celé stavby a záměry 

MZP472 a MZP473 nemají být posuzovány společně. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Kumulace vlivů SOKP 511 a stavby I/12 Běchovice - Úvaly je v dokumentaci 

posouzena. Jedná se o dvě samostatné stavby, i proto jsou v procesu dle zákona100/2001 Sb. 

posuzovány samostatně. S ohledem na to, že se jedná o navazující stavby, jsou posuzovány 

z časového hlediska souběžně.  

 

Spolek Chvalská 

vyjádření ze dne 20. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Zásadní námitka proti takto vedenému řízení je, že vzhledem k tomu, že se jedná o 

významnou liniovou stavbu celopražského a celostátního významu, je nutno tuto stavbu řešit 

v celé její délce, tedy trasu celého okruhu kolem Prahy a nevyčleňovat jednotlivé úseky a ty 

pak řešit takto jednotlivě. Úsek 511 se plánuje ukončit zpět na stopu tzv. „Jižní spojky" (A 0) 

a v následném úseku 510 mezi Černým Mostem a Horními Počernicemi se tyto komunikace 

spojují, idea projektu je stará, ze šedesátých let minulého století a od té doby je oblast již 

husté zalidněná a stala se vnitřním městem. 

Trvají na doplnění předmětu posuzování vlivu na životní prostředí o posouzení trasy 

Regionální varianty vedení SOKP vedeného opravdu kolem Prahy Středočeským krajem, v 

neposlední řadě pak i proto, že SOKP se na západě a jihu snaží husté aglomeraci vyhnout a za 

Jesenicí od D 1 se zcela nelogicky stáčí zpět západně do Prahy. Hlukové limity na silnici mezi 

Černým Mostem a Horními Počernicemi jsou už dnes překračovány. Dnešních 85 000 aut 

denně se podle předpokladů vyšplhá na 150 000, jak vyplývá z materiálů ŘSD.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Pochopitelně všechny úseky SOKP, které dosud nemají závazné stanovisko dle 

100/2001 Sb. budou v režimu tohoto zákona posouzeny, jakmile budou oznamovatelem 

předloženy tak, jako tomu bylo i v případě staveb 510, 512 – 517, včetně případných změn 

stávajících staveb, pokud příslušný úřad uzná, že předmětná změna vyžaduje posouzení. 

K regionální variantě - na str. 55 - 64  se dokumentace EIA se věnuje i alternativnímu 

návrhu silničního okruhu kolem Prahy, tzv. Regionální variantě. Výchozím materiálem, na 
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který se dokumentace EIA odkazuje, bylo Komplexní posouzení alternativního návrhu 

Silničního okruhu kolem Prahy (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Ústav dopravních systémů, 

říjen 2016). Jedná se o materiál hodnotící navrženou trasu např. z pohledu dopravního, 

technického, vztahu k územně-plánovací dokumentaci atd. (není studií posouzení vlivu na 

životní prostředí). Ze závěru Komplexního posouzení alternativního návrhu silničního okruhu 

kolem Prahy jednoznačně vyplývá, že v porovnání s navrhovanou alternativní trasou vREG se 

jako vhodnější jeví varianta stabilizovaná v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy, tzn. 

varianta SOKP, resp. SOKP 511, která je už dlouhodobě stabilizována v územně plánovacích 

dokumentacích. Navíc bylo v tomto materiálu prokázáno, že vReg na mnoha místech prochází 

v těsném kontaktu se zástavbou a tedy ve větší blízkosti než předložená varianta SOKP 511 a 

je tedy problematická z pohledu negativních dopadů na obyvatelstvo. Nicméně regionální 

varianta není předmětem posuzování dle 100/2001 Sb. Předmětem posuzování je záměr SOKP 

511, tak jak byl předložen. 

Údaj o frekvenci dopravy na SOKP v úseku mezi Černým mostem a Horními 

Počernicemi - 150 000 denně - zpracovatel posudku v dokumentaci nedohledal; v příloze č. 1 

je udávána frekvence 2025 se záměrem na SOKP 510 - 121700 všech + 289 MHD, ve stavu 

2040+ pak 117700 + 289 MHD (příloha č. 2 dokumentace).  

 

Zdravé prostředí všem, z.s. 

vyjádření ze dne 20. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Mají tyto připomínky a námitky: 

1. Výsledky dokumentace jsou ideální až těžko uvěřitelné neboť po vybudování výše 

uvedené stavby se ztratí i stávající hluk a zmizí i emise. Nejsou k veřejnému nahlédnutí 

vstupní data pro akustickou a rozptylovou studii, není dána navrhovaná rychlost v 

jednotlivých úsecích stavby apod. Nutno doplnit vstupní informace. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Nejedná se v žádném případě o „ideální“ výsledky. Modelování akustické situace i 

kvality ovzduší bylo prováděno dle platných metodik za použití konzervativních předpokladů. 

Všechna podstatná data jsou v přílohách dokumentace uvedena. Zpracovatel posudku vyžádal 

od oznamovatele použité složení vozového parku dle kategorií a emisních tříd vozidel 

použitých v příloze 5 dokumentace „Modelové hodnocení ovzduší“ - příloha 3 posudku.   

2. Celkové intenzity dopravy jsou rozdílné s jinými veřejně přístupnými daty, 

například celkový počet vozidel za 24 hodin na mostě přes Počernický rybník. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Základním materiálem pro hodnocení vlivu provozu stavby SOKP 511 jsou 

podkladové materiály o intenzitách dopravy obsažené v příloze č. 1 a č. 2. Pro stav 2016 a 

2025 zpracovala podklady Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK hl. m. Prahy) a 

pro dlouhodobý výhled (stav 2040+) Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR 

hl. m. Prahy). Tyto podklady jsou zpracovány organizacemi, které se intenzitou silniční 

dopravy na území Hl. m. Prahy se a bezprostředního okolí dlouhodobě zabývají, dle 

zpracovatele posudku jsou dostatečné a jiné relevantní údaje nejsou. 
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Metodika TSK hl. m. Prahy a IPR hl. m. Prahy je sice poněkud jiná, než metodika ŘSD 

(při údajích o sčítání silniční dopravy), ale v konečném výsledku jsou srovnatelné bez 

významných rozdílů. 

Pokud má autor připomínky jiná veřejně dostupná data - v příloze 3 dokumentace jsou 

uvedeny kartogramy dopravy s jinými hodnotami intenzity - tyto jsou však vypracovány na 

základě starších dat než v případě příloh č. 1 a č. 2 dokumentace. 

Most přes Počernický rybník - jedná se o SOKP 510 - podle sčítání ŘSD v roce 2016 

(publikováno až po odevzdání dokumentace SOKP 511) - intenzita dopravy 70 tisíc všech 

vozidel RPDI (roční průměr denních intenzit dopravy - všechny dny), model TSK 2016 74,8 

tisíc vozidel PPD (roční průměr denních intenzit dopravy – pracovní dny). 

3. V rozptylové studii není brána v potaz již stávající Štěrboholská spojka a vstupní 

data jsou více jak 20 let stará. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V rozptylové studii v příloze č. 5 dokumentace je zahrnuta stávající Štěrboholská 

spojka. Vstupní data, pokud se týká intenzit dopravy, jsou brána z příloh č. 1 a č. 2 

dokumentace. Dle údajů přílohy č. 5 dokumentace bylo do modelového výpočtu zahrnuto 

kompletní imisní pozadí tvořené všemi zdroji znečišťování na území Prahy. 

4. Závěr, že dojde po realizaci stavby k úlevě dopravy Prahy není zcela jistý, chybí 

mapy, které by znázornily intenzitu dopravy dnes, po dobudování stavby a výhledově v 

kontextu celé Prahy, včetně hodnověrných podkladů k tvrzením, že tato stavba pomůže celé 

pražské aglomeraci bez negativních dopadů na nejbližší okolí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jedná se o obecný závěr, který nelze paušalizovat. Do vyhodnocení v dokumentaci je 

zahrnuto i několik významných, ale vzdálenějších komunikací od řešeného území, které by 

potenciálně mohly být záměrem ovlivněny tab. 13 a tab. 14 dokumentace. Na území Hl. m. 

Prahy se jedná o 13 hodnocených úseků komunikací. Z uvedených tabulek vyplývá, že 

realizací SOKP a dalších dopravních staveb k roku 2025 dojde k významnému zvýšení 

frekvence dopravy na 7 z těchto úseků ve srovnání s rokem 2016, ve stavu 2040+ pak na 6 

z těchto úseků ve srovnání s rokem 2016. Vlivy provozu stavby SOKP 511 jsou v dokumentaci 

řádně vyhodnoceny. 

5. Uskutečněním stavby a zvláště s omezením nájezdů dojde ke zvýšení dopravní 

zátěže Běchovic a Dolních Počernic. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jedná se o nepopiratelnou skutečnost, pokud se týká SOKP 510 jak vyplývá i z tabulky 

č. 13 dokumentace.  

6. Akustická studie by měla být zpracována nejenom dle národní, ale i celoevropské 

legislativy, aby se neopakoval problém obdobný tomu na jihu Prahy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Akustická studie byla zpracována na základě platné legislativy a metodiky. Pokud se 

týká problému na jihu Prahy. Autor připomínky má zřejmě na mysli SOKP 512. V době 

přípravy záměru SOKP 512 se vycházelo z v té době platné metodiky výpočtu a predikce 

dopravní zátěže, byla jiná situace - ČR nebylo součástí EU, a tedy ani Schengenu (ČR 



V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci 

209 

 

součástí od roku 2007). V této souvislosti v procesu EIA došlo logicky k podcenění budoucí 

dopravy na  SOKP 512, což je projevilo při uvedení do zkušebního provozu v roce 2010.  

Mimo to je nutno upozornit na skutečnost, že proti stavu zpracování dokumentace EIA 

v roce 2000 došlo k výstavbě nových objektů sloužících k bydlení v blízkosti současného 

SOKP 512, což rovněž zhoršilo akustickou situaci po zprovoznění SOKP 512. Část 

nápravných opatření byla realizována, další jsou v přípravě. Specifickou problematiku SOKP 

512 nelze spojovat s SOKP 511. 

7. Dokumentace by měla hodnotit všechna rizika společně, a to stavby stávající - 

stavba 510, Českobrodská, přeložka 1/12, koridor a VRT, ne po etapách, tzv. salámově. Pro 

obyvatele dotčené oblasti je hluk a exhalace vnímány také společně a ne z každé stavby zvlášť 

a postupně. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku chápe připomínku jako oprávněnou. Na druhou stranu je nutno 

konstatovat, že všechny významné dopravní stavby v okolí SOKP 511 jsou do hodnocení 

zahrnuty, pokud jsou známy ve stávající projektové přípravě parametry. Např. projekt VRT je 

však teprve v raných začátcích není tedy v žádném případě stabilizován.  

8. Opatření na zajištění objektů ve větším perimetru staveb není řešena, přestože 

stávající objekty na Rokytce, Říčance a Běchovickém a Mlýnském potoce jsou pravidelně 

vystavovány už dnes bleskovým povodním a navrhovanou stavbou se situace ještě zhorší. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zcela jistě není předmětem stavby SOKP 511 řešení stávajících „bleskových 

povodní“. Stavba je řešena tak, aby byl zajištěn bezpečný průchod povodňových vln. Obecně 

problematika povodňových situaci je řešena mimo jiné záměrem suchých poldrů mimo 

předmět stavby SOKP 511, přičemž tento záměr stavba SPKP 511 respektuje.  

9. Úpravy vodotečí a retence jsou nedostatečné. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

V připomínce není uvedeno, v čem jsou úpravy vodotečí a retence nedostatečné. 

10. Zadržení srážkových vod se musí také řešit v širších souvislostech, a to v součtu 

všech silničních a drážních staveb již uskutečněných, navrhovaných nejenom 511 a 1/12, ale i 

úprav hospodaření s dešťovou vodou v lokalitách Klánovic, Újezda nad Lesy, Dubče a 

Dolních Počernic. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dokumentace logicky řeší nakládání s dešťovými vodami z SOKP 511. V tomto směru 

zpracovatel posudku postrádá zhodnocení možnosti zasakování dešťových vod. Doporučuje, 

aby v další fázi projektové přípravy byla tato problematika v maximálně možném technicky 

proveditelném byla řešena. Zahrnuto do návrhu podmínek závazného stanoviska. 

Proto navrhují, aby závěry dokumentace EIA byly jako nedostačující odmítnuty a 

dokumentace doplněna o výše uvedené oblastí. 

 

Hnutí občanů Počernic 
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vyjádření ze dne 21. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

l. Požadují komplexní posouzení všech nedostavěných částí SOKP 

Výstavba komunikace SOKP 511 přivede do oblasti Běchovic tranzitní těžkou 

nákladní dopravu na úsek nazývaný Štěrboholská/Východní spojka, oficiálně prohlášený za 

„Silniční okruh kolem Prahy“ 510. Úsek prochází přímo skrz obytné území Dolních Počernic 

a dostane se i do těsné blízkosti stávající obytné zástavby Černého Mostu (MČ Praha 14) a 

Horních Počernic (MČ Praha 20). 

Domnívají se, že nedostavěné části SOKP (stavby: 511, 520, 518, 519 a rozšíření + 

přestavba křižovatek na 510) by měly být posouzeny komplexně jako jeden záměr. Požadují, 

aby územím určeným k posouzení se stalo území celé metropole a návazného okolí. Toto 

podrobněji rozebírají (zmiňují např. rozsudek Nejvyššího správního soudu týkající se § l0i 

zákona č. 100/2001 Sb. a rozsudek č. j. 1Ao 7/2011 - 523 a rozsudek Městského soudu 11A 

27/2015 - 228).  

Uvědomte si, že v případě tohoto záměru (územím určeným k posouzení) jím 

rozhodně nejsou pouze městské části a obce, jimiž SOKP 511 prochází. Záměr SOKP 511 je v 

Dokumentaci zdůvodněný potřebami celopražské aglomerace, ale ta však není současně 

dotčeným územím. Pozitivně se hodnotí především důsledky na několik vybraných 

dopravních tahů - (Brněnská, Spořilovská). Intenzita dopravy na 510 (Chlumecká, Dli) - 

výhled nárůstu dopravy se záměrem je v roce 2025 30%, v roce 2040 dokonce 50%! V této 

podobě je proto dokumentace rozporuplná a její výsledky jsou netransparentní. Záměr (SOKP 

511) byl posouzen pouze v úzce vymezeném území. Tento záměr však bude mít evidentně 

dopady do daleko širšího území, než je vybrané posuzované území (97km2) na východě 

Prahy. Dokumentace toto mnohem širší území neoznačila za dotčené a komplexně jej 

neposoudila, domníváme se, že se jedná o častý případ nezákonné fragmentace celkového 

stavebního záměru, jednotlivé úseky SOKP budou posuzovány postupně nikoliv komplexně. 

Přitom je patrné ze samotné prezentace v ŘSD na webových stránkách, že jde o jednu 

dopravně významnou stavbu: 

Po svém dokončení vzájemně propojí celkem devět komunikací dálničního typu 

směřujících z Prahy a spojujících hlavní město s okolními regiony a státy. http://www. 

okruhprahy. cz/public/data/file/RSD_Rl 2013.pdf 

Požadují proto, aby všechny součástí SOKP byly posouzeny komplexně a to včetně 

stavby 1/12 Běchovice, která je v současné době rovněž projednávána v řízení EIA. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Je pravda, že SOKP 510 prochází přes obytné území Dolních Počernic, především 

v oblasti Vinice - Počernický rybník. Úpravy SOKP 510 včetně protihlukových opatření 

nejsou předmětem SOKP 511, i když do posuzovávání vlivů na složky životního prostředí 

dokumentace tyto úpravy přejímá. 

Posouzení celého SOKP z hlediska vlivu na ŽP je především koncepční záležitostí, 

tedy věcí územně-plánovací dokumentace (především ZÚR, resp. ÚP) a souvisejícího procesu 

vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území. Posuzovaná dokumentace EIA na stavbu SOKP 

511 hodnotí výhledový stav v roce 2040+ se záměrem, kdy uvažuje, že je mj. v provozu 

kompletní SOKP, tj. i zmiňované stavby SOKP 518, 519 a 520. 

Stavby SOKP 518, 519, 520 nejsou zatím v takovém stadiu přípravy, aby mohla být 

předložena dokumentace dle 100/2001 Sb. I podle portálu ŘSD je jedná o tři stavby - SOKP 
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518 (Ruzyně – Suchdol), označované také jako A5, SOKP 519 (Suchdol – Březiněves) - A6, 

SOKP 520 (Březiněves – Satalice) - A7 

Pochopitelně všechny úseky SOKP, které dosud nemají závazné stanovisko dle 

100/2001 Sb. budou v režimu tohoto zákona posouzeny, jakmile budou oznamovatelem 

předloženy tak, jako tomu bylo i v případě staveb 510, 512 – 517, včetně případných změn 

stávajících staveb, pokud příslušný úřad uzná, že předmětná změna vyžaduje posouzení. 

2. Netransparentní uvedení kartogramů intenzit dopravy 

Rozsah dobudované dopravní sítě k roku 2040+ se týká všech dalších městských částí 

Prahy a obcí pražské aglomerace. Dokumentace ale není doplněna o dopravně inženýrské 

podklady TSK a IPR zobrazující území celé Prahy tak, aby byly zveřejněny kompletní 

informace o dopadu stavby SOKP 511 na kvalitu a výkonnost dopravy. Žádají proto o 

doplnění kartogramů intenzit dopravy pro celé území Prahy, a to ve všech posuzovaných 

stavech. Pouze budou-li transparentně doplněny stávající a očekávané intenzity na celém 

území hl. města, lze dělat skutečné závěry o přínosnosti posuzovaného záměru SOKP 511 na 

dopravu a životní prostředí. 
 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Podle přílohy 1 dokumentace zpracovatel této části (TSK) disponuje dopravním 

modelem pro hl. m. Prahu a jeho okolí, který je zpracován a aktualizován v softwarovém 

prostředí pro dopravní plánování PVT - VISION, makro/mezo-model v programu VISION. 

Modelem zpracované území je rozděleno do cca 1600 zón, mezi kterými existují dopravní 

vztahy. V rámci konkrétních úloh je posuzované území dále zpřesněno. 

Pochopitelně publikace těchto dat (o intenzitách dopravy) v rámci dokumentace a to 

včetně všech hodnocených stavů je neúnosné. 

Byly proto vybrány representativní významné úseky komunikací na území hl. m. Prahy 

a Středočeského kraje - viz tabulka č. 14 a 15 dokumentace (celkem 20 úseků). 

Podle zpracovatele posudku tyto úseky dostatečně representují vývoj frekvence 

dopravy v jednotlivých hodnocených stavech. 

3. Požadují důkladné posouzení vlivu stavby na vodní útvary a aktuální hydrogeologický 

průzkum 

(Vyjádření k příloze č. 13 - Posouzení vlivu na vodní útvary (Geoffice, 2016)) 

Ptají se, jak je možné, že dokument vychází pouze z velmi starých průzkumů a zpráv, 

které se navíc nikde nedají dohledat. Hydrotechnická specifika a výpočty vycházejí v 

dodaných podkladech pro tuto zprávu z hydrotechnické studie (Knotek, J., 2007) a studie 

odvádění dešťových vod (Knotek, J., 2004). Geologické a hydrogeologické poměry pro 

jednotlivé stavby jsou převzaty z materiálů roku 2008. 

Délky pod sloupy a pilíři mostního objektu jsou specifikovány dle konkrétní geologie 

(viz pasporty podrobného geologického průzkumu. Mott Macdonald, rok 2008). Podrobný 

geologický průzkum z roku 2008, který je podkladem této zprávy, tento objekt neřeší. Zmínka 

o tomto objektu pochází z aktualizace dokumentace pro územní řízení z roku 2012, která 

neřeší způsob založení tohoto objektu. 

Oblast Běchovic a Dubče je z hlediska spodních vod obtížná a není z toho důvodu 

možné MUK Dubeč umístit více pod terén. Zmiňují kauzu D8. Připadá jim zcela neadekvátní 

vydat stanovisko EIA na základě takto stručného posouzení (v kapitole 13), jež se odkazuje na 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Suchdol_%28Praha%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C5%99ezin%C4%9Bves
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řadu let staré či dokonce archivní materiály a doporučuje až posléze další doplňující 

hydrogeologicky průzkum. Průzkum by měl byt již nyní a aktuální. 

Žádají proto o výpočty a prokázání toho, že vše navržené bude funkční a nedojde např. 

ke stržení vody ze studní (s odkazem na ztrátu či snížení hladiny spodní vody v Horních 

Počernicích při stavbě Dl1. 

Vyhodnocení stavby z hlediska směrnice o vodách: 

Citují ze str. 48 Přílohy o nutnosti mostní objekt SO 231 zakládat hlubině na pilotách 

pod úrovní hladiny podzemní vody obdobným způsobem jako většinu mostních objektů na 

stavbě 511., ze str. 61 o potřebě upřesnění finálního návrh opatření ve vztahu k PP Lítožnice a 

ze str. 49 o hladině podzemní vody v případě MÚK Dubeč a o doporučení o vybudování 

hlubokých podélných oboustranných drénů při patě zářezových svahů. Uvádějí, že 

Dokumentace je v rozporu s nařízení vlády ČR - Koncepce sucha a směrnicí EU 2000/60/ES. 

Citují ze směrnice EU 2000/60/ES o tom, že voda není běžný obchodní produkt, ale 

spíše dědictví, které je třeba chránit a uvádějí, že zde se dá skutečně očekávat, že celé území 

vlivem technologie výstavby komunikace - hlubokých zářezů, přijde o spodní vody. Ochrana 

spodních vody a zachování vody v krajině a ochranná opatření nejsou v dokumentaci řešena. 

Citují ze směrnice EU 2000/60/ES (body 11, 13, 28 a 33) o prosazování cílů 

zachování, ochrany a zvýšení kvality životního prostředí při uvážlivém a rozumném 

využívání přírodních zdrojů, o rozdílných podmínkách a potřebách, které vyžadují různá 

specifická řešení, o tom, že povrchové a podzemní vody jsou v zásadě obnovitelné přírodní 

zdroje a o tom, že cíl dosažení dobrého stavu vod má být uplatňován pro každé povodí. 

Ze všech těchto důvodů považují dokumentaci za nedostatečnou a žádají vydání 

záporného stanoviska, nebo vrácení dokumentace k přepracování a doplnění aktuálního 

geologického a hydrogeologického posouzení území, transparentní uvedení kartogramů 

intenzit dopravy a především komplexní posouzení všech součástí SOKP. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Změny geologických podmínek a prostředí se nemění s takovou intenzitou, aby v řádu 

let došlo k významným změnám, které by ovlivnily např. způsob zakládání staveb. Z hlediska 

hydrogeologického se samo prostředí v řádu let také významně nemění. Aktuálně se mění 

zejména hladina podzemní vody, jejíž měření bylo ve stávajících vrtech v prostoru stavby 

SOKP 511 provedeno v rámci Posouzení vlivů na vody (příloha č. 13 dokumentace EIA). 

Aktuálně zjištěná úroveň hladiny podzemní vody byla následně porovnána s výsledky 

hydrogeologického průzkumu z roku 2008. 

Z hlediska nakládání s vodami zpracovatel posudku postrádá v dokumentaci 

zhodnocení možnosti zasakování dešťových vod. Doporučuje, aby v další fázi projektové 

přípravy byla tato problematika v maximálně možném technicky proveditelném byla řešena. 

Zahrnuto do návrhu podmínek závazného stanoviska. 

Přesto je v návrhu závazného stanoviska mimo jiné uvedeno: 

Aktualizovat inženýrsko-geologické průzkumy v trase SOKP 511 a dotčeném okolí a 

případné nové poznatky zohlednit v další projektové přípravě záměru. 

 

4) Ovzduší 

Záměr výstavby SOKP 511 a dostavba všech dalších úseků SOKP budou mít negativní 

vliv na stav kvality ovzduší v dotčených území, v podstatě na celém území hl. m. Prahy. 
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Rozptylová studie zřejmě navíc vůbec nepočítá s budoucí obytnou zástavbou v hlavním městě 

a tím i tedy dostavbu uličních sítí v daných území a tím další nárůst zatížení imisemi z 

dopravy. Jde přece o území Prahy, řada z městských částí má v územních plánech vytyčenou 

budoucí obytnou výstavbu. 

Jakékoliv další překračování znečišťování ovzduší není v souladu Směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 (citují z bodu 2 o 

důležitosti bojovat proti emisím znečišťujících látek). Dále citují z rozhodnutí Městského 

soudu ze dne 18. 6. 2014 č.j 11A 158/2013 - 162 o tom, že negativní účinky staveb, a to platí i 

pro jejich umístění, nesmí překročit limity uvedené v příslušných právních předpisech.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

To, že záměr výstavby SOKP 511 a dostavba všech dalších úseků SOKP budou mít 

negativní vliv na stav kvality ovzduší v dotčených území, v podstatě na celém území hl. m. 

Prahy, je názorem autora připomínky. 

Ze zpracované dokumentace k SOKP 511 toto nevyplývá a to ani z hlediska emisní 

výdajnosti na vybraných úsecích významných komunikací. 

V zájmovém území SOKP 511 jsou podle pětiletých průměrů koncentrací 

znečišťujících látek překračovány imisní limity pro roční koncentraci benzo(a)pyrenu. Přesto, 

že toto překračování není způsobováno jen liniovými zdroji, je v dokumentaci navrženo 

opatření k vysázení stromů k snížení imisní zátěže tuhých znečišťujících látek a B(a)P, 

převzaté do návrhu závazného stanoviska.   

5) Hluk 

Hlavním zdrojem hluku z dopravy v ČR je doprava silniční. Uvádějí údaje o počtu 

obyvatel ČR zasažených hlukem. Stále aktuální doporučení WHO, které v zájmu zdraví 

obyvatel je nastavit noční limit hluku na 40 dB. 55 dB ve dne a 45 dB v noci. Legislativa v 

oblasti ochrany občanů před hlukem podstatně změnila a nikoliv k lepšímu. Uvádějí údaje o 

změnách legislativy v oblasti hluku (vl. nařízení č. 502/2000Sb., č. 148/2006 Sb. - od 

platnosti tohoto předpisu začaly být na stále stejný záměr SOKP v dalších fázích přípravy 

uplatňovány vyšší limity: 50 dB noc a 60 dB den). 

Uvádějí, že akustická studie uvalila „starou hlukovou zátěž“ mimo jiné na ulici 

Českobrodská (viz str. 36 Akustické studie) a tudíž tato má být do budoucna hodnocena ve 

vztahu k limitům 60/70dB, a to navzdory původním tvrzením, že nově budované kapacitní 

stavby této ulici výrazně uleví. Skutečnost, že zdravotní dopady dlouhodobé expozice 

takovým hlukem jsou devastující, netřeba dodávat. 

Citují z rozsudku Městského soudu ze dne 7. 2. 2017 č. j. 27 C 186/2008-635 údaje 

týkající se hluku v ulici V Holešovičkách v souvislosti s provozem tunelu Blanka.  

 Stanovisko zpracovatele posudku: 

K předmětnému problému: Podle bývalé EIA k SOKP 511 - Akustické posouzení bylo 

provedeno v roce 2000, a bylo provedeno podle v tu dobu platné vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví České socialistické republiky č. 13/1977 Sb. 

Z citované vyhlášky: 

§ 2, odst. (1) Státní, družstevní, společenské a jiné organizace (dále jen "organizace") i občané 

jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a vibrací a pečovat o to, aby pracovníci i ostatní 

občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku a vibracím; zejména musí pečovat, aby nebyly 
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překračovány nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací stanovené v této vyhlášce a v příloze, která 

tvoří její nedílnou součást,3) jakož i ve zvláštních předpisech.4) 

3) Příloha je vydána ve sbírce Hygienické předpisy pod č. 41/1977 (svazek 37) 

V následující tabulce jsou uvedeny korekce a limitní hodnoty z přílohy vyhlášky 

13/1977 Sb. (zkráceno). 

Přípustné hladiny hluku: 

Způsob využití Korekce Přípustná hladina hluku 

den noc 

Obytné soubory 0 dB 50 dB 60 dB 

Obytné soubory na obytném území uvnitř městské zástavby + 5 dB 55 dB 45 dB 

prostor bezprostředně navazující na území dálnice, sil I. a II. 

tř.* 

+ 10 dB 60 dB 50 dB 

Pozn.: * při použití této korekce musí být dán průkaz, že jiná řešení, umožňující obvyklý 

stupeň ochrany před hlukem, nelze použít. V obytných souborech (sídlištích) lze tuto korekci uplatnit 

max. u 15 % bytových jednotek. 

Je zřejmé, že v Akustické studii 2000 nebyla vhodně stanovena limitní hodnota hluku, 

neboť území v okolí stavby 511 vždy bylo a bude vždy bezprostředně navazujícím na území 

dálnice, silnice I. tříd a II. tříd a tedy měl být stanoven limit 60/50 dB. Pro podporu tohoto 

argumentu mluví i to, že limit 55/45 dB měl být stanoven pro obytné soubory na obytném 

území uvnitř městské zástavby, což okrajová zástavby Běchovic a dalších sídel vůči stavbě 

SOKP 511 nikdy nebyla a ani být nemohla. 

Uváděné Nařízení vlády  č.  502/2000 Sb., které nahrazovalo vyhlášku č. 13/1977 Sb. 

tuto limitní hladinu opět převzalo, a tedy nijak neupravovalo.  Pouze byl přesněji definován 

prostor („venkovní prostor“), ve kterém platily stále stejné limitní hodnoty.  

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 

Korekce pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru: 

Způsob využití území Korekce /dB/ 

Nemocnice – objekty 0 2) 

Nemocnice - území, lázně, školy, stavby pro bydlení a území +5 1),3),4) 

Výrobní zóny bez bydlení +20 3) 

 Pro noční dobu se použije další korekce -10 dB s výjimkou hluku z železnice, kde se použije korekce 

-5 dB. 

 1) Stanovená korekce neplatí pro hluk z provozoven (například továrny, výrobny, dílny, prádelny, 

stravovací a kulturní zařízení) a z jiných stacionárních zdrojů (například vzduchotechnické systémy, 

kompresory, chladící agregáty). 

2) Pro zdroje hluku uvedené v poznámce 1) platí další korekce -5 dB. 

3) V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující a v 

ochranném pásmu drah, se použije další korekce + 5 dB. 

4) V případě hluku působeného "starou zátěží" z pozemní dopravy je možné použít další korekci + 

12dB. 

Dle výše uvedené přílohy č. 6 k NV č. 502/2000 Sb. se jednalo pro okolí hlavních 

komunikací, což bezesporu stavba SOKP 511 je, opět o limit 60/50 dB.   

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1977-13#f3564848
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1977-13#f3564850
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Limit 60/50 dB byl potom následně beze změny přebírán do novel nařízení vlády č. 

88/2004 Sb., 148/2006 Sb. a nařízení vlády č. 272/2011 a i do jeho novely v roce 2016.  

V akustickém posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., únor 2017), které tvoří přílohu č. 

4 dokumentace EIA, bylo z hlediska stanovení hygienických limitů ekvivalentní hladiny 

akustického tlaku A staré hlukové zátěže postupováno v souladu s § 12, odst. 6 nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výpočtově, což legislativa, pokud nejsou 

naměřené hodnoty k dispozici, jednoznačně připouští, bylo prokázáno, že v imisních místech 

zvolených u komunikace Českobrodská lze hygienické limity staré hlukové zátěže 70/60 dB v 

denní/noční době uplatnit.  

Dále bylo v Akustickém posouzení v dokumentaci prokázáno, že vlivem zprovoznění 

SOKP 511 a přeložky I/12 dojde ke zlepšení akustické situace ze silniční dopravy u 

komunikace Českobrodská (pokles oproti stávajícímu stavu a stavu bez záměru o cca 1,5 až 

2,5 dB). 

Dle názoru zpracovatele posudku lze další významné snížení dosáhnout použitím 

„tichých asfaltů“ v ulici Českobrodská. Toto však již není v kompetenci ŘSD ani 

posuzovaného záměru SOKP 511.  

Na straně 8 - 1.3.2 Emisní posouzení na vybraných úsecích Prahy. Celá kapitola se 

jeví jako účelová. Je zde vybráno 13 úseků pražských komunikací, řada dalších nikoliv. 

Nejsou zveřejněny kartogramy dopravy k těm komunikacím, ani rozptylové mapy. Je to 

zřejmá snaha dokázat, že ačkoliv SOKP 511 v území přinese novou dopravní zátěž a emise, 

aniž by to bylo v daném území rozumně kompenzováno - tak záměr je přesto dobrý, neboť 

díky jeho stavbě se mají snížit dopravní i emisní zátěže v jiných částech hlavního města. 

Tento argument vzhledem k rozhodnutí soudu nepovažují za správný. Městská část 

Praha 20 - Horní Počernice jsou dnes obklopeny třemi dálnicemi a vystaveny nadlimitnímu 

hluku i znečištění ovzduší. Měřící zařízení na území Horních Počernic neexistuje. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jedná se o připomínku k příloze č. 5 dokumentace. Stejné tabulky jsou pak i v textu 

dokumentace. Včetně vybraných úseků Středočeského kraje se jedná celkem o 20 úseků 

komunikací. Tyto byly vybrány z celopražského dopravního modelu, kde se projevila 

relevantní změna intenzit dopravy a tedy, kde i tato změna by mohla mít prokazatelný 

relevantní dopad. Frekvenci na těchto komunikacích v hodnocených stavech uvádí tab. 13 a 

tab. 14 dokumentace. Na území Hl. m. Prahy se jedná o 13 hodnocených úseků komunikací.  

Z uvedených tabulek vyplývá, že realizací SOKP a dalších dopravních staveb k roku 2025 

dojde k významnému zvýšení frekvence dopravy na 7 z těchto úseků ve srovnání s rokem 2016, 

ve stavu 2040+ pak na 6 z těchto úseků ve srovnání s rokem 2016. Vlivy provozu stavby 

SOKP 511 jsou v dokumentaci řádně vyhodnoceny. Emisní výdajnost na těchto úsecích 

komunikací v hodnocených stavech uvádí právě tabulka na str. 8 přílohy 5 dokumentace. 

Zpracovatel posudku nepovažuje tabulku pouze za účelovou ale skutečně za významnou 

informaci a požádal oznamovatele o doplnění o stav v roce 2016 a porovnávací tabulku 

jednotlivých stavů - viz příloha č. 3 posudku. 

Plánovaný okruh SOKP má sloužit jako mezinárodní dálnice i pro kamiony, což je z 

hlediska toho, že trasa prochází územím, kde jsou již nyní překračovány hygienické limity 

(Černý Most, Horní Počernice) ne akceptovatelné i dle rozhodnutí soudu. Dálnice tohoto typu 

nepatří do středu hl.m. Prahy. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Jedná se o názor autora připomínky. Uváděné překračování hygienických limitů hluku 

se týká SOKP 510, které je v řešení. Na další dotčené komunikaci - Českobrodská - se jedná o 

starou ekologickou zátěž - realizací SOKP 511 v  budoucích stavu 2040+ dojde k snížení.  

 

Auto*Mat, z.s. 

vyjádření ze dne 22. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Na úvod uvádějí, že předložený záměr považují v obecné rovině za vhodný, navržený 

záměr doplňují o několik připomínek směřujících k jeho zkvalitnění. Uvádějí obecné údaje 

k záměru (cíl záměru je odvést zbytnou tranzitní dopravu z hustě obydlených oblastí hl. m., 

nedostatečná podpora ČR železniční dopravě). Poukazují na nedostatky v oblasti řešení 

bezmotorových vazeb (pěší a cyklistická infrastruktura). Jako příklad uvádějí MÚK 

Kolovraty, kde chybí vazba v trase A230, křižovatka je pro bezmotorovou dopravu velmi 

obtížně překonatelná a extrémně nebezpečná. Řada problémů je i v rámci plošné lokální 

prostupnosti území, kdy záměr znemožňuje jednoduché a pohodlné propojení lokalit na obou 

jeho stranách. Požadují v rámci následujících stupňů projektové dokumentace: 

1. Respektovat a zapracovat požadavky Komise pro cyklistickou dopravu hlavního 

města Prahy (KCD) obsažené v Usnesení 23.4. ze dne 2. 5. 2017. Komise žádá RFD MHMP, 

aby vyvolalo jednání s investorem záměru (ŘSD) a jeho projektanty a ve spolupráci se členem 

KCD Tomasem Cachem, který tuto problematiku u této stavby již před několika lety 

opakovaně řešil, a zpracovatelem aktuální související zadávací karty Markem Bělorem, 

zahájili kroky vedoucí k nezbytným úpravám projektu pro navazující stupeň projektové 

přípravy (DUR). Komise žádá o průběžné informování o vývoji a následně předložení 

upravené PD po zapracování úprav.  

2. Zapracovat výstupy ze zadání pro projektovou přípravu, tzv. “zadávacích karet” pro 

cyklistické trasy celoměstského systému cyklotras, konkrétně zadávací karty cyklotras A22, 

A50 a A230 a A248 křížících záměr. Tyto zadávací karty prověřují jejich vedení v oblasti 

křížení těchto tras a jejich návazností se záměrem a navrhují úpravy ve prospěch bezmotorové 

dopravy bez vlivu na dopravní funkci záměru. Přípravu těchto zadávacích karet schválila 

KCD usnesením 18.1. dne 1. 11. 2016 a jejich příprava je v gesci odboru Rozvoje a 

financování dopravy MHMP. 

3. Zapracovat následující bezmotorová propojení jako návrh jejich spolku na zlepšení 

funkčnosti záměru pro bezmotorovou dopravu. K tomuto nabízí investorovi i projektantovi 

další jednání: 

1) Propojení skrz MÚK Dubeč. Jedná se o alternativu k využití hlavní silnice z 

Běchovic do Dubče a zlepšení plošné prostupnosti lokality, jež výhodně využívá prostorovou 

konfiguraci MÚK Dubeč k převedení bezmotorového koridoru přimknutého částečně 

k jednotlivým rampám. 

2) Potřebné doplnění bezmotorových vazeb mimo okružní křižovatky u Netluk. 

Okružní křižovatky jsou velmi rizikové místo a je třeba zajistit adekvátní možnost vedení 

bezmotorové dopravy v přidruženém prostoru, stejně tak na mostě přes těleso dálnice. Dále je 

zásadní pozitivum možnost využití obslužných komunikací pro vedení pěší a cyklistické 

dopravy. 
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3) Průpich podjezdem u Královic - výrazné zkrácení a bezpečnější vedení 

bezmotorové cesty. Průpich umožňuje nekřížit zbytečně silnici z Uhříněvsi do Královic. Ke 

zvážení je i zachování možnosti obnovit historickou cestu na hranici katastrálního území 

Uhříněvsi cca v km záměru 70,750 a tedy realizovat v tomto místě podjezd či lávku. 

4) Propojení bezmotorových cest a bezmotorové alternativy k nebezpečným okružním 

křižovatkám na Kutnohorské. Toto místo považujeme za nejbolestivější místo posuzovaného 

záměru, neboť na vedení hlavní městské cyklotrasy A230 či na jakékoliv řešení pro pěší 

dopravu se zcela zapomnělo a vše je podřízeno automobilové dopravě. Realizace kvalitního 

řešení i pro další druhy dopravy by přitom byla víceméně bezproblémová. 

Doplnění propojky u Lipan. Přeložka silnice a cyklostezky na Říčany musí vzniknout 

souběžně se stavbou 511, jinak to bude pro pěší a cyklistickou dopravu velký problém a 

bariéra. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Vyjádření se týká řady připomínek k pěší a cyklistické infrastruktuře v souvislosti 

s SOKP 511. 

Pokud se týká vyšší průchodnosti pro pěší a cyklisty - vzhledem k tomu, že připomínky, 

případně návrhy na lepší napojení prostor oddělených tělesem SOPK 511 se objevují i 

v jiných připomínkách v obdržených vyjádřeních, zpracovatel posudku dává do návrhu 

závazného stanoviska podmínku: 

V další fázi projektové přípravy prověřit možnost vyššího napojení prostor oddělených 

tělesem SOPK 511 stezkami pro pěší a cyklisty proti předloženému řešení. 

 

Stop kamionům - Iniciativa za dostavbu Pražského okruhu 

vyjádření ze dne 22. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Uvádějí, že z výsledků nového posudku EIA vyplývá, faktická neproveditelnost a 

výrazně nižší dopravní účinnost tzv. regionální varianty. Z toho vyplývá, že jediná možná a 

časově dosažitelná varianta Pražského dálničního okruhu vůči Praze a Středočeskému kraji je 

tedy varianta 511. Vyjadřují stavbě 511 plnou podporu.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Sdružení občanů okolí SOKP proti hluku z dopravy 

vyjádření ze dne 22. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Mají následující připomínky: 

1. Nedostatečně vymezené dotčené území, rozsah vymezeného dotčeného území 

neodpovídá charakteru a účelu stavby - namítají, že by měly být posouzeny všechny 

nedostavěné částí SOKP jako jeden komplexní záměr a posuzovaným dotčeným územím by 

mělo být území celého hl. m. Prahy a jeho přilehlého okolí. Nesouhlasí s velmi omezeným 

vymezením dotčeného území a zároveň považují za zásadní nedostatek, že zhotovitel 
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posuzoval pouze několik málo vybraných dopravních tahů a další významné komunikace 

neposuzoval. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dle zpracovatele posudku je dotčené území vymezeno dostatečně a je uvedeno na str. 

31 dokumentace – zahrnuje plochu cca 97 km2, při délce trasy SOKP 511- 12,571 km. 

Požadavek na posouzení všech nedostavěných i dostavených částí SOKP jako jeden 

komplexní záměr by v principu mohl být předmětem nějaké studie, ale nemůže být předmětem 

posuzované dokumentace. Na druhé straně však dokumentace pracuje s dopravními 

frekvencemi na úrovni 2025 a 2040+, což znamená, že zohledňuje v příslušném časovém 

horizontu předpokládaný vývoj, včetně realizace příslušných dopravních staveb (včetně zatím 

neprovozovaných úseků SOKP). 

Intenzity dopravy v jednotlivých posuzovaných stavech na vybraných významných 

komunikacích v Hlav. m. Praze a Středočeského kraje jsou uvedeny v tabulkách 14 a 15 

dokumentace. Jedná se celkem o 20 úseků komunikací. Jedná se o komunikace, kde díky 

relevantním změnám v intenzitách dopravy by mohlo dojít i k prokazatelným významným 

změnám. 

2. Neposouzení dopravní kapacity - uvádějí, že realizovaná část SOKP 512 dokladuje 

zásadní podhodnocování vlivů záměru na životní prostředí v průběhu jeho povolování a 

posléze neochotu tuto nadlimitní zátěž řešit. V  dokumentaci není určena kapacita záměru. 

Požadují dokumentaci doplnit o stanovení maximální kapacity a její posouzení. Požadují, aby 

nebylo vydáno kladné stanovisko k EIA 511 do doby účinného a uspokojivého řešení hlukové 

zátěže na SOPK 512. Mají připomínky k měření hluku prováděná a financovaná stavebníkem 

a upozorňují, že pro vyhlášku o účincích hluku na zdraví nebyla provedena RIA (Regulatory 

impact analysis), tedy nebyl zhodnocen a poměřen vliv legislativních změn na veřejné zdraví. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Dopravní kapacita je uvedena v přílohách 1 a 2 dokumentace „Dopravně inženýrské 

podklady…..“. Pro současný stav a střednědobý výhled (rok 2025) tyto podklady poskytla 

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK hl. m. Prahy) a pro dlouhodobý výhled (stav 

2040+) Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR hl. m. Prahy). Tyto podklady 

jsou zpracovány organizacemi, které se dlouhodobě intenzitou silniční dopravy na území Hl. 

m. Prahy a bezprostředního okolí zabývají, dle zpracovatele posudku jsou dostatečné a jiné 

relevantní údaje nejsou. 

Nelze spojovat SOKP 511 s problémy na SOKP 512 – jedná se o samostatný problém, 

který ŘSD řeší. SOKP 512 byla připracována za jiných geopolitických podmínek. 

Hodnocení dopadů regulace (anglicky Regulatory Impact Assessment nebo Regulatory 

Impact Analysis, zkratkou RIA) je soustava metod směřujících k systematickému zhodnocení 

negativních nebo pozitivních dopadů variant navrhovaných (ex ante) či existujících (ex post) 

regulací. Regulacemi se rozumí soubor rozmanitých nástrojů, pomocí kterých vláda ovlivňuje 

chování občanů a jejich skupin (jako např. podnikatelů) s cílem řešit identifikované problémy. 

Jedná se o možné využití RIA při přípravě koncepčních materiálů, v daném případě je však 

hodnocen konkrétní záměr.  

3. Nedostatečně odůvodněná invariantnost - citují z ustanovení § 6 odst. 4 zákona 

100/2001 Sb., zmiňují politické a soudní spory o trasu nedostavěných částí SOKP a 

Vyhledávací studii a Studii proveditelnosti regionální varianty SOKP z roku 2014. Záměr 

SOKP 511 je přesto v dokumentaci posuzován jen v jedné variantě.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Regulace
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Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s odůvodněním jedné varianty v dokumentaci. 

Předmětem posuzování je trasa SOKP 511 uvedená v dokumentaci. Trasa SOKP 511 tak, jak 

popsána v dokumentaci, je stabilizována v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, 

příp. dalšími dokumenty.  Trasa SOKP 511 byla ve variantách (4 varianty) posouzena již 

dříve dle zákona 244/92 Sb. (kód XXX767) – „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 D1 – 

Běchovice“, se souhlasným stanoviskem MŽP (2002) pro dvě varianty. Stávající řešení SOKP 

511 SOKP toto souhlasné stanovisko respektuje. Tzv. regionální varianta není dle 

zpracovatele posudku variantou k SOKP 511 – není stabilizována, není projekčně dořešena, 

neřeší dokončení SOKP v požadovaných parametrech a intencích.  

4. Neúčinná protihluková opatření - Valy jsou mnohem méně účinná protihluková 

opatření než kvalitní protihlukové stěny, které jsou obvykle využívány v severní a západní 

Evropě. Typy a příklady stěn uvádějí v příloze. Požadují přepracování protihlukových 

opatření na více účinná a doplnění těchto opatření také na SOPK 512 kolem celé Jesenice.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku je toho názoru, že navržená protihluková opatření stavby SOKP 

511 jsou adekvátní a zajišťují ochranu před hlukovou zátěží v souladu s platnou legislativou. 

K SOKP 512: 

Posuzování SOKP 512 proběhlo ještě v režimu zákona 244/1992 Sb. V procesu EIA se 

posuzovala situace na úrovni sčítání v roce 1995, závazné stanovisko EIA bylo vydáno v roce 

2001.  

V době se vycházelo z v té době platné metodiky výpočtu a predikce dopravní zátěže, a 

navíc byla jiná situace - ČR nebylo součástí EU, a tedy ani Schengenu (ČR součástí od roku 

2007). V této souvislosti v procesu EIA došlo logicky k podcenění budoucí dopravy na  SOKP 

512, což je projevilo při uvedení do zkušebního provozu v roce 2010.  

Mimo to je nutno upozornit na skutečnost, že proti stavu zpracování dokumentace EIA 

v roce 2000 došlo k výstavbě nových objektů sloužících k bydlení v blízkosti současného 

SOKP 512, což rovněž zhoršilo akustickou situaci po zprovoznění SOKP 512. Část 

nápravných opatření byla realizována, další jsou v přípravě.  

Specifickou problematiku SOKP 512 nelze spojovat s SOKP 511. 

Požadují vrácení dokumentace k přepracování a doplnění. Konkrétně se jedná o: 

 Popis a posouzení vlivů na SOKP 512 při zátěži na maximální kapacitu 

 Navržení dostatečných PHO i na úseku SOKP 512 včetně celé Jesenice 

 Posouzení záměru SOKP jako celku 

 Změnu vymezení dotčeného území 

 Posouzení variant záměru (včetně doplnění o existující studie o regionální 

variantě) 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku nevidí důvod k vrácení dokumentace k přepracování a doplnění. 

Připomínky k SOKP 511 vycházejí sice logicky z SOKP 512, ale SOKP 512 je samostatnou 

problematikou, která je v řešení.  
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Posouzení záměru SOKP jako celku - SOKP existuje v provozované délce 40,5 km. 

Trasa celého SOKP je rozdělena do 11 úseků, z nichž 7 je již v provozu, s různou dobou 

uvedení do provozu (1984 SOKP 515 Slivenec – Třebonice; 2010 SOKP 512 D1 – Vestec, 

SOKP 513 Vestec – Lahovice, SOKP 514 Lahovice – Slivenec). Zbývající 4 úseky jsou 

v přípravě, přičemž SOKP 511 je předmětem posuzované dokumentace. SOKP 511 je již 

stabilizovanou trasou a její posouzení v rámci celého SOKP je v rámci předložené 

dokumentace provedeno hodnocenými stavy na úrovni 2025 a 2040+ v souvislosti s uvedením 

nejen zbývajících úseků SOKP (528, 519 a 520) do provozu a i jinými významnými liniovými 

stavbami. 

Změnu řešeného území v souvislosti s SOKP 511 nepovažuje zpracovatel posudku za 

účelnou. Dotčené území je v dokumentaci vymezeno dostatečně. 

Regionální varianta není předmětem probíhajícího posuzování dle 100/2001 Sb. 

Předmětem posuzování je SOKP 511 v řešení jak je uvedeno v dokumentaci. 

 

Spolek Naše Kolovraty 

vyjádření ze dne 22. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Mají následující připomínky: 

1. Zajistit průchodnost krajiny 

Požadují navrhnout a realizovat dostatečná opatření pro zajištění průchodnosti územím 

jak pro pěší a cyklisty, tak i pro zvěř, minimálně tak jak je popsáno v příloze: Zajištění 

příčných vazeb přes SOKP v úseku Královice - Nupaky.   

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Pokud se týká vyšší průchodnosti pro pěší a cyklisty - vzhledem k tomu, že připomínky, 

případně návrhy na lepší napojení prostor oddělených tělesem SOPK 511 se objevují i 

v jiných připomínkách v obdržených vyjádřeních, zpracovatel posudku dává do návrhu 

závazného stanoviska podmínku: 

V další fázi projektové přípravy prověřit možnost vyššího napojení prostor oddělených 

tělesem SOPK 511 stezkami pro pěší a cyklisty proti předloženému řešení. 

2. Nedostatečné odhlučněné sjezdy a křižovatky v horní části Kolovrat 

Požadují prověřit detailně dopad křižovatky MUK Říčany v kumulaci s vlivem ulice 

Přátelství a severního portálu tunelu Na Vysoké, při různých intenzitách a plynulosti provozu, 

na hluk a emise v ovzduší pro okolní zástavbu, včetně navržení ochranných opatření pro tuto 

oblast. Požadují protihlukovou stěnu u Nové Donátské protáhnout po celé délce této 

komunikace (na severu až k MUK Říčany). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Návrh protihlukových opatření v příloze č. 4 dokumentace byl proveden na maximální 

predikovanou intenzitu na dané komunikaci ve výhledu a pro nejvyšší povolené rychlosti. Při 

nižších rychlostech, při nižší intenzitě dopravy se hluk snižuje. 

Ochranná opatření pro toto území považuje zpracovatel posudku za adekvátní a nevidí 

důvod k jejich navýšení. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ebonice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vestec_%28okres_Praha-z%C3%A1pad%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lahovice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slivenec
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Podle zpracovatele posudku se jeví účelné protáhnout protihlukovou stěnu u Nové 

Donátské k ulici K Říčanům (oproti návrhu uvedeném v dokumentaci). Zahrnuto do podmínek 

závazného stanoviska. 

3. Nedostatečně hlukově, opticky i z hlediska emisí škodlivin do ovzduší odstíněn jižní portál 

tunelu Na Vysoké a navazující most Kolovraty 

V dokumentaci není řešeno šíření hluku a exhalací z tunelu v místě portálu a součet 

této zátěže z navazujícího mostu. Požadují detailně zhodnotit vliv provozu záměru na mostu 

Kolovraty v kumulaci s jižním portálem tunelu Na Vysoké z hlediska dopadů na zvýšení 

hluku a emisí, včetně zahrnutí hluku z přejezdů dilatačních spár mostu a navrhnout dostatečná 

opatření pro minimalizaci uvedených zátěží. Požadují, aby byl most Kolovraty zcela zakrytý 

tubusem, který bude přímo navazovat na vyústění tunelu.  

Požadují, aby byla rozšířena protihluková zeď odstiňující železniční trať. Toto 

rozšíření musí vést od Kolovrat až za vyústění tunelu. Požadují řešit hluk a odhlučnění 

přeložky železniční trati spolu se záměrem SOKP 511.  

Stanovisko zpracovatele posudku: 

 Problematika dilatačních spár a portálů tunelů – zpracovatel posudku zařadil mezi 

podmínky závazného stanoviska: 

Na mostních konstrukcích budou realizovány nízkohlučné mostní uzávěry 

V další projektové přípravě zajistit účinnou akustickou úpravu koncových částí tunelů 

a včetně portálů  

Požadavek, aby byl most Kolovraty zastřešen – zpracovatel posudku na základě 

informací uvedených v dokumentaci – stávající navržená protihluková opatření v dokumentaci 

jsou adekvátní. 

Hluk ze železnice je vlastností území a z tohoto hlediska byl také v Akustickém 

posouzení brán v úvahu. Problematika hluku ze železniční dopravy a konkrétně v  ulicích, kde 

je hluk ze železnice dominantní je věcí provozovatele železniční trati, a to SŽDC a ne ŘSD. 

Proto byl hluk ze železnice v Akustické posouzení v příloze č. 4 dokumentace posouzen pouze 

kumulativně a pouze v relevantních oblastech, kde by mohlo dojít k možnému ovlivnění 

hlukem z obou zdrojů. Jedná se o informativní posouzení. Pro souběh silniční a železniční 

dopravy nejsou platné hygienické limity současnou platnou legislativou stanoveny. 

Požadují obnovu zeleně, která bude poškozena v důsledku hloubení tunelu a její 

zásadní navýšení v celé oblasti.  

Přílohou vyjádření je „Zajištění příčných vazeb přes SOKP v úseku Královice - 

Nupaky“. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Požadavek na obnovu zeleně, která bude poškozena v důsledku hloubení tunelu – 

jedná se o logický požadavek, který není v dokumentaci explicitně uveden. Zpracovatel 

posudku proto dává do návrhu závazného stanoviska podmínku – Veškerá zeleň na plochách, 

které budou zasaženy v rámci výstavby, bude, mimo ploch realizovaných nových stavebních 

objektů, obnovena.  
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3.3. Ostatní 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice 

vyjádření ze dne 16. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Plně se ztotožňují s tvrzením, že připravovaný úsek SOKP 511 „byl vyhodnocen jako 

nejvýznamnější silniční projekt z pohledu hodnocení potřeb - potřeba odvedení dopravy z 

dnes velmi negativně dopravou ovlivněných částí Prahy, kde je doprava realizována po 

komunikacích, které pro její objem nejsou dimenzovány" a dodávají, že významnost 

komunikace nespočívá pouze v řešení dopravní situace Prahy, ale také v transitním dopravním 

spojení napříč ČR, které je potřebné z hlediska hospodářství České republiky a je základní 

podmínkou pro efektivní napojení na zahraničí pomocí TEN-T sítě. Intenzita silniční dopravy, 

ať již osobní či nákladní, dlouhodobě narůstá a v budoucnu nelze očekávat změnu tohoto 

vývoje.  

Domnívají se, že jihovýchodní část silničního okruhu kolem Prahy ve své zvažované 

variantě „SOKP 511 Dl - Běchovice" je jediným vhodným řešením vedení obchvatu 

jihovýchodní části Prahy. Podporují realizaci stavby v předložené podobě a uvádějí několik 

argumentů (umožní plynulý průjezd transitní nákladní dopravy přes Prahu, převedení lokální 

dopravy (vnitřní a vnější) na nově vzniklý úsek, ekonomické efekty navrhované varianty 

(redukce počtu hodin strávených v dopravním procesu, umožnění nárůstu objemu 

přepravených osob a zboží, nízké riziko růstu nákladů na realizaci stavby z důvodu 

dostatečného prozkoumání, relativní připravenosti na stavbu, detailního identifikování všech 

případných problematických míst a relativní krátkosti navrhované varianty), časové hledisko a 

dopady na životní prostředí).  

Na závěr uvádějí, že jsou přesvědčeni, že jihovýchodní část silničního okruhu kolem 

Prahy ve své zvažované variantě „SOKP 511 Dl - Běchovice" splňuje požadavky na SOKP 

kladené z hlediska životního prostředí i z hlediska řešení dopravní situace v Praze a širším 

okolí. Jedná se o jedinou rozumnou variantou vedení obchvatu jihovýchodní části Prahy. 

Nemají k dokumentaci EIA připomínky, považují ji za správnou, úplnou, kvalitně a 

objektivně zpracovanou. Podporují realizaci stavby v předložené podobě a apelují na rychlé 

projednání záměru v procesu EIA. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez dalšího komentáře. 

 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky 

vyjádření ze dne 17. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Plně se ztotožňují s tvrzením, že připravovaný úsek SOKP 511 „byl vyhodnocen jako 

nejvýznamnější silniční projekt z pohledu hodnocení potřeb - potřeba odvedení dopravy z 

dnes velmi negativně dopravou ovlivněných částí Prahy, kde je doprava realizována po 

komunikacích, které pro její objem nejsou dimenzovány" a dodávají, že významnost 

komunikace nespočívá pouze v řešení dopravní situace Prahy, ale také v transitním dopravním 

spojení napříč ČR, které je potřebné z hlediska hospodářství České republiky a je základní 

podmínkou pro efektivní napojení na zahraničí pomocí TEN-T sítě. Intenzita silniční dopravy, 
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ať již osobní či nákladní, dlouhodobě narůstá a v budoucnu nelze očekávat změnu tohoto 

vývoje.  

Domnívají se, že jihovýchodní část silničního okruhu kolem Prahy ve své zvažované 

variantě „SOKP 511 Dl - Běchovice" je jediným vhodným řešením vedení obchvatu 

jihovýchodní části Prahy. Podporují realizaci stavby v předložené podobě a uvádějí několik 

argumentů (umožní plynulý průjezd transitní nákladní dopravy přes Prahu, převedení lokální 

dopravy (vnitřní a vnější) na nově vzniklý úsek, ekonomické efekty navrhované varianty 

(redukce počtu hodin strávených v dopravním procesu, umožnění nárůstu objemu 

přepravených osob a zboží, nízké riziko růstu nákladů na realizaci stavby z důvodu 

dostatečného prozkoumání, relativní připravenosti na stavbu, detailního identifikování všech 

případných problematických míst a relativní krátkosti navrhované varianty), časové hledisko a 

dopady na životní prostředí).  

Na závěr uvádějí, že mají za to, že jihovýchodní část silničního okruhu kolem Prahy 

ve své zvažované variantě „SOKP 511 Dl - Běchovice" splňuje požadavky na SOKP kladené 

z hlediska životního prostředí i z hlediska řešení dopravní situace v Praze a širším okolí. 

Jedná se o jedinou rozumnou variantou vedení obchvatu jihovýchodní části Prahy. Nemají k 

dokumentaci EIA připomínky, považují ji za správnou, úplnou, kvalitně a objektivně 

zpracovanou. Podporují realizaci stavby v předložené podobě a apelují na rychlé projednání 

záměru v procesu EIA. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Svaz dopravy České republiky 

vyjádření ze dne 19. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Uvádějí, že podporují výstavbu jihovýchodní části silničního okruhu kolem Prahy v 

navržené (invariantní) podobě - SOKP 511 Dl - Běchovice. Plně podporují stanovisko Svazu 

průmyslu a dopravy ČR a s jeho argumentací se ztotožňují. Navrhovaná varianta je jedinou 

rozumnou variantou vedení obchvatu jihovýchodní části Prahy. Nemají k dokumentaci EIA 

připomínky, považují ji za správnou, úplnou, kvalitně a objektivně zpracovanou. Podporují 

realizaci stavby v předložené podobě a apelují na rychlé projednání záměru v procesu EIA. V 

příloze přikládají společné argumenty Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

 

Strana svobodných občanů, koordinátor pobočky Praha 4 

vyjádření ze dne 21. 5. 2017 

Podstata vyjádření: 

Tato stavba má pro MČ zásadní význam, neboť tranzitní doprava, která nemůže být 

odvedena dosud neexistující dálniční stavbou 511, projíždí po komunikacích 5. května, 

Spořilovská a Jižní spojka, čímž zatěžuje zejména oblast Spořilova hlukem a emisemi. Pro 

dopravní situaci v Praze nejen v jejich MČ je v dlouhodobém horizontu naprosto nezbytné, 
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aby velký dálniční okruh kolem Prahy existoval v celé délce. Navržená varianta je logickým 

propojením již existujících úseků vedená v rámci možností co možná nejdál od obytné 

zástavby. 

Rozumíme obavám obyvatel nejbližších obcí z nárůstu hluku a emisí. Tisíce obyvatel 

Prahy 4 jsou však nyní každý den také konfrontovány s intenzivní dopravou, která je jejím 

oknům mnohem blíž, a možnosti realizace protihlukových opatření jsou zde v sevřené 

městské zástavbě mnohem omezenější. Toto je šance na výrazné zlepšení kvality jejich 

života, aniž by byla kriticky dotčena práva obyvatel obcí v okolí stavby 511. Navrhovaná 

protihluková opatření, budou-li realizována v navrhovaném rozsahu, což automaticky 

předpokládáme, jsou luxusem, o jakém se lidem na Spořilově může nechat pouze zdát. 

Jejich stanovisko k realizaci záměru je celkově jednoznačně pozitivní. Jejich 

připomínky lze shrnout do následujících pěti bodů: 

1) Stavba 511 je důležitou součástí strategického řešení dopravy v Praze a její 

realizace nezbytným opatřením ke zlepšení situace obyvatel (nejen) MČ Praha 4. 

2) Kladně přijímají koncept, který počítá s dostatečným množstvím protihlukových 

bariér, resp. vedením valu podél vozovky nebo zářezu vozovky do hloubky a výsadby nové 

izolační zeleně. 

3) Každé mimoúrovňové křížení, které je vedeno v okolí obcí nebo městských částí by 

mělo počítat s připojením tak, aby nevznikly sporné situace jako v případech nenapojení 

Prahy-Libuš a Prahy 12 na úseku 513. Zde dochází k paradoxní situaci - místní obyvatelé 

musí kvůli napojení na okruh jet do sousední Prahy-Zbraslav a svou dopravní intenzitou 

zbytečně zatěžují místní komunikace. 

4) Celá stavba by měla proběhnout celistvě a ve zrychleném tempu. Dílčí opravy nebo 

nápravy mohou být realizovány v průběhu stavby nebo poté. 

5) Je třeba vzít v potaz rychlost nové výstavby obydlených částí, kdy se pomalu 

zaplňuje koridor, kudy je stavba vedena. Čím později bude stavba dokončena, tím více 

zbytečných průtahů a konfliktů s majiteli novostaveb v blízkosti může vzniknout. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře. 

Zpracovatel posudku upozorňuje na bod 5 vyjádření - není v možnostech 

oznamovatele aby zabránil výstavbě nových obytných objektů v blízkosti budoucí SOKP 511. 

Je to výhradně v působnosti příslušných stavebních úřadů. Je však nanejvýš účelné aby se 

neopakovala situace z SOKP 512 - výstavba nových obytných objektů v bezprostřední 

blízkosti trasy SOKP 511.  

 

 

Zpracovatel posudku děkuje všem autorům za zaslané připomínky. Je zcela zřejmé, že 

záměr SOKP 511 vyvolává široký zájem. Zpracovatel posudku se snažil zodpovědět všechny 

připomínky, samozřejmě ne vždy ke spokojenosti autora připomínky.  Relevantní připomínky 

byly zahrnuty do podmínek závazného stanoviska. 

Z hlediska posuzované dokumentace, se jedná se o rozsáhlý materiál a pochopení 

vazeb je někdy bez podrobného studia obtížnější.   

  



VI. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí 

225 

 

VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z 

HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Předmětem posuzovaného záměru je novostavba další části silničního okruhu kolem 

Prahy, konkrétně stavba 511 v úseku Běchovice - dálnice D1 (dále jen SOKP 511). Jednou z 

hlavních funkcí této části silničního okruhu kolem Prahy je v součinnosti s ostatními již 

provozovanými stavbami SOKP vybudování uceleného tahu, který bude propojovat dálnice 

D1, D5, D6, D7, D10, D11 a budoucí D3, D4. 

Předmětná stavba SOKP 511 je navržena v délce 12 571 m (začátek úseku je v km 

64,000, konec úseku v km 76,571 trasy SOKP). Součástí stavby SOKP 511 je přeložka 

Šterboholské radiály, která dále přechází v přeložku I/12 Běchovice - Úvaly. Ta představuje 

navazující samostatnou stavbu a projektová příprava a realizace obou staveb (Silniční okruh 

kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1 a přeložky I/12 Běchovice - Úvaly) jsou 

spolu vzájemně koordinovány, přičemž obě stavby budou uvedeny do provozu současně. 

K posouzení byla předložena dokumentace „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, 

Běchovice - dálnice D1“ zpracovaná oprávněnou osobou dle zákona č. 100/2001 Sb., 

v platném znění Ing. Liborem Ládyšem, v dubnu 2017. V rámci předkládané dokumentace 

EIA byla posouzena jedna varianta vedení trasy SOKP 511 i technického řešení stavby, která 

je výsledkem několikaletého posuzování a projednávání různých variant jak vlastního vedení 

trasy SOKP 511, tak i technického řešení záměru. 

Dokumentace byla posouzena podle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., a to 

v rozsahu podle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dle názoru zpracovatele posudku je dokumentace 

akceptovatelná a zpracovaná dle požadavku zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Dokumentace posuzuje záměr ze všech aspektů jak v etapě výstavby, tak v etapě 

provozu. Značná pozornost je v dokumentaci věnována především vlivům na hlukovou 

situaci, na ovzduší, na floru faunu a ekosystémy, na povrchové a podzemní vody a na půdu.  

V rámci zpracování dokumentace bylo zpracováno akustické posouzení, modelové hodnocení 

kvality ovzduší, vyhodnocení vlivu záměru na klimatický systém a odolnost a zranitelnost 

projektu vůči klimatickým změnám, hodnocení zdravotních rizik z hlediska hluku a z hlediska 

znečištění ovzduší, posouzení vlivu stavby na krajinný ráz, biologické hodnocení, 

vyhodnocení kumulativních vlivů staveb Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice 

– dálnice D1 a I/12 Běchovice – Úvaly na přírodní památku Lítožnice, rámcová migrační 

studie, posouzení vlivu na vodní útvary, dendrologický průzkum a projekt monitoringu 

životního prostředí. Kartogramy intenzit dopravy na posuzovaných komunikací byly 

zpracovány TSK hl. m. Prahy pro stávající stav, střednědobý výhled r. 2025 bez záměru a 

2025 se záměrem a  IPR hl. m. Prahy pro výhledový rok 2040+. 

Hodnocení v dokumentaci bylo provedeno jednak pro území, které představuje pás 

v okolí posuzovaného záměru (obdélníkový tvar o ploše cca 97 km2) a jednak byly 

vyhodnoceny i vlivy stavby SOKP 511 mimo toto území, konkrétně byla věnována pozornost 

významným dopravním komunikacím na území hl. m. Prahy (např. 5. května, Spořilovská, 

Brněnská, Jižní spojka, SOKP 510, SOKP 512, SOKP 513, Strakonická), které mohou být 

provozem stavby SOKP 511 ovlivněny. Pro tyto komunikace bylo zpracováno emisní 

vyhodnocení vlivů záměru z hlediska hluku i znečištění ovzduší (pro stav se záměrem v roce 

2025 a stav bez záměru v roce 2025, resp. stav se záměrem v roce 2040+). 

Z hodnocení v dokumentaci vyplývá, že vlivy záměru mají v převážné míře lokální až 

regionální charakter (např. vlivy záměru na půdy, povrchové a podzemní vody, horninové 

prostředí, přírodní zdroje, vlivy na zvláště chráněné území). Určité vlivy stavby SOKP 511 se 
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však mohou promítnout i v rámci širšího zájmového území, a to na regionální úrovni (např. 

vlivy záměru na akustickou situaci, znečištění ovzduší). Realizace záměru nebude 

představovat významné zhoršení životního prostředí a záměr SOKP 511 z hlediska vlivů na 

jednotlivé složky životního prostředí bude akceptovatelný. V důsledku výstavby a provozu 

záměru Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1 nedojde k výrazným 

negativním změnám, které by nebylo možné eliminovat vhodně navrženými opatřeními a 

které by bránily realizaci stavby. 

Vlivy na obyvatelstvo 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Z provedených analýz vlivu hluku z dopravy na veřejné zdraví vyplývá, že výhledové 

stavy pro r. 2025 a r. 2040+ s navrhovanou stavbou SOKP 511 jsou z hlediska míry 

negativních účinků hluku z dopravy na předmětných komunikacích příznivější než stávající 

stav a výhledový stav v r. 2025 bez záměru (nulová varianta). 

Vlivem realizace navrženého záměru je možno očekávat zvýšení imisní zátěže, které v 

případě chronických ani akutních účinků oxidu dusičitého ani akutních účinků oxidu 

uhelnatého nezpůsobí žádnou změnu v míře zdravotního rizika. V případě nárůstu koncentrací 

benzenu a benzo(a)pyrenu je možné zaznamenat nárůst míry rizika, avšak jedná se o 

statistické hodnoty, které se vzhledem k počtu zasažených obyvatel v praxi neprojeví. V 

případě nárůstu koncentrací suspendovaných částic (PM10 a PM2,5) bylo zaznamenáno zvýšení 

zdravotního rizika. Toto navýšení zdravotního rizika je však vzhledem k vypočteným 

hodnotám ve smyslu ohrožení zdraví dotčené populace málo významné.  

Jsou navržena opatření ke snížení nepříznivých vlivů na obyvatelstvo (tj. protihluková 

opatření pro fázi výstavby i provozu záměru SOKP 511, opatření ke snížení znečištění 

ovzduší ve fázi výstavby i provozu záměru SOKP atd.). 

Vlivy záměru SOKP 511 na veřejné zdraví lze u předmětného aspektu z hlediska 

velikosti a významnosti označit jako akceptovatelné. 

Vlivy na ovzduší a klima 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Vlivem provozu záměru SOKP 511 v roce 2025 budou splněny imisní limity pro 

průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, benzenu a suspendovaných částic PM2,5. 

Vlivem provozu záměru SOKP 511 může dojít k překročení imisního limitu pro průměrné 

roční koncentrace PM10, a to v nejbližším okolí trasy komunikace SOKP 511. Zvýšení 

koncentrací nad hranici imisního limitu nebylo vypočteno nikde v prostoru obytné zástavby. 

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu může být překročen v malé části 

zájmového území. Jedná se však o lokality, kde se ve výchozím stavu pohybují hodnoty těsně 

pod hranicí imisního limitu. Celkově se jedná cca o 6 % území výpočtové oblasti, většinou v 

těsné blízkosti předmětného záměru bez obytné zástavby.  

Pro stav po roce 2040 nebyly samostatně hodnoceny příspěvky záměru, ale pouze 

celková imisní situace v zájmovém území. Ve stavu po roce 2040 s provozem předmětného 

záměru bylo vypočteno možné překračování imisních limitů pro průměrné roční a pro denní 

koncentrace částic PM10 (jen v oblastech bez obytné zástavby) a pro průměrné roční 

koncentrace benzo(a)pyrenu. 

Z podrobného posouzení vlivů záměru SOKP 511 na klima vyplynulo, že míra rizika 

potenciálních negativních vlivů záměru SOKP 511 (např. rostoucí průměrná teplota vzduchu, 
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extrémní nárůst teplot, nestabilita půdy, vlhkost, kvalita vzduchu) byla vyhodnocena na 

úrovni mírné, tedy nízké riziko. 

Jsou navržena opatření ke snížení nepříznivých vlivů na ovzduší a klima, případně 

kompenzační opatření (tj. opatření ke snížení znečištění ovzduší ve fázi výstavby v podobě 

zaplachtování vozidel s jemnou frakcí, skrápění staveniště, čištění vozidel před výjezdem za 

staveniště atd. i opatření ke snížení znečištění ovzduší ve fázi provozu záměru SOPKP 511 

v podobě realizace rozsáhlých výsadeb zelených pásů podél komunikace). 

Vlivy záměru SOKP 511 na kvalitu ovzduší lze z hlediska velikosti a významnosti 

označit jako akceptovatelné. 

Vlivy na akustickou situaci 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Vlivem zprovoznění záměru nedojde u objektů umístěných v blízkosti SOKP 511 k 

překročení příslušných hygienických limitů hluku. 

Jsou navržena opatření ke snížení nepříznivých vlivů na akustickou situaci (tj. 

protihluková opatření pro fázi výstavby v podobě výstavby PHS Běchovice před zahájením 

stavby SOKP 511, v podobě stanovení maximální možné intenzity staveništní dopravy na 

dotčených komunikacích tak, aby byly splněny hygienické limity, opatření v podobě omezení 

nasazení jednotlivých strojů a mechanizace na staveništi; dále protihluková opatření pro fázi 

provozu záměru SOKP 511 formou realizace protihlukových stěn a valů, resp. 

„nízkohlučného“ povrchu v části trasy SOKP 511). 

Na ulici Českobrodská (není součást záměru) byla konstatována ve stávajícím stavu 

stará ekologická zátěž, v souladu s platnou legislativou, doložena výpočtem. Nejvíce 

zatěžovaný objekt ve výpočtovém roce 2016 (68,2 dB den, 62,6 dB noc - ve výšce 3 m). 

Porovnání stavu se záměrem se stavem bez záměru prokázalo, že v roce 2025 dojde v tomto 

výpočtovém bodě ke zlepšení o 2,7 dB ve dne a 1,9 dB v noci, a hodnoty se budou pohybovat 

v noci okolo 60 dB a ve dne okolo 65 dB. Další zlepšení Akustické situace v této oblasti lze 

dosáhnou např. položením „tichého asfaltu“. Toto opatření je však již mimo působnost 

posuzovaného záměru i oznamovatele.  

Vlivy záměru SOKP 511 na akustickou situaci lze z hlediska velikosti a významnosti 

označit jako akceptovatelné. 

Vlivy na půdu 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Záměr SOKP 511 si vyžádá trvalé vynětí ze ZPF v rozsahu cca 172 ha. Budou dotčeny 

převážně půdy I., III. a II. třídy ochrany ZPF. Půdy I. třídy ochrany je možné odejmout ze 

ZPF pouze výjimečně, a to např. v případě liniových staveb zásadního významu, což záměr 

SOKP 511 naplňuje.  

Záměr SOKP 511 si vyžádá i menší trvalý zábor PUPFL (o celkové výměře trvalého 

záboru 1,25 ha). 

V záměru jsou navržena opatření ke snížení nepříznivých vlivů (tj. opatření na 

ochranu půdy ve fázi výstavby i provozu SOKP 511. 

Vlivy záměru SOKP 511 na půdu lze z hlediska velikosti a významnosti označit jako 

akceptovatelné. 

Vlivy na horninové prostředí 
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Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Výstavba SOKP 511 bude představovat zásah do geologických poměrů, a to 

v souvislosti s vlastním založením stavby. Nejvýznamnější vliv na horninové prostředí se 

předpokládá v souvislosti s výstavbou dvou hloubených tunelů - tunel Dubeč (km 66,355 -  

66,630) a tunel Na Vysoké (km 72,400 – 72,784), realizací zářezů (km 66,680 – 67,215 – 

zářez až 11,5 m; km 69,122 – 71,405 – zářez až 5,5 m; km 72,775 – 72,900 – zářez až 7,5 m) 

a mostních objektů překonávajících Říčanský potok (km 66,000 – 66,242 a km 72,950 – 

73,180) a Pitkovický potok (km 75,600 – 75,830).  

Navržená opatření ke snížení nepříznivých vlivů na horninové prostředí jsou v řadě 

případů identická s opatřeními na ochranu půd.  

Vlivy záměru SOKP 511 na horninové prostředí lze z hlediska velikosti a významnosti 

označit jako akceptovatelné. 

Vlivy na podzemní a povrchové vody 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Pro minimalizaci vlivu na kvalitu a množství povrchových vod ve vodních tocích 

Říčanského a Pitkovického potoka je navržen adekvátní způsob řízeného odvádění dešťových 

vod z povrchu komunikace, a to dešťová kanalizace → uklidňovací nádrž → dešťová 

usazovací nádrž → retenční nádrž → vodní tok.  

Pro ochranu PP Lítožnice je navržena kaskáda retenčních nádrží, která bude zadržovat 

i vody znečištěné ionty Cl během zimního období.  

U podzemních vod nedojde k významnému ovlivnění ani úrovně hladiny ani jejich 

jakosti. Ovlivnění se projeví pouze v oblasti tunelových úseků a nejhlubších zářezů, kdy bude 

zasažena hladina podzemní vody, příp. bude stavba zasahovat pod její úroveň. Úseky, kde se 

stavba dotýká hladiny nebo zasahuje pod její úroveň, budou odvodněny drenáží, která bude 

zaústěna do dešťové kanalizace odvodnění komunikace a dále přes systém uklidňovacích 

nádrží, dešťových usazovacích nádrží a retenčních nádrží do recipientu.  

Jsou navržena opatření ke snížení nepříznivých vlivů na povrchové a podzemní vody 

(tj. opatření na ochranu vod ve fázi výstavby i provozu). Jedná se např. o vyloučení zásahů do 

koryt vodních toků ve fázi výstavby, stanovení minimální vzdálenosti stavenišť od vodních 

toků, používání solí s minimálním obsahem těžkých kovů během zimní údržby. 

 Zpracovatelem posudku navrženo prověření možnosti zasakování pro udržení vody 

v území, a další podmínky v návrhu závazného stanoviska 

Vlivy záměru SOKP 511 na vody lze z hlediska velikosti a významnosti označit jako 

akceptovatelné. 

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Dle provedených průzkumů zájmového území nebyl potvrzen žádný zvláště chráněný 

druh rostlin dle přílohy č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V území dotčeném plánovanou stavbou SOKP 511 byly pozorovány 2 druhy 

živočichů spadající do kategorie silně ohrožené druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (slepýš křehký, ještěrka obecná) a 8 druhů živočichů spadajících do 

kategorie ohrožené druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(vlaštovka obecná, rorýs obecný, ropucha obecná, mravenci, čmeláci, moták pochop, otakárek 
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ovocný a užovka obojková).  Plánovaná výstavba ani provoz záměru SOKP 511 neovlivní 

udržení příznivého stavu těchto druhů z hlediska jejich ochrany. 

Jsou navržena opatření k vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na flóru, faunu a 

ekosystémy (tj. opatření pro fázi výstavby i provozu záměru). Jedná se např. o instalaci 

migračních zábran pro obojživelníky ve fázi výstavby záměru, účast ekologického dozoru 

během výstavby, požadavek na minimalizaci kácených dřevin či výsadbu převážně 

autochtonních dřevin. 

Vlivy záměru SOKP 511 na floru, faunu a ekosystémy lze z hlediska velikosti a 

významnosti označit jako akceptovatelné. 

Vlivy na NATURA 2000 

Neutrální vliv. V blízkosti stavby se lokality ELV nevyskytují.  

Vlivy na památné stromy 

Neutrální vliv. V blízkosti stavby se památné stromy nevyskytují. 

Vlivy na zvláště chráněná území, ÚSES, VKP 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Posuzovaný záměr kříží přírodní památku Lítožnice a její ochranné pásmo. 

Z komplexního vyhodnocení vlivů záměru SOKP 511 na přírodní památku Lítožnice vyplývá, 

že záměr významně neovlivní předmět ochrany přírodní památky Lítožnice. 

Posuzovaný záměr zasahuje na území přírodního parku PPk Říčanka. Stavba SOKP 

511 je navržena tak, že nebude mít významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz území, a 

tedy ani na PPk Říčanka. 

V trase řešeného záměru se nachází několik významných krajinných prvků daných 

§ 3 písm. b) a dva registrované významné krajinné prvky dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Významné negativní dotčení žádné 

z VKP se v souvislosti s realizací záměru neočekává. 

Trasa záměru kříží prvky regionálního a lokálního ÚSES (vodní toky, lesní porost) dle 

§ 3 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro převedení liniových prvků ÚSES (biokoridory) je navrženo takové technické provedení 

stavby, které zásahy do těchto prvků minimalizuje, případně jsou navržena dostatečná 

opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů. 

Jsou navržena opatření ke snížení nepříznivých vlivů na zvláště chráněná území, 

ÚSES či VKP. Jedná se např. o návrh optimalizace mostních objektů SO 203 Most Dubeč a 

SO 210 Most Kuří v souvislosti s oddálením mostních pilířů a jejich základů od břehové 

hrany dotčených toků. 

Vlivy záměru SOKP 511 na zvláště chráněná území, ÚSES a VKP lze z hlediska 

velikosti a významnosti označit jako akceptovatelné. 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Plánovaný záměr SOKP 511 je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu 

dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Z 

hlediska ochrany krajinného rázu je navrhovaný záměr SOKP 511 při zohlednění navržených 

opatření v dokumentaci EIA hodnocen jako únosný.  
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V záměru jsou navržena dílčí opatření ke snížení nepříznivých vlivů na krajinu a 

krajinný ráz (zelené pásy, keřové výsadby na svazích náspů a zářezů křižovatek, řešení PHS 

apod.) 

Vlivy záměru SOKP 511 na krajinu a krajinný ráz lze z hlediska velikosti a 

významnosti označit jako akceptovatelné. 

Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky, archeologie 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Zásah do hmotného majetku v souvislosti s realizací SOKP 511 bude představovat 

demolice dvou objektů, přeložky silnic III. třídy, úprava silnice I. třídy, zásahy do polních cest 

a především pak zásahy do stávajících inženýrských sítí.  

Kulturní památky nebudou v souvislosti s hodnoceným záměrem dotčeny. 

Možný výskyt archeologického nálezu nelze v území dotčeném stavbou SOKP 511 

zcela vyloučit. Veškeré zemní zásahy tak budou posuzovány jako zásahy v území 

s archeologickými nálezy a bude postupováno podle zákona č. 20/1987 Sb., o památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci záměru a dokumentace EIA jsou navržena běžná opatření k vyloučení 

nepříznivých vlivů na archeologické památky (např. v podobě realizace základního 

archeologického výzkumu). 

Vlivy záměru SOKP 511 na hmotný majetek, kulturní památky, archeologické nálezy 

lze z hlediska velikosti a významnosti označit jako akceptovatelné. 

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. Se záměrem nejsou spojeny přeshraniční vlivy na životní prostředí. 

Proces posuzování vlivů na životní prostředí posuzuje realizaci záměru z pohledu 

akceptovatelnosti z hlediska ochrany životního prostředí. Z hlediska tohoto aspektu nebyl 

nalezen natolik významný faktor, který by bránil předmětnému záměru při akceptování 

podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy a samosprávy a 

zpracovatelem posudku. 

Navržené podmínky v návrhu závazného stanoviska vycházejí z charakteru 

předmětného záměru a vlastností prostředí, do kterého je umístěn. Důraz je kladen především 

na fází přípravy a realizace záměru.  

S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a obdržená vyjádření a při respektování 

podmínek uvedených v návrhu závazného stanoviska příslušného orgánu státní správy - 

Ministerstvo životního prostředí - lze konstatovat, že záměr je z hlediska ochrany životního 

prostředí akceptovatelný. Proto zpracovatel posudku doporučuje Ministerstvu životního 

prostředí vydat kladné závazné stanovisko ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

k záměru  

„Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1“ 

a to za podmínek specifikovaných v návrhu závazného stanoviska, který je součástí 

tohoto posudku. 

Na základě doložených údajů a při respektování podmínek uvedených v návrhu 

závazného stanoviska pro orgán státní správy - MŽP - lze učinit závěr, že technickými 
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opatřeními lze minimalizovat negativní vlivy záměru na životní prostředí. Toto vyjádření se 

týká výhradně ochrany životního prostředí a nenahrazuje vyjádření jiná. 

Přeshraniční vlivy 

Přeshraniční vlivy záměru SOKP 511 v souvislosti se stavbou SOKP 511 vyloučit. 

 

 

Poznámka: Hl. město Praha podle aktuálních zpráv nechá podél plánovaného úseku 

Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D11 vybudovat po jeho dokončení zelené pásy (jedná 

se o zelené pásy mimo ty, které mají být realizovány v rámci záměru SOKP 511). Mají 

zmírnit negativní dopady provozu aut na obyvatele žijící v okolí stavby. Záměr schválili 

pražští radní. Investorem vysazování zeleně by mělo být hlavní město. Samotnou silnici bude 

stavět prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) stát.  

Účelem je zlepšit začlenění stavby do krajiny a obnovit v ní prvky ekologicky 

stabilnější vegetace. Pásy mají rovněž přispět k snazší přístupnosti a prostupnosti dotčeného 

prostoru a ke zlepšení imisní a hlukové situace. Rovněž vylepší estetický vzhled krajiny. 

Zalesněné zelené pásy by měly být široké od 50 do 350 metrů. Celkově mají zabírat plochu o 

rozloze 277 hektarů.  

Tento záměr není součástí záměru oznamovatele, vlivy tohoto záměru Hl. město Prahy 

nejsou proto součástí posuzovaného záměru, ani předmětem zpracovaného posudku. 
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VII. NÁVRH STANOVISKA 

 

MINISTERSTVO  ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 

 

 

 

V Praze dne  

Č. j.:  

 

Závazné stanovisko  

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 21 zákona č. 100/2001 Sb., o 

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

posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle 

§ 9a odst. 1 až 3 zákona 

vydává 

 

S O U H L A S N É    Z Á V A Z N É    S T A N O V I S K O 

 

k záměru 

 

„Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1“ 

 

I. Povinné údaje 

1. Název záměru:  Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1 

 

2. Kapacita (rozsah) záměru: 

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – D1 (dále jen „SOKP 511“) je 

navržena v délce 12 571 m (začátek úseku je v km 64,000, konec úseku v km 76,571 trasy 

silničního okruhu kolem Prahy). Stavba 511 je navrhována v definitivním šířkovém 

uspořádání jako šestipruhová komunikace kategorie D 34,5/100 s rozšířeným středním 

dělicím pásem a nouzovými pruhy. 

Součástí stavby SOKP 511 je přeložka Štěrboholské radiály v kategorii S 22,5/100 a 

délce 1 140 m, která dále přechází v přeložku I/12 Běchovice – Úvaly. Ta představuje 

navazující samostatnou stavbu vedenou v obchvatové jižní poloze mimo obce Běchovice, 

Újezd nad Lesy a Úvaly (posuzovanou samostatně v rámci procesu EIA).  

Technické řešení stavby SOKP 511 zahrnuje i velice krátký, úvodní cca 40 m 

napojovací úsek na Hostivařskou spojku. 

Na trase SOKP 511 jsou navrženy 4 mimoúrovňové křižovatky, 5 mostních objektů 

v MÚK Dubeč, 5 mostů na SOKP a 10 mostů přes SOKP, 2 mosty na silnicích a rampách 

mimo silniční okruh a 2 tunely  - tunel Na Vysoké (384 m) a tunel Dubeč (275 m). 

Stavba SOKP 511 dále zahrnuje realizaci propustků na SOKP i na silnicích a rampách 

mimo SOKP, zárubních zdí, objektů odvodnění komunikací, úprav vodotečí, přeložek, 

protihlukových opatření, oplocení, sadových úprav a dalších souvisejících provozních staveb. 



VII. Návrh stanoviska 

233 

 

 

3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1:  

Kategorie I, bod 9.3 Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a pozemních 

komunikací, které mohou být označeny jako silnice pro motorová vozidla podle zvláštního 

právního předpisu. 

 

4. Umístění záměru:  Kraj: Hl. město Praha, Středočeský kraj 

Obec: MČ Praha - Běchovice, MČ Praha - Dubeč, MČ - Praha 22, MČ 

Praha - Královice, MČ Praha - Kolovraty, MČ Praha - Nedvězí, 

Říčany, Nupaky 

Katastrální území: Běchovice, Dubeč, Hájek u Uhříněvsi, Uhříněves, 

Královice, Kolovraty, Nedvězí u Říčan, Říčany u Prahy, Kuří 

u Říčan, Nupaky 

 

5. Obchodní firma oznamovatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

6. IČ oznamovatele: 65993390 

 

7. Sídlo (bydliště) oznamovatele: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

 

8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, 

popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, 

snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně 

povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí 

 

I. Pro fázi přípravy záměru 

1. Projektové přípravy stavby SOKP, stavba 511, Běchovice – dálnice D1 a I/12 

Běchovice - Úvaly spolu budou úzce koordinovány tak, aby bylo možné zajistit 

následné uvedení obou staveb do provozu ve stejném termínu. 

2. Pokud v další přípravě záměru dojde k zásadním změnám projektu, bude toto uvedeno 

v podkladech dle § 9a, odst. 4 zákona 100/2001 Sb. v platném znění - včetně 

posouzení změny na složky životního prostředí (např. změny vlivů na akustickou 

situaci, ovzduší, vody apod.) 

3. V další projektové přípravě rozhodnout o konečném řešení mostů Dubeč (SO 203) a 

Kolovraty (SO 208) 

4. V dalším stupni projektových příprav Projekt monitoringu životního prostředí 

(GeoTec-GS, a.s., listopad 2016) aktualizovat ve všech složkách, v části týkající se 

biomonitoringu doplnit i monitoring druhů uváděných v Červených seznamech 

(bezobratlí, obratlovci a rostliny). 

5. Projekt monitoringu životního prostředí prokazatelně konzultovat s dotčenými obcemi 

a následně realizovat. 

6. V Projektu monitoringu uvést způsob seznámení dotčených obcí s výsledky 

monitoringu v průběhu celé jeho platnosti, včetně způsobu případných změn 

v projektu v průběhu jeho provádění.  
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7. V další fázi projektové přípravy prověřit možnost zasakování dešťových vod a tam, 

kde toto bude technické možné, zahrnout do projektu stavby.   

8. Ověřit rozsah osvětlení po trase SOKP 511 s tím, že by mělo být realizováno jen z 

hlediska bezpečnosti provozu jen na některých úsecích - např. MUK, portály tunelů, 

vlastní tunely  SOKP 511. 

9. Aktualizovat inženýrsko-geologické průzkumy v trase SOKP 511 a dotčeném okolí a 

případné nové poznatky zohlednit v další projektové přípravě záměru. 

10. Pro snížení zatížení životního prostředí částicemi PM10, resp. PM2,5 a 

benzo(a)pyrenem bude ve finálním návrhu druhové skladby sadových úprav 

komunikace SOKP 511 a vegetačních pásů použito zastoupení jehličnatých dřevin 

(min. 10 %) a jejich vhodné rozmístění podél stavby. 

11. V další fázi projektové přípravy respektovat požadavek na výsadbu min. 8 037 stromů 

v rámci stavby SOKP 511 jako opatření k snížení imisního zatížení benzo(a)pyrenu a 

tuhých znečišťujících látek a tento požadavek z hlediska ploch v projektu stabilizovat. 

12. Pro zvýšení účinku výsadby na imisní situaci kombinovat rychle a pomalu rostoucí 

dřeviny. 

13. V další fázi projektové dokumentace stanovit plochy k vysázení vegetace již před 

zahájením vlastní stavby komunikace SOKP 511 

14. V dalším stupni projektové dokumentace (DSP) budou zpracovány podrobné zásady 

organizace výstavby (ZOV), které budou koordinovány se ZOV na stavbu přeložky 

I/12 Běchovice – Úvaly. V rámci ZOV budou finálně upřesněny komunikace, které 

budou dotčeny v souvislosti s obslužnou staveništní dopravou SOKP 511. Pro 

staveništní dopravu bude přednostně využívána trasa SOKP 511 (včetně provizorního 

přemostění vodotečí). 

Na nadřazené komunikační síti, která bude v souvislosti s obslužnou staveništní dopravou 

SOKP 511 dotčena, je třeba dodržet následující max. obousměrné intenzity obslužné 

staveništní dopravy definované v rámci Akustického posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., 

únor 2017): 

Štěrboholská radiála:  300 NA/den 

SOKP 510:    400 NA/den 

D1 (směr SOKP 511 – Praha): 400 NA/den 

D1 (směr SOKP511 – Brno): 450 NA/den 

SOKP 512:    300 NA/den 

Uvedené počty nákladních vozidel bude nutné dodržet i pro souběh výstavby s přeložkou 

komunikace I/12 Běchovice - Úvaly, případně dalšími plánovanými záměry (např. 

Hostivařská spojka).  

15. Zpracovat akustické posouzení ze staveništní dopravy na základě podrobných a 

zpřesněných zásad organizace výstavby (dále jen ZOV) a to včetně stanovení 

staveništních tras. 

16. V rámci projektové dokumentace pro ÚR bude stávající rozsah protihlukových 

opatření uvedený v projektové dokumentaci (Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o., září 2014) 

rozšířen o nově navrženou protihlukovou stěnu podél komunikace „nová Donátská“ 

(propojení MÚK Říčany s ul. K Říčanům). Výše uvedené rozšíření protihlukových 

opatření vyplývá ze zpracovaného Akustického posouzení (příloha č. 4 dokumentace 
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EIA). Stěna je navržena o délce 260 m a výšce 3,5 m. Tato stěna bude prodloužena až 

k ulici „K Říčanům“. V případě, že bude komunikace „nová Donátská“ využívána i 

pro staveništní dopravu, bude nutné již v úvodní etapě výstavby vybudovat tuto PHS 

pro její využití ve fázi výstavby SOKP 511. 

17. Zpracovat akustické posouzení ze staveništní dopravy na základě podrobných zásad 

organizace výstavby (dále jen ZOV).  

18. V ZOV bude zpřesněn harmonogram výstavby, včetně nutných protihlukových 

opatření před zahájením vlastní stavby  

19. V dalším stupni projektových příprav (DSP) bude upřesněn konkrétní typ 

dieselagregátů použitých jako náhradní zdroj osvětlení a větrání v tunelech Dubeč a 

Na Vysoké. V souvislosti s upřesněním těchto informací prověřit tyto zdroje 

z hlediska jejich možného vlivu na akustickou situaci.  

20. Na mostních konstrukcích budou realizovány nízkohlučné mostní uzávěry 

21. V další projektové přípravě zajistit účinnou akustickou úpravu koncových částí tunelů 

a včetně portálů  

22. V další fázi projektové přípravy prověřit možnost vyššího propojení prostor 

oddělených tělesem SOPK 511 stezkami pro pěší a cyklisty proti předloženému řešení. 

23. V další fázi projektové přípravy prověřit schůdnost realizace ozelenění dřevinami na 

valech stavby SOKP 511 s cílem maximálního možného využití  

24. V konečném řešení SO 203 bude v maximální možné míře respektována břehová 

hrana Říčanského potoka a zamýšlený suchý poldr;  v konečném řešení SO 210 bude v 

maximální možné míře respektována břehová hrana Pitkovického potoka a zamýšlený 

suchý poldr.   

25. V rámci projektové dokumentace pro ÚR bude prověřen, případně optimalizován 

návrh kaskády retenčních nádrží v podmostí mostu Dubeč přes Říčanský potok (SO 

203, cca v km 66,000 – km 66,243 trasy SOKP 511) tak, aby nebyly umisťovány tyto 

retenční nádrže do prostoru méně než 20 m od břehové hrany toku Říčanského potoka.  

26. V rámci projektové dokumentace pro ÚR navrhnout v rámci technických možností 

nadzemní retenční nádrže přírodního charakteru včetně výsadeb zeleně. Svahy by 

měly být realizovány tak, aby zejména obojživelníci mohli nádrž opustit a 

nedocházelo k jejich úhynu, tj. se svahováním 1:8÷10 v minimální šíři 1,5 m.  

27. V následné projektové přípravě budou respektovány výsledky a závěry migračních 

studií, které jsou samostatnou součástí předložené dokumentace EIA. 

28. V dalším stupni projektových příprav (DSP) bude dopracován finální Projekt 

sadových úprav a vegetačních pásů, který upřesní finální koncepci a druhovu skladbu 

sadových úprav a navržených vegetačních pásů podél komunikace SOKP 511 a to 

včetně časových vazeb a následné péče. 

29. V rámci projektové přípravy budou aktualizovány hydrotechnické výpočty a to i 

s ohledem na aktuální údaje o průtocích v dotčených vodotečích (ČHMÚ), 

s případným dopadem na požadovanou kapacitu usazovacích a retenčních nádrží. 

30. Informovat dotčené obce vhodným způsobem o průběhu přípravy stavby - např. 

písemně, nebo oznamovatelem svolaném jednání 1 x za 6 měsíců 
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II. Podmínky pro fázi realizaci záměru 

31. V případě probíhající stavební činnosti v blízkosti vodních toků budou na okraji území 

dotčeného stavbou instalovány migrační zábrany, aby ji obojživelníci a další drobná 

zvířata nemohla podlézt, a které bezpečně navedou migrující obojživelníky k vodnímu 

toku.  

32. Při betonáži mostních těles (SO 203 Most Dubeč, SO 208 Most Kolovraty, SO 210 

Most Kuří) budou dotčené vodní toky zakryty tak, aby nedošlo k jeho znečištění 

odpadávajícími částmi betonu nebo vodou znečištěnou betonovou směsí (např. 

plachta, folie apod.).  

33. Veškerá zeleň na plochách, které budou zasaženy v rámci výstavby, bude, mimo ploch 

realizovaných nových stavebních objektů, obnovena. 

34. Aplikovat technicky dostupná opatření ke snižování sekundární prašnosti během 

výstavby. 

35. Informovat dotčené obce vhodným způsobem o průběhu stavby - např. písemně nebo 

oznamovatelem svolaném jednání 1 x za 6 měsíců 

 

III. Podmínky pro fázi provozu záměru 

36. Stavby SOKP, stavba 511, Běchovice – dálnice D1 a I/12 Běchovice - Úvaly budou 

uvedeny do provozu ve stejném termínu. 

37. Po uvedení stavby do provozu budou provozovány telematické systémy (řízení 

dopravy), které mj. účinně minimalizují vznik dopravních kongescí. 

38. V případě, že by monitoring životního prostředí prokázal jakékoliv negativní vlivy 

související s provozem stavby SOKP  511 (např. překročení platných hygienických 

limitů akustické zátěže), budou neprodleně zahájena opatření k nápravě zjištěného 

stavu.  

39. V rámci těchto cennějších krajinných segmentů (km 65,5 – 67,0 trasy SOKP - prostor 

v okolí PP Lítožnice; km 68,0 – 70,0 trasy SOKP – pozůstatky částečně dochovaného 

obrazu kultivované kulturní krajiny; km 72,75 – 73,5 trasy SOKP – údolí Říčanského 

potoka; km 75,4 – 76,0 trasy SOKP – údolí Pitkovického potoka) -  nebude umístění 

reklamních ploch podél SOKP 511. 

40. Informovat dotčené obce vhodným způsobem o výsledcích monitoringu ve zkušebním 

provozu komunikace, včetně příp. přijatých nápravných opatřeních - např. písemně 

nebo na oznamovatelem svolaném jednání 1 x za 6 měsíců – po dobu zkušebního 

provozu 

  

IV. Podmínky pro fázi ukončení provozu záměru 

Nejsou stanoveny. 

 

Podmínky závazného stanoviska budou zpřesněny, příp. doplněny na základě 

relevantních připomínek k posudku a připomínek z veřejného projednání. 
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II. Odůvodnění 

1. Odůvodnění vydání souhlasného/nesouhlasného stanoviska včetně odůvodnění 

stanovení uvedených podmínek 

Předmětem posuzovaného záměru je novostavba další části silničního okruhu kolem 

Prahy, konkrétně stavba 511 v úseku Běchovice - dálnice D1 (dále jen SOKP 511). Jednou z 

hlavních funkcí této části silničního okruhu kolem Prahy je v součinnosti s ostatními již 

provozovanými stavbami SOKP vybudování uceleného tahu, který bude propojovat dálnice 

D1, D5, D6, D7, D10, D11 a budoucí D3, D4. SOKP 511 je navržena v délce 12 571 m, je 

navrhována v definitivním šířkovém uspořádání jako šestipruhová komunikace s rozšířeným 

středním dělicím pásem a nouzovými pruhy.  

K posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byla dne ??. ??. 2017 

MŽP, OPVIP předložena dokumentace o posuzování vlivů na životní prostředí záměru 

„Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1“ (dále jen "dokumentace") 

zpracována oprávněnou osobou Ing. Liborem Ládyšem, držitelem autorizace dle § 19 zákona 

č. 100/01 Sb. v dubnu 2017. Zpracování dokumentace nepředcházelo zjišťovací řízení. 

Oznamovatel využil § 6 odst. 5 zákona 100/2001 Sb. v platném znění a předložil místo 

oznámení dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 k tomuto zákonu. 

V dokumentaci byla posouzena jedna varianta vedení trasy SOKP 511 i technického 

řešení stavby, která je výsledkem několikaletého posuzování a projednávání různých variant jak 

vlastního vedení trasy SOKP 511, tak i technického řešení záměru. 

V dokumentaci a v jejích přílohách bylo provedeno podrobné vyhodnocení vlivů 

záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Dokumentace posuzuje záměr ze všech 

aspektů jak v etapě výstavby, tak v etapě provozu. Značná pozornost je v dokumentaci 

věnována především vlivům na hlukovou situaci, na ovzduší, na floru faunu a ekosystémy, na 

povrchové a podzemní vody a na půdu. V rámci zpracování dokumentace bylo zpracováno 

akustické posouzení, modelové hodnocení kvality ovzduší, vyhodnocení vlivu záměru na 

klimatický systém a odolnost a zranitelnost projektu vůči klimatickým změnám, hodnocení 

zdravotních rizik z hlediska hluku a z hlediska znečištění ovzduší, posouzení vlivu stavby na 

krajinný ráz, biologické hodnocení, vyhodnocení kumulativních vlivů staveb Silniční okruh 

kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1 a I/12 Běchovice – Úvaly na přírodní 

památku Lítožnice, rámcová migrační studie, posouzení vlivu na vodní útvary, dendrologický 

průzkum a projekt monitoringu životního prostředí. Kartogramy intenzit dopravy na 

posuzovaných komunikací byly zpracovány TSK hl. m. Prahy pro stávající stav, střednědobý 

výhled r. 2025 bez záměru a 2025 se záměrem a  IPR hl. m. Prahy pro výhledový rok 2040+. 

 Z hodnocení v dokumentaci vyplývá, že realizace záměru nebude představovat 

významné zhoršení životního prostředí a záměr SOKP 511 z hlediska vlivů na jednotlivé 

složky životního prostředí bude akceptovatelný. V důsledku výstavby a provozu záměru 

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1 nedojde k výrazným 

negativním změnám, které by nebylo možné eliminovat vhodně navrženými opatřeními a 

které by bránily realizaci stavby. 

K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno celkem 13 vyjádření dotčených 

územních samosprávných celků, 8 vyjádření od dalších územních samosprávných celků, 17 

vyjádření správních úřadů 34 vyjádření veřejnosti Jedná se jednak o nesouhlasná vyjádření 

(většinou se spoustou připomínek), jednak o vyjádření ne nesouhlasná, ale s připomínkami 

resp. podmínkami a jednak o vyjádření podporující záměr bez připomínek. Nesouhlasná 

vyjádření resp. vyjádření s připomínkami jsou od subjektů v blízkosti SOKP 511, SOKP 510 

a SOKP 512 a týkají se především hluku, znečištění ovzduší a ochrany přírody. Souhlasná 
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vyjádření jsou od subjektů převážně ze vzdálenějších oblastí, pro které bude znamenat 

realizace záměru pozitivní vliv na životní prostředí (převedení tranzitní dopravy na nadřazený 

komunikační systém).  

Veškerá obdržená vyjádření k dokumentaci jsou komentována v části V. posudku o 

vlivech záměru na životní prostředí (dále jen „posudek“). 

Dne ??. ??. 2017 byl na MŽP, OPVIP předložen posudek dle přílohy č. 5 k zákonu. 

Zpracovatel posudku se ztotožnil se závěry dokumentace, tedy že posuzovaný záměr je 

z hlediska ochrany životního prostředí akceptovatelný. Zpracovatel posudku doporučuje 

Ministerstvu životního prostředí vydat kladné stanovisko ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., 

v platném znění k záměru a to za podmínek specifikovaných v návrhu závazného stanoviska, 

který je součástí posudku. Jedná se celkem o 40 podmínek.  

K posudku bylo obdrženo celkem ?? vyjádření.  

Veřejné projednání se konalo dne ??. ??. 2017.  

 

Odůvodnění stanovených podmínek: 

V posudku je v návrhu stanoviska uvedeno 40 podmínek. Do podmínek navržených v 

posudku ani do podmínek závazného stanoviska nebyly zahrnuty podmínky, které bez dalšího 

pouze upozorňují na povinnosti stanovené právními předpisy, nebo ukládají povinnost, která 

je zakotvená v charakteru záměru. Rovněž nejsou uváděna opatření obecného charakteru. 

Navržené podmínky závazného stanoviska vycházejí z charakteru předmětného 

záměru a z vlastností prostředí, do kterého je umístěn.  V podmínkách je kladen důraz na 

přípravu záměru a jeho vlastní realizaci.  

Odůvodnění podmínek: 

I. Podmínky pro fázi přípravy záměru 

Podmínka č. 1 - Jedná se o zásadní podmínku, která předchází zásadním problémům 

při různých termínech uvedení staveb  SOKP 511, Běchovice – dálnice D1 a I/12 Běchovice - 

Úvaly do provozu 

Podmínka č. 2 - Jedná se sice o podmínku vyplývající z platných legislativních 

předpisů. Na druhé straně jde však o důležité upozornění oznamovateli z hlediska změn 

stavby v další přípravě záměru, včetně změn, které budou vyvolány výsledky procesu dle 

100/2001 Sb.  

Podmínka č. 3 - Ve stávající projektové přípravě je řešení mostů Dubeč (SO 203) a 

Kolovraty (SO 208) variantní. Pro výsledné řešení je nutno zvolit konečnou variantu.  

Podmínka č. 4 - Obecná aktualizace Projektu monitoringu životního prostředí stavby 

SOKP 511 vyplývá, ze stávajícího stavu rozpracovanosti záměru, zároveň reakce na 

připomínku Hl. m. Prahy.  

Podmínka č. 5 - Podmínka reaguje na to, že v obdržených vyjádřeních je řada 

připomínek k Projektu monitoringu životního prostředí. Relevantní připomínky je nutno 

zohlednit a s výsledkem prokazatelným způsobem seznámit dotčené obce.  

Podmínka č. 6 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že informovanost obcí 

o přípravě stavby a o dalších fázích realizace stavby je nutná.  

Podmínka č. 7 - Podmínka je uložena s ohledem na prověření možnosti snížení odvodu 

vod z území (zachování vody v území).  
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Podmínka č. 8 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že osvětlení po celé 

trase SOKP 511 se jeví neúčelné. 

Podmínka č. 9 -  Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že většina inženýrsko-

geologických průzkumů je staršího data. 

Podmínka č. 10 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že funkčnost opatření 

k snížení imisní zátěže by měla být zajištěna i v zimním období. 

Podmínka č. 11 - Podmínka k snížení imisní zátěže benzo(a)pyrenu a tuhých 

znečišťujících látek je uložena s ohledem na skutečnost, že se jedná o kompenzační opatření v 

ochraně ovzduší a plochy předmětné výsadby nejsou zatím nejsou v projektové přípravě 

stabilizovány.  

Podmínka č. 12 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že funkce dřevinné 

zeleně by měla být zajištěna co nejdříve. 

Podmínka č. 13 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že funkce dřevinné 

zeleně by měla být zajištěna co nejdříve. 

Podmínka č. 14 - Podmínka je uložena s ohledem na nezvyšování akustické zátěže v 

nejbližším chráněném prostoru staveb staveništní dopravou.  

Podmínka č. 15 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že ve stávající 

projektové přípravě nejsou trasy staveništní dopravy stabilizovány. Konečné trasy mohou 

významně ovlivnit akustickou situaci. 

Podmínka č. 16 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že nově navržená 

protihluková stěna podél komunikace „nová Donátská“ nebyla dosud součástí projektových 

podkladů dokumentace. Prodloužení stěny je reakcí na připomínku MěČ Kolovraty 

Podmínka č. 17 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že trasy staveništní 

dopravy nejsou v současné přípravě stavby stabilizovány. 

Podmínka č. 18 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že některá 

protihluková opatření bude nutno realizovat již před zahájením výstavby. Toto vyplyne ze 

zpřesněného ZOV. 

Podmínka č. 19 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že dieselagregáty 

mohou ovlivňovat akustickou situaci. 

Podmínka č. 20 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že mostní uzávěry 

významně ovlivňují akustické vjemy z provozu. 

Podmínka č. 21 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že výjezdy z tunelů 

tvoří nepříznivé vjemové akustické vjemy 

Podmínka č. 22 - Podmínka je uložena s ohledem na četné připomínky ve vyjádřeních. 

Podmínka č. 23 - Podmínka je uložena s ohledem na připomínky ve vyjádřeních a i s 

ohledem na to, že osázení vhodnými dřevinami má vliv na imisní situaci tuhých 

znečišťujících látek a B(a)P. 

Podmínka č. 24 - Podmínka je uložena s ohledem na připomínky ve vyjádřeních a i s 

ohledem na to že zamýšlené poldry jsou důležitá vodohospodářská opatření v území mimo 

vlastní záměr SOKP 511 

Podmínka č. 25 - Podmínka je uložena s ohledem jak na nutnost dodržení ochrany 

toku, tak i dotčené flory a fauny 
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Podmínka č. 26 - Podmínka je uložena s ohledem na prověření možnosti realizace 

přirozenějšího řešení retenčních nádrží a to i s ohledem na možnost podpory lokálního 

biotopu. 

Podmínka č. 27 - Podmínka je uložena s ohledem na nutnost zachování migračních 

vlastností území. 

Podmínka č. 28 – Podmínka je uložena s ohledem na potřebu dopřesnit sadové úpravy 

a vegetační pásy, s ohledem na jejich funkčnost a zapojení do krajiny 

Podmínka č. 29 – Podmínka je uložena s ohledem na nutnou aktualizaci 

hydrotechnických propočtů s případným dopadem na velikost retenčních nádrží. 

Podmínka č. 30 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že informovanost 

obcí o přípravě stavby a o dalších fázích realizace stavby je nutná. 

II. Podmínky pro fázi realizaci záměru 

Podmínka č. 31 - Podmínka je uložena pro fázi realizace záměru s ohledem na 

dodržení ochrany toku, tak i dotčené flory a fauny 

Podmínka č. 32 - Podmínka je uložena pro fázi realizace záměru s ohledem na 

dodržení ochrany toků. 

Podmínka č. 33 - Podmínka je uložena s ohledem na nutnost co nejrychlejšího 

zapojení stavby do krajiny 

Podmínka č. 34 - Podmínka je uložena s ohledem na nutnost snížení sekundární 

prašnosti ze stavby a jejího vlivu na okolí. 

Podmínka č. 35 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že průběžná 

informovanost obcí o pracích na stavbě je nutná. 

III. Podmínky pro fázi provozu záměru 

Podmínka č. 36 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že koordinace staveb 

SOKP, stavba 511, Běchovice – dálnice D1 a I/12 Běchovice - Úvaly je bezpodmínečně 

nutná. 

Podmínka č. 37 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že odpovídající řízení 

dopravy je jednou z podmínek zajištění její plynulosti 

Podmínka č. 38 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že veškeré zjištěné 

významné negativní vlivy související s provozem stavby SOKP  511 musí být řešeny. 

Podmínka č. 39 - Podmínka je uložena s ohledem na ochranu krajiny a krajinného 

rázu. 

Podmínka č. 40 - Podmínka je uložena s ohledem na skutečnost, že informovanost 

obcí o průběhu zkušebního provozu stavby SOKP 511, včetně případných opatření na stavbě 

je nutná. 

 

2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z 

hlediska jejich velikosti a významnosti 

Předmětem posuzovaného záměru je novostavba další části silničního okruhu kolem 

Prahy, konkrétně stavba 511 v úseku Běchovice - dálnice D1 (dále jen SOKP 511). Jednou z 

hlavních funkcí této části silničního okruhu kolem Prahy je v součinnosti s ostatními již 
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provozovanými stavbami SOKP vybudování uceleného tahu, který bude propojovat dálnice 

D1, D5, D6, D7, D10, D11 a budoucí D3, D4. 

Předmětná stavba SOKP 511 je navržena v délce 12 571 m (začátek úseku je v km 

64,000, konec úseku v km 76,571 trasy SOKP). Součástí stavby SOKP 511 je přeložka 

Šterboholské radiály, která dále přechází v přeložku I/12 Běchovice - Úvaly. Ta představuje 

navazující samostatnou stavbu a projektová příprava a realizace obou staveb (Silniční okruh 

kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1 a přeložky I/12 Běchovice - Úvaly) jsou 

spolu vzájemně koordinovány, přičemž obě stavby budou uvedeny do provozu současně. 

K posouzení byla předložena dokumentace „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, 

Běchovice - dálnice D1“ zpracovaná oprávněnou osobou dle zákona č. 100/2001 Sb., 

v platném znění Ing. Liborem Ládyšem, v dubnu 2017. V rámci předkládané dokumentace 

EIA byla posouzena jedna varianta vedení trasy SOKP 511 i technického řešení stavby, která 

je výsledkem několikaletého posuzování a projednávání různých variant jak vlastního vedení 

trasy SOKP 511, tak i technického řešení záměru. 

Dokumentace byla posouzena podle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., a to 

v rozsahu podle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dle názoru zpracovatele posudku je dokumentace 

akceptovatelná a zpracovaná dle požadavku zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Dokumentace posuzuje záměr ze všech aspektů jak v etapě výstavby, tak v etapě 

provozu. Značná pozornost je v dokumentaci věnována především vlivům na hlukovou 

situaci, na ovzduší, na floru faunu a ekosystémy, na povrchové a podzemní vody a na půdu.  

V rámci zpracování dokumentace bylo zpracováno akustické posouzení, modelové hodnocení 

kvality ovzduší, vyhodnocení vlivu záměru na klimatický systém a odolnost a zranitelnost 

projektu vůči klimatickým změnám, hodnocení zdravotních rizik z hlediska hluku a z hlediska 

znečištění ovzduší, posouzení vlivu stavby na krajinný ráz, biologické hodnocení, 

vyhodnocení kumulativních vlivů staveb Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice 

– dálnice D1 a I/12 Běchovice – Úvaly na přírodní památku Lítožnice, rámcová migrační 

studie, posouzení vlivu na vodní útvary, dendrologický průzkum a projekt monitoringu 

životního prostředí. Kartogramy intenzit dopravy na posuzovaných komunikací byly 

zpracovány TSK hl. m. Prahy pro stávající stav, střednědobý výhled r. 2025 bez záměru a 

2025 se záměrem a  IPR hl. m. Prahy pro výhledový rok 2040+. 

Hodnocení v dokumentaci bylo provedeno jednak pro území, které představuje pás 

v okolí posuzovaného záměru (obdélníkový tvar o ploše cca 97 km2) a jednak byly 

vyhodnoceny i vlivy stavby SOKP 511 mimo toto území, konkrétně byla věnována pozornost 

významným dopravním komunikacím na území hl. m. Prahy (např. 5. května, Spořilovská, 

Brněnská, Jižní spojka, SOKP 510, SOKP 512, SOKP 513, Strakonická), které mohou být 

provozem stavby SOKP 511 ovlivněny. Pro tyto komunikace bylo zpracováno emisní 

vyhodnocení vlivů záměru z hlediska hluku i znečištění ovzduší (pro stav se záměrem v roce 

2025 a stav bez záměru v roce 2025, resp. stav se záměrem v roce 2040+) - hodnocené území 

cca 130 km2. 

Z hodnocení v dokumentaci vyplývá, že vlivy záměru mají v převážné míře lokální až 

regionální charakter (např. vlivy záměru na půdy, povrchové a podzemní vody, horninové 

prostředí, přírodní zdroje, vlivy na zvláště chráněné území). Určité vlivy stavby SOKP 511 se 

však mohou promítnout i v rámci širšího zájmového území, a to na regionální úrovni (např. 

vlivy záměru na akustickou situaci, znečištění ovzduší). Realizace záměru nebude 

představovat významné zhoršení životního prostředí a záměr SOKP 511 z hlediska vlivů na 

jednotlivé složky životního prostředí bude akceptovatelný. V důsledku výstavby a provozu 

záměru Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1 nedojde k výrazným 
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negativním změnám, které by nebylo možné eliminovat vhodně navrženými opatřeními a 

které by bránily realizaci stavby. 

Proces EIA posuzuje realizaci záměru z pohledu akceptovatelnosti z hlediska ochrany 

životního prostředí. Z hlediska tohoto aspektu nebyl z pohledu příslušného úřadu nalezen 

natolik významný faktor, který by bránil realizaci předmětného záměru při akceptování 

podmínek formulovaných zpracovatelem dokumentace, orgánů státní správy a samosprávy a 

zpracovatelem posudku. Navržené podmínky závazného stanoviska vycházejí z charakteru 

předmětného záměru a vlastností prostředí, do kterého je umístěn. Důraz je kladen především 

na fázi přípravy a realizace záměru. 

 

Vlivy na obyvatelstvo 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Z provedených analýz vlivu hluku z dopravy na veřejné zdraví vyplývá, že výhledové 

stavy pro r. 2025 a r. 2040+ s navrhovanou stavbou SOKP 511 jsou z hlediska míry 

negativních účinků hluku z dopravy na předmětných komunikacích příznivější než stávající 

stav a výhledový stav v r. 2025 bez záměru (nulová varianta). 

Vlivem realizace navrženého záměru je možno očekávat zvýšení imisní zátěže, které v 

případě chronických ani akutních účinků oxidu dusičitého ani akutních účinků oxidu 

uhelnatého nezpůsobí žádnou změnu v míře zdravotního rizika. V případě nárůstu koncentrací 

benzenu a benzo(a)pyrenu je možné zaznamenat nárůst míry rizika, avšak jedná se o 

statistické hodnoty, které se vzhledem k počtu zasažených obyvatel v praxi neprojeví. V 

případě nárůstu koncentrací suspendovaných částic (PM10 a PM2,5) bylo zaznamenáno zvýšení 

zdravotního rizika. Toto navýšení zdravotního rizika je však vzhledem k vypočteným 

hodnotám ve smyslu ohrožení zdraví dotčené populace málo významné.  

Jsou navržena opatření ke snížení nepříznivých vlivů na obyvatelstvo (tj. protihluková 

opatření pro fázi výstavby i provozu záměru SOKP 511, opatření ke snížení znečištění 

ovzduší ve fázi výstavby i provozu záměru SOKP atd.). 

Vlivy záměru SOKP 511 na veřejné zdraví lze z hlediska velikosti a významnosti 

označit jako akceptovatelné. 

Zpracovatel posudku s hodnocením uvedeným v dokumentaci k záměru souhlasí. 

Opatření ke snížení vlivu záměru na obyvatelstvo jsou zahrnuta do podmínek tohoto 

závazného stanoviska. Při dodržení navržených opatření nebudou vlivy na zdraví obyvatelstva 

významné. 

 

Vlivy na ovzduší a klima 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Ve stávajícím stavu podle pětiletých průměrů (2011-2015) ve čtvercích 1 x 1 km 

publikovaných ČHMÚ jsou v zájmovém území splněny všechny imisní limity, ze kterých se 

vychází při hodnocení kvality ovzduší. V části území je překročen limit pro průměrné roční 

koncentrace benzo(a)pyrenu, k němuž se však pouze přihlíží (viz § 12 odst. 1 zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů), koncentrace se pohybují v 

rozmezí 90 – 116 %. Tato situace je typická pro většinu území hl. m. Prahy i v mnoha dalších 

městech v ČR. 
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Vlivem provozu záměru SOKP 511 v roce 2025 budou plněny platné imisní limity pro 

hodnocené znečišťující látky - pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, benzenu a 

suspendovaných částic PM2,5. Vlivem provozu záměru SOKP 511 může dojít k překročení 

imisního limitu pro průměrné roční koncentrace PM10, a to pouze v nejbližším okolí trasy 

budoucí komunikace SOKP 511. Zvýšení koncentrací nad hranici imisního limitu nebylo 

vypočteno nikde v prostoru obytné zástavby. Imisní limit pro průměrné roční koncentrace 

benzo(a)pyrenu může být překročen v malé části zájmového území. Jedná se však o lokality, 

kde se ve výchozím stavu pohybují hodnoty těsně pod hranicí imisního limitu. Celkově se 

jedná cca o 6 % území výpočtové oblasti, většinou v těsné blízkosti předmětného záměru bez 

obytné zástavby.  

Vlivem provozu záměru byl vypočten nárůst průměrných ročních koncentrací na 

úrovni nejvýše (nejvyšší nárůst v území / nejvyšší nárůst v prostoru obytné zástavby): 

 oxid dusičitý – 7,5 µg.m-3 / 3,5 µg.m-3, tj. 18,75 % / 8,75 % imisního limitu 

 benzen – 0,10 µg.m-3 / 0,03 µg.m-3, tj. 2 % / 0,6 % imisního limitu 

 částice PM10 – 30 µg.m-3 / 8 µg.m-3, tj. 75 % / 20 % imisního limitu 

 částice PM2,5 – 8,5 µg.m-3 / 2,1 µg.m-3, tj. 42,5 % / 10,5 % imisního limitu 

 benzo(a)pyren – 0,60 ng.m-3 / 0,12 ng.m-3 , tj. 60 % / 12 % imisního limitu 

Naopak snížení koncentrací bylo zaznamenáno lokálně v blízkosti úseku dálnice D1 

severně od napojení stavby 511. 

Tento výpočet imisního zatížení nezahrnuje kompenzační opatření - např. realizaci 

zelených pásů, výsadbu min. 8 037 stromů podél SOKP 511, takže je z hlediska budoucího 

stavu nahodnocen. 

Pro stav po roce 2040 nebyly samostatně hodnoceny příspěvky záměru, ale pouze 

celková imisní situace v zájmovém území. Ve stavu po roce 2040 s provozem předmětného 

záměru bylo vypočteno možné překračování platných imisních limitů pro průměrné roční a 

pro denní koncentrace částic PM10 (jen v oblastech bez obytné zástavby) a pro průměrné roční 

koncentrace benzo(a)pyrenu. 

Rovněž tento výpočet imisního zatížení pro stav 2040+ nezahrnuje kompenzační 

opatření, takže je z hlediska budoucího stavu nahodnocen. 

 

Z podrobného posouzení vlivů záměru SOKP 511 na klima vyplynulo, že míra rizika 

potenciálních negativních vlivů záměru SOKP 511 (např. rostoucí průměrná teplota vzduchu, 

extrémní nárůst teplot, nestabilita půdy, vlhkost, kvalita vzduchu) byla vyhodnocena na 

úrovni mírné, tedy nízké riziko. 

Jsou navržena opatření ke snížení nepříznivých vlivů na ovzduší a klima, případně 

kompenzační opatření (tj. opatření ke snížení znečištění ovzduší ve fázi výstavby v podobě 

zaplachtování vozidel s jemnou frakcí, skrápění staveniště, čištění vozidel před výjezdem za 

staveniště atd. i opatření ke snížení znečištění ovzduší ve fázi provozu záměru SOPKP 511 

v podobě realizace rozsáhlých výsadeb zelených pásů podél komunikace). 

Vlivy záměru SOKP 511 na ovzduší a klima lze z hlediska velikosti a významnosti 

označit jako akceptovatelné. 

Zpracovatel posudku s hodnocením uvedeným v dokumentaci k záměru souhlasí. 

Umístěním vysoce frekventované komunikace do území nelze obecně předpokládat 

neovlivnění kvality ovzduší. Opatření ke snížení vlivu záměru na ovzduší jsou zahrnuta do 
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podmínek tohoto závazného stanoviska. Hodnocení, především z hlediska znečišťujících látek 

- PM10, PM2,5, benzo(a)pyrenu, bylo provedeno bez zahrnutí kompenzačních opatření, která 

jsou buď součástí záměru, nebo podmínek závazného stanoviska.  

Při dodržení navržených opatření nebudou vlivy na ovzduší a klima významné. 

 

Vlivy na akustickou situaci 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Vlivem zprovoznění záměru nedojde u objektů umístěných v blízkosti SOKP 511 k 

překročení příslušných hygienických limitů hluku. 

Jsou navržena opatření ke snížení nepříznivých vlivů na akustickou situaci (tj. 

protihluková opatření pro fázi výstavby v podobě výstavby PHS Běchovice před zahájením 

stavby SOKP 511, v podobě stanovení maximální možné intenzity staveništní dopravy na 

dotčených komunikacích tak, aby byly splněny hygienické limity, opatření v podobě omezení 

nasazení jednotlivých strojů a mechanizace na staveništi. 

 Jsou navržena opatření ke snížení nepříznivých vlivů na akustickou situaci pro fázi 

provozu záměru SOKP 511 formou realizace protihlukových stěn a valů, resp. 

„nízkohlučného“ povrchu v části trasy SOKP 511) tak, aby byly splněny hygienické limity.  

Výpočet prokázal, že v žádném z míst situovaném v okolí SOKP 511 nedochází 

vlivem provozu dopravy na SOKP 511 a nově navrhovaných stavbách přímo navazujících na 

SOKP 511 (přeložka I/12, Hostivařská spojka, komunikace „nová Donátská“) k překročení 

hygienických limitů hluku z dopravy na dálnicích a silnicích I. a II. třídy a místních 

komunikacích I. a II. třídy – LAeq,T = 60/50 dB (den/noc). 

Na ulici Českobrodská (není součást záměru) byla konstatována ve stávajícím stavu 

stará ekologická zátěž, v souladu s platnou legislativou, doložena výpočtem. Výpočtový bod 

Bech_7 (Českobrodská) - ve výpočtovém roce 2016 (68,2 dB den, 62,6 dB noc - ve výšce 3 

m). Porovnání stavu se záměrem se stavem bez záměru prokázalo, že v roce 2025 dojde 

v tomto výpočtovém bodě ke zlepšení o 2,7 dB ve dne a 1,9 dB v noci, a hodnoty se budou 

pohybovat v noci okolo 60 dB a ve dne okolo 65 dB.  

Vlivy záměru SOKP 511 na akustickou situaci lze z hlediska velikosti a významnosti 

označit jako akceptovatelné. 

Zpracovatel posudku s hodnocením uvedeným v dokumentaci k záměru souhlasí. 

Umístěním vysoce frekventované komunikace do území nelze obecně předpokládat 

neovlivnění akustické situace. Opatření ke snížení vlivu záměru ve fázi provozu na akustickou 

situaci jsou buď součástí záměru, nebo podmínek tohoto závazného stanoviska (nízkohlučné 

uzávěry mostů, účinná akustická úprava koncových částí tunelů, prodloužení protihlukové 

stěny u komunikace „Nová Donátská“. Pro fázi přípravy záměru je v podmínkách závazného 

stanoviska podmínka - zpracovat akustické posouzení ze staveništní dopravy na základě 

podrobných zásad organizace výstavby (dále jen ZOV) - jedná se především o stabilizaci tras 

staveništní dopravy s maximálním využíváním vlastní trasy staveniště SOKP 511.  

Při dodržení navržených opatření nebudou vlivy na výslednou akustickou situaci 

významné. 

Další zlepšení Akustické situace v oblasti ulice Českobrodská (není součást záměru) 

lze dosáhnout např. položením „tichého asfaltu“. Toto opatření je však již mimo působnost 

posuzovaného záměru i oznamovatele.  
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Vlivy na půdu 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Záměr SOKP 511 si vyžádá trvalé vynětí ze ZPF v rozsahu cca 172 ha. Budou dotčeny 

převážně půdy I., III. a II. třídy ochrany ZPF. Půdy I. třídy ochrany je možné odejmout ze 

ZPF pouze výjimečně, a to např. v případě liniových staveb zásadního významu, což záměr 

SOKP 511 naplňuje.  

Záměr SOKP 511 si vyžádá i menší trvalý zábor PUPFL (o celkové výměře trvalého 

záboru 1,25 ha). 

V záměru jsou navržena opatření ke snížení nepříznivých vlivů (tj. opatření na 

ochranu půdy ve fázi výstavby i provozu SOKP 511). 

Vlivy záměru SOKP 511 na půdu lze z hlediska velikosti a významnosti označit jako 

akceptovatelné. 

Zpracovatel posudku s hodnocením uvedeným v dokumentaci k záměru souhlasí. 

Umístěním záměru komunikace daného charakteru lze obecně předpokládat značné zábory 

půdy. Opatření ke snížení vlivu záměru na půdu jsou součástí záměru. Při dodržení 

navržených opatření nebudou vlivy na půdu významně negativní. 

 

Vlivy na horninové prostředí 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Výstavba SOKP 511 bude představovat zásah do geologických poměrů, a to 

v souvislosti s vlastním založením stavby. Nejvýznamnější vliv na horninové prostředí se 

předpokládá v souvislosti s výstavbou dvou hloubených tunelů - tunel Dubeč (km 66,355 -  

66,630) a tunel Na Vysoké (km 72,400 – 72,784), realizací zářezů (km 66,680 – 67,215 – 

zářez až 11,5 m; km 69,122 – 71,405 – zářez až 5,5 m; km 72,775 – 72,900 – zářez až 7,5 m) 

a mostních objektů překonávajících Říčanský potok (km 66,000 – 66,242 a km 72,950 – 

73,180) a Pitkovický potok (km 75,600 – 75,830).  

Navržená opatření ke snížení nepříznivých vlivů na horninové prostředí jsou v řadě 

případů identická s opatřeními na ochranu půd.  

Vlivy záměru SOKP 511 na horninové prostředí lze z hlediska velikosti a významnosti 

označit jako akceptovatelné. 

Zpracovatel posudku s hodnocením uvedeným v dokumentaci k záměru souhlasí. 

Opatření ke snížení vlivu záměru na horninové prostředí jsou součástí záměru. Při dodržení 

navržených opatření nebudou vlivy na horninové prostředí významné. 

 

Vlivy na podzemní a povrchové vody 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Pro minimalizaci vlivu na kvalitu a množství povrchových vod ve vodních tocích 

Říčanského a Pitkovického potoka je navržen adekvátní způsob řízeného odvádění dešťových 

vod z povrchu komunikace, a to dešťová kanalizace → uklidňovací nádrž → dešťová 

usazovací nádrž → retenční nádrž → vodní tok.  
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Pro ochranu PP Lítožnice je navržena kaskáda retenčních nádrží, která bude zadržovat 

i vody znečištěné ionty Cl během zimního období.  

U podzemních vod nedojde k významnému ovlivnění ani úrovně hladiny ani jejich 

jakosti. Ovlivnění se projeví pouze v oblasti tunelových úseků a nejhlubších zářezů, kdy bude 

zasažena hladina podzemní vody, příp. bude stavba zasahovat pod její úroveň. Úseky, kde se 

stavba dotýká hladiny nebo zasahuje pod její úroveň, budou odvodněny drenáží, která bude 

zaústěna do dešťové kanalizace odvodnění komunikace a dále přes systém uklidňovacích 

nádrží, dešťových usazovacích nádrží a retenčních nádrží do recipientu.  

Jsou navržena opatření ke snížení nepříznivých vlivů na povrchové a podzemní vody 

(tj. opatření na ochranu vod ve fázi výstavby i provozu). Jedná se např. o vyloučení zásahů do 

koryt vodních toků ve fázi výstavby, stanovení minimální vzdálenosti stavenišť od vodních 

toků, používání solí s minimálním obsahem těžkých kovů během zimní údržby. 

V záměru SOKP 511 je respektována příprava suchých poldrů. 

Součástí záměru je i návrh monitoringu povrchových i podzemních vod. 

Vlivy záměru SOKP 511 na vody lze z hlediska velikosti a významnosti označit jako 

akceptovatelné. 

Zpracovatel posudku s hodnocením uvedeným v dokumentaci k záměru v zásadě 

souhlasí. Postrádá však opatření k zachování vody v území - např. prověření možnosti a 

následné realizace zasakování. V tomto směru je v závazném stanovisku uložena podmínka. 

Další opatření na ochranu vod jsou součástí záměru nebo dalších podmínek v závazném 

stanovisku. Při dodržení navržených opatření budou vlivy na vody málo významné. 

 

Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Dle provedených průzkumů zájmového území nebyl potvrzen žádný zvláště chráněný 

druh rostlin dle přílohy č. II vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

V území dotčeném plánovanou stavbou SOKP 511 byly pozorovány 2 druhy 

živočichů spadající do kategorie silně ohrožené druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů (slepýš křehký, ještěrka obecná) a 8 druhů živočichů spadajících do 

kategorie ohrožené druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

(vlaštovka obecná, rorýs obecný, ropucha obecná, mravenci, čmeláci, moták pochop, otakárek 

ovocný a užovka obojková).  Plánovaná výstavba ani provoz záměru SOKP 511 neovlivní 

udržení příznivého stavu těchto druhů z hlediska jejich ochrany. 

Jsou navržena opatření k vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na flóru, faunu a 

ekosystémy (tj. opatření pro fázi výstavby i provozu záměru). Jedná se např. o instalaci 

migračních zábran pro obojživelníky ve fázi výstavby záměru, účast ekologického dozoru 

během výstavby, požadavek na minimalizaci kácených dřevin či výsadbu převážně 

autochtonních dřevin. 

Vlivy záměru SOKP 511 na floru, faunu a ekosystémy lze z hlediska velikosti a 

významnosti označit jako akceptovatelné. 

Zpracovatel posudku s hodnocením uvedeným v dokumentaci k záměru souhlasí. 

Opatření k minimalizaci negativních vlivů na chráněné druhy fauny a flóry a na ekosystémy 

jsou součástí záměru a i podmínek závazného stanoviska. Při dodržení navržených opatření 

budou vlivy na flóru, faunu a ekosystémy málo významné. 
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Vlivy na NATURA 2000 

Neutrální vliv. V blízkosti stavby se lokality ELV nevyskytují. Nejbližší EVL je 

Blatov a Xaverovský háj (CZ0110142). Uvedená lokalita je vzdálena cca 4 km severozápadně 

od trasy SOKP 511.  

Zpracovatel posudku s hodnocením uvedeným v dokumentaci k záměru souhlasí. Dle 

vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství a 

vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy, odboru životního prostředí nemůže mít záměr významný 

vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

 

Vlivy na památné stromy 

Neutrální vliv. V blízkosti stavby se památné stromy nevyskytují. 

Zpracovatel posudku s hodnocením uvedeným v dokumentaci k záměru souhlasí. 

 

Vlivy na zvláště chráněná území, ÚSES, VKP 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Posuzovaný záměr kříží přírodní památku Lítožnice a její ochranné pásmo. 

Z komplexního vyhodnocení vlivů záměru SOKP 511 na přírodní památku Lítožnice vyplývá, 

že záměr významně neovlivní předmět ochrany přírodní památky Lítožnice. 

Posuzovaný záměr zasahuje na území přírodního parku PPk Říčanka. Stavba SOKP 

511 je navržena tak, že nebude mít významný negativní vliv na krajinu a krajinný ráz území, a 

tedy ani na PPk Říčanka. 

V trase řešeného záměru se nachází několik významných krajinných prvků daných 

§ 3 písm. b) a dva registrované významné krajinné prvky dle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Významné negativní dotčení žádné 

z VKP se v souvislosti s realizací záměru neočekává. 

Trasa záměru kříží prvky regionálního a lokálního ÚSES (vodní toky, lesní porost) dle 

§ 3 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Pro převedení liniových prvků ÚSES (biokoridory) je navrženo takové technické provedení 

stavby, které zásahy do těchto prvků minimalizuje, případně jsou navržena dostatečná 

opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů. 

Jsou navržena opatření ke snížení nepříznivých vlivů na zvláště chráněná území, 

ÚSES či VKP. Jedná se např. o návrh optimalizace mostních objektů SO 203 Most Dubeč a 

SO 210 Most Kuří v souvislosti s oddálením mostních pilířů a jejich základů od břehové 

hrany dotčených toků. 

Vlivy záměru SOKP 511 na zvláště chráněná území, ÚSES a VKP lze z hlediska 

velikosti a významnosti označit jako akceptovatelné. 

Ze zpracované Rámcové migrační studie jednoznačně vyplývá, že hodnocený záměr je 

dostatečně průchozí pro všechny kategorie živočichů (včetně kategorie A). Rámcová migrační 

studie potvrdila předchozí koncepci řešení migrační průchodnosti záměru. Pouze v km 66,95, 

kde je navržen biomost (SO 223) pro převedení živočichů a lokálního biokoridoru, není 

z pohledu současných pravidel pro navrhování ekoduktů realizace tohoto objektu nezbytná. 
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Zpracovatel posudku s hodnocením uvedeným v dokumentaci k záměru souhlasí. 

Opatření k minimalizaci negativních vlivů jsou součástí záměru. Respektování výsledků a 

závěrů migračních studií, které jsou samostatnou součástí předložené dokumentace EIA v 

následné projektové přípravě, je součástí podmínek závazného stanoviska. Při dodržení 

navržených opatření budou vlivy málo významné. 

 

Vlivy na krajinu a krajinný ráz 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Plánovaný záměr SOKP 511 je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu 

dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Z 

hlediska ochrany krajinného rázu je navrhovaný záměr SOKP 511 při zohlednění navržených 

opatření v dokumentaci EIA hodnocen jako únosný.  

V záměru jsou navržena dílčí opatření ke snížení nepříznivých vlivů na krajinu a 

krajinný ráz (zelené pásy, keřové výsadby na svazích náspů a zářezů křižovatek, řešení PHS 

apod.) 

V území dotčeném stavbou SOKP 511 se nachází poměrně velké množství cyklotras. 

Vedení cyklotras nebude záměrem významně dotčeno. Cyklotrasy vedené po silnicích III. 

třídy zůstanou zachovány, protože stavba uvažuje s převedením všech výše uvedených 

komunikací přes SOKP 511. Pro cyklotrasy vedené po polních cestách bude realizace SOKP 

511 znamenat výraznější zásah, jelikož v rámci stavby dojde k úpravách jejich tras. Nové 

polní cesty budou na vhodných místech převedeny přes nebo pod SOKP 511. Propojení 

cyklotras zůstane v souvislosti s realizací SOKP 511 zachováno. 

Vlivy záměru SOKP 511 na krajinu a krajinný ráz lze z hlediska velikosti a 

významnosti označit jako akceptovatelné. 

Zpracovatel posudku s hodnocením uvedeným v dokumentaci k záměru v zásadě 

souhlasí. Opatření k minimalizaci negativních vlivů na krajinu jsou součástí záměru. 

K záměru řada připomínek obsahuje připomínky k průchodnosti po zprovoznění SOKP 511 - 

stezky pro pěší, cyklotrasy. V podmínkách závazného stanoviska - V další fázi projektové 

přípravy prověřit možnost vyššího propojení prostor oddělených tělesem SOPK 511 stezkami 

pro pěší a cyklisty proti předloženému řešení. Při dodržení navržených opatření budou vlivy 

málo významné. 

 

Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky, archeologie 

Významný negativní vliv záměru SOKP 511 lze vyloučit. 

Zásah do hmotného majetku v souvislosti s realizací SOKP 511 bude představovat 

demolice dvou objektů, přeložky silnic III. třídy, úprava silnice I. třídy, zásahy do polních cest 

a především pak zásahy do stávajících inženýrských sítí.  

Kulturní památky nebudou v souvislosti s hodnoceným záměrem dotčeny. 

Možný výskyt archeologického nálezu nelze v území dotčeném stavbou SOKP 511 

zcela vyloučit. Veškeré zemní zásahy tak budou posuzovány jako zásahy v území 

s archeologickými nálezy a bude postupováno podle zákona č. 20/1987 Sb., o památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů. 



VII. Návrh stanoviska 

249 

 

V rámci dokumentace EIA jsou navržena běžná opatření k vyloučení nepříznivých 

vlivů na archeologické památky (např. v podobě realizace základního archeologického 

výzkumu). 

Dostupnost obhospodařovaných pozemků po realizaci SOKP 511 je řešením zajištěna. 

Vlivy záměru SOKP 511 na hmotný majetek, kulturní památky, archeologické nálezy 

lze z hlediska velikosti a významnosti označit jako akceptovatelné. 

Zpracovatel posudku s hodnocením uvedeným v dokumentaci k záměru souhlasí. 

 

Přeshraniční vlivy 

Přeshraniční vlivy záměru SOKP 511 v souvislosti se stavbou SOKP 511 vyloučit. 

Zpracovatel posudku s hodnocením uvedeným v dokumentaci k záměru souhlasí. 

 

 

3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud 

jde o znečišťování životního prostředí 

Předmětem posuzovaného záměru je novostavba další části silničního okruhu kolem 

Prahy, konkrétně stavba 511 v úseku Běchovice - dálnice D1 (dále jen SOKP 511). Jednou z 

hlavních funkcí této části silničního okruhu kolem Prahy je v součinnosti s ostatními již 

provozovanými stavbami SOKP vybudování uceleného tahu, který bude propojovat dálnice 

D1, D5, D6, D7, D10, D11 a budoucí D3, D4. 

Předmětná stavba SOKP 511 je navržena v délce 12 571 m (začátek úseku je v km 

64,000, konec úseku v km 76,571 trasy SOKP). Stavba 511 je navrhována v definitivním 

šířkovém uspořádání jako šestipruhová komunikace kategorie D 34,5/100 s rozšířeným 

středním dělicím pásem a nouzovými pruhy. Na začátku bude niveleta trasy SOKP 511 

navazovat na stávající niveletu stavby 510 silničního okruhu kolem Prahy a na konci na 

stavbu 512 (D1 - Vestec). Maximální podélný spád je navržen 3,5 %. 

Součástí stavby SOKP 511 je přeložka Štěrboholské radiály v kategorii S 22,5/100 a 

délce 1 140 m, která dále přechází v přeložku I/12 Běchovice – Úvaly. Ta představuje 

navazující samostatnou stavbu vedenou v obchvatové jižní poloze mimo obce Běchovice, 

Újezd nad Lesy a Úvaly. Projektová příprava a realizace obou staveb (Silniční okruh kolem 

Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1 a přeložky I/12 Běchovice – Úvaly) jsou spolu 

vzájemně koordinovány, přičemž obě stavby budou uvedeny do provozu současně. 

Technické řešení stavby SOKP 511 zahrnuje i krátký, úvodní cca 40 m napojovací 

úsek na Hostivařskou spojku. Vlastní Hostivařská spojka navazující na tento krátký 

napojovací úsek představuje navazující samostatnou stavbu, jejíž technické řešení není 

předmětem SOKP 511. 

Na celé trase SOKP 511 jsou navrženy čtyři mimoúrovňové křižovatky  - MÚK Dubeč 

- křížení SOKP 511 se Štěrboholskou radiálou, MÚK Uhříněves - v místě křížení trasy okruhu 

se silnicí III/33310 (Uhříněves - Koloděje), MÚK Říčany - křížení s komunikací I/2 a MÚK 

Lipany - křížení se silnicí III/03339 Lipany - Říčany.  Kromě silnic, na kterých jsou navrženy 

mimoúrovňové křižovatky, kříží SOKP 511 rovněž mimoúrovňově, ale bez připojení, další 

silnice a místní komunikace. V rámci stavby SOKP 511 bude realizováno 5 mostních objektů 

v MÚK Dubeč, dalších 5 mostů na SOKP a 10 mostů přes SOKP, 2 mosty na silnicích a 

rampách mimo silniční okruh a 2 tunely - tunel Na Vysoké (384 m) a tunel Dubeč (275 m). 
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Stavba SOKP 511 dále zahrnuje realizaci propustků na SOKP i na silnicích a rampách 

mimo SOKP, zárubních zdí, objektů odvodnění komunikací (gravitační dešťová kanalizace, 

před každým vyústěním kanalizace do recipientu je navržena havarijní jímka, dešťová 

usazovací nádrž s koalescenčním odlučovačem ropných látek a retenční nádrž), úprav 

vodotečí, protihlukových opatření (valy a stěny), oplocení (v celé délce komunikace), 

sadových úprav (výsadba stromů a keřů na plochách svahů zářezů a výkopů a na všech 

ostatních volných plochách, zejména uvnitř ramp mimoúrovňových křižovatek), vegetačních 

zelených pásů (odclonění komunikace od obytné zástavby) a dalších souvisejících provozních 

staveb. 

V rámci předkládané dokumentace EIA byla předložena jedna varianta vedení trasy 

SOKP 511 i technického řešení stavby, která je výsledkem několikaletého posuzování 

a projednávání různých variant jak vlastního vedení trasy SOKP 511, tak i technického řešení 

záměru (variantně je řešeno pouze technické řešení mostů Dubeč (SO 203) a Kolovraty (SO 

208) - varianty z hlediska typu konstrukce a počtu mostních pilířů).  

Podrobněji je technické řešení SOKP 511 popsáno v dokumentaci v kapitole B.I.6.  

Dle názoru zpracovatele posudku je technické řešení záměru pro potřeby posouzení 

vlivů na životní prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno a jsou respektovány 

požadavky na omezení respektive vyloučení řady negativních vlivů na životní prostředí 

z hlediska vlastního záměru. 

Po technologické stránce se jedná o zvládnuté procesy včetně odpovídající ochrany 

životního prostředí.  Detailnější řešení se s ohledem na požadavky vyplývající z příslušných 

právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy záměru pro příslušná řízení k povolení 

předmětného záměru. 

V návrhu závazného stanoviska jsou uvedeny i podmínky týkající se vlastního řešení 

stavby (MÚK Dubeč, osázení valů, délky protihlukové stěny u „nové Donátské“, výsadby 

stromů, odhlučnění tunelů apod.). 

Technické řešení odpovídá požadavkům na stavby obdobného charakteru.  

 

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí 

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebylo předloženo variantní 

řešení. Záměr je tak posuzován jednovariantně. 

 

5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí 

 Dne ??. ??. 2017 obdrželo Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na 

životní prostředí a integrované prevence (dále jen „ministerstvo“) dokumentaci záměru 

podle § 6 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 

v rozsahu podle přílohy č. 4 „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice 

D1“, kterou zpracoval Ing. Libor Ládyš, držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - 

osvědčení č. j. 3772/603/OPV/93 s posledním prodloužením platnosti autorizace č. j. 

70572/ENV/15 ze dne 4. 11. 2015) v dubnu 2017 

 Dopisem ze dne 19. 4. 2017 rozeslalo ministerstvo dokumentaci záměru dotčeným 

územním samosprávným celkům, dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření 

a dalším subjektům na vědomí. 

 Dne ??. ??. 2017 byla zveřejněna informace o dokumentaci na úřední desce Magistrátu hl. 

m. Prahy a dne ??. ??. 2017 na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. 
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 K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno 13 vyjádření dotčených územních 

samosprávných celků, 7 vyjádření od dalších územních samosprávných celků, 17 

vyjádření správních úřadů), 34 vyjádření veřejnosti  

 Dne 21. 4. 2017 byl zpracováním posudku ministerstvem pověřen Ing. Josef Tomášek, 

CSc. (podklady doručeny zpracovateli posudku 5. 1. 2017). 

 Dne 30. 5. 2017 zaslalo ministerstvo zpracovateli posudku vyjádření k dokumentaci 

(zpracovatel posudku obdržel dne 1. 6. 2017). Poslední vyjádření bylo zasláno 

zpracovateli posudku doručeno dne 13. 6. 2017. 

 Dne 31. 7. 2017 zpracovatel posudku dopisem 087/17/To požádal MŽP o prodloužení 

termínu odevzdání posudku dle § 9, odts. (3) zákona. 

 Dne 7. 8. 2017 Ministerstvo životního prostředí dopisem  MZP/2017/710/377 této žádosti 

vyhovělo. 

 Dne ??. ??. 2017 obdrželo ministerstvo zpracovaný posudek. 

 Dne ??. ??. 2017 rozeslalo ministerstvo posudek dotčeným územním samosprávným 

celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. 

 Dne ??. ??. 2017 byla zveřejněna informace o posudku na úřední desce Magistrátu hl. m. 

Prahy a dne ??. ??. 2017 na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje. 

 K posudku bylo příslušnému úřadu doručeno celkem ?? vyjádření. 

 Dne ??. ??. 2017 rozeslalo ministerstvo pozvánku na veřejné projednání dotčeným 

územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění. 

 Dne ??. ??. 2017 se v ???? konalo veřejné projednání záměru. 

 

Závěry veřejného projednání:: 

 

 

6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela 

zahrnuta 

samospráva 

Středočeský kraj, hejtmanka 

Středočeský kraj, radní 

Hlavní město Praha, radní 

Městská část Praha 22, starosta městské části 

Město Říčany 

Obec Modletice 

Městská část Praha-Kolovraty 

Městská část Praha - Běchovice, starosta městské části 

Městská část Praha - Královice, starosta městské části 

Městská část Praha-Dubeč 

Městská část Praha Dolní Počernice  

Obec Nupaky 

Městská část Praha Nedvězí 

Obec Dobročovice 
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Městská část Praha 20 

Městská část Praha 14, Rada městské části 

Obec Dobřejovice a Herink 

Městská část Praha - Ďáblice 

Městská část Praha - Dolní Chabry 

Městská část Praha-Satalice 

Městská část Praha 11 

správní úřady  

Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí 

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí 

Hygienická stanice hlavního města Prahy 

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha 

Ministerstvo zdravotnictví 

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje 

Ministerstvo zemědělství 

Agentura ochrany přírody a krajiny, krajské středisko Praha a Střední Čechy 

Povodí Vltavy, státní podnik 

Lesy České republiky, s.p.  

Ministerstvo dopravy, ředitel Odboru strategie 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

MŽP, ředitel odboru ochrany ovzduší 

MŽP, ředitel odboru ochrany vod 

MŽP, ředitel odboru odpadů 

MŽP, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny 

Městský úřad Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy 

veřejnost 

Marie a Jan Juránkovi, Kolovraty 

Josef Hampl, Praha 20 

dotčená veřejnost - 54 občanů v předávacím dopise označeno jako Hájek u Uhříněvsi 

Ivana Potančoková 

RNDr. Eva Horáková, Ing. Lubor Horák, Běchovice 

Martin Poláček a PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D., Praha 9 

Jan Klicpera a Kateřina Klicperová 

Ing. Jan Klika 

Ing. Jakub Hlavička, k.ú. Strašnice 

Ing. Hana Gottwaldová 

Ing. Otakar Vondráček 

Ing. arch. Jan Petzold 

Karel Brunhofer 

Spolek SOS Spořilov 
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Společnost pro rozvoj silniční dopravy v ČR, z.s. 

Spolek Nové Jirny bez tranzitní dopravy 

Kolovratský KOS, z.s. 

Zdravý Spořilov, z.s. 

Klidné Počernice, z.s. 

Okrašlovací spolek Lipanský  

Zdravé životní prostředí, z.s.  

Spolek pro výstavbu silničního okruhu kolem Prahy, z.s. 

Újezdský STROM (Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s.)  

Spolek Chvalská 

Zdravé prostředí všem, z.s. 

Hnutí občanů Počernic 

Auto*Mat, z.s. 

Stop kamionům - Iniciativa za dostavbu Pražského okruhu 

Sdružení občanů okolí SOKP proti hluku z dopravy 

Spolek Naše Kolovraty  

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky 

Svaz dopravy České republiky 

Strana svobodných občanů, koordinátor pobočky Praha 4 

 (zatím bez zahrnutí vyjádření k posudku a vyjádření předaných anebo vyslovených na 

veřejném jednání) 

 

7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci 

K dokumentaci bylo příslušnému úřadu doručeno 13 vyjádření dotčených územních 

samosprávných celků, 7 vyjádření od dalších územních samosprávných celků, 17 vyjádření 

správních úřadů, 34 vyjádření veřejnosti. Jedná se jednak o nesouhlasná vyjádření (většinou s 

řadou připomínek), jednak o vyjádření ne nesouhlasná, ale s připomínkami resp. podmínkami 

a jednak o vyjádření podporující záměr bez připomínek.  

Nesouhlasná vyjádření jsou od subjektů v blízkosti SOKP 511, SOKP 510 a SOKP 

512 a týkají se především hluku, znečištění ovzduší a ochrany přírody. Z dotčených územních 

samosprávných celků se jedná především o vyjádření obce Modletice a MěČ Praha - 

Běchovice. Z ostatních územních samosprávných celků se jedná o vyjádření obcí Dobřejovice 

a Herink, MěČ Praha - Ďáblice, MěČ Praha - Dolní Chabry a MěČ Praha-Satalice. Od 

správních úřadů nebylo doručeno nesouhlasné vyjádření.  

Od veřejnosti se jedná o 16 vyjádření (občané, zapsané spolky).  

Ne nesouhlasná, ale vyjádření s připomínkami resp. podmínkami, zaslalo z dotčených 

územních samosprávných celků Hlavní město Praha, MěČ Praha 22, dále pak město Říčany, 

MěČ Praha-Kolovraty, MěČ Praha-Dubeč a MěČ Praha Dolní Počernice.  Z ostatních 

územních samosprávných celků se jedná o vyjádření MěČ Praha 20 a MěČ Praha 14. Od 

dotčených správních úřadů se jedná o vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru 

ochrany prostředí, MěÚ v Říčanech, odbor životního prostředí, České inspekce životního 

prostředí, Oblastní inspektorát Praha a Ministerstva zemědělství. Od dalších správních úřadů 
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se jedná o vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik, MŽP, ředitel odboru ochrany ovzduší a 

MŽP, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny. Městský úřad Praha 20, odbor 

životního prostředí a dopravy Od veřejnosti se jedná o 1 vyjádření (Spolek Naše Kolovraty).  

Vyjádření podporující záměr zaslal Středočeský kraj (hejtmanka a radní), MěČ Praha - 

Královice, obec Nupaky a MěČ Praha Nedvězí. Z ostatních územních samosprávných celků 

se jedná o vyjádření obce Dobročovice a MěČ Praha 11. Od dotčených správních úřadů se 

jedná o vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a 

zemědělství, Hygienické stanice hlavního města Prahy, Ministerstva zdravotnictví, 

Obvodního báňského úřadu pro území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje a od 

Agentury ochrany přírody a krajiny, krajské středisko Praha a Střední Čechy. Od dalších 

správních úřadů se jedná o vyjádření Lesů České republiky, s.p., Ministerstva dopravy, ředitel 

Odboru strategie, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková 

organizace, MŽP, ředitel odboru ochrany vod a MŽP, ředitel odboru odpadů. Od veřejnosti se 

jedná o 13 vyjádření (občané, zapsané spolky, svazy apod.). 

Všechny požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány v 

posudku v kapitole V. Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci. Posudek je 

zveřejněn v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační 

agentura životního prostředí (https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr), pod kódem 

záměru MZP472 v části Posudek. 

Relevantní požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vzaty do úvahy při 

formulování podmínek návrhu tohoto závazného stanoviska. 

 

8. Vypořádání vyjádření k posudku 

Příslušný úřad obdržel ke zveřejněnému posudku celkem ?? vyjádření od následujících 

subjektů:  

 

V následujícím přehledu jsou stručně shrnuta vyjádření k posudku a komentář 

zpracovatele posudku (proloženým písmem).  
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Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 

písm. g) zákona.  

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být 

na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 zákona. 

 

Otisk razítka příslušného úřadu: 

 

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu: 
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Datum zpracování posudku: 23. 8. 2017 

 

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na 

zpracování posudku: 

Zpracovatel posudku: 

Ing. Josef Tomášek, CSc. - držitel autorizace dle § 19 zákona č. 100/01 Sb. - 

osvědčení č. j. 69/14/OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s posledním prodloužením 

autorizace na 5 let pod č. j.: 37351/ENV/16 ze dne 28. 6. 2016 

Středisko odpadů Mníšek s.r.o. 

Pražská 900 

252 10 Mníšek pod Brdy 

IČ: 46349316 

DIČ: CZ46349316 

tel.:  318 591 770-71, 603 525 045 

e-mail: som@sommnisek.cz 

 

Spolupracovala: 

Ing. Ivana Lundáková, Středisko odpadů Mníšek s.r.o. (držitelka autorizace dle § 19 

zákona č. 100/01 Sb. - osvědčení č. j. 7232/876/OPVŽP/99 ze dne 15. 9. 1999 

s posledním prodloužením autorizace na 5 let pod č. j. 34079/ENV/16 ze dne 

15. 6. 2016) 

 

 

 

 

Podpis zpracovatele posudku: 

 



 

 

PŘÍLOHY 

 

 

Seznam příloh: 

 

Příloha č. 1 Vyjádření k dokumentaci  

Příloha č. 2 Žádost o Podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku ve smyslu § 

9 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

Příloha č. 3 Podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku vyžádané od 

oznamovatele ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 

Příloha č. 4 Podklady využité pro zpracování posudku 

 

 

Přílohy posudku jsou na přiloženém CD 


