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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K DOPLNĚNÉ DOKUMENTACI 

Ke zveřejněné aktualizované dokumentaci (03/2018) orgán EIA obdržel celkem 9 vyjádření 

dotčených orgánů státní správy, 7 vyjádření dotčených územních samosprávných celků a 22 

vyjádření veřejnosti.  

Zde je uveden přehled a stručný obsah vyjádření účastníků procesu EIA a komentář zpracovatele 

dokumentace k těmto vyjádřením. Nejdříve jsou uvedena vyjádření dotčených správních úřadů, 

následují vyjádření dotčených územních samosprávných celků a nakonec jsou vyjádření 

veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se některé připomínky ve vyjádřeních opakují, byl pro 

přehlednost zvolen při odpovědích následující postup. Vybrané, často se opakující připomínky, 

jsou v následující části vypořádány formou samostatných číslovaných komentářů a přímo  

u připomínky je na tento komentář odkázáno. Umožní to jednak souvislý rozbor problému  

a zabrání zbytečným duplicitám v textu. Připomínky jednotlivých účastníků jsou v textu odlišeny 

kurzivou. 

KOMENTÁŘ č.1: KONCEPCE VEDENÍ TRASY A DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

 Komunikace nesmí (ani částečně) sloužit jako náhrada SOKP. 

Vypořádání: 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.  

Dálková doprava je vedena po silnicích I. tříd, v tomto případě se jedná o I/16 v úseku 

mezi D7 a D8. Komunikace I/16 je určena pro dálkovou dopravu mezi D7 a D8. V tomto 

úseku je ve výstavbě přeložka I/16 Slaný - Velvary. Po zprovoznění této přeložky dojde  

k odstranění dopravních závad vyplývajících z průjezdu městem Slaný. V důsledku toho 

dojde k výraznému zkrácení jízdních dob mezi D7 a D8 a tím zvýšení atraktivity tohoto 

úseku silnice I/16. Zprovoznění přeložky I/16 je plánováno do doby realizace 

posuzovaného záměru. Trasování přeložky je patrné na Obr. 2. textové části 

dokumentace EIA. 

 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. 

 Silnice II. třídy je dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích určena pro 

dopravu mezi okresy. Zejména pro dálkovou a mezistátní dopravu je určena silnice I. třídy. 

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 tato doprava v dané aglomeraci 

organizována. Dálková doprava nebude na novou komunikaci naváděna a její navádění 

danou oblastí nebude oproti současnému stavu měněno.  Využívání navržené 
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komunikace dálkovou dopravou je omezeno celkovou kapacitou komunikace, která je 

výrazně nižší než komunikace určené pro dálkovou dopravu. 

Tuto část silniční sítě spravuje stát prostřednictvím pověřené organizace (ŘSD ČR), která 

tuto síť neustále vylepšuje. V tomto úseku je ve výstavbě přeložka I/16 Slaný - Velvary, 

čímž dojde k odstranění dopravních závad vyplývajících z průjezdu městem Slaný. 

V důsledku toho dojde k výraznému zkrácení jízdních dob mezi dálnicí D7 a D8 a tím 

zvýšení atraktivity tohoto úseku silnice I/16.  

 Parametry přeložky musí odpovídat regionálnímu významu silnice II. třídy, tedy musí být 

nekomfortní pro tranzit a navržena musí být tak, aby nešla nikdy „upravit" rozšířením na 

okruh kolem Prahy. Znamená to tedy úrovňová křížení, kruhové křižovatky. 

Vypořádání: Navržená přeložka musí splňovat požadavky na výkonnost komunikace pro 

příslušnou kategorii (tj. v tomto případě silnice II. třídy) danou normami ČSN.  Norma 

stanovuje nejvyšší přípustné doby zdržení, které nelze při návrhu komunikace  

a křižovatek překročit. Z této podmínky vychází návrh šířkového uspořádání a typy 

křižovatek. Navržené řešení (mostní objekty, křižovatky a další) neumožňuje rozšíření 

komunikace o další jízdní pruhy. 

 Pochybnosti nad tvrzením, že přeložka vymístí část dopravy ze stávajících silnic. Přeložka 

naopak přivede do území novou dopravní zátěž. 

Vypořádání: Výsledky dopravní prognózy (příloha B9) podrobně dokládají změny na 

sledované silniční síti. Nová komunikace nabídne kvalitnější, komfortnější a bezpečnější 

napojení oblasti na Hlavní město Prahu a modelem je doloženo její využívání včetně 

vymístění dopravy ze stávajících komunikací vedoucí centrem obcí. Zpracovatel 

dopravního modelu dlouhodobě sleduje danou oblast a každoroční vývoj dopravy v ní. 

Podílí se na přípravě všech významných staveb v této části Středočeského kraje i Hlavního 

města Prahy, nelze se tedy domnívat, že prognózované intenzity jsou podhodnocené.      

 V případě realizace SOKP bude přeložka nadbytečná. 

Vypořádání: Realizace SOKP neřeší zdrojovou a cílovou dopravy v dané aglomeraci, která 

díky silné výstavbě (hlavně rezidenční) stále více zatěžuje obce ležící na stávající silnici 

II/240.  

 Přeložka nebude atraktivní pro odlehčení stávající II/240; v úseku napojení na D7 budou 

vznikat kolony a znalci místních poměrů se budou přeložce vyhýbat. Lze očekávat úbytek 

tranzitní dopravy na II/240, ostatní doprava naopak vzroste. Dopravní prognóza je 

podhodnocená. 

Vypořádání: Nová komunikace nabídne kvalitnější, komfortnější a bezpečnější napojení 

oblasti na Hlavní město Prahu a modelem je doloženo její využívání včetně vymístění 

dopravy ze stávajících komunikací vedoucí centrem obcí. Dopravní model zohledňuje 

výkonnost komunikací a pracuje s ní při přerozdělování dopravních zátěží, tzn. pokud je 

komunikace přetížena, přiřazuje dopravní zátěže na jiné alternativní trasy, které jsou 
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v danou dobu časově výhodnější (tak jak tomu je např. při použití navigace). Znalci 

místních poměrů jsou tedy v modelu podchyceny a dopravní prognóza je zohledňuje.  

 Přeložka se stane vítanou spojkou pro mezinárodní kamionovou dopravu jako propojka 

dálnic D7 a D8 namísto obchvatu SOKP 

Vypořádání: Využívání navržené komunikace dálkovou dopravou je omezeno celkovou 

kapacitou komunikace, která je několikrát nižší než komunikace určené pro dálkovou 

dopravu. Na novou komunikaci mezinárodní doprava nebude naváděna dopravním 

značením. Stavba bude realizována až po zprovoznění stavby 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.  

KOMENTÁŘ č.2: DOPRAVNÍ MODEL 

 Dopravní prognóza je podhodnocená. Nezohledňuje dostatečně zprovoznění letiště 

Vodochody, rozvoj letiště Václava Havla a projednávaný zákaz vjezdu kamionů do Prahy. 

Vypořádání: 

Rozvoj letiště Vodochody vychází ze zpracované studie Aktualizace dopravní prognózy 

pro letiště Vodochody (2017), která předpokládá rozšíření infrastruktury stávajícího 

letiště Vodochody tak, že bude možné odbavovat 35 tisíc letadel za rok (odlet + přílet). 

Generovaná doprava se uvažuje ve výši cca 7 tis. všech vozidel za den v obou směrech z 

areálu letiště a dalších cca 5 tis. vozidel ze skladových a obchodních areálů na území 

Vodochod. 

Rozvoj letiště Praha/Ruzyně vychází ze stávajícího počtu odbavených cestujících a z 

Dopravní sektorové strategie (2. fáze). Prognóza letecké osobní přepravy dle strategie je 

vytvořena ve třech scénářích a vztahuje se k základnímu roku 2010. Dle středního 

scénáře bude nárůst letecké přepravy v roce 2020 činit 40 % oproti roku 2010, v roce 

2035 64 % a v roce 2050 72 %. Tento nárůst představuje v prognóze individuální dopravy 

nárůst počtu vozidel o cca 33 %. V prognóze je rovněž uvažováno s realizací železničního 

spojení Praha – letiště Ruzyně – Kladno, v jehož důsledku dojde k převedení části dopravy 

z automobilů do systému veřejné hromadné dopravy (Aktualizovaná prognóza 

železničního spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna z roku 2015). 

Omezení pro nákladní vozidla vychází z podkladů TSK z 6/2016 o omezení vjezdu 

nákladních vozidel nad 12 t celkové hmotnosti mimo dopravní obsluhy/zásobování na 

území uvnitř silničního okruhu kolem Prahy a ve výhledu je upraveno obdobným 

způsobem v závislosti na dokončení jednotlivých úseků SOKP. Zohledňuje rovněž 

centrální zóny města se zákazem vjezdu nad 3,5 t, respektive 6t. 

KOMENTÁŘ č.3: PROTIHLUKOVÁ OCHRANA OBYVATEL 

Trasa vede v převážné většině mimo obytnou zástavbu, pouze se k ní v určitých úsecích 

přibližuje. Provoz na přeložce znamená zhoršení hlukové zátěže v jejím okolí, nicméně 

protihluková opatření k ochraně stávající obytné zástavby nebylo pro doporučenou variantu 

B nutné navrhovat, neboť zde nebude docházet k překračování hygienických limitů.   
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KOMENTÁŘ č.4: VARIANTY ZÁMĚRU 

Posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. může být prováděno jen 

na záměr, který byl předložen oznamovatelem. Tímto záměrem je přeložka ve variantě  

A a B s podvariantou B1.  

Dále byla oznamovatelem zvažována varianta C, tato však nebyla předložena k posouzení. 

Varianta C byla prověřena Technickou studií zpracovanou spol. VPÚ DECO PRAHA, a.s., 

v srpnu 2016. Na základě Technické studie, která nedoporučila variantu C k realizaci, 

oznamovatel od projednávání této varianty ustoupil.  Předložení variant k posouzení je věcí 

oznamovatele. V kap. B.I.5. byly podrobněji rozpracovány důvody z hlediska životního 

prostředí.  

KOMENTÁŘ č.5: NAPOJENÍ PŘELOŽKY NA UL. KLADENSKÁ VE VELKÝCH PŘÍLEPECH 

Problém napojení navržené MÚK na obec Velké Přílepy ulicí Kladenskou s nevyhovující 

kapacitou a technickým stavem (úzký profil ulice, absence chodníků) je vyřešen podmiňující 

stavbou záměru, tj. jižní obchvat Velkých Přílep. V tomto smyslu byl upraven návrh opatření 

v kap. D.IV.  

Realizace obchvatu je podporována obcí Velké Přílepy i Středočeským krajem. Problematika 

stavby jižního obchvatu obce Velké Přílepy je podrobně řešena v příloze B15 dokumentace 

EIA.  

f) Dílčí připomínky k vlastnímu záměru – jsou vypořádané v dalším textu u jednotlivých 

vyjádření. Relevantní připomínky byly zapracovány do příslušných kapitol dokumentace.  

Odkaz na výše uvedené komentáře je používán v následujícím textu.  
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Výčet hlavních připomínek k aktualizované dokumentaci EIA s komentářem zpracovatele dokumentace 

Obsah připomínky Komentář zpracovatele dokumentace 

VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 

1. Krajský úřad Středočeského kraje 

Ochrana přírody  Přeložka kříží 3x RBK a prochází v blízkosti RBC Ers. Dle zásad 

územního rozvoje SČK lze stavby dopravní a technické 

infrastruktury v plochách těchto regionálních ÚSES připouštět 

v nezbytných případech za podmínky, že nedojde 

k významnému snížení schopnosti bez dalších opatření plnit 

stabilizující funkce v krajině. 

Vliv záměru na prvky ÚSES regionálního významu jsou v dokumentaci vyhodnoceny s tím, že realizací 

záměru nedojde k významnému snížení schopnosti biokoridorů plnit stabilizující funkce v krajině.  

Dotčené RBK jsou z velké části navrženy na orné půdě a nepředstavují funkční prvky ÚSES.  Pro další fázi 

projektové dokumentace byla navržena opatření ve formě přetrasování části ÚSES, doplnění 

víceúčelového mostu a posílení funkce RBK dosadbou dřevin, která budou snižovat vliv stavby a která 

mohou mít kladný dopad na ekologickou stabilitu sledovaného území. V tomto smyslu byl upraven návrh 

opatření v kap. D.IV. 

Ochrana přírody Realizací záměru dojde k zásahu do přirozeného vývoje zvláště 

chráněných druhů rostlin a živočichů. Na základě této 

skutečnosti, je třeba před realizací získat výjimku dle § 56 

zákona č. 114/1992 Sb. Výjimky ze zákazu dle § 49 a 50 se 

povolují v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad 

zájmem ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů rostlin a 

živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva 

Evropského společenství lze výjimku povolit jen tehdy, pokud 

je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 2 § 56 zákona č. 

114/1992 Sb., pokud neexistuje jiné uspokojivé řešení a 

povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého 

stavu druhu z hlediska ochrany. 

Záměr je liniovou dopravní stavbou, silnicí II. třídy. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu podle § 17 

odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.  

 

 

Ochrana ZPF stavba bude realizována na pozemcích, které jsou součástí ZPF 

- před vydáním územního rozhodnutí je nutné požádat o 

souhlas k odnětí půdy ze ZPF v souladu s § 9 zákona č.334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Jedná se o návrh opatření vyplývající z platné legislativy, který bude v dalším stupni projektové 

dokumentace respektován. 

Ochrana ovzduší Lokalita se nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. 

Stavba je uvedena mezi doporučenými akcemi k opatření AB2 

Programu zlepšování kvality ovzduší pro Zónu Střední Čechy 

(dále jen Program) a měla by zlepšit nepříznivou imisní situaci v 

dané oblasti. 

Uvedená opatření k eliminaci prašnosti v etapě výstavby jsou zahrnuta v kap. B.I.6 Dokumentace EIA. 
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Dále jsou ve vyjádření KÚ uvedena opatření pro eliminaci 

prašnosti v etapě výstavby v souladu s Programem. 

2. Česká inspekce životního prostředí, OI Praha 

Ochrana přírody Bez připomínek Vzhledem k obsahu vyjádření bez připomínek. 

3. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 

Hluk 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. 

V tomto smyslu byl upraven návrh opatření v kap. D.IV. 

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 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. 

Zpracovat hlukovou studii pro etapu výstavby. 

4. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší 

Ochrana ovzduší Požadujeme, aby Projekt vegetačních úprav uvedený v kapitole 

D.IV (Ochrana přírody) pro fázi projektových příprav byl 

vytvořen tak, aby budoucí zeleň měla rovněž izolační funkci 

z hlediska snižování úrovně znečištění, nikoli pouze vizuální 

odclonění komunikace od obytné zástavby. 

Zároveň z formálního hlediska požadujeme, aby byl Projekt 

vegetačních úprav zmíněn i v části ovzduší, neboť je mimo jiné 

účinným opatřením k eliminaci vlivu záměru na kvalitu ovzduší 

v blízkosti obytné zástavby. 

V tomto smyslu byl upraven návrh opatření v kap. D.IV. a kap. D.I.2. 
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5. Ministerstvo životního prostředí, odbor obecné ochrany 

Ochrana půdy Postrádáme informaci o dočasném záboru ZPF. Vzhledem 

k předpokládanému termínu zahájení stavby v roce 2020 

nepovažujeme za dostatečné vysvětlení, že „umístění ploch 

dočasného záboru není ve stupni technické studie řešeno … 

Řešení těchto ploch (včetně jejich umístění a projednání 

dočasného odnětí ze ZPF) je závislé na konkrétním zhotoviteli 

stavby“. Bez informace o tom, jak velké dočasné zábory ZPF 

budou požadovány v jednotlivých variantách, není možné 

záměr z hlediska ZPF dostatečně posoudit. 

Za současného stavu považujeme za vhodnější variantu A 

vzhledem k nižším požadovaným trvalým záborům ZPF. 

Odhad dočasných záborů (13 ha) byl doplněn do kap. D.I.5.1 dokumentace.  

 

6. Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí 

Voda Vzhledem k potřebě záchytu vody v krajině je nutné obecně 

preferovat vsakování dešťových vod před odváděním srážkové 

vody do recipientů. Po dokončení podrobného geologického a 

hydrogeologického průzkumu bude třeba znovu vyhodnotit 

podíl vsakovaných a odváděných dešťových vod pro zvolenou 

variantu. 

S ohledem na požadavky orgánu EIA byly vsakovacími zkouškami prověřeny možnosti zasakování 

srážkových vod z přeložky, a to u všech navrhovaných retenčních nádrží.     

Na základě výsledků vsakovacích zkoušek bylo hydrogeologickým posudkem (AQH s.r.o., 01/2019) 

prokázáno, že horninové prostředí v úseku etapy I je pro zasakování nevhodné; v úseku etapy III 

zasakovat lze – podrobněji v kap. C.II.3.2 Dokumentace.  

S ohledem na závěry hydrogeologického posudku byla aktualizována Studie odvodnění (příloha B11). 

Odvodnění záměru je řešeno svedením srážkových vod do silničních příkopů a následně jejich zadržením 

v retenčních nádržích (RN). 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. 

Umístění navržených RN je patrné z grafické přílohy A4 Situace s návrhem opatření. 

7. Městský úřad Kralupy nad Vltavou – odbor životního prostředí 

Ochrana vod V koncepci odvodnění komunikace se uvažuje alternativně i o 

zasakování. Taková koncepce je v rozporu 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 

Hydrogeologický posudek vsakovacích poměrů (AQH s.r.o., 01/2019) zpracovaný na základě vsakovacích 

zkoušek prokázal, že horninové prostředí v úseku etapy III je vhodné pro zasakování. 

Koncepce odvodnění komunikace je nově navržena v aktualizované Studii odvodnění (příloha B11). 

Návrh odvodnění vychází z výsledků vsakovacích zkoušek provedených v roce 2018 na sedmi lokalitách 

koridoru přeložky.   

Odvodnění záměru je řešeno svedením srážkových vod do silničních příkopů a následně jejich zadržením 

v retenčních nádržích (RN). V aktualizované studii odvodnění (příloha B11) je v úseku etapy III navržena 

vsakovací retenční nádrž. 
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předloženém rozsahu nesouhlasíme z důvodu navýšení 

odtoku srážkových vod z území. Zejména není uspokojivě 

řešena III. etapa, odtok srážkových vod do Vltavy v 

odvodňovaném úseku III. etapy např. není navržena jediná 

retenční/vsakovací nádrž).  

Navyšování odtoku srážkových vod je také v rozporu s přílohou 

k nařízení Středočeského kraje č. 7/2010 ta 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...“ 

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 především naplněn požadavek vodního zákona, tzn., 

aby se co nejvíce zamezilo zvyšování odtoku srážkových vod z 

území v souladu s výše uvedenými závaznými předpisy.  

Umístění retenční nádrže je patrné z grafické přílohy A4 Situace s návrhem opatření. 

 

 

VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

8. Středočeský kraj 

Obecně Souhlas s variantou B. V souladu se závěrem dokumentace. 

9. Obec Středokluky 

Varianty Nepřípustná je varianta A, dlouhodobě podporujeme variantu 

B/B1. 

Ve shodě se závěry dokumentace, která doporučuje variantu B. 

Ostatní Hodnocení vlivu variant B a B1 např. ve vztahu k PP Pazderna 

se liší, přestože probíhá stejnou trasou. 

Vliv na PP Pazderna je u B a B1 shodný. V tomto smyslu byl upraven text dokumentace.  
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Technické řešení 

stavby 

Připojení obce Pazderna – str. 156 – ve variantě B/B1 je vhodné 

zvážit řešení napojení osady Pazderna novou komunikací od D7 

zhruba po pozemku p.č. 820 k.ú. Středokluky do prostoru 

křižovatky mezi obcemi Pazderna a Černovičky (vedle 

trafostanice na pozemku č. 590 k.ú. Středokluky). 

Záměrem jsou dotčeny 3 polní cesty směřující do Pazderny. První se nachází v km 0,7 a tato cesta (p.č. 

820) je s přeložkou zachována. Druhá je  v km 1,2, která je navržena jako přerušená s podmínkou zvážení 

nadjezdu a třetí je v km 2,2, u které je navržen podchod pro cyklisty a pěší, pro zemědělské stroje je pak 

navržena přeložka pod přilehlý most. 

Ochrana přírody Na Skalicích – např. str. 122, 234, 241 – znovu upozorňujeme 

na lokalitu Na Skalicích v blízkosti D7. Zde byl vysázen v rámci 

pozemkových úprav hájek, který bude výrazně zasažen všemi 

variantami komunikace. Zároveň se zde nachází větrolam ve 

směru k Pazderně, který bude narušen. Stejně tak spojení mezi 

těmito přirozenými biokoridory. Požadujeme náhradní výsadby 

a bezpečné spojení těchto míst pro místní faunu. 

V dalším stupni projektové dokumentace (DÚR) bude zpracován podrobný dendrologický průzkum, který 

bude podkladem pro vydání povolení ke kácení (závazné stanovisko k žádosti o kácení dřevin). V tomto 

stanovisku stanoví povolující úřad rozsah a umístění náhradní výsadby.  

Hluk Násep mostu variant B/B1 v blízkosti lokality Na Skalicích bude 

mít nejen estetický, ale také hlukový vliv na blízkou lokalitu 

Černovičky. Je nutné zajistit, aby nebyl zdrojem vibrací a jiného 

rušivého hluku. V tomto nejvíce exponovaném místě není 

projektován zelený pás, jako o pár set metrů blíže k obci 

Tuchoměřice ani protihlukové stěny. Žádáme v dalších stupních 

PD důkladné prověření tohoto kritického místa. 

 

 

 

 

PHS. Provoz na přeložce znamená zhoršení hlukové zátěže v jejím okolí, nicméně u stávajících objektů 

pro bydlení v osadě Černovičky nevede k překročení hygienických limitů hluku. Protihluková opatření 

hrazená provozovatelem komunikace proto nebyla navržena.  

Hluková studie. V dalším stupni projektové dokumentace (DÚR, tj. pro konkrétní technické parametry 

konečného vedení stavby) bude aktualizována hluková studie a upřesněna protihluková opatření. Pro 

ověření závěrů akustické studie bude v rámci zkušebního provozu provedeno kontrolní měření hluku. V 

úsecích, kde by bylo měřením hluku prokázáno překročení platných hygienických limitů, musí být 

provedena dodatečná protihluková opatření.  

Zelený pás – nebyl navržen, neboť komunikace je zde vedena po násypu a svahy násypového tělesa 

budou v rámci vegetačních úprav komunikace ozeleněny vhodnými druhy stromů a keřů. V dalším stupni 

PD lze navrhnout jiná vhodná místa pro náhradní výsadbu. 

Obecně „Za dálnicí D7“ – tabulka 46 (str. 140) nerozumíme výrazu „za 

dálnicí D7“. Součástí všech variant stavby jsou objekty i „za 

dálnicí D7“, které budou mít určitý vliv na „centrální“ obec 

Středokluky. Větší vliv by měla nejspíše varianta A. 

Pojmem „za dálnicí“ je myšlen vztah k hlavní trase přeložky, která je dominantním zdrojem rušivých 

vlivů. Zpracovatel dokumentace se ztotožňuje s tvrzením, že součástí záměru jsou i objekty jižně od 

dálnice D7 (kruhový objezd a příjezdové komunikace). Tyto jsou v dokumentaci vyhodnoceny. Tabulka 46 

byla zpřesněna. Uváděné vzdálenosti v tab. 46 se vztahují k hlavní trase přeložky, kde je vliv dominantní.   

10. Obec Tuchoměřice 

Varianty Varianta A je pro obec nepřijatelná. V souladu se závěry Dokumentace EIA. Varianta A nebyla doporučena k realizaci. 

Technické řešení 

stavby 

Řešit propojení části obce Pazderna se silnicí 0077 v místě u 

železniční zastávky a propojení s obcí. 

Požadavek obce je v dokumentaci zohledněn v kapitole D.IV formulováním následující podmínky:  

V DÚR dořešit přerušení příjezdové komunikace pro osadu Pazderna a Černovičky v km 1,2. Vhodným 

řešením je doplnit v místě křížení nadjezd. 

Hluk V místech otevřených pro šíření hluku směrem k obytné 

zástavbě navrhnout protihlukové stěny. 

Provoz na přeložce znamená zhoršení hlukové zátěže v jejím okolí, nicméně u stávajících objektů pro 

bydlení v obci Tuchoměřice nevede k překročení hygienických limitů hluku. Protihluková opatření 
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hrazená provozovatelem komunikace proto nebyla navržena. 

11. Obec Lichoceves 

Technické řešení 1a) Požadujeme doplnění dokumentace o vyhodnocení dopadů 

komunikace, která propojí přeložku z místa mimoúrovňové 

křižovatky na k.ú. Lichoceves (MÚK) s opomíjenou přepravní 

kapacitou železniční tratě (nádraží Noutonice) a výrobními a 

skladovými areály, tj. se stávající komunikací III/00715 v 

lokalitě u nádraží Noutonice (dále jen „propojující 

komunikace“). Propojovací komunikace musí být součástí 

stavby přeložky a jako taková musí být zahrnuta do 

dokumentace, neboť: 

- vybudování této propojující komunikace, resp. propojení 

přeložky s železnicí, koresponduje s koncepční podporou 

změny skladby přepravních výkonů nákladní dopravy v 

ČR, tj. zvýšení podílu železniční přepravy na celkové 

nákladní dopravě; Rovněž koresponduje s koncepcí 

změny dopravní obslužnosti v lokalitě tak, jak na ní 

pamatuje platný Územní plán obce Lichoceves (dále jen 

ÚP), který akcentuje potřebu zvýšení podílu železniční 

přepravy jako systémového prvku hromadné dopravy v 

příměstském pásu Praha - Kralupy - Kladno; 

- vybudování této propojující komunikace reflektuje 

rozvoj výrobních a skladových kapacit tak, jak jej nastavil 

ÚP, který si stanovil za cíl urbanizovat území u nádraží 

Noutonice jako prostor pro rozvoj výrobních a 

skladových služeb a komerčních aktivit společně s 

rehabilitací opomíjených dopravních kapacit stávající 

železniční tratě; 

- propojující komunikace je bezpodmínečně nutná pro 

napojení obou místních částí Lichoceves a Noutonice na 

přeložku, neboť jinak by veškerá vozidla projíždějící do 

dalších obcí a nákladní doprava k nádraží musela 

projíždět přímo intravilánem obou místních částí, tj. 

přeložka by mnohonásobně zvýšila negativní dopady na 

Komunikace propojující MÚK se silnicí III/00715 je součástí záměru a v dokumentaci EIA byla posouzena.   

Posouzení této komunikace s ohledem na nárůst přepravy po železnici je velice diskutabilní, neboť zatím 

není znám konkrétní projekt, který by řešil revitalizaci této zanedbané železniční tratě včetně jejího okolí. 

Tato problematika by měla být předmětem SEA hodnocení ÚP obce Lichoceves.  

Poznámka: 

Dle projektanta stavby je „propojující komunikace“ součástí záměru na žádost obce Lichoceves  

a majoritního vlastníka pozemků p. Španka v souvislosti s připravovanou změnou ÚP Obce Lichoceves  

a vymezení prostoru pro rozvoj skladových a výrobních ploch. 

Lze vyjádřil podiv nad tím, že vstřícný krok investora k požadavkům obce spěje k novým požadavkům téže 

obce k dalšímu doplnění dokumentace o vyhodnocení vlivů této komunikace. 
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ŽP obce.  

Technické řešení 1b) Požadujeme, aby propojující komunikace dle bodu a) byla 

zahrnuta v trasové podobě, která byla projednávaná s obcí 

Lichoceves projektantem stavby (VPÚ DECO PRAHA a.s.) 

opakovaně v průběhu roku 2017, tj. napojení na stávající 

komunikaci III/00715 v severní části lokality u nádraží 

Noutonice (cca na styku pozemků pare. č. 287/1 a 300/3 v k.ú. 

Noutonice): 

- toto místo napojení bylo projektantem uvažováno od 

samého začátku, ale zároveň nemohlo být obcí 

podporováno, neboť byl nesouhlas ze strany vlastníků 

dotčených pozemků; Překážka tohoto řešení pominula, 

neboť v 2017/11 se stal vlastníkem pozemku pare. č. 

287/1 v k.ú Noutonice p. Pavel Španko, který s 

umístěním napojení na svém pozemku souhlasí (viz 

např. jeho vyjádření z 18.8.2017 a aktuální vyjádření k 

doplněné dokumentaci ze dne 15.6.2018, které bylo 

adresované vašemu úřadu); Stejné platí pro pozemek 

pare. č. 294/2 v k.ú. Noutonice, na kterém by mohla být 

propojující komunikace umístěna; 

- z důvodů uvedených výše je v této lokalitě možné 

napojení formou „T“ křižovatky (preferované obcí i 

vlastníkem pozemků) i formou turbo okružní křižovatky; 

- umístění napojení v severní části lokality u nádraží 

Noutonice rovněž reflektuje dopravně nepřehlednou 

situaci v jižní části lokality, kdy komunikace je vedená 

pravoúhlou zatáčkou do nízkého železničního podjezdu. 

Do dokumentace EIA (05/2017) je „propojující komunikace“ zapracována v souladu s technickou studií 

(2016) předloženou investorem jako podklad pro EIA. K dokumentaci EIA (05/2017) zveřejněné 07-

08/2017 se obec Lichoceves nevyjádřila. V doplněné dokumentaci EIA (03/2018) bylo tedy trasování 

propojující komunikace beze změn. 

Nyní se jedná se o nový požadavek obce, který je možné řešit v dalším stupni projektové dokumentace 

(DÚR).  V tomto smyslu byl doplněn návrh opatření v kap. D.IV. 

Hluk 1c) Zásadně namítáme vyhodnocení účinků vlivu hluku na 

zdraví obyvatel, které v konečném důsledku vede k zamítnutí 

potřeby vybudování zemního valu po levé straně přeložky před 

MÚK směrem od Tuchoměřic, neboť: 

- vyhodnocuje dopady pouze na stávající počty obyvatel a 

zcela tak opomíjí platný ÚP, který do území mezi 

přeložkou a stávajícím intravilánem místní části 

Lichoceves umístil funkčně prostorové jednotky pro 

Ze závěrů akustické studie (příloha B2) vyplývá, že hygienické limity hluku budou u stávajících objektů 

pro bydlení v obci Lichoceves splněny a protihluková opatření nejsou nutná. V případě umístění nové 

zástavby do zájmového území je nutné postupovat v souladu s §77, odst. 2*, zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví.   

Vybudování zemního valu by vyvolalo další nároky na zábor kvalitní zemědělské půdy a nevyváženou 

bilanci zemních prací (nutný dovoz zeminy). 
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bydlení v rodinných domech OC 4 až 7 (dále jen „OC“); 

- OC je přípustné využívat pro bydlení v rodinných domech 

a podmíněně pro občanskou vybavenost a vybavení 

sloužící výhradně pro zajištění bydlení; Je zcela 

nepřípustné je využívat pro aktivity, které by 

představovaly poškození ŽP obytných zón; ÚP tedy 

stanovuje nejpřísnější ochranu ŽP a budoucích obyvatel v 

OC; 

- zadavateli (Středočeský kraj) byla tato skutečnost známa 

již minimálně od roku 2003, kdy Krajský úřad 

Středočeského kraje vydal stanovisko k návrhu 1. změny 

ÚP obce (čj. USŘ 41306/03 KRO ze dne 10.10.2003); 

Stejné z logiky věci platí pro zpracovatele; 

- dokumentace je tedy zásadně nesprávná, neboť 

nerespektuje skutečnosti známé v okamžiku zpracování; 

Na věci nic nemění skutečnost, že doplněná dokumentace 

uvádí, že respektuje podklady známé v okamžiku 

zpracování; 

- nezohlednění známého stavu dle platného ÚP 

považujeme za hrubý zásah do práva obce Lichoceves na 

regulaci územního rozvoje obce Lichoceves jako těžiště 

uplatňování veřejného zájmu a do práva stanovit 

komplexní řešení uspořádání území, které koordinuje 

veřejné a soukromé záměry; 

- trváme na známém stavu a žádáme o nové doplnění 

dokumentace, která bude zohledňovat dopady na 

budoucí obyvatele OC a bude obsahovat řešení ochrany 

obyvatel OC, tj. stavbu zemního válu či terénní zapuštění 

stavby v této lokalitě. 

*Odst. 2 § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví ve znění pozdějších předpisů hovoří o tzv. „prioritě v území“ - V 

případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého lze důvodně předpokládat, že bude po 

uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních 

dráhách, nelze ke stavbě, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu 

ochrany veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi. Protihluková 

ochrana příp. budoucí chráněné zástavby v  rozvojových lokalitách tedy bude na budoucích stavebnících. 

 

Pozn.: Akustická studie hodnotila hlukovou zátěž z provozu navrhované přeložky také v rozvojových 

plochách, které jsou dle ÚP obce Lichoceves vymezeny pro bydlení. Tyto plochy dosahují až k přímo k 

předmětnému záměru, resp. v některých částech je záměr přímo protíná. Bez protihlukových opatření 

zde byla vypočtena nadlimitní hluková zátěž. Návrhem protihlukových stěn o výšce 4-6m v km 2,6-4,8 lze 

zajistit splnění hygienických limitů hluku 60dB den / 50dB noc (v rozvojových plochách mezi přeložkou a 

obcí). Nicméně se změnou územního plánu obce dle nové trasy přeložky je v dokumentaci doporučeno 

provést posun hranice těchto rozvojových ploch pro bydlení. Ideálně dle polohy limitní izofony 50dB pro 

noční dobu (Obr. 30), která vymezuje území s nadlimitní, resp. podlimitní hlukovou zátěží. Realizace výše 

uvedených protihlukových opatření by pak již nebyla nutná. 

  

Ochrana přírody 2a)  Zpochybňujeme Migrační studii, resp. výsledek terénního 

průzkumu migrační trasy č. 7 (k. ú. Lichoceves) kategorie 

živočichů B a C: 

- srny, divoká prasata a zajíci se nepohybují jen v LBC 13; 

VLBC 13 se srny zdržují zejména v období, kdy jsou laně 

V migrační studii není uvedeno, že živočichové využívají k pohybu pouze LBC. Ve výsledcích terénního 

průzkumu je uvedena skutečnost, že se přítomní savci pohybují i v polních kulturách, které využívají jak 

v letním, tak v zimním období. 

Poznámka:  

Migrační trasy zmiňované ve vyjádření Obce Lichoceves jsou vyznačeny na ploše určené dle platného ÚP 
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plné a v prvních 2 měsících věku mláďat a v ostatních 

měsících migrují - viz obrázek (příkladmo: jen letos v 

období březen-červen bylo na komunikaci mezi 

Lichocevsí a katastrem Kamýk sraženo na silnici 7 kusů 

srnčí, stav srnčí v revíru Svrkyně-Noutonice čítá nyní 40 

kusů, v LBC 13 a u tzv. Kalinových vrchů čítá 25 kusů, 

stav v revíru k.ú. Statenice nám není přesně znám, ale 

odhadem se jedná o více než 25 kusů); 

                

- studie zcela opomíjí skutečnost, že v oblasti tzv. Slováče 

(pozemky mezi Lichocevsí a Statenicemi) je zimoviště 

srnčí; 

- studie vůbec nepostihuje na katastrech obou místních 

částí výskyt koroptve polní (zvláště chráněný druh dle 

vyhlášky č. 395/1992 Sb.), jejíž populace se zde znovu 

obnovuje a cca od roku 2013 její stavy stoupají; 

- studie vůbec nepostihuje na katastrech obou místních 

částí výskyt sysla obecného (kriticky ohrožený druh C1 

dle vyhlášky 395/1992 Sb.), jehož populaci na obou 

katastrech zdokumentovala studie AVČR cca v roce 

2012; 

pro obytnou zástavbu (žlutá šrafa).  

 

Existence kolizí živočichů s dopravou na stávající cestní síti je v migrační studii doložena výsledky 

evidence Centra dopravního výzkumu k datu 30.1.2017. 

Výskyt koroptve polní není přímo v daných katastrech uveden, ale v komentáři k jednotlivým ZCHD 

v kapitole 6.2 biologického průzkumu se hovoří, že její výskyt je možný v celé délce trasy v závislosti na 

přítomnosti vhodných biotopů. V tabulce 2 je zmíněn vliv přímého ovlivnění a ztráty hnízdního biotopu. 

V kapitole 10 jsou navržena vhodná zmírňující opatření. 

Pro sysla obecného byl v ČR schválen záchranný program, který běží pod záštitou MŽP a AOPK ČR. 

Každoročně je vydávána souhrnná zpráva k realizaci programu, v které za rok 2017 nejsou lokality 

výskytu v obou zmíněných katastrech uvedeny. Z nepřesné citace uvedené v připomínce není zřejmé, o 

jaký zdroj informací se jedná, resp. není možné tento údaj ověřit. Výskyt sysla obecného nebyl v trase 

komunikace ani jeho blízkém okolí v roce 2014 a 2016 doložen a není udáván ani v NDOP (AOPK ČR 

k 11.9.2018). 

Ochrana přírody a) 2c) požadujeme z důvodů uvedených pod bodem a) provedení 

nové migrační studie na katastrech Lichoceves, Noutonice, 

Kamýk a Statenice, kdy zpracovatel bude spolupracovat s 

honebními společenstvími, která v lokalitě působí a mají 

precizní evidenci, a bude pracovat se znalostí výsledků 

předchozích terénních výzkumů odborných autorit, nebo 

Předložená migrační studie vychází z terénního průzkumu a zohledňuje charakter výskytu živočichů 

v různých ročních obdobích. Získané údaje byly dostatečné pro vyhodnocení charakteru migrace a návrh 

zmírňujících opatření. 
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doplnění dokumentace o výsledky předchozích výzkumů 

odborných autorit; 

Ochrana přírody 2b) trváme na tom, že stavba musí být vybavená minimálně 

ekodukty, které alespoň omezí dopady fragmentace krajiny na 

živočichy a sníží riziko střetu vozidel s přebíhající zvěří; 

Ekodukty jsou technicky i finančně náročné stavby, proto by měl být jejich účel i efektivita velmi dobře 

zdůvodněny (viz Hlaváč AOPK ČR in Ekolist.cz). Domníváme se, že stavba ekoduktů je vhodná k zajištění 

dálkových migrací v místech vymezených dálkových migračních koridorů velkých savců, které patří mezi 

ohrožené druhy (viz mapy.nature.cz) mimo zastavěná území. V místě plánované komunikace ani v jejím 

okolí není dálkový migrační koridor a migračně významné území vymezeno. Výskyt ohrožených druhů 

savců, pro které by měl být ekodukt vystavěn, nebyl v zájmovém území zjištěn, ani jej nepředpokládáme. 

Ochrana přírody 2c) požadujeme zpracování návrhu na další opatření, která 

eliminují negativní vliv stavby na populaci chráněných druhů 

živočichů v lokalitě, zároveň sníží riziko střetu vozidel se 

živočichy a vyhodnotí vhodnost a účelnost námi v předchozích 

stupních řízení navrhovaného přesunu pásma ekologické 

stability (biokoridoru) ke komunikaci v blízkosti nově 

uvažovaného napojení Statenic, resp. přímo podél komunikace 

tak, aby zároveň tvořil ochranný pás podél komunikace; 

opakujeme, že jsme připraveni přesun biokoridoru směrem k 

plánované komunikaci zapracovat do právě připravované 

změny ÚP, pokud se ukáže, že toto řešení přispěje k ochraně 

živočichů. 

V rámcové migrační studii, která je přílohou dokumentace EIA, jsou pro účely EIA navržena adekvátní 

zmírňující opatření, která omezí střet živočichů s vozidly. V další fázi projektové dokumentace (DÚR) 

bude zpracována detailní migrační studie, která navržená opatření prověří s ohledem na konečné vedení 

trasy a přetrasování ÚSES. V tomto smyslu jsou navržena opatření v kap. D.IV. 

 

Technické řešení 3a) Rozporujeme dopravní řešení jen formou „podjezd pro 

cyklisty“ v místě křížení přeložky s komunikací III/2407, která 

spojuje Velké Přílepy a Noutonice: 

- komunikace III/2407 je nejkratší trasa pro vozidla IZS 

(jednotku HZS Roztoky, služebnu Policie ČR Libčice n./VI., 

lékařské ordinace Velké Přílepy) do Noutonic a Okoře; 

Objízdná trasa spojená s nájezdem na novou komunikaci 

II/240 a sjezdem z ní a průjezdem intravilány je mnohem 

delší a časově náročnější; 

- komunikace III/2407 je využívána občany okolních obcí, 

neboť na okraji Noutonic ie spádový hřbitov (významně 

platí pro Velké Přílepy, které nemají vlastní hřbitov); 

- komunikace III/2407 propojuje okolní navazující obce na 

jedinou rekreační oblast v okolí, tj. údolí Zákolanského 

Křížení přeložky s komunikací Velké Přílepy – Noutonice v km 5,3. Dle sdělení projektanta stavby Ing. 

Hrachovce bylo primárním záměrem zpracovatele TES 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 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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potoka v k.ú. Noutonice, Okoř a Zákolany (zvláště 

chráněné území - přírodní památky Zákolanský potok); 

pokud bude komunikace III/2407 v místě křížení s 

přeložkou průjezdná jen pro cyklisty a zároveň nebude v 

místě napojení na přeložku (s tímto požadavkem 

souhlasíme), bude jediné spojení do Noutonic, na hřbitov 

v Noutonicích a do rekreační oblasti po trase: severní 

nájezd na přeložku u obce Velké Přílepy - zpátky směrem 

k Lichocevsi - sjezd u Lichocevsi - průjezd intravilánem 

Lichocevsi a Noutonic - průjezd přes celé Noutonice až na 

jejich východní konec, tj. „každý, kdo pojede směrem od 

Velkých Přílep na spádový hřbitov, bude muset projet 

celým intravilány místních částí Lichoceves a Noutonice“; 

- objízdné řešení je neekologické, neboť se jedná o 

mnohem delší trasu s větší kumulovanou spotřebou paliv 

a emisí látek znečišťujících ovzduší; 

3b) upozorňujeme na nebezpečí časového zhoršení obsluhy 

místní části Noutonice (a navazující obce Okoř) jednotkami IZS;  

3c) upozorňujeme, že navrhované řešení zruší historické 

dopravní propojení Noutonic a Velkých Přílep, které existuje od 

středověku;  

3d) žádáme o řešení v místě křížení přeložky s komunikací 

III/2407 formou podjezdu pro jedno vozidlo (s navazujícím 

dopravním omezením) tak, aby byla zachovaná možnost 

průjezdu vozidel IZS, bylo zachované spojení na hřbitov a do 

rekreační oblasti, ale eliminovala se v této dnes namáhané 

lokalitě dopravní zátěž.  

Pokud je zde tedy nový požadavek na vytvoření plnohodnotného mostu, pak je možno se jím v dalších 

stupních projektové dokumentace zabývat. V tomto smyslu byl upraven návrh opatření v kap. D.IV. 

 

12. Obec Svrkyně 

Technické řešení 

stavby 

Požadavek na respektování vzdálenosti od obce Svrkyně, 

maximální přiblížení 420 metrů od nejbližší zástavby obce 

Svrkyně (viz str. 146 dokumentace) 

Bez komentáře. 

Voda S ohledem na zahloubení komunikace v úseku 5,5 – 7,0 je 

uvedena hloubka zářezu 3-4 m, požadujeme znovu prověřit 

hydrogeologickým průzkumem vliv na domácí studny a vrty. 

Pasportizace studní v obci Svrkyně (viz obrázek níže) provedená v rámci hydrogeologického posudku je 

pro účely EIA dostatečného rozsahu (viz obrázek níže).   
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Pasportizace vybraných studní v obci Svrkyně byla provedena 

pouze u 3 studní na opačné straně obce Svrkyně nejvzdáleněji 

od uvedené trasy B. Tuto pasportizaci nepovažujeme za 

objektivní. 

V místě trasování je skála, kterou při tomto zářezu bude nutné 

odstranit. Vzniká tak oprávněná obava o narušení a ztráty 

vydatnosti zdrojů vody u dvou třetin obyvatelstva. Požadujeme 

záruky, aby k této situaci nedošlo.  

V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován podrobný hydrogeologický průzkum;  Na 

základě výsledků hydrogeologického průzkumu budou provedeny případné dílčí úpravy výškového 

vedení trasy z důvodu ochrany podzemních vod. HG průzkum bude rovněž zahrnovat rekognoskaci 

domovních studní podél přeložky a návrh monitoringu (včetně vodních zdrojů v obci Svrkyně).  Souhrn 

těchto opatření je uveden v kap. D.IV dokumentace EIA.  

V tomto smyslu je v kap. D.IV dokumentace EIA navržena podmínka. 

 
Hluk V km 7,4 (B) bude komunikace 6 m nad terénem, dojde k šíření 

hluku odrazem od Vršku Ers směrem od středu obce Svrkyně.  

Podkladem pro modelový výpočet je digitální model terénu. Všechny odrazy v území jsou ve výsledcích 

reflektovány. Dále byl výpočet proveden na straně bezpečnosti, protože terén byl zohledněn jako plně 

odrazivý, nebyl uvažován útlum stromy ani vegetačním pokryvem. 

13. Obec Tursko 

Varianty Souhlas se závěry dokumentace a doporučení varianty B 

k realizaci. 

V souladu se závěry dokumentace.  

14. Obec Holubice  

Varianty Nesouhlas s žádnou z navržených variant, požadavek na 

posouzení nové varianty, která by procházela územím mezi 

obcemi Tursko a Libčice nad Vltavou. 

Předmětem této dokumentace jsou varianty předložené oznamovatelem (varianta A, B, B1). Tyto 

varianty respektují návaznost na obchvat Kralup nad Vltavou. 

Kumulativní a 

synergické vlivy 

 

DOPRAVNÍ 

PROGNÓZA 

Hodnocení kumulativních a synergických vlivů na ŽP je 

nedostatečné. Musí být provedeno ve vztahu k jiným 

plánovaným záměrům, ale i již realizovaným. Jde především o 

plánovanou výstavbu severozápadní části SOKP, plánované 

rozšíření letiště Vodochody či předpokládaný rozvoj města 

Libčice nad Vltavou. 

V dokumentaci byly posouzeny kumulativní vlivy s dalšími plánovanými silničními stavbami (např. 

obchvat Kralup nad Vltavou), ale také kumulativní vlivy spojené se železniční a letištní dopravou (Letiště 

Václava Havla, Letiště Vodochody). Zohledněny byly rovněž stavy zprovoznění i nezprovoznění SOKP 

(stavba 0518 a 0519). Podkladem pro toto posouzení byla aktualizovaná dopravní studie (AF-CITYPLAN, 

s.r.o., 2018), která je samostatnou přílohou B9.  Tato studie zohledňuje také rozvoj měst a sídel. 

Zdůvodnění 

záměru 

V případě, že bude vybrána tzv. Severní varianta SOKP, jeví se 

část plánované přeložky jako nadbytečná. 
Realizace SOKP neřeší zdrojovou a cílovou dopravu v dané aglomeraci, která díky silné výstavbě (hlavně 

rezidenční) stále více zatěžuje obce ležící na stávající silnici II/240. 

Varianty Záměr nepočítá s plánovaným rozvojem města Libčice nad Předmětem této dokumentace jsou varianty předložené oznamovatelem (varianta A, B, B1). Tyto 
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Vltavou, kterému chybí kvalitní příjezdová komunikace.  varianty zajišťují propojení na stávající komunikační síť v dotčeném území. Plánovaný rozvoj města 

Libčice není vyvolaný záměr přeložky této silnice a jedná se o samostatný záměr, který bude vyvolávat 

své potřeby. Jejich řešení není součástí této studie. Případné budoucí napojení novou kapacitní 

příjezdovou komunikací může být řešeno připojením do některé z navržených MÚK. 

Dopravní model zpracovaný k záměru počítá s plánovaným rozvojem obcí dle platných územních plánů, 

ve výhledových rocích je započtena generovaná doprava z plánovaného rozvoje obcí a přiřazena na 

předpokládanou silniční síť. 

Obyvatelstvo 

Ochrana přírody 

 

 

Záměr likviduje funkci biokoridoru lesa Erz (27 ha lesní půdy) a 

funkci uměle vytvořených biokoridorů, který tento les spojují 

s ostatními lesními pozemky v okolí. V oblasti lesa Erz byly 

vytvořeny polní cesty, které slouží obsluze zemědělských 

pozemků, ale jsou též aktivně využívány občany obcí Holubice, 

Kozince a Turska ke sportovním a oddechovým aktivitám. 

Všechny navržené varianty tuto funkci ruší.  

Vlivy záměru na prvky ÚSES jsou v dokumentaci vyhodnoceny s tím, že nedojde k významnému snížení 

schopnosti biokoridorů plnit stabilizující funkci v krajině.  

Na k.ú. Holubic trasa prochází kolem zalesněného vrchu Ers, který je regionálním biocentrem (RK 1461) a 

kříží polní cestu s doprovodnou zelení (turistická trasa), která je regionálním biokoridorem (RC 1121) 

Pro další fázi projektové přípravy byla navržena opatření, která budou snižovat vliv záměru a která 

mohou mít kladný dopad na ekologickou stabilitu sledovaného území. Vhodným opatřením je doplnění 

víceúčelového nadchodu k místě křížení s RK 1461 (nadchod zároveň převezme funkci ekoduktu pro 

živočichy kategorie C) a posílení funkce tohoto biokoridoru formou dosadby dřevin. 

V tomto smyslu je v kap. D.IV. navrženo opatření.  

Krajinný ráz Varianty A a B narušují přírodní park Okolí Okoře a Budče a 

vyčlení z jeho plochy významný krajinný a historický prvek lesa 

Erz.   

Ovlivnění krajiny je vyhodnoceno v samostatné Studii vlivu na krajinný ráz (doc. Kupka, doc. Vorel, 2016), 

která je přílohou B8 dokumentace EIA. Dle závěru této studie je realizace záměru hodnocena jako únosný 

zásah do krajinného rázu.   

 

Obyvatelstvo Varianta A oddělí třetinu katastru obce Holubice Kozinec, který 

je využíván nejen hospodářsky, ale i na volnočasové aktivity. 

Dále naruší bezpečné cestování mezi obcí Holubice a Tursko, 

především při dopravě dětí do ZŠ Tursko. 

V dokumentaci EIA řešeno doporučením varianty B, která přechází silnici spojující obce Holubice a Tursko 

(resp. její přeložku) nadjezdem.   

Půda Záměr ve všech variantách znamená zábor kvalitní orné půdy.  

 

Zábor půdy je nevyhnutelný při výstavbě jakékoli nové či modernizované komunikace, možnosti jeho 

minimalizace jsou pouze omezené. Vzhledem k rozšíření velmi kvalitních půd v zájmové oblasti se jim 

nelze při vedení trasy zcela vyhnout.  

majetek Záměr roztříští půdní držbu, která byla před několika lety 

upravena nákladnými KPÚ na k.ú. Holubice a k.u. Kozinec (ani 

jedna KPÚ nezohlednila navržené varianty). 

V další fázi projektové přípravy bude vyhodnocena velikost a přístupnost pozemků. V případě, že 

pozemky budou neobhospodařovatelné, investor může tyto pozemky vykoupit.  

Územní 

plánování 

Navržené trasy přípojných komunikací nájezdů a sjezdů nejsou 

zahrnuty do ÚP obce. 

Soulad záměru s ÚPD není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí. 

Ovzduší V území, kam má být záměr umístěn, jsou překračovány imisní 

limity stanovené zákonem o ochraně ovzduší pro 

Problematika kompenzačních opatření je komentována v kap D.I.2.1. 

Pro hodnocený záměr není vyžadováno uložení kompenzačních opatření dle § 11 zákona o ovzduší, 
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rakovinotvorný benzo(a)pyren a denní limity pro prachové části 

PM10. Dokumentace EIA neobsahuje dostatečná opatření k 

odstranění tohoto nezákonného stavu. 

 

 

 

neboť záměr není umístěn v zastavěném území obcí. Dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) se 

zastavěné území vymezuje v územním plánu a aktualizuje se jeho změnou. 

Přesto však byla vzhledem k výši imisních příspěvků v nejvíce ovlivněné zástavbě v dokumentaci 

doporučena opatření ke snížení dopadů realizace záměru ve vztahu k částicím PM10 a PM2,5 a na ně 

vázaných látek, včetně benzo[a]pyrenu. 

V dokumentaci EIA je navržen zelený pás stromů a keřů a dále dosadba dřevin v RK 1121 (viz grafická 

příloha A4). Toto opatření bude zároveň sloužit pro vizuální a pocitové odclonění přeložky od obytné 

zástavby obce. 

Ochrana přírody Nedostatečné posouzení vlivu na živočichy, popis pouze v 

souvislosti s ohroženými tvory. Mezi přeložkou a stávající silnicí 

bude vytvořen pruh cca 400 m, v němž dojde v krátké době k 

úplné likvidaci polní zvěře, není řešeno ani nejsou kompenzační 

opatření.  

Ornitologický průzkum je třeba rozpracovat, nejlépe pro 

období celého roku, v lokalitě je možno potvrdit přítomnost 

dalších dravců – káňat, poštolek, ostříže lesního. 

 

Lze očekávat vliv na místní populace zajíce polního, příp. bažanta obecného, kdy nová komunikace 

protne (znehodnotí) jejich teritoria, lze ale očekávat, že si jedinci s ohledem na četné zastoupení ploch 

obdobného charakteru v širokém okolí naleznou snadno nová útočiště. S ohledem na současné rozšíření 

druhu na celém území ČR je zřejmé, že vývoj ani stav populace polní zvěře nemůže být stavbou 

komunikace II. třídy ovlivněn. 

Biologický průzkum (příloha B4) byl doplněn o terénní šetření ve vegetačním období roku 2016 (duben – 

konec října). V řešeném území byl detekován výskyt několika druhů dravců (např. moták pochop, moták 

pilich, jestřáb lesní, poštolka obecná, káně lesní). Populace některých dravců budou ovlivněny převážně 

snížením rozlohy jejich potravních biotopů, toto omezení však nebude rozlohou významné. 

Hmotný 

majetek 

Navrhované varianty nerespektují vlastnická práva. Během více 

než 15ti let projednávání byla tato práva ignorována. 

Řešení vlastnických poměrů není předmětem procesu EIA. 

Technické řešení 

stavby 

Požadavek na uvedení stavby do provozu jako celku, nikoliv 

jeho dílčích částí. 

Tento požadavek je v Dokumentaci EIA respektován návrhem opatření v kap. D.IV. 

15. Obec Chvatěruby 

Koncepční 

řešení 

Požadavek na závazný časový harmonogram všech tří etap 

propojení dálnic D7 – D8 tak, aby bylo zřejmé, podmínky ÚR 

pro II. etapu bude dodrženo. 

V tomto smyslu návrhu opatření v kap. D.IV. stanovena podmínka. 

 

Finanční aspekt Přiměřenou finanční kompenzaci za zhoršení ŽP obyvatel obce.  Ekonomické hledisko není předmětem posuzování vlivů na ŽP. 

 Připomínky uvedené v příloze:  

Územní 

plánování 

1. 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 

Problematika souladu s územním plánem není předmětem posuzování vlivů na životní prostředí. 

Etapa III přeložky je v souladu se ZÚR Středočeského kraje, která je nadřazenou ÚPD pro ÚP obcí.  
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územně plánovací dokumentací. 

Voda 2. Záplavové území Chvatěruby (viz strana 88). V 

dokumentaci je naprosto nedostatečně řešena 

protipovodňová ochrana. 

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 valem 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 valem 

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. 

Pro účely doplněné dokumentace EIA bylo zpracováno odborné posouzení vlivu záměru na odtokové 

poměry při Q100 a Q500 (DHI a.s., 01/2019) – viz příloha B14 dokumentace. Cílem posouzení bylo 

prověřit, jaký vliv bude mít objekt mostu a tělesa náspů na odtokové poměry při povodňových průtocích, 

především na možné zvýšení hladiny (vzdutí) směrem proti proudu, tj. v intravilánu obcí Chvatěruby a 

Dolany nad Vltavou, místní část Kocanda. 

Výsledky provedených výpočtů prokázaly, že výstavba nového silničního mostu společně s realizací 

záměru vede k naprosto zanedbatelným změnám úrovně hladiny při Q100 nebo při Q500. Úroveň 

hladiny se bezprostředně nad mostními pilíři zvýší max. o 2 cm, což je hodnota na hranici věrohodného 

posouzení, fakticky pod přesností reálně očekávaných výsledků studií založených na matematickém 

modelování proudění v otevřených korytech. 

Hluk 3. 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 

Hluková zátěž. 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. 

Vegetační úpravy. 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. 



 

21 

 

ochranu obytných zón Chvatěrub. (uvedeno např. na 

stranách 298, 38,190,195) 

Doprava 4. 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). 

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. Generovaná doprava v obci v roce 2040 vychází z platného územního plánu obce, tedy 

schváleného předpokládaného rozvoje obce zastupitelstvem. 

 5. 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. 

Podklady pro posouzení vlivů navrhovaného záměru jsou dostatečné.  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. 
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Územní 

plánování 

Jako největší rozpor Dokumentace EIA v případě III. etapy 

stavby MUK 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 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. 

Předmětem Dokumentace EIA je posouzení navrhované přeložky z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Náležitosti dokumentace EIA jsou dány přílohou 4 zákona č. 100/2001 Sb. Povinnou přílohou 

dokumentace EIA je vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně 

plánovací dokumentace. Toto vyjádření je součástí přílohy H dokumentace. 

Soulad/nesoulad záměru s ÚP nemá vliv na závěry posuzování. Uvedení záměru do souladu s ÚPD bude 

řešeno v dalším stupni projekční přípravy.  

Poznámka: 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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Technické řešení Při rozšířeni 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, zajištěni dočasné kabeláže apod.). 

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. 

Doprava V dopravní studii a v navazujících podkladech není ani slovo 

uvedeno o stávajících dopravních kongescích na dálnici D8 v 

úseku Praha - Líbeznice, 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 zajištěni 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. 

S dopravními kongescemi bylo v modelu počítáno a byly promítnuty do výsledných intenzit včetně 

potencionálních objízdných tras např. přes obec Chvatěruby.  

S dopravou generovanou letištěm Vodochody je v dopravní prognóze počítáno a je promítnuta do 

výsledných intenzit. Podrobněji viz komentář zpracovatele dokumentace č.2. 

HLUK Z výsledků hlukové studie je patrné, že se stávající obytná zástavba obce nachází mimo nadlimitně 

zasažené území. Protihluková opatření hrazená provozovatelem komunikace proto nebyla navržena. 

Dosadba dřevin. 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. 

Poznámka: 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. 
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Navýšení tranzitní dopravy jako celku musí být podloženo 

sledováním dopravy v úseku od sjezdu z dálnice D8 do Kralup n. 

Vít., ke kterému dochází v současnosti 2-3 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 omezeni 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 

opatřeni (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). 

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 omezeni dopravního 

proudu ve směru z obce a okolních komunikací směrem do 

Kralup a na dálnici US) 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. 

Ochrana přírody 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, 

Zmíněné pozemky jsou součástí plochy biologického průzkumu lokality 2. Byl zde na základě průzkumů 

zjištěn výskyt řady zmíněných zvláště chráněných druhů živočichů. Vzhledem k omezené míře zásahu 

nebude představovat realizace záměru významné ovlivnění stavu jejich populací. 
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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. 

Voda 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. 

Viz reakce na připomínku 2 Obce Chvatěruby výše. 

Veřejné zdraví 

Doprava 

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. 

Provoz na přeložce bude znamenat zhoršení hlukové zátěže u západního okraje obce Chvatěruby, 

nicméně u stávajících objektů pro bydlení v obci nevede k překročení hygienických limitů hluku.  

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. 

Poznámka: 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. 

 

16. Obec Kozomín 

Hluk Požadujeme vybudování protihlukových valů směrem k obci 

Kozomín. 

 

 

Provoz na přeložce bude znamenat zhoršení hlukové zátěže u západního okraje obce, nicméně u 

stávajících objektů pro bydlení v obci nevede k překročení hygienických limitů hluku.  

Komunikace je zde vedena v násypu z důvodu křížení se železniční tratí; nelze rozumně navrhnout zemní 

val. 

Vybudování zemního valu by vyvolalo další nároky na zábor zemědělské půdy a nevyváženou bilanci 

zemních prací (nutný dovoz zeminy). Navíc by si tento návrh vyžádal kácení v LBC. 

Pro vizuální a pocitové odclonění přeložky od obytné zástavby obce Kozomín je v dokumentaci EIA 

navržen zelený pás stromů a keřů a osázení svahů násypu (viz grafická příloha A4). 

Technické řešení Požadujeme vybudování okružní křižovatky silnic II/608 a V dalším stupni projektové přípravy bude na základě prognózy intenzit automobilové dopravy provedeno 
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III/0081 v Kozomíně s odbočovacími pruhy mimo kruhový 

objezd. 

kapacitní posouzení okružní křižovatky a v případě nevyhovujících parametrů bude dle sdělení 

projektanta řešeno jejich zlepšení například přidáním bypassů či návrhem turbo okružní křižovatky. 

VYJÁDŘENÍ VEŘEJNOSTI 

17. Caravanasová Ludmila Ing. arch. (VZOR) 

Varianty PŘIPOMÍNKA 1 - Neposouzení varianty C přeložky II/240 

(spojnice dálnic D7 - D8) 

Žádám o posouzení varianty C přeložky II/240 (spojnice dálnic 

D7 - D8) v rámci procesu EIA, neboť technická a finanční 

náročnost nemůže být důvodem některou z možností vedení 

trasy bez posouzení EIA předem vyřadit. 

Viz. komentář zpracovatele dokumentace č.4. 

 

Územní 

plánování 

PŘIPOMÍNKA 2 - Nesoulad s územně plánovací dokumentací 

obce Velké Přílepy 

Žádám o přerušení řízení EIA do doby, než bude schválena 

územní plánovací dokumentace obce Velké Přílepy. 

Nesoulad záměru s ÚP nemá vliv na závěry posuzování vlivů na životní prostředí.  

Technické řešení PŘIPOMÍNKA 3 - Nejasná kategorizace stavby přeložky II/240 

(spojnice dálnic D7 - D8) 

Na straně 15 dokumentace EIA 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. V některých parametrech 

dokumentace, především v typu technického řešení 

meziúrovňových křižovatek, jejich vzdálenosti a dalších 

parametrech, je přeložka navrhovaná jako silnice první třídy. Z 

výše uvedeného důvodu žádám o opravu dokumentace EIA 

přeložky II/240 (spojnice dálnic D7-D8) tak, aby z ní 

jednoznačně vyplývalo, že se bude jednat o silnici II třídy. 

Předmětem dokumentace EIA je přeložka komunikace II. třídy (viz. kap. B.I.2 Kapacita záměru).  

Navržená přeložka musí splňovat požadavky na výkonnost komunikace pro příslušnou kategorii (tj. 

v tomto případě silnice II. třídy) danou normami ČSN.  Norma stanovuje nejvyšší přípustné doby zdržení, 

které nelze při návrhu komunikace a křižovatek překročit. Z této podmínky vychází návrh šířkového 

uspořádání a typy křižovatek. Navržené řešení (mostní objekty, křižovatky a další) neumožňuje rozšíření 

komunikace o další jízdní pruhy. 

Podzemní vody PŘIPOMÍNKA 4 - Neposuzování vlivu stavby přeložky II/240 

(spojnice dálnic D7 - D8) a následného dopravního provozu na 

spodní vody v okolí přeložky II/240 (spojnice dálnic D7 - D8) 

V dokumentaci EIA nebylo vůbec posuzováno, jaký vliv bude 

mít stavba přeložky II/240 (spojnice dálnic D7 - D8) a následný 

dopravní provoz na spodní vody. Jelikož přeložka bude u obce 

Velké Přílepy vedena ve vzdálenosti 210 m od obytné zástavby 

Vlivy na podzemní vody se zabývá kapitola B.I.4 dokumentace EIA. Pro účely této dokumentace byla 

provedena rámcová pasportizace studní, sledovanou oblastí byla i obce Velké Přílepy (viz obrázek níže). 

V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován podrobný hydrogeologický průzkum;  Na 

základě výsledků hydrogeologického průzkumu budou provedeny případné dílčí úpravy výškového 

vedení trasy z důvodu ochrany podzemních vod. HG průzkum bude rovněž zahrnovat rekognoskaci 

domovních studní podél přeložky a návrh monitoringu.  Souhrn těchto opatření je uveden  v kap. 

D.IV dokumentace EIA.  
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a první vodní vrstva je cca 2,5 m pod povrchem, přičemž pro 

trasu je uvažován zářez v hloubce 4 m, obávám se, že v rámci 

výstavby může dojít k narušení rovnováhy spodních vod, tedy 

studní občanů, nebo ke kontaminaci spodních vod, které 

obyvatelé využívají. Navíc, ke kontaminaci spodních vod může 

dojít i v rámci dopravního provozu, a to v důsledku úniku 

ropných produktů a zimního zasolování vozovky. Z výše 

uvedeného důvodu žádám o doplnění dokumentace EIA o 

studii vlivu stavby přeložky a následného dopravního provozu 

na přeložce na spodní vody v jejím okolí. 

 

 
 

Kumulativní a 

synergické vlivy 

PŘIPOMÍNKA 5 - Neúplné a neaktuální vyhodnocení 

kumulativních a synergických vlivů hluku na životní prostředí 

(hluk v okolí z příspěvku od dopravy na přeložce II/240 

(spojnice dálnic D7 - D8) a hluk z leteckého provozu) v obci 

Velké Přílepy 

V roce 2017 proběhlo měření hluku z leteckého provozu v 

obci Velké Přílepy, viz Protokol o měření hluku vyvolaného 

leteckým provozem č. 0617-120A17-LKPR18. Bylo naměřeno 

48, 7 dB v denní době a 39,8 dB v noční době. Studie EIA 

kumulativní a synergické efekty hluku na přeložce 11/240 

(spojnice dálnic D7 - D8) a hluku z leteckého provozu zvažovala, 

ale vycházela ze Zprávy o hlukové situaci na letišti 

Praha/Ruzyně za roky 2014 a 2015. Z výše uvedeného důvodu 

žádám o aktualizaci dokumentace EIA (Akustické studie a 

Studie vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví) pro oblast Obce 

Velké Přílepy podle měření hluku z leteckého provozu v obci 

Velké Přílepy provedeného v roce 2017, viz Protokol o měření 

hluku vyvolaného leteckým provozem č. 0617-120A17-

LKPR18. 

Ad1) Protokol byl vypracován dne 15. 01. 2018, nemohl tak být podkladem pro předmětné posouzení 

Ad 2) Vyhodnocení vlivů probíhá na základě komplexního podkladu, uceleného dokumentu, kterým je 

akustická studie. Pro posouzení stávajícího a výhledového stavu byla použita studie: Letiště Praha, a.s.: 

Zpráva o hlukové situaci na letišti Praha / Ruzyně za roky 2014 a 2015. Praha 2016. 

Jednotlivá měření podávají informaci o konkrétní hlukové situaci v daném místě, nelze dle nich stanovit 

akustickou zátěž pro celé území, které by bylo relevantním podkladem pro synergické působení všech 

hodnocených zdrojů hluku v území, jak tomu bylo v předloženém hodnocení. 

18. Dias Rostislav Ing. 

Doprava Komentář zpracovatele je uveden na stránkách 4 a 5 přílohy 

B12.  

Uvádí vněm: Kapacita navržené komunikace je výrazně nižší 

než kapacita plánované severozápadní části SOKP. Vzhledem k 

SOKP a II/240 jsou komunikace jiné kategorie a významu. Každou stavbu připravuje jiný investor a její 

realizací sleduje jiný záměr. Současný stav obou staveb je ve stejné fázi přípravy, tj. technická studie, pro 

kterou se zpracovává dokumentace EIA. 

Kapacita komunikace je rozhodující pro výslednou intenzitu dopravy. Doprava využívající II/240 místo 
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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 

vůbec rozhodující. Neexistuje žádná možnost jak zabránit 

dálkové a mezinárodní dopravě, aby využívala navrhovanou 

přeložku. Zpracovatel si protiřečí, když v dokumentaci tvrdí, že 

silnice může po určitou dobu suplovat neexistující SOKP (viz str. 

21 dokumentace), aby toto následně popřel ve vypořádání 

připomínek. Tvrzení, že dálková a mezinárodní doprava nebude 

na novou komunikaci naváděna se jeví v době satelitních 

navigací naprosto liché. Je velice špatné, že příprava přeložky 

II/240 není koordinována s dostavbou SOKP. Vzhledem k 

neustálým průtahům, které při přípravě SOKP nastávají, lze 

předpokládat, že jeho výstavba nebude realizována vůbec nebo 

se značným zpožděním. Potom zůstane jedinou možností 

objezdu Prahy ze severozápadu právě přeložka II/240. 

SOKP je zohledněna v dopravní prognóze je omezena právě kapacitou navržené komunikace. 

 

Zpracovatel dále tvrdí: Dálková a mezinárodní doprava je 

vedena po páteřních komunikacích, kterými jsou dálnice a 

silnice I. tříd.  

Musím upozornit, že v dané oblasti žádná dálnice ani silnice I. 

třídy, která by propojovala D7 a D8 neexistuje. To je další 

argument, proč tvrdím, že přeložka na sebe naváže dálkovou a 

mezinárodní dopravu, která zatím původní silnici II/240 

nevyužívá. 

Propojení dálnic D7 a D8 je v 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. 

 

Kategoricky musím odmítnout i další tvrzení zpracovatele, že 

Navržené řešení (mostní objekty, křižovatky a další) 

neumožňuje rozšíření komunikace o další jízdní pruhy.  

Toto tvrzení zpracovatele dokumentace svědčí o tom, že se 

řádně neseznámil s projektovou dokumentací a tvrdí něco, co 

nemá podloženo. 

K této připomínce se vyjádřil zpracovatel projektové dokumentace stavby.  

Varianta C Komentář zpracovatele je uveden na stránkách 6 a 7 přílohy 

B12. Podrobné zdůvodnění je pak uvedeno v kap. B.I.5.  

Celá trasa I. etapy byla v rámci bezpečnosti dopravy navržena v uspořádání 2+1 pro zajištění bezpečného 

předjíždění pomalu jedoucích vozidel (Audit bezpečnosti pozemních komunikací, křivolakost trasy dle 

dotčených ÚP neumožňuje navržení úseků pro bezpečné předjíždění). Vzhledem ke křížení se železniční 
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Zpracovatel zde uvádí, proč nebyla předložena k posouzení 

varianta C, která byla prověřena Technickou studií zpracovanou 

spol. VPÚ DECO PRAHA, a.s., v srpnu 2016. Zde je třeba uvést, 

že Technická studie nebyla nikdy zveřejněna a nebylo se k ní 

možné vyjádřit.  

Z informací, které lze vyčíst z posuzované dokumentace lze 

usoudit, že technická studie posuzovala maximalistickou 

variantu s MÚK, které vyžaduje vysoké násypy. Toto není v 

případě silnice II. třídy vůbec třeba, neboť zcela postačuje 

křížení úrovňové bez násypů. Také tvrzení o záborech 

zemědělské půdy je třeba odmítnout. Varianta C kopíruje ve 

značné části trasy stávající železniční trať, což znamená, že by 

procházela pouze po okrajích pozemků a neroztínala by 

současné půdní bloky jako varianta A a B. Také tvrzení, navíc 

kvůli MÚK km 4,05 bude veškerá doprava, která bude směřovat 

do obce Velké Přílepy, vedena přes obec Lichoceves, je třeba 

odmítnout, protože obec Lichoceves požaduje výstavbu 

severního obchvatu obce, který by se přímo napojoval na 

variantu C. Požaduji, aby dokumentace byla doplněna řádným 

posouzením varianty C, která bude navržena jako silnice s 

parametry II. třídy. 

tratí (násypy) a koncepcí návrhů křižovatek v II. etapě, bylo zvoleno pro řidiče jednotné čitelné 

uspořádání křižovatek ve formě MÚK.  

Požadavek na úrovňové křižovatky by jednak prostorově omezil možnost bezpečného předjíždění 

v uspořádání 2+1, což by ve výsledku vedlo k vyšší nehodovosti. Vzhledem k možnosti připojení na 

průsečných křižovatkách jednotlivé obce vždy požadují zřízení okružních křižovatek z hlediska snížení 

nehodovosti. Okružní křižovatky na přeložce budou vyvolávat zvýšené hlukové a emisní zátěže vyvolané 

nejprve bržděním a poté rozjížděním vozidel v prostoru OK. Z tohoto hlediska i na žádost dotčených obcí 

byly na silnici druhé třídy všechny křižovatky řešeny jako mimoúrovňové. Návrhem všech 

mimoúrovňových křížení byl taktéž odstraněn bariérový efekt pro pěší a cyklisty.  

Na základě výše uvedeného je tedy tvrzení o maximalistické variantě je nepravdivé. 

Zdůvodnění, proč investor od varianty C ustoupil, bylo podrobněji rozpracováno v kap. B.I.5. 

 

 

Technické řešení 

(Kladenská ulice) 

Nesouhlas s napojením přeložky na ul. Kladenská. viz. komentář zpracovatele dokumentace č.5. 

 

Varianty Požadavek na posouzení varianty C Viz. komentář zpracovatele dokumentace č.4. 

 

Doprava věta na straně 54 ... v Podmoráňské ulici se doprava při 

variantách B a B1 sníží. Ulice Podmoráňská je dlouhodobě 

neprůjezdná a není jasné, zda bude vůbec někdy zprůjezdněna. 

Zpracovatel připomínku akceptoval pouze částečně. Do grafu 3 

na straně 57 uvedl, že platí v případě zprovoznění ulice 

Podmoráňské. Ulice Podmoráňská je však dlouhodobě 

uzavřena a její zprovoznění je v nedohlednu. Vzhledem k tomu, 

že se předpokládá její dopravní zatížení (v případě zprovoznění) 

v roce 2040 až okolo 5000 vozidel (dle varianty)za 24 hod., pak 

Posouzení je v dokumentaci provedeno pro nejméně příznivý stav v roce 2040, kdy se již se 

zprovozněním komunikace III/2407 - ul. Podmoráňské počítá.  
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je třeba uvést, po kterých ulicích se budou tyto tisíce vozidel 

pohybovat v případě nezprovoznění ulice Podmoráňské. K 

tomu je potřeba patřičně upravit i graf popř. doplnit variantní 

graf. 

Doprava Str. 55 - Sloupcový graf č. 3 - Dopravní zatížení ulic v Přílepech 

r. 2040 

Tento sloupcový graf vysvětluje, odkud pochází tvrzení, že v 

Kladenské ulici nedojde k dramatickým změnám. Zpracovatel 

se totiž v tomto grafu dopustil nepřesnosti. Počet vozidel za 24 

hod, na Kladenské ulici (silnice III/00710) je totiž udáván pouze 

v jednom směru a to od Lichocevse. Není uveden opačný směr. 

Pokud budu předpokládat přibližně stejný počet vozidel 

projíždějících v opačném směru, potom může v závislosti na 

variantě řešení projíždět Kladenskou ulicí až 10000 vozidel 

denně. To je naprosto neakceptovatelné!!! Z grafu je dále 

možné zjistit, že nejvýhodnější variantou pro Kladenskou ulici je 

V 0 s SOKP. Jakékoliv další varianty nepřinesou zásadní úlevu v 

množství projíždějících vozidel, naopak některé jsou ještě horší 

než (současná) V 0 bez SOKP. Záměr výstavby přeložky silnice 

II/240 (D7 - D8) ve všech variantách nepřináší pro Kladenskou 

ulici z hlediska intenzity dopravy nic pozitivního. Není tedy 

možné takový záměr podpořit. Je třeba hledat jiná řešení např. 

jižní obchvat Velkých Přílep. 

Stanovisko ke komentáři zpracovatele: Zpracovatel se k tomuto 

bodu vůbec nevyjádřil. Dle mého hodnocení je rozbor 

dopravního zatížení v obci Velké Přílepy, tak jak je uveden v 

dokumentaci na str. 56 a následujících (včetně grafu 3) 

nedůvěryhodný. V původní dokumentaci byla pro Kladenskou 

ulici nejvýhodnější varianta V 0 s SOKP. V doplněné 

dokumentaci je to pak varianta V A s SOKP. Požaduji revizi této 

pasáže v dokumentaci.  

Nepřesná interpretace grafu. Jedná se o intenzity v obou směrech. Ulice Kladenská je rozdělena na dvě 

části; pojmem od Lichocevce se myslí část bližší obci Lichoceves. Problém Kladenské ulice je vyřešen 

podmiňující stavbou Jižního obchvatu Velkých Přílep – podrobněji viz komentář č.5. 

 

Půda Str. 93 Tato kapitola se zabývá kvalitou zemědělských půd, do 

kterých je záměr převážně situován. Je třeba zdůraznit zde 

uvedené a to, že úsek etapy I prochází převážně územím s 

půdami v I. třídě ochrany.  

Vlivy předložených variant na ZPF jsou v dokumentaci vyhodnoceny.  

K variantě C – viz. komentář zpracovatele dokumentace č.4. 
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Je otázka, zda lze silnici II. třídy pokládat za liniovou stavbu 

zásadního významu, aby bylo nutné k tomu nenávratně 

zlikvidovat několik desítek hektarů takto cenné půdy. 

Stanovisko ke komentáři zpracovatele: Zpracovatel doplněné 

dokumentace se pouze omezil na konstatování (viz str. 20 

přílohy B12) že, Záměr je veřejně prospěšnou stavbou podle §17 

odst. 1 zákona č 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tento 

přístup naprosto odmítám. ZPF je základním přírodním 

bohatstvím naší země. Je chráněn zákonem č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, neboť ZPF je jednou z 

hlavních složek životního prostředí. Proces EIA slouží právě ke 

zjištění vlivu posuzované stavby přeložky II/240 na životní 

prostředí. Z tohoto důvodu měl zpracovatel podpořit posouzení 

i varianty C, protože tato varianta se jeví jako nejméně 

zasahující do ZPF. Je to způsobeno tím, že v maximální možné 

míře prochází v souběhu se železniční tratí, tedy historicky 

existující liniovou stavbou. Je třeba podpořit i následné 

estakády, protože při jejich umístění na pilíře, co nejméně 

zasahují do ZPF a nenarušují prostupnost krajiny (např. pro 

migraci živočichů). Z dokumentace musí jasně vyplynout, že 

varianty A, B i B1 jsou nepřijatelné z hlediska záborů ZPF. Už 

vůbec nelze připustit hodnocení variant podle finanční 

náročnosti. ZPF je neobnovitelný a nedá se nikde koupit. 

Požaduji, aby dokumentace byla vrácena zpět k dopracování z 

pohledu ochrany ZPF. 

Ochrana přírody Z hlediska ochrany přírody je zajímavý výskyt silně ohroženého 

křečka polního, jehož nory byly na dotčených polích 

zaznamenány v celé trase přeložky.  

Mohu osobně potvrdit, že na dotčených polích v k.ú. Kamýk u 

Velkých Přílep se silně ohrožený křeček polní chráněný 

zákonem vyskytuje. 

Realizací záměru přeložky dojde k narušení jeho životního 

prostředí a omezení populace. 

Výskyt křečka polního byl v trase přeložky potvrzen biologický průzkumem. K minimalizaci vlivu na tento 

silně ohrožený druh byla navržena opatření. 

Zdraví obyvatel 

(Kladenská ul.) 

Realizací dopravního omezení pro nákladní vozidla nad 3,5t v 

Kladenské ulici nedojde ke 100% vymístění těchto vozidel na 

Problém Kladenské ulice je vyřešen podmiňující stavbou Jižního obchvatu Velkých Přílep – podrobněji viz 

komentář č.5. 
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jiné komunikace. Vzhledem k plánovanému nárůstu celkového 

počtu vozidel o 6 - 17 %, lze hovořit o dalším zhoršení špatných 

životních podmínek obyvatel Kladenské ulice. Toto by mělo být 

v dokumentaci jasně uvedeno. Dále vznáším námitku ohledně 

hodnocení nárůstu nebo poklesu projíždějících vozidel 

Kladenskou ulicí. Zatím co na str. 7 přílohy B12 se píše o 

nárůstu celkového počtu vozidel o 6 - 17%, tak ve vlastní 

dokumentaci je na str. 56 a připojeném grafu 3 uvedeno, že ve 

variantách A, B1 dojde k poklesu dopravy a u varianty B k 

nárůstu cca o 13%. Je třeba, aby zpracovatel jasně uvedl, co 

vlastně platí, protože jinak je dokumentace nedůvěryhodná. 

Požaduji, aby v dokumentaci bvlo jasně uvedeno, že 

prosazovaná varianta B (s megalomanským MÚK bude mít 

negativní vliv na obyvatele Kladenské ulice v obci Velké Přílepy, 

protože zhorší již současné špatné životní podmínky jejích 

obyvatel plynoucí z nepřiměřeného dopravního zatížení ulice. 

 

Sociální a 

ekonomické 

vlivy 

Zpracování kapitoly hodnotím jako naprosto vágní. Zpracovatel 

se vůbec nezabývá skutečností, že na zemědělské půdě v trase 

plánované přeložky (etapa I) hospodaří řada místních 

soukromých zemědělců. V mnoha případech se jedná o 

pozemky, které se předávají po staletí mezi generacemi. Půda 

je základní výrobní prostředek v zemědělství a je to nejcennější 

přírodní bohatství. Jakákoliv trvalá ztráta půdy je pro 

zemědělce velmi citlivá a může znamenat až likvidaci jeho 

hospodaření. To znamená ztrátu příjmů a vznik sociálních 

nejistot. Požaduji, aby v dokumentaci bylo uvedeno, že je 

potřeba v dostatečném časovém předstihu řešit s místními 

soukromými zemědělci případný zábor jejich zemědělské půdy. 

Dále je v kapitole uvedena pasáž: Významné negativní vlivy na 

stávající způsob obhospodařování pozemků v rámci zemědělské 

činnosti ani jiné vlivy na zemědělsko- hospodářskou činnost se 

nepředpokládají. Stavba ovlivní organizaci a využití půdního 

fondu - na základě záboru dojde ke zmenšení plochy 

obdělávané půdy. 

Toto konstatování je naprosto neuvěřitelné a svědčí o tom, jak 

S uvedenou připomínkou zpracovatel dokumentace souhlasí. V tomto smyslu byla doplněna kap. D.I.1.5 

Sociální a ekonomické vlivy. 

V další fázi projektové přípravy záměru bude vyhodnocena velikost a přístupnost pozemků. V případě, že 

pozemky budou neobhospodařovatelné, investor může tyto pozemky vykoupit.  V další fázi projektové 

přípravy bude rovněž prověřena potřeba zjednodušených pozemkových úprav. 
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„odpovědně“ přistupoval zpracovatel k tvorbě této kapitoly. 

Zábor více jak 60-ti ha vysoce kvalitní zemědělské půdy, 

fragmentace pozemků na malé celky, zhoršení dostupnosti 

zbylých pozemků, atd.., to všechno jsou skutečnosti, kterými je 

třeba se řádně zabývat. 

Navíc pasáž je v přímém rozporu s tvrzením, které bylo 

uvedeno v oznámení záměru (2015): „Výstavba silnice zde další 

zemědělské hospodaření - dlouhodobý způsob využití půdy v 

území prakticky po celé své trase znemožní.“ 

Požaduji, aby se zpracovatel znova a řádně zabýval sociálními a 

ekonomickými vlivy, které přinese zábor zemědělské půdy při 

realizaci přeložky! 

Stanovisko ke komentáři zpracovatele: Zpracovatel se k této 

připomínce nevyjádřil a ani se mě nepodařilo dohledat nějakou 

úpravu či doplnění v původním textu. S tímto postupem 

vyjadřuji kategorický nesouhlas a žádám, aby byla 

dokumentace vrácena zpracovateli zpět k dopracování tzn., aby 

se vypořádal s touto mojí připomínkou. Jak už jsem uváděl, v 

oblasti dotčené posuzovanou stavbou hospodaří řada místních 

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. Tyto 

problémy je třeba řešit již v době přípravy stavby a ne „strašit“ 

vyvlastněním. 

Doprava S připomínkou se zpracovatel vypořádal na str. 20 přílohy B12. 

Je zde uvedeno: Omezení jízdy nákladních vozidel by bylo v 

rozporu s hlavní funkcí navržené komunikace, tj. odvést 

tranzitní dopravu včetně nákladní mimo obce a na stávající 

komunikace „uvolnit“ pro zdrojovou a cílovou dopravu. S tímto 

tvrzením nesouhlasím! V oznámení záměru z roku 2015 se 

uvádí: Tranzitní nákladní dopravu doporučujeme směrovat na 

silnici I/16, která by se stala vhodnou komunikací pro převádění 

dopravy mezi R7 a D8. Přeložka silnice II/240 bude pak sloužit 

především jako páteřní komunikace pro rozvíjející se okolní 

obce. Z toho vyplývá, že v oznámení záměru má přeložka silnice 

Dokumentace není v rozporu s oznámením záměru z roku 2015, text „Tranzitní nákladní dopravu 

doporučujeme směrovat na silnici I/16, která by se stala vhodnou komunikací pro převádění dopravy mezi 

R7 a D8. Přeložka silnice II/240 bude pak sloužit především jako páteřní komunikace pro rozvíjející se 

okolní obce.“ byl v dokumentaci vypuštěn mj. s ohledem k připomínce Ing. Rostislava Diase k oznámení, 

cit. „V oznámení je uvedeno, že nákladní doprava bude odkloněna po silnici Nová Ves – Velvary – Slaný. Je 

to zřejmá snaha o snížení počtu jízd po přeložce II/240. Řešení je nesmyslné, trasa přes Velvary je značně 

delší a neexistuje nástroj pro vynucení této podmínky“. 

S připomínkou Ing. Diase se zpracovatel dokumentace ztotožnil. Byla zpracována nová dopravní 

prognóza, která vynucený odklon nepředpokládá. Zohledňuje však skutečnost, že na silnici I/16 

propojující dálnice D7 a D8 je ve fázi realizace stavba přeložky I/16 Slaný –Velvary, která výrazně zvyšuje 
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II/240 naprosto jiné využití, než v současné dokumentaci. 

Dokumentace je tak zpracována v rozporu s oznámením 

záměru (2015)! Tvrzení, že Hlavním omezením pro nárůst 

nákladní dopravy v lokalitě oproti stávajícímu je zvolená 

kategorie komunikace odmítám. Dvouproudá komunikace s 

MÚK a stoupacími pruhy má dostatečnou kapacitu pro provoz 

tranzitní nákladní dopravy. Navíc nic nebrání jejímu budoucímu 

rozšíření na více pruhů. Žádám tedy o stanovisko zpracovatele, 

proč je dokumentace zpracována v rozporu s oznámením 

záměru.  

cestovní rychlost a snižuje jízdní dobu mezi dálnicemi D7 a D8, čímž na sebe naváže ještě více dálkové 

dopravy než je tomu dnes. 

 

19. Jelínek Petr 

Varianty Požadavek na posouzení varianty C. Viz VZOR - reakce na připomínku č.1  

Územní 

plánování 

Záměr v úseku D7 - Tursko (etapa I) v současné době není v 

souladu se ZÚR Středočeského Kraje viz strana 21 

dokumentace EIA. Je zde příslib, že toto bude do souladu, ale 

není toto podloženo žádným schváleným dokumentem 

Středočeského kraje. Z výše uvedeného důvodu žádám o 

přerušení řízení EIA do doby, kdy budou schválené příslušné 

dokumenty. 

Nesoulad záměru se ZÚR nemá vliv na závěry hodnocení v této dokumentaci. 

Územní 

plánování 

Nesoulad s územně plánovací dokumentací obce Velké Přílepy. Viz VZOR - reakce na připomínku č.2 

Podzemní vody Požadavek na doplnění dokumentace EIA o vyhodnocení vlivu 

záměru na podzemní vody.   

Viz VZOR - reakce na připomínku č.4  

20. Kříž Bohuslav 

Varianty Požadavek na posouzení varianty C neboť technická a finanční 

náročnost není důvodem a priory z posuzování EIA některou z 

možností vyřadit. 

Viz VZOR - reakce na připomínku č.1  

Technické řešení Požadavek na opravu dokumentace EIA, aby z ní jednoznačně 

vyplývalo, že se bude jednat o silnici II třídy. 

Viz VZOR - reakce na připomínku č.3 

Hluk Požadavek o doplnění ochrany obyvatel Kamýk-Velké Přílepy 

před hlukem z blízké komunikace (tichý asfalt, protihlukové 

stěny, snížená rychlost). 

Požadavek v maximální možné míře respektován návrhem varianty B: 

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. Přesto je 

v dokumentaci pro vizuální a pocitové odclonění přeložky od obytné zástavby Kamýku navržen zemní val, 

který bude ozeleněn řadami stromů a keřů. 
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21. Kubovec Karel Ing., Kubovcová Jaroslava, Špindler Petr 

Varianty Požadavek na posouzení varianty C, neboť technická a finanční 

náročnost není důvodem a priory z posuzování EIA některou z 

možností vyřadit. 

Viz VZOR - reakce na připomínku č.1  

Podzemní vody Požadavek na doplnění dokumentace EIA o vyhodnocení vlivu 

záměru na podzemní vody.   

Viz VZOR - reakce na připomínku č.4  

Kumulativní 

vlivy 

Neúplné a neaktuální vyhodnocení kumulativních a 

synergických vlivů hluku na životní prostředí (hluk v okolí z 

příspěvku od dopravy na přeložce II/240 (spojnice dálnic D7 - 

D8) a hluk z leteckého provozu) v obci Velké Přílepy 

Požadavek na aktualizaci dokumentace EIA pro oblast Obce 

Velké Přílepy podle provedeného měření hluku z leteckého 

provozu v obci Velké Přílepy v roce 2017, viz protokol o měření 

hluku vyvolaného leteckým provozem č. 0617-120A17-LKPR18. 

Viz VZOR - reakce na připomínku č.5  

Technické řešení Nejasná kategorizace stavby přeložky II/240 (spojnice dálnic D7 

- D8). 

 

Viz VZOR -  reakce na připomínku č.3  

Ochrana přírody Neřešen vliv stavby na biokoridor LBK11 „ U Hájnice" a na 

plochu významného krajinného prvku VKP 22 Kamýk u Velkých 

Přílep a na chráněné ptactvo, zde žijící Ve stanovisku odboru 

životního prostředí Městského úřadu Černošice č. j.: MUCE 

24212/2014 OŽP/Bro je mino jiné uvedeno: 

a) Oblast, kde se nachází biokoridor LBK 11 „ U Hájnice" a 

plocha významného krajinného prvku VKP 22 Kamýk u 

Velkých Přílep jsou uvedeny v generelu územního systému 

ekologické stability (ÚSES) okresu Praha - Západ z roku 

2002. ÚSES představuje prostorově propojenou síť 

krajinných prvků, které zajišťují uchování nebo zlepšení 

stavu populací druhů a biotopů, a tím i ekosystému a v 

nich probíhajících procesů, včetně stability krajinné 

struktury a udržitelnosti obnovitelných zdrojů. 

b) V oblasti krajinného rázu (biokoridor LBK11 „ U Hájnice" a 

LBK 11 leží ve vzdálenosti cca 450 m od hlavní trasy přeložky. Veden je po jižním okraji zástavby obce 

Velké Přílepy a podél polní cesty (Statenická cesta) ke stávající silnici III/00710. Zahrnuje souvislé lesní 

porosty se skalními výchozy, navazující louky s remízky, polní cestu včetně doprovodné liniové zeleně – 

oboustranné staré aleje - a přilehlých pozemků orné půdy.  

Záměr předpokládá přeložení silnice III/00710 severním směrem, tedy do větší vzdálenosti od území LBK 

11 než je stávající silnice, která je zdrojem rušivých vlivů. Vzhledem k umístění záměru nedojde jeho 

realizací k ovlivnění funkce LBK11. V tomto smyslu byla doplněna kapitola C.II.6 a D.I.7 Dokumentace EIA. 

VKP 22 Kamýk u Velkých Přílep. V textové části návrhu ÚP Velké Přílepy (FOGLAR Architects 04/2017) 

není zmíněný VKP22 uveden, jeho vymezení není známé. Není zřejmé, k jakému území se vztahuje 

zmíněný výskyt ZCHD živočichů. V území, které bude dotčené výstavbou záměru v okolí Kamýku u 

Velkých Přílep, nebude biotop zmíněných zvláště chráněných druhů přímo dotčen.  

Studie vlivu na krajinný ráz je přílohou B8 Dokumentace EIA.  
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plocha významného krajinného prvku VKP 22 Kamýk u 

Velkých Přílep) je třeba dbát na minimalizaci zásahů a 

zachování významů znaků krajinného rázu, které jsou 

zásadní nebo spoluurčující pro ráz krajiny a které jsou dle 

cennosti v rámci státu či regionu jedinečné a význačné. 

c) Nálezová databáze AOPK ČR eviduje v oblasti Kamýku u 

Velkých Přílep několik zvláště chráněných druhů ptáků 

(krahujec obecný, krutihlav obecný, křepelka polní, pěnice 

vlašská, jejichž úplný seznam a stupeň ochrany je uveden 

v prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 

Sb. 

Z výše uvedeného důvodu žádám o doplnění dokumentace 

EIA o studii vlivu na stabilitu krajinné struktury (vliv stavby na 

biokoridor LBK 11 „U Hájnice" a na plochu významného 

krajinného prvku VKP 22 Kamýk u Velkých Přílep), studii vlivu 

na zachování krajinného rázu, studii vlivu na místní biotop a 

vlivu na v okolí přeložky žijící živočichy a rostlinstvo, zejména 

zákonem chráněné. 

22. Loskot Miloslav Mgr. 

Doprava 1. Jak vyplývá z webových stránek ŘSD, severní část 

Pražského okruhu (úsek 518) je plánována v trase Přední 

Kopanina - Nebušice - Horoměřice - Suchdol (tzv. varianta J). 

Posuzovaná propojka dálnic D7 a D8 (tzv. varianta Ss v trase 

Tuchoměřice - Velké Přílepy - Kralupy n. Vlt.) má být dle 

Dokumentace doprovodnou komunikací vedle hlavní varianty 

J. 

2. Přitom aktuálně (dle infoletáku ŘSD „Silnice 1/16 Slaný - 

Velvary“ z 02/2018) je ve výstavbě přeložka silnice 1/16 

Velvary - Slaný, která bude po dokončení fungovat jako 

propojka mezi D7 a D8 (v trase Nová Ves - Velvary - Slaný) a 

dle ŘSD dočasně nahradí severní část Pražského okruhu. 

Stavba byla zahájena v prosinci 2017 a má být dokončena v 

prosinci 2019. Vzhledem k tomu, že o tomto propojení D7 a 

D8 Dokumentace mlčí (a to i v části „nulová varianta“), nelze 

Ad 1.) Přeložka II/240 není tzv. SS variantou SOKP. Jedná se o samostatnou stavbu řešící nevyhovující 

stav stávající přetížené komunikace vedoucí několika obcemi a městem Kralupy nad Vltavou a s tím 

spojenou zátěží pro obyvatelstvo žijící v těsné blízkosti.  

Ad 2.) Silnice I/16 je v dopravním modelu a tedy i v dopravní prognóze zahrnuta. Jelikož stavba přeložky 

I/16 Slaný - Velvary bude zprovozněna v roce 2019 a dopravní prognózou je řešena organizace dopravy 

v roce zprovoznění přeložky a v letech budoucích, je se stavbou I/16 počítáno ve všech variantách i 

s jejím vlivem na dopravu ve sledované oblasti. 
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posoudit otázku, jaký vliv na intenzitu dopravy na propojce 

Kralupy n. Vlt. - Tuchoměřice bude mít doprava na nové 

propojce Nová Ves - Slaný. 

V této souvislosti není bez zajímavosti, že křižovatka D7 - 

Slaný se bude nacházet cca 17 km od křižovatky D7 - 

Tuchoměřice (var. Ss) a cca 21 km od křižovatky D7 - Přední 

Kopanina (var. J). Tedy na cca 20 km od Prahy by měly být 

postaveny 3 křížení D7 a z každého z nich by měla vést 

propojka na D8, z toho dvě ve Středočeském kraji a jedna při 

jeho hranici. 

Doprava 3. Státní správa i samospráva mají u tak zásadních staveb, 

jako je dopravní řešení severozápadního území (v okolí) 

metropole, jednat efektivně, srozumitelně a ve shodě a mají 

v maximální možné míře šetřit zdraví lidí, jejich majetky a 

životní prostředí. Aktuální snahy řešení dopravní situace na 

severu Prahy / severozápadně od Prahy tomu však 

neodpovídají. Než bude rozhodnuto o umístění propojky D7 - 

D8 dle Dokumentace, měl by být mezi zainteresovanými 

stranami (Hl. m. Praha, Středočeský kraj, ŘSD a příslušná 

ministerstva) dohodnut jasný postup, že pokud tu má být 

varianta Ss, může sice suplovat chybějící severní část 

Pražského okruhu, ale pouze dočasně, a současně, že 

varianta J bude do určité konkrétní doby realizována. 

Vzhledem k tomu, že taková dohoda tu není a nelze 

předpokládat, kdy bude, je třeba počítat s tím, že var. Ss (v 

Dokumentaci označená jako A a B) může být jedinou trasou 

severní části Pražského okruhu. Pak je ovšem na tuto trasu 

potřeba nahlížet jinak než stávající Dokumentace, která tuto 

základní situaci v některých případech nezohledňuje. 

Trasa severní části SOKP je dána ZÚR a je sledována pouze v jedné variantě. Připravovaný záměr není 

alternativou SOKP a má řešit regionální dopravní problémy stávající komunikace II/240 a II/101. Z tohoto 

důvodu nejsou tyto dvě stavby (z nich jedna je stavbou státní a druhá krajskou) jejich investory 

koordinovány, i když se vzájemně ovlivňují. 

Technické řešení 

(Tuchoměřice) 

III.1. Technické řešení přípojky se podle zkušeností s 

„fungováním“ obdobných staveb jeví jako problematické. 

Podle plánu by vozidla jedoucí po D7 směrem od letiště a 

pokračující směrem na D8 měla minout kruhový objezd, tedy 

tímto směrem lze předpokládat sjezd z D7 bez komplikací. 

Ovšem nevhodně, a to nejen v situaci, pokud by propojka 

dočasně suplovala Pražský okruh, ale i kdyby varianta J byla 

Vozidla jedoucí od D7 na silnici II/240 (směr D8) míjí křižovatku bypassem a na vlastní okruh křižovatky 

nenajíždějí. Ten využívají pouze vozidla jedoucí západně od D7 a vozidla mířící do blízkých osad a 

usedlostí. Z toho vyplývá, že vlastní okruh okružní křižovatky před nájezdem z II/240 od D8 bude volný a 

vozidla jedoucí od D8 budou ve většině případů najíždět do křižovatky plynule pouze se sníženou 

rychlostí. Takto navržená křižovatka tvorbu kongescí minimalizuje. Výpočtové modely pracují s tvarem 

křižovatky i dopravním zatížením, takže s případné kongesce predikují a ve výpočtech zohledňují. 
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zprovozněna, je navrženo navázání propojky ve směru od D8 

na D7. Všechna vozidla, která se mají dostat na D7 (a je 

nerozhodné, kterým směrem pak pojedou, jestli do Prahy 

nebo na Chomutov), musí najet na kruhový objezd a pokud 

chtějí pokračovat ve směru Praha, přejedou most, projedou 

přes druhý kruhový objezd a poté se připojí na dálnici D7. Že 

takový nájezd nemusí být bez komplikací, je dost 

pravděpodobné, když nyní podobný model křížení s D7 

existuje u nájezdu na D7 od Přední Kopaniny / Letiště Ruzyně. 

Jenže tento nájezd je z lokální silnice / od letiště a přes to je v 

ranních hodinách prakticky nemožné jej projet plynule. Jak 

dlouhé se, s ohledem na očekávanou hustotu dopravy na 

propojce D7 - D8, u Tuchoměřic před křížením s D7 

předpokládají kolony? Jaký vliv budou mít tyto kolony na 

množství prachu a škodlivých emisí z dopravy v ovzduší? 

Těmto aspektům stavby se Dokumentace vůbec 

nevěnovala. Bez nich však nelze objektivně vliv stavby na 

okolí posoudit. 

Hluk III.2. Otázka přemostění D7 v k.ú. Středokluky. Nový most 

přes D7 má stát v nadmořské výšce cca 350 m. Zastavěná část 

Tuchoměřic se nachází cca 1,2 km od mostu a nájezdu. Obec 

leží v údolí v nadmořské výšce převážně nepřesahující 310 m 

n. m. Terén od nového mostu na východ směrem k obci se 

znatelně svažuje, což oproti obecným údajům uvedeným v 

Dokumentaci může mít za následek vyšší hodnoty hluku a 

zejména emisí škodlivých částic a prachu v obci, a to tím 

spíš, že na území ČR vanou převážně západní větry. 

Svažitost terénu směrem k obci Tuchoměřice a vlivy směru proudění větru jsou ve vyhodnocení hlukové 

a imisní zátěže zohledněny.   

Podkladem pro modelový výpočet hluku v akustické studii je digitální model terénu.  

Jedním ze základních vstupů rozptylové studie je stabilitně členěná větrná růžice, která zohledňuje 

podmínky v lokalitě. 

Zelené pásy III.3. Průběh propojky D7-D8 na prvních 3 kilometrech 

kolem Tuchoměřic. Propojka se od nultého po třetí kilometr 

přibližuje k lidským obydlím na cca 1,2 km na západě obce, na 

cca 0,5 km na severozápadě obce a na cca 1 km na severu 

obce. Kolem propojky by měl být zvolen adekvátní způsob 

ochrany (valy/protihlukové stěny/stromy zejména východně 

od sjezdu z D7 na propojku, ale i jinde). Dokumentace tyto 

záležitosti neřeší, když věc bagatelizuje, že obec je od 

komunikace odcloněna skladovým areálem, což není 

Obec Tuchoměřice se nachází ve vzdálenosti větší než 0,5km od plánované přeložky. Nesouvislou clonu 

mezi obcí a přeložkou tvoří několik skladových areálů, dále stávající silnice III/0077  a železniční trať. 

Podél obou liniových staveb, které jsou mezi plánovanou přeložkou a obcí, je vysazen nesouvislý pás 

doprovodné zeleně (aleje či porost na železničním náspu).   
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pravdivá a úplná informace, když v úsecích zejména 0,9 km - 

1,6 km ale i 2,0 - 3,0 km mezi komunikací a obcí žádné sklady, 

které by propojku odclonily, nestojí. 

 

Vegetační úpravy (aleje a keřové výsadby budou v dalších stupních projektu navrženy i podél plánované 

přeložky a to jak v rovině (alejová výsadba), tak na násypech (řady keřů a stromů).  Vizuálně bude nová 

stavba od obce odcloněna částečně oběma průmyslovými areály, ale i oběma stávajícími liniovými 

stavbami a výsadbami podél přeložky. Vybudování dalších clonících prvků by přineslo další významný 

zábor kvalitní zemědělské půdy a s ohledem na výše uvedené a i na výsledky hlukové studie se jeví jako 

neopodstatněné. 

Technické řešení 

(Tuchoměřice) 

III.4. Propojení Tuchoměřic s osadou Pazderna (a 

Černovičky). Osada Pazderna je součástí obce Tuchoměřice, 

cílem častých výletů tuchoměřických rodin s malými dětmi na 

kolech. 

Z osady lze bezpečně dojet s malými dětmi ke zřícenině hradu 

Okoř takřka mimo silnice. 

V zimě se na rybníku bruslí. Osada však bude novou dálnicí 

Záměrem jsou dotčeny 3 polní cesty směřující do Pazderny. První se nachází v km 0,7 a tato cesta (p.č. 

820) je s přeložkou zachována. Druhá je  v km 1,2, která je navržena jako přerušená s podmínkou zvážení 

nadjezdu a třetí je v km 2,2, u které je navržen podchod pro cyklisty a pěší. 
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od obce necitlivě „odříznuta“. Dokumentace neobsahuje k 

osadě Pazderna (ani sousední osadě Černovičky, v níž se 

nachází kostel sv. Vavřince, památka z 12. století, která je 

součástí Tuchoměřické farnosti) přímý přístup z Tuchoměřic v 

dnešní trase. Navrhovaný nadjezd, který má být řešen až v 

DÚR, je sice minimálním řešením, měl by však respektovat 

právě snadnou překonatelnost malými dětmi na kolech či 

staršími lidmi, a to tak, aby byl zachován či zlepšen standard, 

který obec svým občanům i turistům stávající komunikací 

Tuchoměřice - Pazderna zajišťovala. 

Veřejné zdraví Dokumentace a studie ATEM Ateliér ekologických modelů, 

s.r.o. z 03/2018 „Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví“ 

(ovzduší, hluk) jsou nepřesné a neúplné a jejich závěry proto 

nesprávné, když: 

 

a) Se zabývají pouze vlivy při běžném provozu, nikoli v 

případě dopravních kolon či havárií (k tomu podrobněji 

viz bod III. odst. 1 Námitek); 

Vyhodnocení zdravotních rizik záměru při běžném provozu je standardní postup. Zde je však třeba 

důsledně rozlišovat co se rozumí běžným provozem. Dopravní kolony spadají do běžného provozu, 

ačkoliv se jedná o občasné události a ty jsou samozřejmě v podkladových studiích zahrnuty. Oproti tomu 

havárie jsou nestandardní situace, jejichž vyhodnocení není vyžadováno a není ani dost dobře možné, 

neboť se jedná o zcela specifické situace. Vyhodnocení zdravotních rizik je provedeno v plném rozsahu, 

jak je stanoveno v autorizačních návodech. 

b) v případě Tuchoměřic nezohledňují dostatečně 

skutečnost, že obec na jihu (v katastrálním území 

Kněžívka) protíná dálnice D7 (tedy nejen to, že obec 

nadto leží v ochranném pásmu Letiště Praha - Ruzyně). 

Proto měla být otázka hlučnosti provozu na nové silnici 

navržené pár stovek metrů od domů ve vsi zkoumána v 

kontextu obou těchto dalších zdrojů hluku a nikoli 

izolovaně příp. pouze společně s hlukem z Letiště Praha 

- Ruzyně (k tomu podrobněji též bod III. odst. 2. a 3. 

Námitek). V Dokumentaci ani studii nejsou 

kvalifikované odhady hladiny hluku pro Tuchoměřice 

(ani jiné dotčené obce) v členění (i) zastavěný okraj 

obce sousedící s propojkou a centrum obce a (ii) den a 

noc; bez těchto údajů však nelze určit, zdali 

propojka/okruh v některých částech nemá překračovat 

limity pro venkovní hluk, a pokud ano, jak závažně; 

V případě hlukové zátěže bylo provedeno vyhodnocení zdravotních rizik nikoliv izolovaně, ale 

kumulativně (silniční doprava a letecká doprava). Jedná se o vyhodnocení, které stanovuje právě souběh 

účinků obou skupin hlukové zátěže. 

Co se týče vyhodnocení hlukové zátěže pro Tuchoměřice, byla hodnocena zástavba na okraji obce z 

hlediska zajištění dopadů z provozu na navrhované silnici, na hlavní komunikaci v intravilánu obce byl 

umístěn bod V10, kde bylo rovněž porovnáno akustické zatížení před a po realizaci záměru. Ze všech 

hodnot uvedených ve studii se vycházelo v hodnocení zdravotních rizik. 

Umístění výpočtových bodů – viz obr. níže. 

Rozmístění výpočtových bodů a vedení navrhovaných tras - oblast 2 (Tuchoměřice) 
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zdroj: str. 20 akustické studie (03/2018)  

 

Hodnocené objekty podél stávajících komunikací 

 

zdroj: str. 59 akustické studie (03/2018)  

Veřejné zdraví c) nezohledňují maximální hlučnost a maximální 

znečištění ovzduší v Tuchoměřicích v nejvíce 

exponovaných časech (zejm. 7.30 - 9.00, ale i v 

odpolední špičce), kdy současně přes katastr obce 

vzlétají/přistávají letadla, a na komunikacích (D7 a 

propojce) je/bude dopravní špička; 

Dopravní špičky jsou v modelových výpočtech zahrnuty, jak imisní, tak hlukový model pracuje se 

špičkovými intenzitami automobilové dopravy. Tyto stavy jsou tedy zahrnuty i v kumulativním hodnocení 

dopadů hluku ze silniční a letecké dopravy. 
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d) nepřijatelným způsobem marginalizují, že sice dojde ke 

zvýšení koncentrace škodlivých částic v Tuchoměřicích, 

ale, zjednodušeně řečeno, protože situace je už nyní 

špatná, tak se prakticky nic zvláštního nestane (k tomu 

podrobněji též bod III. odst. 2. a 3. Námitek). 

Dopady na zdraví obyvatel jsou jasně kvantifikovány. V případě imisní zátěže je vyhodnocení provedeno 

pro celou škálu účinků spojených se zvýšenými koncentracemi jednotlivých znečišťujících látek, v případě 

hlukové zátěže je vyhodnocení provedeno jak pro denní obtěžování, rušení při spánku i zvýšení rizika 

výskytu infarktu myokardu. Z provedené kvantifikace je zřejmé, že v zájmovém území dojde pouze ke 

statistickému nárůstu zdravotního rizika, tedy zdravotní účinky budou vždy pod hranicí jednoho nového 

případu. Nelze tedy hovořit o marginalizaci. 

23. Rykl Michael doc. Ing. PhD, Jana Ryklová, Jáchym Rykl, Čeněk Rykl  

Koncepční 

řešení 
1) navrhovaná přeložka nesmí suplovat severní okruh kolem 

prahy (SOKP) a to ani dočasně (což znamená trvale). 

Nepřijatelné jsou tudíž obě varianty B. Podklady k posouzení 

nezohledňují všechnu existující aktivitu v území, ani aktivitu, 

která vybudováním přeložky naroste, čímž je posouzení vlivu 

na životní prostředí zkreslené a celé posouzení nevěrohodné. 

Viz komentář zpracovatele dokumentace č.1. 

 

„Další aktivity“ v území, které může přeložka přilákat, jsou závislé na rozvoji území a ten je regulovatelný 

pouze přilehlými obcemi a jejích územními plány.     

Varianty 2) Varianta C, trasovaná paralelně s noutonickou železnicí, 

která oddálí komunikaci od hustě obydlené zástavby a rozptýlí 

připojení přilehlých území, stále není v EIA posouzena! Proč? 

Nutno posoudit vliv na životní prostředí a ne apriori odmítnout 

z důvodů, které jsou inženýrsko-ekonomického charakteru. 

Pokud o další variantě víte, nelze před ní zavírat oči, že nebyla 

předložena a že do ní nelze investora nutit. Podrobněji také 

níže. Protože byla z projektování a projednávání stažena 

předčasně, není divu, že vyžaduje korekce. Sjezd na skládku, 

připojení Lichocevsi. 

Viz komentář zpracovatele dokumentace č.4. 

Technické řešení 3) odvozeno z bodu 1: Parametry navrhované Přeložky musí 

být takové, aby odpovídala regionálnímu významu (silnice II. 

třídy), tedy musí být nekomfortní pro tranzit a navržena musí 

být tak, aby nešla nikdy „upravit“ rozšířením na okruh kolem 

Prahy. Znamená to tedy úrovňová křížení, kruhové křižovatky - 

tedy např. variantu A, ale nutně doplněnou o siezd na skládku. 

Po takové úpravě znovu posoudit vliv na životní prostředí. 

Viz komentář zpracovatele dokumentace č.1. 

Technické řešení 4) Současně s „přeložkou“ nutno řešit východozápadní směr 

skrze obec Velké Přílepy, Návrh přeložky nutně tyto vztahy 

poznamená, ale v Posouzení vlivu na životní prostředí chybí 

podrobnější rozbor z relevantních údajů V textu se oproti 

předešlému projednávání již objevila myšlenka, že by 

Problém Kladenské ulice je vyřešen podmiňující stavbou Jižního obchvatu Velkých Přílep – podrobněji viz 

komentář č.5. 
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neúnosnou situaci na Kladenské jižní obchvat řešil, ale to je jen 

opatrné sdělení. Jedním dechem je jinde konstatováno, že se 

na Kladenské zvýší provoz o 7- 13% a chybí na to posouzení. 

Požadujeme tedy, aby nedílnou součástí návrhu i posuzování 

Přeložky v kterékoli variantě byl jižní obchvat Přílep, a to až s 

propojením na Roztoky mimo zastavěné území. 

Návrhy B i B1 jsou bez jižního obchvatu přílep pro obyvatele 

Kladenské likvidační. Požadujeme detailní posouzení a pořízení 

podrobných podkladů, nejen referenční body vůči samotné 

přeložce. V mapových elaborátech - B92 jsou údaje o 

Kladenské stejně jako vloni nečitelné, emisní mapa řeší jen 

přeložku a ne jinde přiznávanou zhoršenou situaci na 

kladenské. 

Nesmyslná jsou ujišťování o zlepšení např. hlukové zátěže 

nízkohlučným asfaltem. 

 Podrobněji: 

Doprava Téma: přeložka bude suplovat pražsky okruh, časová 

návaznost na pražsky okruh 

Vypořádání s naším vyjádřením je nedostatečné. Opakuji tedy z 

předešlých připomínek: Nadále tu jsou posuzovány varianty 

bez okruhu kolem Prahy, což opět a stále připouští, že se 

nepostaví. Je nepřijatelné, aby navrhovaná „přeložka“ 

suplovala chybějící okruh SOKP. Vývoj variant i předcházejících 

(nikdy nikým neschválených) návrhů v posledních cca 15 letech 

jasně dokládá posun názoru na smysl této tzv. „přeložky“ - od 

původně obchvatu obce až k nynější de facto přípravě na 

dálnici, zvláště opulentními mimoúrovňovými křižovatkami. Ty 

přece nejsou normální výbavou silnic II. třídy. Vybudováním 

silnice takových parametrů se snadno stane, že okruh SOKP již 

nikdo nepostaví. 

Požadujeme tudíž podmíněnou časovou posloupnost: nejprve 

pražský SOKP, poté tzv. „přeložku“ v podobě, respektující 

požadavky níže uvedené, a zároveň s ní jižní obchvat Přílep (viz 

níže). Jinak je pro nás a naše sousedy na Kladenské navržená 

Mimoúrovňové křižovatky jsou jen pro napojení obcí na trase, vlastní připojení přeložky na dálnice D7 a 

D8 je řešeno přes úrovňové křižovatky. Stavba není přípravou na dálnici a její technické řešení to ani 

neumožňuje.  

Připravovaný záměr nesouvisí se stavbou SOKP a není jeho alternativou. Záměr má řešit regionální 

dopravní problémy stávající komunikace II/240 a II/101. Z tohoto důvodu nejsou tyto dvě stavby (z nich 

jedna je stavbou státní a druhá krajskou) jejich investory koordinovány, i když se vzájemně ovlivňují. 

Jižní obchvat Velkých Přílep bude pro záměr podmiňující stavbou – podrobněji viz. komentář č.5. 
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stavba likvidační. 

Technické řešení Téma: parametry přeložky 

Pokud vychází návrh z doby zdržení, nutně musí být počítáno s 

obrovskými kapacitami. A kam se tyto kapacity vstřebají, když 

1. tvrdíte, že jde o dopravu do Prahy, na Evropské jsou 

semafory a bude soustavně ucpaná už od letiště 

2. deklarujete, že nepůjde o tranzitní dopravu?  

Požadujeme: parametry II. třídy, kde jsou úrovňová křížení 

normální. Netvrďte opakovaně, že nejde o přípravu na dálnici. 

To by platilo jen v případě varianty A s úrovňovými (kruhovými) 

kříženími. 

Nová komunikace musí zajistit požadovanou úroveň kvality dopravy pro danou kategorii. Výstavba 

komunikace se stejnými závadami jako má stávající silnice II/240 jen „za obcemi“ by bylo nekoncepční a 

neefetivní řešení stávajícího problému regionu. Z tohoto požadavku vychází uspořádání navržené 

komunikace a jejích křižovatek. Nová komunikace bude převážně využívána regionální dopravou pro 

každodenní dojíždění. Předpoklad, že veškěrá doprava bude do Prahy přijíždět po Evropské není správný. 

Rozpuštění dopravních výkonů na silniční síť Hlavního města Prahy vychází z matic zdrojů a cílů dopravy a 

je součástí dopravního modelu. Přeložka II/240 má dopravu z této komunikace napojit na hlavní silniční 

síť Prahy a ne přivést do Prahy přes obec Horoměřice a městskou část Suchdol, tak jak je tomu dnes.     

Doprava Téma: Tranzitní provoz na přeložce 

Text vypořádání je naivní. V době GPS je značení směrovkami 

podružnou záležitostí. Ze zkušenosti víme, že levné GPS posílají 

i mezinárodní kamiony do Kladenské (to že řidiči při vjezdu 

spatřený zdejší zákaz nerespektují je druhá věc). Ale tam, kde 

ani takový zákaz nebude, tedy na přeložce, Váš předpoklad , že 

mezinárodní doprava a dálková vnitrostátní doprava přeložku 

nebude vyžívat je úsměvný. Skutečné kapacitní řešení tranzitu 

je jedině pražský okruh SOKP. 

Ano, skutečné kapacitní řešení je jedině SOKP. Proto je tato stavba připravována státem, který bude i 

jejím investorem. SOKP řeší problém s nejen tranzitní mezinárodní dopravou, ale i problém zdrojové a 

cílové vnitrostátní dopravy navázané na Hlavní město Prahu. Přeložka II/240 řeší primárně problém 

nevyhovující stávající silnice II/240 a II/101 a jejích dopravních závad, z nich je nejproblematičtější vlastní 

trasa vedoucí přes obce, směrové a výškové vedení, kapacita a technický stav. Je-li tento problém řešen 

novou  a komfortní komunikací, je tím i vytvořena dopravní nabídka, která může generovat dopravu. 

Tato nabídka však odpovídá pouze volné kapacitě komunikace a nelze předpokládat, že převáží její 

primární určení. 

Vlastní dodržování restriktivních opatření je záležitostí diskuze s Policií ČR a Obecní policie a ne 

investorem stavby.     

Doprava Téma: Připomínky týkající se dílčích nedostatků 

dopravního modelu 

Sami si zde protiřečíte: hovoříte o vymístění z center obcí a v 

dopraví studii i v textu odpovědi č.5 avizujete zvýšení provozu 

na Kladenské ulici a tím tedy i v centru obce na křižovatce 

s Pražskou. To je protimluv! Řešení je jižní obchvat. 

Dále připouštíte v hlavním textu na str. 156, že silnice přinese 

další aktivity - kdo je schopen vůbec domyslet, co vše se pak 

může dopravovat po přeložce, ale i po okolních silnicích. Žádná 

záruka není, a to i připouštíte. 

Vymístěním dopravy z center je míměna doprava tranzitní ne zdrojová a cílová dané obce. Navýšení 

dopravy v ulici Kladenská je způsobeno zdorojovou a cílovou dopravou. Jedná se o příjezd rezidentů 

z přeložky II/240 a nárůst je způsoben přerozdělením dopravy v obci.  

Problém Kladenské ulice je vyřešen podmiňující stavbou Jižního obchvatu Velkých Přílep – podrobněji viz 

komentář č.5. 

 „Další aktivity“, které může přeložka přilákat, jsou závislé na rozvoji území a ten je regulovatelný pouze 

přilehlými obcemi a jejích územními plány.     
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A také připouštíte, že faktory, ovlivňující výpočty a úvahy jsou 

nadregionální i evropské! (str. 265). Takže připouštíte 

skutečnost, jinde vehementně popíranou, že jde o skutečné 

propojení dálnic - a to jak známo si svou klientelu najde ihned, 

(ne)navádění směrovkami je bezzubé - viz výše. 

Doprava Téma podhodnocení dopravní zátěže - propojení letišť 

Vyjádření: Na námitku, že propojení mezi letišti bude 

významným faktorem přitížením „přeložky" jste neodpověděli. 

Informace o připojení letišť na Prahu jsou v tomto kontextu 

nedůležité. Přetížení „přeložky", třeba právě mimo jiné 

dopravou mezi letišti, se, jak již vícekrát uvádíme, projeví 

hledáním náhradních tras, zejména každodenními „pendlery" i 

podle aktuální situace i jinými - a tím k přitížení Kladenské i 

Pražské (o kterou tolik usilujete). 

Doprava mezi letišti je do dopravního modelu a dopravní prognózy zapracována. Její vliv je tedy patrný i 

v ulicích Pražská a Kladenská. Problém těchto ulic je vyřešen podmiňující stavbou Jižního obchvatu 

Velkých Přílep – podrobněji viz komentář č.5. 

Doprava Téma: Kladenská ulice v Kamýku ve Velkých Přílepech 

Požadujeme  jak osobní tak nákladní dopravě východo-

západním směrem do Roztok a na Pražskou (II/240) nabídnout 

řešení pohodlnější než je Kladenská, což je jižní obchvat s 

napojením na Roztoky východně od V. Přílep. Propojení v 

úseku od II/240 na Roztockou je již zakresleno v územním 

plánu Statenic. 

Dovoluji si upozornit na jeden z výsledků říjnového referenda 

2016, kdy občané Velkých Přílep zavrhli sjezd do Kladenské v 

navržené a nyní vámi posuzované podobě B, B1. 

Problém Kladenské ulice je vyřešen podmiňující stavbou Jižního obchvatu Velkých Přílep, a to v rozsahu 

TES zadané a odsouhlasené obcí Velké Přílepy – podrobněji viz komentář č.5. 

 

 

Varianty Téma: varianta C 

Hlavní text, str. 25, 27-28 

Zamítnutí varianty C je soustavně zdůvodňováno buď procesně 

(nebyla předložena, nelze nutit) nebo technicko-ekonomicky. 

Pokud jde o přemostění železnice, je třeba při srovnávání také 

nezapomenout, že překonat železnici musí někde v každém 

případě, a to u var. B a B1 již u Tuchoměřic mostem o pěti 

železobetonových polích, která opakovaně jsou součástí 

tabulek dopravního řešení. Ale i kdyby vyšla varianta dráž, není 

Viz. komentář zpracovatele dokumentace č.4. 
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to argument v EIA. Pokud jde o dovoz zeminy, tak jednak silnic 

II. třídy může mít větší klesání a stoupání (jistě se záporným 

ekologickým efektem za provozu). 

Ale zeminu lze přivézt i po železnici - kapacitní noutonické 

nádraží je vedle, takže argumentace o exhalacích při navážení 

je sice správná, ale nahraditelná. Pokud jde o napojení V. Přílep 

a dále do Roztok - správně se argumentuje průjezdem 

Lichocevsi - to však lze snadno eliminovat sjezdem jižně od 

Lichocevse a jeho napojením na jižní obchvat Přílep. Tím 

logicky vznikne východozápadní osa, která napojí Roztoky a 

Lichocevsi nepřitíží. Stávající mosty by mohly zůstat beze změn 

- nižší chrání Lichoceves proti vjezdu kamionů, vyšší dostatečně 

obslouží prům. zónu. 

Připomínám zde, že varianta byla předčasně stažena 

z precizace, bude nutné ji „doladit" - právě okolí Lichocevse, 

překonání železnice, napojení na skládku. 

Voda Téma vodní režim (text vypořádání připomínek a 

dokument B 11) 

Dokument B11, s.23. sdruženo s připomínkou obce: 

Vyjádření: Akceptace tras a jejich možných důsledků, aniž byly 

provedeny podrobné průzkumy je v dokumentu, který má 

hodnotit vliv na životní prostředí je naprosto nedostatečná. 

Nejprve musí být provedeny průzkumy, poté navrhnout řešení 

a ne obráceně - rozhodnout a důsledky řešit (či neřešit) 

dodatečně. Takový postoj by byl očekáván od politiků a nikoli 

odborníků, kteří se mají za úkol vyjádřit k důsledkům na životní 

prostředí. Nejsou-li průzkumy, nelze se vyjádřit. Složité 

hydrologické poměry spodních vod jsou zde všeobecnou 

znalostí, konkrétní fakta ale podrobněji prozkoumána nejsou. 

Základní spis na str. 214 sice požaduje soubor podrobných 

průzkumů, ale nikde není stanoveno, jaký bude postup, když 

výsledky budou pro předpokládaná řešení, zvl. zemní práce 

nepřijatelná. 

Návrh trasy odtoku z retenční nádrže na výkrese v příloze B 

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.   
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svědčí o neznalosti poměrů - co se má ještě podle zpracovatelů 

vejít do 5-6m široké Kladenské ulice se skalním podložím v půl 

až dvou metrech hloubky???? Zpracovatelé patrně nevědí o 

skutečné trase potoka, zatrubněného za čp 83 a pod 

křižovatkou, který je ale na hranici své bezpečné kapacity a 

náchylný k ucpání. Do území se další voda přivádět nesmí, 

situace je již nyní zralá na jednu níže položenou retenční nádrž 

zralá a navrhovaná přeložka přivádí další náhlou vodu. Retenci 

ze přeložky verze A i B je tedy třeba stanovit s rezervou. V 

území jsou již nyní dva velké skladové areály - White trans v 

Kamýku a areál na okraji Svrkyně, oba s nulovou retenci. Další 

voda se přivede ze silnic i mírně přeskupeného rozvodí-viz 

bilance. 

Kromě toho se vůbec neví, jak výstavba naruší hydrologické 

poměry podloží a zda kumulovaná spodní voda nezačne 

vyvěrat a odtékat do povodí Podmoráňského potoka. 

Komentář o spodní vodě viz výše. 

Požadavek: nejprve podrobnější studie, dále pak dimenzování 

dostatečné retenční nádrže u přeložky - jak je umístěna - ale 

bez ponížení výpočtovým koeficientem. 

V nyní předloženém textu je věnována pozornost i solení. 

Chybný je předpoklad, že se solením „přeložky" nijak 

situace nezhorší - vzhledem k intenzitám, které jsou 

připuštěny v dokumentu dopravní studie je zjevné, že 

všechny dosavadní silnice se budou solit stejně jako dnes a 

navíc celá přeložka. Takže se celková bilance zásadně zvýší. 

Nedostatečně prozkoumaný hydrologický režim může být 

ohrožen nejen v tocích, ale i studnách - jak skupinových, 

tak soukromých a to bez hydrologického průzkumu 

nevíme, zda spodní vody nemíří i na Lichoceves.  

Ovzduší Téma: imisní zátěž 

HI. text str. 159 Vlivy imisní zátěže. Sledovány byly imisní 

hodnoty pro oxid dusičitý, benzen, suspendované částice 

frakce PM10, PM2,5 a benzo[a]pyren. 

Problém Kladenské ulice je vyřešen podmiňující stavbou Jižního obchvatu Velkých Přílep – podrobněji viz 

komentář č.5. 
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Celkově bylo konstatováno, že záměr nezpůsobí v žádné části 

výpočtové oblasti ohrožení dotčených obyvatel, v případě 

imisní ani akustické zátěže nebude nárůst zdravotního rizika 

významný ve smyslu ohrožení zdraví. 

Vyjádření: Kdo posuzoval Kladenskou v úzkých místech po 

zvýšení provozu? Dokažte, prosím! Mapa v příloze Rozptylové 

studie evidentně řeší důsledky přeložky jako takové s tím, že se 

imise NOx zvýší, ale kde je ono další navýšení z navýšeného 

provozu na Kladenské? - to by se projevilo zálivem imisních 

„vrstevnic" a žádný tam není. Vysvětlete, prosím. 

Hluk Téma: hluk v okolí, cíleno na Kladenskou 

HI. text, Str. 168 -9; Hluková studie, str. 29, referenční bod 36 

(kladenská čp83) 

Kromě výpočtů, upozorňujete na chráněný venkovní prostor - 

kvůli větrání 

Citace: Hluk v okolí a větrání obytných místností 

Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor 

do vzdálenosti 2 m před částí jejich obvodového pláště, 

významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného 

vnitřního prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb 

pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání, staveb pro 

zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb. 

Podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších 

předpisů je poté prostorem významným z hlediska pronikání 

hluku prostor před výplní otvoru obvodového pláště stavby 

zajišťující přímé přirozené větrání, za níž se nachází chráněný 

vnitřní prostor stavby, pokud tento chráněný prostor nelze 

přímo větrat jinak. 

Vyjádření: limity 60 resp. 50dB sice studie deklaruje jako těsně 

nepřekročené, ale není zřejmé, zda je započítán nárůst o 7-

13%, se kterým na Kladenské počítáte. Žádáme o vyjádření, jak 

je tato skutečnost zohledněna v chráněném vnějším prostředí, 
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tedy jednoduše řečeno pro otevřené okno pro denní i noční 

větrání. 

24. Španko Pavel 

Technické řešení Spojení průmyslové zóny a nádraží Noutonice je nevyhovující, 

jelikož povede k zastavení růstu obce a snížení kvality bydlení 

jejích obyvatel; 

1. Záměr brání rozvoji obce, protože by silnice protínala 

Rezidenční čtvrť. Záměr by tak „zakonzervoval“ obec v 

současné podobě, aniž je pro to dobrý důvod. 

2. Záměr nepočítá s průmyslovým rozvojem obcí Lichoceves a 

Noutonice a se zvýšenou dopravou. Záměr tak vystavuje 

obyvatele obcí zvýšenému hluku a nepohodlí, opět aniž by pro 

to byl dobrý důvod. 

Účastník místo toho navrhl, aby napojení vedlo severněji, 

paralelně s nádraží, poté po hranici katastrálních území, míjelo 

Rezidenční čtvrť a napojovalo se na MÚK. Tím by výše uvedené 

problémy odpadly. 

Pokud Doplnění konstatuje, že respektuje podklady známé v 

době zpracování, říká pouze, že dokumenty jsou z pohledu 

nynějších záměrů zastaralé a nezohledňují plánovaný rozvoj 

obcí. 

Dokumentace EIA by přitom měla vycházet ze všech 

dostupných podkladů. Dokumentace EIA (resp. Doplnění) měla 

přihlédnout ke všem záměrům v oblasti. Mezi tyto podklady a 

záměry se řadí rovněž územní plán obce Lichoceves, který byl v 

době zahájení procesu EIA již znám a již tehdy počítal se 

zástavbou okolo historického jádra obce. 

Povšechný odkaz na starší podklady zatěžuje proces EIA 

chybou, jelikož neposuzuje Záměr v kontextu všech místních 

podmínek. 

Spojení přeložky a průmyslové zóny u Noutonic by naopak 

Do dokumentace EIA (05/2017) je „propojující komunikace“ zapracována v souladu s technickou studií 

(2016) předloženou investorem jako podklad pro EIA. 

Nelze souhlasit s tvrzením, že dokumentace nezohledňuje plánovaný rozvoj obcí. Rozvoj obce je dán 

platným územním plánem. Vzhledem k tomu, že propojující komunikace není zanesena v ÚP, je pro 

zpracovatele rozhodující stanovisko obce. K dokumentaci EIA (05/2017) se obec Lichoceves nevyjádřila. 

V doplněné dokumentaci EIA (03/2018) bylo tedy trasování propojující komunikace beze změn. 

Nyní se jedná se o nový požadavek obce, který je možné řešit v dalším stupni projektové dokumentace 

(DÚR).  V tomto smyslu byl upraven návrh opatření v kap. D.IV. 
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mělo být nezbytnou součástí výstavby přeložky, a tedy i 

procesu EIA. Pokud Doplnění tuto otázku fakticky pomíjí, 

ignoruje tím, že je nezbytné odklonit dopravu z centra obce 

Lichoceves. 

Technické řešení Napojení Statenic na přeložku variantou tzv. jižního obchvatu 

je praktickým řešením. 

Jižní obchvat Velkých Přílep bude podmiňující stavbou záměru - podrobněji viz komentář č.5. 

 

Ochrana přírody Návrh na doplnění ekoduktu v místě křížení přeložky se silnicí 

II/0079. 

Bez ekoduktu rozdělí přeložka krajinu na dvě části a zabrání 

přirozenému pohybu; ekodukt naopak představuje účelné 

řešení jednak jako součást biokoridoru a jednak pro spojení 

obcí Lichoceves a Statenice; 

Ekodukt (k bodu 5) 

Účastník ve svém ve svém vyjádření ze dne 18. 8. 2017 (bod VI, 

str. 7) navrhl doplnění ekoduktu v místě křížení se silnicí 

II/0079. 

Doplnění počítá s přetrasováním tak, aby biokoridor vedl 

územím, které je určeno pro výstavbu - rozšíření obce 

Lichoceves, a tedy územím, kde má vyrůst Rezidenční čtvrť. 

Takové přetrasování ovšem nedává smysl především proto, že 

omezuje, ba znemožňuje plánovanou výstavbu. 

Přeložka je jako každá liniová dopravní stavba umělou 

překážkou, která doslova krájí krajinu na dvě části a zamezuje 

volnému pohybu v přírodě. To platí tím spíše, že lze očekávat, 

že přeložka bude dopravně velmi frekventovaná. 

Naproti tomu ekodukt navrhovaný Účastníkem bude aktivním 

prvkem v krajině a sloužit vícero účelům, jmenovitě: 

1. Bude součástí biokoridoru. 

2. Jako takový bude především plnit všechny požadavky 

kladené na biokoridor. Křížení se navrhuje jako 

mimoúrovňové, což zajistí plnohodnotné využívání 

biokoridoru. 

3. Umožní volný pohyb po krajině. 

Ekodukty jsou technicky i finančně náročné stavby, proto by měl být jejich účel i efektivita velmi dobře 

zdůvodněny. Domníváme se, že stavba ekoduktů je vhodná k zajištění dálkových migrací v místech 

vymezených dálkových migračních koridorů velkých savců, které patří mezi ohrožené druhy (viz 

mapy.nature.cz) mimo zastavěná území. V místě plánované komunikace ani v jejím okolí není dálkový 

migrační koridor a migračně významné území vymezeno. Výskyt ohrožených druhů savců, pro které by 

měl být ekodukt vystavěn, nebyl v zájmovém území zjištěn, ani jej nepředpokládáme. 

V souvislosti s podmiňující stavbou – jižní obchvat Velkých Přílep bylo navrženo přeložení dnes 

nefunkčního regionálního biokoridoru RBK 5019 do profilu přemostění v km 2,6. 

Požadavek na doplnění nebyl akceptován, neboť: 

1. Nebude součástí biokoridoru 

2. Nebude součástí dálkového migračního koridoru ani migračně významného území 

3. Nebyla zde prokázána místní migrační trasa – pohyb zvěře v tomto území má difuzní charakter. 

Z hlediska dělícího účinku přeložky pro místní obyvatele je na přeložce navržen dostatek možných 

průchodů: 

- most v km 3,8 - převede silnici III/0079 (Statenice – Lichoceves) 

- podjezd v km 4,6 – převede cyklotrasu 0081 (Velké Přílepy – Lichoceves – Okoř) 

- podjezd v km 4,8 – převede přeložku III/0071 (Velké Přílepy – Lichoceves) 

- nadjezd v km 5,3 – převede turistickou trasu a cyklotrasu 0077 (Statenice – Velké Přílepy – 

Noutonice) 
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4. Ekodukt v rozhodující míře odstraňuje negativní dopady 

přeložky jako překážky v krajině tím, že lidem a 

zvířatům umožňuje volný přirozený pohyb. 

5. Bude přirozenou spojnicí mezi obcemi Lichoceves a 

Statenice. 

6. Ekodukt bude představovat přirozený zelený most mezi 

oběma obcemi; jako takový bude sloužit jak zvířatům, 

tak lidem (pěšímu a cyklistickému provozu). 

7. Umožní spojení mezi obcí Statenice a Okoř 

Hrad Okoř je místně významná kulturní památka, často 

navštěvovaná rovněž místními obyvateli. Bez ekoduktu bude 

spojení obtížnější, delší a méně atraktivní. Místní obyvatelé, 

jakož i další turisté, tak přijdou o trasu k hradu, resp. přijdou o 

jednu z populárních volnočasových aktivit. Důkaz: grafická část 

vyjádření (příloha č. 1) 

 Zbudování protihlukového valu je zcela nezbytné; bez něj je 

znemožněn další růst obce, hluk z dopravy by obyvatele 

nepřiměřeně zatěžoval. 

Protihlukový val 

Účastník ve svém ve svém vyjádření ze dne 18. 8. 2017 (bod 

VII, str. 7) navrhl zbudování protihlukového valu. 

Doplnění val odmítá jako nadbytečný. Podle Doplnění nebudou 

hlukové limity překročeny, případně nárůst hlukové hladiny 

bude jen „výjimečný“? 

Již Dokumentace počítala s variantami Záměru tak, že bude 

nutné určité plochy ochránit před hlukem. Ve všech variantách 

(A, B, BI) se počítalo s tím, že bude ochráněna plocha obce 

Lichoceves.
 
 Účastník tedy pouze rozvedl a konkretizoval již 

uvažované varianty. 

Dokumentace současně vymezuje limitní oblasti (izofony) a 

hranice, do kterých budou hlukové normy údajně (!) 

zachovány. 

Z Dokumentace však vyplývá, že tyto hranice zasahují hluboko 

Požadavek na vybudování zemního valu nebyl akceptován, neboť by jeho realizace vyvolala další nároky 

na zábor kvalitní zemědělské půdy a nevyváženou bilanci zemních prací (nutný dovoz zeminy). 

Ze závěrů akustické studie (příloha B2) vyplývá, že hygienické limity hluku budou u stávajících objektů 

pro bydlení v obci Lichoceves splněny a protihluková opatření nejsou nutná. V případě umístění nové 

zástavby do zájmového území je nutné postupovat v souladu s §77, odst. 2*, zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví.   

 

*Odst. 2 § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví ve znění pozdějších předpisů hovoří o tzv. „prioritě v území“ - V 

případě, že je v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého lze důvodně předpokládat, že bude po 

uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních 

dráhách, nelze ke stavbě, která by mohla být tímto hlukem či vibracemi dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu 

ochrany veřejného zdraví, aniž by u ní byla přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi. Protihluková 

ochrana příp. budoucí chráněné zástavby v  rozvojových lokalitách tedy bude na budoucích stavebnících. 

 

Pozn.: Akustická studie hodnotila hlukovou zátěž z provozu navrhované přeložky také v rozvojových 

plochách, které jsou dle ÚP obce Lichoceves vymezeny pro bydlení. Tyto plochy dosahují až k přímo k 

předmětnému záměru, resp. v některých částech je záměr přímo protíná. Bez protihlukových opatření 

zde byla vypočtena nadlimitní hluková zátěž. Návrhem protihlukových stěn o výšce 4-6m v km 2,6-4,8 lze 
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do pozemků vlastněných Účastníkem, a tudíž hluboko do 

uvažované Rezidenční čtvrti. 

Účastník proto nesouhlasí ani s Dokumentací, ani s Doplněním, 

jelikož: 

1. Limitní zóny zcela ignorují budoucí rozvoj obce 

Lichoceves. 

2. Obec Lichoceves počítá s tím, že ke svému růstu využije 

plochu vně nynějších limitních zón. Nedojde-li k jinému 

opatření, nebude toto rozšíření možné. 

3. Doplnění ignoruje informaci podanou Účastníkem, totiž 

jeho záměr vybudovat Rezidenční čtvrť. 

4. Účastník svůj záměr podrobně popsal. Naproti tomu 

Doplnění tento záměr zcela přechází. Jedná se přitom o 

záměr, který již byl představen občanům obce, tedy 

vstoupil v širší známost. 

5. Limitní zóny zasahují tak hluboko na pozemky 

Účastníka, že fakticky znemožňují výstavbu Rezidenční 

čtvrti. 

6. Limitní zóny jsou nastavené tak, že záměr vybudovat 

Rezidenční čtvrť se stane neuskutečnitelným, jelikož 

většina domů by se nacházela v oblasti s nepřiměřeným 

hlukem. 

7. Limitní zóny ignorují skutečnost, že Účastník své 

pozemky nabyl s vědomím, že podle územního plánu 

obce Lichoceves jsou určeny k zastavění. 

8. Nedojde-li k jinému opatření, znamená současné 

nastavení limitních zón pro účastníka to, že nebude 

moci svůj záměr uskutečnit. Veškeré dosavadní 

investice tak přijdou vniveč. 

Vzhledem k tomu považuje účastník za nezbytné, aby 

protihlukový val vznikl. 

Existence hlukového valu je jediným opatřením, které reálně 

zaručí dodržení hlukových limitů nejen v limitních zónách, ale 

rovněž na celém území, kam se má obec Lichoceves rozrůst 

zajistit splnění hygienických limitů hluku 60dB den / 50dB noc (v rozvojových plochách mezi přeložkou a 

obcí). Nicméně se změnou územního plánu obce dle nové trasy přeložky je v dokumentaci doporučeno 

provést posun hranice těchto rozvojových ploch pro bydlení. Ideálně dle polohy limitní izofony 50dB pro 

noční dobu (Obr. 30), která vymezuje území s nadlimitní, resp. podlimitní hlukovou zátěží. Realizace výše 

uvedených protihlukových opatření by pak již nebyla nutná. 
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(tedy tam, kde vznikne Rezidenční čtvrť). 

Bylo by současně hrubým nedostatkem procesu EIA, pokud by 

nereagoval na plánovaný vývoj v oblasti a nepřihlédl k tomu, že 

se obec Lichoceves má zásadně rozšířit.  

 

25. Ing. V. Zaviačič, předseda Spolku Kamýk (celkem 11 vyjádření) 

Technické řešení 

stavby 

Předložená doplněná dokumentace uvádí jako vhodné řešení v Kladenské ulici ve Velkých Přílepech realizaci jižního 

obchvatu. V současné době je již v Kladenské ulici platný zákaz vjezdu pro nákladní vozidla nad 7,5t, který však z důvodu 

neexistence alternativní trasy není již dnes dodržován a nebude tak dodržován ani po navrženém omezení pro nákladní 

vozidla nad 3,5t. 

Proto požadujeme, aby bylo toto vhodné řešení jižního obchvatu Velkých Přílep doplněno do dokumentace jako 

nezbytná součást všech navrhovaných variant řešení. Je zřejmé, že obec Velké Přílepy nikdy nebude z finančních důvodů 

schopna jižní obchvat sama realizovat, a navíc plánovaná silnice způsobí nárůst dopravy ve Velkých Přílepech na ulici 

Kladenská a Roztocká. Na ulici Pražská nedojde k podstatnému snížení hluku ani ke splnění zákonem požadovaných 

hygienických limitů hluku ani v denních ani v nočních hodinách. 

Proto požadujeme, aby byla dokumentace vrácena k přepracování a doplnění jižního obchvatu Velkých Přílep, který 

umožní průjezd tranzitní dopravy do Prahy a Roztok mimo obydlené oblasti obce. Případně aby posuzování záměru bylo 

ukončeno, případně vydáno zamítavé stanovisko k tomuto záměru. 

Problém Kladenské ulice je vyřešen 

podmiňující stavbou Jižního obchvatu 

Velkých Přílep – podrobněji viz komentář 

č.5. 

 

Koncepční řešení Předložená doplněná dokumentace stále nerespektuje základní podmínku uvedenou v závazném stanovisku EIA k 

obchvatu Kralup nad Vltavou a je tak zpracována přímo v jejím rozporu jako komunikace pro odvedení tranzitní nákladní 

dopravy v obci, což zakládá její absolutní neplatnost. 

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.  

Je také v rozporu s doporučením Krajské hygienické stanice pro Středočeský kraj již v průběhu zjišťovacího řízení z 

28.12.2015 Č. j.: KHSSC 58521/2015, kdy „Tranzitní nákladní dopravu je doporučováno směrovat na silnici 1/16, aby se 

stala vhodnou komunikací pro převádění dopravy mezi R7 a D8." 

Dopravní model vynucený odklon tranzitní 

dopravy neuvažuje. Zohledňuje však 

skutečnost, že na silnici I/16 propojující 

dálnice D7 a D8 je 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. 
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Varianta C Na základě Technické studie, která nedoporučila variantu C k realizaci, investor od projednávání této varianty údajně 

ustoupil. Investor tedy KÚSK však v této věci nikdy prostřednictvím svých orgánů tj. zastupitelstva, jako hlavního orgánu 

ani Rady Středočeského kraje za KÚSK nikdy takové rozhodnutí či usnesení o ustoupení od předložení varianty C k 

projednávání nikdy nepřijal. Investor tak od projednání varianty C nikdy neustoupil, jak je tvrzeno v dokumentaci a měla 

být i tato varianta v souladu se zákonem o posuzování vlivu na životní prostředí v dokumentaci řádně posouzena. 

Stále tak trvá nezákonný stav, kdy místo zpracování variantního vedení trasy s přihlédnutím k obdrženým vyjádřením se 

investor (Středočeský kraj) rozhodl, že od Varianty C z důvodu finanční náročnosti a problematického technického řešení 

a doplněných pseudodůvodů ustoupil. Tento argument však neobstojí proti požadavkům zákona o posuzování vlivu na 

životní prostředí, neboť nalezení nejpřijatelnějšího řešení z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je smyslem 

tohoto procesu. Zcela zde chybí hlavní důvody z hlediska životního prostředí pro její odmítnutí. Navíc předmětem 

technické studie, na kterou je tento krok odkazován, není posuzování vlivu na životní prostředí, ale návrh technického 

řešení. Navíc zpracovatel této technické studie nemá pro posuzování vlivu na životní prostředí potřebná oprávnění. 

Požadovaná variantní řešení B a B1 jsou zcela nedostatečná vzhledem k připomínkám k oznámení, zejména požadavek 

Petice 235 obyvatel Velkých Přílep z roku 2015 - Požadavek na odklon silnice od lidských obydlí v obci Velké Přílepy v 

řádech několika stovek metrů. Fakticky došlo k posunu ze 130 m na zcela nedostatečných 210 m a to pouze v rámci 

jakéhosi koridoru, který nemá oporu ani v ZÚR Středočeského kraje ani v územním plánu obce Velké Přílepy. Požadujeme 

tedy nadále další odklon trasy v řádu několika stovek metrů, zejména řádné zpracování variantního vedení tak, jak je 

uvedeno ve variantě C a vrácení dokumentace zhotoviteli k přepracování. Současně požadujeme, aby byl plně zachován 

charakter silnice II. třídy s napojením formou kruhových objezdů. Řešení napojení mimoúrovňovými (MÚK) křižovatkami 

dálničního typu do krajiny a na silnici II. třídy vůbec nepatří a nemá žádné racionální odůvodnění. Bezpečný nájezd na 

silnici II. třídy zajišťují naprosto dostatečně kruhové objezdy plánované ve variantě A. Použití MÚK jen dále ukazuje na 

hlavní cíl investora budované komunikace tj. zvýšit kapacitu pro plánovanou tranzitní dopravu, což je vzhledem ke 

kategorii II. třídy, která má dle zákona o pozemních komunikacích sloužit pro dopravu mezi okresy, zcela nepřijatelné. 

Současně upozorňujeme, že byla trasa silnice přes katastr obce Velké Přílepy zamítnuta obyvateli obce v referendu dne 

20. a 21.10.2017. 

Předložení variant k posouzení je věcí 

investora. Zdůvodnění, proč investor od 

varianty C ustoupil, bylo podrobněji 

rozpracováno v kap. B.I.5. 

Proces EIA Nezákonný proces zveřejnění a nezákonný postup dotčených obcí Lichoceves, Svrkyně, Čičovice, Kněževes, Tuchoměřice, 

Kralupy nad Vltavou, Zlončice, Středokluky, Postřižín, Dolany a Chvatěruby 

Z hlediska posuzování vlivů na životní 

prostředí bez komentáře. 

Doprava 

(přeložka x SOKP) 

Kapacita plánované silnice je nižší než kapacita SOKP, a proto ji nelze považovat dle vyjádření zpracovatele za náhradu 

SOKP. Její výstavbou před výstavbou SOKP se jí však zcela reálně, a to ihned po ukončení výstavby, stane. Argument, že 

navádění na páteřní síti nebude měněno a tato tranzitní doprava nebude na novou komunikaci naváděna, je výsměchem 

všem rozumně uvažujícím lidem v posledních padesáti letech a zejména v 21. století. 

a) Zpracovatel dokumentace ani investor uvedenou podmínku nemohou fakticky zajistit, protože správcem dálnic a 

silnic I. třídy nejsou a toto oprávnění nemají. Správcem je Ředitelství silnic a dálnic, které si může značit sjezdy, 

jak uzná za vhodné bez ohledu na názor KÚSK jako investora či dokonce zpracovatele dokumentace. 

Potřebujeme-li mezi D7 a D8 komunikaci 

pro převedení dopravních zátěží 

dosahujících v budoucnu hodnot až 90 tis. 

voz/den, není jiná alternativa než 6-ti 

pruhová silnice dálničního typu. 

Takovouto komunikaci nelze nahradit 

komunikací s kapacitou 20 tis. voz./den. 

Předpokládat, že přeložka o těchto 
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b) Argumentovat nezměněným naváděním a značení cílů jako Letiště či Brno apod. je nesmyslné i vzhledem k 

současnému velmi rozšířenému využívání dopravních aplikací jako je WAZE, Google Maps, Mapy.cz apod, a 

samozřejmě integrovaným či doplňkovým interaktivním GPS navigacím. Tyto navigační prostředky jsou zcela 

nezávislé na označení komunikace, či dálkových cílů. Vedou každého nejkratší či nejrychlejší cestou k cíli a to i v 

návaznosti na aktuální dopravní situaci na trase. Nejsme v roce 1968, kdy stačilo otočit cedule a vojenské tanky 

tu bloudily. I když jak víme i ty bohužel svůj cíl nakonec vždy našly. 

Námitku proto stále považujeme za opodstatněnou a nevypořádanou. Proto požadujeme, aby byla dokumentace vrácena 

ke kompletnímu přepracování, případně aby bylo vydáno negativní stanovisko k tomuto záměru, případně aby v 

rozhodnutí EIA byla stanovena podmínka: „ Nebudou-li vybudovány v časovém předstihu stavby 518 a 519 v segmentu 

Ruzyně - Březiněves, nelze zprovoznit posuzovanou silnici mezi dálnicí D8 a D7 bez přijetí takových opatření, která zabrání 

dálkové tranzitní přepravě mezi dálnicí D8 a D7 po posuzované silnici." 

Obdobné opatření, které má zabránit dálkové tranzitní přepravě po této silnici je již stanoveno od 15.5.2006 v rozhodnutí 

EIA a v pravomocném územním rozhodnutí k navazující a související stavbě „Obchvat Kralup nad Vltavou včetně mostu, 

jako součást aglomeračního okruhu -1. etapa". 

parametrech nahradí SOKP a vyřeší 

problém severozápadního segmentu 

Prahy, by bylo výsměchem všem rozumně 

uvažujícím lidem v posledních padesáti 

letech a zejména v 21. století. 

Dopravní aplikace a navigace pracují na 

principu vyhledání nejrychlejší cesty. 

Rychlost průjezdu je přímo ovlivněna 

vytížením užité komunikace. Navržená 

propojka bude využívána především 

zdrojovou a cílovou dopravou, tranzitní 

doprava bude komunikaci využívat pouze 

bude-li volná kapacita. Při naplnění 

kapacity dochází ke snížení rychlosti, 

prodloužení doby průjezdu a dopravní 

aplikace a navigace v tu chvíli navádějí 

dopravu jinudy (např. I/16). Ani ruské 

tanky v roce 1968 neprojely silnicí, do 

které se nevešly. 

Varianta C Požadujeme proto, aby byly důvody pro nepředložení k posouzení prohlášeny za nedostatečné a bylo rozhodnuto o 

předložení a posouzení varianty C v procesu EIA 

Vzhledem k obsahu vyjádření bez 

komentáře. 

Podjatost KÚSK Dne 21.12.2017 vyhovělo Ministerstvo životního prostředí naší námitce systémové podjatosti KÚSK a pověřilo k 

projednání a vydání stanoviska EIA MHMP. Požadujeme proto vydání a projednání stanovisek nových dotčených orgánů v 

této věci. Proto žádáme o pořízení nových stanovisek dotčených orgánů, jako náhradu za stanoviska, která byla vydána 

KÚSK. 

Z hlediska posuzování vlivů na životní 

prostředí bez komentáře. 

Technické řešení Varianta B je zpracována jako silnice II. třídy v kategorii S9,5/80, kterou je možné jednoduchým administrativním krokem 

ministerstva dopravy v budoucnu změnit na silnici I. třídy, neboť kategorie S9,5/80 lze využít i pro silnici I. třídy a rozšířit. 

Rozdíl je v poloměrech zatáček a četnosti nájezdů na tuto silnici.  

 

Podle sdělení projektanta jsou veškeré 

mostní objekty a křižovatky navrženy na 

předpokládané šířkové uspořádání a není 

možné je rozšířit. 

Navíc šířkové uspořádání mezi skladovými 

areály (Kralupy – Úžice) v úseku III. etapy 

ani neumožňuje průchod směrově 

rozdělenou čtyřpruhovou komunikací 

dálničního typu. Rozšířit rovněž nelze ani 

stávající napojení na D8.  
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Je zřejmé, že silnice, která má odvést dopravu mimo obce, musí tyto obce také napojovat na tuto silnici. 

V navržené variantě B zcela chybí napojení nejbližších obcí na tuto silnici - Statenice, Svrkyně a Noutonice. Navržená 

silnice tak má za úkol zůstat v parametrech silnice I. třídy a neplní tak její základní požadovanou funkci tj. odvést dopravu 

mimo obce. Změnu varianty A s kruhovými objezdy na variantu B s mimoúrovňovými křižovatkami a rozšířenými 

napojovacími a stoupacími pruhy v uspořádání 2+1 v kategorii S 13,5/80 nikdy nikdo nepožadoval. 

Ve variantě s okružními křižovatkami by 

docházelo ve špičkových hodinách ke 

kongescím a tím k zpomalení průjezdu. Na 

tento jev by řidiči reagovali objížděním 

problematických míst po komunikacích 

vedoucích přes okolní obce (v čemž by je 

podporovali dopravní aplikace a navigace). 

Silnice II. kategorie je dnes typická právě kruhovými objezdy, jež nahradili nebezpečné úrovňové křižovatky a jsou zcela 

dostatečné k uvažované kapacitě záměru. Požadovány byly změny napojení všech okolních obcí, k čemuž evidentně 

nedošlo. 

 

Užití okružní křižovatky není typické pro 

žádnou kategorii komunikace. OK se 

používají k vyřešení konkrétních 

dopravních situací a jejich užití vyplývá 

z rozdělení křižovatkových pohybů bez 

ohledu na kategorii komunikace. 

Napojení Varianty B do Kladenské ulice ve Velkých Přílepech, která je jednou z nejužších komunikací v okolí a dosahuje 

šíře 4,6m a to bez plánovaného vybudování chodníku a zavedení střídavého provozu z důvodu bezpečnosti je zcela 

evidentní nesmysl. Navíc bylo toto napojení platně a závazně odmítnuto i v místním referendu v obci Velké Přílepy ze dne 

20.-21.10.2017. Absurdita tohoto napojení je o to vyšší, že by jej v budoucnu museli využívat i obyvatelé Statenic, kde 

napojení chybí a hlavně také obyvatelé města Roztoky u Prahy, pro současné nevyřešení obchvatu Velkých Přílep a 

umožnění tak napojení Roztok u Prahy, Současné řešení neplní jeho základní funkci např. pro obyvatele ulice Pražská ve 

Velkých Přílepech, kde je stále plánován nadlimitní hluk v denních i nočních hodinách. Smyslem silnice však mělo být 

vymístění dopravy z centra obcí, což u obce Velké Přílepy bohužel neplatí. 

Lze vypořádat podmínkou ve stanovisku 

EIA – obchvat Velkých Přílep.  

Proto požadujeme kompletní přepracování a navržení nové varianty, která bude napojovat všechny okolní obce pomocí 

kruhových objezdů, bude v dostatečné vzdálenosti od obce Velké Přílepy, bude zahrnovat obchvat obce Velké Přílepy s 

možností napojení na Suchdol a budoucí SOKP, kam míří 80% všech automobilů, protože jinak se tato obec stane 

posledním místem sjezdu na Suchdol a do centra Prahy, kam všichni míří denně za prací. Nikdo nebude do centra Prahy 

jezdit přes napojení u D7 a přetížené Evropské ulici, ale pojede vždy nejkratší trasou přes Velké Přílepy, což je zcela 

nepřijatelné. Nákladní tranzitní doprava s propojením D7 a D8 má být směřována na silnici I. třídy, která je k tomu 

uzpůsobena a to na silnici I/16, tak jak je také uvedeno v pravomocném územním rozhodnutí stavby Obchvat Kralup. 

Případně požadujeme posuzování záměru ukončit, či vydat zamítavé stanovisko k tomuto záměru. 

Problematika okružek a nákladní tranzitní 

dopravy viz výše, zatížení Přílep lze řešit 

podmíněnou investicí - západní obchvat.  

 

Doprava – omezení 

dálkové tranzitní 

přepravy 

V navržených opatřeních přílohy A4 zcela chybí opatření, která zabrání dálkové tranzitní přepravě mezi dálnicí D8 a 

rychlostní silnicí R7 po posuzované silnici, tak jak jsou požadovány v předloženém Záměru a jsou i podmínkou stanoviska 

EIA KÚSK obchvatu Kralup nad Vltavou a jsou i doporučením Krajské hygienické stanice pro Středočeský kraj již v průběhu 

zjišťovacího řízení z 28.12.2015 Č. j.: KHSSC 58521/2015, kdy „Tranzitní nákladní dopravu je doporučováno směrovat na 

silnici 1/16, aby se stala vhodnou komunikací pro převádění dopravy mezi R7 a D8."l 

V navržených opatřeních také zcela chybí opatření k zákazu průjezdu nákladních vozidel obcí Velké Přílepy, tak jak je 

Stále platí, že nákladní tranzitní doprava 

bude vedena po I/16, ale pomocí 

dopravního značení. Zákaz nákladních 

vozidel na přeložce znamená, že nákladní 

vozidla budou jezdit přes obce a 

uvolněnou kapacitu bude využívat osobní 
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uvedeno v Dopravní studii 5.3 POROVNÁNÍ PROGNÓZ V OBCI VELKÉ PŘÍLEPY- „V následujících obrázcích jsou uvedeny 

intenzity v obci Velké Přílepy. Ve variantě A, B a B1 byl zakázán průjezd nákladních vozidel obcí." 

dálková tranzitní doprava o to raději, že na 

komunikaci bude vyloučena nákladní. 

Dopravní studie Ve zpracované Dopravní studii zcela chybí přehled přesnosti kalibrace na datově dostupných profilech komunikační sítě a kalibrace intenzity automobilové dopravy se 

skutečným měřením v dopravní špičce. 

Zcela tak chybí porovnání odchylek na kalibračních profilech a chybí také kritéria přesnosti intenzity dopravy a stanovení maximální odchylky matematického modelu 

budoucí dopravy. Bez stanovení těchto hodnot nejsou vypočítané hodnoty modelu důvěryhodné a mohou být zcela zavádějící, jestliže jsou zpracovány s odchylkou až 

20-30%, což může vést ke zcela zavádějícím výsledkům studie. Výši této odchylky a srovnání se skutečným měření dopravy však tento teoretický model vůbec 

neobsahuje. 

Vypořádání: 

Po výpočtu zatížení byla provedena kalibrace matic na hodnoty z celostátního sčítání dopravy ŘSD z roku 2016. 

Kvalita kalibrace na aktuální data je zobrazena v následujícím obrázku porovnáním modelu se sledovanými daty na konkrétních úsecích komunikací. 

 

Kvalita kalibrace dopravního modelu v okolí přeložky silnice II/101 a II/240 je zobrazena i v následujícím grafu porovnáním intenzit v modelu (Model atribute) se 
sledovanými hodnotami (Observed attribute) pomocí regresní křivky. 

Porovnáním podle vzorce GEH (minimálně 85 % srovnání musí mít GEH < 5), za předpokladu podílu hodinových intenzit ve výši 10 % z celodenních hodnot, je následující: 

 Celkový počet porovnání 134 

 Počet GEH < 5  123 

 Počet GEH > 5  11 
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Podíl  GEH < 5  92 % 

 
 

Dopravní studie Tuto skutečnost, nepřesnost a nedůvěryhodnost modelu se skutečným stavem dokumentuje Obrázek 17 - Zatížení 

silniční sítě-Velké Přílepy-rok 2017, kdy je v tomto období uváděna intenzita dopravy na silnici Velké Přílepy - 

Úholičky uvedena na hodnotě 3840 vozidel denně. Přitom je tato silnice již od roku 2010 zcela uzavřena a 

neprůjezdná pro veškerou dopravu z důvodu propadu silnice na soukromém pozemku, když dne 22.7.2010 došlo k 

samotné havárii silnice a ke znemožnění průjezdu. 

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o havarijní stav 

komunikace, která je dočasně uzavřena, tak toto 

není v dopravním modelu zohledněno. Kvůli 

možnosti analýz a porovnání se opatření, která 

nejsou trvalá, do dopravního modelu nezadávají. 

Uzavírka je sice dlouhodobá, ale určitě někdy 

v budoucnu dojde k její opravě a zprůjezdnění a 

toto musí být zohledněno ve výhledových 

modelech. Pokud by však ve výhledovém modelu 

byla komunikace průjezdná a v současném stavu 

(nebo v krátkodobém výhledu) by byla uzavřena, 

nebylo by možné provádět některé analýzy a 

porovnání z důvodu možného zkreslení vlivem 

této komunikace. Nicméně v celostátním sčítání 

dopravy, na které je model kalibrován, nebyl 
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sčítán žádný profil, který by mohl být touto 

uzavírkou ovlivněn. 

Dopravní studie Tento teoretický model bez kalibrace a stanovení odchylky je tak zcela nedůvěryhodný a nelze jej použít jako 

skutečný podklad pro stanovení budoucí intenzity dopravy, když vůbec nereflektuje současný skutečný stav na 

posuzovaných silnicích. Vůbec tak nelze brát jako důvěryhodný ani závěr uvedený v Dokumentaci a přejatý z této 

dopravní studie, který tvrdí že: Nejzatíženější ulicí zůstane i nadále Pražská od Statenic, kde doprava poklesne o 

cca 20 %. V Pražské od Turska poklesne doprava ve všech variantách o cca 20 %. Při neznalosti odchylky tohoto 

dopravního modelu, který může přesahovat i uvedených 20% jde o spekulaci a nikoliv důvěryhodný výpočet. 

 

Každý model je ve své podstatě teoretický, vždy je 

však jeho snahou co nejvěrněji napodobit realitu. 

Dopravní model použitý pro dopravní studii byl 

kalibrován na veškerá známá data, kromě 

výsledků Celostátního sčítání dopravy obsahuje 

navíc data ze smyčkových detektorů na dálnicích, 

výsledky sčítání TSK na území Prahy nebo 

demografické údaje ze sčítání lidu, domů a bytů. 

Z výše uvedených výsledků kalibrace dopravního 

modelu vyplývá jeho vysoká přesnost a shoda se 

skutečnými daty a odpovídá obecným 

standardům pro tvorbu dopravních modelů. 

Celá dopravní studie je navíc zpracována v přímém rozporu s původně oznámeným Záměrem a podmínkou 

stanoviska EIA KÚSK obchvatu Kralup nad Vltavou (2006) a s doporučením Krajské hygienické stanice pro 

Středočeský kraj již v průběhu zjišťovacího řízení (2015), kdy „Tranzitní nákladní dopravu je doporučováno 

směrovat na silnici 1/16, aby se stala vhodnou komunikací pro převádění dopravy mezi R7 a D8." 

 

Pro tranzitní vztahy bude v budoucnu sloužit 

především SOKP (stavby 518 a 519). V současné 

době je pro tyto vztahy využívána silnice I/16 

v úseku D7 – D8. V tomto úseku bude v roce 2019 

zprovozněna stavba I/16 Slaný – Velvary, čímž 

dojde k odstranění dopravních závad vyplývajících 

z průjezdu městem Slaný. V důsledku toho dojde 

k výraznému zkrácení jízdních dob mezi dálnicí D7 

a D8 a tím zvýšení atraktivity tohoto úseku silnice 

I/16.  

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. Nejedná se 

však čistě o dálkovou dopravu, ale po přeložce se 

budou odehrávat i vztahy regionální, např. mezi 

oblastí v okolí Úžic a Odoleny Vody na jedné 

straně a oblastí Kněževsi, Ruzyně a Hostivice na 

straně druhé. Pro tyto regionální vztahy by jiná 
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trasa byla neúměrně delší. 

Doprava – omezení 

dálkové tranzitní 

přepravy 

Předložená doplněná dokumentace stále nerespektuje Oznámení EIA (2015) a závěry dopravní studie, které jsou 

přílohou tohoto oznámení: 

„Při zpracování dopravní studie vyplynula také následující doporučení související s realizací záměru: 

Tranzitní nákladní dopravu doporučujeme směrovat na silnici 1/16, která by se stala vhodnou komunikací pro 

převádění dopravy mezi R7 a D8. Přeložka silnice II/240 bude pak sloužit především jako páteřní komunikace pro 

rozvíjející se okolní obce." 

Tento závěr dopravní studie jako součásti Oznámení záměru byl v další stupni projednávání vlivů na životní 

prostředí zcela ignorován a navíc zcela změněn na komunikaci zejména pro odvedení tranzitní dopravy z obcí, což 

je v přímém rozporu s původně oznámeným záměrem a podmínkou stanoviska EIA KÚSK obchvatu Kralup nad 

Vltavou již z 15. 5. 2006 Číslo jednací stanoviska: 13940-8-146208/05/OŽP a s doporučením Krajské hygienické 

stanice pro Středočeský kraj již v průběhu zjišťovacího řízení z 28.12.2015 Č. j.: KHSSC 58521/2015, kdy „Tranzitní 

nákladní dopravu je doporučováno směrovat na silnici I/16, aby se stala vhodnou komunikací pro převádění 

dopravy mezi R7 a D8."l 

Proto požadujeme, aby byla dokumentace vrácena ke kompletnímu přepracování zhotoviteli pro nesplnění 

podmínky dané souhlasným stanoviskem Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 15.5.2006 k záměru: 

Obchvat Kralup nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa. Tato podmínka je také 

součástí pravomocného územního rozhodnutí na záměr Obchvat Kralup nad Vltavou včetně mostu, jako součást 

aglomeračního okruhu -1. etapa. Případně požadujeme posuzování záměru ukončit, či vydat zamítavé stanovisko 

k tomuto záměru. 

Tranzitní nákladní doprava by nadále měla být 

směrována na silnici I/16, na které po realizaci 

stavby přeložky I/16 Slaný – Velvary dojde 

k odstranění dopravních závad vyplývajících 

z průjezdu městem Slaný. V důsledku toho dojde 

k výraznému zkrácení jízdních dob mezi dálnicí D7 

a D8 a tím zvýšení atraktivity tohoto úseku silnice 

I/16 pro dálkovou dopravu.  

Tranzitní nákladní doprava na přeložce je 

v dokumentaci EIA zohledněna a posouzena. 

Posouzení je tudíž na straně bezpečnosti. 

 

 

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1945_az%c3%a1v%c4%9bry_dopravn%c3%ad_studie,_kter%c3%a9_jsou_p%c5%99%c3%adlohou_%c4%8d.ll_tohoto_ozn%c3%a1men%c3%ad
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1945_az%c3%a1v%c4%9bry_dopravn%c3%ad_studie,_kter%c3%a9_jsou_p%c5%99%c3%adlohou_%c4%8d.ll_tohoto_ozn%c3%a1men%c3%ad

