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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I. 1. Název záměru
Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.
II/101
I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je liniová dopravní komunikace, silnice II. třídy v kategorii S 9,5/80, na
vhodných mezikřižovatkových úsecích je navrženo uspořádání 2+1 v kategorii S
13,5/80. Jde o novostavbu řešenou v nové trase délky cca 13 km.
Záměr je předložen ve dvou aktivních variantách (A, B) s jednou podvariantou (B1),
které se liší směrovým vedením trasy v úseku D7 – Holubice.
Technické parametry záměru:
Varianta A
Kategorie
Délka
trasy

Etapa I
Etapa III
Celkem
Mimoúrovňové
křižovatky
Počet mostních objektů

Varianta B
S 9,5/S 13,5
10.715
2.488
13,203

10.633
2.488
13,121
2 nové
2 upravené (stávající na D7)
10

Podvarianta B1
10.533
2.488
13,021
4

15

16

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

Středočeský

obec: Kněževes, Tuchoměřice, Středokluky, Číčovice, Lichoceves, Velké Přílepy,
Svrkyně, Tursko, Holubice, Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby, Zlončice,
Kozomín
k. ú.: Kněževes u Prahy, Kněžívka, Tuchoměřice, Středokluky, Malé Číčovice,
Lichoceves, Kamýk u Velkých Přílep, Svrkyně, Tursko, Kozinec, Kralupy nad
Vltavou, Chvatěruby, Zlončice, Kozomín
I. 4. Obchodní firma oznamovatele
Středočeský kraj
I. 5. IČ oznamovatele
70891095
I. 6. Sídlo (bydliště) oznamovatele
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená kapitola obsahuje všechny potřebné informace; ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek.
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II. 1. Úplnost dokumentace
Dokumentace záměru je zpracována v členění podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění, a z tohoto pohledu odpovídá požadavkům citovaného zákona.
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby v rozsahu
Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou
osobou Ing. Jitkou Krejčovou, která je držitelkou osvědčení odborné způsobilosti
autorizace č. j. 38487/ENV08, autorizace prodloužena č. j. 5370 ze dne 29. 1. 2013.
Pokud jde o vlastní obsah a rozsah dokumentace, je podle názoru zpracovatele
posudku vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci tato akceptovatelná
k možnosti posoudit vlivy předloženého záměru na životní prostředí a ukončit proces
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní
údaje o oznamovateli předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a
dostatečným způsobem.
Část B – Údaje o záměru – popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po
formální stránce požadavky přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění.
Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována v další části předkládaného
posudku.
Z hlediska části C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze označit
ve vztahu k uvažovanému záměru za postačující.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí – obsahuje téměř všechny kapitoly této části dokumentace:
 Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých,
nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých,
střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních
vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru, použitých technologií
a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru
s jinými stávajícími nebo povolenými záměry se zohledněním požadavků jiných
právních předpisů na ochranu životního prostředí
 Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při
možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných
významných vlivů z nich plynoucích
 Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich
velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem
na možnost přeshraničních vlivů
 Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci,
vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné,
popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí,
které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se
připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně
 Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů
pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí
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 Charakteristika všech obtíží, které se vyskytly při zpracování dokumentace,

a hlavních nejistot z nich plynoucích
Část E - Porovnání variant řešení záměru
Záměr je předpokládán v následujících variantách:
 Varianta A:
Varianta je navržena v délce cca 13,121 km. Na trase přeložky je navržena úprava
dvou stávajících mimoúrovňových křižovatek (MÚK), dále dvě nové MÚK, úrovňové
křižovatky a mostní objekty.
Etapa I - začátek trasy je v místě napojení na stávající D7, které je řešeno novou
MÚK u Tuchoměřic a úpravou dvou stávajících MÚK (exit 3 u Kněževse a exit 5 u
Středokluk). Trasa přeložky dále pokračuje prostorem mezi obcemi Tuchoměřice a
Číčovice, prochází mezi obcemi Lichoceves, Velké Přílepy a Noutonice. V další části
míjí východně obec Svrkyně a západně zalesněný vrch Ers, prochází mezi Turskem
a Holubicemi a poté se napojuje na připravovaný obchvat Kralup nad Vltavou (etapa
II).
Etapa III se napojuje na druhém konci obchvatu Kralup nad Vltavou a pokračuje
kolem obcí Chvatěruby a Kozomín až do křižovatky se silnicí II/608
u dálnice D8.
 Varianta B:
Celková délka varianty B je 13,203 km. Součástí varianty jsou 4 nové mimoúrovňové
křižovatky. Etapa I - začátek trasy je v místě napojení na stávající D7, které je řešeno
nově navrženou MÚK, která nahradí stávající dvě MÚK (exit 3 i exit 5). Následně je
komunikace vedena v původní stopě popsané ve variantě A s dílčími směrovými
odchylkami, které vyplynuly z projednání s dotčenými obcemi. Etapa III. je shodná
s variantou A.
 Podvarianta B1:
Liší se pouze v průchodu kolem zalesněného vrchu Ers. Varianta B je vedena
západně od vrchu Ers, podvarianta jej obchází východně. Délka podvarianty B1 je
13,021 km.
Předložená dokumentace dále obsahuje požadované kapitoly F. Závěr, G.
Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru a H. Přílohy.
Součástí posuzované přepracované Dokumentace EIA jsou dále následující přílohy:
Grafické přílohy
A1

A2
A3

A4

Ortofotomapa
(1: 5 000)
A1.1 Situace 1 (etapa I., 1. část – ZÚ - km 6,0)
A1.2 Situace 2 (etapa I., 2. část – km 5,1 - 10,8)
A1.3 Situace 3 (etapa III.)
Problémová mapa (1: 10 000)
Podélné profily (1: 10 000/1 000)
A.3.1 Podélný profil – etapa I., varianta A
A.3.2 Podélný profil – etapa I., varianta B
A.3.3 Podélný profil – etapa I., podvarianta B1
A.3.4 Podélný profil – etapa III.
Situace s návrhem opatření (1: 20 000)
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Textové přílohy
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15

Rozptylová studie (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., 03/2018)
Akustická studie (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., 03/2018)
Vlivy na veřejné zdraví (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., 03/2018)
Biologický průzkum (Mgr. Háková, Mgr. Losík, 02/2017)
Migrační studie (Mgr. Losík, 05/2017)
Dendrologický průzkum (PRAGOPROJEKT, a.s., 05/2017)
Screening Report (Háková, Losík, 03/2019) – vyhodnocení vlivů na EVL
Zákolanský potok
Studie vlivu na krajinný ráz (doc. Kupka, doc. Vorel, 12/2016)
Dopravní studie (AF-CITYPLAN, s.r.o., 12/2017)
Znalecký posudek z oboru balistiky ve věci posouzení stálé venkovní brokové
střelnice u obce Svrkyně, okres Praha-západ (Ing. O. Hudrlík, 07/2016)
Studie odvodnění - aktualizovaná (PRAGOPROJEKT, a.s., 03/2019)
Vypořádání požadavků na doplnění dokumentace EIA (2018) a všech
obdržených vyjádření k dokumentaci
Vypořádání požadavků na doplnění dokumentace EIA (2019) a všech
obdržených vyjádření k dokumentaci
Studie posouzení vlivu na odtokové poměry při Q100 a Q500 (DHI a.s., 01/2019)
Jižní obchvat obce Velké Přílepy

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku po formální stránce pokládá dokumentaci za úplnou. Za určitý
nedostatek lze dle názoru zpracovatele posudku označit, že některé problematické
aspekty záměru, na které bylo v rámci celého vývoje procesu posuzování vlivů na
životní prostředí poukazováno, nebyly již zapracovány do podoby, které by měl
projekt respektovat a jsou stále formulovány pouze jako výsledky procesu EIA. To
způsobuje relativně významnější počet podmínek v návrhu závazného stanoviska
v rámci předkládaného posudku.
Veškerá obdržená vyjádření k dokumentaci jsou doložena v Příloze 1 předkládaného
posudku.
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II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod
hodnocení
Úplnost dokumentace ve vztahu k vlivům záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) –
úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ na životní prostředí
považuje zpracovatel posudku za akceptovatelnou k možnosti posoudit vlivy
na životní prostředí a zdraví obyvatelstva jakož i formulovat návrh závazného
stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen
„stanovisko“) pro příslušný úřad – Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí – a
ukončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění vydáním
závazného stanoviska o hodnocení vlivů. Lze konstatovat, že rozsah a podrobnost
přiložených odborných studií je přiměřený stupni projektové přípravy s odkazem na
konstatování zpracovatele posudku v kapitole II.1. tohoto posudku.

A. Údaje o oznamovateli
V této kapitole jsou uvedeny základní údaje o oznamovateli: obchodní firma, IČ,
jméno a příjmení oznamovatele.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez připomínek. Kapitola naplňuje informace požadované zákonem.

B. Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům
uvedeným v zákoně.

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Přeložka silnice II/240
(D7 - D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“. Dle
dokumentace záměr odpovídá bodu 49 - Silnice všech tříd a místní komunikace I. a
II. třídy o méně než čtyřech jízdních pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní
komunikace od stanovené délky (a) a od stanovené návrhové intenzity dopravy
předpokládané pro novostavby a ročního průměru denních intenzit pro stávající
stavby (b); a) 2 km, b) 1 000 voz/24 hod.
Příslušným úřadem je Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska zařazení záměru ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměrem je liniová dopravní komunikace, silnice II. třídy v kategorii S 9,5/80, na
vhodných mezikřižovatkových úsecích je navrženo uspořádání 2+1 v kategorii S
13,5/80. Jde o novostavbu řešenou v nové trase délky cca 13 km.
V rámci posuzované dokumentace EIA jsou předloženy následující varianty, z nichž
jsou patrné další rozhodující stavební objekty:
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K popisu kapacity a rozsahu záměru ze strany zpracovatele posudku bez
zásadnějších připomínek. Navržená kategorie vychází z požadavku zajištění úrovně
kvality dopravy pro výhledový horizont 20 let po zprovoznění (požadavek daný
normou). Tato kategorie je i kategorií užívanou pro silnice I. tříd, ale zároveň je tuto
kategorii možné navrhnout i pro silnice II. tříd.

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
kraj:

Středočeský

obec: Kněževes, Tuchoměřice, Středokluky, Číčovice, Lichoceves, Velké Přílepy,
Svrkyně, Tursko, Holubice, Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby, Zlončice,
Kozomín
k. ú.: Kněževes u Prahy, Kněžívka, Tuchoměřice, Středokluky, Malé Číčovice,
Lichoceves, Kamýk u Velkých Přílep, Svrkyně, Tursko, Kozinec, Kralupy nad
Vltavou, Chvatěruby, Zlončice, Kozomín
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska lokalizace záměru prezentované v příslušné kapitole posuzované
dokumentace ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Dokumentace uvádí, že kumulace s plánovanými záměry z hlediska výčtu
plánovaných staveb je uvedena v dopravním modelu. Dokumentace uvádí, že
nejvýznamnější jsou především stavby:





Obchvat Kralupy nad Vltavou
SOKP 518 Ruzyně - Suchdol
SOKP 519 Suchdol - Březiněves
Přeložka I/16 Slaný - Velvary

Mezi etapami I a III je již projednána stavba obchvatu Kralup nad Vltavou (etapa II),
ke které bylo vydáno závazné stanovisko EIA a pravomocné územní rozhodnutí.
Realizace obchvatu Kralup nad Vltavou je v závazném stanovisku EIA k tomuto
obchvatu podmíněna zprovozněním SOKP v segmentu Ruzyně – Březiněves (stavby
518 a 519) nebo zprovozněním celého úseku přeložky D7 – D8 současně, tj. etapy IIII.
Dokumentace uvádí, že silniční stavby uvedené v dopravním modelu (stávající i
plánované) byly zohledněny v dopravním modelu (AF-CITYPLAN, s.r.o., 12/2017),
který byl podkladem pro zpracování rozptylové a hlukové studie.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších připomínek. Z hlediska
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů zejména na kvalitu ovzduší a hlukovou
zátěž je podstatné, že je vyhodnocena výhledová varianta bez SOKP. Dále lze
považovat za podstatné, že v návrhu závazného stanoviska je formulována
podmínka, aby projektové přípravy stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi
dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Obchvat Kralup nad Vltavou
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včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu – I. etapa“ byly koordinovány tak,
aby bylo zajištěno uvedení obou staveb do provozu ve stejném termínu s tím, že jiné
řešení z hlediska zprovoznění etap je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví nepřípustné.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a popis oznamovatelem zvažovaných
variant s uvedením hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení,
včetně srovnání vlivů na životní prostředí
Dokumentace uvádí, že záměr propojení dálnic D7 a D8 je dlouhodobě připravován
v rámci územních plánů obcí a Středočeského kraje (dříve ÚP VÚC, nyní ZÚR) jako
součást koridoru pro Aglomerační okruh (D5 Rudná - Tuchoměřice - Kralupy nad
Vltavou – Neratovice – Brandýs nad Labem – Úvaly – Říčany – D1). Aglomerační
okruh je nejvýraznější komunikací nadregionálního významu, jež by tangenciálně
spojovala významná středočeská města mezi sebou a po úplném dobudování by
měla výrazně ulehčit dopravě v hl. m. Praze. Komunikace by měla také fungovat jako
doprovodná v případě havárií či oprav Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP).
Aglomerační okruh je vymezen v ZÚR Středočeského kraje. Posuzovaný záměr jako
součást Aglomeračního okruhu zajistí výše zmíněné propojení, dále může po určitou
dobu částečně suplovat neexistující SOKP, po jeho dokončení (2030) bude
umožňovat další kapacitní propojení obou břehů Vltavy. Vzhledem k neustále
rostoucí výstavbě v obcích je žádoucí odvést dopravu z obcí na novou komunikaci.
Vymístěním dopravy z nevyhovujících komunikací dojde ke zvýšení bezpečnosti
chodců v obytných souborech i ke zlepšení životního prostředí v obcích.
Dále dokumentace uvádí rozbor navrhovaného záměru se ZÚR Středočeského kraje
a ÚPD jednotlivých obcí.
Z hlediska zvažovaných variant dokumentace uvádí, že přeložka je posuzována ve
dvou aktivních variantách (A a B) s jednou podvariantou (B1), které se liší především
počtem a umístěním mimoúrovňových křižovatek a směrovým vedením v úseku D7 –
Holubice (I. etapa). Varianta A je původní variantou dle oznámení, varianta B je
zpracována na základě požadavků dotčených obcí k oznámení. Tato varianta je
rozpracována do podvarianty B1 s alternativním průchodem přeložky mezi vrchem
Ers a obcí Tursko.
Výše uvedené varianty jsou porovnávány s variantou nulovou, tedy se stávajícím
stavem. Dále byla investorem zvažována varianta C, tj. vedení trasy přeložky
v souběhu se železnicí v úseku D7 – Svrkyně. Tato varianta však byla dle
dokumentace na základě technické studie zamítnuta a není předmětem posuzování.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších připomínek. Zdůvodnění záměru
lze považovat za logicky odůvodněné. Za podstatné je, jak již bylo uvedeno,
považovat skutečnost vyhodnocení předkládaného záměru bez existence SOKP.
Současně zpracovatel posudku ve vztahu k dokumentaci uváděnému rozboru
souladu stavby se ZÚR a ÚPD obcí vyslovuje názor, že je rizikem oznamovatele,
zda-li dosáhne souladu stavby s ÚPD (respektive ZÚR). Proto ani podmínky,
formulované v dokumentaci v kapitole D.IV. týkající se územně plánovacích opatření
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nejsou posudkem zapracovány do návrhu podmínek závazného stanoviska, jehož
cílem je stanovovat podmínky z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Je celkem logické, že nebude-li dosažen potřebný soulad s územně plánovací
dokumentací, nebude možné stavbu realizovat.
Vyjadřovat se k případným jiným variantám vedení trasy zpracovateli posudku
nepřísluší. Zákon č.100/2001 Sb. v platném znění nestanovuje povinnost
vypracování variant. Zpracovatel dokumentace tedy posoudil záměr v podobě, který
mu byl oznamovatelem zadán a zpracovatel posudku je tedy logicky povinen
posoudit takovou dokumentaci, která mu byla příslušným úřadem v procesu EIA
předložena.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru včetně
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě
záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně
porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi
emisí a dalšími parametry
Dokumentace uvádí, že pozornost byla věnována především těm parametrům
záměru, které mají přímý vztah k problematice životního prostředí. Byl tedy kladen
důraz především na uvedení environmentálně významných parametrů záměru.
Pro předložené varianty A, B a B1 jsou uváděny následující základní informace:





směrové vedení trasy
výškové vedení trasy
křižovatky
mostní objekty

Dokumentace dále uvádí, že není navrhována žádaná demolice obytných objektů.
Navržená kategorie vychází z požadavku zajištění úrovně kvality dopravy pro
výhledový horizont 20 let po zprovoznění (požadavek daný normou). Tato kategorie
je i kategorií užívanou pro silnice I. tříd, ale zároveň je tuto kategorii možné
navrhnout i pro silnice II. tříd.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku pouze konstatuje, že vzhledem k dosavadní délce procesu
posuzování vlivů mohly být některé výstupy z tohoto procesu posuzování vlivů na
životní prostředí zapracovány do projektu a mohly se stát součástí projektu a
zapracovány jako součást tohoto projektu v kapitole B.I.6. dokumentace. Protože se

tak nestalo, obsahuje návrh závazného stanoviska ze strany zpracovatele
posudku nadstandardní počet podmínek.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Dokumentace uvádí následující termíny stavby:
Zahájení stavby:
2020
Dokončení stavby: 2024
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Lze ovšem předpokládat, že
vzhledem k délce procesu EIA tento scénář nebude splněn. I proto řada podmínek
v návrhu závazného stanoviska směřuje k aktualizaci některých studií.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Středočeský

Obce: Kněževes, Tuchoměřice, Středokluky, Číčovice, Lichoceves, Velké Přílepy,
Svrkyně, Tursko, Holubice, Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby, Zlončice,
Kozomín, Postřižín*, Dolany*
* záměr dle dokumentace na území obce přímo nezasahuje, může však mít na toto území vliv.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Lze pouze konstatovat, že
v obdržených vyjádřeních bylo poukazováno na skutečnost, že v rámci probíhajícího
procesu posuzování vlivů na životní prostředí nebyla obeslána obec Statenice.
Zpracovatel posudku bez ohledu na tuto skutečnost upozorňuje, že obec Statenice
není dotčenou obcí v rámci posuzovaného záměru (přesto se k tomuto záměru obec
vyjádřila). Podmiňující investicí pro posuzovaný záměr je stavba „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy“, který musí být podroben procesu posuzování vlivů na životní prostředí
a v rámci tohoto procesu budou Statenice dotčeným územním samosprávným
celkem.

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9 odst. 3 a správních orgánů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Výčet nejdůležitějších navazujících rozhodnutí je v dokumentaci uveden.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvažované kapitole bez připomínek s tím, že navazující rozhodnutí nesouvisí přímo
se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí, protože bezprostředně souvisí
s příslušnými složkovými zákony, a proto jejich výčet nijak nemůže ovlivnit závěr
procesu posuzování vlivů na životní prostředí v rámci posuzovaného záměru.
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B.II. Údaje o vstupech

B.II.1 Půda
Dokumentace uvádí, že realizací záměru dojde jak k záboru zemědělského půdního
fondu, tak i pozemků určených k plnění funkce lesa.
Z hlediska trvalého záboru ZPF se bude jednat o celkový zábor:
 58,16 ha ve variantě A
 65,26 ha ve variantě B
 63,66 ha ve variantě B1
Ve vztahu k dočasným záborům ZPF dokumentace uvádí, že lze orientačně
odhadnout výměru manipulačních pruhů podél hlavní trasy, pokud by je zhotovitel
použil – výměra vychází u všech variant obdobná, a to cca 130 000 m2. Jedná se
o dočasně zabrané plochy ZPF, které budou následně rekultivovány a vráceny do
ZPF.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku z hlediska nároků na plochy bez připomínek. Lze
pouze upozornit, že výše uvedené trvalé zábory ZPF se nevýznamně odlišují od
údajů uváděných v tabulce 57 hodnocené dokumentace.

B.II.2 Voda
Dokumentace konstatuje, že v této fázi nejsou známy počty pracovníků ani orientační
plochy zařízení stavenišť. Proto nelze v této fázi projektové přípravy objektivně
stanovit nároky na vodu v etapě výstavby.
Po dokončení výstavby bude voda používána pouze pro zimní údržbu vozovky a
příležitostné čištění komunikace, které bude zajišťováno správcem komunikace.
Množství vody bude záviset na aktuálních povětrnostních podmínkách a dalších
okolnostech, které nelze předem stanovit.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Nároky na vodu nemohou nijak
významně ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů.

B.II.3 Ostatní přírodní zdroje (například surovinové zdroje)
Dokumentace konstatuje, že druh a množství stavebních materiálů, surovin a energií
je dáno charakterem stavby. Z hlediska objemu budou nejvýznamnějšími
surovinami: kamenivo, štěrkopísky, asfalty pro konstrukční vrstvy vozovek, kamenivo
– betonové konstrukce, asfaltové směsi, materiál pro kryty vozovek, cement a
přísady do betonů, prefabrikáty, potrubí, železobeton, beton, ocel atd.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedeným údajům není ze strany zpracovatele posudku podstatných připomínek.
Kvantifikace bilancí zemin je podstatná zejména pro etapu výstavby z hlediska vlivů
na akustickou a imisní situaci zájmového území.
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B.II.4 Energetické zdroje
Dokumentace uvádí, že v souvislosti s výstavbou záměru se předpokládá využití
pouze elektrické energie. Způsob napojení zařízení staveniště na elektrickou energii
a dodávky elektrické energie po trase stavby budou řešeny ve vyšších stupních
projektové dokumentace. Dodávky energií budou zajištěny ze stávajících vedení, a
budou vycházet z možností a požadavků konkrétního vybraného zhotovitele stavby.
Dále dle dokumentace budou nezbytné pohonné hmoty, oleje, maziva pro stavební a
dopravní mechanizaci, kde celkové množství pro stavbu v této fázi není známo.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku nároky na energii v rámci hodnoceného záměru
nejsou podstatné pro hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Problematika látek škodlivých vodám je komentována v další části posudku.

B.II.5 Biologická rozmanitost
Dokumentace uvádí, že trasa přeložky je vedena člověkem silně pozměněnou
agrární a urbanizovanou krajinou, bez významnějších přírodních hodnot. Zájmové
území, charakterizované jako příměstská krajina, se vyznačuje nízkou biodiverzitou.
Pro dotčené území je koeficient ekologické stability udáván 0,30, což je hraniční
hodnota charakterizující území intenzivně využívané, zejména zemědělskou
velkovýrobou, s oslabenými autoregulačními pochody v ekosystémech, a území
nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur. Dle mapování
biotopů AOPK ČR se v trase přeložky přírodní biotopy nevyskytují. Druhy a
ekosystémy, které se nacházejí v zájmovém území, jsou popsány v kap. C.II.6.
Vyhodnocení potenciálních vlivů dle jednotlivých složek je obsahem dílčích kapitol
části D.I. Záměr nezasahuje do žádné vodní plochy, ani sám o sobě nezahrnuje
návrh vodních ploch (pouze retenční nádrže). Záměr kříží vodní tok Černávka. Část
trasy záměru je odvodněna do EVL Zákolanský potok, který je zároveň přírodní
památkou. Záměr neprochází lesem ani žádnou ucelenou plochou zeleně. Místně je
dotčena krajinná liniová zeleň v podobě doprovodných alejí místních komunikací a
polních cest, okrajově je dotčena lokalita smíšené skupinové výsadby stromů u
skladových hal v blízkosti D7. Z hlediska biodiverzity nabývají na hodnotě také
zarůstající sady a remízky v polích.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této kapitoly ze strany zpracovatele posudku bez závažnějších
připomínek. Z popisu přírodních složek a popsaných vlivů jsou formulovány v dalších
částech posudku podmínky do návrhu závazného stanoviska.

B.II.6 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace uvádí, že pro předmětnou zájmovou oblast byla na základě výsledků
celostátního sčítání z roku 2016 zpracovaná dopravní studie. Z dopravní prognózy
byla sestavena tabulka 12 prezentovaná v posuzované dokumentaci, a to pro
všechny uvažované varianty v roce 2040.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. Za podstatné lze považovat
skutečnost, že ve zpracovaném modelu je hodnocen i nejhorší stav v případě
nerealizace SOKP v případě zprovoznění hodnoceného záměru.
Dopravními nároky generovanými stavbou se dokumentace podrobněji nezabývá.
Lze předpokládat, že během výstavby vzniknou zvýšené nároky na dopravní
infrastrukturu v okolí plánovaného záměru. Tato problematika je komentována v další
části předkládaného posudku.
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B.III. Údaje o výstupech

B.III.1 Znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního prostředí
Znečištění ovzduší - výstavba
Z hlediska znečištění ovzduší dokumentace popisuje v obecné poloze bodové,
plošné a liniové zdroje znečišťování.
Znečištění ovzduší - provoz
Pro etapu provozu dokumentace uvádí, že po uvedení do provozu bude silnice
novým liniovým zdrojem znečištění ovzduší v zájmovém území; jako modelové
znečišťující látky jsou hodnoceny NO2, benzen, PM10, PM2,5 a benzo(a)pyren.
V tabulce 14 posuzované dokumentace je dokladován nejhorší stav – tedy produkce
emisí z automobilové dopravy pro rok 2040 bez SOKP.
Znečištění vody, půdy a půdního podloží během výstavby
Dokumentace uvádí, že v období výstavby při dodržování základních pravidel na
ochranu životního prostředí a dodržování technologické kázně, by k znečišťování
vody nemělo docházet. Znečištění vod je spojeno zejména s rizikem havarijních
situací, kdy může dojít k úniku znečišťujících látek. Dále nelze vyloučit povrchové
splachy z úkapů provozních kapalin stavebních mechanizmů. Proti splachům těchto
kontaminantů musí být staveniště řádně vybaveno, zhotovitel je povinen zajistit, aby
nedocházelo ke splachům stavebních hmot a jiných nečistot do vodotečí. Dále
dokumentace uvádí, že v období výstavby by k znečišťování půdy a půdního podloží
nemělo při dodržování základních pravidel na ochranu životního prostředí a
dodržování technologické kázně docházet. Riziko znečištění je soustředěno do
prostoru zařízení staveniště, kde nelze vyloučit případné znečišťování půd
povrchovými splachy, či úkapy z manipulace s ropnými látkami. Taková rizika lze
však minimalizovat vhodným systémem odvodnění ploch staveniště.
Znečištění vody, půdy a půdního podloží během provozu
Srážkové vody smývají znečištění vznikající provozem na komunikaci (Cl-, NEL, NL,
BSK5, Pb, Zn) a mohou tak ovlivnit jakost vody v recipientech. Znečištění je
způsobeno látkami uvolňujícími se z povrchu vozovky, úkapy provozních kapalin a
pohonných hmot, v zimním období posypové soli (chloridové a sodné ionty).
Objemově nevýznamnější riziko kontaminace vod je spojeno s dopravními nehodami.
V takovém případě je nutno postupovat operativně a neodkladně provést
zabezpečovací práce v souladu s příslušnými zákony a nařízeními. Znečišťující látky
způsobují kontaminaci půd v okolí komunikace do vzdálenosti několika metrů, podle
intenzity provozu a místních podmínek (modelace terénu, vegetační pokryv). Úroveň
kontaminace klesá exponenciálně se vzdáleností od krajnice a ve většině případů se
soustřeďuje především do krajnice a silničního příkopu do 10 m od okraje
komunikace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k popisu znečištění ovzduší, vody, půdy a půdního prostředí uvedených
v této kapitole dokumentace ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších
připomínek. Omezování emisí a hluku v etapě výstavby bude podrobněji řešeno
opatřeními v rámci zpracovaných zásad organizace výstavby. V tomto smyslu jsou
formulována odpovídající doporučení do závazného stanoviska, pokud nejsou
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uvedena v kapitole B.I.6., nebo v této kapitole jsou uvedena, avšak jsou
zpracovatelem posudku modifikována.

B.III.2 Odpadní vody
Výstavba
Ve vztahu k produkci splaškových vod dokumentace uvádí, že v průběhu výstavby
budou vznikat v zařízení staveniště. Způsob nakládání se splaškovou vodou bude
upřesněn v Plánu organizace výstavby v dalším stupni projektové dokumentace.
Sociální zařízení staveniště musí být buď napojeno na kanalizační síť, nebo na
bezodtokou jímku na vyvážení. Přímo na staveništi budou instalována chemická WC.
Množství odpadní splaškové vody zatím dle dokumentace nebylo určeno. Dešťové
(srážkové) vody budou dle dokumentace při výstavbě vsakovat volně do terénu;
s postupující stavbou - jak budou budovány vodohospodářské objekty - bude voda
odváděna přes usazovací nádrže do vodotečí.
V dalším stupni projektové dokumentace bude dle dokumentace nakládání s
dešťovou vodou řešeno podrobněji - budou navrženy případné usazovací jímky
apod. Ve vztahu k technologickým odpadním vodám dokumentace uvádí, že se
jedná o vodu používanou např. na oplach stavebních strojů. Celkové množství této
vody je z hlediska životního prostředí nevýznamné a nelze jej v předstihu stanovit ani
odhadnout.
Provoz
Po dokončení výstavby silnice budou vznikat pouze odpadní vody dešťové
zachycené na povrchu vozovky. Odpadní vody technologické ani vody splaškové
nebudou vznikat. Dokumentace dále uvádí, že v průběhu procesu EIA bylo ve
spolupráci s projektantem nalezeno technické řešení vedoucí k minimalizaci vlivů na
vodní toky. Navrženy byly bezpečnostní prvky k ochraně povrchových vod v podobě
sedimentačních nádrží s koalescenčním odlučovačem ropných látek (DUN)
z hlediska kvalitativního a retenční nádrže (RN) jako opatření pro snížení průtoků
z hlediska kvantitativního – dokladováno tabulkou č.55 posuzované dokumentace.
Umístění DÚN a RN je patrné z grafické přílohy A4 – Opatření. Dále dokumentace
uvádí, že v úseku etapy III je navržena vsakovací retenční nádrž, v úseku etapy I
jsou z důvodu nemožnosti zasakovat navrženy retenční nádrže s řízeným odtokem
do nejbližších vodotečí.
Z dokumentace dále vyplývá, že pro vyhodnocení
vsakovacích poměrů v trase přeložky byl zpracován hydrogeologický posudek (AQH
s.r.o., 01/2019) [14], který prokázal, že horninové prostředí v úseku etapy I je pro
zasakování nevhodné; v úseku etapy III zasakovat lze. Hydrogeologický posudek byl
zpracován na základě výsledků vsakovacích zkoušek, které byly provedeny v sedmi
vrtaných sondách v koridoru přeložky. Nádrže (DUN) budou navržené v souladu s
ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek a ČSN EN
858-1, 2 Odlučovače lehkých kapalin. Retenční nádrže (RN) budou navrženy jako
zemní otevřený bazén rybničního typu dle místních podmínek buď se stálým
nadržením vody, nebo bez stálého nadržení (suchý poldr). Nádrže (RN) budou
navržené v souladu s ČSN 75 6261 Dešťové nádrže, v návaznosti na ČSN 75 9010
Vsakovací zařízení srážkových vod, TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými
vodami.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Výstavba
Nakládání se splaškovými vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů a s nařízením vlády č. 401/2015, o ukazatelích
a hodnotách příslušného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o
citlivých oblastech. Při dodržení standardních postupů produkce splaškových vod
nemůže nijak ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Provoz
Z hlediska identifikace zdrojů, které mohou ovlivnit jakost vod ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek. Způsob technického řešení z hlediska odvádění dešťových
vod (s odkazem na §1 odst. 1 a §5 odst. 3 vodního zákona - v co největší možné
míře upřednostnit vsakování nebo zadržování srážkových vod před jejich odváděním
do vodotečí a aby k případnému odvádění srážkových vod do vodotečí bylo
přistoupeno jen v odůvodněných případech) je komentován v další části
předkládaného posudku. Je však patrné, že hydrogeologický posudek (který není
součástí předložené dokumentace) specifikuje případné možnosti vsakování.

B.III.3 Odpady
Dokumentace obecně konstatuje, že odpady vzniklé při provádění stavebních prací
budou tříděny, ukládány do kontejnerů a předávány oprávněným osobám k využití či
odstranění. V rámci zařízení staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů, bude vedena evidence o způsobu
nakládání s jednotlivými druhy odpadů, odpady budou přednostně nabízeny k využití.
V období provozu vznikají odpady z úklidu a údržby komunikace. Jedná se zejména
o úklid vozovky, seřezávku krajnic, údržbu zeleně, čištění dešťových vpustí a stok
atd.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Nakládání s odpady v etapě výstavby i provozu se musí řídit platnou legislativou
v odpadovém hospodářství, a to bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní
prostředí. Ze strany zpracovatele posudku tedy bez připomínek.

B.III.4 Ostatní emise a rezidua
Hluk – etapa výstavby
Dokumentace uvádí, že zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní
zařízení a dopravní obsluha stavby záměru. Jde tedy o bodové a liniové zdroje hluku.
Dopravní prostředky pro dovoz a odvoz materiálu vytvářejí svým provozem liniové
typy zdrojů hluku, ostatní zařízení rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Protože v současné době není znám dodavatel stavby a použití stavebních
mechanismů při výstavbě ani přístupové cesty, nelze stanovit hluk z výstavby.
Přesné určení počtu strojů a jejich nasazení v průběhu pracovního dne bude
provedeno v další fázi projektové dokumentace.
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Dále dokumentace uvádí, že podrobnější hlukovou studii na výpočet hluku z výstavby
a případný návrh opatření ke snížení hlukové zátěže z výstavby je možné zpracovat
až na základě výše uvedených údajů.
Hluk – etapa provozu
Dokumentace uvádí, že pro potřeby posouzení hladiny akustického tlaku byla v rámci
předkládané dokumentace zpracována akustická studie.
Vibrace
Dále dokumentace uvádí, že v případě záměru lze prakticky vliv vibrací způsobených
provozem na chráněnou zástavbu vyloučit.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Posuzovaná stavba není zdrojem radioaktivního nebo elektromagnetického záření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Hluk – etapa výstavby
Vzhledem ke skutečnosti, že dosud není znám dodavatel stavby ani zásady
organizace výstavby, lze považovat za logické to, že součástí posuzované
dokumentace není detailněji propracovaná hluková studie pro etapu výstavby.
Požadavek na vypracování hlukové studie pro fázi výstavby je zapracován do
podmínek návrhu závazného stanoviska příslušného úřadu, jakož i doporučení pro
zásady organizace výstavby z hlediska eliminace vlivů na hlukovou zátěž.
Hluk – etapa provozu
Podmínky pro etapu provozu z hlediska hlukové zátěže jsou formulovány v další části
předkládaného posudku.
Vibrace
Ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších připomínek. Prověření vlivu vibrací
podél navrhované komunikace je komentováno v další části posudku.
Záření radioaktivní, elektromagnetické
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

B.III.5 Doplňující údaje
Dokumentace uvádí, že trasa posuzovaného záměru je vedena převážně v mírném
zářezu především po plochách zemědělské půdy. Výraznější násypy budou
realizovány v prostoru mimoúrovňových křižovatek a přemostění. Základní bilance
zemních prací je uvedena v tabulce 29 posuzované dokumentace.
Z dokumentace vyplývá, že pozemní komunikace představuje vždy zásah do krajiny
a jeho rozsah je dán charakterem území a technickým řešením silničního tělesa,
mostů křižovatek a dalších objektů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek. I vzhledem k nevyrovnanému
objemu bilancí zemních prací jsou formulovány do návrhu závazného stanoviska
odpovídající podmínky.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Z dokumentace vyplývá, že zájmové území se nachází mezi dálnicemi D7 a D8, mezi
Prahou a Kralupy nad Vltavou. Jedná se o poměrně urbanizované a značně
pozměněné území - prostory mezi sídly, zejména městy a okolními vesnicemi. Do
tohoto dosud zemědělského prostoru pronikají suburbie, tedy soubory na
ekonomicky atraktivních pozemcích, ale také a často současně soubory vyčleňované
z měst, tedy sice potřebné, ale svým způsobem překážející a obtěžující.
V tabulce 30 posuzované dokumentace je uveden výčet nejzávažnějších
environmentálních charakteristik dotčeného území. Dokumentace konstatuje, že
stavba je navržena v silně urbanizované krajině, mezi sídly, zejména městy, a
okolními vesnicemi. V zájmovém území dominuje orná půda, lesy mají charakter
menších fragmentů. Naprostá většina plánované silniční přeložky je vedena po
intenzivně obhospodařovaných polích s ornou půdou vysoké kvality.
Dokumentace uzavírá, že záměr je navržen v území s nevelkým množstvím přírodně
významných chráněných prvků. Z prvků, které jsou v zájmu ochrany přírody, lze
nalézt především ty, které tvoří husté krajinné sítě. Jedná se především o prvky
územního systému ekologické stability (převážně nefunkční) a významné krajinné
prvky. Kromě přírodní památky Pazderna na hranici zájmového území se v blízkosti
nevyskytují žádná zvláště chráněná území. Po hranici zájmového území (mimo
kontakt s trasou přeložky) prochází evropsky významná lokalita EVL Zákolanský
potok, která je zároveň přírodní památkou. Cca 800 m trasy přeložky prochází
přírodním parkem Okolí Okoře a Budče.
Z hlediska výskytu a migrací velkých druhů savců nepatří zájmové území
k nadregionálně významným, do zájmového území nezasahuje žádný dálkový
migrační koridor ani migračně významné území, pouze několik místních migračních
koridorů.
Území lze označit jako „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu zákona č.
20/1987 Sb., v platném znění. Celé zájmové území spadá do kategorie UAN III.
Posuzovaná přeložka prochází přes archeologickou lokalitu UAN I u Kněžívky a UAN
II v prostoru mezi Kněževsí Tuchoměřicemi.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku k této kapitole bez připomínek s tím, že uváděné
environmentální charakteristiky specifikované v této kapitole jsou dále rozvedeny
v kapitole C.II.
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C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny
v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou
být záměrem ovlivněny

C.II.1 Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Uvedená kapitola obsahuje popis územně správního uspořádání, výčet dotčených
obcí, informace o službách, rekreaci a cestovním ruchu, myslivosti a informace o
brokové myslivecké střelnici.
Stanovisko zpracovatele posudku:
I když a priori taková kapitola v rámci kapitoly C.II. není v příloze 4. zákona č.
100/2001 Sb. v platném znění takto výslovně požadována, je ze strany zpracovatele
posudku akceptována. Zejména z toho důvodu, že jsou zde z hlediska myslivosti
popsány všechny honitby potenciálně dotčené záměrem, což bylo pro zpracovatele
posudku i s ohledem na obdržená vyjádření podkladem pro formulování jedné
z podmínek návrhu závazného stanoviska týkající se prověření realizace ekoduktu,
jak je patrné z další části předkládaného posudku.

C.II.2 Ovzduší a klima
Dokumentace uvádí, že zájmové území náleží do teplé klimatické oblasti T2, která je
charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, s velmi krátkým přechodným
obdobím s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírně teplá,
suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší
dokumentace uvádí, že pro hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné
lokalitě vychází z map úrovní znečištění. Tyto mapy zveřejňuje každoročně MŽP a
uvádějí průměrné hodnoty koncentrací znečišťujících látek pro čtverce území o
velikosti 1 km2 vždy za předchozích 5 kalendářních let. Jak je patrné, podle ČHMÚ
jsou v území splněny všechny imisní limity, ze kterých se vychází při hodnocení
kvality ovzduší. Je překročen limit pro roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu,
k němuž se pouze přihlíží (§ 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek. Lze připomenout, že v době odevzdání posudku jsou již k dispozici údaje
za období 2013 až 2017, přičemž aktuální prezentované hodnoty nejsou významněji
odlišné od údajů uvedených v dokumentaci.

C.II.3 Voda
Povrchové vody
Hydrologické charakteristiky uvádí dokumentace v kapitole C.II3.1. Z dokumentace
vyplývá, že většina zájmového území spadá do povodí Dolní Vltava, na konci trasy
zasahuje do povodí Horního a středního Labe.
Celá trasa stavby I. etapy spadá do povodí III. řádu 1-12-02 Vltava od Rokytky po
ústí. Dle podrobnějšího členění zasahuje mezi staničeními 0,0 až 3,0 km do dílčího
povodí IV. řádu 1-12-02-0280 Zákolanského potoka, mezi staničeními 3,0 – 6,8 km
do povodí 1-12-02-0180 Podmoráňského potoka a dále trasa kopíruje rozvodnici
23

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101

povodí 1-12-02-280 a 1-12-02-0370 (Holubický potok) s hranicí povodí Turského
potoka 1-12-02-039.
Počátek trasy III. etapy do staničení 1,4 km náleží do dílčího povodí Vltavy (IV. řádu)
s číslem hydrologického pořadí 1-12-02-0210. Zbytek trasy spadá do povodí 1-05-04
Labe od Jizery po Vltavu, podrobněji do povodí IV. řádu toku Černávky s číslem
hydrologického pořadí 1-05-04-0570.
Z hlediska kvality vod v povrchových tocích dokumentace uvádí, že je tato kvalita
pravidelně sledována pouze v Zákolanském potoce před ústím do Vltavy.
Ve vztahu k záplavovým územím dokumentace konstatuje, že:
 s ohledem na polohu trasování jednotlivých variant etapy I na rozvodnicích nezasahuje
do trasy žádné záplavové území

 úsek etapy III začíná v údolní nivě Vltavy; zde se nachází záplavové území; aktivní
záplavové území je vázáno především na vymezené koryto Vltavy; vymezené záplavové
území Q100 lokálně vystupuje dále do údolní nivy až na okraj náspu počátku úseku etapy
III

Podzemní vody
Z dokumentace vyplývá, že z pohledu hydrogeologické rajonizace prochází trasa
hydrogeologickým rajónem č. 6250 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků
Vltavy. Pro proterozoické horniny je typické málo propustné prostředí s omezenou
puklinovou propustností. Většina puklin je sekundárně utěsněna jílovitým materiálem.
Hladina podzemní vody v proterozoických horninách bývá hluboce zaklesnuta.
Pro vyhodnocení vsakovacích poměrů v trase přeložky byl zpracován
hydrogeologický posudek (AQH s.r.o., 01/2019), který prokázal, že horninové
prostředí v úseku etapy I je pro zasakování nevhodné; v úseku etapy III zasakovat
lze.
Hydrogeologický posudek byl zpracován na základě výsledků vsakovacích zkoušek,
které byly provedeny v sedmi vrtaných sondách VS1-VS7 v koridoru přeložky a jsou
v dokumentaci uvedeny na obrázku 11 hodnocené dokumentace.
V hodnocené dokumentaci je uveden přehled o způsobu zásobování vodou
v jednotlivých obcích.
V zájmovém území se nachází OPVZ Tuchoměřice (studna) a OPVZ Středokluky
(studna, záložní zdroj). Umístění ochranným pásem je patrné z obrázku hodnocené
dokumentace. Zájmové území leží mimo CHOPAV.
Dokumentace dále uvádí, že v okolí trasy přeložky etapy I jsou v místech, kde není
vybudována veřejná vodovodní síť, využívány k zásobování obyvatelstva vodou či
k zemědělským účelům podzemní vody.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku se domnívá, že předběžný hydrogeologický posudek měl být
součástí dokumentace EIA; proto je v návrhu závazného stanoviska v rámci
požadavku na aktualizaci Studie odvodnění doporučeno, aby tento hydrogeologický
průzkum byl součástí této studie.
Na základě údajů prezentovaných v dokumentaci tak lze konstatovat, že byly splněny
§1 odst. 1 a §5 odst. 3 vodního zákona – tedy byl podán průkaz, že v rámci I. etapy
24

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101

stavby zasakování není možné, tedy nelze co největší možné míře upřednostnit
vsakování vod.
Ve vztahu k minimalizaci rizik ovlivnění jakosti povrchových a podzemních vod, jakož
i odtokových poměrů v lokalitě, jsou v závazném stanovisku formulována
odpovídající doporučení.

C.II.4 Půda
Dokumentace uvádí, že v zájmovém území převažují černozemě různých BPEJ,
které jsou uvedeny v tabulce č. 36 posuzované dokumentace; je zřejmé, že úsek
etapy I prochází převážně územím s půdami v I. třídě ochrany, v území dotčeném
etapou III jsou převážně půdy ve II. a IV. třídě ochrany.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku z hlediska popisu dotčených hlavních půdních
jednotek a tříd ochrany bez zásadnějších připomínek.
Dokumentace na úrovni procesu EIA poskytuje základní informaci o charakteru BPEJ
z hlediska nároků na půdy v kategorii ZPF.
Detailní záborový elaborát bude součástí dokumentace pro stavební povolení a jeho
vypracování musí být provedeno v souladu s příslušnými složkovými zákony i bez
ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.

C.II.5 Přírodní zdroje
Dokumentace v této kapitole popisuje geomorfologické a geologické poměry. Dále
dokumentace konstatuje, že v zájmovém území se nevykytují evidovaná chráněná
ložisková území, dobývací prostory ani prognózní zdroje. Dále dokumentace uvádí,
že na západním okraji obce Tuchoměřice se nachází poddolované území. V území
se nevyskytují žádná sesuvná území. Dále je popsáno radonové riziko a seismicita.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu této složky životního prostředí ze strany zpracovatele posudku bez
připomínek.

C.II.6 Biologická rozmanitost
Dokumentace konstatuje, že záměr je situován na severozápadní okraj velké
městské aglomerace hlavního města Prahy, do území s převažujícím zastoupením
ploch zdevastovaných lidskou činností či člověkem uměle vytvořených s druhovým
složením ochuzeným lidskou rušivou činností. Převážně jde o intenzivně využívané
agrocenózy, místně rozčleněné rozptýlenou polní zelení (stromořadí podél cest a
meze).
V rámci biologických průzkumů bylo v území dotčeném plánovaným záměrem
vymezeno 8 referenčních lokalit. Jedná se o lokality s výskytem přírodních, případně
polopřírodních prvků v jinak zemědělsky intenzivně využívané krajině. Tyto lokality
hostí ochranářsky nejzajímavější společenstva a mohou být potenciálními biotopy
zvláště chráněných druhů rostlin i živočichů a jsou v dokumentaci popsány.
Dále je uvedena specifikace současné fauny v zájmovém území, která vychází
z provedeného biologického průzkumu.
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Dále dokumentace uvádí, že migrační trasy živočichů v zájmovém území byly
zmapovány v Migrační studii, jejíž výsledky jsou v dokumentaci shrnuty. Je uváděno,
že výskyt a pohyb živočichů je v zájmovém území vázán především na omezené
fragmenty lesních porostů a plošky rozptýlené zeleně, které zpravidla doprovázejí
cestní síť, hranice pozemků a vodní toky.
Z botanického průzkumu vyplývá, že v zájmovém území bylo zjištěno 301 druhů
vyšších rostlin, mezi nimiž není žádný druh chráněný platnou národní legislativou.
Dokumentace konstatuje, že v zájmovém území převažuje antropogenní ekosystém,
mozaika obhospodařovaných zemědělských ploch s místními roztroušenými lesními
komplexy.
Cca 600 m západně od trasy plánované přeložky se nachází Přírodní památka
Pazderna.
Nejblíže je EVL Zákolanský potok (CZ 0213016) vzdálená od hlavní trasy přeložky
cca 1,4 km (var. B). Předmětem ochrany je populace raka kamenáče
(Austropotamobius torrentium), který se zde vyskytuje společně s rakem říčním
(Astacus astacus).
Dále dokumentace uvádí, že ve sledovaném území se nacházejí prvky ÚSES
nadregionálního, regionálního a místního (lokálního) významu, přehled prvků ÚSES
je doložen v tabulce 39 posuzované dokumentace; umístění prvků ÚSES je potom
patrné grafické přílohy A2 posuzované dokumentace.
Dále je z dokumentace patrné, že záměr kromě VKP ze zákona (vodní tok a les) je
v kontaktu s registrovaným VKP Tereziánská lipová alej, a to nájezdovou větví
okružní křižovatky jižně od D7 v případě realizace varianty B.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu biologické rozmanitosti ze strany zpracovatele posudku bez
podstatnějších připomínek. Lze pouze konstatovat, že v této popisné části
dokumentace není žádné shrnutí ani popis vyplývající z dosud provedeného
dendrologického průzkumu. Je patrné, že se záměrem je spojeno kácení prvků
dřevin rostoucích mimo les. Odpovídající návrh doporučení související
s problematikou kácení je formulován v návrhu závazné stanoviska příslušnému
úřadu.

C.II.7 Krajina a její ekologické funkce
Dokumentace konstatuje, že záměr leží převážně v oblasti krajinného rázu ObKR
Kladensko (celá etapa I.), v malém úseku (část III. etapy) na okraji ObKR Nymbursko
při hranici s ObKR Čelákovicko. Protože se jedná o okrajovou zónu těchto oblastí,
jakousi přechodovou (nárazníkovou) zónu („buffer“ zónu), ve které nedochází
k zásadní proměně charakteru krajiny, lze oblast ObKR Kladensko s jejími
charakteristikami a doporučeními vztáhnout na celý úsek záměru.
V rámci dokumentace EIA bylo zpracováno samostatné hodnocení vlivu záměru na
krajinný ráz (příloha B8).
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Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené popisné kapitole ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

C.II.8 Obyvatelstvo, hmotný majetek
V uvedené kapitole dokumentace konstatuje, že není navržena žádná demolice
obytných staveb. Dále je uvedeno, že v zájmovém území (etapa I a III stavby) se
nachází poměrně velký počet ploch UAN I a rovněž několik UAN II, zbylé území
spadá do kategorie UAN III. V oblasti se vyskytují také dvě plochy UAN IV (pískovna
v Kralupech nad Vltavou a štěrkovna v Minicích), nacházejí se však v úseku etapy II
(obchvat Kralup nad Vltavou), která není předmětem záměru. Většina evidovaných
ploch UAN I a UAN II se nachází v dostatečné vzdálenosti od navrhovaných tras,
několik ploch je však poměrně blízko nebo bude dokonce některou z tras (popř. větví
související MÚK či přeložkou silnice) zasaženo – v těchto místech lze s velkou
pravděpodobností očekávat při stavbě další archeologické nálezy, ovšem vzhledem
k charakteru území nelze tyto nálezy vyloučit prakticky v žádném úseku navrhovaných
tras.
Stanovisko zpracovatele posudku:
K uvedené popisné kapitole ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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C.III Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného
vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě
dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků
posoudit
Dokumentace uvádí, že z hlediska celkového zhodnocení kvality životního prostředí
a jeho únosného zatížení vyplývají následující závěry:
 zátěž obyvatelstva hlukem a emisemi při silničním průtahu – obyvatelé Velkých
Přílep, Turska a Kralup nad Vltavou jsou zatížení hlukem a emisemi z dopravy na
stávajících silnicích II/240 a II/101 (nulová varianta), které prochází přímo centry
obcí.
 půda: vzhledem k umístění záměru se nelze vyhnout záboru kvalitní orné půdy
(I. třída ochrany).
 voda: horninové prostředí v úseku etapy I je nevhodné pro zasakování. Tuto
skutečnost je nutné zohlednit při návrhu odvodnění komunikace.
 ochrana přírody: v zájmovém území byl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů
živočichů, pro jejichž ochranu bude nutné navrhnout minimalizační opatření.
 zachování
přírodních
stanovišť
s ohledem
na
okolní
zemědělsky
obhospodařovanou krajinu, zachování migrační prostupnosti krajiny – dle
dokumentace je řešitelné návrhem technických opatření.
 archeologie: Území lze označit jako „území s archeologickými nálezy“ ve smyslu
zákona č. 20/1987 Sb., v platném znění. Celé zájmové území spadá do kategorie
UAN III. Posuzovaná přeložka prochází přes archeologickou lokalitu UAN I a UAN
II. V etapě výstavby bude nutný archeologický dohled.
 rozpor s územně plánovací dokumentací: úsek I. etapy záměru není v souladu se
Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S ohledem na zákonem stanovené požadavky přílohy č.4 zákona k tomuto bodu
dokumentace není ze strany zpracovatele posudku připomínek s tím, že odpovídající
podmínky z hlediska identifikovaných vlivů jsou zapracovány do podmínek v návrhu
závazného stanoviska.
Ve vztahu k archeologii lze konstatovat, že v rámci předkládaného záměru musí být
postupováno ve smyslu zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném
znění, a to bez ohledu na proces posuzování vlivů na životní prostředí.
Je patrné, že pokud stavba nebude v souladu s územním plánem, nemůže být
realizována. Toto je však riziko oznamovatele, nikoliv procesu posuzování vlivů na
životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění.
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D. Komplexní charakteristika a hodnocení možných významných vlivů
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví
D.I.
Charakteristika
a
hodnocení
velikosti
a
významnosti
předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních,
přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i
dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Závěr studie vlivů na veřejné zdraví
Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru byla vypracována samostatná studie vlivu
na veřejné zdraví zpracovaná autorizovanou osobou pro hodnocení zdravotních rizik,
která je přílohou č. 3 dokumentace, a ze které vyplývají následující skutečnosti:
Znečištění ovzduší

Z hlediska vlivů na ovzduší závěr studie vlivů na veřejné zdraví uvádí, že v rámci
hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro
oxid dusičitý, benzen, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyren. Z
výše uvedených znečišťujících látek je nutno očekávat ve výpočtové oblasti zvýšené
riziko z expozice částic PM10, PM2,5 a benzo[a]pyrenu. Obdobná situace je však
typická pro většinu měst na území ČR. V případě krátkodobých i dlouhodobých
koncentrací NO2 není třeba v žádné části zástavby očekávat hodnoty nad hranicí
směrné hodnoty WHO, u benzenu nepřekračují hodnoty míru přijatelného rizika.
Vlivem uvedení záměru do provozu byly zjištěny změny v imisní zátěži, které u žádné
ze sledovaných imisních charakteristik nepředstavují významnou změnu v míře
zdravotního rizika. U dlouhodobých i krátkodobých koncentrací NO2 není třeba
předpokládat zvýšení koncentrací nad směrnou hodnotu WHO, přičemž celkově
převažuje počet obyvatel v oblastech s poklesem imisní zátěže nad oblastmi
s nárůstem imisní zátěže. V případě změn v koncentracích benzenu a
benzo[a]pyrenu byly změny v míře zdravotního rizika statisticky vypočteny výrazně
pod hranicí jednoho nového případu výskytu leukémie nebo rakoviny a stejně tak byl
vypočten vyšší počet obyvatel v oblastech s poklesem imisní zátěže oproti nárůstu. V
případě suspendovaných částic obou frakcí byly vypočteny změny v imisní zátěži a v
míře zdravotního rizika, které nejsou významné ve smyslu ohrožení zdraví a které
budou i v nejvíce dotčené části obytné zástavby převáženy jinými faktory. Rozdíly
mezi jednotlivými variantami jsou poměrně malé, obecně lze říci, že příspěvky
hodnoceného záměru budou srovnatelné pro stavy k roku 2024 a 2040 bez SOKP, v
případě stavu 2040 s SOKP budou již nižší. Hledisko kvality ovzduší není pro výběr
varianty příliš významné.
Hluková zátěž

V rámci provedeného vyhodnocení byla samostatně posuzována akustická situace v
obytné zástavbě podél hodnocené komunikace, dále podél stávajících komunikací,
pak v plochách vymezených pro budoucí výstavbu a dále bylo provedeno kumulativní
vyhodnocení pro působení stacionárních zdrojů a letecké dopravy. Jak vyplývá z
výsledků vyhodnocení, je možné očekávat v dotčené zástavbě podél hodnocené
komunikace převažující mírný nárůst počtu obtěžovaných a při spánku rušených
obyvatel (jedná se nejvýše o několik desítek případů). Naopak podél stávajících
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komunikací byl vypočten převažující pokles obtěžovaných a při spánku rušených
obyvatel, a to v řádu desítek.
Změny v míře kardiovaskulárního rizika byly vypočteny jak v zástavbě podél
hodnocené komunikace, tak podél stávajících komunikací statisticky poměrně
výrazně pod hranicí jednoho nového případu. Převažuje celkové snížení rizika
výskytu infarktu myokardu, pouze s výjimkou varianty A ve stavu 2040 s SOKP, kde
byl v zástavbě podél navrhované komunikace vypočten velmi mírný nárůst, avšak
několik řádů pod hranicí nového případu.
V lokalitách, které jsou v ÚP vymezeny pro funkci bydlení, byl vypočten nárůst počtu
obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel v řádu desítek, případně do druhé
stovky. Nárůst kardiovaskulárního rizika se opět pohybuje statisticky výrazně pod
hranicí jednoho nového případu infarktu myokardu. Z vyhodnocení kumulativního
působení dopravy a stacionárních zdrojů vyplývá, že příspěvek stacionárních zdrojů
je velmi málo významný a ke zvýšení počtu obtěžovaných či při spánku rušených
obyvatel může dojít jen zcela ojediněle.
Z pohledu porovnání variant záměru je možné konstatovat, že z jednotlivých
hodnocení vyplývá jako nejvhodnější varianta B, následuje B1, nejméně vhodná pak
varianta A. Ani v případě hlukové zátěže však rozdíly mezi jednotlivými variantami
nejsou významné ve smyslu ohrožení zdraví, žádná z variant nebude mít za
následek nepřiměřený nárůst hlukové zátěže, který by negativně ovlivnil zdraví
dotčené populace.
Ovlivnění faktorů pohody obyvatel
Dokumentace uvádí, že období výstavby záměru může být z hlediska faktoru pohody
obyvatelstva po přechodnou dobu zatěžující. Narušení faktoru pohody ve fázi
výstavby je možné očekávat především v souvislosti s dopravou materiálu na stavbu,
či v souvislosti s hlukem ze stavební činnosti. Ojediněle tak může docházet i
k vyššímu výskytu a pocitům rozmrzelosti místních obyvatel, a to především v době
nejhlučnějších fází výstavby, např. v etapě zemních prací.
Ve vztahu k etapě provozu dokumentace uvádí, že návrh vegetačních úprav a
zelených pásů na vybraných místech komunikace se příznivě projeví odcloněním
vizuálního kontaktu mezi obytnou zástavbou a posuzovanou přeložkou. Z hlediska
pohody obyvatel se pozitivně projeví také zemní val navrhovaný u Velkých Přílep.
Vlivy na řidiče a dopravní nehody
Dokumentace uvádí, že varianta A svými úrovňovými křižovatkami představuje větší
možnost střetů křižujících vozidel a je tudíž méně bezpečná. Varianta B (B1) kříží
komunikace mimoúrovňově a dále nahradí dvě stávající MÚK na D7 (exit 3 a exit 5),
nevyhovující z hlediska bezpečnosti, novou MÚK. Vzhledem k vyšší dopravní zátěži
očekávané na úseku etapy III je v dokumentaci navrženo opatření, aby v dalším
stupni projektové dokumentace (DÚR) bylo provedeno kapacitní posouzení přeložky
včetně napojení na D8.
Dělící účinky
Dokumentace uvádí, že kromě přímého ovlivnění obcí dochází i k dělícím účinkům.
Provoz na nové komunikaci může tvořit problémy s přechodem pěších, případně
cyklistů. Nejúčinnější ochranou proti střetu je mimoúrovňové křížení.
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Dělící účinek stavby je řešen řadou mostních objektů popsaných v kap.B.I.6.,
v dokumentaci jsou k kap. D.IV. navržena následující technická opatření:
 V DÚR dořešit přerušení příjezdové komunikace pro osadu Pazderna a Černovičky v km
1,2. Vhodným řešením je doplnit v místě křížení nadjezd.
 V DÚR doplnit víceúčelový nadchod v místě křížení regionálního biokoridoru RK 1121
a turistické trasy (km cca 9,8), který zároveň převezme funkci ekoduktu pro zvěř
kategorie C (střední savci).
 V DÚR prověřit kapacitu nadjezdu v km 5,3 dle požadavku obce Lichoceves.

Sociální a ekonomické vlivy
Dokumentace uvádí, že vlivem realizace záměru se předpokládají následující
skutečnosti:
- Zvýšené pracovní příležitosti během výstavby
- Zlepšení dopravní obslužnosti území – dojde k podstatnému zlepšení a zrychlení dopravní
obslužnosti území a k jeho napojení na hlavní síť silnic
- Podpora dalších průmyslových investic
- Vzhledem k odklonění dopravy mimo původní trasu je možné očekávat pokles tržeb
místních obchodníků, kteří jsou zaměřeni zejména na poskytování služeb motoristům
- Trasa navržené přeložky je téměř z celé části situována na obhospodařovanou
zemědělskou půdu; u zemědělských pozemků dojde výstavbou komunikace k jejich
rozdělení, důsledkem čehož mohou v některých případech vznikat plochy s nepříznivým
tvarem nebo tak malou výměrou, že se jejich obhospodařování pro zemědělce stane
nerentabilním; přestože bude na tyto pozemky zajištěn vhodný přístup pro příslušnou
zemědělskou techniku, bude ztíženo jejich obhospodařování; tuto problematiku je
v nutných případech vhodné řešit komplexními či jednoduchými pozemkovými úpravami

Vlivy na rekreační aktivity
Dokumentace uvádí, že zájmové území má průměrný potenciál k rekreačnímu
využívání. Je uvedeno, že záměr kříží celkem čtyři turistické trasy, v některých
úsecích bude nutno zajistit jejich přeznačení. V rámci navržených variant jsou
v dokumentaci tyto turistické trasy popsány.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy na veřejné zdraví
Jak je patrné z přílohových částí dokumentace, závěry hlukové a rozptylové studie
konstatují, že záměr je v navržené variantě možný s tím, že jako méně vhodnou lze
označit navrhovanou variantu A.
Z jiných částí dokumentace, jakož i z obdržených vyjádření a veřejného projednání
vyplynuly požadavky týkající se zprovoznění stavby jako celku. Současně z údajů
prezentovaných v dokumentaci vyplývá, že realizací podmiňující investice, kterou je
stavba „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“ dojde ke snížení dopravní zátěže na
komunikací Kladenská v této obci.
V rámci obdržených vyjádření bylo upozorněno na skutečnost, že budování nového
připojení přeložky na Kladenskou ulici, s nevyhovující kapacitou a technickým
stavem, ztrácí smysl při realizaci Jižního obchvatu obce Velké Přílepy vzhledem k
daleko nižším plánovaným intenzitám dopravy při zprovoznění obchvatu Velkých
Přílep. Došlo by tak pouze ke zbytečnému dalšímu záboru zemědělské půdy I. třídy
ochrany a narušování majetkových vztahů současných vlastníků, kteří tuto
zemědělskou půdu řádně obdělávají.
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Na základě všech skutečností shromážděných v rámci procesu EIA jsou ve vztahu
k uvedené problematice v návrhu závazného stanoviska formulovány následující
podmínky:


projektové přípravy stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8
a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Obchvat Kralup nad Vltavou včetně mostu, jako součást
aglomeračního okruhu – I. etapa“ koordinovat tak, aby bylo zajištěno uvedení obou staveb
do provozu ve stejném termínu; jiné řešení z hlediska zprovoznění etap je z hlediska vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví nepřípustné



projektové přípravy posuzované stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí
D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
koordinovat tak, aby bylo možné zajistit kolaudaci obou staveb ve stejném termínu; obě
stavby musí být zprovozněny současně



v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit nutnost úpravy napojení Kladenské ulice
na přeložku II/240 vzhledem k realizaci stavby Jižní obchvat obce Velké Přílepy jako
podmiňující stavby pro realizaci stavby „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi
dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101

Ovlivnění faktorů pohody obyvatel
V rámci stávající projektové přípravy záměru zatím nebyly identifikovány příjezdové
trasy pro stavbu vybrané varianty. Nelze proto vyloučit případné negativní dopady
etapy výstavby ve vztahu k faktorům pohody a majetku (jak obcí, tak soukromého
majetku). Ve vztahu k vlivům na faktory pohody jsou v návrhu závazného stanoviska
formulována následující doporučení pro další přípravu záměru:


investor stavby zajistí, že po celou dobu přípravy a výstavby bude zajištěn kontakt s
okolními obcemi a veřejností v oblasti komunikace a informování o průběhu přípravy a
realizace projektu a jeho potenciálních dopadech na okolí, včetně operativního reagování
na vznesené podněty a dotazy



investor stavby zajistí, že před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu
vybraných používaných komunikací a pasportizace stavu obytných objektů a jiného
soukromého majetku podél těchto komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za
zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením
stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu; tato
skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby, vydání kolaudačního
rozhodnutí bude podmíněno uvedením příjezdových komunikací ke stavbě do původního
stavu



obdobně po ukončení stavebních prací budou vyhodnoceny případné škody na obytných
objektech a jiném soukromém majetku, který bude ovlivněn etapou výstavby; následně
budou provedeny příslušné opravy nebo přijata odpovídající kompenzační opatření za
způsobené škody na náklady investora; vydání kolaudačního rozhodnutí bude podmíněno
provedením příslušných oprav nebo realizací kompenzačních opatření

Vlivy na řidiče a dopravní nehody
V souladu s dokumentací při realizaci varianty B je vzhledem k vyšší dopravní zátěži
očekávané na úseku etapy III doporučeno prověřit kapacitní posouzení přeložky
včetně napojení na D8; proto je v návrhu závazného stanoviska formulována
následující podmínka:


v rámci dokumentace pro územní řízení provést kapacitní posouzení přeložky včetně
napojení na D8
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Dělící účinky
Lze souhlasit s tím, že v případě realizace záměru je třeba vyloučit dělící efekt
stavby. Ten souvisí především se zajištěním možnosti neproblematického
obhospodařování zemědělských pozemků tak, aby byly minimalizovány i další
sociálně ekonomické dopady stavby. V návrhu závazného stanoviska jsou proto
formulována následující doporučení vyplývající z dokumentace, obdržených
vyjádření a z veřejného projednání:


dokumentace pro územní řízení, jakož i plán organizace výstavby, bude jednoznačně
dokladovat, že během výstavby i provozu navrhované komunikace bude zajištěna
odpovídající průchodnost pro místní obyvatelstvo, jakož i přístupy na zemědělské a lesní
pozemky včetně možnosti vjezdu zemědělské techniky (doporučuje se proto zpracování
projektu jednoduchých pozemkových úprav tak, aby v důsledku realizace stavby
nevznikaly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné zemědělské respektive lesní
pozemky); konkrétní řešení konzultovat s majiteli dotčených pozemků

V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí bylo upozorňováno na
negativní vliv související se zrušením příjezdové komunikace na Pazdernu. Proto
v návrhu závazného stanoviska je formulována následující podmínka:


v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit řešení příjezdové komunikace na pozemku
p.č. 820 v k.ú.Středokluky v km 1,2

Problematika v km 5,3 byla konzultována se zpracovatelem dokumentace. V souladu
s návrhem dokumentace je v návrhu závazného stanoviska formulováno následující
doporučení:


v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit řešení plnohodnotného nadjezdu v km 5,3

Doporučení dokumentace týkající se biokoridoru RK 1121 je komentováno v další
části předkládaného posudku.
Sociální a ekonomické vlivy
Ve vztahu k sociálním a ekonomickým vlivům ze strany zpracovatele posudku bez
podstatnějších připomínek.
Zcela nezpochybnitelná je skutečnost, že realizace jakékoli liniové stavby
představuje významné nároky na ZPF. V tomto případě se jedná o půdy nejvyšší
kvality. Obecně je vliv v dokumentaci označen za velký a významný. Je rizikem
oznamovatele, zda-li získá od příslušného úřadu – tedy v tomto případě MŽP –
souhlas s odnětím ze ZPF. Stejným rizikem oznamovatele záměru je, zda-li doloží,
že veřejný zájem realizace této stavby převáží nad zájmem ochrany zemědělského
půdního fondu.
Vlivy na rekreační aktivity
V souladu s návrhem dokumentace EIA je v návrhu závazného stanoviska
formulována následující podmínka:


po dohodě s Klubem českých turistů zajistit po realizaci záměru přeznačení turistických
tras a cyklotras tak, aby byla zachována jejich návaznost

Z hlediska celkové koncepce navrhovaného řešení zpracovatel posudku konstatuje,
že vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů vychází z navrženého řešení záměru; je
proto nezbytné dle názoru zpracovatele posudku pro další přípravu záměru
formulovat do návrhu závazného stanoviska následující doporučení:
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v rámci každé žádosti o stanovisko pro navazující řízení dle §9a odstavce 6 zákona bude
k zákonem stanoveným podkladům rovněž krajskému úřadu doloženo plnění podmínek
tohoto závazného stanoviska

Podmínka je stanovena zpracovatelem posudku a zabezpečuje realizaci záměru
v podobě předložené do procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na ovzduší - etapa výstavby
Dokumentace konstatuje, že v období výstavby lze za rozhodující zdroj znečišťující
ovzduší považovat zemní práce, které tvoří podstatnou část objemu všech
stavebních prací, a pokládku živičných povrchů. Do ovzduší budou při nich
emitovány především prachové částice. Významný podíl na celkové prašnosti pak
bude mít resuspenze prachových částic způsobená opětovným zvířením již jednou
usazené látky. Dalšími zdroji znečišťujícími ovzduší budou pojezdy obslužné dopravy
po okolních komunikacích (liniové zdroje) a pohyb mechanizace na staveništi (plošný
zdroj). Výstavba posuzované přeložky bude působit po časově omezenou dobu
negativním vlivem na kvalitu ovzduší v bezprostřední blízkosti staveniště. Výraznější
ovlivnění lze očekávat především u krátkodobých maximálních koncentrací
znečišťujících látek. V době realizace stavby budou dodržována ochranná opatření
pro minimalizaci prašnosti a emisí ostatních znečišťujících látek. Tato opatření
(skrápění plochy staveniště, zajištění řádné údržby všech využívaných přístupových
cest ke staveništi, technický stav nákladních vozidel a stavební mechanizace apod.)
budou trvale kontrolována technickým dozorem stavby.
Vlivy na ovzduší - etapa provozu
Závěr rozptylové studie uvádí, že hodnocení kvality ovzduší bylo provedeno v
souladu se zadáním pro následující varianty a stavy:







Rok 2024 – nulová varianta
Rok 2024 – aktivní varianty A, B, B1
Rok 2040 (bez SOKP) – nulová varianta
Rok 2040 (bez SOKP) – aktivní varianty A, B, B1
Rok 2040 (s SOKP) – nulová varianta
Rok 2040 (s SOKP) – aktivní varianty A, B, B1

Podle podkladů ČHMÚ je kvalita ovzduší v lokalitě plánovaného záměru poměrně
dobrá. V pětiletém průměru jsou splněny téměř všechny imisní limity, z nichž se při
hodnocení kvality ovzduší vychází (viz § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012). Výjimkou
jsou průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, u nichž bylo na většině území
zaznamenáno překračování imisního limitu. V tomto případě se jedná o imisní
charakteristiku, k níž se pouze přihlíží.
Závěr rozptylové studie uvádí, že nejvyšší příspěvky automobilové dopravy byly
zpravidla vypočteny na severním okraji Prahy, podél úseků SOKP a dále podél
navazujícího úseku dálnice D8. V prostoru samotné posuzované komunikace budou
ve výchozích stavech příspěvky dopravy nízké. Vlivem provozu záměru lze obecně
očekávat zvýšení koncentrací podél samotné komunikace a dále (zejména v roce
2024 a 2040 ve stavu bez SOKP) podél severní části dálnice D8. Naopak snížení
imisní zátěže bylo obecně vypočteno podél dálnice D7, případně podél stávajících
komunikací II/240 a II/101. V případě stavu pro rok 2040 s SOKP bylo ještě snížení
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koncentrací vlivem záměru vypočteno právě podél úseku SOKP. Dále lze obecně
konstatovat, že vlivem provozu záměru lze očekávat nárůst koncentrací podél
posuzované komunikace a pouze v okrajových částech obytné zástavby. Ve stavu
2040 s SOKP je příspěvek hodnocené komunikace celkově nižší oproti stavům k
roku 2024 a 2040 bez SOKP. Oproti tomu snížení příspěvku dopravy bylo většinou
zaznamenáno v centrální části sídel podél stávajících komunikací II/240.
Vlivy na klima
Dokumentace konstatuje, že z globálního měřítka (makroklimatu) záměr negeneruje
žádné nové zdroje skleníkových plynů. Jedná se pouze o územní přerozdělení
zdrojů, které se budou v širším území nacházet bez ohledu na (ne)realizaci
předkládaného záměru.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy na ovzduší - etapa výstavby
Zpracovatel posudku konstatuje, že etapa výstavby nepochybně může být zdrojem
emisí ovlivňujících imisní situaci, avšak omezování emisí lze úspěšně řešit v rámci
zásad organizace výstavby z hlediska omezování sekundární prašnosti čištěním
komunikací a zařízením stavenišť, zkrápěním apod.
Dokumentace EIA z hlediska minimalizace vlivů na ovzduší v etapě výstavby
navrhuje doporučení, která zpracovatel posudku reflektuje a částečně modifikuje. Dle
názoru zpracovatele posudku lze považovat za účelné, aby investor, v případě
realizace záměru, smluvně se zhotovitelem stavby zajistil plnění následujících
doporučení, která by měla být zapracována do smlouvy se zhotovitelem stavby a
která by měla směřovat k minimalizaci vlivů na ovzduší v etapě výstavby:


pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů na ovzduší budou obsahovat následující požadavky:
 staveništní komunikace budou pravidelně čištěny, skrápěny nebo používány aktivní látky k
potlačení prašnosti
 používat stroje s nižšími emisemi PM (splňující alespoň emisní normu Stage I dle Směrnice
97/68/ES) a věnovat se jejich údržbě, jedná se o optimální nastavení motorů, omezení volnoběhu
strojů a zamezení přetěžování techniky
 po dobu stavby je nutné dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem, obsluha strojů
vyškolenými pracovníky, tj. plnit nákladní vozidla ve správné poloze tak, aby nedocházelo k násypu
materiálu mimo vozidlo
 po dobu stavby je nutné redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů mimo silniční
techniky na minimum
 v případě sucha bude zajištěno skrápění staveništních ploch
 v případě dlouhodobého sucha a při silnějším větru omezit stavební práce, případně zamezit šíření
prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště
 k zajištění kontrolovatelnosti realizace protiprašných opatření při suchém, nebo větrném počasí, je
nezbytné průběžně sledovat aktuální údaje minimálně o směru a rychlosti větru, vlhkosti vzduchu a
teplotě a také předpovědi vývoje těchto údajů. Údaje ze sledování vývoje výše uvedených
parametrů průběžně zaznamenávat ve stavebním deníku pro potřebu zpětné kontroly
 minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu o zrnitosti do 4 mm
na staveništi; dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v silech nebo v boxech, ohradit
jednotlivé materiály a zamezit vyfoukávání jemných částic do okolí
 umisťovat venkovní skládky na závětrnou stranu a současně materiály na deponie umisťovat tak,
aby horní vrstvu tvořil vždy nový přirozeně vlhký materiál
 při tvorbě deponií a mezideponií minimalizovat vyfoukávání prachu větrem:
 preferovat jednu velkou haldu namísto více menších (realizace jedné haldy místo dvou zmenší aktivní povrch
až o 25 %)
 podélné haldy vytvářet rovnoběžně s převažujícím směrem větru
 lze využívat i existující překážky, například stromy, keře apod., popřípadě budovat vlastní překážky z
přenosných materiálů
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 při rychlosti větru překračující 5 m/s zakrýt, případně je-li to dostatečné k zamezení šíření prašnosti do okolí,
skrápět všechny deponie o zrnitosti menší než 8 mm. Při rychlosti větru překračujícím 10 m/s omezit práce na
stavbě nebo alespoň omezit činnosti způsobující prašnost.

Vlivy na ovzduší - etapa provozu
Z rozptylové studie vyplývá, že záměr je z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší možný. Z
hlediska Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 se jedná o
stavbu, která je v souladu s tímto programem a měla by po svém dokončení přispět
ke zlepšení kvality ovzduší v této části Středočeského kraje, jelikož odvede dopravu
z oblastí obytné zástavby. Vzhledem ke skutečnosti, že mezi přípravou záměru a
realizací záměru nepochybně uplyne delší doba, současně dojde k technickému
upřesnění výškových a směrových parametrů přeložky, je v návrhu závazného
stanoviska formulována následující podmínka:
Pro další projektovou přípravu je z hlediska vyhodnocení vlivů na ovzduší
formulována odpovídající podmínka:


součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná rozptylová studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy

Vlivy na klima
Z hlediska vlivů na klima nelze předpokládat, že by tento vliv mohl nastat. Ze strany
zpracovatele posudku bez připomínek, i když konstatování o územním přerozdělení
zdrojů skleníkových plynů mohlo být doloženo tak, jak tomu je i u některých jiných
liniových zdrojů v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další a fyzikální a biologické
charakteristiky
Jak je z dokumentace patrné, na základě dopravního modelu byla zpracována
Hluková studie, která tvoří přílohu č. B 2 dokumentace EIA. V ní je obsažena i mapa
s umístěním výpočtových bodů a izofony podél přeložky.
V dotčeném území je vyhodnocen vliv provozu záměru v posuzovaných variantách u
stávající obytné zástavby, u rekreačních objektů a dále na hranici ploch vymezených
územními plány pro bydlení. Po realizaci záměru bude hluk z provozu na navrhované
silnici plnit stanovené hygienické limity 60 dB v denní dobu a 50 dB v noční dobu u
stávajících staveb ve variantě B (B1) bez opatření. U varianty A budou muset být pro
zajištění limitu provedena technická opatření, dvě protihlukové stěny (valy) v celkové
délce min. 720 metrů u obcí Tuchoměřice a Velké Přílepy.
U ploch vymezených územními plány pro bydlení bude nutné stanovit hranici, za
kterou může být zástavba realizována, případně budou v dalším stupni navržena
technická opatření v blízkosti navrhované trasy. Ve variantě A bude nutné ochránit
plochy u tří obcí (Kněževes, Lichoceves a plánovaná plocha v obci Chvatěruby).
Stejně tak u varianty B1 se jedná o tři obce (Tursko, Lichoceves a plánovaná plocha
v obci Chvatěruby). Ve variantě B se jedná o dvě obce (Lichoceves a plánovaná
plocha v obci Chvatěruby).
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Z hodnocení všech komunikací v území dále vyplývá, že po realizaci navrhované
přeložky dojde k výraznému poklesu akustické zátěže v území podél stávajících tras
silnic II/240 a II/101. V území dojde také k nárůstu akustické zátěže. Kromě varianty
A však nikde, kde je překročena hranice hlučnosti 60 dB v denní a 50 dB v noční
dobu, nedojde k navýšení o více než 0,9 dB, akustické zatížení se tak u hlukem více
zatížených objektů pozorovatelně nezmění.
Z provedeného hodnocení lze dle hlukové studie odvodit následující pořadí variant,
které vychází z akustických dopadů v bezprostřední blízkosti navrhované
komunikace. Nejvhodnější je z hlediska akustických dopadů a změny hlučnosti v
území varianta B, následuje varianta B1 a jako nejméně vhodná byla zhodnocena
varianta A.
Dále z hlukové studie vyplývá, že výstavba přeložky přinese změnu akustických
poměrů v území. Zatímco podél navrhované trasy lze zaznamenat lokální nárůst
hlukové zátěže, podél stávajících tras silnic II/240 a II/101 a dalších komunikací byl
vypočten převážně pokles akustické zátěže. Výpočtové body byly umístěny zejména
do centrálních částí obcí, kde stávající komunikace tvoří průtah a kde se
předpokládají větší změny hlukové zátěže (i nad 0,9 dB). Výpočet v bodech byl
proveden na hranici chráněného venkovního prostoru staveb (tj. 2 m od fasády
hodnocených objektů) ve výšce druhého nadzemního podlaží.
Z hlediska dalších fyzikálních a biologických charakteristik dokumentace zmiňuje
vibrace, radioaktivní a elektromagnetické záření a světelné znečištění. Z hlediska
vibrací dokumentace uvádí, že vzhledem k tomu, že navržené varianty přeložky jsou
vedeny mimo intravilány obcí, bude vliv vibrací nevýznamný. Výjimku může tvořit
pouze provoz těžké techniky po provizorních příjezdových cestách. Trasy na
přepravu materiálů budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace v rámci
Zásad organizace výstavby.
Realizace záměru nezmění radiační situaci v okolí trasy.
Ve vztahu ke světelnému znečištění dokumentace uvádí, že s trvalým nočním
osvětlením komunikace se nepočítá. Dále je uvedeno, že vliv nočního osvětlení
krajiny reflektory aut je průvodním jevem každé silniční komunikace. Významný je
pouze tehdy, pokud osvětlení zasahuje určitou citlivou část území. Tou může být
obytná zástavba nebo přírodní rezervace s citlivými druhy. Posuzované varianty
trasy jsou vedeny mimo obce, přírodní citlivé lokality se v okolí trasy nevyskytují.
Navíc dle dokumentace navržená doprovodná vegetace komunikace bude do určité
míry světelné znečištění pohlcovat.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Etapa výstavby - hluk

Lze konstatovat, že na úrovni stávající projektové přípravy, kdy není dosud známý
dodavatel stavby ani postup stavebních prací, nelze objektivně vyhodnotit hluk
v etapě výstavby. Podstatné je však jednoznačně požadovat, aby v rámci další
projektové přípravy byly detailně diskutovány navrhované přepravní trasy pro etapu
výstavby tak, aby byla významně eliminována rizika narušení faktorů pohody
bydlícího obyvatelstva a současně aby byla zajištěna nezbytná oprava komunikací
po ukončení stavby. Lze požadovat respektování následujícího opatření pro
minimalizaci negativních vlivů v etapě výstavby zapracované do návrhu závazného
stanoviska:
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 investor stavby zajistí, že při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako
jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů
stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby investor stavby zajistí, že ve
výběrovém řízení na provedení stavby budou zohledněny
požadavky na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu
prostředí šetrných technologií)

Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu hluku v etapě výstavby bude součástí
další projektové přípravy, protože je nutné se touto problematikou seriozně zabývat
až po vypracování zásad organizace výstavby (ZOV). V této souvislosti je
formulováno pro další projektovou přípravu doporučení, aby součástí prováděcích
projektů po výběru zhotovitele stavby a konečném upřesnění navržených
přepravních tras byla akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a
technickými opatřeními dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby,
případně bude navrhovat další opatření technického respektive organizačního
charakteru. Jsou proto formulována následující doporučení:


pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů hluku v etapě výstavby budou obsahovat následující požadavky:
 při začátku stavebních prací bude provedeno kontrolní měření hluku u nejbližší obytné zástavby a
budou konkretizována případná protihluková opatření
 celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení
faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
 veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány pouze v denní době s výjimkou akusticky nevýznamných činností
 staveništní dopravu organizovat vždy podle možností mimo obydlené zóny (v trase nové
komunikace)
 všechny hlučné stavební práce v blízkosti chráněných objektů budou prováděny pouze v denní
době, a to od 06.00 až 21.00 hodin
 stavební práce nebudou probíhat v noční době
 v rámci výstavby budou použity stroje s garantovanou nižší hlučností; budou kombinovány
hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti, bude zkrácen provoz výrazných hlukových
zdrojů v jednom dni – práce budou rozděleny do více dnů po menších časových úsecích
 stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou s pohltivým
povrchem
 se stavebními pracemi postupovat v ose budoucí komunikace s minimálním rozsahem staveništní
dopravy vedené přes obydlená území
 zásady organizace výstavby z hlediska vlivů hluku budou koordinovány se stavbou obchvatu
Kralup nad Vltavou



po výběru zhotovitele stavby bude vypracována akustická studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet ze zásad organizace výstavby a upřesněných znalostí o nasazení
jednotlivých stavebních mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu
pro etapu výstavby

Etapa provozu - hluk

Vzhledem ke skutečnosti, že proces EIA je prvním ucelenějším materiálem,
vyhodnocujícím dopady záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné
zdraví, lze i akustickou studii chápat jako primární podklad, který bude v rámci další
projektové přípravy zpřesňován jak z hlediska technického řešení, tak i z hlediska
případné aktualizace dopravy, kterou je dle názoru zpracovatele posudku v rámci
další přípravy záměru nutné zohlednit.
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí stavby „Přeložka silnice II/240
(D7-D8) úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ (dále jen „Přeložka
II/240“) byl vznesen požadavek na řešení problematického napojení Přeložky II/240
na obec Velké Přílepy ulicí Kladenskou s nevyhovující kapacitou a technickým
stavem. V rámci přílohy B.15 jsou dokladovány změny dopravních intenzit při
38

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101

realizaci stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“ ze kterých vyplývá, že realizací
obchvatu dojde k odlehčení dopravy v centru obce a tím ke zlepšení hlukové situace
v obci. Proto je v návrhu závazného stanoviska uvedena podmínka aby projektové
přípravy posuzované stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí D7,
dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“ byly
koordinovány tak, aby bylo možné zajistit kolaudaci obou staveb ve stejném termínu;
obě stavby musí být zprovozněny současně.
Přestože stavba „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“ bude muset být podrobena
samostatnému procesu posuzování vlivů na životní prostředí (protože stavba
obchvatu naplňuje dikci bodu 48 přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění) domnívá se zpracovatel posudku, že v rámci aktualizované akustické studie
pro hodnocený záměr musí být zohledněna i stavba „Jižní obchvat obce Velké
Přílepy“. V příloze B.15 je konstatováno, že realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy“ dojde k nárůstu dopravy na přeložce mezi MÚK u Lichocevsi a MÚK
Svrkyně. Je proto navržen zemní val v oblasti Kamýku s tím, že parametry zemního
valu budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace přeložky II/240, a to
s ohledem na závěry akustické studie, která bude aktualizována na základě
dopravního modelu zohledňujícího jižní obchvat Velkých Přílep. Proto následující
podmínka zohledňuje (i přes skutečnost, že stavba „Jižní obchvat obce Velké
Přílepy“ bude podrobena samostatnému procesu posuzování vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví) i požadavek prověření funkčnosti navrhovaného zemního
valu souvisejícího s obchvatem Velkých Přílep:


součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy
 bude dále specifikovat způsob stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro bydlení,
za kterou může být realizována nízkopodlažní zástavba, včetně případného návrhu protihlukových
technických opatření
 bude prověřovat plnění hygienických limitů u obce Úžice v blízkosti napojení silnice III/0081 na
dálnici D8 a případně v prostoru nájezdu navrhovat protihluková opatření pro ochranu obce Úžice;
 bude podrobněji konkretizovat parametry navrhovaného zemního valu v oblasti Kamýku
v souvislosti s realizací podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 vyhodnotí hlukovou zátěž v obci Středokluky u zástavby komunikace Lidická a na komunikaci
III/0073 Kněževes – Dobrovíz a v případě potřeby navrhne odpovídající protihluková opatření



v průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu na navrhované komunikaci včetně
stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“; volba bodů pro měření v chráněném venkovním
prostoru staveb bude konzultována s orgánem ochrany veřejného zdraví; v úsecích, kde by
bylo měřením hluku prokázáno překročení platných hygienických limitů, musí být
provedena dodatečná protihluková opatření



k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření
prokazujícím nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu
v chráněném venkovním prostoru staveb

Ve vztahu k dalším fyzikálním a biologickým charakteristikám ze strany zpracovatele
posudku bez připomínek.
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D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové a podzemní vody dokumentace rozděluje na:
 vlivy na jakost vod – změna především chemických charakteristik povrchových, případně
podzemních vod jednak v důsledku provozu a zimní údržby vozovek, jednak při
případných haváriích
 vlivy na změnu hydrologických poměrů – silniční komunikace může ovlivnit hydrologický
režim řadou způsobů: krátkodobým zvýšením průtoků v povrchových tocích v důsledku
zvýšeného povrchového odtoku z vozovek, hydrotechnickými zásahy do toků
(přeložkami), změnou rozlohy zátopových území, zásahy do melioračních řadů, tvorbou
podmáčených míst, změnou proudění podpovrchových vod v důsledku změny reliéfových
poměrů vybudováním zemního tělesa silnice
 vlivy na podzemní vody

Vlivy na jakost vod
Etapa výstavby

Dokumentace konstatuje, že způsob nakládání s odpadními vodami ve fázi výstavby
bude v souladu s platnou legislativou, konkrétně 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. Vznik
technologických odpadních vod lze očekávat v souvislosti s procesem čištění
nákladních automobilů vyjíždějících ze staveniště. Mytí aut bude možné provádět
pouze v prostoru zařízení stavenišť, a to buď pomocí mobilních myček umístěných
před vjezdem na veřejné komunikace, nebo bude prováděno na zpevněné ploše
zařízení stavenišť, odkud budou vody svedeny přes lapoly do bezodtoké jímky, která
bude pravidelně vyvážena a s vodou bude dále nakládáno v souladu s platnou
legislativou.
Při výstavbě je dle dokumentace nutno zamezit splachům zeminy do okolí. Proto je
nutné uvažovat o opatřeních pro případ přívalových dešťů. Ve Studii odvodnění,
která je přílohou B11 Dokumentace EIA, je doporučeno vybudovat provizorní zemní
nádrže pro zachycení splachů ze staveniště. Zanesení vodních toků těmito splachy
negativně ovlivňuje vodní faunu a flóru. Tyto nádrže budou řešeny jako zemní
prohlubně bez opevnění. Užitná velikost nádrží musí být navržena individuálně podle
velikosti přilehlého staveniště.
Dokumentace dále konstatuje, že z hlediska možného ovlivnění EVL Zákolanský
potok je důležitý úsek navrhované přeložky procházející okolo Černoviček a
Pazderny, který spadá do dílčího povodí Zákolanského potoka (1-12-02-0280).
V tomto úseku je nutné, aby dešťové vody ze staveniště byly zachytávány příkopy a
svedeny do bezodtokých usazovacích jímek. Tyto jímky budou dle potřeby vyváženy
a s vodou se bude dále nakládat dle platné legislativy. Usazené kaly z jímek budou
pravidelně vybírány a následně odváženy na skládku k tomu určenou.
Etapa provozu

Dokumentace uvádí, že systém odvodnění záměru zahrnuje bezpečnostní prvky pro
ochranu povrchových vod. Jsou navrženy dešťové usazovací nádrže (DUN), které
mají obecně za úkol zachytit usaditelné látky povrchového odtoku ze silnice, jednak
látky vzlínající k hladině nebo odstranitelné průtokovým filtrem (nejdůležitější jsou
ropné látky) a odstranit je tak z povrchového odtoku před jeho výtokem do recipientu.
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Odloučení nečistot tak probíhá sedimentací a následnou filtrací sorpčními fibroilovými
filtry.
Při havarijním stavu na silnici (dopravní nehody) a úniku nebezpečných látek do
okolního prostředí musí být provedena likvidace havarijních následků přímo v místě
havárie. Je nutno operativně identifikovat zdroj a neodkladně provést zabezpečovací
práce. Sanace musí být řešena v souladu s příslušnými zákony a nařízeními.
Pro eliminaci následků z havarijního znečištění nebezpečnými látkami jsou na
kanalizačním systému navrženy zabezpečovací prvky v podobě dešťových
usazovacích nádrží s odlučovači ropných látek. Jejich kapacita by měla být navržena
tak, aby zajistila celý objem cisternového vozu na svém záchytném území.
Za běžného provozu komunikace je zdrojem kontaminace povrchových vod, které
jsou v kontaktu s trasou, odtékající srážková voda ze zpevněného povrchu silnice.
Tyto vody obsahují široké spektrum látek, které souvisejí s provozem a údržbou
silnice. Z praktického hlediska, ve vazbě na možná ochranná opatření, je třeba se
zaměřit tři skupiny kontaminantů: nerozpuštěné látky (tyto látky mohou být před
vstupem do vodních ekosystémů z velké části odstraněny sedimentací v retenčních
nádržích, které jsou v rámci odvodnění záměru navrženy), ropné látky (odvodnění
přeložky zahrnuje návrh se stabilními nornými stěnami a DUN (dešťové usazovací
nádrže), které budou opatřeny odlučovači lehkých kapalin. Navrženy jsou
koalescenční odlučovače ropných látek, které zajistí svou účinností omezení průniku
ropných látek do recipientu podrobněji) a chloridy.
Vlivy na změnu hydrologických poměrů
Dokumentace uvádí, že přestože přeložka prochází několika dílčími povodími, vodní
tok kříží pouze v jejím koncovém úseku (Černávka). Samotná stavba přeložky se
přímo nedotýká žádné vodní plochy.
Výpočet množství srážkové vody dopadající na povrch vozovky podle dílčích povodí
je uveden v kap. B.III.3. posuzované dokumentace. Trasování komunikace etapy I
vede v blízkosti rozvodnic mezi jednotlivými povodími. Výstavbou zářezů či náspů
může dojít k usměrnění povrchového ronu při přívalových srážkách a tím i k přetoku
mezi dílčími povodími. Klíčovým vstupním podkladem pro hodnocení vlivu dešťových
vod z komunikace na vodní toky je navržený způsob odvodnění.
V rámci počáteční přípravy záměru (technická studie) bylo odvodnění komunikace
navrženo pouze koncepčně. V průběhu procesu EIA bylo ve spolupráci
s projektantem nalezeno technické řešení vedoucí k minimalizaci vlivů na vodní toky.
Navrženy byly bezpečnostní prvky k ochraně povrchových vod v podobě
sedimentačních nádrží s koalescenčním odlučovačem ropných látek (DUN)
z hlediska kvalitativního a retenční nádrže (RN) jako opatření pro snížení průtoků
z hlediska kvantitativního.
V úseku etapy III je navržena vsakovací retenční nádrž, v úseku etapy I jsou z
důvodu nemožnosti zasakovat navrženy retenční nádrže s řízeným odtokem do
nejbližších vodotečí.
Vlivy na podzemní vody
Dokumentace uvádí, že těleso komunikace může v určitých úsecích znamenat zásah
do režimu proudění podzemních vod. V úsecích, kde je trasa vedena po násypu, se
přitížením povrchu znesnadní komunikační cesty pro proudění mělké podzemní
41

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101

vody. To může vést k lokálnímu vzdutí její hladiny. Naopak v úsecích, kde je trasa
vedena v zářezu a pod úrovní hladiny podzemní vody, dojde k poklesu hladiny vlivem
umělého snižování formou drenáží. Vliv umělého snížení hladiny podzemní vody se
pak projeví v blízkém nebo širším okolí, především v závislosti na hloubce zářezu,
morfologii terénu a charakteru zasaženého hydrogeologického kolektoru v dané
lokalitě. I při menších zářezech však tento zásah znamená zmenšení ochranné krycí
vrstvy nad vodonosnými horninami.
Na podkladě v současnosti dostupných informací lze dle dokumentace očekávat, že
hladina podzemní vody v linii jednotlivých variant přeložky silnic se nachází
v hloubkách větších, než je hloubka výkopů pro zářezy. Očekávané hloubky
podzemní vody v trase etapy I jsou větší než 10 m. V trase etapy III se nachází od 4
do 8 m. Při výstavbě komunikace by dle dokumentace nemělo dojít k ovlivnění
hladiny podzemní vody a tím ani k ovlivnění kolektoru podzemních vod.
Obce Lichoceves, Noutonice a Svrkyně jsou významně závislé na zdrojích vody z
domovních studní. Z hlediska vedení trasy I. etapy, která se nachází na druhé straně
od hydrologického rozvodí, je možnost ovlivnění dle dokumentace výstavbou velmi
malá.
Zájmové území neprochází chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.
Ve vzdálenosti 715 m západně od staničení 2,3 se nachází prameniště
bezejmenného přítoku Zákolanského potoka (u lokality Pazderna). Odvodnění
přilehlého úseku je navrženo do retenční nádrže v km 2,5, odkud je voda trubním
odpadem řízeným odtokem vypouštěna do koryta bezejmenné vodoteče pod
prameništěm. S ohledem na způsob odvodnění komunikace bez vlivu na prameniště.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy na jakost vod – etapa výstavby
Pro stavbu bude zpracován havarijní plán ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
s jehož obsahem budou seznámeni všichni pracovníci stavby. Protože toto povinnost
vyplývá z příslušného složkového zákona, není nutné ve vztahu k této problematice
formulovat do návrhu závazného stanoviska žádné podmínky. Zpracovatel posudku
však považuje za účelné jednoznačně eliminovat ovlivnění EVL Zákolanský potok
v etapě výstavby. Proto je v návrhu závazného stanoviska formulována následující
podmínka:


v rámci dokumentace pro stavební povolení bude podrobně rozpracováno vyloučení
odvádění dešťových vod ze stavenišť do Zákolanského potoka v úseku procházejícím
okolo Černoviček a Pazderny; bude doložen způsob zachytávání dešťových vod a jejich
svedení do bezodtokých usazovacích jímek; zásady organizace výstavby potom budou
dokladovat vyvážení těchto jímek a nakládaní s vodou v těchto jímkách

Vlivy na jakost vod – etapa provozu
Dle názoru zpracovatele posudku bude nezbytné v rámci další projektové přípravy na
základě konkrétních podmínek vyplývajících z upřesněného návrhu rozsahu úseků
s dešťovou kanalizací a úseků odvodněných pomocí silničních příkopů stanovit, jaký
podíl zasolených vod může v zimním období skutečně dorazit do recipientu (to je
stanovit podíl úniku do okolního prostředí). Například metodika k vyhodnocování vlivu
liniových staveb (pozemních komunikací) na životní prostředí (výstup projektu
PPŽP/480/1/98) předpokládá v případové studii, že do toku pronikne 30%
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aplikovaných chloridů. Lze předpokládat, že v souladu s platnou legislativou bude
v rámci dokumentace pro stavební povolení zpracován aktualizovaný výpočet vlivu
chemických rozmrazovacích látek v odtoku z komunikace na recipientní vodoteče dle
TP 83 Odvodnění pozemních komunikací pro posouzení s limitními hodnotami NV č.
401/2015 se zohledněním přesných údajů o množství aplikované - chemické
rozmrazovací látky na vozovce; aktualizovaný výpočet musí dokladovat plnění
limitních hodnot chloridů dle NV č.401/2015; protože se jedná o jednoznačný
požadavek vyplývající z platné legislativy, není tento požadavek formulován v návrhu
podmínek závazného stanoviska.
Na základě uvedených skutečností je v návrhu závazného stanoviska formulována
následující podmínka:


součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt monitoringu vodních toků
dotčených odváděním srážkových vod; rozsah monitoringu (který musí být zahájen již před
počátkem výstavby) z hlediska četnosti odběrů a sledovaných parametrů projednat se
správci jednotlivých dotčených vodních toků a příslušnými rybářskými svazy

Pro zajištění ochrany povrchových i podzemních vod od proniknutí škodlivých látek
ze splachů z liniové stavby je doporučeno zajistit následující požadavky, které jsou
zapracovány do návrhu závazného stanoviska:


v rámci zimní údržby komunikace pro zmenšení zátěže vodních toků solením musí být tato
zimní údržba zabezpečena moderní technologií „skrápěného solení“, která umožňuje
minimalizovat úlet zrn posypového materiálu mimo vozovku



součástí dokumentace pro stavební povolení budou odsouhlasené provozní a manipulační
řády odvodňovacích zařízení navrhované komunikace, odsouhlasené příslušným
speciálním stavebním úřadem odboru dopravy po konzultaci s příslušným orgánem
vodního hospodářství

Vlivy na odtokové poměry
Z hlediska vlivů na odtokové poměry lze dle názoru zpracovatele posudku
s navrženým koncepčním řešením vyslovit souhlas. V rámci procesu posuzování
vlivů na životní prostředí byla vznesena připomínka týkající se možnosti, že přeložka
bude realizována dříve než záměr modernizace D7 v úseku Praha – Slaný.
Současně byly vzneseny požadavky na charakter usazovacích nádrží ve vztahu
k minimalizaci vlivů na drobné živočichy.
Protože však v dokumentaci uváděné řešení vzešlo z procesu posuzování vlivů na
životní prostředí a není tedy zahrnuto v kapitole B.I.6. jako opatření respektované
v projektu, jsou v návrhu závazného stanoviska formulovány následující podmínky:
 v rámci dokumentace pro územní řízení aktualizovat „Studii odvodnění komunikace“ na
konkrétní technické parametry vybrané trasy, výsledků geologického a hydrogeologického
průzkumu; v rámci této studie:
 bude součástí hydrogeologický posudek (AQH s.r.o., 01/2019), který prokázal, že horninové prostředí
v úseku etapy I je pro zasakování nevhodné; v úseku etapy III zasakovat lze
 se bude vycházet z následujících opatření k minimalizaci vlivů na povrchové vody:
Km
ETAPA I
Začátek
úseku

0,615

Opatření

Odvodňovaný
úsek

délka
úseku

Poznámka

Navazující
stavba
2x DÚN +
RN
DÚN + RN
400 m3

ZÚ okružní
křižovatka
napojení D7
vlevo
0,358 (ZÚ) –
0,940

-

Odvodnění silničními příkopy do navržených retenčních
nádrží navazující stavby rozšíření dálnice D7. Konečným
recipientem je Únětický a Zákolanský potok.

0,582

RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem do silničního
příkopu stávající silnice III/0077 s odtokem směrem k MÚK
Středokluky na D7 a následně silničními příkopy místní
komunikace k lokalitě Černovičky (celková délka silničních
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Km

Opatření

Odvodňovaný
úsek

délka
úseku

Poznámka

ETAPA I
příkopů cca 1400 m), s odtokem do bezejmenného přítoku
Zákolanského potoka od Černoviček.
RN s řízeným odtokem 25 l/s trubním odpadem do koryta
místní vodoteče pod prameništěm u osady Pazderna. Jedná
se o bezejmenný přítok, který ústí do Zákolanského potoka
v obci Číčovice (celková délka toku cca 1800 m)
RN s řízeným odtokem 15 l/s. Recipientem je Podmoráňský
potok.

2,500

DÚN + RN
1200 m3

0,940 – 3,000

2,060

4,900

DÚN + RN
1800 m3
nebo
DÚN + RN
900 m3 (2x)
DÚN + RN
900 m3
nebo
DUN + RN
objemu 500
a 400 m3
DÚN + RN
950 m3

3,000 – 6,960

3,960

6,960-8,835

1,875

RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem cca v délce
1000 m podél navržené propojovací silnice III/24010 do
silničních příkopů stávající silnice II/240, cca 1250 m před obcí
Tursko.

8,835-10,822

1,987

RN s řízeným odtokem 10l/s do kanalizace silničního
odvodnění navazující stavby (etapa II - obchvat Kralupy nad
Vltavou)

0,440

DÚN + RN
1000 m3
nebo
DÚN + RN
525 m3

ZÚ – 2,023

2,023

Část odvodnění je navržena do vsakovací retenční nádrže,
druhá část do kanalizačního odvodnění navazující stavby
obchvatu Kralup nad Vltavou.

2,3

norná
stěna

2,023 – 2,488

0,465

Odvodnění do vodního toku Černávka nebo stávajících
silničních příkopů II/608.

7,580

10,380

ETAPA III

 koordinován s navazující stavbou obchvatu Kralup nad Vltavou a stavbou bude návrh odvodnění
modernizace D7 v úseku Praha – Slaný; pokud by se tyto stavby časově nepotkávaly, budou muset
být RN v navazujícím stupni navrženy
 bude upřednostněno vsakování nebo zadržování srážkových vod před jejich odváděním do vodotečí;
do vodotečí odvádět srážkové vody pouze v odůvodněných případech
 bude prověřena kapacita Podmoráňského potoka (zatrubněný úsek i koryto); na základě výsledků
kapacitního posouzení budou optimalizovány technické parametry navržené retenční nádrže v km
4,932
 bude detailněji řešena minimalizace odvádění dešťových vod do vodního toku Černávka minimálně
realizací retenční nádrže nebo retencí se vsakem odpovídající kapacity s regulovaným odtokem
 budou prověřeny kapacity všech retenčních nádrží a redukovaných odtokových množství s ohledem
na kapacitu dotčených koryt
 v případě otevřených nádrží navrhnout řešení přírodě blízkému charakteru vybavených nornými
stěnami na výtoku/přepadu a odlučovači ropných látek pro případ havárie; v rámci projektu pro
územní řízení řešit i osazení norných stěn do silničních příkopů



v rámci dokumentace pro územní řízení projednat aktualizovanou „Studii odvodnění
komunikace“ stejně tak jako řešení křížení komunikace s vodním tokem Černávka se
správcem vodního toku a se zástupci dotčených orgánů státní správy

Vlivy na podzemní vody
Lze vyslovit závěr, že potenciální vlivy na podzemní vody lze považovat za jeden
z významných aspektů hodnoceného záměru. Podrobný hydrogeologický průzkum
řešící možné ovlivnění zdrojů podzemních vod jak z hlediska množství, tak i kvality
určených pro zásobování záměrem dotčených obyvatel s návrhem případných
konkrétních opatření překračuje možnosti procesu EIA a standardně bývá zpracován
jako podklad pro dokumentaci pro stavební povolení v další fázi přípravy záměru.
Za podstatné lze považovat, že zejména osady Černovičky a Pazderna nemají
vodovod a jejich zdroji vody jsou studny, kde lze třeba jednoznačně ověřit, že
záměrem nebudou ovlivněny. Dle názoru zpracovatele posudku lze tento stav
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považovat za významný, netýkající se jenom těchto lokalit, ale celé trasy přeložky ve
vztahu k individuálním zdrojům vody.
Současně v rámci procesu posuzování vlivů bylo upozorněno na skutečnost, že je
nezbytné vyloučit, že záměrem nebudou ovlivněna prameniště v kontaktu
s navrhovanou přeložkou (minimálně prameniště u Pazderny a Černoviček).
Na základě všech výše uvedených skutečností jsou do návrhu závazného stanoviska
formulovány následující podmínky:


v rámci dokumentace pro stavební povolení bude zpracován podrobný hydrogeologický
průzkum, který:
 bude zahrnovat pasportizaci individuálních zdrojů podzemní vody ne starší 1 roku v osadě
Černovičky a v obcích Tuchoměřice (včetně osady Pazderna), Lichoceves, Velké Přílepy, Svrkyně,
Tursko, Holubice, Chvatěruby a dále podél navrhované trasy komunikace v jejím celém úseku
v pásmu 500 m od osy komunikace mimo intravilán obcí; pasportizace bude vždy odsouhlasena
dotčenou obcí a protokol o identifikaci hodnoceného zdroje bude podepsán majitelem objektu
nebo osobou pověřenou majitelem objektu
 bude vyhodnocovat všechna potenciálně dotčená prameniště v rámci doporučené trasy včetně
případných opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění těchto pramenišť navrhovaným
záměrem



součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt monitoringu kvantitativních a
kvalitativních parametrů individuálních zdrojů vody na základě provedené pasportizace;
projekt monitoringu musí být zahájen před počátkem výstavby přeložky a bude pokračovat
minimálně po dobu 5 let – rozsah a četnost monitoringu bude konzultován s příslušným
vodoprávním úřadem; bude-li prokázáno ovlivnění individuálních zdrojů podzemní vody
z důvodů realizace přeložky, budou vybudovány a zprovozněny náhradní zdroje podzemní
vody o vydatnosti odpovídající pasportizaci zdrojů nebo bude vybudováno napojení na
nejbližší vodovodní řad, a to na náklady investora

D.I.5 Vlivy na půdu
Dokumentace uvádí, že v souvislosti s plánovanou výstavbou přeložky se
předpokládá trvalý zábor ZPF v rozsahu 57,9 ha (A), 65,0 (B) či 63,4 (B1). Vynětí půd
ze zemědělského půdního fondu v tomto rozsahu spadá do kompetence Ministerstva
životního prostředí jako příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Míra vlivu na zemědělský půdní fond není dána pouze velikostí záboru, ale také
zastoupením půd různé kvality. Hodnocení vychází z BPEJ, které jsou sdruženy do
5 tříd ochrany. Dotčené BPEJ jsou sumarizovány v kap. C.II.5. posuzované
dokumentace. Z výsledků je patrné, že navržené varianty prochází v etapě I vysoce
kvalitními půdami. Trvalým záborem budou dotčeny především půdy v I. a II. třídě
ochrany.Jedná se o půdy bonitně nejcennější (I. třída ochrany ZPF), s nadprůměrnou
(II. třída ochrany ZPF) produkční schopností. Dočasné zábory budou v průběhu
výstavby záměru 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 přeložky skončí, budou dotčené plochy
rekultivovány v rámci schváleného plánu rekultivace tak, aby mohly být vráceny do
ZPF. Předpokládá se, že půdy dočasně vyňaté ze ZPF budou osázeny keři a
dřevinami v rámci sadových úprav, zatravněny, příp. vráceny k původnímu využití
jako orná půda.
U zemědělských pozemků dojde výstavbou komunikace k jejich rozdělení,
důsledkem čehož mohou v některých případech vznikat plochy s nepříznivým tvarem
nebo tak malou výměrou, že se jejich obhospodařování stane nerentabilním.
Přestože bude na tyto pozemky zajištěn vhodný přístup pro příslušnou zemědělskou
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techniku, bude ztíženo jejich obhospodařování. Tuto problematiku je v nutných
případech vhodné řešit komplexními či jednoduchými pozemkovými úpravami.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k vlivům na ZPF ze strany zpracovatele posudku bez podstatnějších
připomínek.
Je skutečností, že ve vztahu k záboru ZPF představuje varianta B poměrně značné
nároky na ZPF. Je rizikem oznamovatele, zda-li pro uvedený záměr získá souhlas
MŽP k odnětí ze ZPF. Vliv na ZPF je označen jak v dokumentaci, tak i předkládaným
posudkem za významný. Dokumentace konstatuje, že se jedná o veřejně
prospěšnou stavbu podle §17 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích.
Třídy ochrany jsou stanoveny na základě Vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. o stanovení
tříd ochrany ze dne 22.2.2011. Třídy ochrany se stanovují pomocí BPEJ dle vyhlášky
č. 546/2002 Sb. ze dne 12. prosince 2002, kterou se mění vyhláška č. 327/1998 Sb.,
kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup
pro jejich vedení a aktualizaci.
Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu bylo provedeno
v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 č.j.
00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. Tento Metodický pokyn v článku III
Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona) stanovuje:
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany
ZPF k zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí
je na ploše určené schválenou dokumentací.
2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou
v odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec
6 zákona vydá zejména:
a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových),
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí,
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně
navazujícím na plochy určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací nebo
navazující na stávající zástavbu a to do velikosti maximálně 1 200 m2,
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde není
uvažováno s pořízením dokumentace,
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona.

V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany
zemědělského půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny
v příloze, nazvané třídy ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje:
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které
je možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu.
2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné
a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.
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3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s
průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním
plánováním využít pro eventuální výstavbu.
4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností
v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro
výstavbu.
5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále
jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně
půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně
nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely
postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde
většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a
chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Zcela nezpochybnitelná je skutečnost, že realizace jakékoli liniové stavby
představuje významné nároky na ZPF. V tomto případě se jedná o půdy nejvyšší
kvality. Obecně je vliv v dokumentaci označen za velký a významný. Je rizikem
oznamovatele, zda-li získá od příslušného úřadu – tedy v tomto případě MŽP –
souhlas s odnětím ze ZPF. Stejným rizikem oznamovatele záměru je, zda-li doloží,
že veřejný zájem realizace této stavby převáží nad zájmem ochrany zemědělského
půdního fondu.
Dělící efekt stavby již byl komentován v předcházející části předkládaného posudku.
Dle názoru zpracovatele posudku nelze vyloučit, že trasa přeložky prochází přes
pozemky, na kterých jsou vybudovány odvodňovací systémy. V případě narušení
jejich funkce by mohlo dojít k opětovnému zamokření pozemků, které by mělo za
následek snížení úrodnosti půdy a následné ekonomické poškození vlastníků
pozemků. Proto v místech případných přechodů přes meliorační systémy bude
nezbytné provést taková technická opatření, aby byla zachována jejich stávající
odvodňovací funkce. V návrhu závazného stanoviska příslušnému úřadu je proto
formulováno následující doporučení:
 v místech přechodu komunikace přes odvodňovací systémy bude nutné v rámci
dokumentace pro stavební povolení navrhnout taková technická opatření, která umožní
zachovat jejich stávající funkce a ověřit průběh drenážních, případně zavlažovacích
systémů v krajině a vypracovat plán opatření k zachování jejich funkčnosti

D.I.6 Vlivy na přírodní zdroje
Dokumentace uvádí, že v zájmovém území se nevyskytují žádné dobývací prostory,
chráněná ložisková území ani prognózní zdroje. Poddolované území Tuchoměřice,
které se vyskytuje cca 250 m jižně od navrhované trasy přeložky (A) nebude realizací
záměru dotčeno. V zájmovém území se nevyskytují žádná sesuvná území.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek

D.I.7 Vlivy na biologickou rozmanitost
Dokumentace konstatuje, že pro potřeby Dokumentace EIA byl zpracován biologický
průzkum (příloha B.4), dále bylo využito výsledků dendrologického průzkumu (příloha
B.6) a migrační studie (příloha B.5).
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Vlivy na faunu
V trase navrhovaných variant byl pro účely této dokumentace EIA v roce 2016
(duben – srpen) proveden biologický průzkum (Mgr. Losík, Mgr. Háková).
Předmětem průzkumu byla aktualizace biologického průzkumu (Mgr. Losík) z roku
2014 (duben – říjen) zpracovaného v rámci Oznámení. Rozsah průzkumu byl
rozšířen o území, kde je trasováno variantní řešení komunikace.
V březnu 2019 byla zpráva z biologického průzkumu doplněna s ohledem na
požadavky, které vyplynuly z procesu EIA. Zpráva biologického průzkumu je přílohou
B4 dokumentace.
Ze závěrů biologického průzkumu (příloha B4) vyplývá, že na vymezených úsecích,
zejména na lokalitách 1 a 2, dojde k výrazné redukci dřevinné vegetace, tím dojde
k úbytku vhodných biotopů a snížení početnosti populací většiny živočišných druhů,
které byly v těchto lokalitách zaznamenány. Obratlovci zaznamenaní v zájmovém
území většinou patří k plošně rozšířeným druhům, které jsou přizpůsobeny k životu
ve fragmentovaném prostředí zemědělské krajiny. Většina nepatří mezi zvláště
chráněné taxony a v daném území mají dostatek náhradních biotopů, takže
životaschopnost jejich populací nebude ohrožena.
Dále je v dokumentaci popsán charakter rozšíření zjištěných zvláště chráněných
druhů, které se vyskytují v trase plánované silniční přeložky.
Dokumentace uzavírá, že z důvodu omezení negativních vlivů záměru na živočichy
je navržena celá řada opatření, která vycházejí z provedeného biologického
průzkumu. Za předpokladu dodržení těchto opatření nedojde k významnému
negativnímu vlivu posuzované přeložky na faunu řešeného území.
Vlivy na migraci živočichů
Dokumentace uvádí, že zmapování migračních tras v území a návrh opatření pro
zachování migrační prostupnosti území bylo provedeno v samostatné Migrační studii
(příloha B5). Z hlediska výskytu a migrací velkých druhů savců nepatří zájmové
území k nadregionálně významným. Z hlediska dálkových migraci velkých savců,
podle podkladů AOPK ČR, nezasahuje do zájmového území žádné Migračně
významné území (MVU) ani dálkový migrační koridor (DMK).
Dále dokumentace uvádí, že kromě dálkových migrací je třeba posoudit místní
migrace – týkají se pohybů v krajině u těch druhů, které mají v dané oblasti
pravidelný výskyt. Pohyby jsou velmi různorodé, zahrnují migraci sezónní, pohyby za
potravou apod. V krajině se vyskytují běžné druhy živočichů, které při svých denních
pohybech sledují většinou přirozeně podpůrné prvky v krajině. Umístění migračních
koridorů i jejich podrobný popis je detailně proveden v migrační studii (příloha B5).
Dokumentace konstatuje, že záměrem je vybudování přeložky silnice II. třídy, což je
kategorie komunikace, která nepředstavuje svými technickými parametry významnou
bariéru pro průchodnost větších savců (bariérový účinek je zde dán především
intenzitou dopravy). Většina zaznamenaných živočichů patří k běžným druhům, které
jsou v ČR široce rozšířené zejména díky své schopnosti přežívat i v intenzívně
zemědělsky využívané krajině. Druhy kategorie A se v zájmovém území nevyskytují,
druhy kategorie B (srnec, prase divoké) nepatří mezi citlivé druhy k fragmentaci.
V daném území se vyskytuje několik zvláště chráněných druhů, které jsou vázány jak
na trvalé porosty, tak na biotopy polních kultur. Z hlediska ochrany přírody je
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zajímavý výskyt silně ohroženého křečka polního (druh kategorie D), jehož nory byly
na dotčených polích zaznamenány v celé trase přeložky.
Dokumentace uzavírá, že při respektování opatření navržených v kap. D.IV záměr
nebude mít významný vliv na fragmentaci krajiny a nebude mít významný bariérový
efekt pro živočichy vyskytující se v daném území.
Vlivy na floru
Dle dokumentace posuzovaná stavba silniční přeložky zasáhne v převážné míře do
orné půdy, jejíž botanický význam je zanedbatelný. Ani v místech, kde trasa přeložky
prochází či se částečně dotýká ploch s trvalejší vegetací, ovšem nedojde k
významnější újmě. Jedná se totiž zpravidla o rostlinná společenstva (biotopy)
výrazněji antropicky ovlivněná a botanicky relativně nezajímavá, často pak dotčená
jen v relativně malé části. Záměrem budou dotčeny převážně člověkem silně
ovlivněné biotopy, zejména intenzívně obdělávaná pole. V trase plánované přeložky
se vyskytuje jen několik ploch s trvalými porosty a dřevinnou vegetací. Posuzovaný
záměr dle dokumentace, nebude mít negativní vliv na zvláště chráněné druhy rostlin
dle zákona č. 114/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. Tyto druhy se v
bezprostřední blízkosti navržených tras dle aktuálního terénního šetření nevyskytují.
Celkově lze vlivy záměru na druhovou rozmanitost květeny cévnatých rostlin
považovat za nízké a málo významné.
Vlivy na ekosystémy
Trasa přeložky vede zemědělsky intenzivně využívanou krajinou. Není v přímém
územním střetu s žádným zvláště chráněným územím dle zákona č. 114/1992 Sb.
Realizace přeložky nebude mít přímý ani dálkový vliv na zvláště chráněné části
přírody.
Trasa přeložky není přímo v kontaktu s žádnou lokalitou soustavy Natura 2000. Část
přeložky však bude v km 0,00 – 3,00 odvodněna do EVL Zákolanský potok (CZ
0213016), který prochází cca 1,6 – 2,5 km západně od hlavní trasy komunikace.
Realizací záměru v km 0,00 – 3,00 dojde k ovlivnění kvality vody v Zákolanském
potoce. Důvodem je návrh likvidace dešťových vod z tělesa přeložky. Pro omezení
ovlivnění jsou navrženy sedimentační nádrže s ropnými filtry a retenční nádrže.
Z výsledků naturového hodnocení (Háková, Losík, 03/2019) – příloha B7 vyplývá, že
realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany a
celistvost dotčené lokality soustavy Natura 2000 - EVL Zákolanský potok.
Realizací záměru budou dotčeny prvky územního systému ekologické stability na
regionální a lokální úrovni. V případě nadregionálního biokoridoru vymezeného
v údolí Vltavy dojde k zásahu do jeho ochranného pásma.
Dle dokumentace vzhledem k rozsahu stavby a rozsahu prvků ÚSES není tento vliv
významný nebo dokonce ohrožující funkčnost a návaznost prvků ÚSES ve
sledovaném území včetně navazujících lokalit.
Trasa přeložky kříží 4x RBK, které jsou z velké části navrženy na orné půdě a
nepředstavují v současnosti funkční prvky ÚSES. V další fázi projektové přípravy lze
navrhnout vhodná opatření (doplnění víceúčelového mostu, posílení funkce RBK
formou dosadby dřevin či přetrasování nefunkčních RK), která budou snižovat vliv
záměru a která mohou mít kladný dopad na ekologickou stabilitu sledovaného území.
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Vyhodnocení vlivů na ÚSES včetně návrhu opatření je uvedeno v tabulce č.63
hodnocené dokumentace.
Navržená přeložka je v kontaktu s následujícími VKP:
 Tereziánská lipová alej podél místní komunikace III/2405 mezi obcemi Středokluky a
Kněževes. Realizací záměru nebude dotčena žádná původní historická lípa, odstraněno
nebude více, jak 5 nově vysazených stromů. Kompenzace za odstraněné stromy bude
řešena v další fázi projektové přípravy v rámci návrhu vegetačních úprav. Dle
dokumentace je vliv přijatelný.
 Černávka - vodní tok a jeho niva (km 2,4 etapy III) je jediný vodní tok dotčený stavbou
fyzicky; podél toku je vymezen lokální biokoridor. K omezení ovlivnění funkce tohoto VKP
jsou navržena zmírňující opatření. Dle dokumentace je vliv přijatelný. Ostatní vodní toky
(potoky Zákolanský, Únětický, Podmoráňský, Turský a řeka Vltava) budou dotčeny pouze
odvodněním komunikace. S ohledem na navržené bezpečnostní prvky odvodnění
v podobě dešťových usazovacích nádrží (DUN) s odlučovačem lehkých kapalin
z hlediska kvalitativního a retenční nádrže (RN) jako opatření pro snížení průtoků
z hlediska kvantitativního. Umístění DÚN a RN je patrné z přílohy A4 – Opatření. Dle
dokumentace je vliv přijatelný.
 Lesní porost Kozinecký háj (km 8,1-8,8), který je zároveň regionálním biocentrem Ers
(RC1461). K přímému dotčení lesních porostů při realizace komunikace ve všech
variantách nedojde, přeložka je navržena ve vzdálenosti cca 50 m až 95 m. Dle
dokumentace je vliv akceptovatelný.
 Lesní porost v lokalitě U Křížku (cca 470 m od km 4,8), který je zároveň součástí
lokálního koridoru (LBK11). K přímému dotčení lesních porostů při realizace komunikace
nedojde. Záměr předpokládá ve variantě B/B1 přeložení silnice III/00710 severním
směrem, tedy do větší vzdálenosti od území lesního celku než je stávající silnice, která je
zdrojem rušivých vlivů. Vliv dle dokumentace je hodnocen jako nevýznamný.
 Lesní porost v lokalitě u Velkých Přílep (km 4,8), který je zároveň součástí lokálního
biocentra (LBC13). Realizací MÚK ve variantě B/B1 dojde k dotčení okrajové části tohoto
lesního porostu. Zásah do porostu realizací MÚK a úpravou stávající komunikace bude
dle dokumentace spíše okrajový, nepředpokládá se jeho likvidace. Vzhledem
k charakteru lesního porostu a míře jeho ovlivnění při stavbě i provozu záměru, nedojde
k významnému oslabení stabilizační funkce VKP.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy na faunu
Z hlediska vyhodnocení vlivů na faunu ze strany zpracovatele posudku bez
zásadnějších připomínek.
Respektování základních ochranných podmínek dle zákona č.114/1992 Sb. je
povinností, která musí být splněna bez ohledu na proces EIA, a proto není nutné
v tomto ohledu formulovat podmínky do závazného stanoviska.
Vzhledem k obvyklému prodlení mezi přípravou stavby a případným vydáním
stavebního povolení, i vzhledem k mobilitě většiny živočišných druhů, je obvyklým
standardem takovýchto staveb aktualizace zoologického průzkumu před zahájením
stavby. Do návrhu závazného stanoviska je formulována následující podmínka:


v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu
(včetně ichtyologického průzkumu stavbou dotčených toků) formou ověření výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto

50

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101

druhů; výsledky průzkumů je třeba následně promítnout do prováděcí dokumentace stavby
a uplatňovat je formou ekologického dozoru odborně způsobilou osobou

S odkazem na biologický průzkum jsou v návrhu závazného stanoviska formulovány
následující podmínky, pokud z logiky věci některá doporučení nejsou obsahem jiné
podmínky návrhu závazného stanoviska:


součástí dokumentace pro územní řízení bude „Biologický průzkum stavby Přeložka silnice
II/240 (D7-D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ (Hájková, Losík,
březen 2019); v rámci přípravy stavby budou respektovány následující závěry z tohoto
průzkumu:
 opatření pro bezobratlé živočichy:
- pro podporu populací bezobratlých v rámci řešené stavby bude navržena odpovídající mozaika biotopů, v
zářezech mohou být ponechány např. obnažené skalky, plochy bez navážky ornice ponechat samovolné
sukcesi
- kosení travnatých porostů v okolí nové komunikace provádět mozaikovitě, postačí 1x ročně, někde i 1x za
dva roky v pozdějším letním termínu; frekvence kosení bude záviset na charakteru travnatých porostů

 opatření pro obojživelníky:
- vzhledem k dotčení rozmnožovacího biotopu ropuchy zelené v rámci lokality 5 (Tuchoměřice) vytvořit
náhradní biotop, kterým se může stát např. retenční nádrž, kde bude akumulována voda z tělesa komunikace
při dešťových srážkách; bude s různou hloubkou, do max. 50 cm, s členitými břehy se sklonem max. 1:15 a s
pozvolným přechodem na souš; vytěžená zemina bude z okolí odvezena. Náhradní biotop je vhodné dokončit
do konce února, aby počátkem března mohla být zavodněna a sloužit k rozmnožování; realizace nádrže a její
umístění bude na základě technických možností specifikováno v následujících stupních projektové
dokumentace
- s ohledem na potenciál zájmového území pro výskyt ropuchy zelené věnovat zvýšenou pozornost podobě
sedimentačních jímek; k omezení ohrožení obojživelníků nesmí mít jímky kolmé stěny, je vhodné, aby
nejméně jedna stěna měla sklon do 30 %, což umožní živočichům opustit prostor jímky; povrch této pozvolné
stěny musí být zdrsněn a při jeho ústí na povrch je vhodné ponechat otevřený prostor, kudy mohou
obojživelníci opustit prostor jímky. Je ovšem nezbytné zamezit vniknutí obojživelníků z vnějšího prostředí
(například vybudováním stupně)
- při realizaci záměru je pro likvidaci dešťových srážek z tělesa komunikace nutné vybudovat retenční nádrže;
pokud budou tyto nádrže vhodně technicky upraveny, mohou sloužit jako biotop zvyšující biodiverzitu území
a mohou se stát i vhodnými biotopy pro obojživelníky; alespoň jedna stěna nádrže by měla být proto
pozvolná se sklonem do 30 %; takováto úprava je žádoucí pouze pro retenční nádrže, které budou mít
nadrženou hladinu vody

 opatření pro obojživelníky:
- na náspy pilířů mostů a dalších konstrukcí použít několik síťokamenných gabionů, které mohou sloužit jako
vhodný biotop pro ještěrky obecné

 opatření pro ptáky:
- ke snížení vlivu záměru na populace ptáků hnízdících na zemi (křepelka polní, koroptev polní, bramborníček
černohlavý, bramborníček hnědý), je vhodné provést skrývku ornice či začít stavební činnosti vždy před
začátkem jejich hnízdění, tj. do března, popřípadě po jeho skončení, tj. v srpnu
- vyplyne-li v rámci další projektové přípravy po aktualizaci hlukové studie nutnost realizace protihlukových
stěn, potom z důvodu možné kolize ptáků s dopravou budou instalované stěny opatřeny proužky o šířce min.
2 cm v osové vzdálenosti 10 cm, možné je také použít kontrastní zmatnění stěn

 opatření pro savce:
-



pro snížení rizika přímého ovlivnění jedinců křečka polního před zahájením skrývek zeminy snížit
pravděpodobnost výskytu na dotčených plochách dle biologického průzkumu, a to snížením atraktivity
zájmových ploch pro jedince křečka polního dle doporučení tohoto biologického průzkumu
- záchranné transfery křečka polního je možné použít až jako krajní řešení v případech jedinců, u nichž ke
spontánnímu opuštění staveniště nedojde

v rámci výstavby budou ve vztahu k minimalizaci vlivů na přírodu respektována následující
doporučení:
 případné deponie a mezideponie zeminy umísťovat mimo výskyt přírodních a polopřírodních
stanovišť, která jsou biotopem zvláště chráněných druhů živočichů
 umístění zařízení staveniště a parkování mechanizace na zpevněných plochách bude realizováno
mimo výskyt přírodních i polopřírodních stanovišť a mimo blízkost vodních toků a pramenišť
 stavební práce v toku Černávka a jejím okolí budou prováděny šetrně k vodnímu prostředí toku a
jeho nivě

Vlivy na migraci živočichů
K provedené rámcové migrační studii není ze strany zpracovatele posudku
závažnějších připomínek. Toto konstatování vyplývá z předpokladu, že obecně
ekodukt slouží k převedení dálkových migračních koridorů (DMK) velkých savců
mimo zastavěná území; dle v dokumentaci uváděných podkladů výskyt DMK zde
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nebyl potvrzen; potřeba nevyplývá ani z migrační studie, která uvádí, že pohyb zvěře
má v této lokalitě difuzní charakter, nepohybuje se v jedné trase, tzn., tato zvěř
nebude ekodukt využívat. Z výše uvedených skutečnosti zatím nebyl dle projektanta
záměru požadavek na doplnění ekoduktu akceptován, neboť nebude součástí
dálkového migračního koridoru ani migračně významného území.
Na straně druhé zpracovatel posudku nemůže zcela ignorovat argumenty obcí
vycházející z dlouhodobé znalosti zájmového území; na veřejném projednání bylo
argumentováno i skutečností, že v dotčeném území se sbíhají 3 honební revíry, a to
tuchoměřický, svrkyňský a číčovický. Dále bylo uváděno, že v území již nyní dochází
k častému střetu se zvěří a že riziko střetů se zvěří se ještě zvýší při realizaci
navrhovaného záměru. Ve vztahu k migrační studii je zpracovatelem posudku i
s ohledem na vyjádření obcí a veřejné projednání formulována do návrhu závazného
stanoviska následující podmínka s tím, že tato detailní migrační studie bude
předložena ke schválení příslušnému orgánu ochrany přírody:


v rámci dokumentace pro územní řízení zpracovat detailní migrační studii, která bude
vycházet ze závěrů a navržených opatření v rámci Rámcové migrační studie (Losík, 2017);
výstupem studie bude podrobný návrh úprav migračních objektů při respektování již
formulovaných požadavků z procesu posuzování vlivů na životní prostředí; v rámci detailní
migrační studie znovu prověřit realizaci ekoduktu mezi obcemi Lichoceves a Velké Přílepy
ve spolupráci se všemi dotčenými honebními společenstvy; v rámci této studie detailněji
prověřit umístění a četnost navržených propustků pro živočichy kategorie D včetně
začlenění migračních objektů do okolí (vazba na vegetační úpravy trasy) a řešení vhodného
charakteru podmostí, zachování suché cesty u mostů, vhodné vedení vodoteče pod
mostem; v rámci detailní migrační studie budou prověřeny následující výstupy rámcové
migrační studie:
 migrační objekty vhodné k optimalizaci:





km 2,55 (etapa I) – most přes polní cestu a železnici
km 4,80 (etapa I) – most přes přeložku silnice III/00710
km 0,30 (etapa III) – most přes železniční vlečku a místní komunikaci
km 2,00 (etapa III) – most přes železnici

 migrační objekty navrhované na doplnění:
-

propustky pro živočichy kategorie D – navrhnout v celé trase přeložky s ohledem na výškové vedení nivelety
komunikace.; doporučený maximální rozestup migračních objektů je 500 až 1000 m (možno kombinovat
s objekty pro kategorii B a C)
km 9,80 (etapa I) – víceúčelový nadchod pro migraci živočichů kategorie C
km 2,40 (etapa III) – rámcový propustek přes vodní tok Černávka

 detailní migrační studie bude předložena ke schválení příslušnému orgánu ochrany
přírody

Vlivy na floru a prvky dřevin rostoucí mimo les
Z hlediska vyhodnocení vlivů na floru ze strany zpracovatele posudku bez
zásadnějších připomínek. Lze pouze z hlediska zpracovatele posudku věnovat
pozornost eliminaci nepůvodních a invazních druhů rostlin. Proto je v návrhu
závazného stanoviska formulována následující podmínka:


v průběhu výstavby zajistit na dotčených plochách monitoring výskytu nepůvodních a
invazních druhů rostlin; v případě jejich výskytu tyto ihned likvidovat

Z umístění stavby je zřejmé, že bude mít za následek odstranění velkého množství
dřevin. Náhradní výsadba by měla v maximální možné míře být navržena na
silničních pozemcích (MUK, svahy) tak, aby neohrozila bezpečnost provozu.
S ohledem na vedení trasy (trasa je vedena převážně po zemědělských pozemcích
bez vzrostlé vegetace a tuto kříží jen výjimečně (více převážně náletové zeleně je jen
na III. stavbě u Chvatěrub) a s ohledem na návrh zelených pásů podél velké části
trasy lze předpokládat, že tyto výsadby budou jako náhradní výsadba dostatečné a
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přiměřené. Toto je však možné stanovit až s podrobnějším rozpracováním projektu
v dalších stupních projektové dokumentace, kdy se již bude zpracovávat podrobný
dendrologický průzkum a žádat o závazné stanovisko ke kácení. Ve vztahu ke
konečnému návrhu sadových úprav je podmínka do závazného stanoviska taktéž
upravena na základě obdržených vyjádření.
Ve vztahu k prvkům dřevin rostoucích mimo les jsou do návrhu závazného
stanoviska formulována následující doporučení:


součástí dokumentace pro stavební povolení bude aktualizovaný dendrologický průzkum
s cílem upřesnit celkovou evidenci všech stromů a keřů určených ke kácení (druh,
množství, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí) a evidence prvků dřevin
zachovávaných, včetně návrhu opatření na minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně
(umístění zařízení staveniště, příjezdové cesty, opatření během stavby)



v rámci dokumentace pro stavební povolení stanovit rozsah odůvodněného minimálního
nutného kácení (druh, množství, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí) a rozsah
zachování všech dřevin, které nejsou v přímé kolizi se záměrem, identifikovat dřeviny
nadprůměrných sadovnických hodnot, které by měly být zachovány i v partiích výrazněji
dotčených stavebními pracemi; v tomto smyslu rovněž zaměřit a zajistit ochranu každého
stromu při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů) a do Zásad organizace výstavby promítnout situace se zachováním
hodnotnějších stromů v dosahu manipulačních ploch a pásů či zařízení stavenišť



před zahájením stavební činnosti bude nutno dřeviny mimo zábor zajistit dle ČSN 83 9061 –
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích; zejména bude nutné minimalizovat výkopové práce, vyloučit
pojezdy těžké techniky, minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a skladování
nebezpečných látek v kořenové zóně, což je plocha povrchu půdy pod korunou stromu
ohraničená okapovou linií koruny (obvodem půdorysného průmětu koruny) zvětšená o
1,5 m po celém obvodu okapové linie koruny



kácení dřevin provádět v období vegetačního klidu dřevin (t.j. 1. 10. až 31. 3.); v případě
dalšího nezbytného kácení může být kácení jednotlivých dřevin či malých skupin
realizováno v době mimo 1. 4. až 31. 7. po odsouhlasení a stanovení podmínek biologickým
(ekologickým) dozorem stavby; v hnízdním období může být jednotlivé kácení prováděno
po předchozím ohledání předmětných dřevin a jejich okolí biologickým (ekologickým)
dozorem stavby před samotným kácením, a to i s ohledem na možnost výskytu netopýrů



konečný návrh projektu sadových úprav pro celou řešenou stavbu, vypracovaný
autorizovanou sadovnickou firmou, předložit a projednat s příslušnými orgány ochrany
přírody s tím, že pro stavební povolení bude vypracován podrobný komplexní projekt
sadových úprav, zahrnující připomínky a požadavky orgánů ochrany přírody; návrh
sadových úprav bude především vycházet z následujících doporučení:
 zelené pásy Etapa I (s minimální šířkou teleného pásu 15 m a s použitím smíšené vícepatrové
výsadby listnatých a jehličnatých dřevin):
-

zelený pás v km cca 0,9 – 1,5 (levostranný)
zelený pás v km cca 3,1 – 4,8 (levostranný)
nově doplnit výsadbu v km 4,8 – 5,9 v rámci přesného trasování lokálního biokoridoru LBC12
zelený pás v km cca 5,9 – 7,1 (levostranný)
zelený pás v km cca 8,7 – 9,7 (levostranný)

-

v regionálním biokoridoru RK 1121 od okraje obytné zástavby obce Holubice k silnici III/24012
u komunikace III/2405 (Středokluky – Kněževes) v místě napojení
výsadba aleje v km 0,5 – 1,0 podél přeložky místní komunikace nejblíže k obci Chvatěruby
dosadba dřevin v km 0,4 – 0,6 (vpravo podél stávající komunikace II/1201)





dosadba dřevin:

zemní val:
- parametry zemního valu v oblasti Kamýku budou upřesněny na základě aktualizované hlukové studie; zemní
val bude nejprve zatravněn a poté osázen řadami stromů a keřů; cílem je vytvořit přírodě blízký vícepatrový
porost s co největším clonícím účinkem



pro podporu výskytu otakárka ovocného je vhodné k výsadbám dřevin použít vhodné druhy keřů,
jako jsou např. hlohy a slivoně; také na násypech a zářezech komunikace je vhodné ponechat
skalní výstupy a plochy s rozvolněnou vegetací
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výsadby stromů a keřů nevysazovat plošně, ale ve skupinách a s ohledem na typ stanoviště
vybírat vhodné druhy; kvetoucí stromy a keře slouží bezobratlým k úkrytu v závětří i jako zdroj
nektaru; pro suchá stanoviště jsou vhodné např. trnka, řešetlák počistivý nebo hloh, pro kyselá
nebo písčitá stanoviště pak vřes, pro vlhčí biotopy zimolezy, krušina olšová, vrby a osiky, pro
zajištění potravy některým druhům ptáků také bobulonosné dřeviny a keře
na osetí lemů a svahů podél nové komunikace je na vhodných místech žádoucí (v okolí
dřevinných porostů, zahrad, polních cest a luk včetně ruderálních ploch) namísto kulturních
travních směsí použít směsi původních travin s vyšším podílem kvetoucích bylin, které
poskytnou dostatek pylu a nektaru čmelákům, včelám a motýlům; je vhodné použít směs
s vyšším podílem poloparazitických druhů jako je např. kokrhel; velikost těchto ploch a jejich
přesné umístění bude specifikováno v rámci projektu sadových úprav v závislosti na místních
geologických podmínkách a technických možnostech při provádění stavby
projekt sadových úprav bude obsahovat návrh protierozních opatření
investor smluvně zaváže dodavatele vegetačních úprav stavby k následné údržbě realizovaných
výsadeb na dobu minimálně 5 let; v uvedeném období musí být odumřelé stromy či keře či další
neperspektivní jedinci pravidelně nahrazovány a finální přejímka musí být provedena po
stanovené lhůtě

Vlivy na ÚSES
Z předložené dokumentace je zřejmé křížení s několika prvky územního systému
ekologické stability. V případě realizace záměru je tedy nezbytné navrhnout
kompenzační opatření, tj. nové biokoridory a biocentra ÚSES tak, aby nedošlo k
zániku této sítě. Nové prvky ÚSES budou upřesněny na všech úrovních (místní,
regionální, nadregionální) tak, aby byly dodrženy limitující parametry ÚSES a
zajištěna tak jeho funkčnost.
V tabulce č.40 posuzované dokumentace je uveden popis prvků ÚSES a jejich
poloha a vztah k trase. V návrhu závazného stanoviska je formulována následující
podmínka, modifikovaná z dokumentace EIA:


v rámci dokumentace pro stavební povolení navrhnout kompenzační opatření, tj. nové
biokoridory a biocentra ÚSES tak, aby nedošlo k zániku sítě ÚSES; nové prvky ÚSES
budou upřesněny na všech úrovních (místní, regionální, nadregionální) tak, aby byly
dodrženy limitující parametry ÚSES a zajištěna tak jejich funkčnost; navrhovaná řešení
budou zpracována autorizovaným architektem ÚSES - projektantem územních systémů
ekologické stability a případné změny budou odborně zdůvodněny; zvláštní pozornost
bude věnována zejména dořešení křížení regionálního biokoridoru RK 5019 v km 3,8 a
regionálního biokoridoru RK 1136 v km 4,7 a v km 7,0; v dokumentaci pro územní řízení
doplnit víceúčelový nadchod v místě křížení regionálního biokoridoru RK 1121 a turistické
trasy (km cca 9,8), která zároveň převezme funkci ekoduktu pro zvěř kategorie C (střední
savci)

Obecně
V souladu s posuzovanou dokumentací je dále v návrhu závazného stanoviska
formulována následující podmínka, která by měla zajistit účinnou kontrolu nad etapou
výstavby z hlediska vlivů na přírodní složky ekosystémů:


investor záměru bude povinen po celou dobu výstavby záměru zajistit biologický
(ekologický) dozor stavby osobou s vysokoškolským vzděláním přírodovědného,
zemědělského nebo lesnického směru, nezávislou na dodavateli stavby, která bude
oprávněna stanovovat vhodné termíny pro minimalizaci negativních vlivů záměru na životní
prostředí (upřesnění termínů terénních prací, kácení dřevin, záchranných transferů) a
dohlížet na provádění prací a realizaci staveb, které mohou mít vliv na jednotlivé složky
životního prostředí (realizace migračních bariér, ověřování migrace obojživelníků,
dodržování uplatňování opatření k omezování prašnosti, kontrola dodržování opatření pro
předcházení kontaminace vod a půd, nakládání s odpady a dalších opatření stanovených
podmínkami závazného stanoviska)
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po uvedení stavby do provozu zahájit závazný dvouletý monitoring stavby, jehož cílem
bude kromě kontroly navržených opatření (zejména funkčnosti migračních objektů) rovněž
ověření mortality živočichů na komunikaci; výsledkem tohoto monitoringu bude taktéž
návrh realizace trvalých bariér (začátek a konec v navržených úsecích) na základě
průběžného vyhodnocování migrace na základě biologického (ekologického) dozoru stavby

D.I.8 Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Dokumentace uvádí, že pro vyhodnocení vlivů na krajinný ráz byla vypracována
Studie vlivů na krajinný ráz, ze které vyplývá, že navrhovaný záměr nepředstavuje
silné zásahy do znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy na krajinný ráz jsou vyhodnoceny komplexně v samostatné Studii vlivu na
krajinný ráz zpracované Doc. Ing. arch. I. Vorlem, autorem metodik pro hodnocení
krajinného rázu. Závěr této studie konstatuje, že navrhovaný záměr nepředstavuje
silné zásahy do znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny a do
zákonných kritérií dle §12 zákona o ochraně přírody 114/1992 Sb. v platném znění.
Navíc žádné z identifikovaných znaků a hodnot krajinného rázu, do kterých
navrhovaný záměr zasahuje, nelze považovat za jedinečné (až na historický význam
Turska, který je ovšem z hlediska ochrany krajinného rázu těžko kvantifikovatelný),
lze navrhovaný záměr považovat z hlediska ochrany KR dle §12 za přijatelný
(únosný) záměr. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní dědictví včetně architektonických
a archeologických aspektů
Dokumentace uvádí, že v současné době není navržena žádná demolice obytných
staveb.
V posuzovaném koridoru se vyskytuje řada kulturně-historických památek, zapsaných
v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP), většinou se však nacházejí v
intravilánech obcí či v dostatečné vzdálenosti od navrhované trasy přeložky sil. II/240
a nebudou trasou přeložky dotčeny.
Jedinou výjimkou je soubor několika drobných památek při historické cestě
z Tuchoměřic do Malých Číčovic – tuto cestu všechny navrhované varianty kříží,
avšak mimo místa výskytu jednotlivých památek.
Celé zájmové území (etapa I a III stavby) je dle dokumentace územím s
archeologickými nálezy kategorie UAN III, kromě toho se v zájmovém území nachází
poměrně velký počet archeologických lokalit registrovaných ve Státním
archeologickém seznamu (SAS), převážně se jedná o plochy UAN I
a rovněž o několik ploch UAN II. Většina evidovaných ploch UAN I a UAN II se nachází
v dostatečné vzdálenosti od navrhovaných tras, několik ploch je však poměrně blízko
nebo bude dokonce některou z tras (popř. větví související MÚK či přeložkou silnice)
dotčeno – v těchto místech lze s velkou pravděpodobností očekávat při stavbě další
archeologické nálezy, ovšem vzhledem k charakteru území nelze tyto nálezy vyloučit
prakticky v žádném úseku navrhovaných tras.
Vzhledem k významnosti celé lokality nelze výskyt archeologických památek během
výstavby záměru dle dokumentace vyloučit.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k předloženému záměru lze dle zpracovatele posudku konstatovat, že
v rámci předkládaného záměru musí být postupováno ve smyslu zákona č.20/1987
Sb. o státní památkové péči v platném znění, a to bez ohledu na proces posuzování
vlivů na životní prostředí. V návrhu závazného stanoviska je formulována v souladu
s dokumentací EIA následující podmínka:


drobné sakrální stavby (křížky, kapličky apod.) ležící v trase výsledné varianty budou
v rámci stavby přemístěny
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D.II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech
a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích
Dokumentace uvádí, že v období výstavby hrozí havárie především v případě
nedodržování platných bezpečnostních předpisů, nedodržování havarijních řádů a
technického stavu strojů a vozidel (špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu
strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot, které znečistí okolí.
Pracovníci budou důkladně proškoleni v oblasti provozního řádu, požárních předpisů
a bezpečnosti práce a bude se kontrolovat dodržování pracovních postupů a
předpisů.
Základním rizikem bezpečnosti provozu na komunikaci jsou dopravní nehody (střety
vozidel, vyjetí vozidel mimo vozovku). Hlavní příčiny spočívají zejména v nekázni a
nepozornosti řidičů, v technickém stavu vozidel, či v náhlých změnách počasí (náledí,
mlha) a kolizích se zvěří. S případnou havárií vozidla úzce souvisí i riziko následného
požáru havarovaného vozidla či jeho nákladu.
Dále dokumentace konstatuje, že havárie na moderních silnicích vybavených
kontrolovaným odvodněním jsou z hlediska ovlivnění okolí podstatně méně
nebezpečné, než havárie na stávajících nezabezpečených komunikacích. Při
případné havarijní situaci je nutno operativně identifikovat zdroj a neodkladně provést
zabezpečovací práce. Pokud dojde ke kontaminaci menšího množství zeminy (úkapy
únikem nafty, únikem benzínu apod.), je třeba tento znečištěný materiál okamžitě
odstranit a zneškodnit vhodným způsobem. V případě většího úniku ropných látek
dodržovat zásady a postupy uvedené v havarijním plánu správce komunikace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Část dokumentace „D – Komplexní charakteristika a hodnocení možných
významných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví“ části D.II. je
zpracována v rozsahu stanoveném přílohou č. 4 Zákona EIA. Citovaná příloha
Zákona EIA požaduje v dokumentaci EIA uvést charakteristiku rizik pro veřejné
zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a
nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích.
Kapitola „D. II. Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní
prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a
předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích“ je zpracována ve vztahu
k charakteru řešeného záměru v akceptovatelném rozsahu k posouzení vlivů záměru
na životní prostředí.
Dokumentace popisuje možné havárie a nestandardní stavy a postupy k jejich
předcházení. Názorem zpracovatele posudku však je, že uvedená konstatování lze
akceptovat za předpokladu respektování doporučení, která jsou prezentována
v návrhu závazného stanoviska příslušnému úřadu.
Současně je však patrné, že rizika související s hodnoceným záměrem zahrnují řadu
dalších aspektů, které jsou dle názoru zpracovatele posudku zajištěny formulováním
podmínek v návrhu závazného stanoviska.
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D.III. Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II
z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného
působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů
Podrobný popis vlivů na jednotlivé složky životního prostředí je popsán v příslušných
kapitolách části D. I. dokumentace. Rozsah vlivů navrhované trasy vzhledem
k zasaženému území a populaci je v dokumentaci zpracován v tabulce číslo 65 pro
všechny řešené varianty.
Dle dokumentace rozsah záměru, jeho charakter a umístění stavby prakticky vylučuje
jakékoli vlivy přesahující hranice ČR.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska předkládaného posudku lze konstatovat, že posuzovaný materiál sice
postihl všechny rozhodující impakty do jednotlivých složek životního prostředí, avšak
pro přehlednost mohla být komplexní charakteristika vlivů záměru pro řešené
varianty stručně shrnuta v textu, protože uspořádání v tabulce tak, jak bylo
předloženo, v podstatě neposkytuje informaci o rozdílnosti vlivů řešených variant
(vlivy na složky životního prostředí jsou u všech variant ohodnoceny shodně).
Zpracovatel posudku pokládá za potřebné do návrhu závazného stanoviska uplatnit
věcnou podstatu řady doporučení autorů dokumentace s tím, že některé z nich je
nutno mírně modifikovat, upravit, případně je bylo potřebné částečně doplnit.
Celkově se tak z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí a veřejné zdraví v návrhu závazného stanoviska
příslušnému úřadu objevuje řada podmínek, které by měly v rámci další projektové
přípravy upřesnit a doplnit některé zásadní informace o předpokládaných vlivech
záměru na tyto složky životního prostředí.
V této souvislosti lze upozornit, že pokud nebude možné díky absenci některých
informací v dokumentaci uvedené požadavky stanovené v závazném stanovisku
splnit a dokladovat v rámci plnění požadavků vyplývajících z §9a, odst. (6) zákona č.
100/2001 Sb., potom příslušný úřad vydá nesouhlasné závazné stanovisko, jestliže
dojde ke změnám záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní
prostředí.
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D.IV. Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření
k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví
Opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví navrhovaná v dokumentaci jsou uvedena v kapitole
D.IV. dokumentace.
Z dokumentace vyplývají následující doporučení:
Opatření pro fázi další přípravy stavby
Územně plánovací opatření


Zajistit soulad výsledné trasy vybrané varianty přeložky (včetně přeložení
regionálního ÚSES):
-

se Zásadami územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje,

-

s územními plány dotčených obcí; se změnou ÚP obcí Chvatěruby a
Lichoceves je doporučeno provést posun hranice rozvojových ploch pro
bydlení podle polohy limitní izofony 50dB v noční době, která vymezuje území
s nadlimitní, resp. podlimitní hlukovou zátěží.

Obecná opatření


V dalším stupni projektové dokumentace (DÚR) provést kapacitní posouzení
přeložky včetně napojení na D8.



Projektové přípravy záměru a stavby obchvatu Kralup nad Vltavou koordinovat
tak, aby bylo možné zajistit následné uvedení obou staveb do provozu ve
stejném termínu.



Projektové přípravy záměru a stavby jižního obchvatu Velkých Přílep koordinovat
tak, aby bylo možné zajistit kolaudaci obou staveb ve stejném termínu.

Technická opatření


V DÚR dořešit přerušení příjezdové komunikace pro osadu Pazderna a
Černovičky v km 1,2. Vhodným řešením je doplnit v místě křížení nadjezd.



V DÚR doplnit víceúčelový nadchod v místě křížení s regionálního
biokoridoru RK 1121 a turistické trasy (km cca 9,8), který zároveň převezme
funkci ekoduktu pro zvěř kategorie C (střední savci).



V DÚR prověřit přetrasování komunikace propojující MÚK u Velkých Přílep
s komunikací III/00715 dle požadavku obce Lichoceves.



V DÚR prověřit kapacitu nadjezdu v km 5,3 dle požadavku obce Lichoceves.

Obyvatelstvo


V DÚR aktualizovat hlukovou studii na konkrétní technické parametry vybrané
trasy. Základní požadavky vyplývající z dokumentace EIA:
-

Komplexní zhodnocení akustické situace v okolí trasy na základě aktuálního
dopravního modelu a upřesněného technického řešení.
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-

Upřesnění návrhu protihlukových opatření a jejich případné doplnění tak, aby
bylo zajištěno splnění hygienických limitů hluku.

-

Stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro bydlení, za kterou
může být realizována nízkopodlažní zástavba, včetně případného návrhu
protihlukových technických opatření.



Prověřit v dalším stupni PD u obce Úžice plnění hygienických limitů hluku
v blízkosti napojení silnice III/0081 na dálnici D8 a případně v prostoru nájezdu
doplnit protihluková opatření pro ochranu obce Úžice.



V DSP zpracovat hlukovou studii pro etapu výstavby.



V DÚR navrhnout pro vizuální a pocitové odclonění přeložky od obytné zástavby
zelené pásy dle požadavků na Projekt vegetačních úprav (viz níže) a zemní val u
obce Velké Přílepy. Návrh bude vycházet z opatření navrhovaných
v dokumentaci EIA.



Po dohodě s Klubem českých turistů zajistit přeznačení turistických tras a
cyklotras tak, aby byla zachována jejich návaznost.



V DÚR prověřit kapacitu nadjezdu v km 5,3 dle požadavku obce Holubice.

Ochrana ovzduší




V DÚR aktualizovat rozptylovou studii na konkrétní technické parametry vybrané
trasy. Základní požadavky vyplývající z dokumentace EIA:
-

Komplexní zhodnocení imisní situace v okolí trasy na základně
aktualizovaného dopravního modelu a upřesněného technického řešení.

-

Ve vazbě na POV, vymezení příjezdových tras a aktualizovaného dopravního
modelu zpracování návrhu opatření v průběhu výstavby.

V DÚR zpracovat Projekt vegetačních úprav; navržená zeleň bude mít rovněž
izolační funkci z hlediska snižování úrovně znečištění.

Ochrana vod




Zpracovat podrobný hydrogeologický průzkum s návrhem monitoringu. Provést
následující průzkumné práce:
-

podrobnou výběrovou rekognoskaci domovních studní v obcích Tuchoměřice,
Velké Přílepy, Svrkyně, Tursko, Holubice a dále studní v pásmu 500 m od osy
komunikace mimo intravilán obcí;

-

Na základě podrobného pasportu vodních zdrojů budou vytipovány zdroje pro
navazující monitoring.

-

vzorkování povrchové vody Podmoráňského a Zákolanského potoka z
hlediska zatížení toku chloridovými ionty a posouzení možnosti vypouštění
srážkových vod do toku, nejlépe 3 vzorky ve dvouměsíčním rozestupu.

Aktualizovat Studii odvodnění komunikace na konkrétní technické parametry
vybrané trasy, výsledků geologického a hydrogeologického průzkumu. Základní
požadavky vyplývající z dokumentace EIA:
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-

Upřednostnit vsakování nebo zadržování srážkových vod před jejich
odváděním do vodotečí. Do vodotečí odvádět srážkové vody pouze
v odůvodněných případech.

-

Prověřit kapacitu Podmoráňského potoka (zatrubněný úsek i koryto); na
základě výsledků kapacitního posouzení optimalizovat technické parametry
navržené retenční nádrže v km 4,9.

-

Návrh odvodnění koordinovat s navazující stavbou obchvatu Kralup nad
Vltavou a stavbou modernizace D7 v úseku Praha - Slaný.

-

Studie bude vycházet z navržených opatření uvedených v dokumentaci EIA.
Opatření k minimalizaci vlivů záměru na povrchové vody
Km

Odvodňovaný
úsek

délka
úseku

ETAPA I
ZÚ
Navazující
stavba
2x DÚN +
RN
0,615
DÚN + RN
3
400 m

ZÚ okružní
křižovatka
napojení D7
vlevo
0,358 (ZÚ) –
0,940

-

2,500

DÚN + RN
3
1200 m

0,940 – 3,000

2,060

4,900

DÚN + RN
3
1800 m
nebo
DÚN + RN
3
900 m
(2x)
DÚN + RN
3
900 m
nebo
DUN + RN
objemu
500 a 400
3
m
DÚN + RN
3
950 m

3,000 – 6,960

3,960

6,960-8,835

1,875

RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem cca
v délce 1000 m podél navržené propojovací silnice
III/24010 do silničních příkopů stávající silnice II/240,
cca 1250 m před obcí Tursko.

8,835-10,822

1,987

RN s řízeným odtokem 10l/s do kanalizace silničního
odvodnění navazující stavby (etapa II - obchvat
Kralupy nad Vltavou)

7,580

10,380

Opatření

0,582

Poznámka

Odvodnění silničními příkopy do navržených
retenčních nádrží navazující stavby rozšíření dálnice.
Konečným recipientem je Únětický a Zákolanský
potok.
RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem do
silničního příkopu stávající silnice III/0077 s odtokem
směrem k MÚK Středokluky na D7 a následně
silničními příkopy místní komunikace k lokalitě
Černovičky (celková délka silničních příkopů cca
1400 m), s odtokem do bezejmenného přítoku
Zákolanského potoka od Černoviček.
RN s řízeným odtokem 25 l/s trubním odpadem do
koryta místní vodoteče pod prameništěm u osady
Pazderna. Jedná se o bezejmenný přítok, který ústí
do Zákolanského potoka v obci Číčovice (celková
délka toku cca 1800 m)
RN s řízeným odtokem 15 l/s. Recipientem je
Podmoráňský potok.

ETAPA III
0,440

DÚN + RN
3
1000 m
nebo
DÚN + RN
3
525 m

ZÚ – 2,023

2,023

Část odvodnění je navržena do vsakovací retenční
nádrže, druhá část do kanalizačního odvodnění
navazující stavby obchvatu Kralup nad Vltavou.

2,3

norná
stěna

2,023 – 2,488

0,465

Odvodnění do vodního toku Černávka nebo
stávajících silničních příkopů II/608.
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Projednat Studii odvodnění komunikace stejně jako řešení křížení komunikace s
vodními toky (Černávka) se správci vodních toků a zástupci dotčených orgánů
státní správy.



Součástí projektové dokumentace přeložky silnice bude vypracování monitoringu
povrchových a podzemních vod, který bude konzultován s příslušným
vodoprávním úřadem a s příslušnými správci toků. Monitoring vytipovaných
vodních zdrojů a vodních toků bude zahájen v dostatečném předstihu před
započetím stavby.

Ochrana přírody
 V dalších fázích projektové přípravy respektovat závěry a doporučení dílčích
podkladových studií (Biologický průzkum, Migrační studie).
 V dalších fázích projektové přípravy zpracovat autorizované hodnocení vlivů
na prvky regionálního ÚSES, které zajistí detailní rozpracování navržených
opatření v dokumentaci EIA, zejména:
-

dořešení křížení regionálního biokoridoru RK 5019 v km 3,8, např.
přeložením do profilu přemostění v km 2,6 (západně od přeložky).

-

dořešení křížení regionálního biokoridoru RK 1136 v km 4,7 a km 7,0,
např. přeložením do LBK 9 a následně RC 1461 (východně od přeložky).

 V dalším stupni projektové přípravy (DÚR) zpracovat detailní migrační studii,
která prověří parametry navržených migračních objektů. Detailní migrační
studie bude respektovat závěry a doporučení dílčích podkladových studií
(Biologický průzkum, Rámcová migrační studie).
 V dalším stupni projektové přípravy (DÚR) zpracovat podrobný Dendrologický
průzkum, který zajistí:
-

Celkovou evidenci všech stromů a keřů určených ke kácení (druh,
množství, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí) a ostatní
dendrologické charakteristiky.

-

Kompenzaci za pokácené dřeviny v podobě odvodů či náhradních
výsadeb.

-

Návrh opatření na minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně (umístění
zařízení staveniště, příjezdové cesty, opatření během stavby).

 V dalším stupni projektové přípravy (DÚR) zpracovat Projekt vegetačních
úprav, který bude obsahovat:
-

Návrh na realizaci vegetačních úprav na vybraných místech komunikace k
odclonění vizuálního kontaktu mezi obytnou zástavbou a silnicí; zeleň
bude mít rovněž izolační funkci z hlediska snižování úrovně znečištění.

-

Návrh vegetačních úprav v prostoru všech mimoúrovňových křižovatek a
na svazích silničního tělesa.

-

Návaznost navržených vegetačních úprav na navržené migrační objekty.

-

Návrh vegetačních úprav bude vycházet z doporučení v dokumentaci EIA
(viz následující tabulka).
Vegetační

Vegetační úpravy vlastního tělesa přeložky a vnitřních ploch MÚK budou
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úpravy
Zelené pásy

Dosadba
dřevin

Zemní val

rozpracovány v Projektu vegetačních úprav ve stupni DÚR a detailně řešeny
v DSP.
ETAPA I
1. Zelený pás v km cca 0,9-1,5 (levostranný)
2. Zelený pás v km cca 3,1-4,8 (levostranný)
3. Zelený pás v km cca 5,9-7,1 (levostranný)
4. Zelený pás v km cca 8,7 – 9,7 (levostranný)
ETAPA III
5. Zelený pás v km cca 2,0 – 2,4 (pravostranný)
Min. šířka zeleného pásu 15m. Použít smíšenou vícepatrovou výsadbu
listnatých a jehličnatých dřevin.
- v RK 1121 od okraje obytné zástavby obce Holubice k silnici III/24012
- u komunikace III/2405 (Středokluky – Kněževes) v místě napojení
- výsadba aleje v km 0,5 – 1,0 podél přeložky místní komunikace nejblíže
k obci Chvatěruby
- dosadba dřevin v km 0,4 – 0,6 (vpravo podél stávající II/101)
V km cca 5,6; zemní val bude nejprve zatravněn a poté osázen řadami
stromů a keřů. Cílem je vytvořit přírodě blízký vícepatrový porost s co
největším clonícím účinkem

-

U navržených výsadeb požadovat použití původních a stanovištně
vhodných dřevin v celém úseku navržené komunikace.

-

Pro podporu výskytu otakárka ovocného je vhodné k výsadbám dřevin
použít vhodné druhy keřů, jako jsou např. hlohy a slivoně. Také na
násypech a zářezech komunikace je vhodné ponechat skalní výstupy a
plochy s rozvolněnou vegetací, případně plochy osít speciální luční směsí
s vyšším podílem nektaronosných rostlin.

-

Návrh protierozních opatření

-

Návrh následné péče o vysázené dřeviny.

 V dalším stupni projektové přípravy (DÚR) zpracovat Detailní migrační studii,
která bude koncepčně vycházet z migrační studie (Losík, 2017) a bude
zpracována v souladu s technickými podmínkami MD č. 180. Metodika pro
návrh migračních opatření je podrobně zpracována v materiálu „Průchodnost
silnic a dálnic pro volně žijící živočichy, EVERNIA 2011“. Studie zajistí detailní
rozpracování navržených opatření v dokumentaci EIA, zejména:
-

Detailně prověří umístění a četnost navržených propustků pro živočichy
kategorie D.

-

Začlenění migračních objektů do okolí (vazba na vegetační úpravu trasy) a
řešení technických detailů (vhodný charakter podmostí, zachování suché
cesty u mostů, vhodné vedení vodoteče pod mostem aj.). V RMS byla
navržena optimalizace vybraných objektů (přehled těchto objektů viz
následující tabulka), tento návrh v DMS detailněji rozpracovat.
staničení
charakteristika
Migrační objekty – primárně navržené objekty vhodné pro optimalizaci
2,55 (etapa I)
Most přes polní cestu a železnici
4,8 (etapa I)
Most přes přeložku silnice III/00710
0,3 (etapa III)
Most přes železniční vlečku a místní komunikaci
2,0 (etapa III)
Most přes železnici
Migrační objekty – návrh na doplnění
V celém úseku
Propustky pro živočichy kategorie D – navrhnout v celé trase přeložky
s ohledem na výškové vedení nivelety komunikace.; doporučený
maximální rozestup migračních objektů je 500 až 1000 m (možno
kombinovat s objekty pro kategorii B a C)
9,8 (etapa I)
Víceúčelový nadchod, který zajistí migraci živočichů kategorie C
2,4 (etapa III)
Rámový propustek přes vodní tok Černávka

63

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101

Ochrana půdy
 V další fázi projektové dokumentace prověřit nutnost zjednodušených
pozemkových úprav vyvolaných stavbou záměru.
Hmotný majetek a kulturní památky
 Drobné sakrální stavby (křížky, kapličky apod.) ležící v trase výsledné varianty
budou přemístěny.
 Ke stavebnímu řízení bude zpracován předběžný archeologický průzkum
v trase navržené komunikace.
Další opatření
 V další fázi projektové přípravy (DSP) budou zpracovány zásady organizace
výstavby (ZOV). V ZOV budou v případě nezbytných uzavírek stávajících
silnic v souvislosti s realizací záměru upřesněny a technicky prověřeny
objízdné trasy. Dále budou v ZOV finálně upřesněny komunikace, které budou
dotčeny v souvislosti s obslužnou staveništní dopravou. Tyto ZOV budou
koordinovány se ZOV na stavbu obchvatu Kralup nad Vltavou.
Opatření pro fázi výstavby
Ochrana přírody


Bude ustanovena nezávislá odborně způsobilá osoba (ekologický dozor), která
bude v průběhu stavebních prací dohlížet na plnění ekologických požadavků a
provádět monitoring výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. V případě
potřeby budou provedena příslušná opatření (např. vybudování záchytných
bariér, transfer obratlovců na náhradní stanoviště vytipovaných akreditovanou
organizací).



Dešťové vody ze staveniště nebudou vypouštěny do EVL Zákolanský potok.
Vody ze staveniště v dílčím povodí Zákolanského potoka (1-12-02-0280) budou
svedeny do bezodtokých jímek dle návrhu Studie odvodnění (02/2018).

Ochrana ovzduší


Při dlouhodobém suchém počasí zamezit zvýšené prašnosti skrápěním prašných
ploch a čištěním komunikací.

Opatření pro fázi provozu


Záměr a stavba obchvatu Kralup nad Vltavou budou uvedeny do provozu ve
stejném termínu.



V rámci zkušebního provozu provést kontrolní měření hluku pro ověření závěrů
akustické studie a účinnosti navržených protihlukových opatření. Měřící místa a
podmínky k měření zvolit po dohodě s KHS. V úsecích, kde by bylo měřením
hluku prokázáno překročení platných hygienických limitů, musí být provedena
dodatečná protihluková opatření.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Pro posouzení vlivu posuzovaného záměru byla zpracována dokumentace v rozsahu
přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění. Odpovídající opatření
64

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101

formulovaná v dokumentaci byla upravena, respektive doplněna na základě
obdržených vyjádření k dokumentaci a doporučení zpracovatele posudku a jsou
přehledně uvedena v kapitole IV. Posouzení navržených opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví a k jejich monitorování.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů
záměru na životní prostředí
Dokumentace konstatuje, že:
 Z hlediska dopravní prognózy dokumentace uvádí, že pro vytvoření dopravního
modelu a výpočet dopravního zatížení byl použit dopravně-plánovací software
PTV-VISION® společnosti PTV Karlsruhe. Použity byly programy VISEM® 8.10
pro modelování dopravní poptávky a VISUM® 15.00 pro zatěžování komunikační
sítě.
Pro vytvoření dopravního modelu byly použity následující podklady:
 Celostátní sčítání dopravy (ŘSD, 2016)
 Směrový průzkum na hraničních přechodech (ŘSD, 2010)
 Intenzity automobilové dopravy na sledované síti v Praze (TSK, 2016)
 Statistický lexikon obcí České republiky 2010
 Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byl použit model MEFA-13. Ve výpočtu
byla zohledněna dynamická skladba vozového parku (podíly vozidel bez
katalyzátoru a automobilů splňujících jednotlivé limity EURO).
 Pro výpočet byl použit model ATEM, který je ve vyhlášce č. 330/2012 Sb., příl. 6
uveden jako jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu znečišťujících
látek v ovzduší.
 Modelování hlukové zátěže bylo provedeno pomocí programu Hluk+, verze 11.51.
profi.
 Pro vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví se vycházelo ze základních metodických
postupů hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment), vypracovaných
americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA) a s využitím
Autorizačního návodu k hodnocení zdravotního rizika expozice chemickým látkám
ve venkovním ovzduší AN 17/15, který zpracoval Státní zdravotní ústav (SZÚ).
 Vyhodnocení stavu a kvality půdního fondu v zájmovém území stavby a
vyhodnocení ovlivnění půdních poměrů bylo provedeno na základě informací o
půdách, které byly získány z dostupných podkladů – katastru nemovitostí,
územních plánů a Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů. Byly vyhodnoceny
půdní typy a bonita půd v koridoru stavby a určeny stupně ochrany půdy dle
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP č.j. OOLP/1067/96 ze dne
12.6.1996.
 Vliv na povrchové i podzemní vody byl zpracován podle standardních
metodických postupů.
 V zájmovém území byl proveden biologický průzkum, zaměřený na zjištění
přítomnosti organizmů a jejich společenstev chráněných platnou národní
legislativou.
 Screening report pro vyhodnocení vlivu záměru na EVL Zákolanský potok byl
zpracován dle vyhlášky č. 142/2018, metodických pokynů MŽP ČR a odpovídá
posouzení vlivu na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992
Sb.
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 Hodnocení krajinného rázu vycházelo z metodického postupu: Vorel I., Bukáček
R., Matějka P., Culek M., Sklenička P. (2006): Metodický postup posouzení vlivu
navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný ráz.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní
prostředí“ je zpracována v rozsahu odpovídajícím požadavkům přílohy č. 4 k zákonu
EIA a dostačujícím k posouzení vlivů záměru na životní prostředí se zohledněním
vyžádaných doplňujících podkladů. Ze strany zpracovatele posudku tedy bez dalších
připomínek.

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo
nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace
a hlavních nejistot z nich plynoucích
Dokumentace v podstatě uvádí, že v průběhu zpracování dokumentace se nevyskytly
takové obtíže (technické nedostatky, nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti),
které by znemožňovaly jednoznačnou specifikaci předpokládaných vlivů záměru na
životní prostředí a veřejné zdraví.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků
ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace a hlavních nejistot z
nich plynoucích“ je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na
životní prostředí. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

E. Porovnání variant řešení záměru
Dokumentace popisuje následující hodnocené varianty:
Varianta A
Varianta je navržena v délce cca 13,121 km. Na trase přeložky je navržena úprava
dvou stávajících mimoúrovňových křižovatek (MÚK), dále dvě nové MÚK, úrovňové
křižovatky a mostní objekty.
Etapa I - začátek trasy je v místě napojení na stávající D7, které je řešeno novou
MÚK u Tuchoměřic a úpravou dvou stávajících MÚK (exit 3 u Kněževse a exit 5 u
Středokluk). Trasa přeložky dále pokračuje prostorem mezi obcemi Tuchoměřice a
Číčovice, prochází mezi obcemi Lichoceves, Velké Přílepy a Noutonice. V další části
míjí východně obec Svrkyně a západně zalesněný vrch Ers, prochází mezi Turskem
a Holubicemi a poté se napojuje na připravovaný obchvat Kralup nad Vltavou (etapa
II).
Etapa III se napojuje na druhém konci obchvatu Kralup nad Vltavou a pokračuje
kolem obcí Chvatěruby a Kozomín až do křižovatky se silnicí II/608
u dálnice D8.
Varianta B
Celková délka varianty B je 13,203 km. Součástí varianty jsou 4 nové mimoúrovňové
křižovatky.
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Etapa I - začátek trasy je v místě napojení na stávající D7, které je řešeno nově
navrženou MÚK, která nahradí stávající dvě MÚK (exit 3 i exit 5). Následně je
komunikace vedena v původní stopě popsané ve variantě A s dílčími směrovými
odchylkami, které vyplynuly z projednání s dotčenými obcemi.
Etapa III - je shodná s variantou A.
Podvarianta B1:
Liší se pouze v průchodu kolem zalesněného vrchu Ers. Varianta B je vedena
západně od vrchu Ers, podvarianta jej obchází východně. Délka podvarianty B1 je
13,021 km.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska popisu variant, které byly v různé vypovídací schopnosti hodnoceny
v dokumentaci EIA ze strany zpracovatele posudku bez zásadnějších připomínek.
Ve vztahu k řadě obdržených vyjádření týkajících se předložených variant lze
konstatovat, že zpracovatel dokumentace posoudil záměr v podobě, který mu byl
oznamovatelem zadán a zpracovatel posudku je tedy logicky povinen posoudit
takovou dokumentaci, která mu byla příslušným úřadem v procesu EIA předložena.

F. Závěr
Dokumentace uvádí, že v rámci zpracování dokumentace bylo provedeno posouzení
vlivů záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a
silnicí II. třídy č. II/101“. K posuzování byl investorem předložen záměr ve variantě A
a B s podvariantou B1, které se liší směrovým a výškovým vedením trasy v úseku D7
- Holubice. Na základě provedeného hodnocení dokumentace konstatuje, že při
dodržení navržených ochranných opatření, je z hlediska vlivů na životní prostředí
realizovatelná varianta B. Ostatní varianty jsou nevhodné.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace uvádí, že nebyly zjištěny skutečnosti vylučující ani podmínečně
vylučující realizaci záměru ve vybrané lokalitě. Jedná se o záměr, který svými vlivy
nezatěžuje životní prostředí nad přípustnou mez, tzn., že nedojde k překročení
zákonných limitů.
Část F „Závěr“ je zpracována v dostatečném rozsahu k posouzení vlivů záměru na
životní prostředí. Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěrem posuzované
dokumentace EIA (s podmínkou realizace navrženého kompenzačního opatření ve
vztahu k aktuálnímu imisnímu pozadí) a rovněž doporučuje záměr k realizaci za
předpokladu respektování podmínek, které vzešly z procesu posuzování vlivů na
životní prostředí tak, jak jsou formulována v návrhu závazného stanoviska.
Co se týká v dokumentaci uvedených návrhů opatření, tato jsou posudkem částečně
modifikována, jak je patrné z příslušné kapitoly posudku a návrhu závazného
stanoviska.
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G. Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Kapitola shrnuje požadovaným způsobem obsah Dokumentace EIA.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „Část G Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru“ je
zpracována v akceptovatelném rozsahu k posouzení vlivů záměru na životní
prostředí. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.

H. Přílohy
Příloha č. 4 Zákona EIA požaduje jako povinné přílohy dokumentace:
 Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
 Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.
 Referenční seznam použitých zdrojů
 Datum zpracování dokumentace
 Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele dokumentace a osob, které se
podílely na zpracování dokumentace
 Podpis zpracovatele dokumentace
Posuzovaná Dokumentace EIA uvedené přílohy obsahuje. Další přílohy jsou
nepovinné a jejich výčet je uveden v části posudku II.1 Úplnost dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola „H – Přílohy splňuje požadavky na dokumentaci EIA stanovené přílohou č. 4
Zákona EIA. V přílohách dokumentace jsou externí zdroje akceptovatelným
způsobem citovány.
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II.3. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace uvádí, že k posuzování byl investorem předložen záměr ve dvou
aktivních variantách A a B s podvariantou B1, které se liší směrovým vedením v
etapě I; v etapě III je záměr invariantní. Jako srovnávací varianta byla hodnocena
varianta nulová, tj. ponechání současného stavu – stávající silnice II/240 a II/101.
Předkládané hodnocení vychází ze současného stavu životního prostředí a
z posouzení vlivu variant (A, B, B1) na jednotlivé složky životního prostředí, jak bylo
prezentováno v oddílu D. Zde je provedena celková rekapitulace.
Přehledné porovnání variant je provedeno v tabulce č.67 hodnocené dokumentace.
Kromě slovního popisu je zde použito i číselné zhodnocení pomocí odhadové
pětibodové stupnice. Vyšší hodnota vždy reprezentuje lepší stav nebo řešení z
hlediska životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Z hlediska hodnocení posuzovaných variant A, B a B1 ze strany zpracovatele
posudku bez zásadnějších připomínek. I na základě obdržených vyjádření a
veřejného projednání záměru lze vyslovit názor, že z předložených variant se jako
optimální jeví Varianta B, a to i přes skutečnost, že představuje nejvyšší nároky na
zábor ZPF. Jak je uvedeno v posudku v jiných kapitolách, bude věcí oznamovatele
záměru zdůvodnit veřejný zájem navrhovaného dopravního řešení nad veřejným
zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Dle dokumentace záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, a to ani
při nestandardních stavech a haváriích.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM
NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno na úrovni znalostí, které
odpovídají podkladům před vypracováním finální verze dokumentace pro územní
řízení.
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob provádění stavby lze
technické řešení záměru považovat za možné. Nezbytným požadavkem však
zůstává zahrnutí opatření sloužících k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví
do projektu stavby. Tato opatření musí vycházet z dokumentace EIA, z tohoto
posudku a dále z dalších poznatků v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů
učiněných v průběhu přípravy území k realizaci záměru.

IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH
MONITOROVÁNÍ
Pro posouzení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru byla zpracována
dokumentace v rozsahu přílohy č. 4 zákona číslo 100/2001Sb. v platném znění.
Zpracovatelský tým dokumentace předložil v kapitole D.IV ucelený systém opatření,
odpovídající předprojektové fázi záměru s tím, že většina prezentovaných opatření
směřuje do fáze přípravy záměru s důrazem na požadavky, které je možno
konkretizovat (rozpracovat) až v navazujících fázích projektové přípravy. Pokud
některá prezentovaná opatření vyplývají přímo ze složkových zákonů jako konkrétní
povinnosti, zpracovatel posudku je do návrhu závazného stanoviska nepromítá.
Dále jsou zpracovatelem posudku sumarizovány veškeré návrhy na opatření pro
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na
životní prostředí, které:
 byly již prezentovány v dokumentaci (pokud nevyplývají z příslušných složkových
zákonů)
 byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány
zpracovatelem posudku
 byly navrženy zpracovatelem posudku
Pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů výstavby
a provozu hodnoceného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví doporučuje
zpracovatel posudku akceptovat následující opatření (jako podmínky do návrhu
závazného stanoviska):
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I. Podmínky pro fázi přípravy
1) projektové přípravy stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8
a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Obchvat Kralup nad Vltavou včetně mostu, jako součást
aglomeračního okruhu – I. etapa“ koordinovat tak, aby bylo zajištěno uvedení obou staveb
do provozu ve stejném termínu; jiné řešení z hlediska zprovoznění etap je z hlediska vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví nepřípustné
2) projektové přípravy posuzované stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí
D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
koordinovat tak, aby bylo možné zajistit kolaudaci obou staveb ve stejném termínu; obě
stavby musí být zprovozněny současně
3) v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit nutnost úpravy napojení Kladenské ulice
na přeložku II/240 vzhledem k realizaci stavby Jižní obchvat obce Velké Přílepy jako
podmiňující stavby pro realizaci stavby „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi
dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101
4) v rámci dokumentace pro územní řízení provést kapacitní posouzení přeložky včetně
napojení na D8
5) dokumentace pro územní řízení, jakož i plán organizace výstavby, bude jednoznačně
dokladovat, že během výstavby i provozu navrhované komunikace bude zajištěna
odpovídající průchodnost pro místní obyvatelstvo, jakož i přístupy na zemědělské a lesní
pozemky včetně možnosti vjezdu zemědělské techniky (doporučuje se proto zpracování
projektu jednoduchých pozemkových úprav tak, aby v důsledku realizace stavby
nevznikaly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné zemědělské respektive lesní
pozemky); konkrétní řešení konzultovat s majiteli dotčených pozemků
6) v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit řešení příjezdové komunikace na pozemku
p.č. 820 v k.ú.Středokluky v km 1,2
7) v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit řešení plnohodnotného nadjezdu v km 5,3
8) součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy
 bude dále specifikovat způsob stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro bydlení,
za kterou může být realizována nízkopodlažní zástavba, včetně případného návrhu protihlukových
technických opatření
 bude prověřovat plnění hygienických limitů u obce Úžice v blízkosti napojení silnice III/0081 na
dálnici D8 a případně v prostoru nájezdu navrhovat protihluková opatření pro ochranu obce Úžice;
 bude podrobněji konkretizovat parametry navrhovaného zemního valu v oblasti Kamýku
v souvislosti s realizací podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 vyhodnotí hlukovou zátěž v obci Středokluky u zástavby komunikace Lidická a na komunikaci
III/0073 Kněževes – Dobrovíz a v případě potřeby navrhne odpovídající protihluková opatření

9) součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná rozptylová studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícím s vývojem dopravy
v zájmovém území a realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy

10) v rámci dokumentace pro územní řízení aktualizovat „Studii odvodnění komunikace“ na
konkrétní technické parametry vybrané trasy, výsledků geologického a hydrogeologického
průzkumu; v rámci této studie:
 bude součástí hydrogeologický posudek (AQH s.r.o., 01/2019), který prokázal, že horninové
prostředí v úseku etapy I je pro zasakování nevhodné; v úseku etapy III zasakovat lze
 se bude vycházet z následujících opatření k minimalizaci vlivů na povrchové vody:
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Km

Opatření

Odvodňovaný
úsek

délka
úseku

Poznámka

Navazující
stavba
2x DÚN +
RN
DÚN + RN
400 m3

ZÚ okružní
křižovatka
napojení D7
vlevo
0,358 (ZÚ) –
0,940

-

Odvodnění silničními příkopy do navržených retenčních
nádrží navazující stavby rozšíření dálnice D7. Konečným
recipientem je Únětický a Zákolanský potok.

0,582

2,500

DÚN + RN
1200 m3

0,940 – 3,000

2,060

4,900

DÚN + RN
1800 m3
nebo
DÚN + RN
900 m3 (2x)
DÚN + RN
900 m3
nebo
DUN + RN
objemu 500
a 400 m3
DÚN + RN
950 m3

3,000 – 6,960

3,960

RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem do silničního
příkopu stávající silnice III/0077 s odtokem směrem k MÚK
Středokluky na D7 a následně silničními příkopy místní
komunikace k lokalitě Černovičky (celková délka silničních
příkopů cca 1400 m), s odtokem do bezejmenného přítoku
Zákolanského potoka od Černoviček.
RN s řízeným odtokem 25 l/s trubním odpadem do koryta
místní vodoteče pod prameništěm u osady Pazderna. Jedná
se o bezejmenný přítok, který ústí do Zákolanského potoka
v obci Číčovice (celková délka toku cca 1800 m)
RN s řízeným odtokem 15 l/s. Recipientem je Podmoráňský
potok.

6,960-8,835

1,875

RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem cca v délce
1000 m podél navržené propojovací silnice III/24010 do
silničních příkopů stávající silnice II/240, cca 1250 m před obcí
Tursko.

8,835-10,822

1,987

RN s řízeným odtokem 10l/s do kanalizace silničního
odvodnění navazující stavby (etapa II - obchvat Kralupy nad
Vltavou)

0,440

DÚN + RN
1000 m3
nebo
DÚN + RN
525 m3

ZÚ – 2,023

2,023

Část odvodnění je navržena do vsakovací retenční nádrže,
druhá část do kanalizačního odvodnění navazující stavby
obchvatu Kralup nad Vltavou.

2,3

norná
stěna

2,023 – 2,488

0,465

Odvodnění do vodního toku Černávka nebo stávajících
silničních příkopů II/608.

ETAPA I
Začátek
úseku

0,615

7,580

10,380

ETAPA III

 bude návrh odvodnění koordinován s navazující stavbou obchvatu Kralup nad Vltavou a stavbou
modernizace D7 v úseku Praha – Slaný; pokud by se tyto stavby časově nepotkávaly, budou muset
být RN v navazujícím stupni navrženy
 bude upřednostněno vsakování nebo zadržování srážkových vod před jejich odváděním do
vodotečí; do vodotečí odvádět srážkové vody pouze v odůvodněných případech
 bude prověřena kapacita Podmoráňského potoka (zatrubněný úsek i koryto); na základě výsledků
kapacitního posouzení budou optimalizovány technické parametry navržené retenční nádrže v km
4,932
 bude detailněji řešena minimalizace odvádění dešťových vod do vodního toku Černávka minimálně
realizací retenční nádrže nebo retencí se vsakem odpovídající kapacity s regulovaným odtokem
 budou prověřeny kapacity všech retenčních nádrží a redukovaných odtokových množství
s ohledem na kapacitu dotčených koryt
 v případě otevřených nádrží navrhnout řešení přírodě blízkému charakteru vybavených nornými
stěnami na výtoku/přepadu a odlučovači ropných látek pro případ havárie; v rámci projektu pro
územní řízení řešit i osazení norných stěn do silničních příkopů

11) v rámci dokumentace pro územní řízení projednat aktualizovanou „Studii odvodnění
komunikace“ stejně tak jako řešení křížení komunikace s vodním tokem Černávka se
správcem vodního toku a se zástupci dotčených orgánů státní správy
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12) součástí dokumentace pro územní řízení bude „Biologický průzkum stavby Přeložka silnice
II/240 (D7-D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ (Hájková, Losík,
březen 2019); v rámci přípravy stavby budou respektovány následující závěry z tohoto
průzkumu:
 opatření pro bezobratlé živočichy:
- pro podporu populací bezobratlých v rámci řešené stavby bude navržena odpovídající mozaika biotopů, v
zářezech mohou být ponechány např. obnažené skalky, plochy bez navážky ornice ponechat samovolné
sukcesi
- kosení travnatých porostů v okolí nové komunikace provádět mozaikovitě, postačí 1x ročně, někde i 1x za
dva roky v pozdějším letním termínu; frekvence kosení bude záviset na charakteru travnatých porostů

 opatření pro obojživelníky:
- vzhledem k dotčení rozmnožovacího biotopu ropuchy zelené v rámci lokality 5 (Tuchoměřice) vytvořit
náhradní biotop, kterým se může stát např. retenční nádrž, kde bude akumulována voda z tělesa komunikace
při dešťových srážkách; bude s různou hloubkou, do max. 50 cm, s členitými břehy se sklonem max. 1:15 a s
pozvolným přechodem na souš; vytěžená zemina bude z okolí odvezena. Náhradní biotop je vhodné dokončit
do konce února, aby počátkem března mohla být zavodněna a sloužit k rozmnožování; realizace nádrže a její
umístění bude na základě technických možností specifikováno v následujících stupních projektové
dokumentace
- s ohledem na potenciál zájmového území pro výskyt ropuchy zelené věnovat zvýšenou pozornost podobě
sedimentačních jímek; k omezení ohrožení obojživelníků nesmí mít jímky kolmé stěny, je vhodné, aby
nejméně jedna stěna měla sklon do 30 %, což umožní živočichům opustit prostor jímky; povrch této pozvolné
stěny musí být zdrsněn a při jeho ústí na povrch je vhodné ponechat otevřený prostor, kudy mohou
obojživelníci opustit prostor jímky. Je ovšem nezbytné zamezit vniknutí obojživelníků z vnějšího prostředí
(například vybudováním stupně)
- při realizaci záměru je pro likvidaci dešťových srážek z tělesa komunikace nutné vybudovat retenční nádrže;
pokud budou tyto nádrže vhodně technicky upraveny, mohou sloužit jako biotop zvyšující biodiverzitu území
a mohou se stát i vhodnými biotopy pro obojživelníky; alespoň jedna stěna nádrže by měla být proto
pozvolná se sklonem do 30 %; takováto úprava je žádoucí pouze pro retenční nádrže, které budou mít
nadrženou hladinu vody

 opatření pro obojživelníky:
- na náspy pilířů mostů a dalších konstrukcí použít několik síťokamenných gabionů, které mohou sloužit jako
vhodný biotop pro ještěrky obecné

 opatření pro ptáky:
- ke snížení vlivu záměru na populace ptáků hnízdících na zemi (křepelka polní, koroptev polní, bramborníček
černohlavý, bramborníček hnědý), je vhodné provést skrývku ornice či začít stavební činnosti vždy před
začátkem jejich hnízdění, tj. do března, popřípadě po jeho skončení, tj. v srpnu
- vyplyne-li v rámci další projektové přípravy po aktualizaci hlukové studie nutnost realizace protihlukových
stěn, potom z důvodu možné kolize ptáků s dopravou budou instalované stěny opatřeny proužky o šířce min.
2 cm v osové vzdálenosti 10 cm, možné je také použít kontrastní zmatnění stěn

 opatření pro savce:
- pro snížení rizika přímého ovlivnění jedinců křečka polního před zahájením skrývek zeminy snížit
pravděpodobnost výskytu na dotčených plochách dle biologického průzkumu, a to snížením atraktivity
zájmových ploch pro jedince křečka polního dle doporučení tohoto biologického průzkumu
- záchranné transfery křečka polního je možné použít až jako krajní řešení v případech jedinců, u nichž ke
spontánnímu opuštění staveniště nedojde

13) v rámci dokumentace pro územní řízení zpracovat detailní migrační studii, která bude
vycházet ze závěrů a navržených opatření v rámci Rámcové migrační studie (Losík, 2017);
výstupem studie bude podrobný návrh úprav migračních objektů při respektování již
formulovaných požadavků z procesu posuzování vlivů na životní prostředí; v rámci detailní
migrační studie znovu prověřit realizaci ekoduktu mezi obcemi Lichoceves a Velké Přílepy
ve spolupráci se všemi dotčenými honebními společenstvy; v rámci této studie detailněji
prověřit umístění a četnost navržených propustků pro živočichy kategorie D včetně
začlenění migračních objektů do okolí (vazba na vegetační úpravy trasy) a řešení vhodného
charakteru podmostí, zachování suché cesty u mostů, vhodné vedení vodoteče pod
mostem; v rámci detailní migrační studie budou prověřeny následující výstupy rámcové
migrační studie:
 migrační objekty vhodné k optimalizaci:





km 2,55 (etapa I) – most přes polní cestu a železnici
km 4,80 (etapa I) – most přes přeložku silnice III/00710
km 0,30 (etapa III) – most přes železniční vlečku a místní komunikaci
km 2,00 (etapa III) – most přes železnici

 migrační objekty navrhované na doplnění:
-

propustky pro živočichy kategorie D – navrhnout v celé trase přeložky s ohledem na výškové vedení nivelety
komunikace.; doporučený maximální rozestup migračních objektů je 500 až 1000 m (možno kombinovat
s objekty pro kategorii B a C)
km 9,80 (etapa I) – víceúčelový nadchod pro migraci živočichů kategorie C
km 2,40 (etapa III) – rámcový propustek přes vodní tok Černávka
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 detailní migrační studie bude předložena ke schválení příslušnému orgánu ochrany
přírody
14) v rámci dokumentace pro stavební povolení bude podrobně rozpracováno vyloučení
odvádění dešťových vod ze stavenišť do Zákolanského potoka v úseku procházejícím
okolo Černoviček a Pazderny; bude doložen způsob zachytávání dešťových vod a jejich
svedení do bezodtokých usazovacích jímek; zásady organizace výstavby potom budou
dokladovat vyvážení těchto jímek a nakládaní s vodou v těchto jímkách
15) součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt monitoringu vodních toků
dotčených odváděním srážkových vod; rozsah monitoringu (který musí být zahájen již před
počátkem výstavby) z hlediska četnosti odběrů a sledovaných parametrů projednat se
správci jednotlivých dotčených vodních toků a příslušnými rybářskými svazy
16) součástí dokumentace pro stavební povolení budou odsouhlasené provozní a manipulační
řády odvodňovacích zařízení navrhované komunikace, odsouhlasené příslušným
speciálním stavebním úřadem odboru dopravy po konzultaci s příslušným orgánem
vodního hospodářství
17) v rámci dokumentace pro stavební povolení bude zpracován podrobný hydrogeologický
průzkum, který:
 bude zahrnovat pasportizaci individuálních zdrojů podzemní vody ne starší 1 roku v osadě
Černovičky a v obcích Tuchoměřice (včetně osady Pazderna), Lichoceves, Velké Přílepy, Svrkyně,
Tursko, Holubice, Chvatěruby a dále podél navrhované trasy komunikace v jejím celém úseku
v pásmu 500 m od osy komunikace mimo intravilán obcí; pasportizace bude vždy odsouhlasena
dotčenou obcí a protokol o identifikaci hodnoceného zdroje bude podepsán majitelem objektu
nebo osobou pověřenou majitelem objektu
 bude vyhodnocovat všechna potenciálně dotčená prameniště v rámci doporučené trasy včetně
případných opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění těchto pramenišť navrhovaným
záměrem

18) součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt monitoringu kvantitativních a
kvalitativních parametrů individuálních zdrojů vody na základě provedené pasportizace;
projekt monitoringu musí být zahájen před počátkem výstavby přeložky a bude pokračovat
minimálně po dobu 5 let – rozsah a četnost monitoringu bude konzultován s příslušným
vodoprávním úřadem; bude-li prokázáno ovlivnění individuálních zdrojů podzemní vody
z důvodů realizace přeložky, budou vybudovány a zprovozněny náhradní zdroje podzemní
vody o vydatnosti odpovídající pasportizaci zdrojů nebo bude vybudováno napojení na
nejbližší vodovodní řad, a to na náklady investora
19) v místech přechodu komunikace přes odvodňovací systémy bude nutné v rámci
dokumentace pro stavební povolení navrhnout taková technická opatření, která umožní
zachovat jejich stávající funkce a ověřit průběh drenážních, případně zavlažovacích
systémů v krajině a vypracovat plán opatření k zachování jejich funkčnosti
20) součástí dokumentace pro stavební povolení bude aktualizovaný dendrologický průzkum
s cílem upřesnit celkovou evidenci všech stromů a keřů určených ke kácení (druh,
množství, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí) a evidence prvků dřevin
zachovávaných, včetně návrhu opatření na minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně
(umístění zařízení staveniště, příjezdové cesty, opatření během stavby)
21) v rámci dokumentace pro stavební povolení stanovit rozsah odůvodněného minimálního
nutného kácení (druh, množství, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí) a rozsah
zachování všech dřevin, které nejsou v přímé kolizi se záměrem, identifikovat dřeviny
nadprůměrných sadovnických hodnot, které by měly být zachovány i v partiích výrazněji
dotčených stavebními pracemi; v tomto smyslu rovněž zaměřit a zajistit ochranu každého
stromu při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů) a do Zásad organizace výstavby promítnout situace se zachováním
hodnotnějších stromů v dosahu manipulačních ploch a pásů či zařízení stavenišť
22) konečný návrh projektu sadových úprav pro celou řešenou stavbu, vypracovaný
autorizovanou sadovnickou firmou, předložit a projednat s příslušnými orgány ochrany
přírody s tím, že pro stavební povolení bude vypracován podrobný komplexní projekt
sadových úprav, zahrnující připomínky a požadavky orgánů ochrany přírody; návrh
sadových úprav bude především vycházet z následujících doporučení:
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 zelené pásy Etapa I (s minimální šířkou teleného pásu 15 m a s použitím smíšené vícepatrové
výsadby listnatých a jehličnatých dřevin):
-

zelený pás v km cca 0,9 – 1,5 (levostranný)
zelený pás v km cca 3,1 – 4,8 (levostranný)
nově doplnit výsadbu v km 4,8 – 5,9 v rámci přesného trasování lokálního biokoridoru LBC12
zelený pás v km cca 5,9 – 7,1 (levostranný)
zelený pás v km cca 8,7 – 9,7 (levostranný)

-

v regionálním biokoridoru RK 1121 od okraje obytné zástavby obce Holubice k silnici III/24012
u komunikace III/2405 (Středokluky – Kněževes) v místě napojení
výsadba aleje v km 0,5 – 1,0 podél přeložky místní komunikace nejblíže k obci Chvatěruby
dosadba dřevin v km 0,4 – 0,6 (vpravo podél stávající komunikace II/1201)





dosadba dřevin:

zemní val:
- parametry zemního valu v oblasti Kamýku budou upřesněny na základě aktualizované hlukové studie; zemní
val bude nejprve zatravněn a poté osázen řadami stromů a keřů; cílem je vytvořit přírodě blízký vícepatrový
porost s co největším clonícím účinkem









pro podporu výskytu otakárka ovocného je vhodné k výsadbám dřevin použít vhodné druhy keřů,
jako jsou např. hlohy a slivoně; také na násypech a zářezech komunikace je vhodné ponechat
skalní výstupy a plochy s rozvolněnou vegetací
výsadby stromů a keřů nevysazovat plošně, ale ve skupinách a s ohledem na typ stanoviště
vybírat vhodné druhy; kvetoucí stromy a keře slouží bezobratlým k úkrytu v závětří i jako zdroj
nektaru; pro suchá stanoviště jsou vhodné např. trnka, řešetlák počistivý nebo hloh, pro kyselá
nebo písčitá stanoviště pak vřes, pro vlhčí biotopy zimolezy, krušina olšová, vrby a osiky, pro
zajištění potravy některým druhům ptáků také bobulonosné dřeviny a keře
na osetí lemů a svahů podél nové komunikace je na vhodných místech žádoucí (v okolí
dřevinných porostů, zahrad, polních cest a luk včetně ruderálních ploch) namísto kulturních
travních směsí použít směsi původních travin s vyšším podílem kvetoucích bylin, které
poskytnou dostatek pylu a nektaru čmelákům, včelám a motýlům; je vhodné použít směs
s vyšším podílem poloparazitických druhů jako je např. kokrhel; velikost těchto ploch a jejich
přesné umístění bude specifikováno v rámci projektu sadových úprav v závislosti na místních
geologických podmínkách a technických možnostech při provádění stavby
projekt sadových úprav bude obsahovat návrh protierozních opatření
investor smluvně zaváže dodavatele vegetačních úprav stavby k následné údržbě realizovaných
výsadeb na dobu minimálně 5 let; v uvedeném období musí být odumřelé stromy či keře či další
neperspektivní jedinci pravidelně nahrazovány a finální přejímka musí být provedena po
stanovené lhůtě

23) v rámci dokumentace pro stavební povolení navrhnout kompenzační opatření, tj. nové
biokoridory a biocentra ÚSES tak, aby nedošlo k zániku sítě ÚSES; nové prvky ÚSES
budou upřesněny na všech úrovních (místní, regionální, nadregionální) tak, aby byly
dodrženy limitující parametry ÚSES a zajištěna tak jejich funkčnost; navrhovaná řešení
budou zpracována autorizovaným architektem ÚSES - projektantem územních systémů
ekologické stability a případné změny budou odborně zdůvodněny; zvláštní pozornost
bude věnována zejména dořešení křížení regionálního biokoridoru RK 5019 v km 3,8 a
regionálního biokoridoru RK 1136 v km 4,7 a v km 7,0; v dokumentaci pro územní řízení
doplnit víceúčelový nadchod v místě křížení regionálního biokoridoru RK 1121 a turistické
trasy (km cca 9,8), která zároveň převezme funkci ekoduktu pro zvěř kategorie C (střední
savci)
24) v rámci každé žádosti o stanovisko pro navazující řízení dle §9a odstavce 6 zákona bude
k zákonem stanoveným podkladům rovněž krajskému úřadu doloženo plnění podmínek
tohoto závazného stanoviska

II. Podmínky pro fázi výstavby
25) investor stavby zajistí, že po celou dobu přípravy a výstavby bude zajištěn kontakt s
okolními obcemi a veřejností v oblasti komunikace a informování o průběhu přípravy a
realizace projektu a jeho potenciálních dopadech na okolí, včetně operativního reagování
na vznesené podněty a dotazy
26) investor stavby zajistí, že při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako
jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů
stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby investor stavby zajistí, že ve
výběrovém řízení na provedení stavby budou zohledněny požadavky na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu
prostředí šetrných technologií)
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27) pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů na ovzduší budou obsahovat následující požadavky:
 staveništní komunikace budou pravidelně čištěny, skrápěny nebo používány aktivní látky k
potlačení prašnosti
 používat stroje s nižšími emisemi PM (splňující alespoň emisní normu Stage I dle Směrnice
97/68/ES) a věnovat se jejich údržbě, jedná se o optimální nastavení motorů, omezení volnoběhu
strojů a zamezení přetěžování techniky
 po dobu stavby je nutné dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem, obsluha strojů
vyškolenými pracovníky, tj. plnit nákladní vozidla ve správné poloze tak, aby nedocházelo k násypu
materiálu mimo vozidlo
 po dobu stavby je nutné redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů mimo silniční
techniky na minimum
 v případě sucha bude zajištěno skrápění staveništních ploch
 v případě dlouhodobého sucha a při silnějším větru omezit stavební práce, případně zamezit šíření
prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště
 k zajištění kontrolovatelnosti realizace protiprašných opatření při suchém, nebo větrném počasí, je
nezbytné průběžně sledovat aktuální údaje minimálně o směru a rychlosti větru, vlhkosti vzduchu a
teplotě a také předpovědi vývoje těchto údajů. Údaje ze sledování vývoje výše uvedených
parametrů průběžně zaznamenávat ve stavebním deníku pro potřebu zpětné kontroly
 minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu o zrnitosti do 4 mm
na staveništi; dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v silech nebo v boxech, ohradit
jednotlivé materiály a zamezit vyfoukávání jemných částic do okolí
 umisťovat venkovní skládky na závětrnou stranu a současně materiály na deponie umisťovat tak,
aby horní vrstvu tvořil vždy nový přirozeně vlhký materiál
 při tvorbě deponií a mezideponií minimalizovat vyfoukávání prachu větrem:
 preferovat jednu velkou haldu namísto více menších (realizace jedné haldy místo dvou zmenší aktivní povrch
až o 25 %)
 podélné haldy vytvářet rovnoběžně s převažujícím směrem větru
 lze využívat i existující překážky, například stromy, keře apod., popřípadě budovat vlastní překážky z
přenosných materiálů
 při rychlosti větru překračující 5 m/s zakrýt případně, je-li to dostatečné k zamezení šíření prašnosti do okolí,
skrápět všechny deponie o zrnitosti menší než 8 mm. Při rychlosti větru překračujícím 10 m/s omezit práce na
stavbě nebo alespoň omezit činnosti způsobující prašnost

28) pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů hluku v etapě výstavby budou obsahovat následující požadavky:
 při začátku stavebních prací bude provedeno kontrolní měření hluku u nejbližší obytné zástavby a
budou konkretizována případná protihluková opatření
 celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení
faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
 veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány pouze v denní době s výjimkou akusticky nevýznamných činností
 staveništní dopravu organizovat vždy podle možností mimo obydlené zóny (v trase nové
komunikace)
 všechny hlučné stavební práce v blízkosti chráněných objektů budou prováděny pouze v denní
době, a to od 06.00 až 21.00 hodin
 stavební práce nebudou probíhat v noční době
 v rámci výstavby budou použity stroje s garantovanou nižší hlučností; budou kombinovány
hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti, bude zkrácen provoz výrazných hlukových
zdrojů v jednom dni – práce budou rozděleny do více dnů po menších časových úsecích
 stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou s pohltivým
povrchem
 se stavebními pracemi postupovat v ose budoucí komunikace s minimálním rozsahem staveništní
dopravy vedené přes obydlená území
 zásady organizace výstavby z hlediska vlivů hluku budou koordinovány se stavbou obchvatu
Kralup nad Vltavou

29) po výběru zhotovitele stavby bude vypracována akustická studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet ze zásad organizace výstavby a upřesněných znalostí o nasazení
jednotlivých stavebních mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu
pro etapu výstavby
30) investor stavby zajistí, že před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu
vybraných používaných komunikací a pasportizace stavu obytných objektů a jiného
soukromého majetku podél těchto komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za
zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením
stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu; tato
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skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby, vydání kolaudačního
rozhodnutí bude podmíněno uvedením příjezdových komunikací ke stavbě do původního
stavu
31) obdobně po ukončení stavebních prací budou vyhodnoceny případné škody na obytných
objektech a jiném soukromém majetku, který bude ovlivněn etapou výstavby; následně
budou provedeny příslušné opravy nebo přijata odpovídající kompenzační opatření za
způsobené škody na náklady investora; vydání kolaudačního rozhodnutí bude podmíněno
provedením příslušných oprav nebo realizací kompenzačních opatření
32) v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu
(včetně ichtyologického průzkumu stavbou dotčených toků) formou ověření výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto
druhů; výsledky průzkumů je třeba následně promítnout do prováděcí dokumentace stavby
a uplatňovat je formou ekologického dozoru odborně způsobilou osobou
33) v rámci výstavby budou ve vztahu k minimalizaci vlivů na přírodu respektována následující
doporučení:
 případné deponie a mezideponie zeminy umísťovat mimo výskyt přírodních a polopřírodních
stanovišť, která jsou biotopem zvláště chráněných druhů živočichů
 umístění zařízení staveniště a parkování mechanizace na zpevněných plochách bude realizováno
mimo výskyt přírodních i polopřírodních stanovišť a mimo blízkost vodních toků a pramenišť
 stavební práce v toku Černávka a jejím okolí budou prováděny šetrně k vodnímu prostředí toku a
jeho nivě

34) před zahájením stavební činnosti bude nutno dřeviny mimo zábor zajistit dle ČSN 83 9061 –
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích; zejména bude nutné minimalizovat výkopové práce, vyloučit
pojezdy těžké techniky, minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a skladování
nebezpečných látek v kořenové zóně, což je plocha povrchu půdy pod korunou stromu
ohraničená okapovou linií koruny (obvodem půdorysného průmětu koruny) zvětšená o
1,5 m po celém obvodu okapové linie koruny
35) kácení dřevin provádět v období vegetačního klidu dřevin (t.j. 1. 10. až 31. 3.); v případě
dalšího nezbytného kácení může být kácení jednotlivých dřevin či malých skupin
realizováno v době mimo 1. 4. až 31. 7. po odsouhlasení a stanovení podmínek biologickým
(ekologickým) dozorem stavby; v hnízdním období může být jednotlivé kácení prováděno
po předchozím ohledání předmětných dřevin a jejich okolí biologickým (ekologickým)
dozorem stavby před samotným kácením, a to i s ohledem na možnost výskytu netopýrů
36) v průběhu výstavby zajistit na dotčených plochách monitoring výskytu nepůvodních a
invazních druhů rostlin; v případě jejich výskytu tyto ihned likvidovat
37) investor záměru bude povinen po celou dobu výstavby záměru zajistit biologický
(ekologický) dozor stavby osobou s vysokoškolským vzděláním přírodovědného,
zemědělského nebo lesnického směru, nezávislou na dodavateli stavby, která bude
oprávněna stanovovat vhodné termíny pro minimalizaci negativních vlivů záměru na životní
prostředí (upřesnění termínů terénních prací, kácení dřevin, záchranných transferů) a
dohlížet na provádění prací a realizaci staveb, které mohou mít vliv na jednotlivé složky
životního prostředí (realizace migračních bariér, ověřování migrace obojživelníků,
dodržování uplatňování opatření k omezování prašnosti, kontrola dodržování opatření pro
předcházení kontaminace vod a půd, nakládání s odpady a dalších opatření stanovených
podmínkami závazného stanoviska)
38) drobné sakrální stavby (křížky, kapličky apod.) ležící v trase výsledné varianty budou
v rámci stavby přemístěny

III. Podmínky pro fázi provozu
39) po dohodě s Klubem českých turistů zajistit po realizaci záměru přeznačení turistických
tras a cyklotras tak, aby byla zachována jejich návaznost
40) v průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu na navrhované komunikaci včetně
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stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“; volba bodů pro měření v chráněném venkovním
prostoru staveb bude konzultována s orgánem ochrany veřejného zdraví; v úsecích, kde by
bylo měřením hluku prokázáno překročení platných hygienických limitů, musí být
provedena dodatečná protihluková opatření
41) k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření
prokazujícím nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu
v chráněném venkovním prostoru staveb
42) v rámci zimní údržby komunikace pro zmenšení zátěže vodních toků solením musí být tato
zimní údržba zabezpečena moderní technologií „skrápěného solení“, která umožňuje
minimalizovat úlet zrn posypového materiálu mimo vozovku

IV. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí
43) po uvedení stavby do provozu zahájit závazný dvouletý monitoring stavby, jehož cílem
bude kromě kontroly navržených opatření (zejména funkčnosti migračních objektů) rovněž
ověření mortality živočichů na komunikaci; výsledkem tohoto monitoringu bude taktéž
návrh realizace trvalých bariér (začátek a konec v navržených úsecích) na základě
průběžného vyhodnocování migrace na základě biologického (ekologického) dozoru
stavby
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V.
VYPOŘÁDÁNÍ
DOKUMENTACI

VŠECH

OBDRŽENÝCH

VYJÁDŘENÍ

K

V.1. Vyjádření k dokumentaci
Zpracovatel posudku obdržel od příslušného úřadu, Magistrátu hl. m. Prahy, odboru
ochrany prostředí, k předložené dokumentaci následující vyjádření dotčených
územních samosprávných celků, správních úřadů a veřejnosti:
1) Ministerstvo životního prostředí
Odbor ochrany ovzduší
vyjádření ze dne 10.5. 2019 č.j.: MZP/2019/780/760
2) Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření ze dne 5.6. 2019 č.j.: 062024/2019/KUSK
3) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
vyjádření ze dne 20.5. 2019 č.j.: ČIŽP/41/2019/6483
4) Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
vyjádření ze dne 7.6. 2019 č.j.: KHSSC 25346/2019
5) Povodí Vltavy
vyjádření ze dne 28.5. 2019 č.j.: 33753/2019-242-Mš
6) Městský úřad Černošice
odbor životního prostředí
vyjádření ze dne 4.6. 2019 č.j.: MUCE 36275/2019/2019 OŽP/L/Vys
7) Město Kralupy nad Vltavou – Městský úřad
Odbor životního prostředí
vyjádření ze dne 10.6. 2019 č.j.: MUKV 38571/2019 OŽP
8) Hlavní město Praha
Náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické
vybavenosti a bezpečnosti
vyjádření ze dne 10.6. 2019 č.j.: MHMP 1098066/2019
9) Středočeský kraj
vyjádření ze dne 3.6. 2019 č.j.: 072834/2019/KUSK
10) Obec Číčovice
vyjádření ze dne 7.6. 2019 č.j.: 247/2019
11) Obec Holubice – v zastoupení na základě plné moci
vyjádření ze dne 7.6. 2019 bez č.j.
12) Obec Chvatěruby
vyjádření ze dne 30.5. 2019 bez č.j.
13) Obec Lichoceves
vyjádření ze dne 7.6. 2019 č.j.: OD057/19
14) Obec Statenice
vyjádření ze dne 7.6. 2019 bez č.j.
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15) Obec Středokluky
vyjádření ze dne 6.6. 2019 č.j.: OUST-173/2019
16) Obec Svrkyně
vyjádření ze dne 28.5. 2019 č.j.: 29.5.25019
17) Obec Tursko
vyjádření ze dne 29.5. 2019 č.j.: 294/5-19
18) Obec Velké Přílepy
vyjádření ze dne 10.6. 2019 č.j.: OVP-2759/2019
19) Alfa Praha s.r.o., Aura Villas s.r.o., Aura Phase 1 s.r.o., Aura Project s.r.o.
vyjádření ze dne 10.6. 2019 bez č.j.
20) Spolek Kamýk - Zaviačič Vlastimil
vyjádření ze dne 10.6. 2019 bez č.j.
21) C.L.
vyjádření ze dne 2.6. 2019 bez č.j.
22) D.R.
vyjádření ze dne 9.6. 2019 bez č.j.
23) K.M., Z.M.
vyjádření bez data a č.j.
24) K.R., K.L., M.T., M.M.
vyjádření bez data a č.j.
25) L.M.
vyjádření bez data a č.j.:
26) M.J.
vyjádření ze dne 6.6. 2019 bez č.j.
27) R.M., R.J., R.Č., R.J.
vyjádření ze dne 9.6. 2019 bez č.j.
28) Š.P.
vyjádření ze dne 10.6. 2019 bez č.j.
29) Š.P.
vyjádření ze dne 29.5. 2019 bez č.j.
30) V.M., V.E., K.P., D.J.
vyjádření ze dne 10.6. 2019 bez č.j.
31) V.V., V.K.
vyjádření ze dne 9.6. 2019 bez č.j.
32) Ž.D.
vyjádření ze dne 10.6. 2019 bez č.j.
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1) Ministerstvo životního prostředí
Odbor ochrany ovzduší
vyjádření ze dne 10.5. 2019 č.j.: MZP/2019/780/760
Podstata vyjádření:
K doplněné dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) - úsek mezi
dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101" na životní prostředí, sdělujeme z
hlediska ochrany ovzduší následující:
Předložená dokumentace byla doplněna dle připomínek, které zaslal odbor ochrany
ovzduší Ministerstva životního prostředí dopisem ze dne 21. května 2018, pod č.j.
MZP/2018/780/808.
V požadovaném rozsahu byla doplněna fáze projektových příprav uvedená v kapitole
D.IV. dokumentace - navrhovaná opatření ke snížení negativních vlivů na životní
prostředí, část ochrana ovzduší a kapitola D.I.2. V rámci dokumentace k územnímu
řízení bude zpracován Projekt vegetačních úprav, který bude vytvořen tak, aby
navržená zeleň měla rovněž izolační funkci z hlediska snižování úrovně znečištění
ovzduší.
Záměr považujeme z hlediska jeho vlivu na kvalitu ovzduší za akceptovatelný.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k charakteru vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
2) Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
vyjádření ze dne 5.6. 2019 č.j.: 062024/2019/KUSK
Podstata vyjádření:
z hlediska ochrany přírody
a) Krajský úřad Středočeského kraje jako orgán ochrany přírody (dále jen Krajský
úřad), příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.),
sděluje, že v souladu s § 45i citovaného zákona již bylo vydáno stanovisko, kterým
byl vyloučen významný vliv předloženého záměru samostatně nebo ve spojení s
jinými koncepcemi nebo záměry na předmět ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti, stanovené příslušnými vládními nařízeními, pod
č. j. 050086/2019/KUSK ze dne 11.4.2019 a toto stanovisko zůstává nadále v
platnosti.
EVL Zákolanský potok je od místa plánovaného záměru vzdálena cca 0,7 km
západním směrem. Z dostupných zdrojů, konzultací a z terénního šetření bylo
zjištěno, že realizací záměru v km 0,00 - 3,00 dojde k ovlivnění kvality vody v
Zákolanském potoce. Důvodem je návrh likvidace dešťových vod z tělesa přeložky.
Na základě informací uvedených ve screening reportu, bude kvalita vody v
Zákolanském potoce sice mírně ovlivněna, ale vliv záměru byl vyhodnocen jako
nevýznamný, respektive mírně negativní. S ohledem na charakter, lokalizaci záměru
a závěrům screening reportu, zpracovaného autorizovanými osobami dle náležitostí
naturového hodnocení v březnu 2019 a na základě zjištěných skutečností, jsme v
našem stanovisku pod č. j. 050086/2019/KUSK ze dne 11.4.2019 konstatovali, že
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realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany a
celistvost dotčené lokality soustavy Natura 2000.
Krajský úřad dále jako orgán ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77a zákona
č. 114/1992 Sb., nemá připomínky z hlediska zvláště chráněných území v kategorii
přírodní památka a přírodní rezervace a jejich ochranným pásmům a zvláště
chráněným druhům rostlin.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k charakteru vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
b) Krajský úřad příslušný podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb. upozorňuje na výskyt
zvláště chráněných druhů živočichů uvedených ve vyhlášce č. 395/1992 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. V oblasti plánovaného
záměru se dle přiloženého biologického průzkumu (zpracovatel Mgr. Alice Háková a
Mgr. Jan Losík, Ph.D., únor 2017) vyskytují následující živočichové: ohrožení čmeláci rodu Bombus, mravenci rodu Formica, zlatohlávek tmavý, prskavec menší,
prskavec větší, svižník polní, otakárek ovocný, otakárek fenyklový, koroptev polní,
ťuhýk obecný, ťuhýk šedý, bramborníček hnědý, bramborníček černohlavý, pěnice
vlašská, slavík obecný, moták pochop, lejsek šedý, jestřáb lesní, veverka obecná;
silně ohrožení - ropucha zelená, ještěrka obecná, užovka hladká, křepelka polní,
strnad luční, moták pilich, pisík obecný, žluva hajní, krahujec obecný, krutihlav
obecný, křeček polní, netopýr hvízdavý, netopýr večerní, netopýr ušatý/dlouhouchý,
netopýr vousatý/Brandtův a netopýr rezavý.
U všech výše uvedených druhů je nutné respektovat jejich základní ochranné
podmínky dle ust. § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb. Jelikož se
při budoucí realizaci záměru bude jednat o zásah do biotopů, respektive do
základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 49
zákona č. 114/1992 Sb., je nezbytné před realizací záměru získat výjimku ze zákazů
u zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb.
Z hlediska územního systému ekologické stability nemá Krajský úřad připomínek za
předpokladu dodržení navržených opatření uvedených v kapitole D.IV a příloze B4,
které jsou součástí předložené doplněné projektové dokumentace, pro předkládaný
záměr, zpracovaný zhotovitelem Metroprojekt Praha a.s. (podzhotovitel Pragoprojekt,
a.s.) v březnu roku 2018.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Respektování základních ochranných podmínek dle zákona č.114/1992 Sb. je
povinností, která musí být splněna bez ohledu na proces EIA, a proto není nutné
v tomto ohledu formulovat podmínky do závazného stanoviska.
Vzhledem k obvyklému prodlení mezi přípravou stavby a případným vydáním
stavebního povolení, i vzhledem k mobilitě většiny živočišných druhů, je obvyklým
standardem takovýchto staveb aktualizace zoologického průzkumu před zahájením
stavby.


v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu
(včetně ichtyologického průzkumu stavbou dotčených toků) formou ověření výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto
druhů; výsledky průzkumů je třeba následně promítnout do prováděcí dokumentace stavby
a uplatňovat je formou ekologického dozoru odborně způsobilou osobou
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c) z hlediska ochrany ovzduší
Z hlediska Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 se jedná
o stavbu, která je v souladu s tímto programem a měla by po svém dokončení přispět
ke zlepšení kvality ovzduší v této části Středočeského kraje, jelikož odvede dopravu
z oblastí obytné zástavby.
Takto rozsáhlé stavební práce, které jsou spojeny s výstavbou dopravních staveb,
mohou být výrazným zdrojem prašnosti, především tuhých znečišťujících látek (PM10
a PM2,5), proto je nutné při provádění těchto stavebních činností uplatnit taková
opatření, která povedou k jejímu omezení. Opatření jsou uvedená v Metodice pro
stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi
PM10 a v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 v opatření
BD3 Omezování prašnosti ze stavební činnosti.
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.
Realizace některých opatření, která jsou uvedená v Metodice pro stanovení opatření
ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10 a v Programu
zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02, povede k omezení prašnosti v
místě provádění stavby a tím dojde ke snížení vlivů záměru na kvalitu ovzduší v
dotčené lokalitě.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatel posudku konstatuje, že etapa výstavby nepochybně může být zdrojem
emisí ovlivňujících imisní situaci, avšak omezování emisí lze úspěšně řešit v rámci
zásad organizace výstavby z hlediska omezování sekundární prašnosti čištěním
komunikací a zařízením stavenišť, zkrápěním apod. V podmínkách závazného
stanoviska je požadováno respektovat následující doporučení:


v období výstavby bude zabezpečena minimalizace vlivu na kvalitu ovzduší, a to aplikací
preventivních opatření k eliminaci prašnosti; v rámci zásad organizace výstavby bude
kladen důraz zejména na následující požadavky:
 používat stroje s nižšími emisemi PM (splňujícími alespoň emisní normu Stage I dle Směrnice
97/68/ES) a věnovat se jejich údržbě, jedná se o optimální nastavení motorů, omezení volnoběhu
strojů a zamezení přetěžování techniky
 preferovat napájení elektřinou nebo použití baterií před využíváním generátorů na naftový nebo
benzinový pohon
-1
 omezit rychlost dopravy na staveništních komunikacích na cca 20 km.hod ; značení omezující
rychlost umístit u vjezdu na staveniště
 u déle trvajících staveb neodkrývat celý povrch najednou, ale provádět skrývku půdy a zemní práce
postupně v závislosti na výstavbě, obecně platí pravidlo ponechat po co nejdelší dobu rostlý terén
bez narušení, aby nedocházelo ke zbytečnému uvolňování prachových částic do okolí
 minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu (cement, vápno,
bentonit, písek frakcí do 4 mm) na staveništi; dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v
boxech, ohradit jednotlivé materiály a zamezit vyfoukávání jemných částic do okolí
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 umísťovat venkovní skládky na závětrnou stranu a současně materiály na deponie umísťovat tak,
aby horní vrstvu tvořil vždy nový materiál s přirozeně vlhkým materiálem
 parkování zaměstnanců stavby zajistit výhradně na zpevněných plochách, minimalizovat pohyb
vozidel v okolí staveniště
 čištění staveništních ploch a komunikací se bude provádět výhradně mokrou cestou
 staveništní komunikace budou pravidelně čištěny, skrápěny nebo používány aktivní látky k
potlačení prašnosti
 po dobu stavby je nutné dodržovat zásady správné manipulace s nakladači s obsluhou strojů s
vyškolenými pracovníky, tj. plnit nákladní vozidla ve správné poloze tak, aby nedocházelo k násypu
materiálu mimo vozidlo
 po dobu stavby je nutné redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů mimo silniční
techniky na minimum
 stavební mechanismy budou podrobovány pravidelné očistě
 v případě dlouhodobého sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně zamezit šíření
prachových částic do okolí např. zacloněním po obvodu staveniště nebo minimalizováním či
vyloučením volného deponování jemnozrnných materiálů
 v době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu práce stavebních mechanismů
s vysokým výkonem
 budou optimalizovány délky přepravních tras po staveništi a omezení rychlosti přepravních
mechanismů
 instalovat čistící systém při výjezdu ze staveniště v prostoru napojení na veřejné komunikace;
vhodné je např. štěrkové lože, případně roštové pásy, které pomocí otřesů odstraňují nečistoty z
podvozků nákladních automobilů
 zásady organizace výstavby z hlediska vlivů na ovzduší budou koordinovány se stavbou obchvatu
Kralup nad Vltavou

d) z hlediska odpadového hospodářství
Pouze připomíná, že zářivky a výbojky jsou zbožím určeným ke zpětnému odběru a k
využití. Nelze je ukládat na skládku. Kabely neznečištěné nebezpečnými látkami je
třeba rovněž předávat výhradně k využití.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Nakládání s odpady jednoznačně vyplývá s příslušného složkového zákona a
souvisejících prováděcích předpisů, a musí být respektována bez ohledu na proces
posuzování vlivů na životní prostředí. Ze strany zpracovatele posudku tedy bez
komentáře.
e) z hlediska ochrany ZPF
Vzhledem k výměře pozemků, které mají být dotčeny stavbou, je k vyjádření k
dokumentaci dotčeným správním úřadem Ministerstvo životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
f) Z hlediska ostatních složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje
kompetentním orgánem nebo nemá připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
3) Česká inspekce životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha
vyjádření ze dne 20.5. 2019 č.j.: ČIŽP/41/2019/6483
Podstata vyjádření:
K dokumentaci sdělují následující:
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z hlediska ochrany ovzduší
z hlediska ochrany vod
z hlediska odpadového hospodářství
z hlediska ochrany lesa
Bez připomínek.
z hlediska ochrany přírody
Z hlediska zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
nemáme k předložené dokumentaci, za předpokladu splnění navržených
kompenzačních opatření, připomínky.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
4) Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
vyjádření ze dne 7.6. 2019 č.j.: KHSSC 25346/2019
Podstata vyjádření:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje jako dotčený správní úřad ve věci
řízení dle zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů k záměru „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) - úsek mezi dálnicí
D7, dálnicí D8 a silnicí II.třídy č. II/101“ po prostudování předložené doplněné
dokumentace vydává ve smyslu § 8 odstavce 3) citovaného zákona a §77 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů toto vyjádření:
S doplněnou dokumentací EIA „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) - úsek mezi dálnicí
D7, dálnicí D8 a silnicí II.třídy č. II/101“ se souhlasí za podmínek:
 Předložit aktualizovanou akustickou studii pro stupeň DÚR (tj. pro konkrétní technické
parametry konečného vedení stavby) vč. způsobu stanovení hranice u ploch vymezených
územními plány pro bydlení, za kterou může být realizována nízkopodlažní zástavba,
včetně případného návrhu protihlukových technických opatření.
 Prověřit v dalším stupni PD u obce Úžice plnění hygienických limitů hluku v blízkosti
napojení silnice III/0081 na dálnici D8 a případně v prostoru nájezdu doplnit protihluková
opatření pro ochranu obce Úžice.
 Zpracovat hlukovou studii pro etapu výstavby.
 V rámci zkušebního provozu provést kontrolní měření hluku pro ověření závěrů akustické
studie a účinnosti navržených protihlukových opatření. Měřící místa a podmínky k měření
zvolit po dohodě s KHS. V úsecích, kde by bylo měřením hluku prokázáno překročení
platných hygienických limitů, musí být provedena dodatečná protihluková opatření.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Lze konstatovat, že výše uvedené požadavky lze označit za oprávněné. Ve vztahu
k etapě výstavby jsou předloženým posudkem konstatovány dále uvedené
skutečnosti.
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Etapa výstavby - hluk
Lze konstatovat, že na úrovni stávající projektové přípravy, kdy není dosud známý
dodavatel stavby ani postup stavebních prací nelze objektivně vyhodnotit hluk
v etapě výstavby. Podstatné je však jednoznačně požadovat, aby v rámci další
projektové přípravy byly detailně diskutovány navrhované přepravní trasy pro etapu
výstavby tak, aby byla významně eliminována rizika narušení faktorů pohody
bydlícího obyvatelstva a současně aby byla zajištěna nezbytná oprava komunikací
po ukončení stavby. Lze požadovat respektování následujícího opatření pro
minimalizaci negativních vlivů v etapě výstavby zapracované do návrhu závazného
stanoviska:
 investor stavby zajistí, že při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako
jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů
stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby investor stavby zajistí, že ve
výběrovém řízení na provedení stavby budou zohledněny
požadavky na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu
prostředí šetrných technologií)

Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu hluku v etapě výstavby bude součástí
další projektové přípravy, protože je nutné se touto problematikou seriozně zabývat
až po vypracování zásad organizace výstavby (ZOV). V této souvislosti je
formulováno pro další projektovou přípravu doporučení, aby součástí prováděcích
projektů po výběru zhotovitele stavby a konečném upřesnění navržených
přepravních tras byla akustická studie pro etapu výstavby, která bude organizačními
opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních mechanismů) a
technickými opatřeními dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu výstavby,
případně bude navrhovat další opatření technického respektive organizačního
charakteru. Jsou proto formulována následující doporučení:


pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů hluku v etapě výstavby budou obsahovat následující požadavky:
 při začátku stavebních prací bude provedeno kontrolní měření hluku u nejbližší obytné zástavby a
budou konkretizována případná protihluková opatření
 celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení
faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
 veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány pouze v denní době s výjimkou akusticky nevýznamných činností
 staveništní dopravu organizovat vždy podle možností mimo obydlené zóny (v trase nové
komunikace)
 všechny hlučné stavební práce v blízkosti chráněných objektů budou prováděny pouze v denní
době, a to od 06.00 až 21.00 hodin
 stavební práce nebudou probíhat v noční době
 v rámci výstavby budou použity stroje s garantovanou nižší hlučností; budou kombinovány
hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti, bude zkrácen provoz výrazných hlukových
zdrojů v jednom dni – práce budou rozděleny do více dnů po menších časových úsecích
 stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou s pohltivým
povrchem
 se stavebními pracemi postupovat v ose budoucí komunikace s minimálním rozsahem staveništní
dopravy vedené přes obydlená území
 zásady organizace výstavby z hlediska vlivů hluku budou koordinovány se stavbou obchvatu
Kralup nad Vltavou



po výběru zhotovitele stavby bude vypracována akustická studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet ze zásad organizace výstavby a upřesněných znalostí o nasazení
jednotlivých stavebních mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu
pro etapu výstavby

87

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101

Etapa provozu - hluk
Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je stále v procesu posuzování vlivů na životní
prostředí a nelze tedy odhadnout, pokud záměr bude dále projektově připravován, v
jakém termínu bude zpracovávána dokumentace pro stavební povolení, jsou
posudkem formulovány dále uvedené podmínky.
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí stavby „Přeložka silnice II/240
(D7-D8) úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ (dále jen „Přeložka
II/240“) byl vznesen požadavek na řešení problematického napojení Přeložky II/240
na obec Velké Přílepy ulicí Kladenskou s nevyhovující kapacitou a technickým
stavem. V rámci přílohy B.15 jsou dokladovány změny dopravních intenzit při
realizaci stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“ ze kterých vyplývá, že realizací
obchvatu dojde k odlehčení dopravy v centru obce a tím ke zlepšení hlukové situace
v obci. Proto je v návrhu závazného stanoviska uvedena následující podmínka:


projektové přípravy posuzované stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí
D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
koordinovat tak, aby bylo možné zajistit kolaudaci obou staveb ve stejném termínu; obě
stavby musí být zprovozněny současně

Přestože stavba „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“ bude muset být podrobena
samostatnému procesu posuzování vlivů na životní prostředí (protože stavba
obchvatu naplňuje dikci bodu 48 přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění) domnívá se zpracovatel posudku, že v rámci aktualizované akustické studie
pro hodnocený záměr musí být zohledněna i stavba „Jižní obchvat obce Velké
Přílepy“. V příloze B.15 je konstatováno, že realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy“ dojde k nárůstu dopravy na přeložce mezi MÚK u Lichocevsi a MÚK
Svrkyně. Je proto navržen zemní val v oblasti Kamýku s tím, že parametry zemního
valu budou upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace přeložky II/240, a to
s ohledem na závěry akustické studie, která bude aktualizována na základě
dopravního modelu zohledňujícího jižní obchvat Velkých Přílep. Proto následující
podmínka zohledňuje (i přes skutečnost, že stavba „Jižní obchvat obce Velké
Přílepy“ bude podrobena samostatnému procesu posuzování vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví) i požadavek prověření funkčnosti navrhovaného zemního
valu souvisejícího s obchvatem Velkých Přílep:


součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy
 bude dále specifikovat způsob stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro bydlení,
za kterou může být realizována nízkopodlažní zástavba, včetně případného návrhu protihlukových
technických opatření
 bude prověřovat plnění hygienických limitů u obce Úžice v blízkosti napojení silnice III/0081 na
dálnici D8 a případně v prostoru nájezdu navrhovat protihluková opatření pro ochranu obce Úžice;
 bude podrobněji konkretizovat parametry navrhovaného zemního valu v oblasti Kamýku
v souvislosti s realizací podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 vyhodnotí hlukovou zátěž v obci Středokluky u zástavby komunikace Lidická a na komunikaci
III/0073 Kněževes – Dobrovíz a v případě potřeby navrhne odpovídající protihluková opatření



v průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu na navrhované komunikaci včetně
stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“; volba bodů pro měření v chráněném venkovním
prostoru staveb bude konzultována s orgánem ochrany veřejného zdraví; v úsecích, kde by
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bylo měřením hluku prokázáno překročení platných hygienických limitů, musí být
provedena dodatečná protihluková opatření


k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření
prokazujícím nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu
v chráněném venkovním prostoru staveb

Dále je v souladu s dokumentací EIA, vzhledem k vyšší dopravní zátěži očekávané
na úseku III. etapy, v návrhu závazného stanoviska formulována následující
podmínka:


v rámci dokumentace pro územní řízení provést kapacitní posouzení přeložky včetně
napojení na D8

5) Povodí Vltavy, s.p.
vyjádření ze dne 28.5. 2019 č.j.: 33753/2019-242-Mš
Podstata vyjádření:
Dne 7. 5. 2019 jsme obdrželi doplněnou dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů záměru „Přeložka
silnice II/240 (D7-D8) - úsek mezi rychlostní dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.
II/101“. Dokumentace byla zpracována v březnu 2019.
Záměrem je výstavba přeložky silnic II. třídy v úseku D7 - Holubice (etapa I) a úseku
Chvatěruby - D8 (etapa III), která společně se samostatně připravovanou stavbou
obchvatu Kralup nad Vltavou (etapa II) zajistí propojení dálnic D7 a D8. Záměr je
předkládán ve dvou variantách a jednou podvariantou. Celková délka přeložky činí
cca 13 km.
Pro vyhodnocení vsakovacích poměrů v trase přeložky byl zpracován
hydrogeologický posudek (AQH s.r.o., 01/2019), který prokázal, že horninové
prostředí v úseku etapy I je pro zasakování nevhodné; v úseku etapy III zasakovat
lze. Dokumentace byla doplněna o aktualizovanou studii odvodnění z února 2019.
Vlastní odvedení srážkových vod je navrženo podélným a příčným sklonem do
silničních příkopů s odtokem do nejbližších vhodných recipientů. Před vyústěním
odvodnění silničních příkopů do recipientů budou navrženy bezpečnostní prvky,
objekty havarijního zabezpečení pro ochranu povrchových vod. Jedná se o návrh
sedimentačních nádrží s koalescenčním odlučovačem ropných látek. Nádrže budou
navržené v souladu s ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem
ropných látek a ČSN EN 858-1, 2 Odlučovače lehkých kapalin. Dalším zařízením
ochrany dotčených vodních toků v předmětném úseku stavby je navržení opatření
pro retenci srážkových vod. Retenční nádrže budou navrženy jako zemní otevřený
bazén rybničního typu dle místních podmínek buď se stálým nadržením vody, nebo
bez stálého nadržení (suchý poldr). Nádrže budou navržené v souladu s ČSN 75
6261 Dešťové nádrže, v návaznosti na ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových
vod, TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami.
V dalším stupni projektové dokumentace bude prověřena kapacita Podmoráňského
potoka (zatrubněný úsek i koryto); na základě výsledků kapacitního posouzení budou
v případě potřeby optimalizovány parametry navržené retenční nádrže v km 4,9.
Projektová dokumentace byla doplněna o Studii posouzení vlivu na odtokové poměry
při Q100 a Q500 z ledna 2019. Dle této studie bude mít výstavba silničního mostu a
přeložka silnic zanedbatelný vliv na úroveň hladiny při Q100 a Q500 Vltavy.
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Drobné vodní toky Únětický potok IDVT 10244831, Podmoráňský potok IDVT
10104342, Turský potok IDVT 10274686 a významné vodní toky Vltava IDVT
10100001 a Zákolanský potok IDVT 10100167 jsou ve správě Povodí Vltavy, státní
podnik.
Drobný vodní tok Černávka spadá do působnosti Povodí Labe, státní podnik. Jako
správce povodí, který vykonává správu v dílčím povodí Dolní Vltavy podle ustanovení
§54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasíme s předloženou doplněnou
dokumentací „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) - úsek mezi rychlostní dálnicí D7,
dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ bez připomínek.
V dalším stupni projektové dokumentace doporučujeme prověřit kapacitu silničních
příkopů stávající silnice II/240 před obcí Tursko (Etapa I. úsek V. a VI.).
Upozorňujeme na chybné hodnocení stavu vodního útvaru podzemních vod 62500
Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, jehož chemický stav je
hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako částečně nevyhovující. Toto
vyjádření správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace uvádí, že pro vyhodnocení vsakovacích poměrů v trase přeložky byl
zpracován hydrogeologický posudek (AQH s.r.o., 01/2019), který prokázal, že
horninové prostředí v úseku etapy I je pro zasakování nevhodné; v úseku etapy III
zasakovat lze. Zpracovatel posudku se domnívá, že tento posudek by pro potřeby
dotčených orgánů státní správy měl být součástí další projektové přípravy.
Ve vztahu k uvedenému vyjádření lze souhlasit s požadavkem, který se týká
problematiky kapacity Podmoráňského potoka (zatrubněný úsek i koryto). Odvodnění
komunikace je navrženo přes retenční nádrž v km 4,9 s řízeným odtokem 15 l/s.
Dokumentace doporučuje vzhledem k tomu, že Podmoráňský potok prochází
zastavenou částí obce Velké Přílepy, prověřit kapacitu Podmoráňského potoka, a to
jak zatrubněného úseku, tak i koryta a na základě výsledků tohoto kapacitního
posouzení optimalizovat technické parametry retenční nádrže. Proto jsou v souladu
s požadavkem Povodí Vltavy s.p. a na základě doporučení dokumentace v návrhu
závazného stanoviska formulována následující doporučení:
 v rámci dokumentace pro územní řízení aktualizovat „Studii odvodnění komunikace“ na
konkrétní technické parametry vybrané trasy, výsledků geologického a hydrogeologického
průzkumu; v rámci této studie:
 bude součástí hydrogeologický posudek (AQH s.r.o., 01/2019), který prokázal, že horninové prostředí
v úseku etapy I je pro zasakování nevhodné; v úseku etapy III zasakovat lze
 se bude vycházet z následujících opatření k minimalizaci vlivů na povrchové vody:
Km
ETAPA I
Začátek
úseku

0,615

2,500

Opatření

Odvodňovaný
úsek

délka
úseku

Poznámka

Navazující
stavba
2x DÚN +
RN
DÚN + RN
400 m3

ZÚ okružní
křižovatka
napojení D7
vlevo
0,358 (ZÚ) –
0,940

-

Odvodnění silničními příkopy do navržených retenčních
nádrží navazující stavby rozšíření dálnice D7. Konečným
recipientem je Únětický a Zákolanský potok.

0,582

DÚN + RN
1200 m3

0,940 – 3,000

2,060

RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem do silničního
příkopu stávající silnice III/0077 s odtokem směrem k MÚK
Středokluky na D7 a následně silničními příkopy místní
komunikace k lokalitě Černovičky (celková délka silničních
příkopů cca 1400 m), s odtokem do bezejmenného přítoku
Zákolanského potoka od Černoviček.
RN s řízeným odtokem 25 l/s trubním odpadem do koryta
místní vodoteče pod prameništěm u osady Pazderna. Jedná
se o bezejmenný přítok, který ústí do Zákolanského potoka
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Km

Opatření

Odvodňovaný
úsek

délka
úseku

Poznámka

DÚN + RN
1800 m3
nebo
DÚN + RN
900 m3 (2x)
DÚN + RN
900 m3
nebo
DUN + RN
objemu 500
a 400 m3
DÚN + RN
950 m3

3,000 – 6,960

3,960

6,960-8,835

1,875

RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem cca v délce
1000 m podél navržené propojovací silnice III/24010 do
silničních příkopů stávající silnice II/240, cca 1250 m před obcí
Tursko.

8,835-10,822

1,987

RN s řízeným odtokem 10l/s do kanalizace silničního
odvodnění navazující stavby (etapa II - obchvat Kralupy nad
Vltavou)

0,440

DÚN + RN
1000 m3
nebo
DÚN + RN
525 m3

ZÚ – 2,023

2,023

Část odvodnění je navržena do vsakovací retenční nádrže,
druhá část do kanalizačního odvodnění navazující stavby
obchvatu Kralup nad Vltavou.

2,3

norná
stěna

2,023 – 2,488

0,465

Odvodnění do vodního toku Černávka nebo stávajících
silničních příkopů II/608.

ETAPA I
4,900

7,580

10,380

v obci Číčovice (celková délka toku cca 1800 m)
RN s řízeným odtokem 15 l/s. Recipientem je Podmoráňský
potok.

ETAPA III

 bude návrh odvodnění koordinován s navazující stavbou obchvatu Kralup nad Vltavou a stavbou
modernizace D7 v úseku Praha – Slaný; pokud by se tyto stavby časově nepotkávaly, budou muset
být RN v navazujícím stupni navrženy
 bude upřednostněno vsakování nebo zadržování srážkových vod před jejich odváděním do vodotečí;
do vodotečí odvádět srážkové vody pouze v odůvodněných případech
 bude prověřena kapacita Podmoráňského potoka (zatrubněný úsek i koryto); na základě výsledků
kapacitního posouzení budou optimalizovány technické parametry navržené retenční nádrže v km
4,932
 bude detailněji řešena minimalizace odvádění dešťových vod do vodního toku Černávka minimálně
realizací retenční nádrže nebo retencí se vsakem odpovídající kapacity s regulovaným odtokem
 budou prověřeny kapacity všech retenčních nádrží a redukovaných odtokových množství s ohledem
na kapacitu dotčených koryt
 v případě otevřených nádrží navrhnout řešení přírodě blízkému charakteru vybavených nornými
stěnami na výtoku/přepadu a odlučovači ropných látek pro případ havárie; v rámci projektu pro
územní řízení řešit i osazení norných stěn do silničních příkopů



v rámci dokumentace pro územní řízení projednat aktualizovanou „Studii odvodnění
komunikace“ stejně tak jako řešení křížení komunikace s vodním tokem Černávka se
správcem vodního toku a se zástupci dotčených orgánů státní správy

S upozorněním na chybné hodnocení stavu vodního útvaru podzemních vod 62500
Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy lze souhlasit; tato skutečnost
by však neměla mít vliv na celkové závěry posuzování vlivů na životní prostředí.
6) Městský úřad Černošice
odbor životního prostředí
vyjádření ze dne 4.6. 2019 č.j.: MUCE 36275/2019/2019 OŽP/L/Vys
Podstata vyjádření:
a) z hlediska ochrany vod
Vodoprávní úřad nemá k přeložené dokumentaci vlivů na ŽP žádné závažné
připomínky. Doporučujeme zvážit pokud možno taková opatření, která by umožnila
co největší zadržení vody v krajině - např. v oblasti Podmoráňského potoka je velký
spád, koryto je ve větší části zpevněno a veškerá voda je rychle odvedena do Vltavy.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
b) z hlediska ochrany přírody
Orgán ochrany přírody má k předložené doplněné dokumentaci vlivů záměru
„Přeložka silnice II/240 (D7-D8) - úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.
II/101 následující připomínku:
Z předložené dokumentace je zřejmé křížení s několika prvky Územního systému
ekologické stability (dále jen ÚSES). Dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.
je ÚSES vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je
posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních
ekosystémů a jejich vzájemných vazeb. V případě realizace záměru je tedy nezbytné
navrhnout kompenzační opatření, tj. nové biokoridory a biocentra ÚSES tak, aby
nedošlo k zániku této sítě. Nové prvky ÚSES budou upřesněny na všech úrovních
(místní, regionální, nadregionální) tak, aby byly dodrženy limitující parametry ÚSES a
zajištěna tak jeho funkčnost (Příloha č. 2 Metodické pomůcky pro vyjasnění
kompetencí v problematice ÚSES uvedená ve Věstníku MŽP, ročník XXII, srpen
2012, zpracovat autorizovaným architektem ÚSES - projektantem územních systémů
ekologické stability podle § 3 Autorizačního řádu České komory architektů). Případné
změny budou odborně zdůvodněny. Výše uvedené OOP požaduje v souladu s
povinnostmi investorů uvedenými pod § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V tabulce č.40 posuzované dokumentace je uveden popis prvků ÚSES a jejich
poloha a vztah k trase. Na základě výše uvedené připomínky je do návrhu
závazného stanoviska formulována následující podmínka, modifikovaná
z dokumentace EIA:


v rámci dokumentace pro stavební povolení navrhnout kompenzační opatření, tj. nové
biokoridory a biocentra ÚSES tak, aby nedošlo k zániku sítě ÚSES; nové prvky ÚSES
budou upřesněny na všech úrovních (místní, regionální, nadregionální) tak, aby byly
dodrženy limitující parametry ÚSES a zajištěna tak jejich funkčnost; navrhovaná řešení
budou zpracována autorizovaným architektem ÚSES - projektantem územních systémů
ekologické stability a případné změny budou odborně zdůvodněny; zvláštní pozornost
bude věnována zejména dořešení křížení regionálního biokoridoru RK 5019 v km 3,8 a
regionálního biokoridoru RK 1136 v km 4,7 a v km 7,0; v dokumentaci pro územní řízení
doplnit víceúčelový nadchod v místě křížení regionálního biokoridoru RK 1121 a turistické
trasy (km cca 9,8), která zároveň převezme funkci ekoduktu pro zvěř kategorie C (střední
savci)

c) z hlediska odpadového hospodářství, z hlediska ochrany ovzduší
Není požadováno zpracování dokumentace E.I.A. dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
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d) z hlediska ochrany ZPF
Vzhledem k tomu, že předložený záměr předpokládá dotčení zemědělské půdy o
výměře větší než 10 ha, je dle § 17 písm. m) zákona dotčeným správním úřadem
Ministerstvo životního prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Odnětí ze ZPF se řídí příslušným složkovým zákonem bez ohledu na proces EIA. Ze
strany zpracovatele posudku k tomuto vyjádření bez komentáře.
e) z hlediska ochrany lesa
Z hlediska ochrany lesa bez připomínek.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
7) Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Odbor životního prostředí
vyjádření ze dne 10.6. 2019 č.j.: MUKV 38571/2019 OŽP
Podstata vyjádření:
K předloženému návrhu vydává odbor životního prostředí MěÚ Kralupy nad Vltavou
následné souhrnné vyjádření dle § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů:
a) z hlediska ochrany vod
Z přílohy B11 dokumentace Studie odvodnění vyplývá, že dojde k navýšení odtoku z
území. Retenční nádrže, o které byl záměr doplněn, nepovažujeme za dostatečné
řešení. Nesouhlasíme s řešením odvodnění Etapy III, a to s odtokem 320 l/s do řeky
Vltavy. Požadujeme řešit odvodnění retencí se vsakem jako např. v úseku 1.b této
etapy. Dále nesouhlasíme s odtokem do vodního toku Černávka v množství 74 l/s.
Tento úsek požadujeme řešit retencí či retencí se vsakem přírodě blízkým způsobem
s ohledem na stav vodního toku, který se nachází v procesu renaturace a kde je
cílem ponechat koryto toku přirozenému vývoji. Studie tuto část odvodnění neřeší
plně v souladu s příslušným ustanoveními vodního zákona a vyhlášky č. 501/2006
Sb., která přednostně požadují vsakování či zadržovaní srážkových vod. U nových
staveb, změn stávajících staveb nebo změn využití stávajících staveb vzniká na
základě těchto předpisů povinnost zajistit hospodaření se srážkovými vodami a
zajistit řešení srážkových vod co nejblíže místa jejich vzniku, nejlépe na pozemku
stavby. S koncepcí odvádění srážkových vod v předloženém rozsahu nesouhlasíme
z důvodu navýšení odtoku srážkových vod z území. Navyšování odtoku srážkových
vod je také v rozporu s přílohou k nařízení Středočeského kraje č. 7/2010 (a také s
přílohou k nařízení Středočeského kraje č. 7/2010) Plán oblasti povodí Horního a
středního Labe pro správní obvod Středočeského kraje - Plánem oblasti povodí Dolní
Vltavy pro správní obvod Středočeského kraje, kde je v části 3.2 Správné postupy v
oblasti ochrany před povodněmi a negativním účinkem sucha jako jedno z opatření
uvedeno: podporování akumulační vodohospodářské funkce krajiny jako prevence
proti velkoplošným povodním prostřednictvím zvyšování retenční kapacity území a
snižování odtoku a jako prevence proti suchu v rámci adaptačních opatření proti
nepříznivému vývoji změny klimatu.
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Plán včetně příslušných programů opatření je podkladem pro výkon veřejné správy,
zejména pro územní plánování, územní rozhodování, vodoprávní rozhodování a pro
povolování staveb.
Požadujeme tedy řešit odvodnění nově budované silnice tak, aby byl v maximální
možné míře naplněn požadavek vodního zákona, tzn., aby se co nejvíce zamezilo
zvyšování odtoku srážkových vod z území v souladu s výše uvedenými závaznými
předpisy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle sdělení projektanta uváděné množství 320 l/s do Vltavy jsou dešťové vody, které
by byly převáděny z přeložky do Vltavy bez opatření. V km 0,4 je navržena vsakovací
RN (odvodnění úseku 1b), která minimalizuje odtok vody z přeložky do Vltavy na 32
l/s. Toto množství bude do Vltavy vypouštěno přes kanalizaci a DÚN stavby obchvatu
Kralup nad Vltavou. Pro tento úsek nebyla RN navržena, neboť se jedná o úsek na
vysokém násypu o délce 150m, což je z hlediska odvodnění zanedbatelné množství.
Uvedený údaj 32l/s je dohledatelný ve výkresové části Přílohy B.11 hodnocené
dokumentace.
Dokumentace uvádí, že pro vyhodnocení vsakovacích poměrů v trase přeložky byl
zpracován hydrogeologický posudek (AQH s.r.o., 01/2019), který prokázal, že
horninové prostředí v úseku etapy I je pro zasakování nevhodné; v úseku etapy III
zasakovat lze.
Na základě výše uvedených skutečností jsou do návrhu závazného stanoviska
formulovány podmínky, které zahrnují i problematiku vodního toku Černávka:
 v rámci dokumentace pro územní řízení aktualizovat „Studii odvodnění komunikace“ na
konkrétní technické parametry vybrané trasy, výsledků geologického a hydrogeologického
průzkumu; v rámci této studie:
 bude součástí hydrogeologický posudek (AQH s.r.o., 01/2019), který prokázal, že horninové prostředí
v úseku etapy I je pro zasakování nevhodné; v úseku etapy III zasakovat lze
 se bude vycházet z následujících opatření k minimalizaci vlivů na povrchové vody:
Km

Opatření

Odvodňovaný
úsek

délka
úseku

Poznámka

Navazující
stavba
2x DÚN +
RN
DÚN + RN
400 m3

ZÚ okružní
křižovatka
napojení D7
vlevo
0,358 (ZÚ) –
0,940

-

Odvodnění silničními příkopy do navržených retenčních
nádrží navazující stavby rozšíření dálnice D7. Konečným
recipientem je Únětický a Zákolanský potok.

0,582

2,500

DÚN + RN
1200 m3

0,940 – 3,000

2,060

4,900

DÚN + RN
1800 m3
nebo
DÚN + RN
900 m3 (2x)
DÚN + RN
900 m3
nebo
DUN + RN
objemu 500
a 400 m3

3,000 – 6,960

3,960

RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem do silničního
příkopu stávající silnice III/0077 s odtokem směrem k MÚK
Středokluky na D7 a následně silničními příkopy místní
komunikace k lokalitě Černovičky (celková délka silničních
příkopů cca 1400 m), s odtokem do bezejmenného přítoku
Zákolanského potoka od Černoviček.
RN s řízeným odtokem 25 l/s trubním odpadem do koryta
místní vodoteče pod prameništěm u osady Pazderna. Jedná
se o bezejmenný přítok, který ústí do Zákolanského potoka
v obci Číčovice (celková délka toku cca 1800 m)
RN s řízeným odtokem 15 l/s. Recipientem je Podmoráňský
potok.

6,960-8,835

1,875

ETAPA I
Začátek
úseku

0,615

7,580

RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem cca v délce
1000 m podél navržené propojovací silnice III/24010 do
silničních příkopů stávající silnice II/240, cca 1250 m před obcí
Tursko.
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Km

Opatření

Odvodňovaný
úsek

délka
úseku

Poznámka

DÚN + RN
950 m3

8,835-10,822

1,987

RN s řízeným odtokem 10l/s do kanalizace silničního
odvodnění navazující stavby (etapa II - obchvat Kralupy nad
Vltavou)

0,440

DÚN + RN
1000 m3
nebo
DÚN + RN
525 m3

ZÚ – 2,023

2,023

Část odvodnění je navržena do vsakovací retenční nádrže,
druhá část do kanalizačního odvodnění navazující stavby
obchvatu Kralup nad Vltavou.

2,3

norná
stěna

2,023 – 2,488

0,465

Odvodnění do vodního toku Černávka nebo stávajících
silničních příkopů II/608.

ETAPA I
10,380

ETAPA III

 bude návrh odvodnění koordinován s navazující stavbou obchvatu Kralup nad Vltavou a stavbou
modernizace D7 v úseku Praha – Slaný; pokud by se tyto stavby časově nepotkávaly, budou muset
být RN v navazujícím stupni navrženy
 bude upřednostněno vsakování nebo zadržování srážkových vod před jejich odváděním do vodotečí;
do vodotečí odvádět srážkové vody pouze v odůvodněných případech
 bude prověřena kapacita Podmoráňského potoka (zatrubněný úsek i koryto); na základě výsledků
kapacitního posouzení budou optimalizovány technické parametry navržené retenční nádrže v km
4,932
 bude detailněji řešena minimalizace odvádění dešťových vod do vodního toku Černávka minimálně
realizací retenční nádrže nebo retencí se vsakem odpovídající kapacity s regulovaným odtokem
 budou prověřeny kapacity všech retenčních nádrží a redukovaných odtokových množství s ohledem
na kapacitu dotčených koryt
 v případě otevřených nádrží navrhnout řešení přírodě blízkému charakteru vybavených nornými
stěnami na výtoku/přepadu a odlučovači ropných látek pro případ havárie; v rámci projektu pro
územní řízení řešit i osazení norných stěn do silničních příkopů

Dle názoru zpracovatele posudku bude nezbytné v rámci další projektové přípravy na
základě konkrétních podmínek vyplývajících z upřesněného návrhu rozsahu úseků
s dešťovou kanalizací a úseků odvodněných pomocí silničních příkopů stanovit, jaký
podíl zasolených vod může v zimním období skutečně dorazit do recipientu (to je
stanovit podíl úniku do okolního prostředí). Například metodika k vyhodnocování vlivu
liniových staveb (pozemních komunikací) na životní prostředí (výstup projektu
PPŽP/480/1/98) předpokládá v případové studii, že do toku pronikne 30%
aplikovaných chloridů. Lze předpokládat, že v souladu s platnou legislativou bude
v rámci dokumentace pro stavební povolení zpracován aktualizovaný výpočet vlivu
chemických rozmrazovacích látek v odtoku z komunikace na recipientní vodoteče dle
TP 83 Odvodnění pozemních komunikací pro posouzení s limitními hodnotami NV č.
401/2015 se zohledněním přesných údajů o množství aplikované - chemické
rozmrazovací látky na vozovce; aktualizovaný výpočet musí dokladovat plnění
limitních hodnot chloridů dle NV č.401/2015; protože se jedná o jednoznačný
požadavek vyplývající z platné legislativy, není tento požadavek formulován v návrhu
podmínek závazného stanoviska. Do návrhu závazného stanoviska je formulována
následující podmínka:


součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt monitoringu vodních toků
dotčených odváděním srážkových vod; rozsah monitoringu (který musí být zahájen již před
počátkem výstavby) z hlediska četnosti odběrů a sledovaných parametrů projednat se
správci jednotlivých dotčených vodních toků a příslušnými rybářskými svazy

b) z hlediska odpadového hospodářství
Zůstává v platnosti závazné stanovisko vydané dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů č. j. MUKV 21018/2018 OŽP ze dne
16.5. 2018.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Nakládání s odpady se řídí příslušným složkovým zákonem a souvisejícími právními
předpisy, které musí být respektovány bez ohledu na proces posuzování vlivů na
životní prostředí.
c) z hlediska ochrany přírody a krajiny
V dokumentaci je v kapitole D.IV. uvedeno: „Kompenzaci za pokácené dřeviny v
podobě odvodů či náhradních výsadeb." Je všeobecně známo, že kompenzaci v
podobě odvodů nelze uložit! Z umístění stavby je zřejmé, že bude mít za následek
odstranění velkého množství dřevin, takže pouze pravostranná výsadba (etapa III.)
podél nové komunikace zřejmě nebude jako náhradní výsadba stačit, zvláště když v
místě zároveň musí být plochy s rozvolněnou vegetací, případně plochy osety
speciální luční směsí s vyšším podílem nektaronosných rostlin pro podporu
přítomného otakárka ovocného. Obce většinou nemají dostatek prostoru pro
náhradní výsadbu, vhodné pozemky by proto měly být součástí projektu takovéto
stavby.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle §9 odst. 2 zákona 114/1992 vedou obce přehled pozemků vhodných pro
náhradní výsadbu po předběžném projednání s vlastníky těchto pozemků. Investor
nemá šanci znát celé katastry jednotlivých dotčených obcí a toto suplovat. Náhradní
výsadba bude samozřejmě v maximální možné míře navržena na silničních
pozemcích (MÚK, svahy) tak, aby neohrozila bezpečnost provozu. S ohledem na
vedení trasy (trasa je vedena převážně po zemědělských pozemcích bez vzrostlé
vegetace a tuto kříží jen výjimečně (více převážně náletové zeleně je jen na III.
stavbě u Chvatěrub) a s ohledem na návrh zelených pásů podél velké části trasy lze
předpokládat, že tyto výsadby budou jako náhradní výsadba dostatečné a přiměřené.
Toto je však možné stanovit až s podrobnějším rozpracováním projektu v dalších
stupních projektové dokumentace, kdy se již bude zpracovávat podrobný
dendrologický průzkum a žádat o závazné stanovisko ke kácení.
Každopádně ve vztahu k prvkům dřevin rostoucích mimo les jsou zpracovatelem
posudku do návrhu závazného stanoviska formulována následující doporučení:


součástí dokumentace pro stavební povolení bude aktualizovaný dendrologický průzkum
s cílem upřesnit celkovou evidenci všech stromů a keřů určených ke kácení (druh,
množství, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí) a evidence prvků dřevin
zachovávaných, včetně návrhu opatření na minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně
(umístění zařízení staveniště, příjezdové cesty, opatření během stavby)



v rámci dokumentace pro stavební povolení stanovit rozsah odůvodněného minimálního
nutného kácení (druh, množství, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí) a rozsah
zachování všech dřevin, které nejsou v přímé kolizi se záměrem, identifikovat dřeviny
nadprůměrných sadovnických hodnot, které by měly být zachovány i v partiích výrazněji
dotčených stavebními pracemi; v tomto smyslu rovněž zaměřit a zajistit ochranu každého
stromu při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů) a do Zásad organizace výstavby promítnout situace se zachováním
hodnotnějších stromů v dosahu manipulačních ploch a pásů či zařízení stavenišť



před zahájením stavební činnosti bude nutno dřeviny mimo zábor zajistit dle ČSN 83 9061 –
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích; zejména bude nutné minimalizovat výkopové práce, vyloučit
pojezdy těžké techniky, minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a skladování
nebezpečných látek v kořenové zóně, což je plocha povrchu půdy pod korunou stromu
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ohraničená okapovou linií koruny (obvodem půdorysného průmětu koruny) zvětšená o
1,5 m po celém obvodu okapové linie koruny


kácení dřevin provádět v období vegetačního klidu dřevin (t.j. 1. 10. až 31. 3.); v případě
dalšího nezbytného kácení může být kácení jednotlivých dřevin či malých skupin
realizováno v době mimo 1. 4. až 31. 7. po odsouhlasení a stanovení podmínek biologickým
(ekologickým) dozorem stavby; v hnízdním období může být jednotlivé kácení prováděno
po předchozím ohledání předmětných dřevin a jejich okolí biologickým (ekologickým)
dozorem stavby před samotným kácením, a to i s ohledem na možnost výskytu netopýrů



konečný návrh projektu sadových úprav pro celou řešenou stavbu, vypracovaný
autorizovanou sadovnickou firmou, předložit a projednat s příslušnými orgány ochrany
přírody s tím, že pro stavební povolení bude vypracován podrobný komplexní projekt
sadových úprav, zahrnující připomínky a požadavky orgánů ochrany přírody; návrh
sadových úprav bude především vycházet z následujících doporučení:
 zelené pásy Etapa I (s minimální šířkou teleného pásu 15 m a s použitím smíšené vícepatrové
výsadby listnatých a jehličnatých dřevin):
-

zelený pás v km cca 0,9 – 1,5 (levostranný)
zelený pás v km cca 3,1 – 4,8 (levostranný)
nově doplnit výsadbu v km 4,8 – 5,9 v rámci přesného trasování lokálního biokoridoru LBC12
zelený pás v km cca 5,9 – 7,1 (levostranný)
zelený pás v km cca 8,7 – 9,7 (levostranný)

-

v regionálním biokoridoru RK 1121 od okraje obytné zástavby obce Holubice k silnici III/24012
u komunikace III/2405 (Středokluky – Kněževes) v místě napojení
výsadba aleje v km 0,5 – 1,0 podél přeložky místní komunikace nejblíže k obci Chvatěruby
dosadba dřevin v km 0,4 – 0,6 (vpravo podél stávající komunikace II/1201)





dosadba dřevin:

zemní val:
- parametry zemního valu v oblasti Kamýku budou upřesněny na základě aktualizované hlukové studie; zemní
val bude nejprve zatravněn a poté osázen řadami stromů a keřů; cílem je vytvořit přírodě blízký vícepatrový
porost s co největším clonícím účinkem









pro podporu výskytu otakárka ovocného je vhodné k výsadbám dřevin použít vhodné druhy keřů,
jako jsou např. hlohy a slivoně; také na násypech a zářezech komunikace je vhodné ponechat
skalní výstupy a plochy s rozvolněnou vegetací
výsadby stromů a keřů nevysazovat plošně, ale ve skupinách a s ohledem na typ stanoviště
vybírat vhodné druhy; kvetoucí stromy a keře slouží bezobratlým k úkrytu v závětří i jako zdroj
nektaru; pro suchá stanoviště jsou vhodné např. trnka, řešetlák počistivý nebo hloh, pro kyselá
nebo písčitá stanoviště pak vřes, pro vlhčí biotopy zimolezy, krušina olšová, vrby a osiky, pro
zajištění potravy některým druhům ptáků také bobulonosné dřeviny a keře
na osetí lemů a svahů podél nové komunikace je na vhodných místech žádoucí (v okolí
dřevinných porostů, zahrad, polních cest a luk včetně ruderálních ploch) namísto kulturních
travních směsí použít směsi původních travin s vyšším podílem kvetoucích bylin, které
poskytnou dostatek pylu a nektaru čmelákům, včelám a motýlům; je vhodné použít směs
s vyšším podílem poloparazitických druhů jako je např. kokrhel; velikost těchto ploch a jejich
přesné umístění bude specifikováno v rámci projektu sadových úprav v závislosti na místních
geologických podmínkách a technických možnostech při provádění stavby
projekt sadových úprav bude obsahovat návrh protierozních opatření
investor smluvně zaváže dodavatele vegetačních úprav stavby k následné údržbě realizovaných
výsadeb na dobu minimálně 5 let; v uvedeném období musí být odumřelé stromy či keře či další
neperspektivní jedinci pravidelně nahrazovány a finální přejímka musí být provedena po
stanovené lhůtě

d) z hlediska ochrany ZPF
Zůstává v platnosti závazné stanovisko č. j. MUKV 21018/2018 OŽP ze dne 16. 5.
2018.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Odnětí ze ZPF se řídí příslušným složkovým zákonem bez ohledu na proces EIA. Ze
strany zpracovatele posudku k tomuto vyjádření bez komentáře.
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8) Hlavní město Praha
Náměstek primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické
vybavenosti a bezpečnosti
vyjádření ze dne 10. 6. 2019 č.j.: MHMP 1098066/2019
Podstata vyjádření:
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí hlavní město Praha, jako územně
samosprávný celek, s předloženým záměrem, který podléhá posouzení dle zákona č.
100/2001 Sb., v platném znění, souhlas, a to ve variantě B vč. podvarianty B1.
Oceňujeme úsilí všech zúčastněných o nalezení kompromisního řešení obtížného a
významného problému.
Dále uvádíme dílčí připomínky a doporučení:
 Do stanoviska příslušného úřadu budou zapracována všechna zmírňující
opatření, jak jsou uvedena v kapitole D.IV dokumentace, případně v kapitole č. 10
přílohy B4, a všechna doporučení uvedená v kapitole č. 5 přílohy B5. Tato
opatření a doporučení je samozřejmě nutno zohlednit v dalších fázích projektové
přípravy záměru (DÚR, DSP).
 Obdobně považujeme za samozřejmé, že v dalších fázích projektové přípravy
budou využity všechny dostupné či aktualizované podklady včetně těch, které
jsou uvedeny v různých vyjádřeních v rámci celého procesu EIA, případně
„nabízeny“ jako v případě obce Chvatěruby (příloha B13, str. 21).
 V dalším stupni projektové přípravy (DÚR) je nutné zpracovat podrobný
dendrologický průzkum, který zajistí celkovou evidenci všech stromů a keřů
určených ke kácení (druh, množství, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí) a
ostatní dendrologické charakteristiky. Na jeho základě pak zpracovat podrobný a
velkorysý projekt vegetačních úprav, který zohlední pokud možno všechny
náměty a požadavky na výsadbu dřevin, které byly v celém procesu EIA
vzneseny.
 Mezi podmínky případného souhlasného stanoviska požadujeme výslovně uvést,
že protihluková opatření budou provedena i v těch místech, kde se
nepředpokládá překročení hygienických limitů, ale dosažení hodnot jim blízkých,
případně tam, kde bude nárůst hlukové zátěže oproti současnému stavu výrazný
(v dohodě se všemi dotčenými obcemi). Je třeba prověřit možnost vícezdrojového
financování těchto opatření, aby nemusela být plně hrazená provozovatelem
komunikace.
 Doporučujeme projednat migrační studii s místně příslušnými honebními
společenstvy a dalšími místními znalci a případně ji aktualizovat.
 Obdobně doporučujeme doplnit či aktualizovat biologický průzkum. Jmenovitě:




doplnit informace o předpokládaném vývoji výskytu sysla obecného v celém
dotčeném území od r. 2010
konsolidovaně uvést, kdy a s jakou intenzitou byl prováděn ornitologický průzkum,
případně doplnit nedostatečně zastoupená roční období
prověřit výskyt druhů uváděných v obdržených připomínkách, pokud nebyly
biologickým průzkumem dosud zjištěny

 Prověřit, popř. zajistit soulad se záměrem rekonstrukce železniční trati u
Chvatěrub.
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 Poznámka v příloze B13 na str. 11 je nemístná a nevhodná.
Hlavní město Praha podporuje vybudování této dopravní stavby, která je součástí
systému komunikací v rámci Pražské metropolitní oblasti. S ohledem na stav páteřní
sítě komunikací mají aglomerační propojky a tangenty zásadní význam v tomto
systému.
Hl. m. Praha je přesvědčeno, že s dobrou vůlí všech zúčastněných, lze předložený
záměr, v podmínkách ČR poměrně velkorysý a velmi potřebný, provést s minimálními
škodami na přírodě, krajině i životním prostředí člověka.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelem posudku jsou v návrhu závazného stanoviska sumarizovány veškeré
návrhy na opatření pro prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí, které:
 byly již prezentovány v dokumentaci (pokud nevyplývají z příslušných složkových
zákonů)
 byly požadovány v rámci vyjádření k dokumentaci a byly akceptovány zpracovatelem
posudku
 byly navrženy zpracovatelem posudku

Zpracovatel posudku nemůže komentovat připomínku, že lze považovat za
samozřejmé, že budou využity podklady, které jsou „nabízeny“ jako v případě obce
Chvatěruby, protože není patrné, co tímto konstatováním vyjadřovatel mínil.
Požadavek týkající se dendrologického průzkumu je zapracován do návrhu
podmínek závazného stanoviska.
Ve vztahu k hlukové zátěži jsou uvedeny podmínky vyplývající z platné legislativy a
z požadavků KHS, jakož i z obdržených vyjádření:



v rámci dokumentace pro územní řízení provést kapacitní posouzení přeložky včetně
napojení na D8
součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy
 bude dále specifikovat způsob stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro bydlení,
za kterou může být realizována nízkopodlažní zástavba, včetně případného návrhu protihlukových
technických opatření
 bude prověřovat plnění hygienických limitů u obce Úžice v blízkosti napojení silnice III/0081 na
dálnici D8 a případně v prostoru nájezdu navrhovat protihluková opatření pro ochranu obce Úžice;
 bude podrobněji konkretizovat parametry navrhovaného zemního valu v oblasti Kamýku
v souvislosti s realizací podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 vyhodnotí hlukovou zátěž v obci Středokluky u zástavby komunikace Lidická a na komunikaci
III/0073 Kněževes – Dobrovíz a v případě potřeby navrhne odpovídající protihluková opatření



v průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu na navrhované komunikaci včetně
stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“; volba bodů pro měření v chráněném venkovním
prostoru staveb bude konzultována s orgánem ochrany veřejného zdraví; v úsecích, kde by
bylo měřením hluku prokázáno překročení platných hygienických limitů, musí být
provedena dodatečná protihluková opatření



k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření
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prokazujícím nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu
v chráněném venkovním prostoru staveb

Požadavek na „výslovné uvedení, že protihluková opatření budou provedena i v těch
místech, kde se nepředpokládá překročení hygienických limitů, ale dosažení hodnot
jim blízkých, případně tam, kde bude nárůst hlukové zátěže oproti současnému stavu
výrazný“ není zpracovatelem posudku s ohledem na výše uvedené návrhy podmínek
do závazného stanoviska akceptován.
Zprovoznění přeložky musí být jednoznačně podmíněno plněním platných
hygienických limitů hluku daných příslušným nařízením vlády. Akustická studie
prokázala plnění limitů u stávající obytné zástavby, protihluková opatření nebylo
nutné navrhovat.
V případě umístění nové zástavby do zájmového území je nutné postupovat
v souladu s §77 ZOV; tzv. „priorita v území“ (kdo je v území dříve, má přednost), tzn.,
pokud je komunikace v ÚPD, protihluková ochrana budoucí chráněné zástavby
v rozvojových lokalitách bude na budoucích stavebnících.
Ve vztahu k migrační studii je zpracovatelem posudku i s ohledem na vyjádření obcí
a veřejné projednání formulována do návrhu závazného stanoviska následující
podmínka:


v rámci dokumentace pro územní řízení zpracovat detailní migrační studii, která bude
vycházet ze závěrů a navržených opatření v rámci Rámcové migrační studie (Losík, 2017);
výstupem studie bude podrobný návrh úprav migračních objektů při respektování již
formulovaných požadavků z procesu posuzování vlivů na životní prostředí; v rámci detailní
migrační studie znovu prověřit realizaci ekoduktu mezi obcemi Lichoceves a Velké Přílepy
ve spolupráci se všemi dotčenými honebními společenstvy; v rámci této studie detailněji
prověřit umístění a četnost navržených propustků pro živočichy kategorie D včetně
začlenění migračních objektů do okolí (vazba na vegetační úpravy trasy) a řešení vhodného
charakteru podmostí, zachování suché cesty u mostů, vhodné vedení vodoteče pod
mostem; v rámci detailní migrační studie budou prověřeny následující výstupy rámcové
migrační studie:
 migrační objekty vhodné k optimalizaci:
-

km 2,55 (etapa I) – most přes polní cestu a železnici
km 4,80 (etapa I) – most přes přeložku silnice III/00710
km 0,30 (etapa III) – most přes železniční vlečku a místní komunikaci
km 2,00 (etapa III) – most přes železnici

 migrační objekty navrhované na doplnění:
- propustky pro živočichy kategorie D – navrhnout v celé trase přeložky s ohledem na výškové vedení nivelety
komunikace.; doporučený maximální rozestup migračních objektů je 500 až 1000 m (možno kombinovat
s objekty pro kategorii B a C)
- km 9,80 (etapa I) – víceúčelový nadchod pro migraci živočichů kategorie C
- km 2,40 (etapa III) – rámcový propustek přes vodní tok Černávka

 detailní migrační studie bude předložena ke schválení příslušnému orgánu ochrany
přírody

Respektování základních ochranných podmínek dle zákona č.114/1992 Sb. je
povinností, která musí být splněna bez ohledu na proces EIA, a proto není nutné
v tomto ohledu formulovat podmínky do závazného stanoviska.
Vzhledem k obvyklému prodlení mezi přípravou stavby a případným vydáním
stavebního povolení, i vzhledem k mobilitě většiny živočišných druhů, je obvyklým
standardem takovýchto staveb aktualizace zoologického průzkumu před zahájením
stavby.


v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu
(včetně ichtyologického průzkumu stavbou dotčených toků) formou ověření výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto
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druhů; výsledky průzkumů je třeba následně promítnout do prováděcí dokumentace stavby
a uplatňovat je formou ekologického dozoru odborně způsobilou osobou

S odkazem na biologický průzkum jsou v návrhu závazného stanoviska formulovány
následující podmínky, pokud z logiky věci některá doporučení nejsou obsahem jiné
podmínky návrhu závazného stanoviska:


součástí dokumentace pro územní řízení bude „Biologický průzkum stavby Přeložka silnice
II/240 (D7-D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ (Hájková, Losík,
březen 2019); v rámci přípravy stavby budou respektovány následující závěry z tohoto
průzkumu:
 opatření pro bezobratlé živočichy:
- pro podporu populací bezobratlých v rámci řešené stavby bude navržena odpovídající mozaika biotopů, v
zářezech mohou být ponechány např. obnažené skalky, plochy bez navážky ornice ponechat samovolné
sukcesi
- kosení travnatých porostů v okolí nové komunikace provádět mozaikovitě, postačí 1x ročně, někde i 1x za
dva roky v pozdějším letním termínu; frekvence kosení bude záviset na charakteru travnatých porostů

 opatření pro obojživelníky:
- vzhledem k dotčení rozmnožovacího biotopu ropuchy zelené v rámci lokality 5 (Tuchoměřice) vytvořit
náhradní biotop, kterým se může stát např. retenční nádrž, kde bude akumulována voda z tělesa komunikace
při dešťových srážkách; bude s různou hloubkou, do max. 50 cm, s členitými břehy se sklonem max. 1:15 a s
pozvolným přechodem na souš; vytěžená zemina bude z okolí odvezena. Náhradní biotop je vhodné dokončit
do konce února, aby počátkem března mohla být zavodněna a sloužit k rozmnožování; realizace nádrže a její
umístění bude na základě technických možností specifikováno v následujících stupních projektové
dokumentace
- s ohledem na potenciál zájmového území pro výskyt ropuchy zelené věnovat zvýšenou pozornost podobě
sedimentačních jímek; k omezení ohrožení obojživelníků nesmí mít jímky kolmé stěny, je vhodné, aby
nejméně jedna stěna měla sklon do 30 %, což umožní živočichům opustit prostor jímky; povrch této pozvolné
stěny musí být zdrsněn a při jeho ústí na povrch je vhodné ponechat otevřený prostor, kudy mohou
obojživelníci opustit prostor jímky. Je ovšem nezbytné zamezit vniknutí obojživelníků z vnějšího prostředí
(například vybudováním stupně)
- při realizaci záměru je pro likvidaci dešťových srážek z tělesa komunikace nutné vybudovat retenční nádrže;
pokud budou tyto nádrže vhodně technicky upraveny, mohou sloužit jako biotop zvyšující biodiverzitu území
a mohou se stát i vhodnými biotopy pro obojživelníky; alespoň jedna stěna nádrže by měla být proto
pozvolná se sklonem do 30 %; takováto úprava je žádoucí pouze pro retenční nádrže, které budou mít
nadrženou hladinu vody

 opatření pro obojživelníky:
- na náspy pilířů mostů a dalších konstrukcí použít několik síťokamenných gabionů, které mohou sloužit jako
vhodný biotop pro ještěrky obecné

 opatření pro ptáky:
- ke snížení vlivu záměru na populace ptáků hnízdících na zemi (křepelka polní, koroptev polní, bramborníček
černohlavý, bramborníček hnědý), je vhodné provést skrývku ornice či začít stavební činnosti vždy před
začátkem jejich hnízdění, tj. do března, popřípadě po jeho skončení, tj. v srpnu
- vyplyne-li v rámci další projektové přípravy po aktualizaci hlukové studie nutnost realizace protihlukových
stěn, potom z důvodu možné kolize ptáků s dopravou budou instalované stěny opatřeny proužky o šířce min.
2 cm v osové vzdálenosti 10 cm, možné je také použít kontrastní zmatnění stěn

 opatření pro savce:
-



pro snížení rizika přímého ovlivnění jedinců křečka polního před zahájením skrývek zeminy snížit
pravděpodobnost výskytu na dotčených plochách dle biologického průzkumu, a to snížením atraktivity
zájmových ploch pro jedince křečka polního dle doporučení tohoto biologického průzkumu
- záchranné transfery křečka polního je možné použít až jako krajní řešení v případech jedinců, u nichž ke
spontánnímu opuštění staveniště nedojde

v rámci výstavby budou ve vztahu k minimalizaci vlivů na přírodu respektována následující
doporučení:
 případné deponie a mezideponie zeminy umísťovat mimo výskyt přírodních a polopřírodních
stanovišť, která jsou biotopem zvláště chráněných druhů živočichů
 umístění zařízení staveniště a parkování mechanizace na zpevněných plochách bude realizováno
mimo výskyt přírodních i polopřírodních stanovišť a mimo blízkost vodních toků a pramenišť
 stavební práce v toku Černávka a jejím okolí budou prováděny šetrně k vodnímu prostředí toku a
jeho nivě

Soulad se záměrem rekonstrukce železniční trati u Chvatěrub je věcí technického
řešení, nikoliv vlivů na životní prostředí.
Nepřísluší zpracovateli posudku komentovat, které poznámky v příloze B13
dokumentace jsou nemístné a nevhodné.
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9) Středočeský kraj
vyjádření ze dne 3. 6. 2019 č.j.: 072834/2019/KUSK
Podstata vyjádření:
Středočeský kraj v samostatné působnosti jako územně samosprávný celek
projednal dokumentaci k záměru podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí výše uvedeného záměru a ve smyslu § 8 odst. 3) téhož
zákona vydává toto vyjádření:
Středočeský kraj souhlasí s doplněnou dokumentací k záměru „Přeložka silnice
II/240 (R7 - D8) - úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“
a doporučuje k realizaci variantu B.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k obsahu vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.
10) Obec Číčovice
vyjádření ze dne 7. 6. 2019 č.j.: 247/2019
Podstata vyjádření:

Námitky k doplněné dokumentaci vlivů záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) úsek mezi rychlostní dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101" na životní
prostředí - v úseku 0,6 - 2,2 km:
Na str. 223 se uvádí jen prameniště u Pazderny (km 2,3). Další prameniště je však
ještě u Černoviček směrem ke Středoklukům, jeho ochrana není řešena.
V km 0,6 je plánovaná retenční nádrž (tab. 54) s odtokem do příkopu silnice III/0077
a příkopu k Černovičkám do potoka zde pramenícího „bezejmenného" přítoku
Zákolanského potoka.
Odtok z obou nádrží (600 + 1500 l/min.) je odveden do bezejmenného přítoku
Zákolanského potoka. Tím se:
 podstatně zvýší jeho znečištění splachy z vozovky
 přítok protéká částí obce Číčovice velmi mělkým korytem a při delším prudkém
dešti hrozí jeho rozlití a škody na majetku našich občanů
 návrh neřeší ochranu prameniště u Černoviček
Z uvedených důvodů nesouhlasíme s odvodněním úseku silnice v km 0,6 - 2,5 do
„bezejmenného" potoka.
Vzhledem k tomu, že v úseku 0,6 - 2,5 km je trasa v přímém výhledu jak z Pazderny,
Černoviček a z Číčovic, požadujeme protihlukové opatření (zelený pás) v celé délce
včetně náspů a mostů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle dokumentace do uváděné „bezejmenné vodoteče“ je odvodněn pouze úsek
přeložky o délce 500m (km 0,4 – 0,9), nikoli 1900m (km 0,6 – 2,5). V km 0,6 je
navržena RN s řízeným odtokem 10 l/s. do stávajícího silničního příkopu o délce cca
1,2 km a následně do vodoteče. K přirozenému vsakování bude docházet již
v silničním příkopu.
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Podmínka do návrhu závazného stanoviska týkající se odtokových poměrů jakož i
řešení jakosti odtékajících dešťových vod je řešena pod bodem 7a), na který lze na
tomto místě odkázat.
Požadavek týkající se upřesnění kapacity retenční nádrže (v souvislosti s mělkým
korytem recipientu) je požadavkem, který se dle zpracovatele posudku netýká pouze
této retenční nádrže v km 0,6, ale týká se všech navrhovaných retenčních a
dešťových usazovacích nádrží, kde lze opět odkázat na vypořádání pod bodem 7a)
v této kapitole včetně formulované podmínky.
Ve vztahu k problematice prameniště u Černoviček lze tuto připomínku považovat za
oprávněnou. Proto v návrhu závazného stanoviska je formulováno následující
doporučení:


v rámci podrobného hydrogeologického průzkumu, který bude součástí dokumentace pro
stavební povolení, bude vyhodnocení všech potenciálně dotčených pramenišť v rámci
doporučené trasy včetně případných opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění
těchto pramenišť navrhovaným záměrem

Ve vztahu k protihlukovým opatřením z hlukové studie vyplývá, že protihluková
opatření nebyla navržena, neboť provozem přeložky nedojde u stávající obytné
zástavby k překročení hygienických limitů. Každopádně v návrhu závazného
stanoviska jsou formulovány podmínky pod bodem 8) této kapitoly, na které lze
odkázat.
11) Obec Holubice – v zastoupení na základě plné moci
vyjádření ze dne 7. 6. 2019 bez č.j.
Podstata vyjádření:
Dne 10.5.2019 byla na úřední desce Středočeského kraje zveřejněna informace o
dokumentaci ve věci záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 - D8), úsek mezi dálnicí D7,
dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101" (dále „Dokumentace nebo „Doplněná
dokumentace"). Účastník, jakožto dotčený uzemní samosprávný celek, tímto
podáním využívá svého práva a v zákonem stanovené lhůtě podává k Doplněné
dokumentaci EIA následující vyjádření:
Účastník s politováním konstatuje, že ani v souvislosti s pořízením Doplněné
dokumentace EIA nesplnil oznamovatel svoji základní zákonnou povinnost
vyplývající z ust. § 6 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o EIA"), spočívající v
uvedení stěžejních důvodů pro (primární) volbu hlavních studovaných variant z
hlediska vlivu na životní prostředí.
Doplněná dokumentace totiž obsahuje pouze porovnání popisovaných variant A, B, a
B1 s tzv. variantou nulovou, tj. variantou spočívající v tom, že by se záměr přeložky
silnice II/240 nerealizoval vůbec; tzn. neobsahuje žádné porovnání popsaných
variant A, B, B1 s dalšími variantami přeložky, které zde reálně přicházejí do úvahy a
dokonce o nich bylo v minulosti i uvažováno.
Takovouto reálnou variantou nepochybně je varianta vedení přeložky silnice trasou
mezi obcí Tursko a městem Libčice nad Vltavou a dále katastrem obce Dolany nad
Vltavou, mimo její zastavěné území mezi hlavním intravilánem této obce a místní
částí Debrno (dále „Alternativní varianta") a dále navazující na (dosud nepostavený)
obchvat Kralup nad Vltavou. Tato trasa je přitom podle dostupných informací v
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souladu s platnou územně-plánovací dokumentací obce Dolany nad Vltavou, jak o
tom svědčí přiložená mapa širších územních vazeb, dostupná na webu této obce.
Účastník na výše popisovanou Alternativní variantu v rámci procesu posouzení vlivu
na životní prostředí již upozornil a to ve svých připomínkách k původní dokumentaci,
obsažených v přípise č. j. 00946/18 ze dne 18. 6. 2018, které však bohužel zůstaly
oslyšeny. V těchto svých připomínkách účastník uvedl řadu závažných argumentů
dosvědčujících, že Alternativní varianta je ekologičtější i ekonomičtější, než všechny
tři rozpracované varianty (A, B, B1). Nejdůležitější z těchto argumentů lze
rekapitulovat takto:
 Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) je při realizaci severní varianty severozápadní
části silničního okruhu kolem Prahy (dále „SOKP") ve všech navrhovaných
variantách (A, B, B1) nadbytečná.
 Všechny tři navržené varianty (A, B, B1) by znamenaly likvidaci funkce
přirozeného biokoridoru lesa Erz.
 Varianty A a B oddělují silnicí les Erz jednak od zbylé části Přírodního parku Okolí
Okoře a Budče a jednak od zastavěné části obce Holubice. To prvé představuje
negativní dopad na ochranu přírody, ekosystém, rostliny a živočichy v přírodním
parku, a to nejen ty zvláště chráněné. To druhé představuje pro občany Holubic
narušení rekreačních a volnočasových v oblíbeném lese.
 Všechny tři rozpracované varianty (A, B, B1) představují rozdělení pozemků v
katastrálních územích Kozinec i Holubice přeložkou silnice, při kterém by
evidentně došlo k významnému znesnadnění hospodářských aktivit především
zemědělských farem v obci Holubice.
V porovnání z rozpracovanými variantami při realizaci Alternativní varianty:
 I Alternativní varianta přeložky silnice II/240 (D7 - D8) se při realizaci severní
varianty severozápadní části SOKP jeví jako nadbytečná, nicméně se zde oproti
variantám A, B a B1 minimalizuje alespoň riziko enormního nárůstu silniční
dopravy v Holubicích v případě odkládání a protahování výstavby SOKP.
 Funkce přirozeného biokoridoru lesa Erz zůstává zachována.
 Nedochází k zásahu do Přírodního parku Okolí Okoře a Budče a nedochází ani k
narušení volnočasových aktivit občanů Holubic v lese Erz.
 Nedochází k rozdělení (fragmentaci) půdy v katastrálních územích Kozinec a
Holubice a z toho plynoucího znesnadnění hospodářské činnosti místních farem.
Účastník je podle Dokumentace jedinou obcí na trase I. etapy přeložky silnice II/240
(D7 - D8), ve které ve všech preferovaných variantách, tj. A, B, B1, dochází k
navýšení dopravního zatížení, a to nikoli nepodstatným způsobem. V souvislosti s
tím, že dosud není zcela zřejmé, zda, kdy a v jaké variantě, bude realizována
související výstavba severozápadní části SOKP, může dojít, resp. zřejmě by došlo
(možná i na období dlouhých let) i k navýšení dopravního zatížení v obci Holubice ve
značném rozsahu. Přeložená silnice II/240 by se totiž v takovémto případě stala
součástí zřejmě nejvýhodnější objezdové trasy Prahy v severojižním směru.
Jediná možnost, jak těmto velmi negativním důsledkům na dopravní zatížení v obci
Holubice zamezit, je podle hlubokého přesvědčení účastníka realizace dosud
neprověřované Alternativní varianty přeložky.
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S přihlédnutím k výše uvedeným argumentům účastník trvá na tom, aby oznamovatel
záměru „Přeložte silnice II/240 (D7 - D8), úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II.
třídy č. II/101", v dokumentaci EIA rozpracoval výše popsanou, ekologicky i
ekonomicky přijatelnou Alternativní variantu, spočívající ve vedení přeložky silnice
trasou mezi obcí Tursko a městem Libčice nad Vltavou a dále katastrem obce Dolany
nad Vltavou, mimo její zastavěné území mezi hlavním intravilánem této obce a místní
částí Debrno a nebo, aby v souladu se svojí zákonnou povinností vyplývající z ust. §
6 odst. 4 Zákona o EIA, oznamovatel alespoň náležitě zdůvodnil, z jakých důvodů
přistoupil pouze k rozpracování variant A, B a B1, a nikoliv k jiné, reálně připadající
variantě.
S ohledem na shora uvedené okolnosti účastník navrhuje, aby Magistrát hlavního
města Prahy vrátil oznamovatel Dokumentaci k přepracování, a to za účelem
doplnění Dokumentace o výše popsanou Alternativní variantu, a pouze pro případ,
že výše uvedenému návrhu nebude možné vyhovět, považuje účastník z
rozpracovaných varianta za nejméně škodlivou variantu B1.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyjadřovat se k případným jiným variantám vedení trasy zpracovateli posudku
nepřísluší. Zákon č.100/2001 Sb. v platném znění nestanovuje povinnost
vypracování variant. Zpracovatel dokumentace tedy posoudil záměr v podobě, který
mu byl oznamovatelem zadán a zpracovatel posudku je tedy logicky povinen
posoudit takovou dokumentaci, která mu byla příslušným úřadem v procesu EIA
předložena. Jiné varianty, než ty, které byly předloženy do procesu EIA, tedy není
zpracovatel posudku kompetentní komentovat.
Vlivy záměru na vrch Ers, který je regionálním biocentrem a zároveň VKP „ze
zákona“ jsou v dokumentaci EIA vyhodnoceny. K přímému dotčení nedojde, přeložka
se však přibližuje na nejmenší vzdálenost cca 50 m. Lze souhlasit s dokumentací, že
k významnému ovlivnění ekostabilizační funkce tohoto prvku nedojde.
Na k.ú. Holubic trasa kříží polní cestu s doprovodnou zelení (turistická trasa), která je
regionálním biokoridorem (RC 1121). K významnému ovlivnění ekostabilizační
funkce tohoto prvku nedojde. Zde byla pro další fázi projektové přípravy navržena
zmírňující opatření v podobě doplnění víceúčelového nadchodu v místě křížení s RK
1461 (nadchod zároveň převezme funkci ekoduktu pro živočichy kategorie C) a
posílení funkce tohoto biokoridoru formou dosadby dřevin.
Vlivy na krajinný ráz jsou vyhodnoceny komplexně v samostatné Studii vlivu na
krajinný ráz zpracované Doc. Ing. Arch. I. Vorlem, autorem metodik pro hodnocení
krajinného rázu. Závěr této studie konstatuje, že navrhovaný záměr nepředstavuje
silné zásahy do znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny a do
zákonných kritérií dle §12 zákona o ochraně přírody 114/1992 Sb. v platném znění.
Navíc žádné z identifikovaných znaků a hodnot krajinného rázu, do kterých
navrhovaný záměr zasahuje, nelze považovat za jedinečné (až na historický význam
Turska, který je ovšem z hlediska ochrany krajinného rázu těžko kvantifikovatelný),
lze navrhovaný záměr považovat z hlediska ochrany KR dle §12 za přijatelný
(únosný) záměr. Zpracovatel posudku nemá důvod tento závěr nijak rozporovat.
Lze souhlasit s tím, že v případě realizace záměru je třeba vyloučit dělící efekt
stavby. Ten souvisí především se zajištěním možnosti neproblematického
obhospodařování zemědělských pozemků tak, aby byly minimalizovány i další
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sociálně ekonomické dopady stavby. V návrhu závazného stanoviska jsou proto
formulována následující doporučení vyplývající z dokumentace, obdržených
vyjádření a veřejného projednání:


dokumentace pro územní řízení, jakož i plán organizace výstavby, bude jednoznačně
dokladovat, že během výstavby i provozu navrhované komunikace bude zajištěna
odpovídající průchodnost pro místní obyvatelstvo, jakož i přístupy na zemědělské a lesní
pozemky včetně možnosti vjezdu zemědělské techniky (doporučuje se proto zpracování
projektu jednoduchých pozemkových úprav tak, aby v důsledku realizace stavby
nevznikaly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné zemědělské respektive lesní
pozemky); konkrétní řešení konzultovat s majiteli dotčených pozemků

12) Obec Chvatěruby
vyjádření ze dne 30.5. 2019 bez č.j.
Podstata vyjádření:
a) Obec Chvatěruby k doplněné dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na ŽP k záměru „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) - úsek mezi dálnicí
D7, dálnicí D8 a silnici II. třídy č. II/101 sděluje, že původní dokumentace k výše
uvedenému záměru neřešila dopady na životní prostředí obce Chvatěruby, tak je
tomu i v dokumentací doplněné z března 2019, výjimkou je stromová výsadba pod
rodinnými domy na tzv. Hladíkově poli. Z toho důvodu nesouhlasíme s předloženou
doplněnou dokumentací týkající se životního prostředí a dopadu na obyvatele obce.
V této souvislosti požadujeme zapracování všech připomínek obce uvedených ve
stanovisku Zastupitelstva obce Chvatěruby ze dne 20. 6. 2018:
Charakteristika problému:
Naprosto zásadní otázkou je, že navržená spojka prochází po mostě obchvatem
kolem Kralup nad Vltavou. Tento most je jediný nejbližší most přes Vltavu severně od
Prahy. Další místo, kde je možné překročit Vltavu, se nachází až v hlavním městě
Praze, a to Trojský most, vzdálený cca 30km. Tomuto pohledu je třeba podřídit
všechna ostatní hlediska, neboť další místo, kde bude možné překročit Vltavu, bude
u Roztok nad Vltavou, a to jen v případě, že bude dobudován dálniční okruh kolem
Prahy. Jeho stavba je však značně zpožděná, je teprve ve stadiu územní přípravy, a
pokud jde o realizaci vlastního silničního mostu u Roztok nad Vltavou, ta je v
nedohlednu. Na druhé straně silniční most u Kralup nad Vltavou je součástí dnes již
schváleného Územního rozhodnutí obchvatu Kralup nad Vltavou a tomu bude i
odpovídat dopravní zátěž, která bude určující pro celé uvažované propojení dálnic
D7 a D8.
Nyní podrobněji k celému záměru:
Propojení dálnic D7 a D8 je rozděleno do tří etap:
I.
II.
III.

dálnice D7 - Středokluky - Tursko
Tursko - Kovošrot u Kralup nad Vltavou, včetně mostu přes Vltavu
Kovošrot u Kralup nad Vltavou - Úžice - napojení na dálnici D8

Do katastru obce Chvatěruby zasahuje hlukově druhá a fyzicky třetí etapa, a to velmi
významným způsobem.
Přesto, že do katastru obce Chvatěruby zasahuje pouze třetí etapa zamýšlené
komunikace, životního prostředí ve Chvatěrubech se bezprostředně týká také druhá
etapa, a to „Obchvat Kralup nad Vltavou, včetně mostu, jako součást aglomeračního
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okruhu". Je to proto, že obec Chvatěruby již dnes patří mezi obce, které z hlediska
životního prostředí mají největší zátěž na celém bývalém okrese Mělník.
Je třeba vidět, že obec je zatížena chemickou výrobou z České rafinérské a
Synthosu Kralupy, že se na hranicích obce nachází obrovský sklad kapalných plynů,
že v katastru obce vede vytížená železniční trať a bezprostředně proti obci, na druhé
straně úzkého a uzavřeného říčního koryta se nachází nesmírně frekventovaná
železniční trať. To vše vytváří extrémní hlukovou zátěž a rovněž exhalace, ať již
chemického původu, či charakteru polétavého prachu.
Není bez významu, že i vzdušný prostor je zatížen hlukem a zplodinami z
přistávacích koridorů letišť Ruzyně a Vodochody. To vše bude ještě několikanásobně
zvýšeno v době výstavby mostu přes Vltavu a navazujících komunikací, dopravní
zátěží stavební dopravy, imisemi, hlukem stavební strojů a následně zátěží z provozu
po nové komunikaci, která bude suplovat chybějící přemostění a dopravní propojení
severně od Prahy.
Na druhé straně do životního prostředí v obci ani stát ani kraj neinvestovali žádné
prostředky! Z dosavadní přípravy stavby není ani zřejmé, že by v souvislosti s
uvažovanou komunikací, byla vhodným způsobem snížena zátěž životního prostředí.
Z hlediska územní připravenosti:
Nejvíce pokročila příprava druhé etapy, kde je již vydáno pravomocné Územní
rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 12. 1. 2012. Z pohledu obce Chvatěruby je
pak klíčové, že podmínky pro umístění stavby, uvedené pod bodem II. Rozhodnutí,
jsou závazné i pro další etapy této stavby.
Jde zejména o podmínky uvedené v odstavci 3) bod 2. a bod 3. Rovněž je klíčový
odstavec 4) bodu II. citovaného Rozhodnutí. Uvedené podmínky v pravomocném
Rozhodnutí o umístění stavby jsou pak závazným normativem i pro další stupně
územní a projektové přípravy, na kterém obec Chvatěruby musí kategoricky trvat.
Jedná se o to, že:
 podle bodu 2. „projednávaný záměr Obchvatu Kralup nad Vltavou bude možné
uvést samostatně do provozu pouze za předpokladu, že bude vybudována a plně
zprovozněna část silničního okruhu kolem Prahy v segmentu Ruzyně Březiněves, která propojí dálnici D8 směrem na Teplice s rychlostní silnicí D7 a
dále s dálnicí D5 směrem na Plzeň a napojí se na již stávající část okruhu kolem
Prahy u Ruzyně. Současně v té době budou přijata taková opatření, která zabrání
dálkové tranzitní dopravě po nyní navrhované komunikaci"
 podle bodu 3. je pak závazně stanoveno, že „nebudou-li vybudovány v časovém
předstihu stavby 518 a 519 v segmentu Ruzyně - Březiněves, lze zprovoznit
pouze celý úsek nové silnice mezi dálnicí D8 a rychlostní komunikací D7
současně"
 konečně podle odstavce 4. citovaného bodu II. rozhodnutí, tyto podmínky musí
být zahrnuty i do dalších podmínek územního řízení a stavebních povolení
vydaných příslušným stavebním úřadem
Jinými slovy to znamená, že obec Chvatěruby v žádném případě nemůže souhlasit s
tím, aby stavba obchvatu Kralup nad Vltavou byla uvedena do provozu izolovaně v
případě, že nebude v té době dobudována alespoň část dálničního okruhu kolem
Prahy, která by zahrnovala přemostění u Roztok.
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Na základě uvedeného obec Chvatěruby požaduje:
 závazný časový harmonogram všech tří etap, tj. první až třetí etapy propojení
dálnic D7 a D8 tak, aby bylo zřejmé, že citované rozhodnutí o umístění stavby
druhé etapy bude dodrženo
 přiměřenou finanční kompenzaci za hrubé zhoršení životních podmínek obyvatel
obce při stavbě mostu a navazující komunikace silničního obchvatu kolem Kralup
 finanční kompenzaci na zkvalitnění životního prostředí za trvalé zhoršení
životního prostředí v souvislosti s hlukovou, imisní a prachovou zátěží, která bude
vyvolána zvýšenou dopravou v okolí obce po dokončení stavby
 aby byly odstraněny jednotlivé nedostatky a rozporné informace ve zpracované
EIA první a třetí etapy propojení dálnic D7 a D8, jak je dále uvedeno v
podrobných připomínkách přiložených k tomuto vyjádření
Na jedné straně obec chápe nezbytnost výstavby obchvatu Kralup n/Vlt. i propojení
obou dálnic. Na druhé straně je třeba, aby stejné pochopení měly orgány kraje pro
občany obce, kteří již dnes žijí ve složitých podmínkách a kterým se dále dramaticky
zhorší životní prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V návrhu závazného stanoviska je v souladu s dokumentací EIA formulována
následující podmínka:


projektové přípravy stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8
a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Obchvat Kralup nad Vltavou včetně mostu, jako součást
aglomeračního okruhu – I. etapa“ koordinovat tak, aby bylo zajištěno uvedení obou staveb
do provozu ve stejném termínu; jiné řešení z hlediska zprovoznění etap je z hlediska vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví nepřípustné

Podrobnější vyjádření k jednotlivým pasážím EIA první a třetí etapy propojení dálnic
D7 a D8.
Příloha a nedílná součást stanoviska obce ze dne 20. 6. 2018
b) Zpracovaná dokumentace EIA nebere v úvahu, že navrhovaná komunikace není v
souladu se schváleným Územním plánem obce Chvatěruby. Rozpor mezi
schváleným Územní plánem obce Chvatěruby a schváleným Územním plánem
města Kralup nad Vltavou dosud nebyl odstraněn a stále trvá. V důsledku toho je
navržená dokumentace stavby v rozporu s územně plánovací dokumentací.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Smyslem procesu posuzování vlivů na životní prostředí je vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a formulovat podmínky
z těchto aspektů pro další projektovou přípravu záměru, nikoliv řešit a komentovat
soulad stavby s územním plánem. Je patrné, že pokud stavba nebude v souladu
s územním plánem, nemůže být realizována. Toto je však riziko oznamovatele,
nikoliv procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.
v platném znění.
Zpracovatel posudku považuje za účelné konstatovat, že etapa III přeložky je
v souladu se ZÚR Středočeského kraje, která je nadřazenou ÚPD pro ÚP obcí.
c) Záplavové územní Chvatěruby (viz strana 88). V dokumentaci je naprosto
nedostatečně řešena protipovodňová ochrana.
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Po zkušenostech z povodní z roku 2002 se jeví jako naprosto absurdní vést z
pravého břehu řeky k mostu u Kralup nad Vltavou silniční val, který by navazoval na
přemostění řeky. Navrženým válem se tak zabrání rozlivovým možnostem při
extrémních povodních. V případě extrémních povodní tam vznikne další hráz, která
bude mít za následek vzdutí hladiny a zvýší hladinu zatopení v obci Chvatěruby.
Dojde tak k situaci, která zde již v roce 2002 byla.
V té době došlo k tomu, že vysoká hladina vody a předměty na ní plující zatarasily
řeku pod železničním mostem tak, že se vytvořila spolu s navazujícím válem další
překážka, za kterou znovu stoupala hladina a zvyšovalo se zatopení obce
Chvatěruby. Jednou z variant bylo odstřelení valu pod železniční tratí tak, aby se
řeka mohla volně rozlít do okolní krajiny. Navržený val před silničním mostem tvořící
obchvat Kralup nad Vltavou by v případě povodní tvořil jen další takovou překážku.
Proto obec žádá, aby místo valu bylo projektováno přemostění rozlivových prostor.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Povodňové riziko bylo prověřeno matematickým modelem, který konstatoval, že
umístění stavby vede k zanedbatelným změnám úrovně hladiny při průtocích
odpovídajících povodním 2002. Bezprostředně nad mostními pilíři se hladina zvedne
o max. o 2 cm, což je hodnota na hranici věrohodného posouzení.
d) Zcela nedostatečné je vyhodnocení hlukové zátěže - na území obce nebyl ani
jeden výpočtový bod. Zjevné je to zejména tím, že v okolí zástavby rodinných domů
na tzv. Hladíkově poli není navržena stavba protihlukových zábran, podobně jako
není navržena na mostě přes Vltavu, stejně tak jako není navržen zelený pás podél
komunikace, ačkoli v jiných místech mnohem vzdálenějších od bytové zástavby
navržen je. Je třeba vyřešit aktivními opatřeními protihlukovou ochranu obytných zón
Chvatěrub (uvedeno např. na stranách 298, 38, 190,195).
Stanovisko zpracovatele posudku:
V okrajové části obce, která bude nejvíce zasažena hlukem z provozu na navrhované
komunikaci, byly v akustické studii umístěny výpočtové body 70 až 73. Z výsledků
modelových výpočtů v bodech a z vynesených izofon je patrné, že se stávající
obytná zástavba obce nachází mimo nadlimitně zasažené území. Protihluková
opatření hrazená provozovatelem komunikace proto nebyla navržena.
Zelený pás v tomto úseku nebyl navržen, neboť komunikace je zde vedena po
násypu a svahy násypového tělesa a vnitřní plochy MÚK budou v rámci vegetačních
úprav komunikace ozeleněny vhodnými druhy stromů a keřů. V km 0,5 – 1,0 podél
přeložky místní komunikace nejblíže k obci Chvatěruby byla navržena výsadba aleje
stromů, v km 0,4 – 0,6 (vpravo podél stávající II/101) dosadba stromů.
e) Změna dopravy v obci v roce 2040 - v žádném případě nelze souhlasit s
teoretickou úvahou, že v případě realizace dálničního okruhu kolem Prahy klesne
doprava v obci o pětinu. Je to hypotetická úvaha, která postrádá jakýkoli reálný
základ (viz strana 55, 56 a další).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Změna dopravy v obci v roce 2040 vychází z dopravního modelu, jedná se tedy o
matematický model (výpočet) pracující se zdrojovou a cílovou dopravou v obci a
existující silniční sítí a ne o teoretickou úvahu.
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SOKP je stavba komunikace mezinárodního významu připravovaná nezávisle
státním investorem. Přeložka II/240 slouží k obsluze severovýchodní části
Středočeského kraje, jedná se tedy o stavbu jiného významu a její příprava není
časově ani jinak koordinována s dostavbou SOKP.
Za podstatné však z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí (zejména
z hlediska hlukové zátěže) lze považovat, že dokumentace hodnotí i stav, kdy bude
přeložka II/240 zprovozněna před D0 518, 519 a s tím i veškeré negativní vlivy
způsobující tento harmonogram výstavy.
f) Podklady zpracovatelů jsou neúplné. O významu, jaký zpracovatelé přikládali obci
Chvatěruby hovoří také to, že např. na mapce (obr. 12 na stránce 96) obec
Chvatěruby vůbec vyznačena není, že na straně 170 je zcela neúplný výčet
rodinných domů v tabulce (Hladíkovo pole), že zde nebyly žádné výpočtové body z
hlediska hluku, že zpracovatelé zcela bagatelizovali dopady projednávané stavby na
zatížení životního prostředí z pohledu imisí, hluku, stavební dopravy apod., a že
neměli vůbec žádné informace o občanské vybavenosti obce.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku jsou podklady pro posouzení vlivů navrhovaného
záměru akceptovatelné. Vlivy záměru z hlediska hluku a imisí na obec Chvatěruby
byly předmětem hlukové a rozptylové studie a studie vlivů na veřejné zdraví a
v dokumentaci EIA jsou řádně posouzeny. Umístění obce vzhledem k záměru je
patrné z grafických příloh A1, A2 a A4 Dokumentace.
V akustické studii bylo pro Obec Chvatěruby pracováno se čtyřmi výpočtovými body
70-73, které reprezentují nejbližší obytnou zástavbu od posuzovaného záměru (viz
obrázek níže – zdroj: Akustická studie (03/2018) v příloze B2. Z vyhodnocení vyplývá
plnění hygienických limitů u stávajících objektů pro bydlení.
g) rozbor dokumentace EIA - "Doplněné dokumentace stavby II/8 a silnicí II/101.“ z
pohledu zásahu Etapy III. Do životního prostředí - průtah v okolí obce Chvatěruby
Na základě studia Dokumentace EIA předmětné stavby sestavil jako podklad pro
vedení obce ke dni 14. 6. 2018
- Mgr. Michael Pondělíček
Předmětem posouzení byla dokumentace "Doplněné dokumentace stavby II/8 a
silnicí II/101“, která byla posouzena z několika aspektů ochrany životního prostředí
obce a také územního plánu obce, tak aby byly položeny základy projednání
zastupitelstva o uvedeném dokumentu Předloženém obci HM Praha k vyjádření.
Po prostudování materiálu doplněné dokumentace EIA a prohlídce písemné i
grafické části dokumentace EIA je nutno konstatovat, že obec Chvatěruby a její
požadavky nebyly při tvorbě předmětné dokumentace vzaty důsledně v potaz a při
zpracování "Doplněné dokumentace stavby II/8 a silnicí II/101“ vzniklo několik
rozporů.
Jako největší rozpor Dokumentace EIA v případě III. etapy stavby MÚK je porušena
zásada, tzv. neopominutelných podkladů, tj. že musí nutně být doložen soulad
stavby s územně plánovací dokumentací, ten v případě obce Chvatěruby doložen
není a není ani navrženo doplnění ÚPD obce o vhodné dopravní řešení přeložky
silniční komunikace v trase Kozomín - Kralupy nebo není připravena vyvolaná
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změna ÚPD. Takový stav je z hlediska dalšího projednávání a postupu v EIA
neakceptovatelný a je nutno jej napravit, tak jako u jakýchkoliv jiných investičních
záměrů.
Při rozšíření položené otázky „nesouladu s platnou ÚPD obce Chvatěruby“ lze pak
narazit i na nesoulad mezi dalšími souběžnými stavbami připravovanými v JZ části
obce, tedy zejména v místě kříženi silničního obchvatu a železniční trati rekonstrukce úseku železniční trati. Není ani řešen současný souběh mohutným
vedením VVN ve směru od transformační stanice Veltrusy, které nad křížením tras
dopravy železniční a silniční prochází a není řešen dostatečně souběh všech tří
liniových staveb s připravovanou komunikací, která zde má plánován velkoryse
provedený nájezd na místní komunikace. Je s podivem, že souběh všech staveb
není předmětem řešení a posouzení v dokumentaci a přitom dopravní stavba se
zjevně významně nízko projde pod VVN vedením a tato situace není nijak
akcentována (zajištění průchodu stavby po dobu stavby, pod stávajícím vedením,
zajištění dočasné kabeláže apod.).
V dopravní studii a v navazujících podkladech není ani slovo uvedeno o stávajících
dopravních kongescích na dálnici D 8 v úseku Praha - Líbezníce, které ovšem
logicky navyšují významně průjezd automobilů i úsekem etapy III. A to nejen z
hlediska osobní automobilové dopravy, ale také z hlediska nákladní dopravy. V
takových případech pak může docházet i k nedostatečnému zajištění napojení
dopravní spojky na místní komunikace, kde i dobře řešený sjezd může být
nedostatečný, např. pokud u obce Chvatěruby nebude doplněn semaforem, kterým
ovšem postupně zvýší množství vypouštěných škodlivin do ovzduší v blízkosti obce.
Započtení četnosti kongescí na dálnici D8 budou nutným podkladem, protože z nich
vyplývá nárazové i trvalé navýšení dopravy jdoucí od Letiště Vodochody okolo obce
Chvatěruby a směrem na letiště Ruzyně nebo na obchvat Prahy. Pro obec
Chvatěruby i obce na úseku Kralupy-Kozomín to znamená zásadní navýšení
dopravy o tranzit po tranzitní náhradní cestě (místo chybějícího severního obchvatu
a mostu u hl. m. Prahy. Není ovšem důvod, aby břímě tranzitní dopravy nesly malé
obce v okolí dopravní spojky.
Navýšeni tranzitní dopravy jako celku musí být podloženo sledováním dopravy v
úseku od sjezdu z dálnice D 8 do Kralup n. Vit., ke kterému dochází v současnosti 23 dny v týdnu, někdy i častěji a podle všech předpokladů pak dojde k navýšení
průjezdů automobilů v okolí obce Chvatěruby, které bude nejméně o 25 % vyšší než
stávající odhadnutý objem dopravy.
Toto navýšení v praxi znamená pro obec do budoucnosti zejména razantní zvýšení
hlučnosti a prašnosti, případně rozptylu škodlivin z dopravy z provozu na okolo
jdoucí komunikaci a tím omezení rozvoje obce a zhoršeni životního prostředí v obci,
které je nutno kompenzovat.
Komunikace se nachází ve vzdálenosti 240 - 280 m od okrajových částí obce
Chvatěruby a to bez kompenzačních opatření (ta jsou z důvodů vhodných výpočtů v
dokumentaci EIA vypuštěna a to v celé délce průchodu v okolí obce), a s tím obec
nemůže souhlasit.
Na základě výše uvedeného pak žádá obec Chvatěruby uvedení kompenzačních
společných protihlukových a dalších opatření zaměřených na snížení hluku zejména
na úrovni protihlukových stěn a výsadby krycí zeleně (proti prašnosti).
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Realizace letiště Vodochody, která je stále plánována, s sebou v budoucnosti
přinese nejen navýšení dopravy ve směru k letišti V. Havla v Ruzyni, ale i některé
efekty odpovídající náročnosti průjezdu navrženou křižovatkou SZ od obce
(nárazové - po příletu letadel - zpomalení dopravy a omezení dopravního proudu ve
směru z obce a okolních komunikací směrem do Kralup a na dálnici D8) a není tu
provedena nebo připravena žádná varianta výzkumu dopravní cesty a její
očekávatelného zatížení v úseku etapy II. okolo obce Chvatěruby. Na situaci
připojení a zátěže z letiště Vodochody není v dokumentaci EIA vůbec relevantně
reagováno.
Z dalších připomínek k dokumentaci EIA lze na závěr konstatovat, že není zohledněn
zásah do obecních zakřovněných pozemků SZ od obce Chvatěruby a to i do sadu v
okolí stávající silnice do Kralup, kde se vyskytuje řada zvláště chráněných živočichů,
jako například - krutihlav, slavík, pěnice, sýček obecný, mravenec lesní, svižníci,
čmelák a další. Nejsou zde navržena kompenzační opatření pro tyto druhy, které v
daném místě bez detailního zaměření stavby lze z hlediska teritorií jen těžko
odhadovat a připravovat, rozhodně se zde jedná o významná refugia zvířat v jinak
průmyslově využité krajině a proto je nutné je adekvátně chránit a škody na nich
kompenzovat ve smyslu Zákona. Nebyl zjištěn rozsah výskytu ptáků a jejich synusií u
obce.
Nebylo dostatečně zohledněno rozlivové území záplav západně od obce, kde je
nutno stavby omezovat a nevytvářet zde žádné rozsáhlejší stavební objekty, kvůli
možným a vždy hrozícím záplavám z řeky Vltavy.
Posledním dopadem připravované stavby Etapy III. Komunikace jsou dopady
hygienické a ty nejsou podle textu dokumentace příliš na území obce Chvatěruby
přímo očekávány, je však zjevné, že k nim dojde v důsledku nárůstu zátěže z
dopravy a to o to rychleji, protože nebudou přijata zatím žádná kompenzační
opatření i když negativní vlivy dopravy v budoucnosti jsou zjevné. Kompenzační a
další opatření opět u obce Chvatěruby nejsou nijak uvedena a tento stav je nutno
napravit, jinak bude prostředí v obci nenávratně poškozeno.
Finálně je nutno ponechat dokumentaci celkově doplnit znovu, protože velká část
dokumentace neodpovídá v části etapy III, situaci již zakreslené v ÚPD a neřeší
odpovídajícím způsobem řadu problémů obce Chvatěruby.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Smyslem procesu posuzování vlivů na životní prostředí je vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a formulovat podmínky
z těchto aspektů pro další projektovou přípravu záměru, nikoliv řešit a komentovat
soulad stavby s územním plánem. Je patrné, že pokud stavba nebude v souladu
s územním plánem, nemůže být realizována. Toto je však riziko oznamovatele,
nikoliv procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.
v platném znění. Soulad/nesoulad záměru s ÚP nemá vliv na závěry posuzování.
Zpracovatel posudku považuje za účelné konstatovat, že etapa III přeložky je
v souladu se ZÚR Středočeského kraje, která je nadřazenou ÚPD pro ÚP obcí.
Dle sdělení projektanta stavby je propojení Kozomín – Kralupy v současné době
možné 2 způsoby. Po silnici III. třídy Kozomín – Zlončice – Chvatěruby - Kralupy
nebo Kozomín – II/608 – Kralupy. Záměr tato propojení zachovává a neruší.
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Není zjevné, z jakých hledisek by měla být řešena otázka současného souběhu s
„mohutným vedením VVN ve směru od transformační stanice Veltrusy, které nad
křížením tras dopravy železniční a silniční prochází“ z hlediska kumulativních vlivů.
Dle názoru zpracovatele posudku nelze shledat souběh kumulativních vlivů, pokud
lze vyjít ze skutečnosti, že každý uváděný záměr bude mít vypracovány odpovídající
zásady organizace výstavby eliminující hlukovou a imisní zátěž v etapě výstavby.
Dle sdělení projektanta záměru v době zpracování studie nebyl znám záměr
rekonstrukce železniční trati. Vzhledem k tomu, že je dnes železnice v místě křížení
v zářezu (stávající silnice překonává železnici nadjezdem), lze předpokládat, že
případná výšková korekce nivelety železniční trati nebude mít na přeložku vliv.
Křížení s trasou VVN od trafostanice Veltrusy bude prověřeno v následujícím
projekčním stupni DUR na základě provedení detailního výškopisného a polohového
zaměření včetně řetězových kót na vedení. V případě potřeby bude křížení s VVN
řešeno navýšením podpěrných bodů v rámci uvolnění staveniště před zahájením
výstavby vlastní přeložky.
S dopravními kongescemi bylo v modelu počítáno a byly promítnuty do výsledných
intenzit včetně potencionálních objízdných tras např. přes obec Chvatěruby.
V dokumentaci EIA je uveden požadavek na kapacitní posouzení komunikace, tzn.
bude prověřeno, zda bude docházet ke kongescím, které by vyvolaly zvýšení
dopravy v obci Chvatěruby vlivem využívání objízdných tras.
S dopravou generovanou letištěm Vodochody je v dopravní prognóze počítáno a je
promítnuta do výsledných intenzit.
Z výsledků hlukové studie je patrné, že se stávající obytná zástavba obce nachází
mimo nadlimitně zasažené území. Protihluková opatření proto nebyla navržena.
Zmíněné zakřovněné pozemky jsou součástí plochy biologického průzkumu lokality
2. Byl zde na základě průzkumů zjištěn výskyt řady zvláště chráněných druhů
živočichů.
Povodňové riziko bylo prověřeno matematickým modelem, který konstatoval, že
umístění stavby vede k zanedbatelným změnám úrovně hladiny při průtocích
odpovídajících povodním 2002. Bezprostředně nad mostními pilíři se hladina zvedne
o max. o 2 cm, což je hodnota na hranici věrohodného posouzení.
Pro vizuální a pocitové odclonění přeložky od obytné zástavby obce byla navržena
výsadba aleje v km 0,5 – 1,0 podél přeložky místní komunikace nejblíže k obci
Chvatěruby a dosadba dřevin v km 0,4 – 0,6 (vpravo podél stávající II/101) - viz
grafická příloha A4 Situace s návrhem opatření. Jak již bylo uvedeno, zelený pás
nebyl navržen, neboť komunikace je zde vedena po násypu a svahy násypového
tělesa a vnitřní plochy MÚK budou v rámci vegetačních úprav komunikace ozeleněny
vhodnými druhy stromů a keřů.
13) Obec Lichoceves
vyjádření ze dne 7.6. 2019 č.j.: OD057/19
Podstata vyjádření:
Předně zdůrazňujeme, že obec Lichoceves je jednou z obcí, která iniciovala vznik
spolku obcí Spolek 101, z.s. (IČ 03548431), jehož cílem je podpora výstavby
komunikace „Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a
silnicí II. třídy č. II/101“ (dále jen přeložka) a je zastoupena starostkou obce ve
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statutárním orgánu tohoto spolku. Díky činnosti tohoto spolku a jeho jednání na
úrovni s ministerstvem dopravy v roce 2014 se podařilo přípravu stavby po více než
20 letech stagnace posunout k realizaci.
Obec Lichoceves tedy výstavbu přeložky podporuje a bude vždy hledat cesty k
urychlení realizace.
Jestliže máme společně s mnoha dalšími obcemi stejný cíl s investorem, je nezbytné
již v přípravných fázích společně hledat kompromisy, které v konečném důsledku
odstraní protahování územního a stavebního řízení za využití všech opravných
prostředků.
V kontextu našeho cíle, aby stavba přeložky byla realizována co možná nejdříve,
litujeme, že z podstatné části byly připomínky obce Lichoceves k dokumentaci pro
EIA vyhodnocovány de facto z ekonomického hlediska. Vždyť cílem EIA je přispět k
udržitelnému rozvoji společnosti! Nyní hledáme stavebně-technická řešení, která
budou eliminovat negativní dopady na přírodu a zdraví lidí.
Bohužel tedy musíme konstatovat, že naše zásadní připomínky k dokumentaci
nebyly dosud vypořádané a tudíž:
a) Trváme na tom, že stavba musí být na katastru obce Lichoceves vybavena
ekoduktem, který omezí dopady fragmentace krajiny na živočichy a sníží riziko střetu
vozidel s přebíhající zvěří. Argumentovat proti ekoduktu statěmi ing. Václava Hlaváče
je zkreslující. Ing. Hlaváč naopak ve svých pracích zdůrazňuje, že oplocení či
obdobné zamezení vstupu zvěře na komunikaci je jen polovičaté řešení a je
nezbytné také vždy umožnit zvěři bezpečný průchod.
Rozporujeme důvod pro zamítnutí ekoduktu „Nebyla zde prokázána místní migrační
trasa - pohyb zvěře v tomto území má difuzní charakter“.
Zimoviště srnců jihovýchodně od Lichocevsi, do kterého se stahuje srnčí z mnoha
honiteb (jen v 2018/11 bylo napočítáno 62 hlav), je prostý fakt, který zná každý
občan obce a každý člen honebního společenstva. Právě z tohoto důvodu jsme
žádali o zpracování nového průzkumu ve spolupráci s honebními společenstvy.
Z ročních výkazů o honitbě a plánů mysliveckého hospodaření je jasné, že jen v
lednu 2019 došlo na stávající komunikaci III/007110 mezi Lichocevsí a Velkými
Přílepy, která kříží trasu přeložky, ke sražení 7 kusů srnce obecného. A to i za
situace, že byl v této lokalitě vybudován pachový ohradník v délce 2x 0,8 km!
Ignorovat v tomto stupni přípravy realizace stavby přeložky v lokalitě výskyt zimoviště
vysoké, znamená opomíjet jeden z podkladů pro vydání rozhodnutí a de facto
prodlužovat přípravu realizace stavby.
Naše vyjádření doplňujeme o stanovisko, která náš úřad obdržel od občanů obce
Lichoceves: „Každý živočich má v ekosystému své místo a znemožněním migrace
dojde k místní nestabilitě. V posledních letech se vrací díky lepšímu hospodaření na
zemědělských plochách původní živočichové a tím i návrat chráněných dravců,
protože se zvětšuje množství přirozené potravy. Po dlouhé době se v lokalitě
vyskytují i dvě hejna koroptví, které v lokalitě nebylo dlouho vidět. Většina těchto
živočichů migruje od Noutonic směrem na Kamýk a Statenice. Dokumentace
nerespektuje tuto přirozenou migraci, ale řídí se ve prospěch studie přeložky II/240.
Změnit cestu migrace zvěře není reálné bez narušení ekosystému, protože zvěř
nebude pod MUK z důvodu hluku migrovat a bude docházet z důvodu hromadění na
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malé lokalitě k místnímu spásání plodin, trávy, tím nadbytečnému vysychání lokality z
důvodu většího odpařování vody. Zároveň z důvodu menšího množství přirozené
potravy a menší plochy na hnízdění dojde k úbytku počtu kusů. Se zvětšením hustoty
zvěře (menší plocha) dojde místně k navýšení přirozených predátorů z důvodu
lokálně většího množství potravy a tím k dalšímu snížení počtu zvěře a hnízdícího
polního polétavého ptactva. Trvalo více než dvacet let navrátit polétavé ptactvo
umělým odchovem do krajiny a zrušením přirozených migračních cest se vrátíme v
procesu ozdravování krajiny více než 20let zpět a jsme přesvědčeny, že tím dojde k
nevratnému stavu“.
Všechny výše zmíněné negativní dopady budou navíc násobené stavbou jižního
obchvatu Velkých Přílep tak, jak jsou uváděné v příloze dokumentace B.15 (Jižní
obchvat obce Velké Přílepy, životní prostředí).
Na důvodech pro stavbu ekoduktu z předchozích stupňů řízení, uvedených zejména
v našem vyjádření z 20. června 2018, trváme. Stejně tak souhlasíme s návrhem a
důvody na doplnění ekoduktu v místě křížení přeložky se silnicí II/0079, které jsou
uvedené v příloze B.13 (Vypořádání připomínek k doplněné dokumentaci) na straně
50 pod bodem 24 (Španko Pavel).
Námitka je z naší strany zásadní.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ekodukt slouží k převedení dálkových migračních koridorů (DMK) velkých savců
mimo zastavěná území; dle v dokumentaci uváděných podkladů výskyt DMK zde
nebyl potvrzen; potřeba nevyplývá ani z migrační studie, která uvádí, že pohyb zvěře
má v této lokalitě difuzní charakter, nepohybuje se v jedné trase, tzn. tato zvěř
nebude ekodukt využívat. Z výše uvedených skutečnosti zatím nebyl dle projektanta
záměru požadavek na doplnění ekoduktu akceptován, neboť nebude součástí
dálkového migračního koridoru ani migračně významného území.
Na straně druhé zpracovatel posudku nemůže zcela ignorovat argumenty obcí
vycházející z dlouhodobé znalosti zájmového území. Na veřejném projednání bylo
argumentováno i skutečností, že v dotčeném území se sbíhají 3 honební revíry, a to
tuchoměřický, svrkyňský a číčovický. Dále bylo uváděno, že v území již nyní dochází
k častému střetu se zvěří a že riziko střetů se zvěří se ještě zvýší při realizaci
navrhovaného záměru. Ve vztahu k migrační studii je zpracovatelem posudku i
s ohledem na vyjádření obcí a veřejné projednání formulována do návrhu závazného
stanoviska následující podmínka s tím, že tato detailní migrační studie bude
předložena ke schválení příslušnému orgánu ochrany přírody:


v rámci dokumentace pro územní řízení zpracovat detailní migrační studii, která bude
vycházet ze závěrů a navržených opatření v rámci Rámcové migrační studie (Losík, 2017);
výstupem studie bude podrobný návrh úprav migračních objektů při respektování již
formulovaných požadavků z procesu posuzování vlivů na životní prostředí; v rámci detailní
migrační studie znovu prověřit realizaci ekoduktu mezi obcemi Lichoceves a Velké Přílepy
ve spolupráci se všemi dotčenými honebními společenstvy; v rámci této studie detailněji
prověřit umístění a četnost navržených propustků pro živočichy kategorie D včetně
začlenění migračních objektů do okolí (vazba na vegetační úpravy trasy) a řešení vhodného
charakteru podmostí, zachování suché cesty u mostů, vhodné vedení vodoteče pod
mostem; v rámci detailní migrační studie budou prověřeny následující výstupy rámcové
migrační studie:
 migrační objekty vhodné k optimalizaci:
 km 2,55 (etapa I) – most přes polní cestu a železnici
 km 4,80 (etapa I) – most přes přeložku silnice III/00710
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 km 0,30 (etapa III) – most přes železniční vlečku a místní komunikaci
 km 2,00 (etapa III) – most přes železnici

 migrační objekty navrhované na doplnění:
- propustky pro živočichy kategorie D – navrhnout v celé trase přeložky s ohledem na výškové vedení nivelety
komunikace.; doporučený maximální rozestup migračních objektů je 500 až 1000 m (možno kombinovat
s objekty pro kategorii B a C)
- km 9,80 (etapa I) – víceúčelový nadchod pro migraci živočichů kategorie C
- km 2,40 (etapa III) – rámcový propustek přes vodní tok Černávka

 detailní migrační studie bude předložena ke schválení příslušnému orgánu ochrany
přírody

b) Ani nyní doplněná dokumentace neřeší napojení obce Statenice na přeložku bez
toho, že by vyžadovalo průjezd intravilánem místní části Lichoceves.
Nyní dokumentace umožňuje napojení západní části obce Statenice po trase
stávající III/0079, po mostě přes přeložku, dále po III/0079 do intravilánu místní části
Lichoceves, průjezd celou Lichocevsí až na „propojující komunikaci" (spojení MUK se
silnicí III/00715) a po ní zpátky na přeložku. Platí oboustranně.
Tato trasa napojení zásadním způsoben zvýší dopravní zatížení místní části
Lichoceves a zejména v kontextu dalšího stavebního rozvoje západní části Statenic
znamená významný negativní dopad na kvalitu životního prostředí a života obyvatel
intravilánu Lichocevsi. Stejné platí pro budoucí obyvatele na rozvojových územích
místní části Lichoceves dle platného Územního plánu obce Lichoceves.
Dokumentace nyní zohledňuje stavbu jižního obchvat Velkých Přílep bez toho, že
řeší napojení na MUK západní části Statenic. Negativní dopady obou staveb tak
budou mít synergický efekt jak na dopravní zatížení místní části Lichocevsi, tak na
životní prostředí volně žijících zvířat, jak vyplývá z přílohy dokumentace B. 15 (Jižní
obchvat obce Velké Přílepy, životní prostředí).
Tyto synergické dopady (zejména dopravní zatížení) dokumentace ve stávajícím
znění nevyhodnocuje.
Naše vyjádření doplňujeme o stanovisko, která náš úřad obdržel od občanů obce
Lichoceves: „Projekt neumožňuje přímé napojení Statenic na komunikaci II/240 a tím
bude doprava svedena do naší obce. S tím v žádném případě nesouhlasíme, protože
po zrušení komunikace Lichoceves-Velké Přílepy bude doprava možná jenom přes
centrum obce k nově uvažované komunikaci z průmyslové zóny ke komunikaci
II/240. Tímto dojde ke značnému zvýšení hustoty provozu přes centrum obce a
neúměrnému zatížení obyvatel obce jak hlukem, tak emisemi. To přináší nejen
zhoršení pohody života, ale i zhoršením zdravotního stavu obyvatel.
Za těchto podmínek nebudeme souhlasit s žádnou variantou komunikaci II/240,
protože by značně v této podobě zhoršila životní podmínky v naší obci.
Schvalováním požadavků větších obcí na úkor malých porušuje právo rovnosti. Jsme
přesvědčeni, že naše připomínky na ochranu a zdraví obyvatel jsou oprávněné a
jsou kompromisem vzhledem k tak velkému dopadu zbudováním komunikace II/240“.
Námitka je z naší strany zásadní.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Přímé napojení obce Statenice řeší obchvat Velkých Přílep, který se na stávající
II/240 napojuje mezi Velkými Přílepy a Statenicemi. Proto jsou v návrhu závazného
stanoviska formulovány následující podmínky:


projektové přípravy posuzované stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí
D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
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koordinovat tak, aby bylo možné zajistit kolaudaci obou staveb ve stejném termínu; obě
stavby musí být zprovozněny současně


součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy
 bude dále specifikovat způsob stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro bydlení,
za kterou může být realizována nízkopodlažní zástavba, včetně případného návrhu protihlukových
technických opatření
 bude prověřovat plnění hygienických limitů u obce Úžice v blízkosti napojení silnice III/0081 na
dálnici D8 a případně v prostoru nájezdu navrhovat protihluková opatření pro ochranu obce Úžice;
 bude podrobněji konkretizovat parametry navrhovaného zemního valu v oblasti Kamýku
v souvislosti s realizací podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 vyhodnotí hlukovou zátěž v obci Středokluky u zástavby komunikace Lidická a na komunikaci
III/0073 Kněževes – Dobrovíz a v případě potřeby navrhne odpovídající protihluková opatření

c) Žádáme pro eliminaci negativních dopadů na kvalitu životního prostředí a života o
umístění zemního valu od 3,5 km do 4,8 km tak, aby vytěžená zemina byla využita
na katastru obce Lichoceves.
Žádáme pro eliminaci negativních dopadů na kvalitu životního prostředí a života o
prodloužení zeleného pásu od 4,8 km do 5,9 km, kde je zelený pás nyní v
dokumentaci přerušený.
Přerušení zeleného pásu nemá jiné opodstatnění než důvody ekonomické.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Nezbytné je konstatovat, že zprovoznění přeložky je podmíněno plněním
hygienických limitů hluku daných příslušným nařízením vlády. Akustická studie
prokázala plnění limitů u stávající obytné zástavby, protihluková opatření nebylo
nutné navrhovat. Závazným stanoviskem je formulována podmínka týkající se
aktualizace této studie.
Požadavek na zemní val v km 3,5 až 4,8 by zcela nepochybně vyžadoval další
nároky na zábor kvalitní zemědělské půdy a nevyváženou bilanci zemních prací
(nutný dovoz zeminy). Orientačním propočtem lze uvést, zemní val o výšce 120 m a
sklonu svahů 1:2 musí mít šířku 43 m, což znamená, že 1 km takového valu vyvolá
zábor 4,3 ha kvalitní zemědělské půd. Proto zpracovatelem posudku tento
požadavek není navržen do podmínek závazného stanoviska.
Naopak zpracovatel posudku nevidí důvod, proč by nemohlo v úseku v km 4,8 – 5,9
být uvažováno o doplnění výsadby zeleně v rámci navrženého lokálního biokoridoru
LBC 12 (nefunkční na orné půdě), který prochází podél přeložky. V návrhu
závazného stanoviska je formulována následující podmínka:


konečný návrh projektu sadových úprav pro celou řešenou stavbu, vypracovaný
autorizovanou sadovnickou firmou, předložit a projednat s příslušnými orgány ochrany
přírody s tím, že pro stavební povolení bude vypracován podrobný komplexní projekt
sadových úprav, zahrnující připomínky a požadavky orgánů ochrany přírody; návrh
sadových úprav bude především vycházet z následujících doporučení:
 zelené pásy Etapa I (s minimální šířkou teleného pásu 15 m a s použitím smíšené vícepatrové
výsadby listnatých a jehličnatých dřevin):
-

zelený pás v km cca 0,9 – 1,5 (levostranný)
zelený pás v km cca 3,1 – 4,8 (levostranný)
nově doplnit výsadbu v km 4,8 – 5,9 v rámci přesného trasování lokálního biokoridoru LBC12
zelený pás v km cca 5,9 – 7,1 (levostranný)
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- zelený pás v km cca 8,7 – 9,7 (levostranný)



dosadba dřevin:
-



v regionálním biokoridoru RK 1121 od okraje obytné zástavby obce Holubice k silnici III/24012
u komunikace III/2405 (Středokluky – Kněževes) v místě napojení
výsadba aleje v km 0,5 – 1,0 podél přeložky místní komunikace nejblíže k obci Chvatěruby
dosadba dřevin v km 0,4 – 0,6 (vpravo podél stávající komunikace II/1201)

zemní val:
- parametry zemního valu v oblasti Kamýku budou upřesněny na základě aktualizované hlukové studie; zemní
val bude nejprve zatravněn a poté osázen řadami stromů a keřů; cílem je vytvořit přírodě blízký vícepatrový
porost s co největším clonícím účinkem









pro podporu výskytu otakárka ovocného je vhodné k výsadbám dřevin použít vhodné druhy keřů,
jako jsou např. hlohy a slivoně; také na násypech a zářezech komunikace je vhodné ponechat
skalní výstupy a plochy s rozvolněnou vegetací
výsadby stromů a keřů nevysazovat plošně, ale ve skupinách a s ohledem na typ stanoviště
vybírat vhodné druhy; kvetoucí stromy a keře slouží bezobratlým k úkrytu v závětří i jako zdroj
nektaru; pro suchá stanoviště jsou vhodné např. trnka, řešetlák počistivý nebo hloh, pro kyselá
nebo písčitá stanoviště pak vřes, pro vlhčí biotopy zimolezy, krušina olšová, vrby a osiky, pro
zajištění potravy některým druhům ptáků také bobulonosné dřeviny a keře
na osetí lemů a svahů podél nové komunikace je na vhodných místech žádoucí (v okolí
dřevinných porostů, zahrad, polních cest a luk včetně ruderálních ploch) namísto kulturních
travních směsí použít směsi původních travin s vyšším podílem kvetoucích bylin, které
poskytnou dostatek pylu a nektaru čmelákům, včelám a motýlům; je vhodné použít směs
s vyšším podílem poloparazitických druhů jako je např. kokrhel; velikost těchto ploch a jejich
přesné umístění bude specifikováno v rámci projektu sadových úprav v závislosti na místních
geologických podmínkách a technických možnostech při provádění stavby
projekt sadových úprav bude obsahovat návrh protierozních opatření
investor smluvně zaváže dodavatele vegetačních úprav stavby k následné údržbě realizovaných
výsadeb na dobu minimálně 5 let; v uvedeném období musí být odumřelé stromy či keře či další
neperspektivní jedinci pravidelně nahrazovány a finální přejímka musí být provedena po
stanovené lhůtě

14) Obec Statenice
vyjádření ze dne 7.6. 2019 bez č.j.
Podstata vyjádření:
Obec Statenice považuje přeložku II/240 za možnost, jak odklonit nejen nákladní
automobilovou dopravu z daného regionu, ale též za možnost i částečného
odklonění dopravy pro rezidenty.
V Územním plánu obce Statenice je předpokládaná značně rozsáhlá výstavba v
těsné blízkosti přeložka II/240 cca 3000 obyvatel (celkový předpoklad v obci je 6000 7000 obyvatel). Odklonění části dopravy z obce Statenice na přeložku II/240
napomůže ke snížení emisních limitů na původní komunikaci II/240 procházející
centrem obce, na které již v roce 2004 byly překračovány emisní limity (viz 1. Změna
ÚP). V původní verzi EIA nebylo žádné přímé napojení obce Statenice na přeložku
II/240. Proto obec Statenice uvítala vypracování „Jižního obchvatu obec Velké
Přílepy“ (dále jen „jižní obchvat“), neboť tímto jižním obchvatem napojený na
přeložku II/240 umožní obci Statenice se na přeložku II/240 dostat, a to bez toho, aby
doprava z obce Statenice, a nejen z ní, neprojížděla centrem obce Lichoceves a
centrem obce Velké Přílepy, jak z původní EIA vyplývalo.
Přestože bude jižní obchvat podmiňující stavbou záměru, nebyl v EIA zpracován v
celém rozsahu jeho navrhované trasy. Jižní obchvat má dvě části 1 a 2. Obě část
byly schváleny zastupitelstvem obce (usnesení 20/2019 a 31/2019) a vše bylo
předáno Středočeskému kraji. Rada Středočeského kraje jižní obchvat podpořila.
Z důvodů výše uvedených obec Statenice žádá o dopracování a aktualizaci Přílohy
B.15 Jižního obchvatu obce Velké Přílepy, aby respektovala celou navrženou trasu,
tedy část 1 a část 2.
118

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101

Stanovisko zpracovatele posudku:
Obchvat v rozsahu dle posuzované dokumentace EIA řeší aktuální problém napojení
přeložky do Kladenské ulice s nevyhovující kapacitou a technickým stavem. Z
hlediska ŽP je návrh zahrnutý v EIA dostatečný. Po realizaci přeložky s tímto
obchvatem dojde k poklesu dopravy v ul. Kladenská, Pražská i Roztocká oproti stavu
bez přeložky. Z pohledu řešení popsané nevyhovující kapacity Kladenské ulice lze ve
vztahu k posuzovanému záměru ze strany zpracovatele posudku považovat
navržené řešení prezentované v Příloze B.15 za dostatečné při respektování
podmínek navržených posudkem do závazného stanoviska.
15) Obec Středokluky
vyjádření ze dne 6.6. 2019 č.j.: OUST-173/2019
Podstata vyjádření:

Zasíláme připomínky k předložené doplněné dokumentaci podle §8 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění - Přeložka
silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicích II. třídy č. II/101
(datum 3/2019).
a) Str. 54 - Komunikace III/0077 Středokluky-MÚK - není vyjasněno, z jakého důvodu
dojde k tak markantnímu poklesu počtu vozidel ve variantě A, zatímco u varianty B
nikoli. Dle našich předpokladů se komunikace III/0077 naopak výstavbou variant
B/B1 výrazně zklidní a varianta A povede k navýšení dopravy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve variantě A je trasa přeložky vedena do MÚK Kněževes a zároveň je na trase
přeložky navržena křižovatka u Tuchoměřic. Všechna vozidla směřující do
Tuchoměřic a okolních průmyslových zón jedou po přeložce II/240 a sjíždí na
křižovatce u Tuchoměřic. Ve variantě B je napojení na novou MÚK a křižovatka u
Tuchoměřic chybí. Vozidla s cílem v této oblasti (jedoucí po D7 i po nové přeložce)
se do Tuchoměřic a okolí dostanou pouze po silnici III/0077.
b) Str. 54 - V měření dopravy chybí úplně komunikace III/2405 mezi obcemi
Středokluky a Kněževes a návazná 0073, které dle našeho názoru budou realizací
přeložky velice zasaženy a doprava se zde výrazně navýší. Obec již v dřívějších
vyjádřeních upozorňovala na možnost dalšího propojení přeložky a obchvatu
Dobrovíze. Zároveň dojde ke zklidnění obce Kněževes.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V dopravním modelu jsou komunikace III/2405 a III/0073 zahrnuty. Intenzity dopravy
jsou zobrazeny v dopravní prognóze (B9 dokumentace EIA).
Lokální nárůst v obci Středokluky je patrný u zástavby v ulici Lidická v úseku po
křížení s Kladenskou ulicí. Současně však dochází k významnému poklesu na
průtahu obcí Středokluky v ulici Kladenská (varianty B).
Z dopravního modelu vyplývá, že realizací přeložky dojde k přerozdělení cílové
dopravy v obci – pokles v Kladenské, nárůst v Lidické.
Nárůst je způsoben přerozdělením cílové dopravy obce Středokluky - přeložka
přetáhne cílovou dopravu z III/0077 (zrušením MÚK Středokluky) na III/2405.
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Na komunikaci III/0073 (Kněževes-Dobrovíz) dojde k nárůstu dopravy z 750 (nulová)
na 1340 (B). K nárůstu dopravní zátěže zde dochází vlivem realizace záměru
zejména ve variantách při nedostavěném SOKP.
Uvedenou připomínku je tedy dle názoru zpracovatele posudku zohlednit
v podmínkách návrhu závazného stanoviska. Proto v návrhu závazného stanoviska
je formulována následující podmínka:


součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy
 bude dále specifikovat způsob stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro bydlení,
za kterou může být realizována nízkopodlažní zástavba, včetně případného návrhu protihlukových
technických opatření
 bude prověřovat plnění hygienických limitů u obce Úžice v blízkosti napojení silnice III/0081 na
dálnici D8 a případně v prostoru nájezdu navrhovat protihluková opatření pro ochranu obce Úžice;
 bude podrobněji konkretizovat parametry navrhovaného zemního valu v oblasti Kamýku
v souvislosti s realizací podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 vyhodnotí hlukovou zátěž v obci Středokluky u zástavby komunikace Lidická a na komunikaci
III/0073 Kněževes – Dobrovíz a v případě potřeby navrhne odpovídající protihluková opatření

c) Str. 77 - Prosím vysvětlete, proč na EVL Zákolanský potok má záměr vliv „+/-„,
avšak na vodní tok Zákolanský potok vliv „+“?
Stanovisko zpracovatele posudku:
Znaménko + znamená, že je záměr v přímém kontaktu s daným prvkem, znaménko
+/- znamená možný potenciální vliv. Vodní tok bude dotčen určitě (vypouštěním
dešťových vod), vlivy na předmět ochrany EVL (rak kamenáč) byl prověřován.
d) Str. 83 - Dovoluji si upozornit, že ani osady Černovičky a Pazderna nemají
plynovod, vodovod ani kanalizaci. Jejich zdroje vody jsou studny, které mohou být
ovlivněny projektem (např. haváriemi, znečištěním odvod srážek jinými cestami než
doteď atd.). Projekt by neměl zamezit možnosti případnému napojení těchto osad na
vodovod obce Tuchoměřice.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze strany zpracovatele posudku lze tuto připomínku považovat za významnou,
netýkající se jenom obce Středokluky. Proto je posudkem do návrhu závazného
stanoviska formulována následující podmínka:


v rámci dokumentace pro stavební povolení bude zpracován podrobný hydrogeologický
průzkum, který:
 bude zahrnovat pasportizaci individuálních zdrojů podzemní vody ne starší 1 roku v osadě
Černovičky a v obcích Tuchoměřice (včetně osady Pazderna), Lichoceves, Velké Přílepy, Svrkyně,
Tursko, Holubice, Chvatěruby a dále podél navrhované trasy komunikace v jejím celém úseku
v pásmu 500 m od osy komunikace mimo intravilán obcí; pasportizace bude vždy odsouhlasena
dotčenou obcí a protokol o identifikaci hodnoceného zdroje bude podepsán majitelem objektu
nebo osobou pověřenou majitelem objektu
 bude vyhodnocovat všechna potenciálně dotčená prameniště v rámci doporučené trasy včetně
případných opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění těchto pramenišť navrhovaným
záměrem



součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt monitoringu kvantitativních a
kvalitativních parametrů individuálních zdrojů vody na základě provedené pasportizace;
projekt monitoringu musí být zahájen před počátkem výstavby přeložky a bude pokračovat
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minimálně po dobu 5 let – rozsah a četnost monitoringu bude konzultován s příslušným
vodoprávním úřadem; bude-li prokázáno ovlivnění individuálních zdrojů podzemní vody
z důvodů realizace přeložky, budou vybudovány a zprovozněny náhradní zdroje podzemní
vody o vydatnosti odpovídající pasportizaci zdrojů nebo bude vybudováno napojení na
nejbližší vodovodní řad, a to na náklady investora

e) Str. 84 - Etapa I zasáhne za D7 také honitbu Dobrovíz (CZ2105 18 1958).
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedeným konstatováním lze vyslovit souhlas, avšak dle názoru zpracovatele
posudku tato skutečnost je bez dopadu na závěry hodnocení vlivů na životní
prostředí.
f) Str. 121 - Dle migračních koridorů by mělo být součástí přemostění D7 i spojovací
koridor pro zvěř (i chodce a cyklisty).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Požadavky týkající se detailní migrační studie jsou zapracovány v návrhu podmínek
závazného stanoviska.
g) Str. 128, 216 - Dovoluji si poznamenat, že existují projekty a některé se realizují,
ke zlepšení vody v Zákolanském potoce a vliv na populaci raků by měl být
dlouhodobě monitorován (společně s vlivem D7). Kvalitu vody v Zákolanském potoce
zkoumal projekt Crayfish 2015. Pokud budou svedeny vody z projektu do
Zákolanského potoka, mělo by být zavedeno pravidelné měření jeho vlivu. Je nutné
upozornit, že boční přítoky Zákolanského potoka fungují jako refugia a zálohy pro
populaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenou připomínkou lez vyslovit souhlas. Dle názoru zpracovatele posudku
bude nezbytné v rámci další projektové přípravy na základě konkrétních podmínek
vyplývajících z upřesněného návrhu rozsahu úseků s dešťovou kanalizací a úseků
odvodněných pomocí silničních příkopů stanovit, jaký podíl zasolených vod může
v zimním období skutečně dorazit do recipientu (to je stanovit podíl úniku do okolního
prostředí). Například metodika k vyhodnocování vlivu liniových staveb (pozemních
komunikací) na životní prostředí (výstup projektu PPŽP/480/1/98) předpokládá v
případové studii, že do toku pronikne 30% aplikovaných chloridů. Lze předpokládat,
že v souladu s platnou legislativou bude v rámci dokumentace pro stavební povolení
zpracován aktualizovaný výpočet vlivu chemických rozmrazovacích látek v odtoku z
komunikace na recipientní vodoteče dle TP 83 Odvodnění pozemních komunikací
pro posouzení s limitními hodnotami NV č. 401/2015 se zohledněním přesných údajů
o množství aplikované - chemické rozmrazovací látky na vozovce; aktualizovaný
výpočet musí dokladovat plnění limitních hodnot chloridů dle NV č.401/2015; protože
se jedná o jednoznačný požadavek vyplývající z platné legislativy, není tento
požadavek formulován v návrhu podmínek závazného stanoviska. Do návrhu
závazného stanoviska je formulována následující podmínka:


součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt monitoringu vodních toků
dotčených odváděním srážkových vod; rozsah monitoringu (který musí být zahájen již před
počátkem výstavby) z hlediska četnosti odběrů a sledovaných parametrů projednat se
správci jednotlivých dotčených vodních toků a příslušnými rybářskými svazy
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h) Str. 136 - Technická poznámka - velká údržba Tereziánské aleje proběhla také v
letech 201415.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku se jedná se o připomínku formálního charakteru,
která nemá vliv na závěry posuzování.
i) Str. 148 - Osada Nové Středokluky zde není nijak reflektována. Od nájezdu na D7
(var. B/B1) jsou vzdáleny cca 1000 m, tedy blíže než např. Číčovice. Dojde k vlivu na
místní dopravu. Předpokládáme nárůst dopravy ve směru na Dobrovíz, částečně i k
průmyslovým areálům v blízkosti železničního nádraží.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Na silnici III/0073 ve směru na Dobrovíz dojde k nárůstu celkové dopravy ze 750 na
1340 vozidel. K nárůstu dopravní zátěže zde dochází vlivem realizace záměru
zejména ve variantách při nedostavěném SOKP.
S uvedeným názorem lze vyslovit souhlas; a proto je v návrhu závazného stanoviska
formulováno následující doporučení:


součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy
 bude dále specifikovat způsob stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro bydlení,
za kterou může být realizována nízkopodlažní zástavba, včetně případného návrhu protihlukových
technických opatření
 bude prověřovat plnění hygienických limitů u obce Úžice v blízkosti napojení silnice III/0081 na
dálnici D8 a případně v prostoru nájezdu navrhovat protihluková opatření pro ochranu obce Úžice;
 bude podrobněji konkretizovat parametry navrhovaného zemního valu v oblasti Kamýku
v souvislosti s realizací podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 vyhodnotí hlukovou zátěž v obci Středokluky u zástavby komunikace Lidická a na komunikaci
III/0073 Kněževes – Dobrovíz a v případě potřeby navrhne odpovídající protihluková opatření

j) Str. 150, 257, 270 - Vliv na Černovičky úplně ignoruje negativní vliv nově vzniklé
krajinné dominanty, místo lesa bude násep komunikace. Při realizaci by měl být tento
násep co nejvíce v souladu s přírodou, aby nedošlo ke zničení životních podmínek krajiny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy na krajinný ráz jsou vyhodnoceny komplexně v samostatné Studii vlivu na
krajinný ráz zpracované Doc. Ing. Arch. I. Vorlem, autorem metodik pro hodnocení
krajinného rázu. Závěr této studie konstatuje, že navrhovaný záměr nepředstavuje
silné zásahy do znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny a do
zákonných kritérií dle §12 zákona o ochraně přírody 114/1992 Sb. v platném znění.
Navíc žádné z identifikovaných znaků a hodnot krajinného rázu, do kterých
navrhovaný záměr zasahuje, nelze považovat za jedinečné (až na historický význam
Turska, který je ovšem z hlediska ochrany krajinného rázu těžko kvantifikovatelný),
lze navrhovaný záměr považovat z hlediska ochrany KR dle §12 za přijatelný
(únosný) záměr. Zpracovatel posudku nemá důvod tento závěr nijak rozporovat.
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k) Str. 150, 268 - Negativní vliv zrušení příjezdové komunikace na Pazdernu. Řešení
s nadjezdem v místě křížení nepovažujeme za vhodné. Stávající komunikace je
velice úzká a nesplňuje základní požadavky na provoz. Požadujeme vybudování
komunikace na pozemku p. č. 820 v k. ú. Středokluky, která by sloužila jak
Černovičkám, tak Pazderně.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku lze uvedenou připomínku považovat za
oprávněnou. Proto v návrhu závazného stanoviska je formulována následující
podmínka:


v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit řešení příjezdové komunikace na pozemku
p.č. 820 v k.ú.Středokluky v km 1,2

l) Str. 216 - Neřeší se varianta, co se bude dít, pokud bude přeložka vybudována
dříve než rozšíření D7, tudíž nebudou vybudovány nové retenční nádrže pro odvod
dešťových vod. Žádáme, aby v dalších fázích projekce byly projektovány usazovací
nádrže přírodního charakteru s opatřeními proti utopení drobných živočichů. V
budoucích fázích a před realizací požadujeme studii na kapacitu odtokových
recipientů a jejich případnou úpravu pod dohledem obce.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená připomínka je respektována v návrhu závazného stanoviska následujícími
podmínkami:
 v rámci dokumentace pro územní řízení aktualizovat „Studii odvodnění komunikace“ na
konkrétní technické parametry vybrané trasy, výsledků geologického a hydrogeologického
průzkumu; v rámci této studie:
 bude součástí hydrogeologický posudek (AQH s.r.o., 01/2019), který prokázal, že horninové prostředí
v úseku etapy I je pro zasakování nevhodné; v úseku etapy III zasakovat lze
 se bude vycházet z následujících opatření k minimalizaci vlivů na povrchové vody:
Km

Opatření

Odvodňovaný
úsek

délka
úseku

Poznámka

Navazující
stavba
2x DÚN +
RN
DÚN + RN
400 m3

ZÚ okružní
křižovatka
napojení D7
vlevo
0,358 (ZÚ) –
0,940

-

Odvodnění silničními příkopy do navržených retenčních
nádrží navazující stavby rozšíření dálnice D7. Konečným
recipientem je Únětický a Zákolanský potok.

0,582

2,500

DÚN + RN
1200 m3

0,940 – 3,000

2,060

4,900

DÚN + RN
1800 m3
nebo
DÚN + RN
900 m3 (2x)
DÚN + RN
900 m3
nebo
DUN + RN
objemu 500
a 400 m3
DÚN + RN
950 m3

3,000 – 6,960

3,960

RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem do silničního
příkopu stávající silnice III/0077 s odtokem směrem k MÚK
Středokluky na D7 a následně silničními příkopy místní
komunikace k lokalitě Černovičky (celková délka silničních
příkopů cca 1400 m), s odtokem do bezejmenného přítoku
Zákolanského potoka od Černoviček.
RN s řízeným odtokem 25 l/s trubním odpadem do koryta
místní vodoteče pod prameništěm u osady Pazderna. Jedná
se o bezejmenný přítok, který ústí do Zákolanského potoka
v obci Číčovice (celková délka toku cca 1800 m)
RN s řízeným odtokem 15 l/s. Recipientem je Podmoráňský
potok.

6,960-8,835

1,875

RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem cca v délce
1000 m podél navržené propojovací silnice III/24010 do
silničních příkopů stávající silnice II/240, cca 1250 m před obcí
Tursko.

8,835-10,822

1,987

RN s řízeným odtokem 10l/s do kanalizace silničního
odvodnění navazující stavby (etapa II - obchvat Kralupy nad
Vltavou)

ETAPA I
Začátek
úseku

0,615

7,580

10,380
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Km

Opatření

Odvodňovaný
úsek

délka
úseku

Poznámka

0,440

DÚN + RN
1000 m3
nebo
DÚN + RN
525 m3

ZÚ – 2,023

2,023

Část odvodnění je navržena do vsakovací retenční nádrže,
druhá část do kanalizačního odvodnění navazující stavby
obchvatu Kralup nad Vltavou.

2,3

norná
stěna

2,023 – 2,488

0,465

Odvodnění do vodního toku Černávka nebo stávajících
silničních příkopů II/608.

ETAPA I
ETAPA III

 bude návrh odvodnění koordinován s navazující stavbou obchvatu Kralup nad Vltavou a stavbou
modernizace D7 v úseku Praha – Slaný; pokud by se tyto stavby časově nepotkávaly, budou muset
být RN v navazujícím stupni navrženy
 bude upřednostněno vsakování nebo zadržování srážkových vod před jejich odváděním do vodotečí;
do vodotečí odvádět srážkové vody pouze v odůvodněných případech
 bude prověřena kapacita Podmoráňského potoka (zatrubněný úsek i koryto); na základě výsledků
kapacitního posouzení budou optimalizovány technické parametry navržené retenční nádrže v km
4,932
 bude detailněji řešena minimalizace odvádění dešťových vod do vodního toku Černávka minimálně
realizací retenční nádrže nebo retencí se vsakem odpovídající kapacity s regulovaným odtokem
 budou prověřeny kapacity všech retenčních nádrží a redukovaných odtokových množství s ohledem
na kapacitu dotčených koryt
 v případě otevřených nádrží navrhnout řešení přírodě blízkému charakteru vybavených nornými
stěnami na výtoku/přepadu a odlučovači ropných látek pro případ havárie; v rámci projektu pro
územní řízení řešit i osazení norných stěn do silničních příkopů



v rámci dokumentace pro územní řízení projednat aktualizovanou „Studii odvodnění
komunikace“ stejně tak jako řešení křížení komunikace s vodním tokem Černávka se
správcem vodního toku a se zástupci dotčených orgánů státní správy

m) str. 216, 223 - V projektu nejsou příliš zohledněna místní prameniště na
Černovičkách a Pazderně. Žádáme o monitoring vlivu. Obec zde vlastní rybníček
napájený těmito prameny.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k problematice pramenišť lze tuto připomínku považovat za oprávněnou.
Proto v návrhu závazného stanoviska je formulováno následující doporučení:


v rámci podrobného hydrogeologického průzkumu, který bude součástí dokumentace pro
stavební povolení, bude vyhodnocení všech potenciálně dotčených pramenišť v rámci
doporučené trasy včetně případných opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění
těchto pramenišť navrhovaným záměrem

n) Str. 258 je nutné si uvědomit, že Ers podobně jako celá trasa přeložky se stane
krajinou dominantou a je nutné negativní estetický vliv na krajinu co nejvíce
eliminovat.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vlivy na krajinný ráz jsou vyhodnoceny komplexně v samostatné Studii vlivu na
krajinný ráz zpracované Doc. Ing. Arch. I. Vorlem, autorem metodik pro hodnocení
krajinného rázu. Závěr této studie konstatuje, že navrhovaný záměr nepředstavuje
silné zásahy do znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny a do
zákonných kritérií dle §12 zákona o ochraně přírody 114/1992 Sb. v platném znění.
V návrhu závazného stanoviska je formulována následující podmínka:


konečný návrh projektu sadových úprav pro celou řešenou stavbu, vypracovaný
autorizovanou sadovnickou firmou, předložit a projednat s příslušnými orgány ochrany
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přírody s tím, že pro stavební povolení bude vypracován podrobný komplexní projekt
sadových úprav, zahrnující připomínky a požadavky orgánů ochrany přírody; návrh
sadových úprav bude především vycházet z následujících doporučení:
 zelené pásy Etapa I (s minimální šířkou teleného pásu 15 m a s použitím smíšené vícepatrové
výsadby listnatých a jehličnatých dřevin):
-

zelený pás v km cca 0,9 – 1,5 (levostranný)
zelený pás v km cca 3,1 – 4,8 (levostranný)
nově doplnit výsadbu v km 4,8 – 5,9 v rámci přesného trasování lokálního biokoridoru LBC12
zelený pás v km cca 5,9 – 7,1 (levostranný)
zelený pás v km cca 8,7 – 9,7 (levostranný)

-

v regionálním biokoridoru RK 1121 od okraje obytné zástavby obce Holubice k silnici III/24012
u komunikace III/2405 (Středokluky – Kněževes) v místě napojení
výsadba aleje v km 0,5 – 1,0 podél přeložky místní komunikace nejblíže k obci Chvatěruby
dosadba dřevin v km 0,4 – 0,6 (vpravo podél stávající komunikace II/1201)





dosadba dřevin:

zemní val:
- parametry zemního valu v oblasti Kamýku budou upřesněny na základě aktualizované hlukové studie; zemní
val bude nejprve zatravněn a poté osázen řadami stromů a keřů; cílem je vytvořit přírodě blízký vícepatrový
porost s co největším clonícím účinkem









pro podporu výskytu otakárka ovocného je vhodné k výsadbám dřevin použít vhodné druhy keřů,
jako jsou např. hlohy a slivoně; také na násypech a zářezech komunikace je vhodné ponechat
skalní výstupy a plochy s rozvolněnou vegetací
výsadby stromů a keřů nevysazovat plošně, ale ve skupinách a s ohledem na typ stanoviště
vybírat vhodné druhy; kvetoucí stromy a keře slouží bezobratlým k úkrytu v závětří i jako zdroj
nektaru; pro suchá stanoviště jsou vhodné např. trnka, řešetlák počistivý nebo hloh, pro kyselá
nebo písčitá stanoviště pak vřes, pro vlhčí biotopy zimolezy, krušina olšová, vrby a osiky, pro
zajištění potravy některým druhům ptáků také bobulonosné dřeviny a keře
na osetí lemů a svahů podél nové komunikace je na vhodných místech žádoucí (v okolí
dřevinných porostů, zahrad, polních cest a luk včetně ruderálních ploch) namísto kulturních
travních směsí použít směsi původních travin s vyšším podílem kvetoucích bylin, které
poskytnou dostatek pylu a nektaru čmelákům, včelám a motýlům; je vhodné použít směs
s vyšším podílem poloparazitických druhů jako je např. kokrhel; velikost těchto ploch a jejich
přesné umístění bude specifikováno v rámci projektu sadových úprav v závislosti na místních
geologických podmínkách a technických možnostech při provádění stavby
projekt sadových úprav bude obsahovat návrh protierozních opatření
investor smluvně zaváže dodavatele vegetačních úprav stavby k následné údržbě realizovaných
výsadeb na dobu minimálně 5 let; v uvedeném období musí být odumřelé stromy či keře či další
neperspektivní jedinci pravidelně nahrazovány a finální přejímka musí být provedena po
stanovené lhůtě

o) Str. 269 - Ochrana vod - potřeba monitorovat také studny na Černovičkách.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V návrhu závazného stanoviska jsou uvedeny následující podmínky:


v rámci dokumentace pro stavební povolení bude zpracován podrobný hydrogeologický
průzkum, který:
 bude zahrnovat pasportizaci individuálních zdrojů podzemní vody ne starší 1 roku v osadě
Černovičky a v obcích Tuchoměřice (včetně osady Pazderna), Lichoceves, Velké Přílepy, Svrkyně,
Tursko, Holubice, Chvatěruby a dále podél navrhované trasy komunikace v jejím celém úseku
v pásmu 500 m od osy komunikace mimo intravilán obcí; pasportizace bude vždy odsouhlasena
dotčenou obcí a protokol o identifikaci hodnoceného zdroje bude podepsán majitelem objektu
nebo osobou pověřenou majitelem objektu
 bude vyhodnocovat všechna potenciálně dotčená prameniště v rámci doporučené trasy včetně
případných opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění těchto pramenišť navrhovaným
záměrem



součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt monitoringu kvantitativních a
kvalitativních parametrů individuálních zdrojů vody na základě provedené pasportizace;
projekt monitoringu musí být zahájen před počátkem výstavby přeložky a bude pokračovat
minimálně po dobu 5 let – rozsah a četnost monitoringu bude konzultován s příslušným
vodoprávním úřadem; bude-li prokázáno ovlivnění individuálních zdrojů podzemní vody
z důvodů realizace přeložky, budou vybudovány a zprovozněny náhradní zdroje podzemní
vody o vydatnosti odpovídající pasportizaci zdrojů nebo bude vybudováno napojení na
nejbližší vodovodní řad, a to na náklady investora
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16) Obec Svrkyně
vyjádření ze dne 28.5. 2019 č.j.: 28.5.25019
Podstata vyjádření:
Na základě zveřejněné doplněné dokumentace „Přeložka silnice II/240", sp. Zn. SMHMP 569789/2018 sdělujeme, že Zastupitelstvo obce Svrkyně variantu B akceptuje
s tím že:
a) nadále, vzhledem k výškovému vedení přeložky II/240 na staničení 7.4, požaduje
maximální protihlukovou ochranu
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ze stávající hlukové studie vyplývá, že u stávajících objektů pro bydlení v obci
Svrkyně provoz na přeložce nevede k překročení hygienických limitů hluku.
Každopádně požadavek na vypracování aktualizované studie je formulován v návrhu
podmínek závazného stanoviska.
b) požaduje zachování stávajících polních cest v maximální možné míře, které
umožňují přístupy zemědělců k pozemkům a současně propojují obce v oblasti
turistiky
Stanovisko zpracovatele posudku:
V návrhu závazného stanoviska jsou formulována následující doporučení vyplývající
z dokumentace, obdržených vyjádření a veřejného projednání:


dokumentace pro územní řízení, jakož i plán organizace výstavby, bude jednoznačně
dokladovat, že během výstavby i provozu navrhované komunikace bude zajištěna
odpovídající průchodnost pro místní obyvatelstvo, jakož i přístupy na zemědělské a lesní
pozemky včetně možnosti vjezdu zemědělské techniky (doporučuje se proto zpracování
projektu jednoduchých pozemkových úprav tak, aby v důsledku realizace stavby
nevznikaly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné zemědělské respektive lesní
pozemky); konkrétní řešení konzultovat s majiteli dotčených pozemků



po dohodě s Klubem českých turistů zajistit po realizaci záměru přeznačení turistických
tras a cyklotras tak, aby byla zachována jejich návaznost

c) trvá na důsledném dodržení podrobné výběrové rekognoskace domovních studní
v obci Svrkyně, jak je uvedeno v dokumentaci oddílu D.IV.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedený požadavek je zapracován do návrhu závazného stanoviska.
17) Obec Tursko
vyjádření ze dne 29.5. 2019 č.j.: 294/5-19
Podstata vyjádření:
Zastupitelstvo obce Tursko na svém zasedání dne 27. 5. 2019, bod projednání č. 21
vzalo na vědomí informaci starosty o obdržení doplněné dokumentace EIA k
„Přeložce silnice II/240 (RR7- D8) a silnicí II. třídy č. II/101“ ze dne 14. 5. 2019
a se závěrečným vyjádřením ve znění:
„Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že při dodržení navržených
ochranných opatření je z hlediska vlivů na životní prostředí realizovatelná varianta B.
Ostatní varianty jsou nevhodné", plně souhlasí.
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Obec Tursko požaduje urychlenou realizaci stavby Přeložky silnice II/240 V úseku
D7-D8, vč. podmiňující stavby Obchvat Kralup nad Vltavou v souladu se závěry
předložené dokumentace EIA, tj. ve variantě B.
Variantu B považuje z hlediska obce jako jedinou realizovatelnou bez zásadního a
nepřijatelného dopadu na obec Tursko. Naopak podvarianta B1 je z hlediska obce
Tursko zcela nepřijatelná z řady důvodů, mezi něž lze zařadit i následující
skutečnosti:
 Varianta B1 je v rozporu s platným územním plánem obce Tursko.
 Návrh varianty B1 považujeme od počátku za neopodstatněný, jedná se o řešení,
které nebylo nikdy historicky uvažováno a je v rozporu s rozvojovými zájmy obce
dle platného územního plánu. Důvod návrhu této varianty není na rozdíl od
ostatních variant popsán v k tomu určené kapitole B. 1.5.2. Konflikt podvarianty
B1 se zastavitelným územím obce je přitom jednoznačně patrný z obr. 8. Stejně
tak je zřejmé, že ostatní varianty (A i B) jsou z pohledu dopadu na zastavitelné
území obce Tursko, stejně jako sousední obce Holubice, významně příznivější.
 Dle doložené akustické studie je zcela zřejmé, že v případě realizace podvarianty
B1 dojde ve všech výhledových scénářích k překročení hlukových limitů v celé
západní části obce, která je územním plánem určena k výstavbě. Případná stavba
komunikace v podvariantě B1 tedy efektivně znemožňuje rozvoj obce. Varianta A
i B přitom nemají žádný dopad ani na obec Tursko, ani na sousední obec
Holubice - Kozinec.
 Z tabulky č. 12 a dopravní studie zpracované spol. AF-Cityplan je zřejmé, že v
případě realizace podvarianty B1 je nutné očekávat významně vyšší dopravní
zatížení stávající silnice II/240 v úsecích procházejících obcí Tursko (např. na
úseku Tursko - Debrno se jedná o téměř 2 násobné hodnoty proti variantám A i
B). Naopak přímo na přeložené komunikaci II/240 je v podvariantě B1
predikována v úseku u obce Tursko o téměř 4000 vozidel/24h nižší intenzita než
ve variantě B). Současně i na silnici III/24014 spojující obce Tursko a Libčice je ve
variantě B1 predikována více než 3 násobná intenzita než ve variantě B (350
vozidel/24h ve variantě B vs. 1050 průjezd/24h ve variantě B1, resp. dokonce
2000 průjezdů ve variantě B1 bez SOKP). Tyto zcela zásadní skutečnosti přitom
nejsou v dokumentaci vůbec hodnoceny. Údaje a doložená studie jednoznačně
potvrzují omezenou funkčnost podvarianty B 1 jakožto obchvatu obce, což je z
hlediska obce Tursko nepřijatelné. Přitom ze srovnání intenzit na dalších úsecích
v okolí, např. v obci Holubice (např. III/24012) jsou predikované intenzity dopravy
ve variantě B a B1 v podstatě shodné. Podvarianta B1 má tedy z hlediska intenzit
zásadní dopad do obce Tursko, aniž by tento dopad byl odpovídajícím způsobem
vyrovnán v jiných místech sítě.
 Variantu B1 považujeme za nepřijatelnou z pohledu zásahu do funkčních ÚSES
na východní straně vrchu Ers, tak jak je popsáno v příloze B.5 Migrační studie i
závěrů dokumentace. Varianta B1 přímo zasahuje do území regionálního
biocentra RBC 1461 Ers. Stejně tak tato varianta umisťuje přímo do trasy
regionální biokoridoru RBK 1136 mimoúrovňovou křižovatku v km 7,6 navrhované
trasy. Je zřejmé, že se v tomto případě nejedná o příčný přechod přes tento
regionální biokoridor, ale plošný a zcela zásadní zásah, který zcela znemožní
jeho funkčnost. Ovlivnění biocenter a biokoridorů ve variantě B1 je tedy zcela
jednoznačně významně silnější, než v původní variantě B (i A). Tyto skutečnosti
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jsou patrné i ze skutečností uvedených na str. 285, kde je slovně popsán
nejvýznamnější dopad varianty B1. Odpovídajícím způsobem by v této kapitole
mělo být upraveno i číselné hodnocení podvarianty B1 (na hodnotu 2) tak, aby
toto hodnocení odpovídalo výsledkům odborných studií (horší hodnocení než u
ostatních variant).
 Zásah trasy do polních cest a cyklostezek, které jsou intenzivně využívány
obyvateli k procházkám. Jedná se v podstatě o jedinou k tomu vhodnou lokalitu v
okolí obce, přičemž by současně došlo k zásadnímu narušení přístupu pro
obyvatele ke kopci Ers.
V návaznosti na zpracovanou dokumentaci a další významné skutečnosti
požadujeme, aby v závěrech stanoviska byly mimo již definovaná kompenzační
opatření uvedeny následující podmínky:
 V souladu s platným stanoviskem EIA Číslo jednací: 13940-8-146208/05/OŽP-Zk,
ke stavbě Obchvat Kralup nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního
okruhu - I. Etapa, která je dle předkládané dokumentace součástí stavby přeložky
silnice II/240 (v rámci dokumentace je však označována tato část komunikace
jako II. Etapa, musí být celá délka přeložky silnice II/240 zprovozněna najednou,
nikoliv po dílčích částech. Nelze připustit ani dočasné zprovoznění dílčích částí,
např. formou předčasného či zkušebního užití stavby. Z důvodu potencionálního
dopadu nově přivedené dopravy do obce Tursko tuto podmínku považujeme stále
nepřekročitelnou.
 Povinnost předložit dokumentaci pro územní rozhodnutí obci Tursko k posouzení
z důvodu nezanedbatelného dopadu stavby na území obce.
 Do dokumentace pro územní rozhodnutí zapracovat návrh opatření řešící
omezení průjezdu nákladní dopravy obcí Tursko (minimálně formou dopravního
značení).
Stanovisko zpracovatele posudku:
Na základě zhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí a veřejné zdraví předkládaný posudek příslušnému úřadu navrhuje
doporučit hodnocený záměr ve Variantě B.
Z hlediska výše uvedených požadavků se procesu posuzování vlivů na životní
prostředí týká požadavek směřující k problematice zprovozňování úseků. V návrhu
závazného stanoviska jsou formulovány následující podmínky:


projektové přípravy stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8
a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Obchvat Kralup nad Vltavou včetně mostu, jako součást
aglomeračního okruhu – I. etapa“ koordinovat tak, aby bylo zajištěno uvedení obou staveb
do provozu ve stejném termínu; jiné řešení z hlediska zprovoznění etap je z hlediska vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví nepřípustné



projektové přípravy posuzované stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí
D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
koordinovat tak, aby bylo možné zajistit kolaudaci obou staveb ve stejném termínu; obě
stavby musí být zprovozněny současně
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18) Obec Velké Přílepy
vyjádření ze dne 10.6. 2019 č.j.: OVP-2759/2019
Podstata vyjádření:
V obci Velké Přílepy proběhlo 21. a 22. října 2017 místní referendum, ve kterém
občané vyjádřili nesouhlas s výstavbou přeložky silnice II/240 přes katastry obce
Velké Přílepy a se zanesením koridoru pro tuto přeložku do územního plánu obce.
Zároveň občané nesouhlasili s výstavbou sjezdu z přeložky II/240, který přivede
dopravu do Kladenské ulice a dále do centra obce Velké Přílepy.
Obec Velké Přílepy ctí názor občanů, řídí se výsledkem referenda, některé důvody
zamítnutí jsou vzhledem ke studii EIA relevantní, a z tohoto důvodu se obec
vyjadřuje k dokumentaci EIA. Následující odstavce upozorňují na některé vlivy, které
by dle předkládaných studií měly neblahý dopad na životní prostředí v obci. Obec
proto požaduje kroky k nápravě těchto nedostatků.
Obec Velké Přílepy je ve všech posuzovaných variantách zatížena nejvíce ze všech
okolních sídel a to zejména vzdáleností navržené komunikace od obytné výstavby
(210 m). Požaduje proto vzhledem k této skutečnosti adekvátní ochranu občanů před
nepříznivými vlivy provozu na přeložce II/240 a navrhuje tomu odpovídající opatření.
Hluková studie jednoznačně ukazuje, že v šíření hluku bude docházet k hraničním
limitům. Ve variantě B, která je z hlediska vzdálenosti od obydlí nejpříznivější
posuzovanou variantou pro obec Velké Přílepy, není v hlukové studii uvažováno s
protihlukovým valem ani s jiným protihlukovým opatřením.
Zářez komunikace v terénu se vzhledem k výsledkům hlukové studie jeví jako
nedostatečný. Obec tedy z tohoto důvodu i z důvodu prašnosti a vizuálního odstínění
jednoznačně požaduje vybudování valu s vegetací a to v délce od 3,9 km až k 7,2
km a navíc vybudování souběžného pásu zeleně po celé délce valu. Z provedené
hloubky sond, není dostatečně doloženo, zda projektovaná hloubka zářezu, nenaruší
režim spodních vod v širším rozsahu (srov. str. 222, je uvedena hloubka sond 4 -7m,
zářezy jsou deklarovány do 6m (str. 38)). Není jasné, zda náspy o výšce 6m (str. 38
a jiné) v km 4,8 v oblasti projektované MÚK na počátku úžlabí nad Podmoráňským
potokem, svou váhou nezatíží podloží natolik, že se vodní režim změní, ačkoliv do
něj nebude přímo zasahováno.
Varianta B je pro obec z projednávaných variant nejpříznivější pouze za podmínky
zbudování jižního obchvatu obce, který propojí silnice II a III. třídy č.III/00710, II/240 a
III/2421 (viz. příloha č. 2 navržené trasy). Posuzované varianty navrhují napojení
Velkých Přílep na MUK Přeložky II/240 přes ulici Kladenská, které, jak je patrno z
přiloženého „Dopravního posouzení Přeložka silnice II/101 - dopad jižního obchvatu
na obec Velké Přílepy“ vypracovaného AF Cityplan z 03/2018, by znamenalo další
navýšení dopravy v obci. Vedení dopravy ulicí Kladenská je vzhledem k
nedostatečné kapacitě a technickému stavu této ulice naprosto nevyhovující.
Výstavba jižního obchvatu obce by měla toto zatížení podstatně eliminovat a přinesla
by citelné zklidnění dopravy v celém intravilánu obce. Bez zbudování jižního
obchvatu by naopak došlo k extrémnímu navýšení dopravy v obci, kde již současná
doprava po silnicích II. a III. třídy způsobuje překročení veškerých hygienických
limitů.
Obec požaduje, aby v závěrech stanoviska EIA byly uvedeny další nerozlučné
podmínky a to:
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 Jižní obchvat obce budou zprovozněny současně nebo nejpozději s dokončenou
stavbou Přeložky silnice II/240.
 Přeložka silnice II/240 bude opatřena protihlukovým valem po celé délce v úseku
km 3,9 až km 7,2, včetně souběžného pásu zeleně po celé délce valu.
 Dále obec požaduje, aby stavba Obchvatu Kralup nad Vltavou včetně mostu, jako
součást aglomeračního okruhu, byla zprovozněna až po nebo nejdříve při
dokončení celé Přeložky nikoli po dílčích částech nebo v předstihu formou
„předčasného užívání stavby/zkušebního provozu“.
 Obec Velké Přílepy žádá vybudování ekoduktu mezi obcí Lichoceves a obcí
Velké Přílepy a to k umožnění migrace hojně se vyskytující zvěře. Ekodukt není v
dokumentaci zmíněn.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k jižnímu obchvatu obce, jakož i k problematice zprovoznění celé přeložky
jsou v návrhu závazného stanoviska formulovány následující podmínky:


projektové přípravy stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8
a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Obchvat Kralup nad Vltavou včetně mostu, jako součást
aglomeračního okruhu – I. etapa“ koordinovat tak, aby bylo zajištěno uvedení obou staveb
do provozu ve stejném termínu; jiné řešení z hlediska zprovoznění etap je z hlediska vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví nepřípustné



projektové přípravy posuzované stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí
D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
koordinovat tak, aby bylo možné zajistit kolaudaci obou staveb ve stejném termínu; obě
stavby musí být zprovozněny současně

V příloze B.15 je konstatováno, že realizací stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
dojde k nárůstu dopravy na přeložce mezi MÚK u Lichocevsi a MÚK Svrkyně. Je
proto navržen zemní val v oblasti Kamýku s tím, že parametry zemního valu budou
upřesněny v dalším stupni projektové dokumentace přeložky II/240, a to s ohledem
na závěry akustické studie, která bude aktualizována na základě dopravního modelu
zohledňujícího jižní obchvat Velkých Přílep. Proto následující podmínka zohledňuje (i
přes skutečnost, že stavba „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“ bude podrobena
samostatnému procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví) i
požadavek prověření funkčnosti navrhovaného zemního valu souvisejícího
s obchvatem Velkých Přílep:


součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy
 bude dále specifikovat způsob stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro bydlení,
za kterou může být realizována nízkopodlažní zástavba, včetně případného návrhu protihlukových
technických opatření
 bude prověřovat plnění hygienických limitů u obce Úžice v blízkosti napojení silnice III/0081 na
dálnici D8 a případně v prostoru nájezdu navrhovat protihluková opatření pro ochranu obce Úžice;
 bude podrobněji konkretizovat parametry navrhovaného zemního valu v oblasti Kamýku
v souvislosti s realizací podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 vyhodnotí hlukovou zátěž v obci Středokluky u zástavby komunikace Lidická a na komunikaci
III/0073 Kněževes – Dobrovíz a v případě potřeby navrhne odpovídající protihluková opatření
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Je tedy patrné, že parametry zemního valu budou upřesněny v dokumentaci pro
územní řízení na základě aktualizované hlukové studie dle výše uvedené podmínky.
Na vhodném úseku k. ú. Velké Přílepy je trasa vedena v zářezu. Protihluková
opatření nebyla navržena, neboť provozem přeložky nedojde u stávající obytné
zástavby k překročení hygienických limitů.
Ve vztahu k hlukové zátěži jsou v návrhu závazného stanoviska dále formulovány
následující podmínky:


v průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu na navrhované komunikaci včetně
stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“; volba bodů pro měření v chráněném venkovním
prostoru staveb bude konzultována s orgánem ochrany veřejného zdraví; v úsecích, kde by
bylo měřením hluku prokázáno překročení platných hygienických limitů, musí být
provedena dodatečná protihluková opatření



k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření
prokazujícím nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu
v chráněném venkovním prostoru staveb

Ve vztahu k návrhu sadových úprav je do závazného stanoviska formulována
následující podmínka:


konečný návrh projektu sadových úprav pro celou řešenou stavbu, vypracovaný
autorizovanou sadovnickou firmou, předložit a projednat s příslušnými orgány ochrany
přírody s tím, že pro stavební povolení bude vypracován podrobný komplexní projekt
sadových úprav, zahrnující připomínky a požadavky orgánů ochrany přírody; návrh
sadových úprav bude především vycházet z následujících doporučení:
 zelené pásy Etapa I (s minimální šířkou teleného pásu 15 m a s použitím smíšené vícepatrové
výsadby listnatých a jehličnatých dřevin):
-

zelený pás v km cca 0,9 – 1,5 (levostranný)
zelený pás v km cca 3,1 – 4,8 (levostranný)
nově doplnit výsadbu v km 4,8 – 5,9 v rámci přesného trasování lokálního biokoridoru LBC12
zelený pás v km cca 5,9 – 7,1 (levostranný)
zelený pás v km cca 8,7 – 9,7 (levostranný)

-

v regionálním biokoridoru RK 1121 od okraje obytné zástavby obce Holubice k silnici III/24012
u komunikace III/2405 (Středokluky – Kněževes) v místě napojení
výsadba aleje v km 0,5 – 1,0 podél přeložky místní komunikace nejblíže k obci Chvatěruby
dosadba dřevin v km 0,4 – 0,6 (vpravo podél stávající komunikace II/1201)





dosadba dřevin:

zemní val:
- parametry zemního valu v oblasti Kamýku budou upřesněny na základě aktualizované hlukové studie; zemní
val bude nejprve zatravněn a poté osázen řadami stromů a keřů; cílem je vytvořit přírodě blízký vícepatrový
porost s co největším clonícím účinkem









pro podporu výskytu otakárka ovocného je vhodné k výsadbám dřevin použít vhodné druhy keřů,
jako jsou např. hlohy a slivoně; také na násypech a zářezech komunikace je vhodné ponechat
skalní výstupy a plochy s rozvolněnou vegetací
výsadby stromů a keřů nevysazovat plošně, ale ve skupinách a s ohledem na typ stanoviště
vybírat vhodné druhy; kvetoucí stromy a keře slouží bezobratlým k úkrytu v závětří i jako zdroj
nektaru; pro suchá stanoviště jsou vhodné např. trnka, řešetlák počistivý nebo hloh, pro kyselá
nebo písčitá stanoviště pak vřes, pro vlhčí biotopy zimolezy, krušina olšová, vrby a osiky, pro
zajištění potravy některým druhům ptáků také bobulonosné dřeviny a keře
na osetí lemů a svahů podél nové komunikace je na vhodných místech žádoucí (v okolí
dřevinných porostů, zahrad, polních cest a luk včetně ruderálních ploch) namísto kulturních
travních směsí použít směsi původních travin s vyšším podílem kvetoucích bylin, které
poskytnou dostatek pylu a nektaru čmelákům, včelám a motýlům; je vhodné použít směs
s vyšším podílem poloparazitických druhů jako je např. kokrhel; velikost těchto ploch a jejich
přesné umístění bude specifikováno v rámci projektu sadových úprav v závislosti na místních
geologických podmínkách a technických možnostech při provádění stavby
projekt sadových úprav bude obsahovat návrh protierozních opatření
investor smluvně zaváže dodavatele vegetačních úprav stavby k následné údržbě realizovaných
výsadeb na dobu minimálně 5 let; v uvedeném období musí být odumřelé stromy či keře či další
neperspektivní jedinci pravidelně nahrazovány a finální přejímka musí být provedena po
stanovené lhůtě
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Ve vztahu k ekoduktu je v předcházející části posudku konstatováno, že ekodukt
slouží k převedení dálkových migračních koridorů (DMK) velkých savců mimo
zastavěná území; dle v dokumentaci uváděných podkladů výskyt DMK zde nebyl
potvrzen; potřeba nevyplývá ani z migrační studie, která uvádí, že pohyb zvěře má v
této lokalitě difuzní charakter, nepohybuje se v jedné trase, tzn. tato zvěř nebude
ekodukt využívat. Z výše uvedených skutečnosti zatím nebyl dle projektanta záměru
požadavek na doplnění ekoduktu akceptován, neboť nebude součástí dálkového
migračního koridoru ani migračně významného území.
Na straně druhé zpracovatel posudku nemůže zcela ignorovat argumenty obcí
vycházející z dlouhodobé znalosti zájmového území. Ve vztahu k migrační studii je
zpracovatelem posudku i s ohledem na vyjádření obcí a veřejné projednání
formulována do návrhu závazného stanoviska následující podmínka s tím, že tato
detailní migrační studie bude předložena ke schválení příslušnému orgánu ochrany
přírody:


v rámci dokumentace pro územní řízení zpracovat detailní migrační studii, která bude
vycházet ze závěrů a navržených opatření v rámci Rámcové migrační studie (Losík, 2017);
výstupem studie bude podrobný návrh úprav migračních objektů při respektování již
formulovaných požadavků z procesu posuzování vlivů na životní prostředí; v rámci detailní
migrační studie znovu prověřit realizaci ekoduktu mezi obcemi Lichoceves a Velké Přílepy
ve spolupráci se všemi dotčenými honebními společenstvy; v rámci této studie detailněji
prověřit umístění a četnost navržených propustků pro živočichy kategorie D včetně
začlenění migračních objektů do okolí (vazba na vegetační úpravy trasy) a řešení vhodného
charakteru podmostí, zachování suché cesty u mostů, vhodné vedení vodoteče pod
mostem; v rámci detailní migrační studie budou prověřeny následující výstupy rámcové
migrační studie:
 migrační objekty vhodné k optimalizaci:





km 2,55 (etapa I) – most přes polní cestu a železnici
km 4,80 (etapa I) – most přes přeložku silnice III/00710
km 0,30 (etapa III) – most přes železniční vlečku a místní komunikaci
km 2,00 (etapa III) – most přes železnici

 migrační objekty navrhované na doplnění:
- propustky pro živočichy kategorie D – navrhnout v celé trase přeložky s ohledem na výškové vedení nivelety
komunikace.; doporučený maximální rozestup migračních objektů je 500 až 1000 m (možno kombinovat
s objekty pro kategorii B a C)
- km 9,80 (etapa I) – víceúčelový nadchod pro migraci živočichů kategorie C
- km 2,40 (etapa III) – rámcový propustek přes vodní tok Černávka

 detailní migrační studie bude předložena ke schválení příslušnému orgánu ochrany
přírody

19) Alfa Praha s.r.o., Aura Villas s.r.o., Aura Phase 1 s.r.o., Aura Project s.r.o.
vyjádření ze dne 10.6. 2019 bez č.j.
Podstata vyjádření:
Na základě oznámení Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí ze dne 16.
5. 2019 podáváme v souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
EIA“) k dokumentaci „Přeložky silnice II/240 (D7 - D8) úsek mezi dálnicí D7, D8 a
silnicí II. třídy č. II/101“ (dále jen „přeložka silnice II/240“) ve stanovené lhůtě
následující vyjádření:
Společnosti ALFA PRAHA s.r.o., AURA PHASE 1 s.r.o., AURA VILLAS s.r.o. a
AURA PROJECT s.r.o. jsou vlastníkem pozemků v k. ú. Statenice, které mají, v
souladu s platným Uzemním plánem Statenice, plnit funkční využití pro bydlení a
smíšených obytných zón, primárně se zástavbou rodinnými a bytovými domy, včetně
132

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101

občanské vybavenosti. Pro část našich pozemků, v územním plánu zahrnutých v
ploše Z03a s celkovou plochou 11,97 ha, byla již vydána pravomocná územní
rozhodnutí o umístění staveb rodinných domů a ploch určených k relaxaci a
odpočinku a v dalších plochách pravomocná územní rozhodnutí o umístění staveb
dopravní a technické infrastruktury.
Navržené umístění stavby přeložky silnice II/240 bude mít bezesporu vliv na
obyvatelstvo a veřejné zdraví v okolí této komunikace. Předložená doplněná
dokumentace, zpracovaná společností PRAGOPROJEKT, a.s. (03/2019) řeší
uvedenou problematiku nedůsledně a nedostatečně z hlediska ochrany obytné
zástavby podle platné územně plánovací dokumentace a vydaných pravomocných
územních rozhodnutí.
Zásadně nesouhlasíme s tvrzením zpracovatele dokumentace na straně 176 „Pokud
v územním plánu je plocha určená k bydlení, ale v současnosti nikdo nepožádal o
územní rozhodnutí, má navrhovaná komunikace prioritu v území a ochrana případné
zástavby je na stavebníkovi žádajícím o umístění chráněného objektu“, které ve
spojení s nedostatečně zjištěným stavem věci na území obce Statenice (viz absence
údajů pro Oblast 3 na straně 185 a násl.), nezaručuje ochranu našich práv a
oprávněných zájmů, zejména ochranu před hlukem z přeložky silnice II/240 na naši
obytnou zástavbu a přenáší povinnosti vlastníka stavby, která bude zdrojem hluku,
na vlastníky staveb, které budou tímto hlukem zasaženy. Tento přístup je pro nás
zcela neakceptovatelný nejen z etického, ale ani z technického hlediska, neboť
realizaci protihlukových opatření podél předmětné komunikace, tedy cizí stavbě,
nebude možné realizovat vlastníky bytové zástavby.
Doplněná dokumentace se v části vyhodnocení vlivu hluku pro „Oblast 3 Statenice,
Lichoceves a Tuchoměřice“ situací v obci Statenice vůbec nezabývá, přičemž se
věnuje rozvojovým plochám Územního plánu Lichoceves, kde doporučuje posun
hranice těchto ploch podle polohy limitní izofony 50 dB v noční době.
Nehledě na absenci údajů o vlivu hluku na území obce Statenice a chybějícím
údajům o vydaných územních rozhodnutích pro stavby pro bydlení podle platného
Územního plánu Statenice s takovým řešením nesouhlasíme a požadujeme navržení
příslušných protihlukových opatření. Nesouhlasíme s přístupem zpracovatele
dokumentace vyjádřené v tezi na straně 176 „Pro plochy určené k bydlení v blízkosti
navrhované komunikace proto nebyla určena konkrétní technická ochrana před
nadlimitním hlukem“.
Požadujeme dopracování dokumentace v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona
EIA o údaje vlivu přeložky silnice II/240 na plochy určené k zástavbě rodinnými a
bytovými domy a pro občanskou vybavenost (škola, školka, apod.) v obci Statenice a
zapracování návrhu adekvátních příslušných protihlukových opatření, která budou
realizována jako součást stavby přeložky silnice II/240, na náklady investora stavby
přeložky silnice II/240 a budou podmínkou pro její zkušební zprovoznění a následné
kolaudační rozhodnutí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Pokud se týká údajů pro Oblast 3 v hlukové studii, je ve výstupech poměrně jasně
znázorněno rozložení hlukové zátěže ve výšce 4m nad terénem. Pokud jsou
izoplochy v této oblasti znázorněné vztaženy k hygienickému limitu pro denní,
respektive noční dobu, potom nelze na základě stávající hlukové studie předpokládat
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překročení hygienického limitu. Rozvojová plocha Z03a je od přeložky vzdálena cca
1500 m. Každopádně v návrhu závazného stanoviska jsou k problematice hlukové
zátěže formulovány následující podmínky:


součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy
 bude dále specifikovat způsob stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro bydlení,
za kterou může být realizována nízkopodlažní zástavba, včetně případného návrhu protihlukových
technických opatření
 bude prověřovat plnění hygienických limitů u obce Úžice v blízkosti napojení silnice III/0081 na
dálnici D8 a případně v prostoru nájezdu navrhovat protihluková opatření pro ochranu obce Úžice;
 bude podrobněji konkretizovat parametry navrhovaného zemního valu v oblasti Kamýku
v souvislosti s realizací podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 vyhodnotí hlukovou zátěž v obci Středokluky u zástavby komunikace Lidická a na komunikaci
III/0073 Kněževes – Dobrovíz a v případě potřeby navrhne odpovídající protihluková opatření



v průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu na navrhované komunikaci včetně
stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“; volba bodů pro měření v chráněném venkovním
prostoru staveb bude konzultována s orgánem ochrany veřejného zdraví; v úsecích, kde by
bylo měřením hluku prokázáno překročení platných hygienických limitů, musí být
provedena dodatečná protihluková opatření



k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření
prokazujícím nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu
v chráněném venkovním prostoru staveb

Je tedy patrné, že první zde uvedená podmínka v sobě obsahuje i požadavek na
specifikaci způsobu stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro
bydlení. Nebude-li uplatněn v rámci další projektové přípravy §77 zákona č.
258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle výkladu tohoto paragrafu, potom v
případě, že nebude prokázáno splnění hygienických hodnot, budou provedena
dodatečná opatření ve formě výstavby protihlukových stěn podél II/240.
20) Spolek Kamýk - Zaviačič Vlastimil
vyjádření ze dne 10.6. 2019 bez č.j.
Podstata vyjádření:

Já, Ing. Vlastimil Zaviačič, předseda Spolku Kamýk, sídlo Halasova 714, Velké
Přílepy, IČ: 04498763, podávám následující vyjádření k tomuto záměru:
a) Posouzení ve skutečných parametrech silnice II. třídy v typizované kategorii
7,5/70. Navrhovaná silnice je navrhována v kategorii, které splňují i silnice I. třídy tj. v
kategorii S9,5/80 navíc v úsecích mimoúrovňového křížení v uspořádání 2+1 v
kategorii S13,5/80. V této kategorii S9,5/80 je aktuálně dokončována výstavba
přeložky silnice I. třídy I/16 Slaný - Velvary. Silnice I/16 mezi dálnicemi D7 a D8
nahrazuje severní část Pražského okruhu DO, jehož výstavba není v nejbližších
letech reálná. Umožňuje především propojení ve směru sever-západ, tj. dálnice D8 a
dálnice D5 mimo zastavěné území hlavního města Prahy.
Vzhledem k tomu, že navrhovaná silnice nemá dle podmínek Územního rozhodnutí
na II. etapu (Obchvat Kralup) sloužit tranzitní dopravě, požadujeme přepracování
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dokumentace a její posouzení ve skutečných a nezaměnitelných parametrech silnice
II. třídy v kategorii 7,5/70, které nelze administrativně změnit na silnici I. třídy.
Existuje zde totiž vysoké aktuální riziko následné administrativní změny na silnici I.
třídy, stejně jako je tomu u silnice I/16 a přivedení nežádoucí tranzitní nákladní
dopravy. Typizovaná navrhovaná kategorie S9,5/80 je totiž dle zákona o pozemních
komunikacích přípustná jak pro I. třídu tak i pro II. třídu silnice. Upozorňujeme, že
nejasná kategorizace komunikace v projednaných zásadách územního rozvoje
(ZÚR), kde byla uvedena silnice II. třídy. Ve vydané ZÚR byla následně uvedena jako
„silnice vyšší třídy" což bylo v minulosti i důvodem zrušení této komunikace v ZÚR
Středočeského kraje Krajským soudem v Praze. Snahy o faktickou výstavbu silnice I.
třídy jsou tak přes toto soudní rozhodnutí stále zcela zřejmé.
Při přepracování na kategorii 7,5/70 bude celková dopravní kapacita navýšena a
nadále zcela dostatečná, vzhledem k pokračujícímu provozu na stávající II/240, která
na většině současné trasy dosahuje stejné kategorie 7,5/70. Současně dojde
změnou typizované návrhové kategorie i ke snížení trvalého záboru zemědělské
půdy s I. třídou ochrany půdy o více než 20% u tohoto záměru! Z technických studií
vypracovaných VPÚ DECO PRAHA a.s. z 8/2016 vyplývá také značná úspora ve
výši 25% stavebních nákladů, která by umožňovala dopracování dalších nutných
kompenzačních opatření. Doporučovaná varianta B má ze všech variant nejvyšší
trvalý zábor zemědělské půdy, a to 65ha z nichž 50,8 ha je v I. třídě ochrany tj. 78%
záboru!
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle názoru zpracovatele posudku není náplní procesu posuzování vlivů, jak ze strany
zpracovatele dokumentace, tak ze strany zpracovatele posudku, se zabývat otázkou
technických parametrů navrhované komunikace, nýbrž posoudit velikost a
významnost vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Každopádně na veřejném
projednání projektant dopravní stavby jednoznačně konstatoval, že přepracováním
na kategorii S7,5/70 by nebyla splněna podmínka zajištění požadovaného stupně
úrovně kvality dopravy a návrh by byl v rozporu s příslušnou normou. Navržená
kategorie vychází z požadavku zajištění úrovně kvality dopravy pro výhledový
horizont 20 let po zprovoznění (požadavek daný normou). Tato kategorie je i
kategorií užívanou pro silnice I. tříd, ale zároveň je tuto kategorii možné navrhnout i
pro silnice II. tříd.
b) Chybějící kapacitní posouzení ve zveřejněném záměru navrhovaných kruhových
objezdů. Při oznámení záměru v roce 2015 byly na celé trase navrhovány kruhové
objezdy, které jsou z hlediska záboru a vlivu na krajinný ráz jednoznačně výhodnější
než následně navržené dvě mimoúrovňové křižovatky MÚK Lichoceves 4,8 km, MÚK
Svrkyně 7,58 km. V místech mimoúrovňového křížení se stávajícími komunikacemi
III. tříd navíc dosahují výšky násypů a mostů až do výšky 6,5 m nad stávající terén.
Ve variantě s kruhovými objezdy je trasa vedena daleko citlivěji, a to dokonce v
zářezu do území. Zejména tyto navržené MÚK jsou dle předložené dokumentace
zásahem do krajinného rázu zájmového území.
Předkladatelem předložená varianta B je dle jeho vyjádření v dokumentaci
zpracována na základě požadavků dotčených obcí k oznámení a má za cíl v
maximální možné míře odvést tranzitní dopravu mimo obce, zajistit zlepšení
plynulosti dopravy a bezpečnější napojení na silnice III. tříd a přilehlých
průmyslových zón a areálů, a to návrhem mimoúrovňových křížení. Tato změna v
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záměru navrhovaných kruhových objezdů, tak byla zcela evidentně provedena pouze
na základě tohoto konstatování, bez jakéhokoliv odborného kapacitního posouzení
navrhovaných kapacitních kruhových objezdů! Až kapacitní posouzení by prokázalo,
zda je či není nutné ve výhledových stavech nahradit kapacitní kruhové křižovatky
mimoúrovňovým křížením či zda budou navržené kapacitní kruhové křižovatky
disponovat dostatečnou kapacitou a tudíž jsou pro tuto silnici dostatečným řešením.
Varianta s kruhovými objezdy je také výhodnější z hlediska životního prostředí,
záboru nejkvalitnější zemědělské půdy v I. třídě ochrany, a to o 7,1 ha ve srovnání s
výše uvedenými dvěma mimoúrovňovými křižovatkami.

I. třída ochrany zemědělské půdy – bonitně nejcennější půdy v jednotlivých
klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých,
které je možno odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to převážně na záměry
související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby
zásadního významu. Tento záměr má však pouze regionální význam, nikoliv zásadní
ani celostátní.
Dle zpracované studie Vlivů na krajinný ráz jedině a pouze Varianta A, tj. varianta
bez mimoúrovňových křižovatek nemá vliv na estetické hodnoty a nemá také vliv na
harmonické měřítko krajiny. Návrh záměru vytváří novou výraznou technickou stopu
v zemědělské krajině (otevření zcela nového dopravního koridoru ve volné krajině) a
je dalším nevratným krokem ke změně charakteru původně zemědělské oblasti s
přírodě blízkými fragmenty směrem k předměstské suburbánní krajině.
Požadujeme tedy navržení kapacitních kruhových objezdů v místech mimoúrovňové
křižovatky MÚK Lichoceves a MÚK v 7,6km a zpracování Posouzení kapacity
navržených kruhových objezdů dle platné technické normy a metodiky Ministerstva
dopravy TP 188.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Jak bylo sděleno i na veřejném projednání záměru projektantem stavby, od
úrovňových okružních křižovatek bylo ustoupenu z důvodu nedostačující výkonnosti
tohoto typu křižovatek pro dané dopravní zatížení. Okružní křižovatka je schopna
přenést dopravní zatížení cca 2000 – 2700 voz/h. Prognózované intenzity na
přeložce v roce 2040 dosahují hodnot přes 20 000 voz/den na připojujících se
komunikacích se jedná o další tisíce voz/den. Na silnicích II. tříd se obecně
předpokládá, že zatížení ve špičkových hodinách dosahují hodnot 11% z celkového
zatížení. V tomto případě se navíc jedná o rezidenční oblast, kdy denní dopravní
variace těchto přepokládaných hodnot dosahují. Z těchto údajů je patrné, že okružní
křižovatky nejsou kapacitně dostačující a jejich užití by vedlo k pravidelným
kongescím v ranních a odpoledních špičkách.
Vlivy na krajinný ráz jsou vyhodnoceny komplexně v samostatné Studii vlivu na
krajinný ráz zpracované Doc. Ing. Arch. I. Vorlem, autorem metodik pro hodnocení
krajinného rázu. Závěr této studie konstatuje, že navrhovaný záměr nepředstavuje
silné zásahy do znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny a do
zákonných kritérií dle §12 zákona o ochraně přírody 114/1992 Sb. v platném znění.
Navíc žádné z identifikovaných znaků a hodnot krajinného rázu, do kterých
navrhovaný záměr zasahuje, nelze považovat za jedinečné (až na historický význam
Turska, který je ovšem z hlediska ochrany krajinného rázu těžko kvantifikovatelný),
lze navrhovaný záměr považovat z hlediska ochrany KR dle §12 za přijatelný
(únosný) záměr. Zpracovatel posudku nemá důvod tento závěr nijak rozporovat.
Je skutečností, že ve vztahu k záboru ZPF představuje varianta B poměrně značné
nároky na ZPF. Je rizikem oznamovatele, zda-li pro uvedený záměr získá souhlas
MŽP k odnětí ze ZPF. Vliv na ZPF je označen jak v dokumentaci, tak i předkládaným
posudkem za významný. Dokumentace konstatuje, že se jedná o veřejně
prospěšnou stavbu podle §17 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích.
c) Variantní řešení trasy.
Přeložka je posuzována ve dvou aktivních variantách (A a B) s jednou podvariantou
(B1), které se liší především počtem a umístěním mimoúrovňových křižovatek a
směrovým vedením v úseku D7 - Holubice (I. etapa). Celá přeložka je plánována
pouze jedním koridorem a nejedná se tak o skutečné variantní řešení, které bylo
požadováno po předložení záměru. Varianta C, přestože měla být investorem
předložena nebyla ke srovnání a posouzení jako další varianta vůbec do porovnání
vlivů na životní prostředí poskytnuta. Stále se místo toho jen hledají dostatečná
odůvodnění, proč to není možné, tj. důvody pro nepředložení varianty C k posouzení.
Přitom tato trasa by byla vedena půdou s nižší třídou ochrany zemědělské půdy, a to
i IV. třídou ochrany zemědělské půdy - tj. půdou s převážně podprůměrnou produkční
schopností v rámci jednotlivých klimatických regionů, s jen omezenou ochranou,
které jsou využitelné i pro výstavbu.
Místo toho je navrhována pouze trasa pouze jedním koridorem, převážně územím s
nejkvalitnější zemědělskou půdou v I. třídě ochrany ZPF. Tento postup v rámci
posuzování vlivů na životní prostředí, jehož účelem je právě porovnání vlivů
jednotlivých variant velmi zvláštní a velmi nedůvěryhodný postup investora.
Nepředložení k posuzování přitom zdůvodňuje technickou studií, která nemá s
posuzováním vlivu na životní prostředí nic společného a ekonomické a technické
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důvody nejsou důvody pro neposouzení vlivu na životní prostředí. Opakované a
dodatečné odůvodnění pro neposouzení varianty C jsou nadále z hlediska životního
prostředí zcela nedostatečné a neodpovídají zákonu o posuzování vlivu na životní
prostředí. Požadujeme proto, aby byly důvody pro nepředložení k posouzení
prohlášeny za nedostatečné a vydáno nesouhlasné stanovisko k tomuto záměru.
Požadujeme, aby místo opakovaného a zcela účelového hledání důvodů pro
neposouzení varianty C, bylo investorem rozhodnuto o předložení a posouzení
varianty C v procesu EIA pro tento záměr.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyjadřovat se k případným jiným variantám vedení trasy zpracovateli posudku
nepřísluší. Zákon č.100/2001 Sb. v platném znění nestanovuje povinnost
vypracování variant. Zpracovatel dokumentace tedy posoudil záměr v podobě, který
mu byl oznamovatelem zadán a zpracovatel posudku je tedy logicky povinen
posoudit takovou dokumentaci, která mu byla příslušným úřadem v procesu EIA
předložena. Jiné varianty, než ty, které byly předloženy do procesu EIA, tedy není
zpracovatel posudku kompetentní komentovat.
d) Připojení na Kladenskou ulici ve Velkých Přílepech
Opatření k záměru navržené v kapitole D. IV. doplněné dokumentace, pro fázi
projektových příprav, bylo navrženo obecné opatření: „Projektové přípravy záměru,
stavby obchvatu Velkých Přílep a stavby obchvatu Kralup nad Vltavou koordinovat
tak, aby bylo možné zajistit kolaudaci těchto tří staveb ve stejném termínu."
Budování nového připojení přeložky na Kladenskou ulici, s nevyhovující kapacitou a
technickým stavem, tak zcela ztrácí smysl, vzhledem k daleko nižším plánovaným
intenzitám dopravy při zprovoznění obchvatu Velkých Přílep. Došlo by tak pouze ke
zbytečnému dalšímu záboru zemědělské půdy I. třídy ochrany a narušování
majetkových vztahů současných vlastníků, kteří tuto zemědělskou půdu řádně
obdělávají. Navíc je v ulici Kladenská v současné době plánováno vybudování
chodníku se střídavým provozem na Kladenské ulici, která bude po jeho výstavbě
ještě zúžena o šíři tohoto chodníku.
Požadujeme proto vypuštění této části připojení na Kladenskou ulici ze záměru a
využít pro její připojení stávající silnici III/00710 z Lichocevsi do Velký Přílep.

138

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovateli posudku nepřísluší a ani není kompetentní studovat nebo rozporovat
dopravní model, zpracovaný specializovanou firmou. Každopádně z Přílohy B. 15
posuzované dokumentace je patrné, že dokonce i po realizaci jižního obchvatu
Velkých Přílep (jako podmiňující investice související s posuzovaným záměrem
přeložky) zůstává na komunikaci Kladenská sice nižší, ale stále nezanedbatelná
doprava.
Každopádně v návrhu závazného stanoviska je formulována následující podmínka:


v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit nutnost úpravy napojení Kladenské ulice
na přeložku II/240 vzhledem k realizaci stavby Jižní obchvat obce Velké Přílepy jako
podmiňující stavby pro realizaci stavby „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi
dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101

e) Koridor v územním plánu obce Velké Přílepy
V dokumentaci v části SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ OBCÍ je
na straně 25 uvedena nepravdivá informace o zapracování Koridoru nadmístní
dopravní stavby do návrhu nového územního plánu obce Velké Přílepy pro veřejné
projednání. V místním referendu již z října 2017 byla naopak trasa tohoto záměru
vedoucí přes katastrální území obce Velké Přílepy platně a závazně občany
odmítnuta. Na základě výsledků referenda bylo již dne 13. 11. 2017 na zasedání
zastupitelstva obce usnesením č. 107/2017 rozhodnuto o vyjmutí tohoto záměru z
návrhu územního plánu obce Velké Přílepy. V novém územním plánu tak uvedený
koridor zcela jistě nebude.
Požadujeme proto opravu této nepravdivé informace o zapracování Koridoru
nadmístní dopravní stavby do návrhu nového územního plánu obce Velké Přílepy pro
veřejné projednání.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Informace uvedená ve vyjádření je platná k době jeho vydání. Tato připomínka nemá
vliv na závěry dokumentace EIA z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti na
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
Smyslem procesu posuzování vlivů na životní prostředí je vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a formulovat podmínky
z těchto aspektů pro další projektovou přípravu záměru, nikoliv řešit a komentovat
soulad stavby s územním plánem. Je patrné, že pokud stavba nebude v souladu
s územním plánem, nemůže být realizována. Toto je však riziko oznamovatele,
nikoliv procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.
v platném znění.
f) Nedostatečná vzdálenost od obydlené části obce Velké Přílepy
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Vzdálenost varianty B, B1 je od hustě obydlené části obce Velké Přílepy jen 210 m
západním směrem, což je nejméně na celé trase tohoto záměru. Navíc jde o oblast,
kde z 80% převažuje západní proudění, díky kterému půjdou všechny emise
uvažovaného záměru přímo na obec Velké Přílepy.
Již od roku 2015, tj. od předložení záměru požadujeme posun trasy za hranici
katastru Kamýk u Velkých Přílep až na katastrální území Noutonice na současnou
místní a nevyužívanou silnici v křížení silnice III/2406 a silnice vedoucí do
skladovacího areálu společnosti Nimetal s.r.o. tj. do vzdálenosti minimálně 450 m od
obydlené oblasti Kamýk, tak jak je zakresleno žlutou barvou v mapě území.

Trasa variant B, B1 je navíc v km 4,8 vedena v úžlabí směřujícího do údolí
Podmoráňského potoka nad obcí Velké Přílepy. Vzdálenost k počátku vyvinutého
koryta potoka je cca 750 m což je opět nejblíže k jakémukoliv potoku na celé délce
navrhovaném záměru.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Z výsledků rozptylové studie nevyplývá nadlimitní ovlivnění imisní zátěže v zájmovém
území v místech obytné zástavby. Pro další projektovou přípravu je z hlediska
vyhodnocení vlivů na ovzduší formulována odpovídající podmínka:


součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná rozptylová studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícím s vývojem dopravy
v zájmovém území a realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy

Ze stávající hlukové studie nevyplývá překračování limitních hladin akustického tlaku
pro denní i noční dobu. I s ohledem na požadavek souběžného zprovoznění
hodnoceného záměru se stavbou jižního obchvatu Velkých Přílep je pro další
projektovou přípravu formulována do návrhu závazného stanoviska podmínka týkající
se aktualizace hlukové studie.
Ve vztahu k monitoringu vodních toků je v
formulována následující podmínka:


návrhu závazného stanoviska

součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt monitoringu vodních toků
dotčených odváděním srážkových vod; rozsah monitoringu (který musí být zahájen již před
počátkem výstavby) z hlediska četnosti odběrů a sledovaných parametrů projednat se
správci jednotlivých dotčených vodních toků a příslušnými rybářskými svazy

g) Odpadní vody v období provozu a doplnění součástí záměru
V dokumentaci je v části B.III.2. ODPADNÍ VODY na straně 67 doplněné
dokumentace uvedeno, že Provozem stavby nebudou vznikat žádné splaškové
odpadní vody.
Avšak součástí, k posouzení předloženého záměru, nejsou žádné odpočívky, čerpací
stanice pohonných hmot parkoviště, odstavné a skladovací areály apod., kde bude s
jistotou docházet k jejich vzniku. Stejně tak není v záměru vymezeno území pro
zařízení staveniště na 4 roky plánované výstavby.
Požadujeme proto doplnění záměru o výše uvedené součásti záměru tak, aby byl
zcela jasný skutečný zábor zemědělské půdy zvažovaných variant v provozu, aby byl
znám skutečný budoucí vliv záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. Bez doplnění
těchto provozních součástí záměru jsou podklady pro posouzení neúplné a nelze tak
skutečný vliv na životní prostředí a jejich variantní řešení správně a úplně posoudit.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Odpočívky, parkoviště, skladovací areály nejsou součástí záměru a pokud budou
navrženy dodatečně, budou předmětem samostatného posouzení – buď v rámci
procesu EIA – budou-li splňovat parametry dle přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb.
v platném znění, nebo v rámci klasického stavebního řízení, pokud parametrů dle
této přílohy nebude dosaženo.
Proces EIA předchází vypracování dokumentace pro územní řízení. Proto je celkem
nelogické v této fázi přípravy záměru jednoznačně vyhodnocovat vliv etapy výstavby.
Proto jsou v návrhu závazného stanoviska formulovány pro etapu výstavby
následující podmínky směřující k eliminaci vlivů na ovzduší a hlukovou zátěž v etapě
výstavby:
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v období výstavby bude zabezpečena minimalizace vlivu na kvalitu ovzduší, a to aplikací
preventivních opatření k eliminaci prašnosti; v rámci zásad organizace výstavby bude
kladen důraz zejména na následující požadavky:
 používat stroje s nižšími emisemi PM (splňujícími alespoň emisní normu Stage I dle Směrnice
97/68/ES) a věnovat se jejich údržbě, jedná se o optimální nastavení motorů, omezení volnoběhu
strojů a zamezení přetěžování techniky
 preferovat napájení elektřinou nebo použití baterií před využíváním generátorů na naftový nebo
benzinový pohon
-1
 omezit rychlost dopravy na staveništních komunikacích na cca 20 km.hod ; značení omezující
rychlost umístit u vjezdu na staveniště
 u déle trvajících staveb neodkrývat celý povrch najednou, ale provádět skrývku půdy a zemní práce
postupně v závislosti na výstavbě, obecně platí pravidlo ponechat po co nejdelší dobu rostlý terén
bez narušení, aby nedocházelo ke zbytečnému uvolňování prachových částic do okolí
 minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu (cement, vápno,
bentonit, písek frakcí do 4 mm) na staveništi; dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v
boxech, ohradit jednotlivé materiály a zamezit vyfoukávání jemných částic do okolí
 umísťovat venkovní skládky na závětrnou stranu a současně materiály na deponie umísťovat tak,
aby horní vrstvu tvořil vždy nový materiál s přirozeně vlhkým materiálem
 parkování zaměstnanců stavby zajistit výhradně na zpevněných plochách, minimalizovat pohyb
vozidel v okolí staveniště
 čištění staveništních ploch a komunikací se bude provádět výhradně mokrou cestou
 staveništní komunikace budou pravidelně čištěny, skrápěny nebo používány aktivní látky k
potlačení prašnosti
 po dobu stavby je nutné dodržovat zásady správné manipulace s nakladači s obsluhou strojů s
vyškolenými pracovníky, tj. plnit nákladní vozidla ve správné poloze tak, aby nedocházelo k násypu
materiálu mimo vozidlo
 po dobu stavby je nutné redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů mimo silniční
techniky na minimum
 stavební mechanismy budou podrobovány pravidelné očistě
 v případě dlouhodobého sucha a vyšším větru omezit stavební práce, případně zamezit šíření
prachových částic do okolí např. zacloněním po obvodu staveniště nebo minimalizováním či
vyloučením volného deponování jemnozrnných materiálů
 v době nepříznivých rozptylových podmínek zamezit souběhu práce stavebních mechanismů
s vysokým výkonem
 budou optimalizovány délky přepravních tras po staveništi a omezení rychlosti přepravních
mechanismů
 instalovat čistící systém při výjezdu ze staveniště v prostoru napojení na veřejné komunikace;
vhodné je např. štěrkové lože, případně roštové pásy, které pomocí otřesů odstraňují nečistoty z
podvozků nákladních automobilů
 zásady organizace výstavby z hlediska vlivů na ovzduší budou koordinovány se stavbou obchvatu
Kralup nad Vltavou



pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů hluku v etapě výstavby budou obsahovat následující požadavky:
 při začátku stavebních prací bude provedeno kontrolní měření hluku u nejbližší obytné zástavby a
budou konkretizována případná protihluková opatření
 celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení
faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
 veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány pouze v denní době s výjimkou akusticky nevýznamných činností
 staveništní dopravu organizovat vždy podle možností mimo obydlené zóny (v trase nové
komunikace)
 všechny hlučné stavební práce v blízkosti chráněných objektů budou prováděny pouze v denní
době, a to od 06.00 až 21.00 hodin
 stavební práce nebudou probíhat v noční době
 v rámci výstavby budou použity stroje s garantovanou nižší hlučností; budou kombinovány
hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti, bude zkrácen provoz výrazných hlukových
zdrojů v jednom dni – práce budou rozděleny do více dnů po menších časových úsecích
 stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou s pohltivým
povrchem
 se stavebními pracemi postupovat v ose budoucí komunikace s minimálním rozsahem staveništní
dopravy vedené přes obydlená území
 zásady organizace výstavby z hlediska vlivů hluku budou koordinovány se stavbou obchvatu
Kralup nad Vltavou
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Je obvyklým standardem, že nároky na plochy pro etapu výstavby jsou dočasné a po
realizaci záměru budou navráceny do původního stavu.
g) Doplnění technické studie jižního obchvatu obce Velké Přílepy propojující
komunikaci II/240 Velké Přílepy- Statenice a komunikaci III/2421 Velké Přílepy Roztoky.
Opatření k záměru navržená v kapitole D. IV. doplněné dokumentace pro fázi
projektových příprav bylo navrženo obecné opatření: Projektové přípravy záměru,
stavby obchvatu Velkých Přílep a stavby obchvatu Kralup nad Vltavou koordinovat
tak, aby bylo možné zajistit kolaudaci těchto tří staveb ve stejném termínu. V
dokumentaci k jižnímu obchvatu Velkých Přílep však zcela chybí jeho druhá
schválená část, vedoucí až na Roztoky, která byla schválena usnesením č. 31/2019
zastupitelstvem obce Velké Přílepy dne 23.4.2019 jako podmínka pro souhlas s
výstavbou jižního obchvatu obce.
Usnesení č. 31/2019
Zastupitelstvo obce Velké Přílepy po projednání
- Souhlasí s poskytnutím 2. části technické studie obchvatu obce Velké Přílepy
vypracované VPÚ DECO Praha a.s., o propojení komunikací II/240 - III/2421
Středočeskému kraji, jako podklad pro realizaci tohoto Jižního obchvatu obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí s výstavbou tohoto jižního obchvatu za následujících
podmínek:
 Jižní obchvat obce Velké Přílepy bude napojen na výslednou variantu plánované
přeložky II/240.
 Tento Jižní obchvat obce Velké Přílepy bude zprovozněn současně se
zprovozněním výsledné varianty plánované přeložky II/240.
Požadujeme doplnění dokumentace pro Obchvat Velkých Přílep o druhou
schválenou část, vedoucí až na Roztoky, která byla schválena zastupitelstvem obce
Velké Přílepy dne 9. 5. 2019 jako podmínka pro souhlas s výstavbou jižního
obchvatu obce.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Obchvat doplněný do dokumentace EIA řeší aktuální problém napojení přeložky do
Kladenské ulice s nevyhovující kapacitou a technickým stavem. Z hlediska ŽP je
návrh zahrnutý v EIA dle názoru zpracovatele posudku akceptovatelný a řeší
problém napojení přeložky. Po realizaci přeložky s tímto obchvatem dojde k poklesu
dopravy v ul. Kladenská, Pražská i Roztocká oproti stavu bez přeložky. Rozsah
uvedeného řešení související s hodnoceným záměrem nebyl obcí Velké Přílepy
rozporován. Požadavky na aktualizovanou hlukovou studii pro řešený záměr
požaduje zohlednit i Jižní obchvat obce Velké Přílepy. Prodloužení obchvatu není
vyvolanou investicí tohoto záměru.
h) Aktualizace studií pro výstavbu jižního obchvatu obce Velké Přílepy
V doplněné dokumentaci zcela chybí aktualizace akustické, rozptylové a dopravní
studie v případě výstavby obchvatu Velkých Přílep navrženého v této aktualizaci jako
kompenzační opatření. Není tak vůbec znám ani vyhodnocen dopad upraveného
záměru na obec Velké Přílepy ani na obec Statenice, které se tato výstavba
obchvatu a tím i přeložky bude bezprostředně dotýkat tím, že bude vedena i po jejím
katastrálním území.
Obec Statenice a její občané tak měli a musí být dle zákona i účastníkem tohoto
řízení, tato podmínka při vyhlášení doplněné dokumentace však nebyla v rozporu se
zákonem splněna a na úřední desce obce Statenice tato dokumentace nebyla řádně
vyhlášena.
Požadujeme doplnění aktualizace akustické, rozptylové a dopravní studie v případě
výstavby obchvatu Velkých Přílep a doplnění obce Statenice a jejich občanů jako
účastníka řízení s možností se k navrhovanému záměru řádně a včas vyjádřit.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Stavba Jižního obchvatu Velkých Přílep je podmiňující stavbou záměru a bude
předmětem samostatného zjišťovacího řízení. V tomto ZŘ bude obec Statenice
dotčenou obcí.
Vyjadřovatel pravděpodobně opomenul zmínit usnesení č.20/2019 zastupitelstva
obce Velké Přílepy, které souhlasí s poskytnutím technické studie jižního obchvatu
obce Velké Přílepy a ze kterého vyplývá, že zastupitelstvo souhlasí s výstavbou
jižního obchvatu za podmínek, že tento jižní obchvat obce bude napojen na
výslednou variantu plánované přeložky II/240 a že tento jižní obchvat bude
zprovozněn současně se zprovozněním výsledné varianty plánované přeložky II/240.
Uvedené podmínky souhlasného stanoviska jsou dle názoru zpracovatele posudku
splněny navrženým technickým řešením a odpovídající podmínkou v návrhu
závazného stanoviska.
Co se týká obce Statenice, každopádně k posuzované dokumentaci se obec
Statenice vyjádřila v zákonném termínu dne 7. 6. 2019 pod bodem 14) této
kapitoly.
i) Propojení na železniční dopravu
V doplněné dokumentaci zcela chybí návaznost a propojení záměru na železniční
dopravu v regionu, parkoviště typu P+R, K+R parkoviště a její návaznost na
144

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101

propojení s trasou přeložky. Využitím železnice pro dopravu do Prahy z okolí, by se
tak omezil počet vozidel a množství emisí jak na záměrem uvažované silnici, tak
zejména v cílových částech hlavního města Prahy. Požadujeme proto doplnění
dokumentace o návrh využití propojení záměru s železniční dopravou a modernizací
železnice Kralupy - Noutonice - Praha, čímž by se dosáhlo požadovaných
synergických efektů nové stavby, a to zejména v návaznosti na propojení se
záměrem stavby modernizace železnice Praha - Kladno s odbočkou na Letiště
Václava Havla.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Protože dosavadní výstupy z hlediska hlukové a imisní zátěže nesignalizují
problematické výstupy, lze pouze konstatovat, že pokud by došlo ke snížení
automobilové dopravy na úkor železniční dopravy, potom je v dokumentaci
provedené hodnocení nepochybně na straně bezpečnosti vyhodnocení. Každopádně
pro další projektovou přípravu záměru jsou formulovány podmínky ve vztahu
k hodnocení hlukové a imisní zátěže na základě aktualizovaného modelu dopravy
včetně podmiňujícího jižního obchvatu obce Velké Přílepy.
j) Chybějící opatření, která zabrání dálkové tranzitní přepravě
Celá dokumentace je zpracována bez opatření, která zabrání dálková tranzitní
přepravě mezi D7 a D8, dle požadavků závazného stanoviska EIA k návaznému
obchvatu Kralup nad Vltavou.
Přesné znění podmínky závazného stanoviska EIA k obchvatu Kralup nad Vltavou:
- Projednávaný záměr „Obchvat Kralup nad Vltavou včetně mostu, jako součást
aglomeračního okruhu -1. etapa" bude možné uvést samostatně do provozu pouze
za předpokladu, že bude vybudována a plně zprovozněna část silničního okruhu
kolem Prahy v segmentu Ruzyně - Březiněves (stavby 518 a 519), která propojí
dálnici D8 směrem na Teplice s rychlostní silnicí R7 a dále dálnicí D5 směrem na
Plzeň a napojí se na již stávající část okruhu kolem Prahy u Ruzyně. Současně
budou přijata taková opatření, která zabrání dálkové tranzitní přepravě mezi dálnicí
D8 a rychlostní silnicí R7 po posuzované silnici.
V současné době je obcí Velké Přílepy připravováno omezení nákladní tranzitní
dopravy nad 12t na silnici II/240 a okolních silnicích, tak aby bylo vydáno opatření
obecné povahy v této věci do konce roku 2019. Argumentace zpracovatele
dokumentace k připomínkám podaným k dokumentaci v roce 2018, že nákladní
vozidla budou po dostavbě v roce 2024 raději jezdit přes obce na současné trase
II/240, je tak mylná. Tranzitní nákladní doprava bude tímto opatřením obecné povahy
v těchto obcích zakázána a bude z tohoto regionu vytlačena na silnici I/16 Velvary Slaný.
Dopravní model vynucený odklon tranzitní dopravy zcela chybně, v rozporu s
podmínkami závazného stanoviska EIA a územního rozhodnutí na Obchvat Kralup,
nadále neuvažuje.
Požadujeme proto opakovaně doplnění dokumentace a dopravní a rozptylové studie
o opatření, která zabrání dálkové tranzitní přepravě mezi dálnicí D8 a D7 po
posuzované silnici II. třídy a bude ji směrovat na opravenou přeložku silnice I/16
Velvary - Slaný.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
SOKP je stavba komunikace mezinárodního významu připravovaná nezávisle
státním investorem. Přeložka II/240 slouží k obsluze severovýchodní části
Středočeského kraje, jedná se tedy o stavbu jiného významu a její příprava není
časově ani jinak koordinována s dostavbou SOKP.
Za podstatné z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví lze označit skutečnost, že dokumentace hodnotí i stav, kdy
bude přeložka II/240 zprovozněna před D0 518, 519 a s tím veškeré negativní vlivy
způsobující tento harmonogram výstavy.
V modelu dopravy není počítáno s žádným „aktivním“ opatřením k omezení nákladní
dopravy na přeložce (to je bez legislativního zákazu jízdy nákladních vozidel).
Prognóza tedy počítá i s možností využití dálkové dopravy pro určité přepravní
vztahy, pro které je trasa po přeložce výhodnější. Lze proto konstatovat, že
posouzení předkládané v dokumentaci je na straně bezpečnosti.
k) Já, Ing. Vlastimil Zaviačič, občan bydlící trvale v obci Velké Přílepy, Halasova 714
a předseda Spolku Kamýk - občanů žijících trvale v obci Velké Přílepy, sídlo
Halasova 714, IČ: 04498763, zásadně nesouhlasím a upozorňuji na nezákonný
postup v procesu posuzování záměru přeložky silnice II/240 (R7-D8) úsek mezi
rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II. třídy č. II/101 a proto podávám toto
vyjádření:
Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
I.
Dne 8.12.2015 bylo Krajským úřadem středočeského kraje (KÚSK) na portále
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA STC1945 zveřejněno
Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení, kterým současně vyzvalo všech 15
dotčených obcí ke zveřejnění tohoto záměru na jejich úřední desce a o písemné
vyrozumění o datu vyvěšení této informace a to v nejkratším možném termínu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Obec Kněževes, U národního výboru 62, 252 68 Kněževes,
Obec Tuchoměřice, V Kněžívce 212, 252 67 Tuchoměřice,
Obec Středokluky, Lidická 61, 252 68 Středokluky,
Obec Číčovice, Číčovice 16, 252 68 Středokluky,
Obec Lichoceves, Lichoceves 20, 252 64 Velké Přílepy,
Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy,
Obec Svrkyně, Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně,
Obec Tursko, Čestmírovo nám. 59, 252 65 Tursko,
Obec Holubice, Holubice 175, 252 65 Tursko,
Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01,
Obec Chvatěruby, Chvatěruby 230, 278 01 Kralupy nad
Vltavou
Obec Zlončice, Zlončice 40, 278 01 Zlončice,
Obec Kozomín, Kozomín 28, 277 45 Úžice u Kralup nad
Vltavou
Obec Postřižín, Pražská 42, 250 70 Postřižín,
Obec Dolany, Dolany 95, 278 01 Dolany,

http://www.knezeves.cz/
http://www.tuchomerice.eu/
http://www.stredokluky.cz
http://www.cicovice.cz/
http://www.lichoceves.cz/
http://www.velke-prilepy.cz/
http://www.svrkyne.cz
http://www.tursko.cz/
http://www.holubicekozinec.cz/
https://www.mestokralupy.cz/
http://www.chvateruby.cz/
http://www.obeczloncice.cz/
http://www.kozomin.cz/
http://www.obecpostrizin.cz/
http://www.dolany.cz/

Z volně dostupných informací elektronických úředních desek obcí Svrkyně,
Kněževes, Zlončice, Chvatěruby a Dolany vyplývá, že tyto obce uvedené Oznámení
o zahájení zjišťovacího řízení na svých elektronických úředních deskách, umožňující
dálkový přístup, v rozporu se zákonem, v zákonem požadované lhůtě tj. neprodleně
dosud nezveřejnily!
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II.
Dne 4.2.2016 byla Krajským úřadem středočeského kraje (KÚSK) na portále
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA STC1945 zveřejněna Informace o závěru
zjišťovacího řízení, kterou současně vyzvalo 15 dotčených a výše uvedených obcí ke
zveřejnění tohoto záměru na jejich úřední desce a o písemné vyrozumění o datu
vyvěšení této informace a to v nejkratším možném termínu.
Z volně dostupných informací elektronických úředních desek obcí Tuchoměřice,
Kněževes, Svrkyně, Kralupy nad Vltavou, Zlončice, Chvatěruby a Dolany vyplývá, že
tyto obce uvedené Informace o závěru zjišťovacího řízení na svých elektronických
úředních deskách, umožňující dálkový přístup, v rozporu se zákonem, v zákonem
požadované lhůtě tj. neprodleně dosud nezveřejnily.
III.
Dne 20.7.2017 byla Krajským úřadem středočeského kraje
(KÚSK)
na
portále https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA STC1945 zveřejněna Informace o
předání dokumentace vlivů záměru, kterou současně vyzvalo 15 dotčených a výše
uvedených obcí ke zveřejnění tohoto záměru na jejich úřední desce a o písemné
vyrozumění o datu vyvěšení této informace a to v nejkratším možném termínu.
Z volně dostupných informací elektronických úředních desek obcí Kněževes,
Číčovice, Lichoceves, Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby a Zlončice vyplývá, že tyto
obce uvedené Informace o předání dokumentace vlivů záměru na svých
elektronických úředních deskách, umožňující dálkový přístup, v rozporu se zákonem,
v zákonem požadované lhůtě tj. neprodleně dosud nezveřejnily.
IV.
Dne 6.11.2017 byla Krajským úřadem středočeského kraje
(KÚSK)
na
portále https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA STC1945 zveřejněna Informace o
vrácení dokumentace, kterou současně vyzvalo 15 dotčených a výše uvedených obcí
ke zveřejnění tohoto záměru na jejich úřední desce a o písemné vyrozumění o datu
vyvěšení této informace a to v nejkratším možném termínu.
Z volně dostupných elektronických informací úředních desek obcí Středokluky,
Kněževes, Lichoceves, Svrkyně, Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby, Zlončice a
Postřižín vyplývá, že tyto obce uvedené Informace o předání dokumentace vlivů
záměru na svých elektronických úředních deskách, umožňující dálkový přístup, v
rozporu se zákonem, v zákonem požadované lhůtě tj. neprodleně dosud
nezveřejnily.
V.
Dne 16.5.2018 byla Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy na portále
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA PHA1073 a následně dne 22.5.2018 na
úřední desce Krajského úřadu středočeského kraje (KÚSK) zveřejněna Informace o
doplněné dokumentaci, kterou současně vyzvalo 15 dotčených a výše uvedených
obcí ke zveřejnění tohoto záměru na jejich úřední desce a o písemné vyrozumění o
datu vyvěšení této informace a to v nejkratším možném termínu.
Z volně dostupných elektronických informací úředních desek obcí Kněževes,
Číčovice a Lichoceves vyplývá, že tyto obce uvedené Informace o doplněné
dokumentaci na svých elektronických úředních deskách, umožňující dálkový přístup,
zveřejnily v rozporu se zákonem, když podvodně a dodatečně manipulovaly s daty
zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce. Tyto podvodné praktiky obcí
byly zaznamenány po podání dotazu na zveřejnění v této věci s Magistrátem hl.m.
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Prahy. Obec Chvatěruby opět tyto dokumenty nezveřejnila na úřední desce, ale
umístila je v rozporu se zákonem, v jiné části Přehled dokumentů.
VI.
Dne 19.9.2018 byla Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy na portále
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA PHA1073 zveřejněna Informace o vrácení
dokumentace, kterou současně vyzvalo 15 dotčených a výše uvedených obcí ke
zveřejnění tohoto záměru na jejich úřední desce a o písemné vyrozumění o datu
vyvěšení této informace a to v nejkratším možném termínu.
Z volně dostupných elektronických informací úředních desek obce Tuchoměřice
vyplývá, že tato obec uvedené Informace o předání dokumentace vlivů záměru na
své elektronické úřední desce, umožňující dálkový přístup, v rozporu se zákonem, v
zákonem požadované lhůtě tj. neprodleně dosud nezveřejnila.
VII.
Dne 6.5.2019 byla Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy na portále
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA
PHA1073
zveřejněna
Doplněná
dokumentace, kterou současně vyzvalo 15 dotčených a výše uvedených obcí ke
zveřejnění tohoto záměru na jejich úřední desce a o písemné vyrozumění o datu
vyvěšení této informace a to v nejkratším možném termínu. Vzhledem k rozšíření
záměru o obchvat obce Velké Přílepy, který je plánován i v katastrálním území obce
Statenice, měla být i tato obec, jako dotčený samosprávný celek, doplněna na
seznam dotčených obcí. Z této skutečnosti vyplývá, že Doplněná dokumentace
nebyla řádně zveřejněna na úřední desce ani elektronické úřední desce obce
Statenice. Tato obec a její obyvatelé tak neměli možnost se o posuzování vlivu na
životní prostředí tohoto záměru vůbec dozvědět a byla jim zcela upřena možnost
efektivně se k tomuto záměru vyjádřit.
VIII.
Současně žádám, aby nezákonný proces zveřejnění a nezákonný postup dotčených
obcí Lichoceves, Svrkyně, Číčovice, Kněževes, Tuchoměřice, Kralupy nad Vltavou,
Zlončice, Středokluky, Postřižín, Dolany, Chvatěruby a Statenice byl dle požadavku
zákona detailně popsán zpracovatelem posudku RNDr. Tomášem Bajerem CSc., v
jeho vyjádření k celkovému procesu posuzování včetně účasti veřejnosti, zejména v
souvislosti s porušením práv 84% jednotlivých občanů obcí, kde nebyly tyto
informace řádně zveřejněny dle požadavku § 26 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád
a s §16 odst. 2 a 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí.
Prověření procesních chyb a souladu se zákonem při zveřejňování všech
jednotlivých stupňů procesu EIA má zcela zásadní vliv na zákonnost úředního
postupu v této věci. Dle našeho názoru v tomto řízení nebyl naplněn účel
zveřejňování informací, jímž je umožnit účast veřejnosti v procesu posuzování vlivů
na životní prostředí EIA, když v důsledku pochybení byla osobám z 12 obcí, z
celkových 16 dotčených obcí v této věci, odepřena možnost účastnit se efektivně
procesu EIA. Dvanáct dotčených obcí v tomto procesu posuzování vlivu na životní
prostředí zcela prokazatelně porušilo §16 odst. 2 a 3 zákona č. 100/2001 Sb. a §26
zákona č. 500/2004 Sb. a znemožnilo tak efektivní účast veřejnosti v procesu EIA.
V judikátu se k tomuto názoru přiklonil ve svém rozhodnutí již v roce 2012 i Nejvyšší
soud v rozsudku 30 Cdo 2373/2012, kde se v odůvodnění rozsudku uvádí, že
„výkladem § 26 zákona č. 500/2004 Sb. nelze dovodit nic jiného, než že tento záměr
musí být zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za situace, kdy většina
občanů ví o tom, že úřední desky obcí mají být vedeny i způsobem umožňujícím
dálkový přístup a na toto spoléhají, by jiný výklad vedl k poškození občanů, kteří
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spoléhají na to, že i tzv. „elektronická úřední deska" obce je vedena řádně a jsou na
ní uveřejňovány údaje v souladu s právními předpisy. Jestliže uvedená pravidla
publikace nejsou zcela (nebo zčásti - např. i tím, že obsah úřední desky není
zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup) dodržena, pak je třeba uzavřít, že
za těchto okolností jde o právní úkon contra legem (protiprávní, nelegální), neboť
zveřejnění nebylo zákonem předepsaným způsobem dodrženo“.
IX.
V této věci bude také podán podnět ve smyslu § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, Ministerstvu životního prostředí ČR, aby prověřil zákonnost a postup KÚSK a
MHMP, který v rozporu s §16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na
životní prostředí v platném znění, řádně nezajistil zveřejnění informací a stanovisek
uvedených v odstavcích 1 a 2, a) na úředních deskách dotčených územních
samosprávných celků a b) na internetu.
Z výše uvedených důvodů tímto žádám Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního
města Prahy, aby pro zcela zřejmé a opakované porušení § 26 zákona č. 500/2004
Sb. správní řád a s §16 odst. 2 a 3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na
životní prostředí, posuzování záměru ukončil, případně vydal zamítavé stanovisko k
tomuto záměru, jako protiprávnímu úkonu ve všech jednotlivých stupních jeho
projednávání.
Součástí tohoto vyjádření jsou dále následující přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

Email Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy o neexistenci potvrzení o vyvěšení informací o předání
dokumentace na úředních deskách obcí Čičovice, Lichoceves, Kralupy nad Vltavou a Zlončice.
Email Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy o neexistenci potvrzení o vyvěšení informací o vrácení
dokumentace na úředních deskách obcí Středokluky, Lichoceves, Svrkyně, Kralupy nad Vltavou, Zlončice a Postřižín.
Zveřejnění informace o doplněné dokumentaci na úřední desce obce Kněževes dne 21.5.2018 na fotografii ze dne
28.5.2018
Neuveřejnění na elektronické úřední desce ze dne 28.5.2018
Vyvěšení informace na elektronické úřední desce obce Kněževes až dne 1.6.2018 v rozporu s kamennou úřední deskou.
Potvrzení KÚSK nedoručení informací o zveřejnění vrácení dokumentace na úřední desce obcí Středokluky, Lichoceves,
Svrkyně, Kralupy nad Vltavou, Zlončice a Postřižín
Potvrzení KÚSK nedoručení informací o zveřejnění předání dokumentace na úřední desce obcí Číčovice, Lichoceves a
Zlončice.
Elektronická úřední deska obce Chvatěruby bez zveřejňovaných údajů
Zveřejnění informací o přeložce II/240 a dalších informací patřících na úřední desku je v jiné sekci neodpovídající zákonu Přehled dokumentů:
Doložení nezveřejnění Závěrů zjišťovacího řízení na elektronické úřední desce obce Tuchoměřice, které KÚSK zveřejnil
dne 18.1.2016
Doložení nezveřejnění Informace o druhém vrácení dokumentace na elektronické úřední desce obce Tuchoměřice, které
KÚSK zveřejnil dne 21.9.2018
Doložení nezveřejnění Vrácení dokumentace na elektronické úřední desce obce Středokluky, které KÚSK zveřejnil dne
6.11.2017
Doložení nezveřejnění Vrácení dokumentace na elektronické úřední desce obce Středokluky, které KÚSK zveřejnil dne
6.11.2017
Doložení nezveřejnění Dokumentace na elektronické úřední desce obce Čičovice, které KÚSK zveřejnil dne 20.7.2017
Doložení nezveřejnění Doplněné dokumentace na úřední desce obce Čičovice, které MHMP zveřejnil dne 22.5.2018
Fotografie úřední desky část 1. obce Čičovice ze dne 29.5. bez zveřejněné doplněné dokumentace.
Fotografie úřední desky část 2. obce Čičovice ze dne 29.5. bez zveřejněné doplněné dokumentace.
Doložení dodatečného zveřejnění Doplněné dokumentace na elektronické úřední desce obce Čičovice, které MHMP
zveřejnil dne 22.5.2018 a obecní úřad Čičovice podvodně a dodatečně v červnu 2018 doplnil na elektronickou úřední
desku se zpětným datem 22.5.2018
Doložení dodatečného zveřejnění Doplněné dokumentace na úřední desce obce Čičovice, které MHMP zveřejnil dne
22.5.2018. Fotografie úřední desky část 1. obce Čičovice ze dne 7.6.2018 s podvodně a dodatečně zveřejněnou informací
o Doplněné dokumentace.
Doložení nezveřejnění Dokumentace na elektronické úřední desce obce Lichoceves, které KÚSK zveřejnil dne 20.7.2017
Doložení nezveřejnění Vrácení dokumentace na elektronické úřední desce obce Lichoceves, které KÚSK zveřejnil dne
6.11.2017
Doplněné zveřejnění 28.5.2018 na úřední desku. Z detailu stránek obce Lichoceves je zřejmé, že tento dokument byl
vložen na stránky obce až 5.6.2018, tedy v rozporu s datem zveřejnění na úřední desce. Manipulace s daty uveřejnění
obcí je zřejmá. Na kamenné úřední desce vyvěšeno údajně od 30.5.2018, na internetu údajně od 28.5., přitom na
elektronickou úřední desku vloženo podvodně a dodatečně až 5.6.2018.
Údajné zveřejnění na úřední desce obce Lichoceves vyvěšeno údajně a podvodně od 30.5.2018. Fotografie ze 7.6.2018
Doložení nezveřejnění Závěrů zjišťovacího řízení obce Kralupy nad Vltavou na elektronické úřední desce, které bylo
zveřejněno KÚSK dne 18.1.2016.
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24. Doložení nezveřejnění Dokumentace obce Kralupy nad Vltavou na elektronické úřední desce, které bylo zveřejněno KÚSK
dne 20.7.2017.
25. Doložení nezveřejnění Vrácení Dokumentace obce Kralupy nad Vltavou na elektronické úřední desce, které bylo
zveřejněno KÚSK dne 6.11.2017.
26. Doložení nezveřejnění Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení obce Zlončice na elektronické úřední desce, které bylo
zveřejněno KÚSK dne 4.12.2015.
27. Doložení nezveřejnění Závěru zjišťovacího řízení obce Zlončice na elektronické úřední desce, které bylo zveřejněno KÚSK
dne 18.1.2016.
28. Doložení nezveřejnění Dokumentace obce Zlončice na elektronické úřední desce, které bylo zveřejněno KÚSK dne
20.7.2017.
29. Doložení nezveřejnění Vrácení Dokumentace obce Zlončice na elektronické úřední desce, které bylo zveřejněno KÚSK
dne 6.11.2017.
30. Doložení nezveřejnění Vrácení Dokumentace obce Postřižín na elektronické úřední desce, které bylo zveřejněno KÚSK
dne 6.11.2017.
31. Doložení nezveřejnění Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení obce Dolany na elektronické úřední desce, které bylo
zveřejněno KÚSK dne 4.12.2015.
32. Doložení nezveřejnění Závěru zjišťovacího řízení obce Dolany na elektronické úřední desce, které bylo zveřejněno KÚSK
dne 18.1.2016.
33. Přehled datumů zveřejněných a nezveřejněných povinných informací na úřední desce umožňující dálkový přístup
dotčených obcí.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Náležitosti posudku jsou jednoznačně definovány Přílohou č.5 zákona č. 100/2001
Sb.v platném znění. Obsah posudku je tedy dán touto přílohou. Je tedy patrné, že
„není úkolem zpracovatele posudku komentovat nezákonné postupy v rámci procesu
zveřejnění dokumentace či nezákonného postupu dotčených obcí“. Smyslem
posudku je posouzení předložené dokumentace a vypracovat posudek ve smyslu již
definované přílohy č.5 zákona č. 100/2001 Sb.v platném znění.
Každopádně považuje
k uvedenému vyjádření:









zpracovatel

posudku

za

vhodné

sdělit

svůj

názor

Neúplné zveřejnění informace o oznámení je překonáno vydaným závěrem zjišťovacího řízení,
podle kterého záměr podléhá posouzení. Tím není zabráněno veřejnosti účastnit se procesu,
vyjadřovat se k záměru a k jeho hodnocení. Oznámení nenahrazuje posouzení záměru, slouží
k rozhodnutí, zda záměr posoudit, či nikoliv.
Neúplné zveřejnění závěru zjišťovacího řízení nemůže mít dopad na výsledek posouzení, neboť
se jedná o vyjádření, vůči kterému nelze zasílat připomínky, podávat odvolání apod.
Neúplné zveřejnění informace o dokumentaci (2017) a její první přepracované verzi (2018) je
překonáno poslední verzí dokumentace (2019). Informace o ní byla zveřejněna na všech úředních
deskách s tím, že každý má možnost se k ní vyjádřit. Zákon hovoří pouze o vyjádření
k dokumentaci. Závěrečné závazné stanovisko EIA tak bude vycházet z těch nejaktuálnějších
informací, tedy z poslední verze dokumentace.
Magistrát hlavního města Prahy nepochybil, když zaslal přepracované dokumentace všem
dotčeným územně samosprávným celkům ke zveřejnění. Povinnost zveřejnit mají obce a příslušný
úřad nemá žádné nástroje, jak je k tomu donutit. Lhůty se počítají od zveřejnění informace na
úřední desce dotčeného kraje. K tomu došlo a datum zveřejnění na desce obce na určení lhůty
nemá vliv.
Obchvat Velkých Přílep není součástí záměru. Jde o podmiňující investici (opatření ke zmírnění
vlivů), které podléhá samostatnému procesu EIA. V takovém procesu budou Statenice dotčeným
územním samosprávným celkem. Každopádně obec Statenice se ke zveřejněné dokumentaci
v zákonné lhůtě vyjádřila.

21) C.L.
vyjádření ze dne 2.6. 2019 bez č.j.
Podstata vyjádření:
V souladu s § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA"), tímto podávám v
zákonem stanovené lhůtě nesouhlasné vyjádření, které odůvodňuji následovně:
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Jsem dotčenou osobou ve smyslu § 3 písm. i) zákona EIA, neboť jsem dotčenou
veřejností - osobou, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení
dotčena ve svých právech nebo povinnostech.
a) Akustická studie v části týkající se vlivu kumulativních účinků hluku z letecké
dopravy na letišti Václava Havla nevychází z aktuálních dat a pro obec Velké Přílepy
nebylo zpracováno posouzení kumulativního účinku hluku z letecké dopravy a
automobilové dopravy.
Pro posouzení kumulativních účinků hluku z letecké dopravy na letišti Václava Havla
byla použita Zpráva o hlukové situaci na letišti Praha Ruzyně za roky 2014 a 2015. V
roce 2015 byl počet přepravených cestujících na letišti Václava Havla 12 030 928, v
roce 2018 byl počet přepravených cestujících na letišti Václava Havla 16 797 006.
Jedná se tedy o nárůst o cca 40 %. Tedy při posouzení kumulativních účinků hluku z
letecké dopravy na letišti Václava Havla se vycházelo ze zastaralých a neaktuálních
údajů. V roce 2026 by měla být dokončena nová paralelní dráha, u které se
předpokládá, že navýší počet přepravených cestujících o minimálně 10 milionů osob.
Dle měření hluku, které bylo provedeno Letištěm Praha v roce 2017 v obci Velké
Přílepy, viz protokol č. 0617- 120A17-LKPR18, je hluk od letecké dopravy v obci v
denní dobu 48,7 dB a v noční dobu 39,8 dB. Kumulativní účinek hluku z letecké
dopravy a automobilové dopravy v obci Velké Přílepy ve studii nebyl posouzen.
Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, že obydlená část obce Velké Přílepy je
vzdálena od přeložky jen 210 m a dále, že obec Velké Přílepy se nachází v území
kategorie B - obce dotčené hlukem z opakovaných přeletů letadel, žádám, aby
akustická studie dokumentace EIA byla aktualizována o vliv kumulativních účinků
hluku z letecké dopravy na letišti Václava Havla na základě aktuálních dat a
predikovaných hodnot po dokončení budované paralelní dráhy pro výpočtové body
35-41. Žádám o doplnění studie o posouzení kumulativního účinku hluku z letecké
dopravy a automobilové dopravy v obci Velké Přílepy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci procesu EIA na paralelní dráhu Letiště Václava Havla bylo dopisem
Ministerstva zdravotnictví sděleno, že dosud ze strany Světové zdravotnické
organizace (WHO) nebyla vytvořena metodika, která by umožnila hodnocení
kombinovaného vlivu (tzv. synergické účinky) různých zdrojů hluku na zdraví
exponovaných osob, a to ani při souběhu dopravních zdrojů, to je kombinace a
kumulace hluku ze silniční a železniční nebo letecké dopravy. Protože nejsou dosud
dostupné odborné podklady, z nichž by bylo možné při tvorbě metodiky vycházet,
nelze proto vytvořit ani metodiku na národní úrovni.
Ve studii vlivů na veřejné zdraví byl stanovení počtu obtěžovaných a při spánku
rušených obyvatel použit výpočetní postup, kdy se hluk z letecké dopravy
přepočítává na hluk z automobilové dopravy se stejným obtěžujícím účinkem.
Vzhledem k absenci metodiky však nelze žádný takový výstup porovnat s limitem,
protože pro synergické vlivy není žádný hygienický limit stanoven.
b) Příloha B. 15 Jižní obchvat obce Velké Přílepy, životní prostředí nebyla
zpracována v celém rozsahu navrhované trasy obchvatu. Obcí Velké Přílepy byl
navržen Jižní obchvat Velkých Přílep ve dvou částech. Část 1, která byla schválena
na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 7. 3. 2019 usnesením číslo 20/2019 a
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předána na Středočeský kraj, a část 2, která byla schválena na veřejném zasedání
zastupitelstva obce dne 23. 4. 2019 usnesením číslo 31/2019 a předána na
Středočeský kraj. Příloha B. 15 Jižní obchvat obce Velké Přílepy, životní prostředí je
zpracována pouze pro část 1 obchvatu. Vzhledem k výše uvedenému žádám o
dopracování a aktualizaci Přílohy B. 15 Jižní obchvat obce Velké Přílepy, životní
prostředí tak, aby respektovala celou navrženou trasu v části 1 a v části 2.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Obchvat doplněný do dokumentace EIA řeší aktuální problém napojení přeložky do
Kladenské ulice s nevyhovující kapacitou a technickým stavem. Z hlediska ŽP je
návrh zahrnutý v EIA dle názoru zpracovatele posudku akceptovatelný a řeší
problém napojení přeložky. Po realizaci přeložky s tímto obchvatem dojde k poklesu
dopravy v ul. Kladenská, Pražská i Roztocká oproti stavu bez přeložky. Rozsah
uvedeného řešení související s hodnoceným záměrem nebyl obcí Velké Přílepy
rozporován. Požadavky na aktualizovanou hlukovou studii pro řešený záměr
požaduje zohlednit i Jižní obchvat obce Velké Přílepy. Prodloužení obchvatu není
vyvolanou investicí tohoto záměru. Jižní obchvat obce Velké Přílepy bude podroben
samostatnému procesu posuzování vlivů na životní prostředí. V návrhu závazného
stanoviska je současně uvedena následující podmínka:


projektové přípravy posuzované stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí
D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
koordinovat tak, aby bylo možné zajistit kolaudaci obou staveb ve stejném termínu; obě
stavby musí být zprovozněny současně

c) Dokumentace EIA pro doporučovanou variantu vedení přeložky B neobsahuje
návrh technických opatření ke snížení negativních dopadů hluku a emisí na zdraví
občanů v části vedení trasy v km 4.9 - 6 u obce Velké Přílepy.
Obydlené části obce Velké Přílepy jsou ze všech obcí po trase přeložky nejblíže
přeložce, a to ve vzdálenosti 210 m. Jsou zde největší negativní dopady na životní
prostředí a zdraví občanů.
V závěrečném hodnocení Rozptylové studie se kromě jiného konstatuje: že dojde ke
zvýšení koncentrací škodlivých látek, že bude docházet k překročení zdravotních
limitů - u denních koncentrací polétavého prachu PM10 se v okolí záměru mohou
vyskytnout nadlimitní koncentrace ve více než povolených 35 případech za rok,
stejně tak nelze zcela vyloučit překročení imisního limitu pro průměrné roční
koncentrace polétavého prachu PM2,5, u kterých se však již ve výchozím stavu
očekává výskyt hodnot těsně pod hranicí imisního limitu. V dokumentaci EIA
doporučované variantě B na kraji obydlené zástavby lokality Kamýk (výpočtové body
35-41), bylo vypočteno, že akustické příspěvky výhradně z provozu na navrhované
přeložce budou až 56,2 dB v denní a do 48,1 dB v noční dobu, což je pouze 4 dB
nebo 2 dB pod zdraví škodlivou hranicí. Současně pro doporučovanou variantu
vedení přeložky B ve vedení trasy v km 4.9 - 6 u obce Velké Přílepy nejsou v
dokumentaci navržena žádná technická opatření nebojsou navržena jen částečná a
nedostačující ke snížení negativních dopadů hluku a emisí na zdraví občanů, jako
jsou přírodní val, zalesnění, snížení rychlosti, nehlučný asfalt apod.
Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, že obydlená část obce Velké Přílepy je
vzdálena od přeložky jen 210 m a negativní dopady hluku a emisí na zdraví občanů
budou velmi výrazné, žádám, aby dokumentace EIA byla dopracována o návrh
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technických opatření ke snížení negativních dopadů hluku a emisí na zdraví občanů
v celé části vedení trasy v km 4.9 - 6 u obce Velké Přílepy.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jak je z dokumentace patrné, v oblasti Kamýku je navrhován zemní val s tím, že
parametry zemního valu budou upřesněny v DÚR na základě hlukové studie,
zpracované na základě aktuálního dopravního modelu, který zohlední jižní obchvat
Velkých Přílep. Zemní val je v oblasti Kamýku navržen z důvodu předpokládaného
nárůstu dopravy mezi MÚK vlivem jižního obchvatu Velkých Přílep. Zemní val bude
ozeleněn řadami stromů a keřů. Vegetační úpravy budou mít rovněž izolační funkci z
hlediska snižování úrovně znečištění ovzduší (proti prašnosti). V tomto smyslu je
v dokumentaci uvedena podmínka, která je posudkem modifikována do návrhu
závazného stanoviska.
Z hlukové studie a z dokumentace dále vyplývá, že na vhodném úseku k.ú. Velké
Přílepy je trasa vedena v zářezu. Protihluková opatření nebyla navržena, neboť
provozem přeložky nedojde u stávající obytné zástavby k překročení hygienických
limitů.
Každopádně v návrhu závazného stanoviska je uvedena podmínka na aktualizaci
hlukové studie.
Rozptylová studie uvádí, že z hlediska plnění imisních limitů lze konstatovat, že
záměr nebude mít u většiny imisních charakteristik vliv na plnění imisních limitů.
Podél hodnocené komunikace se nepředpokládá nárůst koncentrací nad hranici
imisního limitu, výjimkou mohou být jen denní koncentrace částic PM10, kde se v
okolí záměru mohou vyskytnout nadlimitní koncentrace ve více než povolených 35
případech za rok, stejně tak nelze zcela vyloučit překročení imisního limitu pro
průměrné roční koncentrace částic PM2,5, u kterých se však již ve výchozím stavu
očekává výskyt hodnot těsně pod hranicí imisního limitu. Významnější nárůst byl
však vypočten jen v těsné blízkosti hodnocené komunikace, zpravidla bez obytné
zástavby, nárůst v zastavěných plochách bude méně významný. V případě
benzo[a]pyrenu bude změna v imisní zátěži vlivem záměru vzhledem k výchozím
hodnotám velmi malá, nicméně překračování imisního limitu je třeba očekávat již ve
výchozích stavech. V prostoru hodnoceného záměru byly zaznamenány 36. nejvyšší
hodnoty denních koncentrací v rozmezí 41,9 – 49,6 μg.m-3. Imisní limit pro takto
definovanou hodnotu je stanoven ve výši 50 μg.m-3. Jak je tedy zřejmé, že již ve
výchozím stavu jsou hodnoty velmi těsně pod hranicí imisního limitu. Po uvedení
záměru do provozu bylo v nejbližším okolí posuzované komunikace lokálně
vypočteno možné zvýšení počtu překročení imisního limitu nad hranici 35 případů za
rok. Jedná se však o lokality bez obytné zástavby. Přesto však rozptylová studie
vzhledem k výši imisních příspěvků v nejvíce ovlivněné zástavbě doporučit realizaci
opatření ke snížení dopadů realizace záměru ve vztahu k částicím PM10 a PM2,5 a na
ně vázaných látek, včetně benzo[a]pyrenu. Vhodným opatřením je výsadba
vegetačních bariér v místech přiblížení posuzované komunikace k obytné zástavbě
sídel.
Obdobně je v návrhu závazného stanoviska formulován požadavek na aktualizaci
rozptylové studie:


součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná rozptylová studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
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 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy

d) Záměrem je liniová dopravní komunikace, silnice II. třídy v kategorii S 9,5/80, na
vhodných mezikřižovatkových úsecích je navrženo uspořádání 2+1 v kategorii S
13,5/80.
Navrhovaná silnice je navrhována v kategorii, kterou splňují i silnice I. třídy, tj. v
kategorii S9,5/80, navíc v úsecích mimoúrovňového křížení v uspořádání 2+1 v
kategorii S13,5/80. V této kategorii S9,5/80 je aktuálně dokončována výstavba
přeložky silnice I. třídy I/16 Slaný - Velvary. Silnice I/16 mezi dálnicemi D7 a D8
nahrazuje severní část Pražského okruhu D0, jehož výstavba není v nejbližších
letech reálná. Umožňuje především propojení ve směru sever-západ, tj. dálnice D8 a
dálnice D5 mimo zastavěné území hlavního města Prahy.
Vzhledem k tomu, že navrhovaná silnice nemá dle podmínek Územního rozhodnutí
na II. etapu (Obchvat Kralup) sloužit k tranzitní dopravě, požaduji přepracování
dokumentace a její posouzení ve skutečných parametrech silnice II. třídy v kategorii
7,5/70. Je zde totiž vysoké aktuální riziko následné administrativní změny na silnici I.
třídy, stejně jako je tomu u silnice I/16 a přivedení nežádoucí tranzitní nákladní
dopravy. Dovoluji si upozornit, že nejasná kategorizace komunikace v projednaných
zásadách územního rozvoje ZÚR, kde byla uvedena silnice II. třídy, ve vydané ZÚR
následně „silníce vyšší třídy", byla v minulosti i důvodem zrušení této komunikace v
ZÚR Středočeského kraje Krajským soudem v Praze. Snahy o reálnou výstavbu
silnice I. třídy jsou tak přes toto soudní rozhodnutí stále zřejmé.
Při přepracování na kategorii 7,5/70 bude celková dopravní kapacita navýšena a
nadále zcela dostatečná, vzhledem k pokračujícímu provozu na stávající II/240, která
na většině trasy dosahuje stejné kategorie 7,5/70. Současně dojde změnou
typizované návrhové kategorie i ke snížení trvalého záboru zemědělské půdy s I.
třídou ochrany půdy o více než 20% u tohoto záměru! Z technických studií
vypracovaných VPÚ DECO PRAHA a.s. z 8/2016 vyplývá také značná úspora ve
výši 25% stavebních nákladů, která by umožňovala dopracování dalších nutných
kompenzačních opatření.
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům jsem přesvědčená, že není možné k
záměru „PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 - D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ
D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101 vydat souhlasné stanovisko.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jak bylo sděleno projektantem záměru, navržená kategorie vychází z požadavku
zajištění úrovně kvality dopravy pro výhledový horizont 20 let po zprovoznění
(požadavek daný normou). Tato kategorie je i kategorií užívanou pro silnice I. tříd, ale
zároveň je tuto kategorii možné navrhnout i pro silnice II. tříd. Přepracováním na
kategorii S7,5/70 by nebyla splněna podmínka zajištění požadovaného stupně
úrovně kvality dopravy a návrh by byl v rozporu s normou.
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22) D.R.
vyjádření ze dne 9.6. 2019 bez č.j.
Podstata vyjádření:

Dne 10. 5. 2019 byla na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje
zveřejněna pod č.j. 060440/2019/KUSK informace Ministerstva životního prostředí o
doplněné dokumentaci podle př. č. 4 k cit. zákonu záměru „Přeložka silnice n/240 (D7
- D8) - usek mezi rychlostní silnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“. Na
základě ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.„ o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon EIA“), podávám tímto v
zákonné lhůtě k této doplněné dokumentaci vlivů záměru (dále jen „dokumentace“)
následující nesouhlasné vyjádření.
Jsem občanem obce……….. která je záměrem přímo dotčena, kde bydlím…………...
ulici. Dále jsem vlastníkem pozemků p.č…………
Tyto mé pozemky jsou záměrem přímo dotčeny. Též musím uvést, že v dotčené
oblasti hospodařím jako soukromý zemědělec.
Dne 21. 6. 2018 jsem podal Nesouhlasné vyjádření k doplněné dokumentaci, neboť
jsem se domníval, že dokumentace trpí řadou nedostatků, které jsem v podání uvedl.
Dále jsem vyslovil nesouhlas s vypořádáním převážné části mých připomínek, které
jsem k dokumentaci vznesl 21. 8. 2017.
Zpracovatel se s mými připomínkami podanými k dokumentaci dne 21.6. 2018
vypořádal v Příloze B.13 - Vypořádání připomínek k doplněné dokumentaci. Většinu
mých připomínek však musím pokládám za nevypořádanou nebo vypořádanou jen
částečně. Proto nevypořádané připomínky zásadního rázu uvádím znova a dále
připojuji připomínky nové, které vznikly na základě doplnění dokumentace.
Pozn.: Pokud je uveden text psaný kurzívou, jedná se o citaci z dokumentace.
Připomínka č. 1 - Přeložka silnice II/240 (D7-D8) jako náhrada SOKP.
Tuto připomínku uvádím opakovaně, protože zpracovatel dokumentace není
schopen se s ní vypořádat. V komentáři č.1 (str. 2-4 příloha B.13) uvádí:
Kapacita navržené komunikace je výrazně nižší než kapacita plánované
severozápadní části SOKP. Vzhledem k tomuto omezení ji nelze považovat za
náhradu (ani částečnou) páteřní komunikace určené pro dálkovou a
mezinárodní dopravu. Navádění a značení dálkových cílů na současné páteřní
síti nebude měněno a tato doprava nebude na novou komunikaci naváděna.
S tímto vyslovuji zásadní nesouhlas! Kapacita komunikace není zas až tak
rozhodující, přesto bude ale na úrovni silnice I. třídy (viz níže). Nejdůležitějším
faktorem je, že přeložka v případě absence SOKP bude nejbližší a nejkratší
variantou objezdu Prahy v segmentu D7 - D8. Neustále se objevující průtahy v
přípravě výstavby SOKP dávají tušit, že bude postaven buď s velkou časovou
prodlevou a nebo vůbec. Potom zůstane nejbližší možností objezdu Prahy ze
severozápadu právě přeložka II/240. Přeložka II/240 může tedy sloužit jako náhrada
SOKP! Dokládá to i text, který je uveden ve Studii vlivu na krajinný ráz (str. 17 příloha
B.8):
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Výhody - jedná se o výstavbu části aglomeračního okruhu, který může po
určitou dobu suplovat neexistující SOKP (další kapacitní propojení obou břehů
Vltavy).
V podstatě totožný text lze nalézt v příloze B.9 Dopravní studie (str.14 - 16):
Největší přínos přeložky bude do zprovoznění SOKP 518, 519 mezi Ruzyní a
Březiněvsí, kdy bude sloužit jako alternativa místo chybějící část SOKP. Po
zprovoznění staveb SOKP 518 a 519 význam přeložky klesne.
Argumentovat tím, že dálková a mezinárodní doprava nebude na novou komunikaci
naváděna, se jeví v době satelitních navigací jako naprosto liché.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Přeložka byla posouzena tak, jak byla předložena investorem, tj. bez omezení
nákladní dopravy na přeložce. Za podstatné však lze považovat, že byl posouzen
nejméně příznivý stav, to znamená stav bez SOKP. Je tak patrné, že byl posouzen
nejzatíženější stav, a tedy posouzení bylo provedeno na straně bezpečnosti.
Kapacita silnice je ovlivněna technickými parametry návrhu (kategorie – šířkové
uspořádání, směrové a výškové vedení trasy, typ a uspořádání křižovatek atd.) a
není ovlivněna legislativním zařazením do tříd, které slouží k jejímu zařazení
z hlediska celostátní silniční sítě a s tím spojenou správou a údržbou a zajištěním její
provozuschopnosti.
Dálková doprava na novou přeložku nebude naváděna, ale přesto je dálková
doprava jedoucí po přeložce II/240 (výhodnější trasa pro konkrétní relaci, znalost
místních poměrů, navádění navigací) v dopravní prognóze zohledněna a uváděné
intenzity dopravy ji obsahují. Posouzení záměru je provedeno pro předpokládané
intenzity dopravy a to i v případě zpoždění výstavby D0 518, 519 tak, aby byl
hodnocen nejméně příznivý stav.
V modelu dopravy není počítáno s žádným „aktivním“ opatřením k omezení nákladní
dopravy na přeložce (tj. bez legislativního zákazu jízdy nákladních vozidel). Prognóza
tedy počítá i s možností využití dálkové dopravy pro určité přepravní relace, pro které
je trasa po přeložce výhodnější.
Lze tedy uzavřít, že posouzení záměru je tedy provedeno pro předpokládané
intenzity dopravy, a to i v případě zpoždění výstavby D0 518, 519. Posouzení je tedy
provedeno pro nejméně příznivý stav a je na straně bezpečnosti.
Připomínka č. 2 - Přeložka silnice II/240 jako komunikace pro dálkovou a
mezinárodní dopravu.
I tuto připomínku uvádím opakovaně. Tvrdím, že přeložka silnice II/240 naváže na
sebe dálkovou a mezinárodní dopravu, která zatím původní silnici II/240 nevyužívá
(nebo jen omezeně). Bude tedy využívána uvedenou dopravou jako propojka mezi
D7 a D8. Zpracovatel dokumentace k této připomínce uvádí:
Dálková a mezinárodní doprava je vedena po páteřních komunikacích, kterými
jsou dálnice a silnice I. tříd. Na tyto komunikace je doprava naváděna pomocí
dopravního značení se značením dálkových cílů, čímž je doprava v dané
aglomeraci organizována.
Využívání navržené komunikace dálkovou
dopravou je omezeno celkovou kapacitou komunikace, která je výrazně nižší,
než komunikace určené pro dálkovou dopravu..Propojení dálnic D7 a D8 je v
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současné době v dané oblasti řešeno silnicí I/16. Na této silnici je navíc ve fázi
realizace stavba přeložky I/16 Slaný - Velvary, která výrazně zvyšuje cestovní
rychlost a snižuje jízdní dobu mezi dálnicemi D7 a D8, čímž na sebe naváže
ještě více dálkové dopravy než je tomu dnes.
Stručně řečeno, propojení dálnic D7 a D8 pro dálkovou a mezinárodní dopravu je v
současné době řešeno silnicí I/16 Slaný - Velvary, kde se staví přeložka a po jejím
dokončení po ní bude jezdit ještě více dálkové dopravy než dnes. Celková kapacita
přeložky II/240 je výrazně nižší, než silnice I/16 a tím je omezeno její využívání
dálkovou dopravou.
Proti argumentům zpracovatele uvádím následující:
Přeložka silnice I/16 Slaný - Velvary má celkovou délku cca 13 km. Je navržena jako
silnice I. třídy v kategorii S 9,5/80. Stavba obsahuje 2 mimoúrovňové křižovatky a 3
ostatní křižovatky (2 průsečné a 1 styková). Cena stavby má být cca. 750 mil. Kč
(bez DPH). Propojuje dálnice D7 a D8 a nahrazuje severní část Pražského okruhu
D0, jehož výstavba není v nejbližších letech reálná.
Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) má celkovou délku cca. 13 km (bez obchvatu Kralup
nad Vltavou). Je navržena jako silnice II. třídy v kategorii S 9,5/80. Na vhodných
mezikřižovatkových úsecích je navrženo uspořádání 2+1 v kategorii S 13,5/80.
Stavba obsahuje 4 mimoúrovňové křižovatky. Cena stavby má být dle dostupných
informací v řádu miliard Kč! Na doplnění ještě uvádím, že obchvat Kralup nad
Vltavou je navržen v kategorii S 11,5/80 v délce cca. 3,8 km. (Dle normy se kategorie
S 11,5 navrhuje jen pro dopravně velmi významné silnice, zejména silnice E… ).
Z výše uvedeného vyplývá, že plánovaná přeložka silnice II/240 (D7 - D8) je stejně
nebo více kapacitní než přeložka silnice I/16 Slaný - Velvary. Její využívání dálkovou
dopravou je zcela reálné a nezpochybnitelné! Stejně tak i její využití jako náhrady za
neexistující SOKP.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Využití dálkové dopravy je v dopravním modelu zohledněno. Posouzení je tedy na
straně bezpečnosti. Dle sdělení projektanta navržená kategorie vychází z požadavku
zajištění úrovně kvality dopravy pro výhledový horizont 20 let po zprovoznění
(požadavek daný normou). Kapacita navržené přeložky bude dosahovat řádově
hodnot jako I/16, ale vzhledem k jejímu užívání regionální dopravou neumožňuje
navázání dálkové dopravy v takovém množství jako I/16, která neslouží v takovém
rozsahu regionální dopravě. Využití II/240
dálkovou dopravou je v dopravní
prognóze zohledněno.

Každopádně zpracovatel posudku soudí, že není věcí zpracovatele dokumentace
řešit technické parametry ani ekonomické nároky stavby, nýbrž posoudit velikost a
významnost vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví. Pokud
dopravní model obsahuje i variantu zpoždění výstavby D0 518, 519 tak, aby byl
hodnocen nejméně příznivý stav, potom dále i ze strany zpracovatele posudku bez
dalšího komentáře.
Připomínka č. 3 - Požadavek na změnu kategorie přeložky silnice II/240.
Pokud má být přeložka silnice II/240 skutečnou silnicí II. třídy, která má obsluhovat
region a ne sloužit dálkové a tranzitní dopravě jako náhrada za SOKP, požaduji
přepracování dokumentace a její posouzení ve skutečných parametrech silnice II.
157

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101

třídy v kategorii S 7,5/70. Současně navržená kategorie S 9,5/80 v sobě nese riziko
administrativní změny na silnici I. třídy a přivedení další nežádoucí tranzitní dopravy.
Při přepracování na kategorii S 7,5/70 bude celková dopravní kapacita navýšena a
nadále zcela dostatečná, vzhledem k pokračujícímu provozu na stávající II/240, která
na většině trasy dosahuje stejné kategorie S 7,5/70. Současně dojde změnou
typizované návrhové kategorie i ke snížení trvalého záboru zemědělské půdy s I.
třídou ochrany ZPF o více než 20% u tohoto záměru. Z technických studií
vypracovaných VPÚ DECO PRAHA a.s. z 8/2016 vyplývá také značná úspora ve
výši 25% stavebních nákladů, která by umožňovala dopracování dalších nutných
kompenzačních opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jak bylo konstatováno na veřejném projednání záměru, přepracováním na kategorii
S7,5/70 by nebyla splněna podmínka zajištění požadovaného stupně úrovně kvality
dopravy a stavba by byla v rozporu s normou.
Připomínka č. 4 - Možné rozšíření přeložky silnice II/240.
Tato moje připomínka trvá. Zvolené stavebně technické řešení dovoluje poměrně
snadné rozšíření komunikace o další jízdní pruhy. Např. MÚK Lichoceves je řešena
jako nadjezdná a tedy případné rozšíření je možné bez větších zásahů do původní
konstrukce.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Přeložka byla dokumentací posouzena v podobě, v jaké byla předložena investorem
do procesu posuzování vlivů na životní prostředí – proto úvahy o možném rozšíření
přeložky nejsou předmětem tohoto posuzování. Případné rozšíření komunikace o
další jízdní pruh by znamenalo nový proces EIA.
Připomínka č. 5 - Neposouzení varianty C.
Ve vyjádření k dokumentaci, které jsem podal dne 21. 6. 2018, jsem požadoval, aby
dokumentace byla doplněna řádným posouzením varianty C, která bude navržena
jako silnice s parametry II. třídy. Nestalo se tak a varianta C nebyla oznamovatelem
předložena k posouzení. V dokumentaci tak nejsou posouzeny variantní trasy, jak je
požadováno, protože varianty A, B (B1) jsou vedeny v jednom koridoru. Důvody,
které jsou uvedeny v kap. B. I. 5. (str. 28 - 29) hovoří o určitých negativech této
varianty, ale neříkají nic o tom, že by varianta C nebyla nerealizovatelná. Varianta C
má obrovská pozitiva z hlediska ochrany ZPF, protože prochází přes pozemky s nižší
třídou ochrany a to dokonce i IV. třídou. Zároveň v maximální možné míře prochází v
souběhu se stávající liniovou stavbou - železniční tratí Hostivice - Podlešín a
minimálně tak narušuje půdní držbu. Tato pozitiva nejsou v dokumentaci uvedena.
Požaduji znovu, aby varianta C byla řádně posouzena s ostatními variantami.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyjadřovat se k případným jiným variantám vedení trasy zpracovateli posudku
nepřísluší. Zákon č.100/2001 Sb. v platném znění nestanovuje povinnost
vypracování variant. Zpracovatel dokumentace tedy posoudil záměr v podobě, který
mu byl oznamovatelem zadán a zpracovatel posudku je tedy logicky povinen
posoudit takovou dokumentaci, která mu byla příslušným úřadem v procesu EIA
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předložena. Jiné varianty, než ty, které byly předloženy do procesu EIA, tedy není
zpracovatel posudku kompetentní komentovat.
Připomínka č. 6 - Jižní obchvat obce Velké Přílepy.
V minulém vyjádření k dokumentaci jsem ostře kritizoval navrhované řešení napojení
obce Velké Přílepy na přeložku II/240 pomocí MÚK Lichoceves přes Kladenskou
ulici. Toto řešení by díky nárůstu dopravy přineslo ještě zhoršení současné složité
dopravní situace v této ulici (nevyhovující šířka, absence chodníků, ohrožení
chodců.). Z Kladenské ulice by se v podstatě stal přivaděč. Toto je v upravené
dokumentaci řešeno podmiňující stavbou záměru a to jižním obchvatem obce Velké
Přílepy, který propojuje plánovanou přeložku II/240 se současnou silnicí II/240 jižně
od obce. Ano, toto je přijatelné řešení. Má však několik podmínek:
 dokumentaci jižního obchvatu je třeba doplnit o druhou schválenou část a tou je
propojení silnice II/240 se silnicí III/2421 Velké Přílepy - Roztoky. Tím vznikne
kompletní východo- západní propojení mimo střed obce a odlehčí se tak dopravě
na Kladenské a Roztocké ulici.
 Jižní obchvat obce v celé jeho délce je třeba zprovoznit současně se
zprovozněním výsledné varianty plánované přeložky II/240.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Obchvat doplněný do dokumentace EIA řeší aktuální problém napojení přeložky do
Kladenské ulice s nevyhovující kapacitou a technickým stavem. Z hlediska ŽP je
návrh zahrnutý v EIA dle názoru zpracovatele posudku akceptovatelný a řeší
problém napojení přeložky. Po realizaci přeložky s tímto obchvatem dojde k poklesu
dopravy v ul. Kladenská, Pražská i Roztocká oproti stavu bez přeložky. Rozsah
uvedeného řešení související s hodnoceným záměrem nebyl obcí Velké Přílepy
rozporován.
Současné zprovoznění jižního obchvatu s přeložkou II/240 lze považovat za zásadní
a v tomto smyslu je formulována podmínka do závazného stanoviska.
Připomínka č. 7 - Řešení jižního obchvatu obce.
K vlastnímu řešení jižního obchvatu obce mám tyto připomínky. Jako u celého
plánovaného záměru se jedná opět o významný zásah do ZPF především do bonitně
nejcennějších půd v I. a II. třídě ochrany. Omezit se pouze na konstatování, že
rozsah záboru půdy u navrženého obchvatu odpovídá analogickým komunikacím
stejných kategorií, nestačí. Je třeba pečlivě hledat možnosti omezení záborů
zemědělské půdy a také její nesmyslné fragmentace. Proto navrhuji, aby v západní
části obchvatu byla přezkoumána možnost jeho výstavby v trase stávající polní cesty.
Tato polní cesta se napojuje na silnici III/00710 (Lichoceves - Velké Přílepy). Tímto
řešením by bylo zároveň uchráněno LBC 13 v jeho nejcennější části a to zalesněném
skalním výchozu tolik typickém pro zdejší krajinu.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Stavbu „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“ je nutné nezbytně považovat za
podmiňující stavbu umožňující realizaci stavby II/240. Proto je v návrhu závazného
stanoviska formulována podmínka, že zprovoznění stavby II/240 a stavby „Jižní
obchvat obce Velké Přílepy“ musí proběhnout současně. Kromě toho je zřejmé, že
stavba „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“ musí být podrobena samostatnému
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procesu posuzování vlivů na životní prostředí, kde by mělo výše uvedené doporučení
být prověřeno.
Připomínka č. 8 - Napojení přeložky na ulici Kladenská ve Velkých Přílepech.
Při absenci jižního obchvatu Velkých Přílep byla v dokumentaci záměru navržena
úprava napojení Kladenské ulice na přeložku II/240 úpravou stávající silnice mezi
MÚK Lichoceves a začátkem zástavby obce. Tato úprava spočívá v prodloužení
Kladenské ulice západním směrem do přilehlých zemědělských pozemků a
pozvolném návratu do původní trasy silnice. Upravená dokumentace už ale počítá s
jižním obchvatem obce, který by měl na sebe navázat značnou část dopravy určenou
původně do Kladenské ulice. Vzhledem k daleko nižším plánovaným intenzitám
dopravy při existenci obchvatu tak ztrácí smysl výstavba nového připojení Kladenské
ulice na přeložku. Parametry Kladenské ulice není možné zlepšit, protože má
nevyhovující šířku, která bude ještě zmenšena po výstavbě chodníku, který je
nezbytně nutný pro zlepšení bezpečnosti chodců a vhodnější přístup do přilehlých
nemovitostí. Požaduji, aby úprava připojení Kladenské ulice na přeložku byla
vypuštěna z dokumentace záměru a k připojení bylo využito původní silnice III/00710.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou připomínku lze považovat za případnou. Zpracovatel posudku však
nemůže suplovat projektanty dopravních staveb, ani mu nepřísluší zkoumat případné
důvody, které by mohly vést k potřebě zachování tohoto napojení i při realizaci
stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“. Proto je do návrhu závazného stanoviska
formulována následující podmínka:


v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit nutnost úpravy napojení Kladenské ulice
na přeložku II/240 vzhledem k realizaci stavby Jižní obchvat obce Velké Přílepy jako
podmiňující stavby pro realizaci stavby „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi
dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101

Připomínka č. 9 - Sociální a ekonomické vlivy.
Při minulém vyjadřování k dokumentaci jsem kritizoval nevypořádání se s mojí
připomínkou ohledně sociálních a ekonomických vlivů, které přinese zábor
zemědělské půdy při realizaci přeložky. Uváděl jsem, že v oblasti dotčené
posuzovanou stavbou hospodaří řada soukromých zemědělců a ztráta zemědělské
půdy pro ně může být velice citlivá. V krajním případě může dojít až k ukončení
činnosti. To znamená ztrátu příjmů a sociální nejistoty. Žádal jsem o řešení těchto
problémů již v době přípravy stavby a ne „strašení“ vyvlastněním.
Z vyjádření zpracovatele, které je uvedeno na str. 32 přílohy B.13 s touto
připomínkou souhlasil a v tomto smyslu doplnil kap. D.I.I.5.. V této kapitole je
uvedeno:
Trasa navržené přeložky je téměř z celé části situována na obhospodařovanou
zemědělskou půdu. U zemědělských pozemků dojde výstavbou komunikace k
jejich rozdělení, důsledkem čehož mohou v některých případech vznikat plochy
s nepříznivým tvarem nebo tak malou výměrou, že se jejich obhospodařování
pro místní drobné zemědělce stane nerentabilním. Přestože bude na tyto
pozemky zajištěn vhodný přístup pro příslušnou zemědělskou techniku, bude
ztíženo jejich obhospodařování. Tuto problematiku je v nutných případech
vhodné řešit komplexními či jednoduchými pozemkovými úpravami.
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V příloze B.13 je ještě uvedeno, že v případě neobhospodařovatelných pozemků je
může investor vykoupit.
S takovýmto vypořádáním uvedené připomínky nesouhlasím. Nejprve bych chtěl
objasnit, odkud zpracovatel čerpal a proč používá výraz drobný zemědělec a co tento
výraz dle něj znamená?
Na internetu lze dohledat definici drobného zemědělce v Nařízení vlády č. 28/1948
Sb., kde je v §1 (1) uvedeno - „za drobné zemědělce se považují ti zemědělci, kteří v
kalendářním roce ... hospodařili ve výměře do 20 ha“.
Na takto malé výměře já ani moji okolní kolegové nehospodaříme.
I tak ale mnou obdělávaná výměra není veliká a jakákoliv ztráta zemědělské půdy,
fragmentace pozemků, zhoršení přístupnosti, může pro moje hospodaření mít fatální
následky. Ukončení činnosti by pro mě znamenalo ztrátu příjmů a vznik sociální
nejistoty. Řešením tohoto rizika, které může vzniknout i u dalších zemědělců, se
zpracovatel dokumentace vůbec nezabýval a ani nenavrhl vhodná řešení. Už dnes je
mé hospodaření v souvislosti s přípravou přeložky zatíženo nejistotou typu - co?,
kdy?, kde? a jak?.
Požaduji tedy, aby se dokumentace vrátila zpracovateli a ten se znovu a řádně
zabýval mojí připomínkou ohledně sociálních a ekonomických vlivů, které může
přinést zábor zemědělské půdy při realizaci přeložky, pro zemědělce, kteří ji
obdělávají a navrhl vhodná řešení. Za moji osobu požaduji, aby byla upřednostněna
varianta obstarání náhradních pozemků investorem za pozemky zabrané. Výkup
pozemků pro mě není řešením. Komplexní či jednoduché pozemkové úpravy by měly
být samozřejmostí.
Připomínka č. 10 - Půda.
V dokumentaci je jako nejvhodnější doporučena varianta přeložky B. Z orientačních
záborů zemědělské půdy podle tříd ochrany půdy (Str. 226 -Tab. 57) však tato
varianta klade největší nároky na zábor zemědělské půdy - 53,13 ha u I. etapy
(Tuchoměřice - Tursko). Z toho je 49,74 ha v I. třídě ochrany ZPF. Jak je uvedeno
dále, je možné půdy I. třídy ochrany odejmout ze ZPF pouze výjimečně, a to např. v
případě liniových staveb zásadního významu, což ale přeložka zcela jistě není.
Jedná se přece o silnici II. třídy, která je určena pro dopravu mezi okresy. V době
měnícího se klimatu, extrémního sucha a nárůstu průměrné teploty by ochrana ZPF
měla být přednostní před nepotřebnými stavbami (dopravní situaci má řešit SOKP a
ne přeložka). Každý hektar kvalitní zemědělské půdy je třeba chránit před zničením
neboť je to nenahraditelný zdroj obživy a zároveň půda svými retenčními
schopnostmi pomáhá krajině hospodařit s vodou. Z pohledu ochrany ZPF se jako
jednoznačně nejlepší ukazuje varianta C, která prochází i IV. třídou ochrany. I z
tohoto důvodu jsem žádal a žádám, aby byla řádně posouzena i varianta C.
Zhodnocení:
Dle mnoha indicií z předložené dokumentace lze usoudit, že záměrem není
vybudování přeložky silnice II/240, která by obsluhovala region, ale výstavba
kapacitního propojení mezi D7 a D8, které má dočasně nebo trvale sloužit jako
náhrada SOKP. Použitá technická řešení umožňují v budoucnu úpravy ve smyslu
jejího rozšíření a tedy dalšího zkapacitnění.
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Závěr:
Vzhledem ke shora uvedeným nedostatkům doplněné dokumentace vlivů na životní
prostředí jsem přesvědčený, že není možné k záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 D8) - úsek mezi rychlostní silnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ vydat
souhlasné stanovisko a záměr realizovat. Dále nesouhlasím s vypořádáním převážné
části mých připomínek, které jsem k dokumentaci vznesl.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zcela nezpochybnitelná je skutečnost, že realizace jakékoli liniové stavby
představuje významné nároky na ZPF. V tomto případě se jedná o půdy nejvyšší
kvality. Obecně je vliv v dokumentaci označen za velký a významný. Je rizikem
oznamovatele, zda-li získá od příslušného úřadu – tedy v tomto případě MŽP –
souhlas s odnětím ze ZPF. Stejným rizikem oznamovatele záměru je, zda-li doloží,
že veřejný zájem realizace této stavby převáží nad zájmem ochrany zemědělského
půdního fondu.
Zemědělský pozemek se oceňuje cenou stanovenou výnosovým způsobem podle
bonitovaných půdně ekologických jednotek. Proces EIA nijak neovlivní, v případě
výkupu pozemků, cenu nebo směnu za jiné pozemky, a ani to není náplní procesu
EIA. Bude-li vydáno územní rozhodnutí na posuzovanou stavbu, je potom věcí
majitele pozemků řešit způsob vypořádání s investorem ve vztahu k získání
náhradních pozemků v kategorii ZPF za pozemky odnímané.
Zpracovatel posudku plně chápe rozpoložení vyjadřovatele ve vztahu v dokumentaci
použitému termínu „drobný zemědělec“ – tato, pro vyjadřovatele zjevně nepřijatelná
formulace však nijak nesouvisí s problematikou hodnocených vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví.
Ve vztahu k dělícímu účinku liniové stavby je v návrhu závazného stanoviska
formulována následující podmínka:


dokumentace pro územní řízení, jakož i plán organizace výstavby, bude jednoznačně
dokladovat, že během výstavby i provozu navrhované komunikace bude zajištěna
odpovídající průchodnost pro místní obyvatelstvo, jakož i přístupy na zemědělské a lesní
pozemky včetně možnosti vjezdu zemědělské techniky (doporučuje se proto zpracování
projektu jednoduchých pozemkových úprav tak, aby v důsledku realizace stavby
nevznikaly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné zemědělské respektive lesní
pozemky); konkrétní řešení konzultovat s majiteli dotčených pozemků

Využívání navržené komunikace dálkovou dopravou je omezeno celkovou kapacitou
komunikace.
Dle sdělení projektanta navržená kategorie vychází z požadavku zajištění úrovně
kvality dopravy pro výhledový horizont 20 let po zprovoznění (požadavek daný
normou). Pokud dopravní model obsahuje i variantu zpoždění výstavby D0 518, 519
tak, aby byl hodnocen nejméně příznivý stav, potom dále i ze strany zpracovatele
posudku bez dalšího komentáře.
Přeložka byla dokumentací posouzena v podobě, v jaké byla předložena investorem
do procesu posuzování vlivů na životní prostředí – proto úvahy o možném rozšíření
přeložky nejsou předmětem tohoto posuzování. Případné rozšíření komunikace o
další jízdní pruh by znamenalo nový proces EIA.
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23) K.M., Z.M.
vyjádření bez data a č.j.
Podstata vyjádření:
Zásadně nesouhlasíme s dopravním řešením v místě křížení přeložky s komunikaci
III/2407, která spojuje obec Velké Přílepy s obcí Noutonice, pouze formou „podjezdu
pro cyklisty”. Komunikaci III/2407 využíváme k cestám do práce, k odvážení dětí do
škol a kroužků a k dalším denním aktivitám. Nevyužíváme ji pouze my, jako
obyvatelé obce, ale i další osoby a návštěvníci tohoto místa například k návštěvám
Okoře a údolí Zákolanského potoka, noutonického hřbitova, využívá ji poštovní
doručovatelka, další doručovatelé zásilek, slouží k odvozu odpadu, k jízdám
zdravotníků, hasičů a podobně. Objížďka je delší, složitější a běžný život
znepříjemňující. Pro nás, jako obyvatele obce je to v dnešní hektické době finančně a
časově náročnější. A co je zásadní, ztíží se přístup jednotek IZS.
Budování přeložky zvýší rovněž ekologickou zátěž okolí. V této souvislosti
požadujeme provedení studie využití účelové komunikace III/2407.
Ze zdravotních důvodů zásadně nesouhlasíme se zamítnutím vybudováním zemního
valu po levé straně přeložky a to nejen z důvodu hlučnosti, ale i prašnosti. V žádném
případě by se občanům Noutonic a Lichocevse nemělo zkomplikovat dopravní
napojení a zhoršit životní prostředí. Důrazně žádáme proto o přehodnocení
současného navrhovaného řešení.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jedná se o křížení přeložky s komunikací Velké Přílepy – Noutonice v km 5,3. Dle
sdělení projektanta stavby bylo primárním záměrem zpracovatele technické studie
vymístění individuální automobilové dopravy z komunikací s nevyhovujícím
prostorovým uspořádáním na nově upravené komunikace s normovým prostorovým
uspořádáním a jejich trasování mimo zastavěnou oblast. S tím byl spojený i záměr
nového propojení mezi skladovým areálem Noutonice a napojením na MÚK, včetně
budoucího převedení do silnic III. třídy. Přerušené úseky komunikací měly být dle
dohody převedeny do místních komunikací a zklidněný provoz individuální dopravy
(díky neprůjezdnému systému) měl podpořit zlepšení vedení cyklistické dopravy
vedené po vyznačené cyklotrase. Takto to bylo dle projektanta prezentováno na
všech technických radách za účasti zástupců obce Lichoceves a nebyla vznesena
žádná námitka.
V místě křížení s přeložkou v km 5,3 je navržen nadjezd a zpracovatel dopravního
řešení je toho názoru, že nadjezd by mohl bez zásadního problému umožnit i průjezd
vozidel IZS, umožnění průjezdu individuální dopravy však nedoporučuje vzhledem
k výše uvedenému. Požadované řešení formou podjezdu není reálné, neboť trasa
přeložky je vedena v dotčeném úseku v zářezu vzhledem k omezení hlukové zátěže
v přilehlé části Kamýk a hloubku vlastního zářezu ovlivňuje vysoká hladina podzemní
vody.
Tedy dle projektanta záměru, pokud je zde tedy nový požadavek na vytvoření
plnohodnotného mostu, pak je možno se jím v dalších stupních projektové
dokumentace zabývat. V tomto smyslu v souladu s dokumentací EIA je v návrhu
závazného stanoviska formulováno následující doporučení:


v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit řešení plnohodnotného nadjezdu v km 5,3
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Ve hlukové studii jsou hodnoceny očekávané akustické příspěvky z provozu na
plánované silnici, které byly porovnány s hygienickými limity 60 dB v denní a 50 dB v
noční dobu. Jako podklad pro hodnocení vlivu na veřejné zdraví byly vyhodnoceny
také celkové akustické příspěvky z dopravy před a po zprovoznění záměru. Po
realizaci záměru bude hluk z provozu na navrhované silnici plnit stanovené
hygienické limity 60 dB v denní dobu a 50 dB v noční dobu u stávajících staveb ve
variantě B (B1) bez opatření. U varianty A budou muset být pro zajištění limitu
provedena technická opatření, dvě protihlukové stěny (valy) v celkové délce min. 720
metrů u obcí Tuchoměřice a Velké Přílepy. Po realizaci navrhované přeložky dojde k
výraznému poklesu akustické zátěže v území podél stávajících tras silnic II/240 a
II/101. Současně dojde výjimečně k minimálnímu nárůstu hlukové zátěže v území.
Kromě varianty A však nikde, kde je překročena hranice hlučnosti 60 dB v denní a 50
dB v noční dobu, nedojde k navýšení o více než 0,9 dB, akustické zatížení se zde
pozorovatelně nezmění.
Každopádně pro další projektovou přípravu je v návrhu závazného stanoviska
formulována podmínka týkající se aktualizace hlukové studie.
24) K.R., K.L., M.T., M.M.
vyjádření bez data a č.j.
Podstata vyjádření:
Máme velké výhrady k dopravnímu řešení v místě křížení přeložky s komunikací
III/2407, která spojuje obec Velké Přílepy s obcí Noutonice, pouze formou „podjezdu
pro cyklisty". Komunikace III/2407 je komunikací využívanou jak námi, občany
Noutonic (jezdíme tudy do práce, do škol, na stavební úřad, na poštu či za jinou
infrastrukturou, která je umístěna ve Velkých Přílepech), tak občany i návštěvníky
Okoře a údolí Zákolanského potoka, návštěvníky noutonického hřbitova, poštovní
doručovatelkou, sváží se tudy odpad, jezdí tudy jednotky IZS. Objízdné řešení je
mnohem delší a časově náročnější. Je neekonomické, neekologické a vzhledem ke
zhoršení přístupu jednotek IZS k obci Noutonice, také nebezpečné.
Řešení přináší Noutonicím negativní zásah do životního prostředí vybudováním
hlavní komunikace v okolí, navíc zrušením komunikace, kterou občané využívají
(žádáme o provedení studie využití účelové komunikace III/2407 s na rozvojová
území v okolí). Nemělo by se občanům Noutonic a Lichocevse aspoň nezhoršit
dopravní napojení. Vždyť všichni pak budeme muset jezdit přes celé Noutonice i
Lichoceves do Velkých Přílep, které jsou od nás 1lkm.
Žádáme proto o přehodnocení situace a změnám v patřičné dokumentaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Lze odkázat na vypořádání pod bodem 23) této kapitoly, protože se jedná o
obdobnou připomínku.
25) L.M.
vyjádření bez data a č.j.:
Podstata vyjádření:
V dokumentaci k EIA se opakovaně hovoří o tom, že přeložka II/240 nemá fungovat
jako náhrada SOKP, dálková doprava má být vedena přes I/16 a podobně. Dohledal
jsem i toto konkrétní vyjádření (příloha B.13, s. 59), které bych však rád zpochybnil:
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„Přeložku II/240 mezi D7 a D8 v celé délce bude po dostavbě SOKP využívat pouze
necelých 100 nákladních vozidel za den v obou směrech. Ve variantě bez SOKP
bude podíl tranzitující nákladní dopravy pochopitelně vyšší (cca 1800 vozidel za
den), neboť přeložka II/240 bude částečně suplovat chybějící okruh kolem Prahy.". V
současné době je zátěž na D7 i D8 u Prahy kolem 50 000 vozidel denně, těžké
nákladní vozy kolem 10 000, u D5 je to dokonce cca 60 000/12 000 vozidel denně.
Dokud nebude existovat SOKP, konkrétně stavby 518 a 519, lze, bez ohledu na
veškeré proklamace ohledně projektované kapacity, navádění a značení pro tranzitní
dopravu na I/16 apod. předpokládat, že pokud nebudou přijata aktivní opatření,
směřující k omezení tohoto provozu, bude II/240 využívána pro tuto dopravu v
měřítku vyšším, než předpokládá modelace. Navíc, použití silnice II. třídy není
zpoplatněno, a i to je silnou motivací pro řidiče kamionové tranzitní dopravy, primárně
na D6 a D5, aby silnici využili. Netuším, jak by samotný fakt, že se jedná o silnici II.
třídy, ze které vyplývá určitá kapacita (1300 vozidel na pruh pro ÚKD D, rozpětí
úrovňové intenzity vozidel/24 hod v obou směrech pro úroveň kvality dopravy D je 25
000 - 35 000) mohl vést k tomu, že silnice nebude využita na plnou kapacitu pokud
bude stále dostatečně atraktivní jako náhrada neexistujícího SOKP. Na jiném místě
se argumentuje, že omezení je na jednání s Policií ČR, a je mimo rámec EIA. S
ohledem na to, že je zde přímá souvislost se stanoveným dopravním režimem a
hlukovým a imisním dopadem, nelze toto téma a návrh specifického a závazného
řešení vyjmout mimo rámec EIA, naopak musí se stát nedílnou součástí
schvalovacího procesu EIA a musí se stát závaznou, právně vymahatelnou součástí
rozhodnutí. Ideálně tak, aby nebylo možné přeložku II/240 zkolaudovat, a ani uvést
do zkušebního režimu bez aplikace specifických omezujících řešení.
Mezi navrhovaná opatření patří:
 Kompletace přeložky II/240 až po dokončení SOKP
 Trvalý zákaz vjezdu vozidel nad 12t s výjimkou zásobování a dalších lokálních
zdrojů - výjimky stanoveny na RZ
 Nasazení vysokorychlostní váhy vozidel minimálně na nájezdech z D7 i D8 s
navázanou signalizací řidiči a navázání na represivní systém (pokuty za vjezd)
 Použití proměnlivého dopravního značení pro účely vyznačení objízdné trasy v
případe nutnosti objezdu SOKP
 Trvalý monitoring kvality životního prostředí (typicky index kvality ovzduší) před
započetím stavby (v délce minimálně jednoho roku), v průběhu stavby a po celou
dobu trvání provozu
Stanovisko zpracovatele posudku:
SOKP je stavba komunikace mezinárodního významu připravovaná nezávisle
státním investorem. Přeložka II/240 slouží k obsluze severovýchodní části
Středočeského kraje, jedná se tedy o stavbu jiného významu a její příprava není
časově ani jinak koordinována s dostavbou SOKP.
Za podstatné z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví lze označit skutečnost, že dokumentace hodnotí i stav,
kdy bude přeložka II/240 zprovozněna před D0 518, 519 a s tím veškeré negativní
vlivy způsobující tento harmonogram výstavy.
V modelu dopravy není počítáno s žádným „aktivním“ opatřením k omezení nákladní
dopravy na přeložce (to je bez legislativního zákazu jízdy nákladních vozidel).
Prognóza tedy počítá i s možností využití dálkové dopravy pro určité přepravní
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vztahy, pro které je trasa po přeložce výhodnější. Lze proto konstatovat, že
posouzení předkládané v dokumentaci je na straně bezpečnosti.
Každopádně v návrhu závazného stanoviska jsou formulovány následující podmínky:


součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy
 bude dále specifikovat způsob stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro bydlení,
za kterou může být realizována nízkopodlažní zástavba, včetně případného návrhu protihlukových
technických opatření
 bude prověřovat plnění hygienických limitů u obce Úžice v blízkosti napojení silnice III/0081 na
dálnici D8 a případně v prostoru nájezdu navrhovat protihluková opatření pro ochranu obce Úžice;
 bude podrobněji konkretizovat parametry navrhovaného zemního valu v oblasti Kamýku
v souvislosti s realizací podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 vyhodnotí hlukovou zátěž v obci Středokluky u zástavby komunikace Lidická a na komunikaci
III/0073 Kněževes – Dobrovíz a v případě potřeby navrhne odpovídající protihluková opatření



v průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu na navrhované komunikaci včetně
stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“; volba bodů pro měření v chráněném venkovním
prostoru staveb bude konzultována s orgánem ochrany veřejného zdraví; v úsecích, kde by
bylo měřením hluku prokázáno překročení platných hygienických limitů, musí být
provedena dodatečná protihluková opatření



k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření
prokazujícím nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu
v chráněném venkovním prostoru staveb

26) M.J.
vyjádření ze dne 6.6. 2019 bez č.j.
Podstata vyjádření:
Dne 10. 5. 2019 byla na úřední desce obce Tursko zveřejněna dokumentace ElA k
projektu „Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) - úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí
II. třídy č. II/101“. Na základě ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb. (EIA),
podávám tímto v zákonné lhůtě k dokumentací následující nesouhlasné vyjádření.
Dokumentace má následující nedostatky:
Řešení podvarianta B1 je diskriminační vůči občanům obce Tursko.
Dle vyjádření pracovníků úřadu Středočeského kraje bylo na základě požadavku
občanů obce Holubice-Kozinec zadáno řešení podvarianty B1. Jiný důvod pro toto
zadání neexistuje.
Toto řešení (podvarianta B1) zvýhodňuje a upřednostňuje naprosto bez jakéhokoli
důvodu jednu skupinu obyvatel a tím velmi znevýhodňuje druhou skupinu obyvatel.
Znevýhodnění (diskriminace) obyvatel Turska je naprosto zřejmá i z výsledků EIA.
Je naprosto nepochopitelné, že toto řešení (podvarianta B1) bylo vedením
Středočeského kraje zadáno projektové organizaci. Občané obce Holubice-Kozinec
se sobecky rozhodli odklonit původní pro obě obce neutrální variantu B od své obce
a umístit silnici v těsné blízkosti obce Tursko.
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Vzhledem ke shora uvedenému nedostatku dokumentace jsem přesvědčený, že není
možné k záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) - úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8
a silnicí II. třídy č. II/101“ vydat souhlasné stanovisko a záměr realizovat.
Žádám tímto k doplnění skutečnosti, že je podvarianta B1 diskriminační a
neopodstatněná, do projektové dokumentace EIA.
Dále žádám jasné stanovisko EIA o neuvažování podvarianty B1 v dalším stupni
projektové dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V návrhu závazného stanoviska je z posuzovaných variant doporučeno dále
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví sledovat Variantu B.
27) R.M., R.J., R.Č., R.J.
vyjádření ze dne 9.6. 2019 bez č.j.
Podstata vyjádření:
My, níže podepsaní Doc. Ing. Michael Rykl, Jana Ryklová, Jáchym Rykl a Čeněk
Rykl, občané nesouhlasíme se záměrem realizace přeložky silnice II/240 (R7-D8) v
dokumentaci EIA označeném jako varianta B, B1 a v předložené podobě bez úprav i
varianta A, neboť všechny v předložené a posuzované podobě považujeme za záměr
do budoucna veřejně škodlivý a proto podáváme toto vyjádření proti Doplněné
Dokumentaci (textová část + přílohy):
Souhrnné teze:
a) Zpracovatelům nelze upřít pečlivost a odbornost a též ochotu reagovat na námitky
z loňska (velký posun nastal v tématu vodní režim a jižní obchvat V. Přílep). Z tříleté
perspektivy vývoje reakcí na připomínky se však jeví, že skrývaným zádrhelem je
politická objednávka, která stojí v podtextu a jejíž rámec je přes dílčí vylepšování
zjevně dán a projektanty i posuzovateli nepřekročitelný. Předkládá se totiž podle řady
indicií jen jakási první část většího záměru, u níž se v budoucnu počítá se zásadními
změnami. Protože již nynější posuzování je v řadě ohledů „na doraz“ (viz např.
hlukové limity 60 a 50dB), je zřejmé, že další krok ať již stavební povahy, anebo
povahy uživatelské už bude pro okolí za hranicí snesitelnosti, s nevratnými důsledky,
ale také s nevymahatelnou nápravou.
Jednou z významných indicií je jednak setrvalé odmítání doprojektování a posouzení
varianty C a jednak to, že z variant A,B,B1 jsou preferovány varianty s
mimoúrovňovými křižovatkami.
V obci se na podzim 2017 konalo referendum, které projektovanou podobu Přeložky
zamítlo a zamítlo též projektovanou podobu napojení na Kladenskou ulici ve Vel.
Přílepech-Kamýku.
Příčiny tohoto odmítnutí byly dvě: u podoby samotné přeložky podezření, že je
možno ji snadno přestavět na dálnici, nebo přeznačit na silnici I. třídy, suplující
navždy SOKP.
U sjezdu do Kladenské bylo příčinou odmítnutí nesmyslné a zničující řešení, které
zavedlo sjezd do úzké ulice a podle všech grafů v ní zásadně mělo zhoršit životní
prostředí.
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Začněme u druhé příčiny odmítnutí referendem: nepřijatelná podoba sjezdu do
Kladenské byla vyřešena návrhem časově souběžného jižního obchvatu Velkých
Přílep. Za tento zásadní posun…..velmi děkujeme.
K tématu jižního obchvatu ještě dodáváme dovětek v samostatném oddíle níže.
První polovina odmítnutí referendem ale splněna nebyla: na trasování se nic
nezměnilo a riziko, že zvolená varianta bude přestavěna na dálnici nadále zůstává.
Varianta C, trasovaná paralelně s noutonickou železnicí, která oddálí komunikaci od
hustě obydlené zástavby a rozptýlí připojení přilehlých území, stále není v EIA
posouzena! Přibyl sice relevantní odstavec o krajinném rázu, ale skutečné posouzení
nebylo stále předloženo. Pokud má opravdu jít o silnici II. třídy regionálního významu
(definice silnice II. třídy), pak z čeho ten strach? Anebo se chystá v budoucnu něco
jiného, rozsáhlejšího, pročež by skutečně byla varianta C pro své okolí zničující? A
proto tvrdošíjně není i nadále posuzována? Připomínáme opět po roce, že lamentace
nad přesuny hmot je v sousedství železnice zbytečná, neboť železnice je schopna
přepravit ekologicky nejšetrněji veliké objemy. A je otázkou, kolik jich bude opravdu
třeba, pokud se vypustí opulentní mimoúrovňová křížení s ostatními silnicemi.
Přemostění železnice v nějakém místě musejí řešit všechny varianty.
Samozřejmě jsme si vědomi řady úskalí, vč. komentovaného zásahu do krajinného
rázu (příloha B_8). Pokud by nebyly křižovatky mimoúrovňové, náročnost stavby by
se významně zmenšila. Je zřejmé, že zacházení s vodou z vozovky a případné
havárie by vyžadovaly promyšlený postup, ale když toto „umíme“ i s dálnicí nad
Želivkou, budeme to „umět“ i zde. Zásadní předmět ochrany - populace raka jsou
především proti proudu (B_ 7 Screening - Report, str. 27) a salinita podle výzkumu
není klíčovým faktorem (hlavní text str. 239)
Požadujeme tedy posouzení varianty C po redukci MÚK, dopracování sjezdu na
skládku, napojení Lichocevsi bez průjezdu obcí - tedy na jižní obchvat Vel.Přílep a s
napojením na průmyslovou zónu v Noutonicích u nádraží.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovateli posudku nepřísluší komentovat, zda-li „skrývaným zádrhelem je politická
objednávka, která stojí v podtextu a jejíž rámec je přes dílčí vylepšování zjevně dán a
projektanty i posuzovateli nepřekročitelný“. Zpracovateli posudku přísluší pouze
posoudit, jak byly vyhodnoceny dokumentací vlivy na jednotlivé složky životního
prostředí a veřejné zdraví.
Problematika dopravní zátěže na ulici Kladenská ve Velkých Přílepech je řešena
podmiňující stavbou „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“.
Stavbu „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“ je nutné nezbytně považovat za
podmiňující stavbu umožňující realizaci stavby II/240. Proto je v návrhu závazného
stanoviska formulována podmínka, že zprovoznění stavby II/240 a stavby „Jižní
obchvat obce Velké Přílepy“ musí proběhnout současně. Kromě toho je zřejmé, že
stavba „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“ musí být podrobena samostatnému
procesu posuzování vlivů na životní prostředí, kde by mělo výše uvedené doporučení
být prověřeno.
Obchvat doplněný do dokumentace EIA řeší aktuální problém napojení přeložky do
Kladenské ulice s nevyhovující kapacitou a technickým stavem. Z hlediska ŽP je
návrh zahrnutý v EIA dle názoru zpracovatele posudku akceptovatelný a řeší
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problém napojení přeložky. Po realizaci přeložky s tímto obchvatem dojde k poklesu
dopravy v ul. Kladenská, Pražská i Roztocká oproti stavu bez přeložky.
Ve vztahu k uvedené problematice jsou v návrhu závazného stanoviska formulovány
následující podmínky:


projektové přípravy posuzované stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí
D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
koordinovat tak, aby bylo možné zajistit kolaudaci obou staveb ve stejném termínu; obě
stavby musí být zprovozněny současně



v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit nutnost úpravy napojení Kladenské ulice
na přeložku II/240 vzhledem k realizaci stavby Jižní obchvat obce Velké Přílepy jako
podmiňující stavby pro realizaci stavby „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi
dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101



projektové přípravy stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8
a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Obchvat Kralup nad Vltavou včetně mostu, jako součást
aglomeračního okruhu – I. etapa“ koordinovat tak, aby bylo zajištěno uvedení obou staveb
do provozu ve stejném termínu; jiné řešení z hlediska zprovoznění etap je z hlediska vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví nepřípustné

Dle názoru zpracovatele posudku bude nezbytné v rámci další projektové přípravy na
základě konkrétních podmínek vyplývajících z upřesněného návrhu rozsahu úseků
s dešťovou kanalizací a úseků odvodněných pomocí silničních příkopů stanovit, jaký
podíl zasolených vod může v zimním období skutečně dorazit do recipientu (to je
stanovit podíl úniku do okolního prostředí). Například metodika k vyhodnocování vlivu
liniových staveb (pozemních komunikací) na životní prostředí (výstup projektu
PPŽP/480/1/98) předpokládá v případové studii, že do toku pronikne 30%
aplikovaných chloridů. Lze předpokládat, že v souladu s platnou legislativou bude
v rámci dokumentace pro stavební povolení zpracován aktualizovaný výpočet vlivu
chemických rozmrazovacích látek v odtoku z komunikace na recipientní vodoteče dle
TP 83 Odvodnění pozemních komunikací pro posouzení s limitními hodnotami NV č.
401/2015 se zohledněním přesných údajů o množství aplikované - chemické
rozmrazovací látky na vozovce; aktualizovaný výpočet musí dokladovat plnění
limitních hodnot chloridů dle NV č.401/2015; protože se jedná o jednoznačný
požadavek vyplývající z platné legislativy, není tento požadavek formulován v návrhu
podmínek závazného stanoviska. Do návrhu závazného stanoviska je formulována
následující podmínka:


součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt monitoringu vodních toků
dotčených odváděním srážkových vod; rozsah monitoringu (který musí být zahájen již před
počátkem výstavby) z hlediska četnosti odběrů a sledovaných parametrů projednat se
správci jednotlivých dotčených vodních toků a příslušnými rybářskými svazy

Dále ve vztahu k problematice vlivů na jakost vodních toků v souvislosti s řešením
srážkových vod z tělesa komunikace jsou v návrhu závazného stanoviska
formulovány následující podmínky:
 v rámci dokumentace pro územní řízení aktualizovat „Studii odvodnění komunikace“ na
konkrétní technické parametry vybrané trasy, výsledků geologického a hydrogeologického
průzkumu; v rámci této studie:
 bude součástí hydrogeologický posudek (AQH s.r.o., 01/2019), který prokázal, že horninové prostředí
v úseku etapy I je pro zasakování nevhodné; v úseku etapy III zasakovat lze
 se bude vycházet z následujících opatření k minimalizaci vlivů na povrchové vody:
Km

Opatření

Odvodňovaný
úsek

délka
úseku

Poznámka

ETAPA I
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Km

Opatření

Odvodňovaný
úsek

délka
úseku

Poznámka

Navazující
stavba
2x DÚN +
RN
DÚN + RN
400 m3

ZÚ okružní
křižovatka
napojení D7
vlevo
0,358 (ZÚ) –
0,940

-

Odvodnění silničními příkopy do navržených retenčních
nádrží navazující stavby rozšíření dálnice D7. Konečným
recipientem je Únětický a Zákolanský potok.

0,582

2,500

DÚN + RN
1200 m3

0,940 – 3,000

2,060

4,900

DÚN + RN
1800 m3
nebo
DÚN + RN
900 m3 (2x)
DÚN + RN
900 m3
nebo
DUN + RN
objemu 500
a 400 m3
DÚN + RN
950 m3

3,000 – 6,960

3,960

RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem do silničního
příkopu stávající silnice III/0077 s odtokem směrem k MÚK
Středokluky na D7 a následně silničními příkopy místní
komunikace k lokalitě Černovičky (celková délka silničních
příkopů cca 1400 m), s odtokem do bezejmenného přítoku
Zákolanského potoka od Černoviček.
RN s řízeným odtokem 25 l/s trubním odpadem do koryta
místní vodoteče pod prameništěm u osady Pazderna. Jedná
se o bezejmenný přítok, který ústí do Zákolanského potoka
v obci Číčovice (celková délka toku cca 1800 m)
RN s řízeným odtokem 15 l/s. Recipientem je Podmoráňský
potok.

6,960-8,835

1,875

RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem cca v délce
1000 m podél navržené propojovací silnice III/24010 do
silničních příkopů stávající silnice II/240, cca 1250 m před obcí
Tursko.

8,835-10,822

1,987

RN s řízeným odtokem 10l/s do kanalizace silničního
odvodnění navazující stavby (etapa II - obchvat Kralupy nad
Vltavou)

0,440

DÚN + RN
1000 m3
nebo
DÚN + RN
525 m3

ZÚ – 2,023

2,023

Část odvodnění je navržena do vsakovací retenční nádrže,
druhá část do kanalizačního odvodnění navazující stavby
obchvatu Kralup nad Vltavou.

2,3

norná
stěna

2,023 – 2,488

0,465

Odvodnění do vodního toku Černávka nebo stávajících
silničních příkopů II/608.

ETAPA I
Začátek
úseku

0,615

7,580

10,380

ETAPA III

 bude návrh odvodnění koordinován s navazující stavbou obchvatu Kralup nad Vltavou a stavbou
modernizace D7 v úseku Praha – Slaný; pokud by se tyto stavby časově nepotkávaly, budou muset
být RN v navazujícím stupni navrženy
 bude upřednostněno vsakování nebo zadržování srážkových vod před jejich odváděním do vodotečí;
do vodotečí odvádět srážkové vody pouze v odůvodněných případech
 bude prověřena kapacita Podmoráňského potoka (zatrubněný úsek i koryto); na základě výsledků
kapacitního posouzení budou optimalizovány technické parametry navržené retenční nádrže v km
4,932
 bude detailněji řešena minimalizace odvádění dešťových vod do vodního toku Černávka minimálně
realizací retenční nádrže nebo retencí se vsakem odpovídající kapacity s regulovaným odtokem
 budou prověřeny kapacity všech retenčních nádrží a redukovaných odtokových množství s ohledem
na kapacitu dotčených koryt
 v případě otevřených nádrží navrhnout řešení přírodě blízkému charakteru vybavených nornými
stěnami na výtoku/přepadu a odlučovači ropných látek pro případ havárie; v rámci projektu pro
územní řízení řešit i osazení norných stěn do silničních příkopů



v rámci dokumentace pro územní řízení projednat aktualizovanou „Studii odvodnění
komunikace“ stejně tak jako řešení křížení komunikace s vodním tokem Černávka se
správcem vodního toku a se zástupci dotčených orgánů státní správy



v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu
(včetně ichtyologického průzkumu stavbou dotčených toků) formou ověření výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto
druhů; výsledky průzkumů je třeba následně promítnout do prováděcí dokumentace stavby
a uplatňovat je formou ekologického dozoru odborně způsobilou osobou

Vyjadřovat se k případným jiným variantám vedení trasy zpracovateli posudku
nepřísluší. Zákon č.100/2001 Sb. v platném znění nestanovuje povinnost
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vypracování variant. Zpracovatel dokumentace tedy posoudil záměr v podobě, který
mu byl oznamovatelem zadán a zpracovatel posudku je tedy logicky povinen
posoudit takovou dokumentaci, která mu byla příslušným úřadem v procesu EIA
předložena. Jiné varianty, než ty, které byly předloženy do procesu EIA, tedy není
zpracovatel posudku kompetentní komentovat.
b) Parametry navrhované Přeložky musí být takové, aby odpovídala regionálnímu
významu (silnice II třídy). Musí tedy být nekomfortní pro tranzit a navržena musí být
tak, aby nešla nikdy ..upravit“ rozšířením na dálniční okruh kolem Prahy. Znamená to
tedy úrovňová křížení s odbočovacími a připojovacími pruhy nebo kruhové křižovatky
– tedy např. variantu A pro okolí V. Přílep. Variantu A je potřeba v okolí Velkých
Přílep doplnit o sjezd na skládku a vynechat přímý sjezd na Svrkyňskou ul. tak, aby z
ní nebyla přímá propojka na Pražskou II/240, přímější než stará trasa II/240.
Požadavek: u upravené a doplněné varianty A znovu posoudit vliv na životní
prostředí.
Stanovisko zpracovatele posudku:
V návrhu závazného stanoviska je z posuzovaných variant doporučeno dále
z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví sledovat Variantu B.
c) přeložka bude suplovat pražsky okruh
Hlavní text str. 27,43,146; příloha B_ 9 01 přílohy, str. 28-33, B_ 9 textová část, kap.
4, str. 15; B_ 8, str. 17
Vyjádření:
Z předkládaného textu EIA z řady míst vyplývá, že Přeložka je připravována jako
součást Aglomeračního okruhu, jako další kapacitní propojení břehů Vltavy (str. 27).
Toto tvrzení je v rozporu s jinými místy, kde se uvádí, že, Záměr má řešit regionální
dopravní problémy stávající komunikace II/240 a II/101 - str. 43.
Ze srovnání číselných hodnot v mapách zjistíme, že ve Velkých Přílepech kromě
Pražské všude jinde dojde ve všech variantách k nárůstu. Výpočtem z předložených
hodnot (příloha B_ 9_01, str.28-35) zjistíme, že „odkudsi“ přibude 11700-12500
vozidel navíc na Přeložce, která nepocházejí z pouhého přeskupení z nevyhovující
II/240 na Přeložku. Tento nárůst je nutné přičíst funkci aglomeračního okruhu a
potažmo i funkci ještě vyšší - suplování SOKP, jehož realizace dlouhodobě vázne.
Podrobněji též viz tabulka v příloze na poslední straně našeho vyjádření.
Vypočtený nárůst na Kladenské a Roztocké eliminuje plnohodnotný Jižní obchvat
(tedy kompletní až k Roztocké ul. - viz níže). Tím je tento problém Kladenské a
Roztocké (též viz samostatný bod jižní obchvat) vyřešen.
Snížení zátěže na Pražské v průměru o 25 % nasvědčuje slabému přínosu celé
Přeložky.
Na dvou místech je skutečná předpokládaná funkce Přeložky vyřčena jasně: kromě
aglomeračního okruhu (a havarijního „záskoku“ za něj) zmíněna ještě další funkce:
Kapitola B_ 8-Vlivy na krajinný ráz, str. 17, oddíl Výhody: „ Jedná se o výstavbu části
aglomeračního okruhu, který může po určitou dobu suplovat neexistující SOKP (další
kapacitní propojení obou břehů Vltavy) “.
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B_ 9 - Dopravní studie, str. 15 Textová část, kap. 4 - ZHODNOCENÍ VÝZNAMU
STAVBY:
„ .. .Přeložka silnice II/240 a II/101 bude tvořit tangenciální spojení
severozápadně od Prahy mezi dálnicemi D7 (Středokluky) a D8 (Úžice). V
úseku Praha - Kralupy nad Vltavou nahradí současnou nevyhovující trasu
silnice přes obce Horoměřice, Velké Přílepy a Tursko, v severní části bude
sloužit jako obchvat Kralup nad Vltavou. Význam přeložky spočívá především
v převedení významného objemu dopravních výkonů z okolní sítě na novou
komunikaci. Největší přínos přeložky bude do zprovoznění SOKP 518“.
V oddíle B 15, str. 22 čteme:
„Aglomerační okruh je nejvýraznější komunikací nadregionálního významu, jež
by tangenciálně spojovala významná středočeská města mezi sebou a po
úplném dobudování by měla výrazně ulehčit dopravě v hl. m. Praze “.
Takže přeložkou suplujeme: SOKP, propojení dálnic D7 a D8 a propojku letišť s blíže
zatím nejasným komplexním dopadem. Na věci nic nemění, že bude v provozu i
silnice I/16 mezi D7 a D8 s moderním obchvatem Slaného, tranzit stačí zaplnit obojí.
A tím jsme již v kategorii pražského, celostátního a mezistátního významu. Takže
převahu převisu 11700-12500 vozidel, vyčísleného matematickým modelem, bude
tvořit tranzit.
K tomu směřují i stavební opatření: mimoúrovňové křižovatky a návrhové parametry.
kap. B 1.2 Kapacita záměru, str. 16 je uvedeno, že
„ ...Záměrem je liniová dopravní komunikace, silnice II. třídy v kategorii S
9,5/80, na vhodných mezikřižovatkových úsecích je navrženo uspořádání 2+1
v kategorii S 13,5/80.
To je silnice II. třídy? Pro srovnání: právě dokončovaný obchvat Slaného na silnici
I/16 má stejné parametry, je však silnicí I. třídy a má dokonce i úrovňové křižovatky!
Navrhovaný obchvat Kralup má parametry S11,5/80, což odpovídá silnici I. třídy
mezinárodního významu (E).
Indicií ještě jiného záměru, než je deklarován a posuzován, je příliš.
A pokud někdo tvrdí, že technicky není možné navrhovanou variantu B přestavět na
čtyřpruhovou dálnici, není tomu tak. Z pozorování historie vývoje silniční sítě je
zřejmé, že trasy jsou prakticky věčné, zatímco životnost uspořádání křižovatek je 2050 let. Sám navrhovaný projekt počítá s velkolepou demolicí mimoúrovňové
křižovatky s D7. Je vidět že tuto 50 let starou MÚK křižovatku je „zčistajasna“ možno
za obrovské náklady přestavět, aniž to komukoliv připadá neekonomické a
neekologické. Jaký osud potká navrhované MÚK na navrhovaných trasách B a B1,
kde pro úpravu těch velkých s dlouhými mosty na čtyřpruh stačí upravit nájezdní
rampy „brejlí?“
Jakékoliv ujišťování nepřináší žádné záruky, neboť technicky je to možné a vždy pak
už půjde „jen“ o zkapacitnění komunikace, která již existuje.
Požadavek: Zásadně je nepřijatelné, aby byla schválená varianta přestavitelná na
dálnici se 4 pruhy. Mimoúrovňové křižovatky a návrhové parametry k tomu
jednoznačně cílí. Akceptovatelná je tedy varianta bez MÚK, s ostřejšími poloměry,
prostě skutečná silnice II. třídy v kategorii S 7,5/70, kterou nelze administrativně
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změnit na silnici I. třídy. V okolí Vel. Přílep se tomu nejvíce blíží varianta A, doplněná
o sjezd na skládku a eliminací hromadného průjezdného efektu Svrkyňskou ulicí ve
V. Přílepech. Témuž požadavku vyhoví i var. C, dopracovaná o výjezd na skládku,
promyšlené napojení Lichocevsi od jihu a eliminaci MÚK.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dokumentace hodnotí předkládaný záměr a jeho vliv na životní prostředí. Hodnocení
úvah o možném rozšíření komunikace/záměru nebylo předmětem této dokumentace
EIA, ale územního plánování na úrovni kraje (ZÚR) a obcí (ÚP). Navíc rozšíření
komunikace o další jízdní pruh by podléhalo zjišťovacímu řízení podle zákona EIA.
Zpracovateli posudku nepřísluší v návrhu stanoviska limitovat jakýkoliv další případný
rozvoj v území – to je věcí dotčených orgánů státní správy – zpracovateli posudku
pouze přísluší posoudit dokumentaci v podobě, která byla příslušným úřadem
předána k posouzení.
Co se týká tranzitní dopravy: dle sdělení zpracovatelů dopravního modelu není v
tomto počítáno s žádným „aktivním“ opatřením k omezení nákladní dopravy na
přeložce (tj. bez legislativního zákazu jízdy nákladních vozidel). Prognóza tedy počítá
i s možností využití dálkové dopravy pro určité přepravní relace, pro které je trasa po
přeložce výhodnější.
Posouzení záměru je provedeno pro nejméně příznivý stav, tj. s nedostavěným
SOKP a bez opatření k omezení nákladní dopravy na přeložce. Posouzení je tedy na
straně bezpečnosti.
Dle vyjádření projektanta záměru, využívání navržené komunikace dálkovou
dopravou je omezeno celkovou kapacitou komunikace.
Dle sdělení projektanta navržená kategorie vychází z požadavku zajištění úrovně
kvality dopravy pro výhledový horizont 20 let po zprovoznění (požadavek daný
normou).
Pokud dopravní model obsahuje i variantu zpoždění výstavby D0 518, 519 tak, aby
byl hodnocen nejméně příznivý stav, potom dále i ze strany zpracovatele posudku
bez dalšího komentáře.
d) Přeložka nesmí být zprovozněna před zprovozněním SOKP, neboť jinak je
důvodná obava, že jeho funkci převezme (navždy)
Příloha B 12
Vypořádání připomínek k dokumentaci, str. 4
Požadavek na realizaci záměru až po zprovoznění SOKP 518 a 519.
Vypořádání: SOKP je stavba komunikace mezinárodního významu připravovaná
nezávisle státním investorem. Přeložka II/240 slouží k obsluze severovýchodní části
Středočeského kraje, jedná se tedy o stavbu jiného významu a její příprava není
časově ani jinak koordinována s dostavbou SOKP.
Vyjádření: bohužel musíme konstatovat, že odpověď je neuspokojující v kontextu
jiných míst, kde připouštíte suplování neexistujícího SOKP navrhovanou Přeložkou.
Požadujeme tudíž podmíněnou časovou posloupnost: nejprve pražsky SOKP, poté
tzv. „přeložku“ v podobě respektující požadavky na skutečnou silnici II. třídy, a
zároveň s ní nebo nejpozději s ní jižní obchvat Přílep.
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Studie potvrzuje význam postavení SOKP: str. 30, citát se opakuje doslova na str.
146:
„Bez realizace předkládaného záměru by se situace v oblasti zlepšila
výstavbou SOKP 0518 a 0519. Výstavba SOKP však neřeší zdrojovou a
cílovou dopravu v dané aglomeraci, která díky silné výstavbě (hlavně
rezidenční) stále více zatěžuje obce ležící na stávající silnici II/240. V Tursku,
Velkých Přílepech a Kralupech nad Vltavou přeložka odvede dopravu i po
realizaci SOKP.“
Od Přeložky se tedy podle tohoto sdělení má očekávat řešení cílové a zdrojové
dopravy v aglomeraci - kde se tedy vzalo množství vypočtené rozdílem modelových
intenzit 11700-12500 vozidel, viz téma suplování pražského okruhu - výše. Není
možné tvrdit, že to nebude tranzit státního i mezinárodního významu.
Vypočtené rozdíly „dotace vozidly“ odjinud než z Pražské na Přeložku v případě „s“ a
„bez“ SOKP - viz příloha dole - hovoří jasně.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jak již bylo konstatováno, dokumentace hodnotí nejméně příznivý stav, tj. stav, kdy
bude přeložka zprovozněna před SOKP 518 a 519 a tím hodnotí i veškeré negativní
vlivy; vyhodnocení tak lze považovat za provedené na straně bezpečnosti
vyhodnocení. Každopádně v návrhu závazného stanoviska jsou formulovány
následující podmínky:


součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy
 bude dále specifikovat způsob stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro bydlení,
za kterou může být realizována nízkopodlažní zástavba, včetně případného návrhu protihlukových
technických opatření
 bude prověřovat plnění hygienických limitů u obce Úžice v blízkosti napojení silnice III/0081 na
dálnici D8 a případně v prostoru nájezdu navrhovat protihluková opatření pro ochranu obce Úžice;
 bude podrobněji konkretizovat parametry navrhovaného zemního valu v oblasti Kamýku
v souvislosti s realizací podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 vyhodnotí hlukovou zátěž v obci Středokluky u zástavby komunikace Lidická a na komunikaci
III/0073 Kněževes – Dobrovíz a v případě potřeby navrhne odpovídající protihluková opatření



součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná rozptylová studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy



v průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu na navrhované komunikaci včetně
stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“; volba bodů pro měření v chráněném venkovním
prostoru staveb bude konzultována s orgánem ochrany veřejného zdraví; v úsecích, kde by
bylo měřením hluku prokázáno překročení platných hygienických limitů, musí být
provedena dodatečná protihluková opatření



k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření
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prokazujícím nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu
v chráněném venkovním prostoru staveb

e) Jižní obchvat Přílep
Jak již bylo v souhrnné části výše uvedeno, Jižní obchvat jako nedílnou součást
výstavby Přeložky kvitujeme s povděkem.
Doplňující požadavek:
Dovolujeme si jen doplnit a tím upozornit, že vybudování obchvatu požadujeme v
souladu se zněním usnesení zastupitelstva (cit příl. B 15, příl.č.1). Obchvat je
schválen k výsledné variantě „.přeložky“, což znamená k jakékoliv variantě, která
nakonec zvítězí - ať některá z předložených nebo jiná, zcela přepracovaná.
Požadujeme také protažení jižního obchvatu až k silnici V. Přílepy - Roztoky
(III/2421) ve smyslu technické studie, vypracované VPÚ Deco a schválené
zastupitelstvem (usnesení č. 31/2019 ze dne 23.4.2019). Dokumentace byla
předána Středočeskému kraji.
Oprávněnost tohoto opatření vyplývá z map v příloze Dopravní studie na str. 28-35,
kde Roztocká (III/2421) vychází v jakékoliv variantě s nárůstem, a to se ještě počítá s
provozem silnice VP - Úholičky, jejíž osud je stále nejasný. Nárůst výstavby v
Roztokách dává tušit ještě většímu nárůstu dopravy po Roztocké, a tedy do centra
Vel. Přílep, než byl v modelu vypočítán.
Dalším požadavkem je vypuštění opulentní úpravy vjezdu silnice III/00710 (od
Lichocevsi) do Velkých Přílep - Kamýka do Kladenské ulice. Rovná silnice bude
svádět k rychlému vjezdu do nejužší části ulice a v kontextu jižního obchvatu je tato
úprava již nadbytečná.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedená připomínka je obsažena již v připomínce komentované pod bodem 26 a)
tohoto vypořádání včetně uvedení podmínek do návrhu závazného stanoviska, na
které lze na tomto místě odkázat.
f) vodní režim
Příloha B_12 Vypořádání připomínek k dokumentaci str. 47
Rozsah provedených průzkumných prací odpovídá stupni projektové
dokumentace (technická studie) a pro účely dokumentace EIA jsou provedeny v
dostatečném rozsahu.
Způsob odvodnění přeložky byl navržen na základě vsakovacích zkoušek a
terénních šetření. Před odvodněním dešťových vod do Podmoráňského potoka
jsou navrženy bezpečnostní prvky ve formě DÚN a retenční nádrže s řízeným
odtokem, který zabrání náhlému přítoku vod do toku. V dalším stupni projektové
dokumentace bude prověřena kapacita Podmoráňského potoka (zatrubněný úsek
i koryto); na základě výsledků kapacitního posouzení budou v případě potřeby
optimalizovány parametry navržené retenční nádrže v km 4,9. V tomto smyslu je v
kap. D.IV. Dokumentace EIA navržena podmínka.
Vyjádření:
Nutno s povděkem konstatovat, že tématu byla věnována pozornost. Přesto
vyžaduje ještě dvojí upřesnění a detailní posouzení:
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 ad povrchové vody:
retenční nádrže jsou zásadní rozhodnutí. Vzhledem k celkovému stavu odvodnění
na počátku povodí Podmoráňského potoka, které je v podstatě bariérově
zastavěno, požadujeme snížit odtokový koeficient retenční nádrže na km 4,8 na
101/s místo navrhovaných 151/s. Přívalové deště zde „umí“ způsobit i vyplavení
nemovitostí. Lze doložit historicky. Situace je tu dlouhodobě „na hraně“ a nelze ji
ani v nejmenším zhoršovat.
Dále pak: křížení s komunikací Vel. Přílepy - Noutonice, km 5,27 je navrhována
Přeložka v zářezu, který je podle podélného profilu (příloha A 3-2) nejnižším
místem. Dnes se srážkové, zejména přívalové vody relativně pomalu pohybují po
polích poblíž rozvodí, ale ze sníženiny budou odtékat do úžlabiny Podmoráňského
potoka významně rychleji. Proto i zde požadujeme retenční nádrž. Posouzení
konkrétně tohoto místa nikde nebylo zřetelné.
 ad spodní voda:
Z provedené hloubky sond nevyplývá jednoznačně, že projektovaná hloubka
zářezu nenaruší režim spodních vod v širším rozsahu (srov. str. 222), hloubka
sond 4 - 7m, zářezy jsou deklarovány do 6m. Také není jasné, zda náspy o výšce
6m (str. 38 a jiné) v oblasti projektované MÚK v km 4,8 na počátku úžlabí nad
Podmoráňským potokem svou váhou nezatíží podloží natolik, že se vodní režim
změní, ačkoliv do něj nebude zasahováno výkopy.
Závěr:
Před závěrem je třeba deklarovat, že nerozporujeme potřebnost severojižního
posíleni dopravní možnosti. Ale jedině v rozsahu skutečné silnice II. třídy v
kategorii 7,5/70, kterou nelze administrativně změnit na silnici I. třídy., Silnice II.
třídy bude paralelou k II/240, ale nikoli významně komfortnější pro zneužití pro
dálkovou dopravu všech velikostí a z toho plynoucích dalších dopravních aktivit.
Šetrnému, přijatelnému řešení pro obyvatele obce vyhovuje v okolí Vel. Přílep
varianta A s úpravami (sjezd na skládku, domyšlené řešení pro Svrkyňskou ulici
ve Vel. Přílepech i dopracování jinde), a dále varianta C, ovšem dopracovaná,
zbavená mimoúrovňových křižovatek a s napojením na skládku.
Dále je třeba jednoznačně eliminovat rizika, plynoucí z posloupnosti realizace.
Požadujeme:
 Nejdříve SOKP, pak Přeložku
 Obchvat Kralup zprovoznit nejdříve s dokončením Přeložky
 Jižní obchvat Vel. Přílep zprovoznit nejpozději s uvedením Přeložky do provozu
Stanovisko zpracovatele posudku:
Ve vztahu k povrchovým vodám si je zpracovatel posudku vědom, že dosud
prezentované podklady odpovídají úrovni předprojektové přípravy záměru. Proto je
v návrhu závazného stanoviska formulována podmínka uvedená pod 26 a) tohoto
vypořádání.
Ve vztahu k podzemním vodám: lze vyslovit názor, že vyjadřovatel má
pravděpodobně na mysli ovlivnění hydrogeologického režimu podzemních vod
(zpracovatel posudku termín spodní vody nezná). Každopádně lze tuto připomínku
176

Posudek na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění

PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 – D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101

považovat za významnou. Proto jsou posudkem do návrhu závazného stanoviska
formulovány následující podmínky:


v rámci dokumentace pro stavební povolení bude zpracován podrobný hydrogeologický
průzkum, který:
 bude zahrnovat pasportizaci individuálních zdrojů podzemní vody ne starší 1 roku v osadě
Černovičky a v obcích Tuchoměřice (včetně osady Pazderna), Lichoceves, Velké Přílepy, Svrkyně,
Tursko, Holubice, Chvatěruby a dále podél navrhované trasy komunikace v jejím celém úseku
v pásmu 500 m od osy komunikace mimo intravilán obcí; pasportizace bude vždy odsouhlasena
dotčenou obcí a protokol o identifikaci hodnoceného zdroje bude podepsán majitelem objektu
nebo osobou pověřenou majitelem objektu
 bude vyhodnocovat všechna potenciálně dotčená prameniště v rámci doporučené trasy včetně
případných opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění těchto pramenišť navrhovaným
záměrem



součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt monitoringu kvantitativních a
kvalitativních parametrů individuálních zdrojů vody na základě provedené pasportizace;
projekt monitoringu musí být zahájen před počátkem výstavby přeložky a bude pokračovat
minimálně po dobu 5 let – rozsah a četnost monitoringu bude konzultován s příslušným
vodoprávním úřadem; bude-li prokázáno ovlivnění individuálních zdrojů podzemní vody
z důvodů realizace přeložky, budou vybudovány a zprovozněny náhradní zdroje podzemní
vody o vydatnosti odpovídající pasportizaci zdrojů nebo bude vybudováno napojení na
nejbližší vodovodní řad, a to na náklady investora

Ve vztahu k požadavkům plynoucích z posloupnosti realizace:
 vzhledem k tomu, že vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví v dopravním modelu zahrnuje i variantu bez SOPK,
zpracovatel posudku tento požadavek nepovažuje za akceptovatelný
 požadavek na zprovoznění obchvatu Kralup nejdříve s dokončením přeložky je
akceptován a je součástí podmínek návrhu závazného stanoviska
 požadavek na zprovoznění stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
nejpozději s uvedením přeložky do provozu přeložky je akceptován a je
součástí podmínek návrhu závazného stanoviska
g) Při podrobném studiu celého elaborátu nacházíme soubor indicií, především
nesouladu formulací mezi sebou a mezi verbálními formulacemi a faktickými údaji
v tabulkách a mapách. Tento soubor indicií signalizuje ještě jiný záměr, než ten,
který je tak vehementně deklarován a na který je Posouzení formulováno a na
který „vyjde“ pozitivně. Proto s ním přes nesporná navrhovaná vylepšující
opatření v předložené podobě nesouhlasíme.
Příloha:
Výpočet „převisu“ na přeložce:
Z map v textové části Dopravní studie, B 9-01, str. 28-35
Jako referenční počet je brán údaj Nulová varianta k r. 2024 a k r . 2040. a var. B, která je
preferovaná (také ostatní mají „převis“).
Situace na Pražské, nejzatíženější úsek ve středu obce:
r. 2017: 10030 voz.
r. 2024:
nulová var.= 11210,
var. B = 8730, rozdíl 2480 voz. oproti nulové (úbytek na Pražské)
Přeložka 2024 u var. B = 14250
Rozdíl mezi odlivem z Pražské (2480) a provozem na Přeložce je 14250 - 2480= 11770
r. 2040 bez SOKP:
nulová var. = 12400
var. B = 9700, rozdíl = 2700 oproti nulové (úbytek na Pražské)
Přeložka r. 2040 bez SOKP, var. B= 15210
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Rozdíl mezi odlivem z Pražské (2700) a provozem na Přeložce je 15210 - 2700= 12510
r. 2040 s SOKP:
nulová var.= 12990
var. B = 7210, rozdíl = 5780 oproti nulové (úbytek na Pražské)
Přeložka r. 2040 se SOKP, var. B = 8760
Rozdíl mezi odlivem z Pražské (5780) a provozem na Přeložce je 8760-5780= 2980

Z výpočtu vyplývá, že převis v případech bez SOKP je způsoben právě jeho
neexistencí, takže podezření, že Přeložka jej bude dlouhodobě, případně navždy,
suplovat vyplývá i ze zveřejněných údajů.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jak již bylo v rámci tohoto vypořádání uvedeno, vyhodnocení velikosti a významnosti
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v dopravním modelu zahrnuje i variantu
bez SOPK; tedy vyhodnocení lze považovat na straně bezpečnosti.
28) Š.P.
vyjádření ze dne 10.6. 2019 bez č.j.
Podstata vyjádření:
Pan Š. (obvykle dále jen „Účastník“) tímto podává souladu s § 8 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (dále jen „EIAZ“), níže odůvodněné vyjádření, kterým reaguje na vypořádání
připomínek k dokumentaci ElA k záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) - úsek
mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ (dále jen „Záměr“), jehož
oznamovatelem je Středočeský kraj, zveřejněném dne 10. 5. 2019.
I.
Rozvoj obce Lichoceves, Rezidenční čtvrť
Účastník ve svých dosavadních vyjádřeních (k těmto níže) popsal, že má jako
vlastník rozsáhlých pozemků v obci Lichoceves v úmyslu vybudovat v obci novou
rezidenční čtvrť (tento záměr, resp. plánovaná výstavba dále též „Rezidenční čtvrť“).
Tento záměr počítá s tím, že okolo historického jádra obce Lichoceves vzniknou
nové rodinné a bytové domy včetně občanské vybavenosti, a to na rozvojových
plochách zobrazených v příloze. Současně bude mimo jiné zvelebeno dosavadní
spojení mezi obcí Lichoceves a blízkým nádražím v Noutonicích.
Účastník tak komentuje nejenom svůj záměr, ale v jistém smyslu rovněž hájí územní
plán obce Lichoceves a její budoucí obyvatele. To považuje za zásadní. Zatímco v
současné době má obec Lichoceves asi 300 obyvatel, po zbudování Rezidenční
čtvrti bude v obci žít přibližně 3.000 stálých obyvatel. Jakkoli je tak účastník dotčenou
veřejností podle § 3 písm. i) bod 1 EIAZ, jelikož v navazujících řízeních mohou být
přímo dotčena jeho práva a povinnosti (tedy zásadním způsobem podoba
připravované Rezidenční čtvrti), nelze opomenout, že toto vyjádření přesahuje jeho
výlučný zájem.
II.
Obecné stanovisko Účastníka
Účastník předem uvádí, že se Záměrem v obecné rovině souhlasí - rozhodně
souhlasí se záměrem vybudovat přeložku II/240.
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III.
Dosavadní vývoj
Účastník napřed stručně shrnuje dosavadní vývoj projednávání Záměru a svá
předchozí vyjádření. Účastník posléze naváže na ty body, které jsou dosud aktuální.
Poznámka zpracovatele posudku: Protože předmětem posudku je vyhodnocení
dokumentace EIA z 03/2019, jsou v tomto vyjádření vypořádány pouze ty body, které
vyjadřovatel považuje za dosud aktuální.
Vypořádání připomínek z března 2019 (zakázkové číslo 18-323-4)
Oznamovatel zveřejnil vypořádání připomínek k doplněné dokumentaci (dále jen
„Vypořádání“). Účastník k tomuto Vypořádání podává své vyjádření.
Z pohledu Účastníka jsou klíčová následující témata:
 spojení průmyslové zóny a nádraží Noutonice;
 trasa napojení Statenic na přeložku II/240;
 úprava křižovatky navržené přeložky II/240 se silnicí III/00710 z Lichocevsi do
Velkých Přílep;
 ekodukt v místě křížení s ÚSES (tzv. územní systém ekologické stability);
 zbudování protihlukového valu
a) Spojení průmyslové zóny a nádraží Noutonice
Obecně
Dle Vypořádání je „propojující komunikace“ zpracována v souladu s technickou studií
z roku 2016. Vypořádání nesouhlasí s tím, že dokumentace nezohledňuje plánovaný
vývoj obcí. Obec Lichoceves se dle dokumentace nevyjádřila k dokumentaci EIA z
05/2017. V Doplnění 03/2018 bylo proto trasování ponecháno beze změn. Nyní se
jedná o nový požadavek obce, který bude řešen v dokumentaci pro územní
rozhodnutí (DÚR).
Účastník je nadále přesvědčen, že spojení předvídané Záměrem je naprosto
nevyhovující. Účastník níže shrnuje své argumenty podané ve vyjádření roku 2017 a
v doplnění roku 2018.
Tyto platí stejně nyní jako tehdy.
Záměr je nevyhovující
Záměr navrhuje, aby trasa dopravního napojení průmyslové zóny a nádraží
Noutonice vedla bezprostředně okolo současných hranic obce, tj. bezprostředně
severně od domu č. p. 16. Nová silnice má vést přímo k předpokládané křižovatce
navržené přeložky II/240 se silnicí III/00710 (v textu též pouze „křižovatka“).
Tato trasa vychází pouze ze současné podoby obce
Lichoceves.
Trasa
má
následující nedostatky, které jsou zejména patrné ze soutisku s územním plánem.
Zaprvé, trasa nezohledňuje územní plán obce, jelikož pozemky pod navrhovanou
silnicí jsou určeny k rezidenční zástavbě.
Zadruhé, trasa představuje překážku rozvoji obce. Silnice by novou Rezidenční čtvrť
doslova rozetnula napůl. Obyvatelům by bezprostředně před novými domy vedla
silnice (a to rušná, viz dále). Kvalita bydlení obyvatel by se citelně snížila, a to
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nejenom těm, kteří by obývali novou Rezidenční čtvrť, ale též starousedlíkům, kteří
obývají jádro obce.
Zatřetí, trasa nepočítá s rozvojem sídel Lichoceves a Noutonice, a to ani s rozvojem
rezidenčním, ani průmyslovým.
V současné době se připravuje nejen projekt Rezidenční čtvrti, ale rovněž
urbanistická studie pro rozvoj Noutonic, a to v rámci vymezeném současným
územním plánem. Počítá se s tím, že obě sídla projdou vývojem, který s sebou
přinese rovněž zvýšenou dopravu.
Severně od vlakového nádraží Noutonice, má vzniknout nové silo. Vznik nových
skladovacích prostor bude nevyhnutelně mít dopady na dopravu v místě. Konkrétně
dojde k výrazně častějšímu užívání všech silnic v okolí a ke změně typu dopravy.
Uživatel odhaduje, že k silu bude přijíždět až 1000 těžkých nákladních vozů za
zemědělskou sezónu. Již nyní je území zatíženo těžkou nákladní dopravou
průmyslové zóny u nádraží, a to zejména továrnou na ubrousky. Při žních je zatížení
zvláště vysoké, jelikož se po silnici převáží zemědělská produkce.
Tyto dopady se budou týkat i této trasy. Obyvatelé v její blízkosti tak budou vystaveni
nejen obecně silniční dopravě, ale též dopravě nákladní se všemi negativními vlivy,
které ji provází, jako je výrazně zvýšená hlučnost, prašnost, snížení bezpečnosti a
vibrace.
Vybudováním dopravní tepny přes zastavěné území obce dále dojde k fragmentaci
obce na dvě části („za silnicí“ a „před silnicí“).
Změna navržená Účastníkem
Účastník navrhl, aby napojení vedlo výrazně severněji, konkrétně paralelně s
nádražím, poté přibližně sledovalo hranici katastrálních území Noutonice a
Lichoceves, po hranici Rezidenční čtvrti, a teprve poté se napojovalo na křižovatku.
Tuto změnu považuje za vhodnější z následujících důvodů:
 Plně je respektován územní plán obce Lichoceves.
 Alternativní vedení trasy umožní rozvoj obce vybudováním Rezidenční čtvrti.
 Záměr naproti tomu počítá s tím, že územní plán bude narušen, resp. jeho
plná realizace fakticky znemožněna.
 Není ohrožena kvalita bydlení ani jedné z obcí.
 Umístěním spojovací silnice na hranici katastrálního území bude v menším
měřítku dotčeno celkově méně obyvatel než zbudováním cesty v souladu se
Záměrem.
 Těžká nákladní doprava bude odkloněna, a to z obou obcí.
 Alternativa vychází vstříc i průmyslovému rozvoji oblasti tím, že umožňuje jeho
sloučení s bydlením v obou obcích. Výše popsané nežádoucí účinky spojené s
těžkou dopravou směřující do sila takto nenastanou, jelikož silnice bude ve
větší vzdálenosti od obývaných míst.
Závěr
Účastník požaduje, aby tato změna byla řešena v rámci DÚR. Vypořádání toto
předvídá.
Důkaz: grafická část vyjádření - situace v místě s vyznačením všech změn (příloha č.
2)
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Komunikace propojující MÚK se silnicí III/00715 je součástí záměru. Tato propojující
komunikace byla navržena na žádost obce Lichoceves a majoritního vlastníka
pozemků v souvislosti s připravovanou změnou územního plánu obce Lichoceves a
vymezení prostoru pro rozvoj skladových a výrobních ploch.
Na základě uvedeného rozboru vyjadřovatele je v návrhu závazného stanoviska
formulována následující podmínka, která by měla plně respektovat územní plán obce
Lichoceves:


v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit přetrasování komunikace propojující MÚK
u Velkých Přílep s komunikací III/00715

b) Ekodukt v místě křížení s ÚSES
Obecně
Doplnění počítalo s přetrasováním biokoridoru RBK 5019 do profilu přemostění v km
2,6.
Podle Vypořádání:
 není v místě žádný migrační koridor ani migrační území; zjištěn není ani výskyt
ohrožených druhů savců;
 z hlediska dělicího účinku přeložky na místní obyvatele má v okolí být dostatek průchodů;
 biokoridor RK 5019 je nefunkční;
 je možné jej napojit na biokoridor RBK 1136;
 pro podporu funkce bude důležité provést vhodnou úpravu podmostí a navazující
vegetační úpravy;
 změnách bude v původní trase RBK 1136 navrhnout ÚSES lokálního významu;
 pro posílení funkce RBK se v další fázi uvažuje např.o doplnění víceúčelového mostu,
dosadbě dřevin apod.;
 rovněž v další fázi lze prověřit umístění lokálního biocentra.

Účastník s Vypořádáním nesouhlasí a trvá na tom, že doplnění ekoduktu je žádoucí.
Účastník níže shrnuje své argumenty podané ve vyjádření roku 2017 a v doplnění
roku 2018. Tyto platí stejně nyní jako tehdy. Účastník dále reaguje na argumenty ve
Vypořádání.
V grafické části vyjádření Účastník užívá pojmu „nové víceúčelové přemostění“', v
dalším textu užívá pro názornost „ ekodukt “.
Přetrasování je zbytečné
Navržené přetrasování není nezbytné. Účastník má za to, že bude plně stačit provést
v Záměru drobné úpravy, a podpořit tak funkci biokoridoru.
Účastník rovněž (tedy kromě ekoduktu) navrhuje výstavbu zemního valu, který
bude oddělovat zástavbu v Lichocevsi a přeložku. Toto společně s biocentrem (viz
bod IX.4.38 tohoto podání níže) funkci biokoridoru podpoří.
Důvody pro umístění ekoduktu
Umístění ekoduktu v navrhovaném místě zajistí následující:
 pokračování biokoridoru, který tak zůstane nedotčen;
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 odhlučnění obce Lichoceves, a to proto, že křížení je velmi blízko hranic připravované
Rezidenční čtvrti. Zapuštěním frekventovanější silnice do země bude značně redukována
hlučnost;
 přirozené spojem mezi obcemi Lichoceves a Statenice, navíc vhodné pro pěší i cyklisty,
jelikož půjde doslova o zelený most mezi obcemi;
 spojení mezi obcemi Statenice a Okoř, tedy spojení k místní významné památce, které
by bez ekoduktu bylo jak obtížnější, tak delší a méně atraktivní;
 v budoucnu propojení stávajících cyklotras

Tyto nyní organicky a pro návštěvníky atraktivně spojují Velké Přílepy, Lichoceves a
Noutnonice (a vedou dál např. na Okoř).
Vytvoří se tudíž podmínky pro doplnění stávajících cyklotras o další úsek.
Připravovaná komunikace tak nepřetne všechny vazby v oblasti.
 zásah do krajiny bude snížen a krajinný ráz bude lépe zachován
 dojde k obnově tradičního prvku krajiny - historických polních cest
 V připravované studii Rezidenční čtvrti se počítá s obnovením starých historických
polních cest v krajině. Jedna vedla mezi Lichocevsí a Tuchoměřicemi a Účastník
navrhuje, že ji obnoví.

Obnova polní cesty bude doslova organická - lokalita a pohyb lidí v krajině se vrátí k
léty prověřenému stavu.
Rovněž tato cesta by vedla přes ekodukt. Cesta je zakreslena v Příloze č. 1
Další možné změny navazující na ekodukt
Pokud by (1) byla zachována trasa současného RBK 5019; a (2) vznikl ekodukt,
může Účastník zásadním způsobem přispět k funkčnosti biokoridoru, a to tím, že
v jižní části Lichocevsi umožní vybudování lokálního biocentra.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jak již bylo uvedeno v předcházející části této kapitoly, ekodukt slouží k převedení
dálkových migračních koridorů (DMK) velkých savců mimo zastavěná území; dle
v dokumentaci uváděných podkladů výskyt DMK zde nebyl potvrzen; potřeba
nevyplývá ani z migrační studie, která uvádí, že pohyb zvěře má v této lokalitě difuzní
charakter, nepohybuje se v jedné trase, tzn. tato zvěř nebude ekodukt využívat.
Z výše uvedených skutečnosti zatím nebyl dle projektanta záměru požadavek na
doplnění ekoduktu akceptován, neboť nebude součástí dálkového migračního
koridoru ani migračně významného území.
Na straně druhé zpracovatel posudku nemůže zcela ignorovat argumenty obcí
vycházející z dlouhodobé znalosti zájmového území. Ve vztahu k migrační studii je
zpracovatelem posudku i s ohledem na vyjádření obcí a veřejné projednání
formulována do návrhu závazného stanoviska následující podmínka s tím, že tato
detailní migrační studie bude předložena ke schválení příslušnému orgánu ochrany
přírody:


v rámci dokumentace pro územní řízení zpracovat detailní migrační studii, která bude
vycházet ze závěrů a navržených opatření v rámci Rámcové migrační studie (Losík, 2017);
výstupem studie bude podrobný návrh úprav migračních objektů při respektování již
formulovaných požadavků z procesu posuzování vlivů na životní prostředí; v rámci detailní
migrační studie znovu prověřit realizaci ekoduktu mezi obcemi Lichoceves a Velké Přílepy
ve spolupráci se všemi dotčenými honebními společenstvy; v rámci této studie detailněji
prověřit umístění a četnost navržených propustků pro živočichy kategorie D včetně
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začlenění migračních objektů do okolí (vazba na vegetační úpravy trasy) a řešení vhodného
charakteru podmostí, zachování suché cesty u mostů, vhodné vedení vodoteče pod
mostem; v rámci detailní migrační studie budou prověřeny následující výstupy rámcové
migrační studie:
 migrační objekty vhodné k optimalizaci:





km 2,55 (etapa I) – most přes polní cestu a železnici
km 4,80 (etapa I) – most přes přeložku silnice III/00710
km 0,30 (etapa III) – most přes železniční vlečku a místní komunikaci
km 2,00 (etapa III) – most přes železnici

 migrační objekty navrhované na doplnění:
- propustky pro živočichy kategorie D – navrhnout v celé trase přeložky s ohledem na výškové vedení nivelety
komunikace.; doporučený maximální rozestup migračních objektů je 500 až 1000 m (možno kombinovat
s objekty pro kategorii B a C)
- km 9,80 (etapa I) – víceúčelový nadchod pro migraci živočichů kategorie C
- km 2,40 (etapa III) – rámcový propustek přes vodní tok Černávka

 detailní migrační studie bude předložena ke schválení příslušnému orgánu ochrany
přírody

c) Zbudování protihlukového valu
Obecně
Podle Vypořádání:
 výstavba zemního valu by znamenala další zábor zemědělské půdy;
 podle § 77 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je nutné
zbudovat protihlukovou ochranu;
 bez protihlukových opatření by hluková zátěž byla nadlimitní;
 pokud by se rozvojové plochy pro bydlení posunuly (dále od Záměru), protihlukové
opatření by již nebylo nutné.

Vyjádření Účastníka
Účastník rozhodně vítá myšlenku protihlukového opatření (protihlukových stěn) a
považuje ji za jednoznačně správný krok.
Účastník žádá, aby zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí přímo počítalo s
protihlukovým opatřením. Účastník zároveň žádá, aby se při zpracování DÚR
prověřila i možnost vybudování protihlukových valů v dané části území.
Bez tohoto opatření je rozvoj obce Lichoceves nemožný. Účastník odkazuje na své
vyjádření k doplnění EIA ze dne 21. 6. 2018.
Účastník však zásadně nesouhlasí s případným zúžením (posunem) rozvojové
plochy pro bydlení tak, aby nezasahovalo do limitů izofony pro noční dobu. Taková
změna by, opět, byla zcela protichůdná současnému územnímu plánu, zmařila by
možnost vybudovat Rezidenční čtvrť. Jakákoli změna rozvojové plochy pro bydlem
neznamená nic jiného než omezení obce Lichoceves, tedy obce s nikoli pouze
potenciálem, ale rovněž záměrem růstu. Jakákoli změna rozvojové plochy pro
bydlem dále není ničím jiným než zmařením záměru Účastníka vybudovat
Rezidenční čtvrť.
Důkaz:
 grafická část vyjádření – situace v místě s vyznačením všech změn (příloha č.2)
 grafická část vyjádření - soutisk stávajícího územního plánu obce Lichoceves a izofonů
(příloha č. 3)

Stanovisko zpracovatele posudku:
V návrhu závazného stanoviska i s odkazem na vyjádření KHS jsou k problematice
hlukové zátěže formulovány následující podmínky:
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součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy
 bude dále specifikovat způsob stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro bydlení,
za kterou může být realizována nízkopodlažní zástavba, včetně případného návrhu protihlukových
technických opatření
 bude prověřovat plnění hygienických limitů u obce Úžice v blízkosti napojení silnice III/0081 na
dálnici D8 a případně v prostoru nájezdu navrhovat protihluková opatření pro ochranu obce Úžice;
 bude podrobněji konkretizovat parametry navrhovaného zemního valu v oblasti Kamýku
v souvislosti s realizací podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 vyhodnotí hlukovou zátěž v obci Středokluky u zástavby komunikace Lidická a na komunikaci
III/0073 Kněževes – Dobrovíz a v případě potřeby navrhne odpovídající protihluková opatření



v průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu na navrhované komunikaci včetně
stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“; volba bodů pro měření v chráněném venkovním
prostoru staveb bude konzultována s orgánem ochrany veřejného zdraví; v úsecích, kde by
bylo měřením hluku prokázáno překročení platných hygienických limitů, musí být
provedena dodatečná protihluková opatření



k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření
prokazujícím nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu
v chráněném venkovním prostoru staveb

Je tedy patrné, že první zde uvedená podmínka v sobě obsahuje i požadavek na
specifikaci způsobu stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro
bydlení. Nebude-li uplatněn v rámci další projektové přípravy §77 zákona č.
258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle výkladu tohoto paragrafu, potom v
případě, že nebude prokázáno splnění hygienických hodnot, budou provedena
dodatečná opatření.
V případě umístění nové zástavby do zájmového území je nutné postupovat
v souladu s §77 ZOV (tzv. „priorita v území“¨- kdo je v území dříve, má přednost; tzn.
pokud je komunikace v ÚPD, protihluková ochrana budoucí chráněné zástavby v
rozvojových lokalitách bude na budoucích stavebnících.
d) Účastník shrnuje:
 Záměr není v současné podobě zcela kompatibilní s územním plánem obce
Lichoceves a myšlenkou vybudovat Rezidenční čtvrť;
 spojení průmyslové zóny a nádraží Noutonice přehlíží potenciální rozvoj obou
sídel;
 vybudování ekoduktu v místě křížení s ÚSES je vhodné a prospěšné mj. proto, že
podpoří stávající biokoridory - jejich přetrasování naopak není třeba;
 vybudování zemního valu je velmi vhodné, jelikož obec odstíní od přeložky a
umožní funkci biokoridoru;
 protihlukové opatření obecně je zcela nezbytné.
Dále jsou součástí vyjádření následující přílohy
1. Grafická část vyjádření – Studie nové obytné čtvrti
2. Grafická část vyjádření – Situace v místě s vyznačením všech změn
3. Grafická část vyjádření - Soutisk stávajícího územního plánu obce Lichoceves a izofonů

které jsou doloženy v Příloze č.1 předkládaného posudku.
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Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené shrnutí bylo zpracovatelem posudku komentováno v předcházejících
bodech.
Smyslem procesu posuzování vlivů na životní prostředí je vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a formulovat podmínky
z těchto aspektů pro další projektovou přípravu záměru, nikoliv řešit a komentovat
soulad stavby s územním plánem. Je patrné, že pokud stavba nebude v souladu
s územním plánem, nemůže být realizována. Toto je však riziko oznamovatele,
nikoliv procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb.
v platném znění.
29) Š.P.
vyjádření ze dne 29.5. 2019 bez č.j.
Podstata vyjádření:
Dne 10. 5. 2019 byla na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje,
Zborovská 11, Praha 5, zveřejněna dokumentace oznamovatele Magistrát hl. m.
Prahy, Odbor ochrany prostředí, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 k záměru
„PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 - D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ D8 A
SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101“. V souladu s § 6 odst. 8 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
El A“), tímto podávám v zákonem stanovené lhůtě nesouhlasné vyjádření, které
odůvodňuji následovně:
Jsem dotčenou osobou ve smyslu § 3 písm. i) zákona EIA, neboť jsem dotčenou
veřejností - osobou, která může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení
dotčena ve svých právech nebo povinnostech.
Domnívám se, že dokumentace trpí nedostatky, a to konkrétně:
a) Akustická studie v části vliv kumulativních účinků hluku z letecké dopravy na letišti
Václava Havla nevychází z aktuálních dat a pro obec velké Přílepy nebylo
zpracováno posouzení kumulativního účinku hluku z letecké dopravy a
automobilové dopravy.
Pro posouzení kumulativních účinků hluku z letecké dopravy na letišti Václava
Havla byla použita Zpráva o hlukové situaci na letišti Praha Ruzyně za roky 2014
a 2015. V roce 2015 byl počet přepravených cestujících na letišti Václava Havla
12 030 928, v roce 2018 byl počet přepravených cestujících na letišti Václava
Havla 16 797 006. Jedná se tedy o nárůst o cca 40 %. Tedy při posouzení
kumulativních účinků hluku z letecké dopravy na letišti Václava Havla se
vycházelo ze zastaralých a neaktuálních údajů. V roce 2026 by měla být
dokončena nová paralelní dráha, u které se předpokládá, že navýší počet
přepravených cestujících o minimálně 10 milionů osob. Dle měření hluku, které
bylo provedeno Letištěm Praha v roce 2017 v obci Velké Přílepy, viz protokol č.
0617-I20AI7-LKPRI8, je hluk od letecké dopravy v obci v denní dobu 48,7 dB a v
noční dobu 39.8 dB. Kumulativní účinek hluku z letecké dopravy a automobilové
dopravy v obci Velké Přílepy ve studii nebyl posouzen.
Vzhledem k výše uvedenému a tomu, že obydlená část obce Velké Přílepy je
vzdálena od přeložky jen 210 m a tomu, že obec Velké Přílepy se nachází v
území kategorie B - obce dotčené hlukem z opakovaných přeletů letadel, žádám,
185
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aby akustická studie dokumentace EIA byla aktualizována o vliv kumulativních
účinků hluku z letecké dopravy na letišti Václava Havla na základě aktuálních dat
a predikovaných hodnot po dokončení budované paralelní dráhy pro výpočtové
body 35-41. Žádám o doplnění studie o posouzení kumulativního účinku hluku z
letecké dopravy a automobilové dopravy v obci Velké Přílepy.
b) Příloha B. 15 Jižní obchvat obce Velké Přílepy, životní prostředí nebyla
zpracována v celém rozsahu navrhované trasy obchvatu.
Obcí Velké Přílepy byl navržen Jižní obchvat Velkých Přílep ve dvou částech.
Část I, která byla schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 7. 3.
2019 usnesením číslo 20/2019 a předána na Středočeský kraj, a část 2, která
byla schválena na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2019
usnesením číslo 31/2019 a předána na Středočeský kraj. Příloha B. 15 Jižní
obchvat obce Velké Přílepy, životní prostředí je zpracována pouze pro část I
obchvatu.
Vzhledem k výše uvedenému žádám o dopracování a aktualizaci Přílohy B. 15
Jižní obchvat obce Velké Přílepy, životní prostředí tak aby respektovala celou
navrženou trasu v části I a v části 2.
c) Dokumentace EIA pro doporučovanou variantu vedení přeložky B neobsahuje
návrh technických opatření ke snížení negativních dopadů hluku a emisí na
zdraví občanů v části vedení trasy v km 4.9 - 6 u obce Velké Přílepy
0Obydlené části obce Velké Přílepy jsou ze všech obcí po trase přeložky nejblíže
přeložce a to ve vzdálenosti 210 m. Jsou zde největší negativní dopady na životní
prostředí a zdraví občanů.
V závěrečném hodnocení Rozptylové studie se kromě jiného konstatuje, že dojde
k zvýšení koncentrací škodlivých látek, že bude docházet k překročení
zdravotních limitů - u denních koncentrací polétavého prachu PM10 se v okolí
záměru mohou vyskytnout nadlimitní koncentrace ve více než povolených 35
případech za rok, stejně tak nelze zcela vyloučit překročení imisního limitu pro
průměrné roční koncentrace polétavého prachu PM2,5, u kterých se však již ve
výchozím stavu očekává výskyt hodnot těsně pod hranicí imisního limitu.
V dokumentaci EIA doporučované variantě B na kraji obydlené zástavby lokality
Kamýk (výpočtové body 35-41), bylo vypočteno, že akustické příspěvky výhradně
z provozu na navrhované přeložce budou až 56,2 dB v denní a do 48,1 dB v
noční dobu, což je pouze 4 dB nebo 2 dB pod zdraví škodlivou hranicí. Současně
pro doporučovanou variantu vedení přeložky B ve vedení trasy v km 4.9 - 6 u
obce Velké Přílepy nejsou v dokumentaci navrženy žádné technické opatření
nebo jsou navržena jen částečná a nedostačující ke snížení negativních dopadů
hluku a emisí na zdraví občanů jako jsou přírodní val, zalesnění, snížení rychlosti,
nehlučný asfalt apod.
Vzhledem k výše uvedenému a tomu, že obydlená část obce Velké Přílepy je
vzdálena od přeložky jen 210 m a negativní dopady hluku a emisí na zdraví
občanů budou velmi výrazné, žádám, aby dokumentace EIA byla dopracována o
návrh technických opatření ke snížení negativních dopadů hluku a emisí na
zdraví občanů v celé části vedení trasy v km 4.9 — 6 u obce Velké Přílepy.
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d) Záměrem je liniová dopravní komunikace, silnice II. třídy, v dokumentu je však
posuzována komunikace I. třídy.
Záměrem je liniová dopravní komunikace, silnice II. třídy v kategorii S 9,5/80, na
vhodných mezikřižovatkových úsecích je navrženo uspořádání 2+1 v kategorii S
13,5/80.
Navrhovaná silnice je navrhována v kategorii, které splňují i silnice I. třídy tj. v
kategorii S9,5/80 navíc v úsecích mimoúrovňového křížení v uspořádání 2+1 v
kategorii S13,5/80. V této kategorii S9,5/80 je aktuálně dokončována výstavba
přeložky silnice I. třídy i/16 Slaný - Velvary. Silnice i/16 mezi dálnicemi D7 a D8
nahrazuje severní část Pražského okruhu D0, jehož výstavba není v nejbližších
letech reálná. Umožňuje především propojení ve směru sever-západ, tj. dálnice
D8 a dálnice D5 mimo zastavěné území hlavního města Prahy.
Vzhledem k tomu, že navrhovaná silnice nemá dle podmínek Územního
rozhodnutí na II. etapu (Obchvat Kralup) sloužit tranzitní dopravě, požadujeme
přepracování dokumentace a její posouzení ve skutečných parametrech silnice II.
třídy v kategorii 7,5/70. Je zde totiž vysoké aktuální riziko následné administrativní
změny na silnici I. třídy, stejně jako je tomu u silnice I/16 a přivedení nežádoucí
tranzitní nákladní dopravy. Upozorňujeme, že nejasná kategorizace komunikace v
projednaných zásadách územního rozvoje ZÚR, kde byla uvedena silnice II. třídy,
ve vydané ZÚR následně „silnice vyšší třídy“ byla v minulosti i důvodem zrušení
této komunikace v ZÚR Středočeského kraje Krajským soudem v Praze. Snahy o
reálnou výstavbu silnice I. třídy jsou tak přes toto soudní rozhodnutí stále zřejmé.
Při přepracování na kategorii 7,5/70 bude celková dopravní kapacita navýšena a
nadále zcela dostatečná, vzhledem k pokračujícímu provozu na stávající II/240,
která na většině trasy dosahuje stejné kategorie 7,5/70. Současně dojde změnou
typizované návrhové kategorie i ke snížení trvalého záboru zemědělské půdy s I.
třídou ochrany půdy o více než 20% u tohoto záměru! Z technických studií
vypracovaných VPÚ DECO PRAHA a.s. z 8/2016 vyplývá také značná úspora ve
výši 25% stavebních nákladů, která by umožňovala dopracování dalších nutných
kompenzačních opatření.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené připomínky pod body a) až d) jsou totožné s vypořádáním pod bodem 21 a)
až d), na které lze na tomto místě odkázat.
e) Chybějící kapacitní posouzení v záměru navrhovaných kruhových objezdů
Při oznámení záměru v roce 2015 byly navrhovány na celé trase navrhovány
kruhové objezdy, které jsou z hlediska záboru a vlivu na krajinný ráz jednoznačně
výhodnější než následně navržené dvě mimoúrovňové křižovatky MÚK
Lichoceves, MÚK v 7,6km. V místech mimoúrovňového křížení se stávajícími
komunikacemi III. tříd navíc dosahují výšky násypů až do výšky 6,5 m nad
stávající terén. Ve variantě s kruhovými objezdy je trasa vedena daleko citlivěji, a
to dokonce v zářezu do území. Zejména tyto MÚK jsou dle předložené
dokumentace zásahem do krajinného rázu zájmového území.
Předkladatelem předložená varianta B je dle jeho vyjádření v dokumentaci
zpracována na základě požadavků dotčených obcí k oznámení a má za cíl v
maximální možné míře odvést tranzitní dopravu mimo obce, zajistit zlepšení
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plynulosti dopravy a bezpečnější napojení na silnice III. tříd a přilehlých
průmyslových zón a areálů, a to návrhem mimoúrovňových křížení. Tato změna v
záměru navrhovaných kruhových objezdů tak byla zcela evidentně provedena na
základě tohoto konstatování, bez jakéhokoliv odborného kapacitního posouzení!
Až kapacitní posouzení by prokázalo, zda je či není nutné ve výhledových
stavech nahradit kruhové křižovatky či zda budou navržené kapacitní kruhové
křižovatky disponovat dostatečnou kapacitou v průběhu dopravních špiček.
Varianta s kruhovými objezdy je také výhodnější z hlediska záboru nejkvalitnější
zemědělské půdy v I. třídě ochrany, a to o 7,1 ha ve srovnání s výše uvedenými
dvěma mimoúrovňovými křižovatkami. Dle zpracované studie Vlivů na krajinný
ráz jen Varianta A, bez mimoúrovňových křižovatek nemá vliv na estetické
hodnoty a nemá vliv na harmonické měřítko krajiny. Návrh záměru vytváří novou
výraznou technickou stopu v zemědělské krajině (otevření zcela nového
dopravního koridoru ve volné krajině) a je dalším nevratným krokem ke změně
charakteru původně zemědělské oblasti s přírodě blízkými fragmenty směrem k
předměstské suburbánní krajině.
Požadujeme tedy navržení kapacitních kruhových objezdů v místech
mimoúrovňové křižovatky MÚK Lichoceves a MÚK v 7,6km a zpracování
Posouzení kapacity navržených kruhových objezdů dle platné technické normy a
metodiky Ministerstva dopravy TP 188.
Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům jsem přesvědčený, že není možné k
záměru „PŘELOŽKA SILNICE II/240 (D7 - D8) ÚSEK MEZI DÁLNICÍ D7, DÁLNICÍ
D8 A SILNICÍ II. TŘÍDY Č. II/101“ vydat souhlasné stanovisko.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Dle sdělení projektanta od úrovňových okružních křižovatek bylo ustoupeno
z důvodu nedostačující výkonnosti tohoto typu křižovatek pro dané dopravní zatížení.
Okružní křižovatka je schopna přenést dopravní zatížení cca 2000 – 2700 voz/h.
Prognózované intenzity na přeložce v roce 2040 dosahují hodnot přes 20 000
voz/den na připojujících se komunikacích se jedná o další tisíce voz/den. Na silnicích
II. tříd se obecně předpokládá, že zatížení ve špičkových hodinách dosahují hodnot
11% z celkového zatížení. V tomto případě se navíc jedná o rezidenční oblast, kdy
denní dopravní variace těchto přepokládaných hodnot dosahují. Z těchto údajů je
patrné, že okružní křižovatky nejsou kapacitně dostačující a jejich užití by vedlo
k pravidelným kongescím v ranních a odpoledních špičkách.
30) V.M., V.E., K.P., D.J.
vyjádření ze dne 10.6. 2019 bez č.j.
Podstata vyjádření:
Jedná se o totožné vyjádření jako je vyjádření pod bodem 20) této kapitoly.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vypořádání je shodné jako pod body 20a) až 20 j) této kapitoly, na které lze na tomto
místě odkázat.
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31) V.V., V.K.
vyjádření ze dne 9.6. 2019 bez č.j.
Podstata vyjádření:
Vznášíme touto formou zásadní výhradu ke způsobu řešení křížení přeložky
komunikace III/2407, která spojuje obec Velké Přílepy s obcí Noutonice, které je
provedeno pouze formou „podjezdu pro cyklisty".
Komunikace III/2407 je pro občany Noutonic zásadní spojnicí s okolními obcemi a
hlavní spojení mezi obcí a Prahou. Silnici využíváme k cestám do školek, škol, práce,
dopravní obslužnost, k přístupu na poštovní či stavební úřad a další součástí
infrastruktury, státních i soukromých služeb, které jsou umístěny ve Velkých
Přílepech, Horoměřicích či v Praze, Silnice je frekventovanou spojnicí i pro
návštěvníky obce Okoře, údolí Zákolanského potoka. Je silnicí využívanou pro svoz
tuhého odpadu, autobusovou obslužnost a jde samozřejmě i o nejpřímější cestu
vozidel IZS. Nemožnost projet po komunikaci III/2407 z Noutonic do Velkých Přílep
by vedla k neopodstatněné ekonomické zátěži pro občany i poskytovatele služeb,
neopodstatněné ekologické zátěži díky potřebě spalování většího množství paliva a
celá změna by i zhoršila dostupnost IZS se všemi dopady na zdraví a majetek
občanů. Pro naši čtyřčlennou rodinu by se odhadem jednalo o dodatečných 4752 km
ujetých vozidly navíc ročně (2 vozidla denně, jízda tam i zpět, pro každé vozidlo a
jízdu navíc 3,3 km).
Samotné vybudování hlavní komunikace v blízkém okolí obce je významným
zásahem v oblasti životního prostředí i kvality života, která v okolí Prahy je již tak
těžce zkoušena. V kombinaci se zrušením komunikace jde pak o neopodstatněný
zásah a občanům Noutonic by se nemělo zhoršovat dopravní spojení. Žádáme o
provedení studie využití účelové komunikace III/2407 na rozvojová území v okolí.
Žádáme o přehodnocení situace a změny v patřičné dokumentaci.
Stanovisko zpracovatele posudku:
Jedná se o křížení přeložky s komunikací Velké Přílepy – Noutonice v km 5,3. Dle
sdělení projektanta stavby bylo primárním záměrem zpracovatele technické studie
vymístění individuální automobilové dopravy z komunikací s nevyhovujícím
prostorovým uspořádáním na nově upravené komunikace s normovým prostorovým
uspořádáním a jejich trasování mimo zastavěnou oblast. S tím byl spojený i záměr
nového propojení mezi skladovým areálem Noutonice a napojením na MÚK, včetně
budoucího převedení do silnic III. třídy. Přerušené úseky komunikací měly být dle
dohody převedeny do místních komunikací a zklidněný provoz individuální dopravy
(díky neprůjezdnému systému) měl podpořit zlepšení vedení cyklistické dopravy
vedené po vyznačené cyklotrase. Takto to bylo dle projektanta prezentováno na
všech technických radách za účasti zástupců obce Lichoceves a nebyla vznesena
žádná námitka.
V místě křížení s přeložkou v km 5,3 je navržen nadjezd a zpracovatel dopravního
řešení je toho názoru, že nadjezd by mohl bez zásadního problému umožnit i průjezd
vozidel IZS, umožnění průjezdu individuální dopravy však nedoporučuje vzhledem
k výše uvedenému. Požadované řešení formou podjezdu není reálné, neboť trasa
přeložky je vedena v dotčeném úseku v zářezu vzhledem k omezení hlukové zátěže
v přilehlé části Kamýk a hloubku vlastního zářezu ovlivňuje vysoká hladina podzemní
vody.
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Tedy dle projektanta záměru, pokud je zde tedy nový požadavek na vytvoření
plnohodnotného mostu, pak je možno se jím v dalších stupních projektové
dokumentace zabývat. V tomto smyslu v souladu s dokumentací EIA je v návrhu
závazného stanoviska formulováno následující doporučení:


v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit řešení plnohodnotného nadjezdu v km 5,3

32) Ž.D.
vyjádření ze dne 10.6. 2019 bez č.j.
Podstata vyjádření:
Jedná se o totožné vyjádření jako je vyjádření pod bodem 20) této kapitoly
Stanovisko zpracovatele posudku:
Vypořádání je shodné jako pod body 20a) až 20 j) této kapitoly, na které lze na tomto
místě odkázat.
Vyjádření doručená po termínu k nimž se ve smyslu § 8 odst. 3 zákona č.
100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů nepřihlíží
Po termínu se k uvažovanému záměru vyjádřily: obec Tuchoměřice (ze dne
6.6.20129), obec Lichoceves (ze dne 5.8.2019), obec Velké Přílepy (vyjádření ze dne
5.8.23019) a vyjádření P.Š. (doplnění argumentace).
Stanovisko zpracovatele posudku:
I přes skutečnost, že se k uvedeným vyjádřením ze zákona nepřihlíží, lze vyslovit
názor, že v podmínkách návrhu závazného stanoviska jsou aspekty týkající se
požadovaného ekoduktu, napojení osady Pazderna zohledněny. Požadavky na
aktualizaci akustické studie jsou taktéž zapracovány do podmínek závazného
stanoviska.

V.2. Vypořádání připomínek z veřejného projednání
V rámci veřejného projednání záměru byly vzneseny následující otázky týkající se
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví:
a) soulad záměru s územním plánem
b) parametry komunikace
c) posuzované varianty
d) model dopravy a tranzitní doprava
e) vlivy na ZPF
f) problematika ÚSES
g) problematika odvádění dešťových vod z tělesa komunikace
h) hluková zátěž
i) nevyhovující napojení na některé komunikace
j) problematika ekoduktu
k) zprovoznění přeložky jako celku
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Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci veřejného projednání záměru nebyly diskutovány žádné nové aspekty
týkající se záměru než ty, které byly vzneseny v písemné podobě v obdržených
vyjádřeních. Proto je v následujících bodech uvedeno pouze stručné shrnutí
problematiky.
Ad a)
Zpracovatel posudku ve vztahu v dokumentaci uváděnému rozboru souladu stavby
se ZÚR a ÚPD obcí vyslovuje názor, že je rizikem oznamovatele, zda-li dosáhne
souladu stavby s ÚPD (respektive ZÚR). Proto ani podmínky, formulované
v dokumentaci v kapitole D.IV. týkající se územně plánovacích opatření nejsou
posudkem zapracovány do návrhu podmínek závazného stanoviska, jehož cílem je
stanovovat podmínky z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
Je celkem logické, že nebude-li dosažen potřebný soulad s územně plánovací
dokumentací, nebude možné stavbu realizovat.
Ad b)
Záměrem je liniová dopravní komunikace, silnice II. třídy v kategorii S 9,5/80, na
vhodných mezikřižovatkových úsecích je navrženo uspořádání 2+1 v kategorii S
13,5/80. Jde o novostavbu řešenou v nové trase délky cca 13 km.
Jak bylo sděleno projektantem záměru, navržená kategorie vychází z požadavku
zajištění úrovně kvality dopravy pro výhledový horizont 20 let po zprovoznění
(požadavek daný normou). Tato kategorie je i kategorií užívanou pro silnice I. tříd, ale
zároveň je tuto kategorii možné navrhnout i pro silnice II. tříd. Přepracováním na
kategorii S7,5/70 by nebyla splněna podmínka zajištění požadovaného stupně
úrovně kvality dopravy a návrh by byl v rozporu s normou.
Ad c)
Zákon č.100/2001 Sb. v platném znění nestanovuje povinnost vypracování variant.
Zpracovatel dokumentace tedy posoudil záměr v podobě, který mu byl
oznamovatelem zadán a zpracovatel posudku je tedy logicky povinen posoudit
takovou dokumentaci, která mu byla příslušným úřadem v procesu EIA předložena.
Ad d)
S dopravními kongescemi bylo v modelu počítáno a byly promítnuty do výsledných
intenzit včetně potencionálních objízdných tras např. přes obec Chvatěruby.
V dokumentaci EIA je uveden požadavek na kapacitní posouzení komunikace, tzn.
bude prověřeno, zda bude docházet ke kongescím, které by vyvolaly zvýšení
dopravy v obci Chvatěruby vlivem využívání objízdných tras.
S dopravou generovanou letištěm Vodochody je v dopravní prognóze počítáno a je
promítnuta do výsledných intenzit.
Za podstatné však z hlediska vyhodnocení vlivů na životní prostředí (zejména
z hlediska hlukové zátěže) lze považovat, že dokumentace hodnotí i stav, kdy bude
přeložka II/240 zprovozněna před D0 518, 519 a s tím i veškeré negativní vlivy
způsobující tento harmonogram výstavy.
V rámci aktualizace akustické a rozptylové studie jsou v návrhu stanoviska
formulovány podmínky týkající se i potřebné aktualizace modelu.
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Ad e)
Je skutečností, že ve vztahu k záboru ZPF představuje navržené řešení poměrně
značné nároky na ZPF. Je rizikem oznamovatele, zda-li pro uvedený záměr získá
souhlas MŽP k odnětí ze ZPF. Vliv na ZPF je označen jak v dokumentaci, tak i
předkládaným posudkem za významný. Dokumentace konstatuje, že se jedná o
veřejně prospěšnou stavbu podle §17 odst.1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích.
Ad f)
V návrhu podmínek závazného stanoviska je uvedeno, aby v rámci dokumentace pro
stavební povolení byla navržena kompenzační opatření, tj. nové biokoridory a
biocentra ÚSES tak, aby nedošlo k zániku sítě ÚSES; nové prvky ÚSES budou
upřesněny na všech úrovních (místní, regionální, nadregionální) tak, aby byly
dodrženy limitující parametry ÚSES a zajištěna tak jejich funkčnost; navrhovaná
řešení budou zpracována autorizovaným architektem ÚSES - projektantem územních
systémů ekologické stability a případné změny budou odborně zdůvodněny; zvláštní
pozornost bude věnována zejména dořešení křížení regionálního biokoridoru RK
5019 v km 3,8 a regionálního biokoridoru RK 1136 v km 4,7 a v km 7,0;
v dokumentaci pro územní řízení doplnit víceúčelový nadchod v místě křížení
regionálního biokoridoru RK 1121 a turistické trasy (km cca 9,8), která zároveň
převezme funkci ekoduktu pro zvěř kategorie C (střední savci)
Ad g)
V návrhu závazného stanoviska je uvedena podmínka, aby v rámci dokumentace pro
územní řízení byla aktualizována „Studie odvodnění komunikace“ na konkrétní
technické parametry vybrané trasy, výsledků geologického a hydrogeologického
průzkumu. Dále je požadováno, aby se v rámci této studie vycházelo z opatření na
minimalizaci vlivů na povrchové vody prezentované v dokumentaci v tabulce číslo 54,
dále aby byl návrh odvodnění koordinován s navazující stavbou obchvatu Kralup nad
Vltavou a stavbou modernizace D7 v úseku Praha – Slaný a pokud by se tyto stavby
časově nepotkávaly, budou muset být retenční nádrže v navazujícím stupni
navrženy. Dále podmínka stanovuje, aby bylo upřednostněno vsakování nebo
zadržování srážkových vod před jejich odváděním do vodotečí; do vodotečí odvádět
srážkové vody pouze v odůvodněných případech. Současně je požadováno, aby byla
prověřena kapacita Podmoráňského potoka (zatrubněný úsek i koryto) a na základě
výsledků kapacitního posouzení optimalizovat technické parametry navržené
retenční nádrže v km 4,932. Současně je požadováno, aby byla detailněji řešena
minimalizace odvádění dešťových vod do vodního toku Černávka minimálně realizací
retenční nádrže nebo retencí se vsakem odpovídající kapacity s regulovaným
odtokem; kromě toho budou prověřeny kapacity všech retenčních nádrží a
redukovaných odtokových množství s ohledem na kapacitu dotčených koryt;
v případě otevřených nádrží navrhnout řešení přírodě blízkému charakteru
vybavených nornými stěnami na výtoku/přepadu a odlučovači ropných látek pro
případ havárie; v rámci projektu pro územní řízení řešit i osazení norných stěn do
silničních příkopů.
Dále je v podmínkách závazného stanoviska požadováno, aby v rámci dokumentace
pro územní řízení byla projednána aktualizovaná „Studie odvodnění komunikace“
stejně tak jako řešení křížení komunikace s vodním tokem Černávka se správcem
vodního toku a se zástupci dotčených orgánů státní správy.
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Ad h)
Vzhledem ke skutečnosti, že proces EIA je prvním ucelenějším materiálem,
vyhodnocujícím dopady záměru na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné
zdraví, lze i akustickou studii chápat jako primární podklad, který bude v rámci další
projektové přípravy zpřesňován jak z hlediska technického řešení, tak i z hlediska
případné aktualizace dopravy.
V návrhu závazného stanoviska je formulován požadavek, aby součástí
dokumentace pro územní řízení byla aktualizovaná akustická studie, která bude
zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné
legislativy v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní
obchvat obce Velké Přílepy“; dále je požadováno, aby studie byla zpracovaná na
základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a realizací případných dalších liniových staveb potenciálně
ovlivňujících dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací
stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy. Dále je požadováno specifikovat způsob
stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro bydlení, za kterou může
být realizována nízkopodlažní zástavba, včetně případného návrhu protihlukových
technických opatření. Na základě obdržených vyjádření je dále požadováno prověřit
plnění hygienických limitů u obce Úžice v blízkosti napojení silnice III/0081 na dálnici
D8 a případně v prostoru nájezdu navrhovat protihluková opatření pro ochranu obce
Úžice, podrobněji konkretizovat parametry navrhovaného zemního valu v oblasti
Kamýku v souvislosti s realizací podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké
Přílepy“ a vyhodnotit hlukovou zátěž v obci Středokluky u zástavby komunikace
Lidická a na komunikaci III/0073 Kněževes – Dobrovíz a v případě potřeby navrhnout
odpovídající protihluková opatření.
Dále je závazným stanoviskem požadováno, aby v průběhu zkušebního provozu bylo
provedeno měření hluku v denní i noční době akreditovanou nebo autorizovanou
osobou z provozu na navrhované komunikaci včetně stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy“; volbu bodů pro měření v chráněném venkovním prostoru staveb
konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví; v úsecích, kde by bylo měřením
hluku prokázáno překročení platných hygienických limitů provést dodatečná
protihluková opatření.
K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby je požadováno předložit
protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném
měření prokazujícím nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive
noční dobu v chráněném venkovním prostoru staveb.
Ad i)
V podmínkách závazného stanoviska je doporučeno v rámci dokumentace pro
územní řízení provést kapacitní posouzení přeložky včetně napojení na D8, prověřit
řešení příjezdové komunikace na pozemku p.č. 820 v k.ú.Středokluky v km 1,2 a
prověřit řešení plnohodnotného nadjezdu v km 5,3.
Ad j)
Ekodukt slouží k převedení dálkových migračních koridorů (DMK) velkých savců
mimo zastavěná území; dle v dokumentaci uváděných podkladů výskyt DMK zde
nebyl potvrzen; potřeba nevyplývá ani z migrační studie, která uvádí, že pohyb zvěře
má v této lokalitě difuzní charakter, nepohybuje se v jedné trase, tzn. tato zvěř
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nebude ekodukt využívat. Z výše uvedených skutečnosti zatím nebyl dle projektanta
záměru požadavek na doplnění ekoduktu akceptován, neboť nebude součástí
dálkového migračního koridoru ani migračně významného území.
Zpracovatel posudku však nemůže zcela ignorovat argumenty obcí vycházející
z dlouhodobé znalosti zájmového území; na veřejném projednání bylo
argumentováno i skutečností, že v dotčeném území se sbíhají 3 honební revíry, a to
tuchoměřický, svrkyňský a číčovický. Dále bylo uváděno, že v území již nyní dochází
k častému střetu se zvěří a že riziko střetů se zvěří se ještě zvýší při realizaci
navrhovaného záměru. Ve vztahu k migrační studii je zpracovatelem posudku i
s ohledem na vyjádření obcí a veřejné projednání formulována do návrhu závazného
stanoviska podmínka s tím, že v rámci vypracování detailní migrační studie bude
kromě jiného prověřena realizace ekoduktu mezi obcemi Lichoceves a Velké Přílepy
ve spolupráci se všemi dotčenými honebními společenstvy.
Ad k)
Tento požadavek je zohledněn v podmínkách návrhu závazného stanoviska.
Veškerá obdržená vyjádření jsou doložena v digitální podobě v
předkládaného posudku.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z
HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
ZÁVĚR:
k posouzení byla předložena dokumentace v rozsahu přílohy č.4 na záměr

„Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a
silnicí II. třídy č. II/101“
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí v rozsahu Přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb. v platném znění byla zpracována oprávněnou osobou Ing. Jitkou
Krejčovou, která je držitelkou osvědčení odborné způsobilosti autorizace č.j.
38487/ENV08, autorizace prodloužena č.j. 5370 ze dne 29. 1. 2013.
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve
znění pozdějších předpisů v rozsahu dle přílohy č. 5 tohoto zákona. Dokumentace je
zpracována dle požadavku tohoto zákona z hlediska odpovídající vypovídací
schopnosti pro posouzení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí a veřejné zdraví. Požadavky doporučené zpracovatelem posudku pro
přípravu záměru jsou splnitelné před zahájením stavby, v etapě provozu, ostatní
doporučení jsou ze strany zpracovatele posudku podmiňující pro etapu provozu
záměru. S ohledem na údaje obsažené v dokumentaci a při respektování doporučení
uvedených v návrhu závazného stanoviska příslušnému úřadu zpracovatel posudku
doporučuje
realizovat záměr

„Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a
silnicí II. třídy č. II/101“
ve variantě B
při respektování podmínek navržených předkládaným posudkem
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VII. NÁVRH ZÁVAZNÉHO STANOVISKA K POSOUZENÍ VLIVŮ
PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Označení příslušného úřadu:
Číslo jednací:

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí
(dále jen „závazné stanovisko“)
podle § 9a odst. 1 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“)

Výroková část
Název záměru: Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8
a silnicí II. třídy č. II/101
Kapacita (rozsah) záměru:
Záměrem je liniová dopravní komunikace, silnice II. třídy v kategorii S 9,5/80, na
vhodných mezikřižovatkových úsecích je navrženo uspořádání 2+1 v kategorii S
13,5/80. Jde o novostavbu řešenou v nové trase délky cca 13 km.
Záměr je doporučen realizovat ve variantě B. Technické parametry varianty B:
Varianta B
S 9,5/S 13,5
10.715
2.488
13,203
4
15

Kategorie
Délka
trasy

Etapa I
Etapa III
Celkem
Mimoúrovňové křižovatky
Počet mostních objektů

Zařazení záměru dle přílohy č.1 k zákonu:
Záměr dle přílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění odpovídá bodu 49 Silnice všech tříd a místní komunikace I. a II. třídy o méně než čtyřech jízdních
pruzích od stanovené délky (a); ostatní pozemní komunikace od stanovené délky (a)
a od stanovené návrhové intenzity dopravy předpokládané pro novostavby a ročního
průměru denních intenzit pro stávající stavby (b); a) 2 km, b) 1 000 voz/24 hod.
Umístění záměru:
kraj:

Středočeský

obec: Kněževes, Tuchoměřice, Středokluky, Číčovice, Lichoceves, Velké Přílepy,
Svrkyně, Tursko, Holubice, Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby, Zlončice,
Kozomín
k. ú.: Kněževes u Prahy, Kněžívka, Tuchoměřice, Středokluky, Malé Číčovice,
Lichoceves, Kamýk u Velkých Přílep, Svrkyně, Tursko, Kozinec, Kralupy nad
Vltavou, Chvatěruby, Zlončice, Kozomín
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Obchodní firma oznamovatele: Středočeský kraj
IČ oznamovatele: 70891095
Sídlo (bydliště) oznamovatele:

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí jako příslušný úřad podle
§ 22 písmene a) zákona za použití § 9a odst. 1 a přílohy č. 6 k zákonu
vydává

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
k záměru:

„Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a
silnicí II. třídy č. II/101“
ve variantě B
Magistrát hlavního města Prahy na základě § 9a odst. 1 zákona stanovuje
následující podmínky pro navazující řízení:
I. Podmínky pro fázi přípravy
9) projektové přípravy stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8
a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Obchvat Kralup nad Vltavou včetně mostu, jako součást
aglomeračního okruhu – I. etapa“ koordinovat tak, aby bylo zajištěno uvedení obou staveb
do provozu ve stejném termínu; jiné řešení z hlediska zprovoznění etap je z hlediska vlivů
na životní prostředí a veřejné zdraví nepřípustné
10) projektové přípravy posuzované stavby „Přeložka silnice II/240 (D7-D8) úsek mezi dálnicí
D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ a stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
koordinovat tak, aby bylo možné zajistit kolaudaci obou staveb ve stejném termínu; obě
stavby musí být zprovozněny současně
11) v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit nutnost úpravy napojení Kladenské ulice
na přeložku II/240 vzhledem k realizaci stavby Jižní obchvat obce Velké Přílepy jako
podmiňující stavby pro realizaci stavby „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi
dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101
12) v rámci dokumentace pro územní řízení provést kapacitní posouzení přeložky včetně
napojení na D8
13) dokumentace pro územní řízení, jakož i plán organizace výstavby, bude jednoznačně
dokladovat, že během výstavby i provozu navrhované komunikace bude zajištěna
odpovídající průchodnost pro místní obyvatelstvo, jakož i přístupy na zemědělské a lesní
pozemky včetně možnosti vjezdu zemědělské techniky (doporučuje se proto zpracování
projektu jednoduchých pozemkových úprav tak, aby v důsledku realizace stavby
nevznikaly neobhospodařovatelné nebo nepřístupné zemědělské respektive lesní
pozemky); konkrétní řešení konzultovat s majiteli dotčených pozemků
14) v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit řešení příjezdové komunikace na pozemku
p.č. 820 v k.ú.Středokluky v km 1,2
15) v rámci dokumentace pro územní řízení prověřit řešení plnohodnotného nadjezdu v km 5,3
16) součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná akustická studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
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 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícího s vývojem dopravy
v zájmovém území a s realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy
 bude dále specifikovat způsob stanovení hranice u ploch vymezených územními plány pro bydlení,
za kterou může být realizována nízkopodlažní zástavba, včetně případného návrhu protihlukových
technických opatření
 bude prověřovat plnění hygienických limitů u obce Úžice v blízkosti napojení silnice III/0081 na
dálnici D8 a případně v prostoru nájezdu navrhovat protihluková opatření pro ochranu obce Úžice;
 bude podrobněji konkretizovat parametry navrhovaného zemního valu v oblasti Kamýku
v souvislosti s realizací podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 vyhodnotí hlukovou zátěž v obci Středokluky u zástavby komunikace Lidická a na komunikaci
III/0073 Kněževes – Dobrovíz a v případě potřeby navrhne odpovídající protihluková opatření

9) součástí dokumentace pro územní řízení bude aktualizovaná rozptylová studie, která:
 bude zpracovaná na konkrétní technické parametry řešeného záměru podle platné legislativy
v době zpracování DÚR i se zohledněním podmiňující stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“
 bude zpracovaná na základě aktualizovaného modelu dopravy souvisejícím s vývojem dopravy
v zájmovém území a realizací případných dalších liniových staveb potenciálně ovlivňujících
dopravu v řešeném území, včetně změn dopravy vyvolané realizací stavby „Jižní obchvat obce
Velké Přílepy
10) rámci dokumentace pro územní řízení aktualizovat „Studii odvodnění komunikace“ na

konkrétní technické parametry vybrané trasy, výsledků geologického a hydrogeologického
průzkumu; v rámci této studie:
 bude součástí hydrogeologický posudek (AQH s.r.o., 01/2019), který prokázal, že horninové
prostředí v úseku etapy I je pro zasakování nevhodné; v úseku etapy III zasakovat lze
 se bude vycházet z následujících opatření k minimalizaci vlivů na povrchové vody:
Km

Opatření

Odvodňovaný
úsek

délka
úseku

Poznámka

ETAPA I
Začátek
úseku

Navazující stavba
2x DÚN+RN

-

0,615

DÚN+RN 400 m3

ZÚ okružní
křižovatka
napojení D7 vlevo
0,358 (ZÚ) – 0,940

2,500

DÚN + RN 1200 m3

0,940 – 3,000

2,060

4,900

DÚN + RN 1800 m3
nebo
DÚN + RN 900 m3 (2x)
3
DÚN + RN 900 m
Nebo DUN + RN objemu
500 a 400 m3
DÚN + RN 950 m3

3,000 – 6,960

3,960

Odvodnění silničními příkopy do navržených retenčních nádrží navazující
stavby rozšíření dálnice D7. Konečným recipientem je Únětický a Zákolanský
potok.
RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem do silničního příkopu stávající
silnice III/0077 s odtokem směrem k MÚK Středokluky na D7 a následně
silničními příkopy místní komunikace k lokalitě Černovičky (celková délka
silničních příkopů cca 1400 m), s odtokem do bezejmenného přítoku
Zákolanského potoka od Černoviček.
RN s řízeným odtokem 25 l/s trubním odpadem do koryta místní vodoteče pod
prameništěm u osady Pazderna. Jedná se o bezejmenný přítok, který ústí do
Zákolanského potoka v obci Číčovice (celková délka toku cca 1800 m)
RN s řízeným odtokem 15 l/s. Recipientem je Podmoráňský potok.

6,960-8,835

1,875

8,835-10,822

1,987

DÚN + RN 1000 m3
Nebo DÚN + RN 525 m3
norná stěna

ZÚ – 2,023

2,023

2,023 – 2,488

0,465

7,580

10,380

0,582

RN s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem cca v délce 1000 m podél
navržené propojovací silnice III/24010 do silničních příkopů stávající silnice
II/240, cca 1250 m před obcí Tursko.
RN s řízeným odtokem 10l/s do kanalizace silničního odvodnění navazující
stavby (etapa II - obchvat Kralupy nad Vltavou)

ETAPA III
0,440
2,3

Část odvodnění je navržena do vsakovací retenční nádrže, druhá část do
kanalizačního odvodnění navazující stavby obchvatu Kralup nad Vltavou.
Odvodnění do vodního toku Černávka nebo stávajících silničních příkopů
II/608.

 bude návrh odvodnění koordinován s navazující stavbou obchvatu Kralup nad Vltavou a stavbou
modernizace D7 v úseku Praha – Slaný; pokud by se tyto stavby časově nepotkávaly, budou muset
být RN v navazujícím stupni navrženy
 bude upřednostněno vsakování nebo zadržování srážkových vod před jejich odváděním do
vodotečí; do vodotečí odvádět srážkové vody pouze v odůvodněných případech
 bude prověřena kapacita Podmoráňského potoka (zatrubněný úsek i koryto); na základě výsledků
kapacitního posouzení budou optimalizovány technické parametry navržené retenční nádrže v km
4,932
 bude detailněji řešena minimalizace odvádění dešťových vod do vodního toku Černávka minimálně
realizací retenční nádrže nebo retencí se vsakem odpovídající kapacity s regulovaným odtokem
 budou prověřeny kapacity všech retenčních nádrží a redukovaných odtokových množství
s ohledem na kapacitu dotčených koryt
 v případě otevřených nádrží navrhnout řešení přírodě blízkému charakteru vybavených nornými
stěnami na výtoku/přepadu a odlučovači ropných látek pro případ havárie; v rámci projektu pro
územní řízení řešit i osazení norných stěn do silničních příkopů
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11) v rámci dokumentace pro územní řízení projednat aktualizovanou „Studii odvodnění
komunikace“ stejně tak jako řešení křížení komunikace s vodním tokem Černávka se
správcem vodního toku a se zástupci dotčených orgánů státní správy
12) součástí dokumentace pro územní řízení bude „Biologický průzkum stavby Přeložka silnice
II/240 (D7-D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.II/101“ (Hájková, Losík,
březen 2019); v rámci přípravy stavby budou respektovány následující závěry z tohoto
průzkumu:
 opatření pro bezobratlé živočichy:
- pro podporu populací bezobratlých v rámci řešené stavby bude navržena odpovídající mozaika biotopů, v
zářezech mohou být ponechány např. obnažené skalky, plochy bez navážky ornice ponechat samovolné
sukcesi
- kosení travnatých porostů v okolí nové komunikace provádět mozaikovitě, postačí 1x ročně, někde i 1x za
dva roky v pozdějším letním termínu; frekvence kosení bude záviset na charakteru travnatých porostů

 opatření pro obojživelníky:
- vzhledem k dotčení rozmnožovacího biotopu ropuchy zelené v rámci lokality 5 (Tuchoměřice) vytvořit
náhradní biotop, kterým se může stát např. retenční nádrž, kde bude akumulována voda z tělesa komunikace
při dešťových srážkách; bude s různou hloubkou, do max. 50 cm, s členitými břehy se sklonem max. 1:15 a s
pozvolným přechodem na souš; vytěžená zemina bude z okolí odvezena. Náhradní biotop je vhodné dokončit
do konce února, aby počátkem března mohla být zavodněna a sloužit k rozmnožování; realizace nádrže a její
umístění bude na základě technických možností specifikováno v následujících stupních projektové
dokumentace
- s ohledem na potenciál zájmového území pro výskyt ropuchy zelené věnovat zvýšenou pozornost podobě
sedimentačních jímek; k omezení ohrožení obojživelníků nesmí mít jímky kolmé stěny, je vhodné aby
nejméně jedna stěna měla sklon do 30 %, což umožní živočichům opustit prostor jímky; povrch této pozvolné
stěny musí být zdrsněn a při jeho ústí na povrch je vhodné ponechat otevřený prostor, kudy mohou
obojživelníci opustit prostor jímky. Je ovšem nezbytné zamezit vniknutí obojživelníků z vnějšího prostředí
(například vybudováním stupně)
- při realizaci záměru je pro likvidaci dešťových srážek z tělesa komunikace nutné vybudovat retenční nádrže;
pokud budou tyto nádrže vhodně technicky upraveny mohou sloužit jako biotop zvyšující biodiverzitu území
a mohou se stát i vhodnými biotopy pro obojživelníky; alespoň jedna stěna nádrže by měla být proto
pozvolná se sklonem do 30 %; takováto úprava je žádoucí pouze pro retenční nádrže, které budou mít
nadrženou hladinu vody

 opatření pro obojživelníky:
- na náspy pilířů mostů a dalších konstrukcí použít několik síťokamenných gabionů, které mohou sloužit jako
vhodný biotop pro ještěrky obecné

 opatření pro ptáky:
- ke snížení vlivu záměru na populace ptáků hnízdících na zemi (křepelka polní, koroptev polní, bramborníček
černohlavý, bramborníček hnědý), je vhodné provést skrývku ornice či začít stavební činnosti vždy před
začátkem jejich hnízdění, tj. do března, popřípadě po jeho skončení, tj. v srpnu
- vyplyne-li v rámci další projektové přípravy po aktualizaci hlukové studie nutnost realizace protihlukových
stěn, potom z důvodu možné kolize ptáků s dopravou budou instalované stěny opatřeny proužky o šířce min.
2 cm v osové vzdálenosti 10 cm, možné je také použít kontrastní zmatnění stěn

 opatření pro savce:
-

pro snížení rizika přímého ovlivnění jedinců křečka polního před zahájením skrývek zeminy snížit
pravděpodobnost výskytu na dotčených plochách dle biologického průzkumu, a to snížením atraktivity
zájmových ploch pro jedince křečka polního dle doporučení tohoto biologického průzkumu
- záchranné transfery křečka polního je možné použít až jako krajní řešení v případech jedinců, u nichž ke
spontánnímu opuštění staveniště nedojde

13) v rámci dokumentace pro územní řízení zpracovat detailní migrační studii, která bude
vycházet ze závěrů a navržených opatření v rámci Rámcové migrační studie (Losík, 2017);
výstupem studie bude podrobný návrh úprav migračních objektů při respektování již
formulovaných požadavků z procesu posuzování vlivů na životní prostředí; v rámci detailní
migrační studie znovu prověřit realizaci ekoduktu mezi obcemi Lichoceves a Velké Přílepy
ve spolupráci se všemi dotčenými honebními společenstvy; v rámci této studie detailněji
prověřit umístění a četnost navržených propustků pro živočichy kategorie D včetně
začlenění migračních objektů do okolí (vazba na vegetační úpravy trasy) a řešení vhodného
charakteru podmostí, zachování suché cesty u mostů, vhodné vedení vodoteče pod
mostem; v rámci detailní migrační studie budou prověřeny následující výstupy rámcové
migrační studie:
 migrační objekty vhodné k optimalizaci:





km 2,55 (etapa I) – most přes polní cestu a železnici
km 4,80 (etapa I) – most přes přeložku silnice III/00710
km 0,30 (etapa III) – most přes železniční vlečku a místní komunikaci
km 2,00 (etapa III) – most přes železnici

 migrační objekty navrhované na doplnění:
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-

propustky pro živočichy kategorie D – navrhnout v celé trase přeložky s ohledem na výškové vedení nivelety
komunikace.; doporučený maximální rozestup migračních objektů je 500 až 1000 m (možno kombinovat
s objekty pro kategorii B a C)
km 9,80 (etapa I) – víceúčelový nadchod pro migraci živočichů kategorie C
km 2,40 (etapa III) – rámcový propustek přes vodní tok Černávka

 detailní migrační studie bude předložena ke schválení příslušnému orgánu ochrany
přírody
14) v rámci dokumentace pro stavební povolení bude podrobně rozpracováno vyloučení
odvádění dešťových vod ze stavenišť do Zákolanského potoka v úseku procházejícím
okolo Černoviček a Pazderny; bude doložen způsob zachytávání dešťových vod a jejich
svedení do bezodtokých usazovacích jímek; zásady organizace výstavby potom budou
dokladovat vyvážení těchto jímek a nakládaní s vodou v těchto jímkách
15) součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt monitoringu vodních toků
dotčených odváděním srážkových vod; rozsah monitoringu (který musí být zahájen již před
počátkem výstavby) z hlediska četnosti odběrů a sledovaných parametrů projednat se
správci jednotlivých dotčených vodních toků a příslušnými rybářskými svazy
16) součástí dokumentace pro stavební povolení budou odsouhlasené provozní a manipulační
řády odvodňovacích zařízení navrhované komunikace, odsouhlasené příslušným
speciálním stavebním úřadem odboru dopravy po konzultaci s příslušným orgánem
vodního hospodářství
17) v rámci dokumentace pro stavební povolení bude zpracován podrobný hydrogeologický
průzkum, který:
 bude zahrnovat pasportizaci individuálních zdrojů podzemní vody ne starší 1 roku v osadě
Černovičky a v obcích Tuchoměřice (včetně osady Pazderna), Lichoceves, Velké Přílepy, Svrkyně,
Tursko, Holubice, Chvatěruby a dále podél navrhované trasy komunikace v jejím celém úseku
v pásmu 500 m od osy komunikace mimo intravilán obcí; pasportizace bude vždy odsouhlasena
dotčenou obcí a protokol o identifikaci hodnoceného zdroje bude podepsán majitelem objektu
nebo osobou pověřenou majitelem objektu
 bude vyhodnocovat všechna potenciálně dotčená prameniště v rámci doporučené trasy včetně
případných opatření, která by eliminovala negativní ovlivnění těchto pramenišť navrhovaným
záměrem

18) součástí dokumentace pro stavební povolení bude projekt monitoringu kvantitativních a
kvalitativních parametrů individuálních zdrojů vody na základě provedené pasportizace;
projekt monitoringu musí být zahájen před počátkem výstavby přeložky a bude pokračovat
minimálně po dobu 5 let – rozsah a četnost monitoringu bude konzultován s příslušným
vodoprávním úřadem; bude-li prokázáno ovlivnění individuálních zdrojů podzemní vody
z důvodů realizace přeložky, budou vybudovány a zprovozněny náhradní zdroje podzemní
vody o vydatnosti odpovídající pasportizaci zdrojů nebo bude vybudováno napojení na
nejbližší vodovodní řad, a to na náklady investora
19) v místech přechodu komunikace přes odvodňovací systémy bude nutné v rámci
dokumentace pro stavební povolení navrhnout taková technická opatření, která umožní
zachovat jejich stávající funkce a ověřit průběh drenážních, případně zavlažovacích
systémů v krajině a vypracovat plán opatření k zachování jejich funkčnosti
20) součástí dokumentace pro stavební povolení bude aktualizovaný dendrologický průzkum
s cílem upřesnit celkovou evidenci všech stromů a keřů určených ke kácení (druh,
množství, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí) a evidence prvků dřevin
zachovávaných, včetně návrhu opatření na minimalizaci zásahů do vzrostlé zeleně
(umístění zařízení staveniště, příjezdové cesty, opatření během stavby)
21) v rámci dokumentace pro stavební povolení stanovit rozsah odůvodněného minimálního
nutného kácení (druh, množství, obvody kmenů ve výšce 130 cm nad zemí) a rozsah
zachování všech dřevin, které nejsou v přímé kolizi se záměrem, identifikovat dřeviny
nadprůměrných sadovnických hodnot, které by měly být zachovány i v partiích výrazněji
dotčených stavebními pracemi; v tomto smyslu rovněž zaměřit a zajistit ochranu každého
stromu při stavebních činnostech (včetně ochrany kořenového systému, ne jen korun
stromů a kmenů) a do Zásad organizace výstavby promítnout situace se zachováním
hodnotnějších stromů v dosahu manipulačních ploch a pásů či zařízení stavenišť
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22) konečný návrh projektu sadových úprav pro celou řešenou stavbu, vypracovaný
autorizovanou sadovnickou firmou, předložit a projednat s příslušnými orgány ochrany
přírody s tím, že pro stavební povolení bude vypracován podrobný komplexní projekt
sadových úprav, zahrnující připomínky a požadavky orgánů ochrany přírody; návrh
sadových úprav bude především vycházet z následujících doporučení:
 zelené pásy Etapa I (s minimální šířkou teleného pásu 15 m a s použitím smíšené vícepatrové
výsadby listnatých a jehličnatých dřevin):
-

zelený pás v km cca 0,9 – 1,5 (levostranný)
zelený pás v km cca 3,1 – 4,8 (levostranný)
nově doplnit výsadbu v km 4,8 – 5,9 v rámci přesného trasování lokálního biokoridoru LBC12
zelený pás v km cca 5,9 – 7,1 (levostranný)
zelený pás v km cca 8,7 – 9,7 (levostranný)

-

v regionálním biokoridoru RK 1121 od okraje obytné zástavby obce Holubice k silnici III/24012
u komunikace III/2405 (Středokluky – Kněževes) v místě napojení
výsadba aleje v km 0,5 – 1,0 podél přeložky místní komunikace nejblíže k obci Chvatěruby
dosadba dřevin v km 0,4 – 0,6 (vpravo podél stávající komunikace II/1201)





dosadba dřevin:

zemní val:
- parametry zemního valu v oblasti Kamýku budou upřesněny na základě aktualizované hlukové studie; zemní
val bude nejprve zatravněn a poté osázen řadami stromů a keřů; cílem je vytvořit přírodě blízký vícepatrový
porost s co největším clonícím účinkem









pro podporu výskytu otakárka ovocného je vhodné k výsadbám dřevin použít vhodné druhy keřů,
jako jsou např. hlohy a slivoně; také na násypech a zářezech komunikace je vhodné ponechat
skalní výstupy a plochy s rozvolněnou vegetací
výsadby stromů a keřů nevysazovat plošně, ale ve skupinách a s ohledem na typ stanoviště
vybírat vhodné druhy; kvetoucí stromy a keře slouží bezobratlým k úkrytu v závětří i jako zdroj
nektaru; pro suchá stanoviště jsou vhodné např. trnka, řešetlák počistivý nebo hloh, pro kyselá
nebo písčitá stanoviště pak vřes, pro vlhčí biotopy zimolezy, krušina olšová, vrby a osiky, pro
zajištění potravy některým druhům ptáků také bobulonosné dřeviny a keře
na osetí lemů a svahů podél nové komunikace je na vhodných místech žádoucí (v okolí
dřevinných porostů, zahrad, polních cest a luk včetně ruderálních ploch) namísto kulturních
travních směsí použít směsi původních travin s vyšším podílem kvetoucích bylin, které
poskytnou dostatek pylu a nektaru čmelákům, včelám a motýlům; je vhodné použít směs
s vyšším podílem poloparazitických druhů jako je např. kokrhel; velikost těchto ploch a jejich
přesné umístění bude specifikováno v rámci projektu sadových úprav v závislosti na místních
geologických podmínkách a technických možnostech při provádění stavby
projekt sadových úprav bude obsahovat návrh protierozních opatření
investor smluvně zaváže dodavatele vegetačních úprav stavby k následné údržbě realizovaných
výsadeb na dobu minimálně 5 let; v uvedeném období musí být odumřelé stromy či keře či další
neperspektivní jedinci pravidelně nahrazovány a finální přejímka musí být provedena po
stanovené lhůtě

23) v rámci dokumentace pro stavební povolení navrhnout kompenzační opatření, tj. nové
biokoridory a biocentra ÚSES tak, aby nedošlo k zániku sítě ÚSES; nové prvky ÚSES
budou upřesněny na všech úrovních (místní, regionální, nadregionální) tak, aby byly
dodrženy limitující parametry ÚSES a zajištěna tak jejich funkčnost; navrhovaná řešení
budou zpracována autorizovaným architektem ÚSES - projektantem územních systémů
ekologické stability a případné změny budou odborně zdůvodněny; zvláštní pozornost
bude věnována zejména dořešení křížení regionálního biokoridoru RK 5019 v km 3,8 a
regionálního biokoridoru RK 1136 v km 4,7 a v km 7,0; v dokumentaci pro územní řízení
doplnit víceúčelový nadchod v místě křížení regionálního biokoridoru RK 1121 a turistické
trasy (km cca 9,8), která zároveň převezme funkci ekoduktu pro zvěř kategorie C (střední
savci)
24) v rámci každé žádosti o stanovisko pro navazující řízení dle §9a odstavce 6 zákona bude
k zákonem stanoveným podkladům rovněž krajskému úřadu doloženo plnění podmínek
tohoto závazného stanoviska

II. Podmínky pro fázi výstavby
25) investor stavby zajistí, že po celou dobu přípravy a výstavby bude zajištěn kontakt s
okolními obcemi a veřejností v oblasti komunikace a informování o průběhu přípravy a
realizace projektu a jeho potenciálních dopadech na okolí, včetně operativního reagování
na vznesené podněty a dotazy
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26) investor stavby zajistí, že při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako
jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů
stavby na životní prostředí a na celkovou délku stavby investor stavby zajistí, že ve
výběrovém řízení na provedení stavby budou zohledněny požadavky na používání
moderních a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu
prostředí šetrných technologií)
27) pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů na ovzduší budou obsahovat následující požadavky:
 staveništní komunikace budou pravidelně čištěny, skrápěny nebo používány aktivní látky k
potlačení prašnosti
 používat stroje s nižšími emisemi PM (splňující alespoň emisní normu Stage I dle Směrnice
97/68/ES) a věnovat se jejich údržbě, jedná se o optimální nastavení motorů, omezení volnoběhu
strojů a zamezení přetěžování techniky
 po dobu stavby je nutné dodržovat zásady správné manipulace s nakladačem, obsluha strojů
vyškolenými pracovníky, tj. plnit nákladní vozidla ve správné poloze tak, aby nedocházelo k násypu
materiálu mimo vozidlo
 po dobu stavby je nutné redukovat volnoběhy nákladních automobilů a strojů mimo silniční
techniky na minimum
 v případě sucha bude zajištěno skrápění staveništních ploch
 v případě dlouhodobého sucha a při silnějším větru omezit stavební práce, případně zamezit šíření
prachových částic do okolí zacloněním po obvodu staveniště
 k zajištění kontrolovatelnosti realizace protiprašných opatření při suchém, nebo větrném počasí, je
nezbytné průběžně sledovat aktuální údaje minimálně o směru a rychlosti větru, vlhkosti vzduchu a
teplotě a také předpovědi vývoje těchto údajů. Údaje ze sledování vývoje výše uvedených
parametrů průběžně zaznamenávat ve stavebním deníku pro potřebu zpětné kontroly
 minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu o zrnitosti do 4 mm
na staveništi; dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v silech nebo v boxech, ohradit
jednotlivé materiály a zamezit vyfoukávání jemných částic do okolí
 umisťovat venkovní skládky na závětrnou stranu a současně materiály na deponie umisťovat tak,
aby horní vrstvu tvořil vždy nový přirozeně vlhký materiál
 při tvorbě deponií a mezideponií minimalizovat vyfoukávání prachu větrem:
 preferovat jednu velkou haldu namísto více menších (realizace jedné haldy místo dvou zmenší aktivní povrch
až o 25 %)
 podélné haldy vytvářet rovnoběžně s převažujícím směrem větru
 lze využívat i existující překážky, například stromy, keře apod., popřípadě budovat vlastní překážky z
přenosných materiálů
 při rychlosti větru překračující 5 m/s zakrýt případně, je-li to dostatečné k zamezení šíření prašnosti do okolí,
skrápět všechny deponie o zrnitosti menší než 8 mm. Při rychlosti větru překračujícím 10 m/s omezit práce na
stavbě nebo alespoň omezit činnosti způsobující prašnost

28) pro stavbu budou vypracovány zásady organizace výstavby, které z hlediska minimalizace
vlivů hluku v etapě výstavby budou obsahovat následující požadavky:
 při začátku stavebních prací bude provedeno kontrolní měření hluku u nejbližší obytné zástavby a
budou konkretizována případná protihluková opatření
 celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení
faktorů pohody, a to zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu
 veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou
uskutečňovány pouze v denní době s výjimkou akusticky nevýznamných činností
 staveništní dopravu organizovat vždy podle možností mimo obydlené zóny (v trase nové
komunikace)
 všechny hlučné stavební práce v blízkosti chráněných objektů budou prováděny pouze v denní
době, a to od 06.00 až 21.00 hodin
 stavební práce nebudou probíhat v noční době
 v rámci výstavby budou použity stroje s garantovanou nižší hlučností; budou kombinovány
hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti, bude zkrácen provoz výrazných hlukových
zdrojů v jednom dni – práce budou rozděleny do více dnů po menších časových úsecích
 stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou s pohltivým
povrchem
 se stavebními pracemi postupovat v ose budoucí komunikace s minimálním rozsahem staveništní
dopravy vedené přes obydlená území
 zásady organizace výstavby z hlediska vlivů hluku budou koordinovány se stavbou obchvatu
Kralup nad Vltavou

29) po výběru zhotovitele stavby bude vypracována akustická studie pro etapu výstavby, která
bude vycházet ze zásad organizace výstavby a upřesněných znalostí o nasazení
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jednotlivých stavebních mechanismů a která bude dokladovat plnění hygienického limitu
pro etapu výstavby
30) investor stavby zajistí, že před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu
vybraných používaných komunikací a pasportizace stavu obytných objektů a jiného
soukromého majetku podél těchto komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za
zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením
stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního stavu; tato
skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby, vydání kolaudačního
rozhodnutí bude podmíněno uvedením příjezdových komunikací ke stavbě do původního
stavu
31) obdobně po ukončení stavebních prací budou vyhodnoceny případné škody na obytných
objektech a jiném soukromém majetku, který bude ovlivněn etapou výstavby; následně
budou provedeny příslušné opravy nebo přijata odpovídající kompenzační opatření za
způsobené škody na náklady investora; vydání kolaudačního rozhodnutí bude podmíněno
provedením příslušných oprav nebo realizací kompenzačních opatření
32) v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci zoologického průzkumu
(včetně ichtyologického průzkumu stavbou dotčených toků) formou ověření výskytu
ochranářsky významných druhů živočichů včetně vyhodnocení zásahu do biotopů těchto
druhů; výsledky průzkumů je třeba následně promítnout do prováděcí dokumentace stavby
a uplatňovat je formou ekologického dozoru odborně způsobilou osobou
33) v rámci výstavby budou ve vztahu k minimalizaci vlivů na přírodu respektována následující
doporučení:
 případné deponie a mezideponie zeminy umísťovat mimo výskyt přírodních a polopřírodních
stanovišť, která jsou biotopem zvláště chráněných druhů živočichů
 umístění zařízení staveniště a parkování mechanizace na zpevněných plochách bude realizováno
mimo výskyt přírodních i polopřírodních stanovišť a mimo blízkost vodních toků a pramenišť
 stavební práce v toku Černávka a jejím okolí budou prováděny šetrně k vodnímu prostředí toku a
jeho nivě

34) před zahájením stavební činnosti bude nutno dřeviny mimo zábor zajistit dle ČSN 83 9061 –
Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích; zejména bude nutné minimalizovat výkopové práce, vyloučit
pojezdy těžké techniky, minimalizovat mechanická poranění kmene a větví a skladování
nebezpečných látek v kořenové zóně, což je plocha povrchu půdy pod korunou stromu
ohraničená okapovou linií koruny (obvodem půdorysného průmětu koruny) zvětšená o
1,5 m po celém obvodu okapové linie koruny
35) kácení dřevin provádět v období vegetačního klidu dřevin (t.j. 1. 10. až 31. 3.); v případě
dalšího nezbytného kácení může být kácení jednotlivých dřevin či malých skupin
realizováno v době mimo 1. 4. až 31. 7. po odsouhlasení a stanovení podmínek biologickým
(ekologickým) dozorem stavby; v hnízdním období může být jednotlivé kácení prováděno
po předchozím ohledání předmětných dřevin a jejich okolí biologickým (ekologickým)
dozorem stavby před samotným kácením, a to i s ohledem na možnost výskytu netopýrů
36) v průběhu výstavby zajistit na dotčených plochách monitoring výskytu nepůvodních a
invazních druhů rostlin; v případě jejich výskytu tyto ihned likvidovat
37) investor záměru bude povinen po celou dobu výstavby záměru zajistit biologický
(ekologický) dozor stavby osobou s vysokoškolským vzděláním přírodovědného,
zemědělského nebo lesnického směru, nezávislou na dodavateli stavby, která bude
oprávněna stanovovat vhodné termíny pro minimalizaci negativních vlivů záměru na životní
prostředí (upřesnění termínů terénních prací, kácení dřevin, záchranných transferů) a
dohlížet na provádění prací a realizaci staveb, které mohou mít vliv na jednotlivé složky
životního prostředí (realizace migračních bariér, ověřování migrace obojživelníků,
dodržování uplatňování opatření k omezování prašnosti, kontrola dodržování opatření pro
předcházení kontaminace vod a půd, nakládání s odpady a dalších opatření stanovených
podmínkami závazného stanoviska)
38) drobné sakrální stavby (křížky, kapličky apod.) ležící v trase výsledné varianty budou
v rámci stavby přemístěny
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III. Podmínky pro fázi provozu
39) po dohodě s Klubem českých turistů zajistit po realizaci záměru přeznačení turistických
tras a cyklotras tak, aby byla zachována jejich návaznost
40) v průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v denní i noční době
akreditovanou nebo autorizovanou osobou z provozu na navrhované komunikaci včetně
stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“; volba bodů pro měření v chráněném venkovním
prostoru staveb bude konzultována s orgánem ochrany veřejného zdraví; v úsecích, kde by
bylo měřením hluku prokázáno překročení platných hygienických limitů, musí být
provedena dodatečná protihluková opatření
41) k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen protokol
(zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření
prokazujícím nepřekročení přípustných hlukových limitů pro denní, respektive noční dobu
v chráněném venkovním prostoru staveb
42) v rámci zimní údržby komunikace pro zmenšení zátěže vodních toků solením musí být tato
zimní údržba zabezpečena moderní technologií „skrápěného solení“, která umožňuje
minimalizovat úlet zrn posypového materiálu mimo vozovku

IV. Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí
43) po uvedení stavby do provozu zahájit závazný dvouletý monitoring stavby, jehož cílem
bude kromě kontroly navržených opatření (zejména funkčnosti migračních objektů) rovněž
ověření mortality živočichů na komunikaci; výsledkem tohoto monitoringu bude taktéž
návrh realizace trvalých bariér (začátek a konec v navržených úsecích) na základě
průběžného vyhodnocování migrace na základě biologického (ekologického) dozoru
stavby
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II. ODŮVODNĚNÍ
1. Odůvodnění vydání souhlasného / nesouhlasného stanoviska včetně
odůvodnění stanovení uvedených podmínek
 OCP MHMP byl usnesením MŽP č.j. MZP/2017/500/703 ze dne 21.12. 2017
pověřen posouzením záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) – úsek mezi
dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ podle zákona. Původním
příslušným úřadem zajišťujícím posuzování záměru byl Krajský úřad
Středočeského kraje (dále jen „KÚSK“).
 Dne 16.5.20128 OCP MHMP v souladu s §8 odst. 2 zákona zveřejnil dokumentaci
záměru. Současně jako příslušný úřad tuto dokumentaci zaslal dotčeným
orgánům a územním samosprávným celkům k vyjádření. K dokumentaci bylo
v zákonem stanovené lhůtě zasláno celkem 39 vyjádření, z toho 9 dotčených
územních samosprávných celků, 8 dotčených orgánů a 22 veřejnosti či dotčené
veřejnosti.
 V souladu s §9 odst. 1 zákona byl příslušným úřadem pověřen zpracováním
posudku RNDr. Tomáš Bajer. Dne 14. 8. 2018 byla zpracovateli posudku
doručena dokumentace včetně všech obdržených vyjádření.
 Dne 19. 9. 2018 obdržel příslušný úřad doporučení zpracovatele posudku vrátit
dokumentaci k doplnění.
 Doplněná dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (dále jen
„dokumentace") dle přílohy č. 4 zákona byla Magistrátem hl.m. Prahy zveřejněna
dne 16. 5. 2019.
 Dne 6. 5. 2019 byla zpracovateli posudku zaslána doplněná dokumentace.
 Dne 24. 6. 2019 byla zpracovateli posudku zaslána všechna vyjádření, která
v zákonné lhůtě příslušný úřad obdržel.
 Dne 8. 7. 2019 rozeslal OCP MHMP informaci o konání veřejného projednání
dotčeným územním samosprávným celkům ke zveřejnění a dále dotčeným
orgánům.
 Veřejné projednání dokumentace ve smyslu § 17 zákona se uskutečnilo dne
30. 7. 2019 v sále Zastupitelstva Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.
 Dne 19. 8. 2019 požádal zpracovatel posudku o prodloužení termínu
k vypracování posudku.
 Dne 27. 8. 2019 příslušný úřad vyhověl žádosti zpracovatele posudku o
prodloužení termínu k vypracování posudku se stanovením termínu k odevzdání
do 19. 9. 2019.
 Posudek byl příslušnému úřadu odevzdán dne 18. 9. 2019.
Vydání souhlasného závazného stanoviska vychází ze závěrů hodnocení
současného stavu příslušných složek a charakteristik životního prostředí v zájmovém
území a závěrů hodnocení vlivů záměru „Přeložka silnice II/240 (D7 - D8) – úsek
mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ na životní prostředí a veřejné
zdraví.
Rozsah vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je z hlediska únosnosti prostředí v
dotčeném území hodnocen jako přijatelný. Záměr nezpůsobí významné nepřijatelné
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snížení kvality životního prostředí v řešeném území za předpokladu respektování
podmínek závazného stanoviska.
Vnější projevy záměru lze hodnotit jako lokální, nepřesahující bezprostřední okolí
místa plánované realizace záměru. Podkladem pro dokumentaci EIA byly také
odborné studie, které neprokázaly významný vliv záměru na životní prostředí. V
těchto průzkumech bylo vyhodnoceno, že vlivy jsou přijatelné, zdravotní rizika
spojená s realizací a provozováním záměru jsou akceptovatelná. Na základě
provedeného hodnocení lze konstatovat, že záměr lze realizovat v předloženém
řešení a rozsahu.
Nedílnou součástí záměru jsou podmínky pro navazující řízení uvedené ve výrokové
části závazného stanoviska. Tyto podmínky slouží k minimalizaci, eliminaci či
kompenzaci potenciálních negativních vlivů záměru na životní prostředí a veřejné
zdraví.
Odůvodnění stanovení uvedených podmínek
Podmínka č.1) byla formulována dokumentací a zajišťuje zprovoznění stavby jako
celku tak, aby nebyla zatěžována doprava na místních komunikacích v případě
nezprovoznění všech tří etap záměru jako celku. Podmínka je zpracovatelem
posudku zcela akceptována.
Podmínka č.2) byla formulována dokumentací a představuje podmiňující investici pro
realizaci hodnoceného záměru. Tato stavba řeší problematiku dopravy na
komunikaci Kladenská v obci Velké Přílepy. Podmínka je zpracovatelem posudku
zcela akceptována.
Podmínka č.3) vyplývá z obdržených vyjádření v rámci procesu posuzování vlivů na
životní prostředí a je formulována zpracovatelem posudku na základě obdržených
vyjádření k záměru.
Podmínka č.4) vyplývá z obdržených vyjádření ke zveřejněné dokumentaci.
Zpracovatel posudku považuje připomínku z vyjádření relevantní a v souladu
s doporučením dokumentace byla proto do závazného stanoviska formulována.
Podmínka č.5) byla modifikována zpracovatelem posudku dle závěrů dokumentace a
na základě obdržených vyjádření k záměru. Podmínka směřuje k maximálnímu
zachování přístupnosti zemědělských pozemků.
Podmínky č.6) a č.7) vyplývají z doporučení dokumentace a jsou zpracovatelem
posudku akceptovány; podmínky směřují k zachování odpovídající dostupnosti osad
a obcí.
Podmínka č.8) vyplývá z požadavku KHS a byla modifikována zpracovatelem
posudku na základě požadavků vyplývajících z obdržených vyjádření a na základě
veřejného projednání záměru; podmínka směřuje k problematice akustické zátěže
v etapě provozu.
Podmínka č.9) byla formulována zpracovatelem posudku a vyplývá, obdobně jako
podmínka č.8) z toho, že v modelu dopravy musí být zohledněny jak aktuální údaje o
vývoji dopravy, tak i realizace stavby „Jižní obchvat obce Velké Přílepy“; podmínka
směřuje k problematice imisní zátěže v etapě provozu.
Podmínka č.10) je formulována v souladu s doporučením dokumentace; podmínka je
modifikována zpracovatelem posudku na základě obdržených vyjádření k záměru;
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podmínka směřuje k detailnějšímu vyhodnocení vlivů na odvodnění navrhované
přeložky.
Podmínka č.11) byla navržena zpracovatelem posudku a vychází z toho, že návrh
opatření k minimalizaci vlivů na povrchové vody v rámci podmínky č. 10) byly
modifikovány zpracovatelem posudku; podmínka směřuje k potvrzení navrhovaného
řešení odvodnění navrhované přeložky.
Podmínka č.12) byla formulována zpracovatelem posudku, protože rozpracovává
obecnou podmínku týkající se biologického průzkumu formulovanou v dokumentaci.
Podmínka č.13) vychází z doporučení dokumentace a je modifikována
zpracovatelem, posudku na základě obdržených vyjádření a veřejného projednání a
směřuje k optimalizaci vyhodnocení migrace v zájmovém území.
Podmínky č.14) vyplývá z doporučení dokumentace a je zpracovatelem posudku
akceptována; podmínka směřuje k minimalizaci vlivů na Evropsky významnou
lokalitu.
Podmínka č.15) vyplývá z doporučení dokumentace a je zpracovatelem posudku
akceptována; podmínka směřuje k minimalizaci vlivů záměru na povrchové vody.
Podmínka č.16) byla formulována zpracovatelem posudku a směřuje k minimalizaci
vlivů záměru na povrchové vody.
Podmínka č.17) byla navržena dokumentací a je modifikována zpracovatelem
posudku v rámci obdržených vyjádření k záměru; podmínka směřuje k minimalizaci
vlivů na podzemní vody.
Podmínka č.18) byla navržena zpracovatelem posudku v rámci obdržených vyjádření
k záměru; podmínka směřuje k minimalizaci vlivů na podzemní vody.
Podmínka č.19) je navržena zpracovatelem posudku, protože tímto, potenciálně
možným aspektem, se dokumentace nezabývala; podmínka směřuje k minimalizaci
vlivů na ZPF.
Podmínky č.20) a č. 21) byly formulovány dokumentací a byly modifikovány
zpracovatelem posudku; podmínky směřují k minimalizaci vlivů na prvky dřevin
kácených mimo les.
Podmínka č.22) vyplývá z doporučení dokumentace a byla modifikována na základě
požadavků z obdržených vyjádření k záměru; podmínka upřesňuje navrhované
sadové úpravy na základě připomínek z obdržených vyjádření.
Podmínky č.23) vyplývá z doporučení dokumentace a byla modifikována na základě
požadavků z obdržených vyjádření k záměru.
Podmínka č.24) byla formulována zpracovatelem posudku a zabezpečuje realizaci
záměru v podobě předložené do procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Podmínka č.25) byla formulována zpracovatelem posudku a směřuje k možnosti
minimalizace vlivů na faktor pohody v etapě výstavby.
Podmínky č.26) byla formulována zpracovatelem posudku a směřuje k možnosti
minimalizace vlivů na faktor pohody v etapě výstavby.
Podmínka č.27) je modifikovaná podmínka z dokumentace; podmínka byla
formulovaná z hlediska minimalizace vlivů na ovzduší v etapě výstavby.
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Podmínka č.28) je modifikovaná podmínka z dokumentace; podmínka byla
formulovaná z hlediska minimalizace vlivů na hlukovou situaci v etapě výstavby.
Podmínka č.29) vyplývá z požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví z hlediska
hluku v etapě výstavby.
Podmínky č.30) a č.31) jsou formulovány zpracovatelem posudku a vyplývají ze
znalostí provádění obdobných staveb ve vztahu na minimalizaci vlivů na hmotný
majetek.
Podmínka č.32) byla formulována zpracovatelem posudku; podmínka ve vztahu
k biologickému průzkumu vychází ze skutečnosti, že realizace záměru může být
uskutečněna s odstupem od vydání dokumentace pro stavební povolení.
Podmínka č.33) je formulována zpracovatelem posudku a směřuje k minimalizaci
vlivů na přírodu v rámci etapy výstavby.
Podmínky č.34) a č.35) byly modifikovány zpracovatelem posudku a směřují
k minimalizaci vlivů na prvky dřevin rostoucí mimo les v etapě výstavby.
Podmínka č.36) byla formulována zpracovatelem posudku; souvisí s vyloučením vlivů
expanze nepůvodních druhů rostlin.
Podmínka č.37) je modifikována zpracovatelem posudku a vyplývá z dokumentace;
podmínka směřuje k zajištění kontroly plnění podmínek z procesu posuzování vlivů
na životní prostředí ve vztahu k ochraně přírody v etapě výstavby.
Podmínka č.38) vyplývá z dokumentace a směřuje k zajištění ochrany drobných
sakrálních staveb v trase přeložky.
Podmínka č.39) vyplývá z dokumentace a směřuje k zachování turistických tras
dotčených stavbou.
Podmínka č.40) vyplývá z požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví.
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na
prostředí a veřejné zdraví z hlediska jejich velikosti a významnosti

životní

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí byly na základě přeložených podkladů v
rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí vyhodnoceny jako málo
významné až potenciálně významné s tím, že pro minimalizaci potenciálně
významných vlivů jsou závazným stanoviskem formulovány odpovídající podmínky.
Na základě dokumentace, obdržených vyjádření uplatněných v rámci procesu
posuzování vlivů na životní prostředí, veřejného projednání záměru a posudku se
příslušný úřad ztotožnil se závěry posudku a dospěl k závěru, že negativní vlivy
posuzovaného záměru nepřesahují míru stanovenou platnými právními předpisy a že
předmětný záměr lze při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska
realizovat - lze vydat souhlasné závazné stanovisko. Konkrétní informace o záměru
popsané v podkladech předložených v rámci procesu posuzování vlivů záměru na
životní prostředí zpracovaných autorizovanými osobami v této oblasti vyhodnocují
vlivy záměru jako málo významné. V rámci hodnocení byl vyloučen vliv na Evropsky
významné lokality v rámci NATURA 2000.
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Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Vzhledem k charakteru a rozsahu záměru byla vypracována samostatná studie vlivu
na veřejné zdraví zpracovaná autorizovanou osobou pro hodnocení zdravotních rizik.
Z hlediska vlivů na ovzduší závěr studie vlivů na veřejné zdraví uvádí, že v rámci
hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro
oxid dusičitý, benzen, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyren. Z
výše uvedených znečišťujících látek je nutno očekávat ve výpočtové oblasti zvýšené
riziko z expozice částicemi PM10, PM2,5 a benzo[a]pyrenu. Obdobná situace je však
typická pro většinu měst na území ČR. V případě krátkodobých i dlouhodobých
koncentrací NO2 není třeba v žádné části zástavby očekávat hodnoty nad hranicí
směrné hodnoty WHO, u benzenu nepřekračují hodnoty míru přijatelného rizika.
Vlivem uvedení záměru do provozu byly zjištěny změny v imisní zátěži, které u žádné
ze sledovaných imisních charakteristik nepředstavují významnou změnu v míře
zdravotního rizika. U dlouhodobých i krátkodobých koncentrací NO2 není třeba
předpokládat zvýšení koncentrací nad směrnou hodnotu WHO, přičemž celkově
převažuje počet obyvatel v oblastech s poklesem imisní zátěže nad oblastmi
s nárůstem imisní zátěže. V případě změn v koncentracích benzenu a
benzo[a]pyrenu byly změny v míře zdravotního rizika statisticky vypočteny výrazně
pod hranicí jednoho nového případu výskytu leukémie nebo rakoviny a stejně tak byl
vypočten vyšší počet obyvatel v oblastech s poklesem imisní zátěže oproti nárůstu. V
případě suspendovaných částic obou frakcí byly vypočteny změny v imisní zátěži a v
míře zdravotního rizika, které nejsou významné ve smyslu ohrožení zdraví a které
budou i v nejvíce dotčené části obytné zástavby převáženy jinými faktory. Rozdíly
mezi jednotlivými variantami jsou poměrně malé, obecně lze říci, že příspěvky
hodnoceného záměru budou srovnatelné pro stavy k roku 2024 a 2040 bez SOKP, v
případě stavu 2040 s SOKP budou již nižší. Hledisko kvality ovzduší není pro výběr
varianty příliš významné.
V rámci provedeného hodnocení byla samostatně posuzována akustická situace v
obytné zástavbě podél hodnocené komunikace, dále podél stávajících komunikací,
pak v plochách vymezených pro budoucí výstavbu a dále bylo provedeno kumulativní
vyhodnocení pro působení stacionárních zdrojů a letecké dopravy. Jak vyplývá z
výsledků vyhodnocení, je možné očekávat v dotčené zástavbě podél hodnocené
komunikace převažující mírný nárůst počtu obtěžovaných a při spánku rušených
obyvatel (jedná se nejvýše o několik desítek případů). Naopak podél stávajících
komunikací byl vypočten převažující pokles obtěžovaných a při spánku rušených
obyvatel, a to v řádu desítek.
Změny v míře kardiovaskulárního rizika byly vypočteny jak v zástavbě podél
hodnocené komunikace, tak podél stávajících komunikací statisticky poměrně
výrazně pod hranicí jednoho nového případu. Převažuje celkové snížení rizika
výskytu infarktu myokardu, pouze s výjimkou varianty A ve stavu 2040 s SOKP, kde
byl v zástavbě podél navrhované komunikace vypočten velmi mírný nárůst, avšak
několik řádů pod hranicí nového případu.
V lokalitách, které jsou v ÚP vymezeny pro funkci bydlení byl vypočten nárůst počtu
obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel v řádu desítek, případně do druhé
stovky. Nárůst kardiovaskulárního rizika se opět pohybuje statisticky výrazně pod
hranicí jednoho nového případu infarktu myokardu. Z vyhodnocení kumulativního
působení dopravy a stacionárních zdrojů vyplývá, že příspěvek stacionárních zdrojů
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je velmi málo významný a ke zvýšení počtu obtěžovaných či při spánku rušených
obyvatel může dojít jen zcela ojediněle.
Z pohledu porovnání variant záměru je možné konstatovat, že z jednotlivých
hodnocení vyplývá jako nejvhodnější varianta B, následuje B1, nejméně vhodná pak
varianta A. Ani v případě hlukové zátěže však rozdíly mezi jednotlivými variantami
nejsou významné ve smyslu ohrožení zdraví, žádná z variant nebude mít za
následek nepřiměřený nárůst hlukové zátěže, který by negativně ovlivnil zdraví
dotčené populace.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na veřejné
zdraví za předpokladu, že v rámci další projektové přípravy záměru budou
aktualizovaným dopravním modelem ověřeny vstupy a tím i výstupy hlukové a
rozptylové studie.
Vlivy na ovzduší a klima
Hodnocení kvality ovzduší bylo provedeno pro následující varianty a stavy:







Rok 2024 – nulová varianta
Rok 2024 – aktivní varianty A, B, B1
Rok 2040 (bez SOKP) – nulová varianta
Rok 2040 (bez SOKP) – aktivní varianty A, B, B1
Rok 2040 (s SOKP) – nulová varianta
Rok 2040 (s SOKP) – aktivní varianty A, B, B1

Podle podkladů ČHMÚ je kvalita ovzduší v lokalitě plánovaného záměru poměrně
dobrá. V pětiletém průměru jsou splněny téměř všechny imisní limity, z nichž se při
hodnocení kvality ovzduší vychází (viz § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012). Výjimkou
jsou průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, u nichž bylo na většině území
zaznamenáno překračování imisního limitu. V tomto případě se jedná o imisní
charakteristiku, k níž se pouze přihlíží.
Závěr rozptylové studie uvádí, že nejvyšší příspěvky automobilové dopravy byly
zpravidla vypočteny na severním okraji Prahy, podél úseků SOKP a dále podél
navazujícího úseku dálnice D8. V prostoru samotné posuzované komunikace budou
ve výchozích stavech příspěvky dopravy nízké. Vlivem provozu záměru lze obecně
očekávat zvýšení koncentrací podél samotné komunikace a dále (zejména v roce
2024 a 2040 ve stavu bez SOKP) podél severní části dálnice D8. Naopak snížení
imisní zátěže bylo obecně vypočteno podél dálnice D7, případně podél stávajících
komunikací II/240 a II/101. V případě stavu pro rok 2040 s SOKP bylo ještě snížení
koncentrací vlivem záměru vypočteno právě podél úseku SOKP. Dále lze obecně
konstatovat, že vlivem provozu záměru lze očekávat nárůst koncentrací podél
posuzované komunikace a pouze v okrajových částech obytné zástavby. Ve stavu
2040 s SOKP je příspěvek hodnocené komunikace celkově nižší oproti stavům k
roku 2024 a 2040 bez SOKP. Oproti tomu snížení příspěvku dopravy bylo většinou
zaznamenáno v centrální části sídel podél stávajících komunikací II/240.
Z hlediska vlivů na klima dokumentace konstatuje, že z globálního měřítka
(makroklimatu) záměr negeneruje žádné nové zdroje skleníkových plynů. Jedná se
pouze o územní přerozdělení zdrojů, které se budou v širším území nacházet bez
ohledu na (ne)realizaci předkládaného záměru.
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Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na ovzduší a
klima za předpokladu respektování podmínek k minimalizaci vlivů na ovzduší
formulovaných v podmínkách závazného stanoviska.
Vlivy na hlukovou situaci a případné další fyzikální a biologické charakteristiky
Na základě dopravního modelu byla zpracována Hluková studie, která tvoří přílohu č.
B 2 dokumentace EIA. V ní je obsažena i mapa s umístěním výpočtových bodů a
izofony podél přeložky.
V dotčeném území je vyhodnocen vliv provozu záměru v posuzovaných variantách u
stávající obytné zástavby, u rekreačních objektů a dále na hranici ploch vymezených
územními plány pro bydlení. Po realizaci záměru bude hluk z provozu na navrhované
silnici plnit stanovené hygienické limity 60 dB v denní dobu a 50 dB v noční dobu u
stávajících staveb ve variantě B (B1) bez opatření. U varianty A budou muset být pro
zajištění limitu provedena technická opatření, dvě protihlukové stěny (valy) v celkové
délce min. 720 metrů u obcí Tuchoměřice a Velké Přílepy.
U ploch vymezených územními plány pro bydlení bude nutné stanovit hranici, za
kterou může být zástavba realizována, případně budou v dalším stupni navržena
technická opatření v blízkosti navrhované trasy. Ve variantě A bude nutné ochránit
plochy u tří obcí (Kněževes, Lichoceves a plánovaná plocha v obci Chvatěruby).
Stejně tak u varianty B1 se jedná o tři obce (Tursko, Lichoceves a plánovaná plocha
v obci Chvatěruby). Ve variantě B se jedná o dvě obce (Lichoceves a plánovaná
plocha v obci Chvatěruby).
Z hodnocení všech komunikací v území dále vyplývá, že po realizaci navrhované
přeložky dojde k výraznému poklesu akustické zátěže v území podél stávajících tras
silnic II/240 a II/101. V území dojde také k nárůstu akustické zátěže. Kromě varianty
A však nikde, kde je překročena hranice hlučnosti 60 dB v denní a 50 dB v noční
dobu, nedojde k navýšení o více než 0,9 dB, akustické zatížení se tak u hlukem více
zatížených objektů pozorovatelně nezmění.
Z provedeného hodnocení lze dle hlukové studie odvodit následující pořadí variant,
které vychází z akustických dopadů v bezprostřední blízkosti navrhované
komunikace. Nejvhodnější je z hlediska akustických dopadů a změny hlučnosti v
území varianta B, následuje varianta B1 a jako nejméně vhodná byla zhodnocena
varianta A.
Dále z hlukové studie vyplývá, že výstavba přeložky přinese změnu akustických
poměrů v území. Zatímco podél navrhované trasy lze zaznamenat lokální nárůst
hlukové zátěže, podél stávajících tras silnic II/240 a II/101 a dalších komunikací byl
vypočten převážně pokles akustické zátěže. Výpočtové body byly umístěny zejména
do centrálních částí obcí, kde stávající komunikace tvoří průtah a kde se
předpokládají větší změny hlukové zátěže (i nad 0,9 dB). Výpočet v bodech byl
proveden na hranici chráněného venkovního prostoru staveb (tj. 2 m od fasády
hodnocených objektů) ve výšce druhého nadzemního podlaží.
Z hlediska dalších fyzikálních a biologických charakteristik dokumentace zmiňuje
vibrace, radioaktivní a elektromagnetické záření a světelné znečištění.
Z hlediska vibrací dokumentace uvádí, že vzhledem k tomu, že navržené varianty
přeložky jsou vedeny mimo intravilány obcí, bude vliv vibrací nevýznamný. Výjimku
může tvořit pouze provoz těžké techniky po provizorních příjezdových cestách.
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Se závěry studie na úrovni stávajícího dostupného technického řešení záměru
v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se zpracovatel
posudku ztotožňuje při respektování podmínek závazného stanoviska.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Systém odvodnění záměru zahrnuje bezpečnostní prvky pro ochranu povrchových
vod. Jsou navrženy dešťové usazovací nádrže (DUN), které mají obecně za úkol
zachytit usaditelné látky povrchového odtoku ze silnice, jednak látky vzlínající k
hladině nebo odstranitelné průtokovým filtrem (nejdůležitější jsou ropné látky) a
odstranit je tak z povrchového odtoku před jeho výtokem do recipientu. Odloučení
nečistot tak probíhá sedimentací a následnou filtrací sorpčními fibroilovými filtry.
Při havarijním stavu na silnici (dopravní nehody) a úniku nebezpečných látek do
okolního prostředí musí být provedena likvidace havarijních následků přímo v místě
havárie. Je nutno operativně identifikovat zdroj a neodkladně provést zabezpečovací
práce. Sanace musí být řešena v souladu s příslušnými zákony a nařízeními.
Pro eliminaci následků z havarijního znečištění nebezpečnými látkami jsou na
kanalizačním systému navrženy zabezpečovací prvky v podobě dešťových
usazovacích nádrží s odlučovači ropných látek. Jejich kapacita by měla být navržena
tak, aby zajistila celý objem cisternového vozu na svém záchytném území.
Za běžného provozu komunikace je zdrojem kontaminace povrchových vod, které
jsou v kontaktu s trasou, odtékající srážková voda ze zpevněného povrchu silnice.
Tyto vody obsahují široké spektrum látek, které souvisejí s provozem a údržbou
silnice. Z praktického hlediska, ve vazbě na možná ochranná opatření, je třeba se
zaměřit na tři skupiny kontaminantů: nerozpuštěné látky (tyto látky mohou být před
vstupem do vodních ekosystémů z velké části odstraněny sedimentací v retenčních
nádržích, které jsou v rámci odvodnění záměru navrženy), ropné látky (odvodnění
přeložky zahrnuje návrh se stabilními nornými stěnami a DUN (dešťové usazovací
nádrže), které budou opatřeny odlučovači lehkých kapalin. Navrženy jsou
koalescenční odlučovače ropných látek, které zajistí svou účinností omezení průniku
ropných látek do recipientu podrobněji) a chloridy.
V rámci počáteční přípravy záměru (technická studie) bylo odvodnění komunikace
navrženo pouze koncepčně. V průběhu procesu EIA bylo ve spolupráci
s projektantem nalezeno technické řešení vedoucí k minimalizaci vlivů na vodní toky.
Navrženy byly bezpečnostní prvky k ochraně povrchových vod v podobě
sedimentačních nádrží s koalescenčním odlučovačem ropných látek (DUN)
z hlediska kvalitativního a retenční nádrže (RN) jako opatření pro snížení průtoků
z hlediska kvantitativního.
V úseku etapy III je navržena vsakovací retenční nádrž, v úseku etapy I jsou z
důvodu nemožnosti zasakovat navrženy retenční nádrže s řízeným odtokem do
nejbližších vodotečí.
Těleso komunikace může v určitých úsecích znamenat zásah do režimu proudění
podzemních vod. V úsecích, kde je trasa vedena po násypu, se přitížením povrchu
znesnadní komunikační cesty pro proudění mělké podzemní vody. To může vést k
lokálnímu vzdutí její hladiny. Naopak v úsecích, kde je trasa vedena v zářezu a pod
úrovní hladiny podzemní vody, dojde k poklesu hladiny vlivem umělého snižování
formou drenáží. Vliv umělého snížení hladiny podzemní vody se pak projeví v
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blízkém nebo širším okolí, především v závislosti na hloubce zářezu, morfologii
terénu a charakteru zasaženého hydrogeologického kolektoru v dané lokalitě. I při
menších zářezech však tento zásah znamená zmenšení ochranné krycí vrstvy nad
vodonosnými horninami.
Na podkladě v současnosti dostupných informací lze dle dokumentace očekávat, že
hladina podzemní vody v linii jednotlivých variant přeložky silnic se nachází
v hloubkách větších, než je hloubka výkopů pro zářezy. Očekávané hloubky
podzemní vody v trase etapy I jsou větší než 10 m. V trase etapy III se nachází od 4
do 8 m. Při výstavbě komunikace by dle dokumentace nemělo dojít k ovlivnění
hladiny podzemní vody a tím ani k ovlivnění kolektoru podzemních vod.
Obce Lichoceves, Noutonice a Svrkyně jsou významně závislé na zdrojích vody z
domovních studní. Z hlediska vedení trasy I. etapy, která se nachází na druhé straně
od hydrologického rozvodí, je možnost ovlivnění dle dokumentace výstavbou velmi
malá.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedeným hodnocením vlivů na povrchové a
podzemní vody pouze; pro minimalizaci vlivů považoval zpracovatel posudku za
podstatné v souladu s dokumentací a na základě obdržených vyjádření poměrně
detailně specifikovat podmínky v závazném stanovisku, při jejichž respektování lze
považovat vliv na podzemní a povrchové vody za akceptovatelný.
Vlivy na půdu
v souvislosti s plánovanou výstavbou přeložky se předpokládá trvalý zábor ZPF
v rozsahu 57,9 ha (A), 65,0 (B) či 63,4 (B1). Vynětí půd ze zemědělského půdního
fondu v tomto rozsahu spadá do kompetence Ministerstva životního prostředí jako
příslušného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
Míra vlivu na
zemědělský půdní fond není dána pouze velikostí záboru, ale také zastoupením půd
různé kvality. Hodnocení vychází z BPEJ, které jsou sdruženy do 5 tříd ochrany.
Dotčené BPEJ jsou sumarizovány v kap. C.II.5. posuzované dokumentace. Z
výsledků je patrné, že navržené varianty prochází v etapě I vysoce kvalitními půdami.
Trvalým záborem budou dotčeny především půdy v I. a II. třídě ochrany. Jedná se o
půdy bonitně nejcennější (I. třída ochrany ZPF), s nadprůměrnou (II. třída ochrany
ZPF) produkční schopností. Dočasné zábory budou v průběhu výstavby záměru
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 přeložky skončí, budou dotčené plochy rekultivovány
v rámci schváleného plánu rekultivace tak, aby mohly být vráceny do ZPF.
Předpokládá se, že půdy dočasně vyňaté ze ZPF budou osázeny keři a dřevinami
v rámci sadových úprav, zatravněny, příp. vráceny k původnímu využití jako orná
půda.
U zemědělských pozemků dojde výstavbou komunikace k jejich rozdělení,
důsledkem čehož mohou v některých případech vznikat plochy s nepříznivým tvarem
nebo tak malou výměrou, že se jejich obhospodařování stane nerentabilním.
Přestože bude na tyto pozemky zajištěn vhodný přístup pro příslušnou zemědělskou
techniku, bude ztíženo jejich obhospodařování. Tuto problematiku je v nutných
případech vhodné řešit komplexními či jednoduchými pozemkovými úpravami.
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Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedeným hodnocením vlivů na půdu za
předpokladu respektování podmínky závazného stanoviska, která vede
k minimalizaci vlivů související se zemědělským hospodařením v krajině.
Vlivy na přírodní zdroje
V zájmovém území se nevyskytují žádné dobývací prostory, chráněná ložisková území
ani prognózní zdroje. Poddolované území Tuchoměřice, které se vyskytuje cca 250 m
jižně od navrhované trasy přeložky (A) nebude realizací záměru dotčeno. V zájmovém
území se nevyskytují žádná sesuvná území.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením na horninové
prostředí a přírodní zdroje.
Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flora, ekosystémy, EVL)
V trase navrhovaných variant byl pro účely dokumentace EIA v roce 2016 (duben –
srpen) proveden biologický průzkum. Předmětem průzkumu byla aktualizace
biologického průzkumu z roku 2014 (duben – říjen) zpracovaného v rámci Oznámení.
Rozsah průzkumu byl rozšířen o území, kde je trasováno variantní řešení
komunikace. V březnu 2019 byla zpráva z biologického průzkumu doplněna
s ohledem na požadavky, které vyplynuly z procesu EIA. Zpráva biologického
průzkumu je přílohou B4 dokumentace.
Ze závěrů biologického průzkumu vyplývá, že na vymezených úsecích, zejména na
lokalitách 1 a 2 dle biologického průzkumu, dojde k výrazné redukci dřevinné
vegetace, tím dojde k úbytku vhodných biotopů a snížení početnosti populací většiny
živočišných druhů, které byly v těchto lokalitách zaznamenány. Obratlovci
zaznamenaní v zájmovém území většinou patří k plošně rozšířeným druhům, které
jsou přizpůsobeny k životu ve fragmentovaném prostředí zemědělské krajiny. Většina
nepatří mezi zvláště chráněné taxony a v daném území mají dostatek náhradních
biotopů, takže životaschopnost jejich populací nebude ohrožena. Z důvodu omezení
negativních vlivů záměru na živočichy je navržena celá řada opatření, která vycházejí
z provedeného biologického průzkumu. Za předpokladu dodržení těchto opatření
nedojde k významnému negativnímu vlivu posuzované přeložky na faunu řešeného
území.
Mapování migračních tras v území a návrh opatření pro zachování migrační
prostupnosti území bylo provedeno v samostatné Migrační studii. Z hlediska výskytu
a migrací velkých druhů savců nepatří zájmové území k nadregionálně významným.
Z hlediska dálkových migraci velkých savců, podle podkladů AOPK ČR, nezasahuje
do zájmového území žádné Migračně významné území (MVU) ani dálkový migrační
koridor (DMK). Kromě dálkových migrací je třeba posoudit místní migrace – týkají se
pohybů v krajině u těch druhů, které mají v dané oblasti pravidelný výskyt. Pohyby
jsou velmi různorodé, zahrnují migraci sezónní, pohyby za potravou apod. V krajině
se vyskytují běžné druhy živočichů, které při svých denních pohybech sledují
většinou přirozeně podpůrné prvky v krajině.
Dokumentace konstatuje, že záměrem je vybudování přeložky silnice II. třídy, což je
kategorie komunikace, která nepředstavuje svými technickými parametry významnou
bariéru pro průchodnost větších savců (bariérový účinek je zde dán především
intenzitou dopravy). Většina zaznamenaných živočichů patří k běžným druhům, které
jsou v ČR široce rozšířené zejména díky své schopnosti přežívat i v intenzívně
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zemědělsky využívané krajině. Druhy kategorie A se v zájmovém území nevyskytují,
druhy kategorie B (srnec, prase divoké) nepatří mezi citlivé druhy k fragmentaci.
V daném území se vyskytuje několik zvláště chráněných druhů, které jsou vázány jak
na trvalé porosty, tak na biotopy polních kultur. Z hlediska ochrany přírody je
zajímavý výskyt silně ohroženého křečka polního (druh kategorie D), jehož nory byly
na dotčených polích zaznamenány v celé trase přeložky.
Při respektování opatření navržených v kap. D.IV záměr nebude mít významný vliv
na fragmentaci krajiny a nebude mít významný bariérový efekt pro živočichy
vyskytující se v daném území.
Posuzovaná stavba silniční přeložky zasáhne v převážné míře do orné půdy, jejíž
botanický význam je zanedbatelný. Ani v místech, kde trasa přeložky prochází či se
částečně dotýká ploch s trvalejší vegetací, ovšem nedojde k významnější újmě.
Jedná se totiž zpravidla o rostlinná společenstva (biotopy) výrazněji antropicky
ovlivněná a botanicky relativně nezajímavá, často pak dotčená jen v relativně malé
části. Záměrem budou dotčeny převážně člověkem silně ovlivněné biotopy, zejména
intenzívně obdělávaná pole. V trase plánované přeložky se vyskytuje jen několik
ploch s trvalými porosty a dřevinnou vegetací. Posuzovaný záměr dle dokumentace
nebude mít negativní vliv na zvláště chráněné druhy rostlin dle zákona č. 114/1992
Sb. a prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. Tyto druhy se v bezprostřední blízkosti
navržených tras dle aktuálního terénního šetření nevyskytují. Celkově lze vlivy
záměru na druhovou rozmanitost květeny cévnatých rostlin považovat za nízké a
málo významné.
Trasa přeložky není přímo v kontaktu s žádnou lokalitou soustavy Natura 2000. Část
přeložky však bude v km 0,00 – 3,00 odvodněna do EVL Zákolanský potok (CZ
0213016), který prochází cca 1,6 – 2,5 km západně od hlavní trasy komunikace.
Realizací záměru v km 0,00 – 3,00 dojde k ovlivnění kvality vody v Zákolanském
potoce. Důvodem je návrh likvidace dešťových vod z tělesa přeložky. Pro omezení
ovlivnění jsou navrženy sedimentační nádrže s ropnými filtry a retenční nádrže.
Z výsledků naturového hodnocení (Háková, Losík, 03/2019) – příloha B7 vyplývá, že
realizace záměru nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany a
celistvost dotčené lokality soustavy Natura 2000 - EVL Zákolanský potok.
Realizací záměru budou dotčeny prvky územního systému ekologické stability na
regionální a lokální úrovni. V případě nadregionálního biokoridoru vymezeného
v údolí Vltavy dojde k zásahu do jeho ochranného pásma.
Dle dokumentace vzhledem k rozsahu stavby a rozsahu prvků ÚSES není tento vliv
významný nebo dokonce ohrožující funkčnost a návaznost prvků ÚSES ve
sledovaném území včetně navazujících lokalit.
Trasa přeložky kříží 4x RBK, které jsou z velké části navrženy na orné půdě a
nepředstavují v současnosti funkční prvky ÚSES. V další fázi projektové přípravy lze
navrhnout vhodná opatření (doplnění víceúčelového mostu, posílení funkce RBK
formou dosadby dřevin či přetrasování nefunkčních RK), která budou snižovat vliv
záměru a která mohou mít kladný dopad na ekologickou stabilitu sledovaného území.
Vliv na lokality soustavy NATURA 2000 byl vyloučen.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedeným hodnocením vlivů na biologickou
rozmanitost za předpokladu respektování podmínek závazného stanoviska
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upřesněných v rámci zpracovaného posudku, které vedou k minimalizaci vlivů na
faunu, floru, prvky ÚSES a zajištění migračních tras.
Vlivy na krajinu a její ekologické funkce
Vlivy na krajinný ráz jsou vyhodnoceny komplexně v samostatné Studii vlivu na
krajinný ráz zpracované Doc. Ing. Arch. I. Vorlem, autorem metodik pro hodnocení
krajinného rázu. Závěr této studie konstatuje, že navrhovaný záměr nepředstavuje
silné zásahy do znaků a hodnot charakteristik krajinného rázu dotčené krajiny a do
zákonných kritérií dle §12 zákona o ochraně přírody 114/1992 Sb. v platném znění.
Navíc žádné z identifikovaných znaků a hodnot krajinného rázu, do kterých
navrhovaný záměr zasahuje, nelze považovat za jedinečné (až na historický význam
Turska, který je ovšem z hlediska ochrany krajinného rázu těžko kvantifikovatelný),
lze navrhovaný záměr považovat z hlediska ochrany KR dle §12 za přijatelný
(únosný) záměr. Ze strany zpracovatele posudku bez připomínek .
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s výše uvedeným hodnocením vlivů na krajinu a
její ekologické funkce.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V posuzovaném koridoru se vyskytuje řada kulturně-historických památek, zapsaných
v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSKP), většinou se však nacházejí v
intravilánech obcí či v dostatečné vzdálenosti od navrhované trasy přeložky sil. II/240
a nebudou trasou přeložky dotčeny.
Jedinou výjimkou je soubor několika drobných památek při historické cestě
z Tuchoměřic do Malých Číčovic – tuto cestu všechny navrhované varianty kříží,
avšak mimo místa výskytu jednotlivých památek.
Celé zájmové území (etapa I a III stavby) je dle dokumentace územím s
archeologickými nálezy kategorie UAN III, kromě toho se v zájmovém území nachází
poměrně velký počet archeologických lokalit registrovaných ve Státním
archeologickém seznamu (SAS), převážně se jedná o plochy UAN I
a rovněž o několik ploch UAN II. Většina evidovaných ploch UAN I a UAN II se nachází
v dostatečné vzdálenosti od navrhovaných tras, několik ploch je však poměrně blízko
nebo bude dokonce některou z tras (popř. větví související MÚK či přeložkou silnice)
dotčeno – v těchto místech lze s velkou pravděpodobností očekávat při stavbě další
archeologické nálezy, ovšem vzhledem k charakteru území nelze tyto nálezy vyloučit
prakticky v žádném úseku navrhovaných tras.
S uvedenými závěry se zpracovatel posudku ztotožňuje.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující státní hranice
Záměr svým vlivem nepřesáhne hranice České republiky, ani při nestandardních
stavech a haváriích.
S uvedenými závěry se zpracovatel posudku ztotožňuje.
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3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí
Technické řešení záměru je v dokumentaci popsáno na úrovni znalostí, které
odpovídají podkladům před vypracováním finální verze dokumentace pro územní
řízení.
Při dodržení všech legislativních požadavků na způsob provádění stavby lze
technické řešení záměru považovat za možné. Nezbytným požadavkem však
zůstává zahrnutí opatření sloužících k ochraně životního prostředí a veřejného zdraví
do projektu stavby. Tato opatření musí vycházet z dokumentace EIA, z tohoto
posudku a dále z dalších poznatků v průběhu přípravy projektu, popř. z nálezů
učiněných v průběhu přípravy území k realizaci záměru.

4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí
Záměr propojení dálnic D7 a D8 je dlouhodobě připravován v rámci územních plánů
obcí a Středočeského kraje (dříve ÚP VÚC, nyní ZÚR) jako součást koridoru pro
Aglomerační okruh (D5 Rudná - Tuchoměřice - Kralupy nad Vltavou – Neratovice –
Brandýs nad Labem – Úvaly – Říčany – D1). Aglomerační okruh je nejvýraznější
komunikací nadregionálního významu, jež by tangenciálně spojovala významná
středočeská města mezi sebou a po úplném dobudování by měla výrazně ulehčit
dopravě v hl. m. Praze. Komunikace by měla také fungovat jako doprovodná
v případě havárií či oprav Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Aglomerační okruh
je vymezen v ZÚR Středočeského kraje. Posuzovaný záměr jako součást
Aglomeračního okruhu zajistí výše zmíněné propojení, dále může po určitou dobu
částečně suplovat neexistující SOKP, po jeho dokončení (2030) bude umožňovat
další kapacitní propojení obou břehů Vltavy. Vzhledem k neustále rostoucí výstavbě
v obcích je žádoucí odvést dopravu z obcí na novou komunikaci. Vymístěním
dopravy z nevyhovujících komunikací dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců
v obytných souborech i ke zlepšení životního prostředí v obcích.
Z hlediska zvažovaných variant dokumentace uvádí, že přeložka je posuzována ve
dvou aktivních variantách (A a B) s jednou podvariantou (B1), které se liší především
počtem a umístěním mimoúrovňových křižovatek a směrovým vedením v úseku D7 –
Holubice (I. etapa). Varianta A je původní variantou dle oznámení, varianta B je
zpracována na základě požadavků dotčených obcí k oznámení. Tato varianta je
rozpracována do podvarianty B1 s alternativním průchodem přeložky mezi vrchem
Ers a obcí Tursko.
Varianta A
Varianta je navržena v délce cca 13,121 km. Na trase přeložky je navržena úprava
dvou stávajících mimoúrovňových křižovatek (MÚK), dále dvě nové MÚK, úrovňové
křižovatky a mostní objekty.
Etapa I - začátek trasy je v místě napojení na stávající D7, které je řešeno novou
MÚK u Tuchoměřic a úpravou dvou stávajících MÚK (exit 3 u Kněževse a exit 5 u
Středokluk). Trasa přeložky dále pokračuje prostorem mezi obcemi Tuchoměřice a
Číčovice, prochází mezi obcemi Lichoceves, Velké Přílepy a Noutonice. V další části
míjí východně obec Svrkyně a západně zalesněný vrch Ers, prochází mezi Turskem
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a Holubicemi a poté se napojuje na připravovaný obchvat Kralup nad Vltavou (etapa
II).
Etapa III - se napojuje na druhém konci obchvatu Kralup nad Vltavou a pokračuje
kolem obcí Chvatěruby a Kozomín až do křižovatky se silnicí II/608
u dálnice D8.
Varianta B
Celková délka varianty B je 13,203 km. Součástí varianty jsou 4 nové mimoúrovňové
křižovatky.
Etapa I - začátek trasy je v místě napojení na stávající D7, které je řešeno nově
navrženou MÚK, která nahradí stávající dvě MÚK (exit 3 i exit 5). Následně je
komunikace vedena v původní stopě popsané ve variantě A s dílčími směrovými
odchylkami, které vyplynuly z projednání s dotčenými obcemi.
Etapa III je shodná s variantou A.
Podvarianta B1:
Liší se pouze v průchodu kolem zalesněného vrchu Ers. Varianta B je vedena
západně od vrchu Ers, podvarianta jej obchází východně. Délka podvarianty B1 je
13,021 km.
Ze srovnání posuzovaných variant podle významnosti vlivů uvedených
v dokumentaci v tabulce č.67 byla dokumentací doporučena k realizaci varianta B.
S návrhem dále sledovat variantu B se zpracovatel posudku ztotožňuje.

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci
K dokumentaci bylo v zákonné lhůtě doručeno odboru ochrany prostředí Magistrátu
hlavního města Prahy celkem 32 vyjádření (7 vyjádření dotčených správních orgánů,
11 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a 14 vyjádření veřejnosti a
sdružení). Vyjádření byla v souladu se zákonem vypořádána v posudku, který je
zveřejněn v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru
PHA1073. Relevantní požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních a jejich
vypořádání byly vzaty do úvahy při formulování tohoto souhlasného závazného
stanoviska.

6. Okruh dotčených územních samosprávných celků
kraj: Středočeský
obce: Kněževes, Tuchoměřice, Středokluky, Číčovice, Lichoceves, Velké Přílepy,
Svrkyně, Tursko, Holubice, Kralupy nad Vltavou, Chvatěruby, Zlončice, Kozomín,
Postřižín*, Dolany*
* záměr dle dokumentace na území obce přímo nezasahuje, může však mít na toto území vliv.
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Datum vydání závazného stanoviska:
Otisk úředního razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:

Datum zpracování posudku: 18. 9. 2019
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se
podílely na zpracování posudku:
RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Sídlo:
Provozovna:
Sladkovského 111
Šafaříkova 436
506 01 Jičín
533 51 Pardubice
IČ:
42921082
DIČ: CZ6002271825
tel.: 603483099
e-mail: tom.bajer@centrum.cz

Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
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