Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 88/17/2019
ze dne 25 9. 2019

k posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) k SOKP 519
Suchdol – Březiněves
Rada obce Zdiby tímto,

I.

Bere na vědomí
předložené informace týkající se probíhajícího zjišťovacího řízení o posuzování
vlivu záměru „SOKP 519 – Suchdol – Březiněves“ dle zák. č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jako
„Záměr“), obsažené v důvodové zprávě k tomuto usnesení;

II.

Rozhoduje
o vznesení požadavku obce Zdiby, aby byl Záměr posuzován dle zák. č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a to
především z důvodu, že tato zásadní infrastrukturní stavba není koncipována jako
stavba sloužící potřebám městské a příměstské dopravy, ale jako stavba, která bude
řešit tranzitní dálkové dopravní vazby jako transevropská dálnice. Přičemž
v předložené oznamovací dokumentaci není nijak významně řešena otázka ochrany
dotčených území, kterým je i obec Zdiby, nezbytná kompenzace významné zátěže na
životní prostředí jako jsou protihlukové valy, bariéra zeleně, posouzení jiné např.
tunelové varianty, tak aby byla nastavena přijatelnější podoba tohoto záměru
s komplexním začleněním do příměstské krajiny intenzivní zelenou infrastrukturou
a s odvedením kamionové dopravy mimo obytná území a celkovou provázaností a
nezbytným zkapacitněním souvisejících dopravních staveb, jakož i z dalších důvodů
obsažených v důvodové zprávě k tomuto usnesení;

III. Ukládá
starostce obce realizovat úkony směřující k vznesení požadavku do zjišťovacího
řízení k Záměru dle bodu II. tohoto usnesení.
Termín:

do 31.10.2019

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Provede:

JUDr. Eva Slavíková, starostka

Přílohy:

Oznámení záměru uložené v informačním systému EIA:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP488

DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení Rady obce Zdiby č. 88/17/2019
Dne 1. 10. 2019 bylo Ministerstvem životního prostředí ČR zahájeno zjišťovací řízení podle zák. č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“) k záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ (dále jen „záměr“), vedeném pod č.j.
MZP/2019/710/8208, ke kterému je možné vyjádřit se a požadovat posuzování vlivů Záměru na
životní prostředí a jeho dopady na okolí Záměru. Jedná se přitom o záměr, který zasahuje do
katastrálního území obce Zdiby a bude mít na její životní prostředí významný vliv.
Oznamovací dokumentace k Záměru je obsažena na:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP488
Lhůta na vyjádření běží do 31.10.2019.
Vyjádření lze zasílat na adresu:
Ministerstvo životního prostředí ČR
Odbor výkonu státní správy I
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Vzhledem ke skutečnosti, že výše uvedený záměr je zásadní infrastrukturní stavbou, jejíž
současná podoba výrazně negativně ovlivní životní prostředí obce Zdiby, jsou předkládány
připomínky, které by měly být podkladem pro nastavení přijatelnější či variantní podoby tohoto
záměru z důvodu nezbytné minimalizace jeho negativních vlivů na naše i navazující území, a to
v níže uvedeném znění.
Připomínky k oznámení záměru EIA SOKP 519 Suchdol – Březiněves
Předmětem hodnocení vlivů podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění, je záměr „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ (dále také jako
„záměr“). Oznamovatelem záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05
Praha 4, IČ 65993390. Zhotovitelem oznámení je AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00
Praha 4, IČ 47307218. Přílohy oznámení tvoří specializované studie.
Záměr „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ je umístěný na území hl. m. Prahy a Středočeského kraje,
k. ú. Suchdol, Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Březiněves, Ďáblice a Zdiby. Zahájení stavby
komunikace „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ o délce 8,15 km je plánováno na rok 2024 a uvedení
do provozu na rok 2028.
Vyjádření obce Zdiby k oznámení záměru EIA SOKP 519 je rozděleno na dvě části:
1. Nesouhlas s navrhovaným záměrem v předložené podobě a podrobné odůvodnění.
2. Požadavky pro posuzování záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí.

1. Nesouhlas se záměrem v předložené podobě a odůvodnění
Nesouhlasíme s vymezením koridoru Silničního okruhu kolem Prahy v trase Suchdol –
Březiněves (519)
Odůvodnění:
1.1. Nefunkční dopravní řešení a nesoulad s evropskou legislativou TEN-T
Silniční okruh kolem Prahy (dále SOKP) je součástí IV. multimodálního koridoru Berlín – Istanbul
transevropské dopravní sítě. K zásadám rozvoje TEN-T patří především






zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu,
rychlé spojení velkých aglomerací,
obcházení městských oblastí,
oddělení městské a tranzitní dopravy.
Podle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., § 4 odst. 1: „Dálnice je pozemní
komunikace určená pro rychlou dálkovou a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly,
která je budována bez úrovňových křížení, s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd, a která
má směrově oddělené jízdní pásy.“ Podle Nařízení EU č. 1315/2013 čl. 17 je dálnice „speciálně
projektovaná silnice vybudovaná pro provoz motorových vozidel, která neslouží k obsluze
přilehlých pozemků“. Tento účel SOKP nenaplňuje.
SOKP, jako dálnice, by měl řešit tranzitní / dálkové dopravní vztahy, např. Hradec Králové –
Plzeň nebo Berlín – Vídeň, NIKOLIV obslužnost přilehlých městských částí Suchdol – Bohnice či
Podbaba – Kobylisy. Z toho důvodu, z podstaty svého účelu, není stavbou, která by měla být
vsazena do hustě osídlených oblastí.
SOKP jako součást infrastruktury globální sítě by měl plnit důležitou roli v dálkové nákladní a
osobní dopravě. Pokud však na něj budou kladeny požadavky, aby zároveň sloužil potřebám
městské dopravy, nemůže fungovat tak, jak má. Aby mohl být naplněn účel výstavby SOKP, je
zapotřebí zamezit mísení městské a tranzitní dopravy, zejména kamionové, za účelem zvýšení
plynulosti, a především bezpečnosti provozu.
SOKP dle ZÚR je v rozporu s evropskou legislativou TEN-T,






vede zastavěným a zastavitelným územím;
nechrání obyvatele Prahy ani přilehlou středočeskou obec Zdiby před nepříznivými účinky
tranzitní silniční dopravy (nesoulad s čl. 30, e) – nejedná se o obchvat, ale o průtah obytným
územím. Realizace dnes již dálničního průtahu by měla velmi negativní dopady na cca 100 000 lidí
na severu a východě Prahy.
Nezajistí bezproblémové propojení infrastruktury globální sítě s infrastrukturou pro regionální a
místní dopravu (nesoulad s čl. 30, d), neboť slučuje v jedné velkokapacitní komunikaci dálkovou,
regionální a místní dopravu a způsobí nebezpečné mísení tranzitní (zejména nákladní) dopravy s
dopravou městskou. Typickým příkladem jsou stávající úseky Pražského okruhu, které vedou na
území Prahy (SOKP 510 mezi Černým Mostem a Běchovicemi a SOKP 515 Slivenec – D5), kde
dochází k častým zácpám a nehodám včetně ohrožení plynulosti provozu na dalších městských
komunikacích.

1.2. Zastaralá koncepce neodpovídající současné situaci a budoucímu vývoji
Současný návrh SOKP dle ZÚR vychází z koncepce 60. let minulého století, kterému předcházel
návrh tzv. české varianty okruhu z r. 1939. Od té doby došlo k nesrovnatelnému posunu v rozvoji
města a obrovskému nárůstu dopravy v důsledku přechodu na tržní hospodářství a zapojení do
evropských struktur. Nebere ohled na zásadní změny a zavádí do území hl. m. Prahy, jakož i
k obci Zdiby tranzitní, zejména kamionovou dopravu. Nutno upozornit, že dálnice se realizují na
základě momentální situace s výhledem 20 let po uvedení do provozu, ne naopak. Budovat dálnice
naprojektované na situaci z před 60-ti resp. více než 100 lety je nelogické a neefektivní

1.3. Nevhodné umístění SOKP z hlediska demografie a územního rozvoje
IPR (Institut plánování a rozvoje) vyhotovil v roce 2016 demografickou studii Prahy, ve které
uvedl index změny počtu obyvatel mezi lety 2030 a 2015 podle pražských městských částí. Trasa
SOKP jako součást TEN-T s kamionovým provozem je však vymezena v lokalitách, kde se
očekává největší nárůst počtu obyvatel (Dolní Chabry, Suchdol, Lysolaje, Horoměřice, Ďáblice,
Březiněves, Satalice, Vinoř, Čakovice atd.). Současně se výrazně přibližuje k obci Zdiby, která podle
aktuální demografické studie také prožívá enormní rozvoj. Navrhovat trasu dálnice přes sídelní
útvary s tendencí dalšího růstu počtu obyvatel je v rozporu se zásadami TEN-T a běžnými
zvyklostmi (trasa minimálního odporu) a je nutno ji klasifikovat jako velmi nezodpovědnou a
protispolečenskou.

Realizace SOKP dle ZÚR pravděpodobně povede k (nežádoucí) výstavbě logistických,
průmyslových a komerčních objektů, což bude mít za následek další nárůst dopravní
zátěže a zhoršení životního prostředí v Praze i v obci Zdiby.

1.4. Rozpor s Politikou územního rozvoje (PÚR)
Dle Politiky územního rozvoje schválené vládou je důvodem vymezení Silničního okruhu kolem
Prahy – SOKP převedení tranzitní silniční dopravy mimo intenzivně zastavěné části města a
účelná distribuce dopravy v metropolitní oblasti a klade za úkol koordinovat rozvoj Prahy a
Středočeského kraje.
Tranzitní silniční doprava je však vedena intenzivně zastavěnými částmi města: Na severu
je velmi problematické vedení skrz městskou část Praha – Suchdol, kde žije, studuje a pracuje
téměř 30 000 lidí (včetně studentů České zemědělské univerzity) a také v těsné blízkosti
rezidenční zástavby Horoměřic, Čimic a Dolních Chaber (více než 15 000 obyvatel). Zrovna tak
prochází v bezprostřední blízkosti obce Zdiby, která je již v danou chvíli výrazně zatížena
dopravou ze stávající dálnice D8 a logistických hal, vystavěných v její těsné blízkosti. Přitom tyto
oblasti mají velký potenciál rezidenčního rozvoje a podle územních plánů se i nadále počítá s další
rezidenční zástavbou.
SOKP dle ZÚR zajišťuje distribuci zdrojové a cílové dopravy pouze v Praze a nejbližším okolí,
NIKOLIV však v širší metropolitní oblasti, která zahrnuje několik okresů Středočeského kraje.

Jedním z dalších hlavních kritérií Politiky územního rozvoje (PÚR) je zajištění vyšší kvality
dopravy, minimalizaci konfliktů s přírodou, krajinou, kulturními a civilizačními hodnotami a
respektování požadavků Evropské unie na transevropskou dopravní síť TEN-T. I zde spatřujeme
rozpory.
SOKP dle ZÚR má vést přes přírodní park Draháň-Troja, kde je zároveň vymezena i specifická
oblast celoměstského významu Draháň-Troja-Bubeneč jako „Oblast osvětová, vzdělávací a
rekreačně společenská, kde jsou plochy a zařízení určené pro významné politické, sportovní a
kulturní aktivity nadmístního, celostátního a mezinárodního významu“. ZÚR současně požadují
„vyřešit dopravní obsluhu území při preferování hromadné a nemotorové dopravy a ověřit zde
možnost rozvoje vysokoškolského areálu“. V oblasti se dále nacházejí chráněné přírodní památky
(Kaňon Vltavy u Sedlce – EVL NATURA 2000, PP Zámky a Draháň – Trója) se vzácnými rostlinnými
a živočišnými druhy, hradiště Zámka s archeologickým nalezištěm, jehož historie sahá až do doby
kamenné. Výstavba a provoz transevropské dálnice (SOKP 518 a 519) by proto
představovaly zásadní konflikt s přírodou, krajinou, kulturními a civilizačními hodnotami.

http://www.archeopraha.cz/bohnice-hradiste-zamka
http://portalzp.praha.eu/public/c4/6f/85/1727142_422100_letak_pp_drahan.pdf
1.5. Narušení chráněných území
SOKP dle ZÚR vede v těsné blízkosti či přímo protíná několik přírodních památek, ÚSES a
EVL Natura 2000 (Housle, Tiché údolí, Roztocký háj, Sedlecké skály, Kaňon Vltavy u Sedlce,
Zámky, Drahaň -Troja, atd.). Realizace SOKP bude mít evidentně negativní vliv na uvedené
přírodní památky včetně fauny a flóry a omezí jejich rekreační funkci pro obyvatele. Dle vyjádření
České inspekce životního prostředí v rámci procesu EIA 2001-2002 varianta J (úseky 518 a 519)
„nepřímo zasahuje a dotýká se největšího počtu zvláště chráněných území a omezuje, v některých
případech dokonce likviduje, nejvíce stanovišť s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů.
Z pohledu vlivu na krajinný ráz je rovněž varianta J nepřijatelná,…“

1.6. Zhoršení životních podmínek v již zatížených lokalitách
Obec Zdiby, na jejímž území má rovněž vést trasa SOKP je již v současnosti silně zatížena nejen
automobilovou, ale také leteckou dopravou, přičemž dochází k překračování hygienických
limitů hluku. V případě realizace paralelní dráhy RWY 06R-24L Letiště Praha se situace nadále
zhorší, protože dojde k prostorovému překryvu záměru SOKP 518/519 a přistávacího/vzletového
koridoru nové letištní dráhy. Tím dojde k maximalizaci kumulativních vlivů hluku a ostatních
emisí těchto dvou záměrů na veřejné zdraví. Avšak i v případě, že by záměr paralelní dráhy nebyl
realizován, by ke kumulaci vlivů hluků docházelo, neboť předmětné území je leteckou dopravou

zatíženo i v současné době. V obou případech lze konstatovat, že není žádoucí přivádět do této
oblasti další dopravní zátěž. Naopak je zapotřebí odvést tranzit mimo osídlená území.
1.7. Neudržitelná dopravní situace
Lokalita SOKP 519 nebude schopna absorbovat veškerou tranzitní a kamionovou dopravu z 9
dálnic napojených na Pražský okruh. Podle dostupných prognóz je zřejmé, že několik úseků
SOKP včetně radiál bude kapacitně nevyhovujících a bude zde docházet k vážným
dopravním komplikacím, což se může projevit negativně i na dalších komunikacích. Podle studie
ČVUT, Fakulty dopravní, Ústavu dopravních systémů, zpracované prof. Ing. Pavlem Přibylem, CSc.
v říjnu 2016 má dojít k výraznému nárůstu dopravy a přetížení zejména severních
radiál/přivaděčů (Horoměřická, Kamýcká, Čimická) a také stávajícího úseku SOKP 517 (Řepy –
Ruzyně), kde má jezdit výhledově cca 121 000 vozidel včetně cca 19 000 nákladních. Ve stávajícím
šířkovém uspořádání (3 + 3 pruhy) bude kapacita této komunikace nedostatečná.
Navíc lze vznést pochybnosti o dostatečnosti zohlednění jevu dopravní indukce, kdy nabídka
nové silniční kapacity vyvolá nárůst poptávky po ní a zvýšení dopravního zatížení. To se projeví
nejen na nových úsecích okruhu a přivaděčích, ale také na stávajících komunikacích.
Výsledky matematického modelování, potvrzené zkušenostmi z praxe, jsou jednoznačné:
výstavba městských silničních okruhů vede k růstu intenzity automobilové dopravy spojené s
růstem spotřeby a energie a s růstem hluku i exhalací, tedy s poškozováním zdraví obyvatelstva:







prodlužují se trajektorie jízd automobilů,
roste zatížení návazných radiálních komunikací,
uvolněné ulice zaplňuje další automobilová doprava,
roste poptávka po dalších plochách pro parkování,
v důsledku mezioborových externalit klesá atraktivita pěší a hromadné dopravy
Právě blízkost okruhu, který přitáhne i městskou a příměstskou dopravu, hrozí riziko
zesílení, a to také na komunikacích přiléhajících k obci Zdiby, zvýšené dopravní indukce.
Příklad z Prahy: V roce 2010 byla otevřena jižní část SOKP a očekával se výrazný pokles dopravy
na Barrandovském mostě. Během pár let na tomto úseku MO však došlo k prudkému nárůstu
dopravní zátěže a v roce 2018 byl Barrandovský most nejvytíženější komunikací v Praze (144 400
vozidel/ denně dle TSK 2018). Podobný scénář tedy může nastat také po zprovoznění severní části
okruhu (519).

1.8. SOKP dle ZÚR je v rozporu se strategickými cíli Plánu udržitelné mobility
Jsou to především tyto:
1.8.1. Snížení uhlíkové stopy
Realizací záměru naopak dojde k výraznému zvýšení uhlíkové stopy, a to z následujících
důvodů:




nárůst dopravních výkonů na stávajících komunikacích v důsledku dopravní indukce,
větší nabídka silniční kapacity vytvoří atraktivnější podmínky pro automobilovou dopravu (s
výrazně vyšší uhlíkovou stopou) oproti alternativním druhům dopravy.
1.8.2. Zlepšení lidského zdraví
Přivedení tranzitní kamionové dopravy, dopravní indukce (i na stávajících komunikacích) do
přímého sousedství hustě obydlených městských a příměstských sídel a celkový nárůst
dopravních výkonů v obydleném území zakonzervuje stávající špatné klima, zhorší hlukovou

zátěž, a tím povede ke zhoršení zdraví a kvality života všech obyvatel dotčených obcí či
městských částí.
1.8.3. Vliv na klimatické změny
Doprava je významným producentem skleníkových plynů a přispívá tak ke změnám klimatu.
Nejvyšší podíl na emisích z dopravy (cca 93 %) má silniční doprava. Od roku 1993 rostly emise
skleníkových plynů z dopravy v ČR téměř nejrychleji z celé EU (o 80 %!).
Realizace dálničního okruhu skrz obytná území povede ke značnému nárůstu emisí skleníkových
plynů. Jen samotná výstavba šestiproudé dálnice s technicky náročnými mimoúrovňovými
křižovatkami bude produkovat velké množství skleníkových plynů. Největší klimatickou zátěž
však bude představovat nárůst automobilové dopravy v souvislosti se zprovozněním nových
úseků okruhu a přivaděčů.

2. Požadavky pro posuzování záměru
Požadujeme, aby záměr byl posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů a byla vypracována dokumentace dle § 8
citovaného zákona, a to variantně.
2.1 Posouzení variant SOKP
Požadujeme posouzení více variant SOKP vedení trasy v severozápadním segmentu včetně
varianty vedení silničního okruhu kolem Prahy jeho celkovým zahloubením – raženým
tunelem umístěným pod rostlý terén.
Kapitola D.1.1 oznámení se zabývá vlivy záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví. „Za
nejvýznamnější vlivy záměru na obyvatelstvo lze považovat vlivy na veřejné zdraví v důsledku
znečišťování ovzduší a vlivy hluku z dopravy“ (str. 102 oznámení), které jsou v kapitole dále
rozvedeny. Na str. 102 oznámení jsou však uvedeny i další potenciální vlivy, a to např. změna
charakteru stávajícího území (ovlivnění průchodnosti území a rozhledových poměrů v území) a
další. Tyto nejsou v kapitole blíže diskutovány a výše a významnost těchto ostatních vlivů na
území obce Zdiby tak není známa. Lze předpokládat, že řada negativních vlivů na obec Zdiby by
byla výrazně menší v případě varianty celkového zahloubení záměru.
Obec Zdiby proto požaduje vyhodnocení vlivu záměru na obec Zdiby také z hlediska všech
faktorů zmíněných na str. 102 oznámení. Toto vyhodnocení by mělo být součástí posouzení
více variant vedení trasy záměru. Dále obec Zdiby požaduje vyhodnocení povrchové i tunelové
varianty záměru z hlediska vlivu na krajinu (+ doplnění vizualizací povrchové varianty
záměru z vybraných pohledových bodů kolem Zdib a posouzení tunelové varianty na kvalitu
ovzduší včetně výduchů a portálů tunelů coby zdrojů znečištění ovzduší.
V rámci posuzování variant požadujeme předložení vizualizací záměru, a to z následujících
míst: pohled od Celního úřadu ve Zdibech směrem na MČ Praha – Březiněves, dále z lokality
Zlatý kopec v obci Zdiby směrem na MČ Praha – Dolní Chabry (pohled na estakádu) a dále
pohled ze shodné lokality na MČ Praha 8 – Čimice (MÚK Čimice). Stejně tak k variantnímu
řešení požadujeme vyhodnotit akustickou situaci (vč. výpočtů pro konkrétní nejbližší domy
ve Zdibech, a to především pro všechny rodinné domy v ul. Nad Drahání, Za Panskou
zahradou, Obvodová, Dlouhá, Zdibská, Okružní, Topolová a Průběžná). Přičemž další
požadavky na předložení kompletní hlukové mapy a vyhodnocení, kolik lidí bude záměrem
v obci Zdiby zasaženo, je obsažen v části týkající se akustické studie viz bod 2.6 níže.
Oznámení EIA obsahuje seznam dokumentací k porovnání variant v severozápadním segmentu.
Porovnání zpracovaná před rokem 1999 a v letech 2001-2002 jsou zastaralá a nelze je považovat
za relevantní. Proto považujeme za podstatné, aby variantní řešení bylo řešeno nově
s posouzením dopadů za současných podmínek dané lokality, stavu osídlení, stavu

životního prostředí, s ohledem na lokality, kde již v této chvíli dochází i bez záměru
k překračování limitů hlukových i imisních. Měla by být vyhodnocena variantnost jak
z pohledu lokality vedení SOKP, tak z pohledu jeho možného umístění po celé délce (vyjma
MÚK) zahloubením pod rostlý terén (tunel) tak, aby dopady na obyvatele žijící v této
lokalitě byly co nejmenší a aby bylo zajištěno udržitelné využití SOKP po mnoho dalších
generací.
2.2 Neposouzení variant = nesoulad s českou legislativou a legislativou EU
2.2.1

Nedostatečné posouzení variant

Neposouzení variant v rámci předmětného posouzení EIA je v rozporu s § 8 ve spojení s přílohou
IV zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, stanovující povinnost
oznamovatele uvést zdůvodnění umístění záměru a popis zvažovaných variant s uvedením
hlavních důvodů vedoucích k volbě daného řešení, včetně srovnání vlivů na životní prostředí.
Pokud se oznamovatel omezuje na straně jedné na to, že předchozí „výsledky […] procesů
[posuzování variant] nelze do nekonečna zpochybňovat a jsou v této fázi přípravy záměru
respektovány“ (viz s. 34 oznámení a také s. 22 oznámení), na straně druhé sám připouští, že na
základě legislativních změn z roku 2015 vyvstala nutnost nového posouzení záměru, v jehož rámci
musí být ověřen „soulad obsahu stanovisek EIA vydaných před 1. 4. 2015 s požadavky“ směrnice EIA
(viz s. 18 oznámení), tak tím zcela opomíjí, že nutnost nového posouzení vyvstala právě z obecně
známého právního důvodu (viz web MŽP), že stará právní úprava v rozporu se směrnicí EIA
dostatečně nezajišťovala požadavek na účast a účinnou soudní ochranu veřejnosti, kvůli čemuž
Evropská komise i nadále vede řízení o porušení práva povinností proti ČR.
V takové situaci je zřejmé, že nemohla-li veřejnost dostatečně napadnout důvody pro odmítnutí
variant v rámci předchozího posouzení EIA z důvodu, že vnitrostátní právní úprava v rozporu se
směrnicí EIA nezajistila dostatečně účinnou soudní ochranu veřejnosti, nemůže oznamovatel
v rámci nynějšího posouzení EIA takto jednoduše odkázat na důvody pro odmítnutí variant
uvedené v předchozím (tudíž nedostatečném) posouzení EIA a znemožnit tak, aby důvody pro
odmítnutí variant byly veřejností v rámci nynějšího posouzení EIA rozporovány a napadeny před
soudy. Je-li totiž předchozí posouzení EIA protiprávné z důvodu jeho rozporu se směrnicí
EIA, vztahuje se tato protiprávnost na něj jako celek, tj. i na jeho části jako je např. posouzení
variant. Nic tedy neodůvodňuje, aby některá část toho posouzení byla považována, jak se
mylně domnívá oznamovatel, za platnou z hlediska právního řádu. Naopak oznamovatel
musí v takové situaci znovu varianty posoudit, aby mohl dostát své povinnosti uvést důvody, které
jej vedly k volbě vybrané varianty při zohlednění vlivů záměru na životní prostředí.
Vše ostatní by znamenalo znemožnit veřejnosti právo na účinnou soudní ochranu nejen v rámci
předchozího, ale rovněž i v rámci současného posouzení. Předmětné posouzení tak nepředstavuje
nic jiného než pouhé pojednání oznamovatele o preferované a již v minulosti prosazované
variantě.
Uvedené lze podpořit závěry recentního rozsudku Soudního dvora ve věci C-461/17 Holohan, dle
kterých je oznamovatel povinen „poskytnout informace o vlivech na životní prostředí u […] každého
z hlavních alternativních řešení, které zkoumal, jakož i důvody svého rozhodnutí přinejmenším
z hlediska jejich vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že takové alternativní řešení bylo
odmítnuto již v počáteční fázi“.
Pokud Soudní dvůr ve věci Holohan stanovuje povinnost nastínit a posoudit i ta alternativní řešení,
která byla odmítnuta v počáteční fázi, je do této fáze třeba zahrnout všechna dosavadní posouzení
SOKP 519, kterým nelze z důvodu rozporu starého zákona se směrnicí EIA přiznat jakoukoliv
relevantnost (platnost) z hlediska posouzení EIA.

Vzhledem k tomu, že oznamovatel dosud neposoudil varianty řešení záměru v rámci řízení
EIA, jež by dostatečně garantovalo účast a přístup veřejnosti k právní ochraně, porušuje §
6 odst. 6 zákona EIA. Na základě tohoto porušení právních povinností ze strany
oznamovatele nemůže MŽP vydat v předmětné věci kladné stanovisko.
Nutno dodat, že neposouzení variant v rámci předmětného posouzení EIA, se jeví jako účelné
s ohledem na povinnosti pro oznamovatele vyplývajících ze směrnice o stanovištích. Oproti
mylným závěrům přiloženého „Vyhodnocení vlivu stavby na soustavu Natura 2000“ (dále jen
„vyhodnocení“) má posuzovaný záměr nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality, jak bude
doloženo podrobněji dále. V takové situaci je zřejmé, že oznamovatel má bytostný zájem
nerozvádět (ignorovat) skutečnost, že existují další varianty, neboť samotná existence, byť
jedné jediné další varianty ipso iure brání v souladu s § 45i odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) tomu, aby oznamovatelem
preferovaná varianta byla jakýmkoliv způsobem realizovaná (např. nějakými preventivními
nebo zmírňujícími opatřeními – viz dále).
2.2.2

K vyhodnocení vlivu stavby na soustavu Natura 2000

Vyhodnocení vychází z mylné koncepce směrnice o stanovištích, když dochází na straně jedné
k závěru, že „posuzovaný záměr nebude mít významný negativní vliv na příznivý stav předmětů
ochrany a celistvost soustavy Natura 2000“ a vzápětí uvádí, že „mírně negativní vliv bude mít
záměr na výskyt některých předmětů ochrany“.
Unijní úprava totiž žádnou podkategorii „mírně negativní vliv“ nezná. Čl. 6 odst. 3 směrnice
o stanovištích požaduje dodržování dvou fází. První fáze vyžaduje, aby členské státy provedly
odpovídající posouzení důsledků plánu nebo projektu pro chráněnou lokalitu, pokud existuje
pravděpodobnost, že tento plán nebo projekt bude mít na tuto lokalitu významný vliv. Druhá fáze,
která nastupuje po zmíněném posouzení, podmiňuje schválení takového plánu nebo projektu tím,
že nebude mít nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality, tj. nehledě jeho intenzity.
Pokud tedy zpracovatel dochází na straně jedné k závěru, že „posuzovaný záměr nebude mít
významný negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost soustavy Natura 2000“
a zároveň uvádí, že „mírně negativní vliv bude mít záměr na výskyt některých předmětů ochrany“,
tak tím sám naopak dokládá, že záměr bude mít – byť údajně menší, nicméně dostatečně
vědecky zjištěný – nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality ve smyslu směrnice
o stanovištích.
Proto je třeba považovat vyhodnocení za nedostačující z hlediska § 45i odst. 2 zákona č. 114/1992
Sb. a požadovat opakování tohoto posouzení nebo jeho předělání v tom smyslu, že závěr bude znít
tak, že „posuzovaný záměr má nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality“, resp. není-li to
možné, je třeba požadovat, aby příslušné orgány v rámci dalšího procesu v předmětné věci z takto
znějícího závěru vycházely, a tudíž v souladu s čl. 6 odst. 4 směrnice záměr neschválily s ohledem
na existující varianty, jejich neuvedením v rámci posouzení EIA oznamovatel porušil povinnosti
vyplývajících ze zákona a směrnice EIA (viz výše k EIA a další připomínku).
2.2.3 K právní nemožnosti záměr realizovat pomoci preventivních nebo zmírňujících
opatření
Zpracovatel v bodě 10 vyhodnocení uvádí nějaká (nepříliš sofistikovaná) preventivní nebo
zmírňující opatření k odstranění nepříznivého vlivu na EVL. Zatímco čl. 6 odst. 4 směrnice o
stanovištích zcela jasně uvádí, že „pokud navzdory negativnímu výsledku posouzení důsledků pro
lokalitu musí být určitý plán nebo projekt z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu,
včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru, přesto uskutečněn a není-li k dispozici žádné

alternativní řešení, [pozn.: až POTÉ] zajistí členský stát veškerá kompenzační opatření nezbytná pro
zajištění ochrany celkové soudržnosti sítě NATURA 2000“ (zdůraznění dodáno). Je tak nad rámec
vší pochybnosti zřejmé, že o možnosti zavést preventivní nebo zmírňující opatření lze uvažovat
až tehdy, pokud neexistují alternativní řešení (tj. varianty mimo území daného EVL), což potvrzuje
i § 45i odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, který transponuje čl. 6 odst.
4 směrnice o stanovištích. Vzhledem k tomu, že v předmětné věci mohou existovat –
navzdory snahy oznamovatele o jejich marginalizaci – další varianty řešení, je zřejmé, že
variantu prosazovanou oznamovatelem nelze ipso iure realizovat, a to ani těmi
nejsofistikovanějšími preventivními nebo zmírňujícími opatřeními, aniž by takový postup
byl v rozporu s § 45i odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a čl. 6 odst.
4 směrnice o stanovištích.

2.3 Připomínky k dopravně-inženýrským podkladům pro akci DO, stavby 518 a 519 MÚK
Ruzyně (dálnice D7) – Suchdol – MÚK Březiněves (dálnice D8) – dlouhodobý výhled (IPR
Praha)
2.3.1. Dopravní model
V kapitole 3 Popis dopravního modelu (obecně), str. 5, se v podkapitole 3.1.5 Kalibrace
a validace, odstavec 2 výslovně uvádí: „Vyhodnocení nyní používaného modelu … proběhlo v roce
2014 (s dopravně-sociologickými průzkumy z let 2012 a 2013), bylo dosaženo hodnoty 0,53. … lze
obtížně dosáhnout lepších hodnot (bližších jedné). V kontextu Prahy … je však dostačující. Za daleko
větší nejistotu ve výhledu lze považovat například skutečný vývoj v blízkosti hranic Prahy.“
Obec Zdiby se nachází přesně v takové lokalitě, tedy blízko hranic Prahy. Nabízí se tedy otázka,
zda také pro tuto lokalitu bude v kontextu dělby mezi dopravní prostředky, jejím vývojem a
„očekávaným“ vypočteným rozdílem pro různé scénáře ve výhledu tento model rovněž
dostačující. Dále z výše uvedené citace se přímo vybízí otázka, jak je tedy vlastně kvantifikována
míra „daleko větší nejistota“. Hodnota přiblížení (vyhodnocení) není pro okrajové části uvedena.
Vzhledem ke slovnímu srovnání s hodnotou pro Prahu lze předpokládat, že tato hodnota musí být
známá, a měla by být, proto rovněž uvedena.
V přilehlé okrajové části Prahy bude nově zavedena tramvajová linka, která bude procházet obcí
Zdiby a ústit za dálnici D8 do obce Sedlec. Z pohledu obce v blízkosti hranic hlavního města lze
předpokládat, že pro tuto oblast může mít zavedení dalšího druhu veřejné dopravy
nezanedbatelné dopady, a to nejen na přepravní vztahy. Jak sám autor uvádí, realita může být
v budoucích letech zcela odlišná. Proto je sporné tvrzení v kap. 4.1.2, že prodloužení tramvajové
linky trati z Kobylis přes Zdiby bude „prakticky bez vlivu na dělbu přepravní práce“. A to pak zvláště
k trendům životního stylu, které sám autor tak přehledně uvádí v závěru předchozí kapitoly č. 3
(viz tučně vyznačená část závěrečného odstavce). V kontextu tohoto tvrzení by pak záměr
prodloužení tramvajové linky jako takový postrádal smysl, což je ovšem v rozporu např. s vlastní
dokumentací záměru tramvajové tratě.
2.3.2. Komunikační síť
V kapitole 4 Způsob zpracování, str. 18, se v podkapitole 4.1.2 Komunikační síť uvádí, že dopravní
model uvažuje se zkapacitněním D8 (po MÚK Zdiby, 4+4 jp) – včetně direktních ramp z a do
centra Prahy.
Zde je ovšem nutné vzít v potaz stav v roce 2019: zkapacitnění D8 je prozatím teprve ve fázi
zpracování dokumentace pro EIA. Vzhledem k vzneseným připomínkám v příslušném řízení lze

s jistou nenulovou pravděpodobností dokonce předpokládat, že realizace záměru „D8 MÚK Zdiby
a navazující úseky Prosecké radiály“ (OV 1229) může být pozdržena. Z tohoto důvodu nelze
spoléhat ani na to, že v daném výhledovém horizontu roku 2030 dojde k uvažovanému rozšíření,
zkapacitnění dálnice i MU Zdiby.
Blíže rozvedeno v posouzení dokumentace TSK Praha, která následuje.
2.4. Připomínky k dopravně-inženýrským podkladům SOKP 518, 519 Ruzyně – Suchdol –
Březiněves – úkol č. 18–5230 – H22/518, 519 (TSK Praha)
2.4.1. Intenzity automobilové dopravy
V kapitole 3 Intenzity automobilové dopravy (AD) se v podkapitole 3.2 Způsob výpočtu intenzit
AD, na str. 5 v odstavci 3. a 4. uvádí, že modelový výpočet intenzit AD pro stávající stav byl
kalibrován na základě údajů z dostupné databáze sčítání TSK-ÚDI z roku 2017 a dalších
průzkumů. Dále je uvedeno, že „v širším okolí severní části Pražského okruhu“ bylo provedeno
speciální dopravní sčítání pro tento záměr.
V dokumentaci se však neuvádí přesný rozsah, resp. záběr tohoto měření. V uvedeném soupisu
není výslovně uveden žádný jiný aktuálně provedený dopravní průzkum kromě CSD 2016, který
by potvrzoval, že jsou použity opravdu aktuální intenzity individuální dopravy v oblasti obce
Zdiby. Přilehlé okolí obce Zdiby doznává v posledních letech změn, které nelze zanedbávat (např.
minimálně výstavba a zprovoznění nákupního centra Lidl v bezprostřední blízkosti MÚK Zdiby),
které ještě neměly vliv na poslední CSD.
Nelze tedy jednoznačně posoudit, zda se v lokalitě Zdiby jedná skutečně o aktuální dopravní
intenzity nebo zda to jsou pouze profilové hodnoty z CSD.
Požadujeme výslovné uvedení a specifikaci dopravních průzkumů, které prokazují
aktuálnost použitých hodnot dopravních intenzit v katastru obce Zdiby a přilehlého okolí.
Pokud tyto průzkumy neexistují nebo jsou staršího data než CSD 2016 či rok realizace záměru
Lidl Zdiby, pak požadujeme provedení nových dopravních průzkumů v dané oblasti
Dále požadujeme zveřejnit kartogramy dopravních intenzit pro celou pražskou metropolitní
oblast. U zátěžových kartogramů, které nejsou zveřejňovány pro celé území HLMP a příslušné
území pražské aglomerace, ale jen pro určitý výsek, se nedá ověřit jejich správnost.
2.4.2. Komunikační síť
Popis komunikační sítě pro potřeby výhledových stavů je značně zavádějící. Blíže bude objasněno
v následujících odstavcích.
V podkapitole 3.3 Komunikační síť se dále v podkapitole 3.3.2 Výhledové stavy, rok 2030 (B)
v Nulové variantě B.1 zohledňuje zkapacitnění MÚK Zdiby (viz str. 7). Sám autor uvádí, že „v době
zpracování úkolu nebyl znám výsledný návrh přestavby této MÚK“. Proto tato MÚK Zdiby byla
modelována jako dostatečně kapacitní. Nebylo však žádným způsobem prokázáno, zda bude
vůbec možné dosáhnout dostatečného zkapacitnění. V minulosti bylo navrženo řešení v podobě
křižovatky s dynamickým řízením, které by sice kapacitně víceméně obstálo, avšak je z hlediska
praktických důsledků nerealizovatelné.
Zkapacitnění MÚK Zdiby je navíc přímo vázáno na realizaci záměru „D8 MÚK Zdiby
a navazující úseky Prosecké radiály“ (OV 1229). Realizace tohoto záměru v daném časovém
horizontu je však sporná. Navržené řešení okružní křižovatky v podobě turbo okružní křižovatky

nebylo nikterak podrobně řešeno, tedy ani posouzeno z hlediska kapacitní dostatečnosti a
propustnosti.
V Základním scénáři B.2, str. 7, se na rozdíl od Nulové varianty B.1 kromě vlastního záměru
předpokládá zkapacitnění průpletového úseku na D8, tzv. Prosecké radiále mezi MÚK Zdiby a
MÚK Březiněves v šířkovém uspořádání 4+4 jp (včetně průletových pruhů). Tento popis je ovšem
v počtu jízdních pruhů zavádějící.
Podle příslušné dokumentace záměru „D8 MÚK Zdiby a navazující úseky Prosecké radiály“ (OV
1229) , str. 10, je zkapacitnění D8 zvažováno v následujícím rozsahu:



přestavba/rozšíření na návrhovou kategorii D 34,0/120 (2 x 3 JP se zpevněnou krajnicí, střední dělící
pás šířky 4,0 m, šířka vozovky jízdního pásu je 14,5 m) v celkové délce 1,9 km,
z toho cca 380 m ve směru na Ústí n. L. a 190 m ve směru Praha na návrhovou kategorii D 34,0/120
s přídatnými průletovými pruhy (2 x 3 JP + přídatný průletový pruh bez zpevněné krajnice, střední
dělící pás šířky 4,0 m, šířka vozovky jízdního pásu je 15,5 m.
Vzhledem k vzneseným připomínkám ve zjišťovacím řízení záměru OV 1229 lze, jak již bylo
řečeno, s nenulovou pravděpodobností předpokládat, že realizace záměru OV 1229 bude
pozdržena. Z tohoto důvodu nelze spoléhat ani na to, že v daném výhledovém horizontu roku
2030 dojde ke zvažovanému rozšíření dálnice D8.
Souhrnně je tedy nejasné a tudíž zmatečné, jakým způsobem je nakládáno s vlivem záměru
„D8 MÚK Zdiby a navazující úseky Prosecké radiály“ (OV 1229). Přestavba MÚK Zdiby je
zcela jednoznačně a nezpochybnitelně přímou a nedílnou součástí zkapacitnění Prosecké
radiály. Pokud je tedy v určité variantě zvažováno zkapacitnění MÚK Zdiby, tak jedině a
pouze se současným zkapacitněním Prosecké radiály a naopak.
Obec Zdiby požaduje, aby podmínkou pro realizaci záměru byla realizace prokazatelně
dostačujícího zkapacitnění MÚK Zdiby a Prosecké radiály se současný zkapacitněním
komunikace II/608 od MÚK Zdiby směrem na Klíčany, a to v minimálním rozsahu až do
křížení s komunikací III/0083, tj. jejich uvedení do provozu před zprovozněním vlastního
SOKP 519.

2.5. Vyhodnocení kartogramů TSK, IPR.
V následujícím odstavci bude zhodnocen konkrétní dopad záměru na obec Zdiby. Porovnávány
byly tyto přílohy oznámení 01: Dopravní prognóza:





stávající stav (Příloha 2.2: Stav A současný stav (jaro 2018), výřez okolí úseku 519),
nulová varianta (Příloha 2.4: Stav B.1 nulová varianta 2030 (bez severní části Pražského okruhu),
výřez okolí úseku 519),
základní varianta (Příloha 2.6: Stav B.2 základní scénář 2030 (v provozu úseky Pražského okruhu
518+519), výřez okolí úseku 519),
dlouhodobý výhled (Příloha 1.2: Stav C.2 základní scénář 2050 (2040+) – dokončen kompletní
Pražský okruh (D0), výřez okolí úseku 519).
Srovnání bylo provedeno vzhledem k průměrnému nárůstu dopravy v celé sledované oblasti.
Podkapitola 4.1.1 Aktualizace výhledového modelu v. 2018 (rok aktualizace) Dopravněinženýrských podkladů pro akci D0, stavby 518 a 519, IPR Praha, uvádí hodnoty růstu oproti
modelu současného stavu pro stav Dlouhodobého výhledu 2050 v těchto hodnotách: nárůst +17
% pro osobní automobily (OA) a nárůst +19 % pro pomalá vozidla.
Na základě těchto hodnot byly stanoveny tři kategorie vyhodnocení nárůstu intenzit oproti
stávajícímu stavu, a to: pokles (snížení hodnoty, označeno zelenou barvou), nárůst menší než 20

% (zvýšení v rozmezí 0–20 %, značeno žlutou barvou) a nárůst vyšší než 20 % (zvýšení o více než
20 %, červená barva). Vyhodnocení v oblasti „červená barva“ lze proto označit za nadprůměrné
vzhledem ke zbývající oblasti. Přehled všech hodnot růstu či poklesu na jednotlivých
komunikacích v lokalitě obce Zdiby je uveden v příloze č. 1 Zhodnocení kartogramů.
Při detailním zhodnocení výhledu pro rok 2030 vyplývá, že realizací záměru dojde v obci
Zdiby k:


velmi výraznému navýšení nákladní automobilové dopravy na silnici II/608, ulice Pražská
(nárůst o 74 % v horním úseku mezi MÚK Zdiby a křižovatkou s Průběžnou a nárůst o 94 %
v dolním úseku mezi křižovatkou s Průběžnou a SOKP 519),



výraznému navýšení osobní automobilové dopravy na D8 (nárůst 26 %),



velmi výraznému navýšení osobní automobilové dopravy na silnici I/9 a současnému
výraznému navýšení nákladní automobilové dopravy tamtéž (nárůst o 54 % osobní
automobily, nárůst o 23 % nákladní automobily),



výraznému navýšení počtu osobních automobilů na ul. Průběžná (26 %),



jedinému pozitivnímu přínosu, kterým je vyšší pokles OA dopravy v omezeném horním úseku ul.
Pražská mezi MÚK Zdiby a křižovatkou s Průběžnou oproti nulové variantě (45 %).
Pro oblast Zdiby se Základní varianta jednoznačně jeví oproti Nulové variantě jako méně přínosná.
Jediným deklarovaným přínosem realizace záměru je pokles OA na horní části Pražské, kde však
současně velmi výrazně stoupne počet NA. Obzvlášť nežádoucí je navýšení objemu a koncentrace
NA dopravy v oblasti místních historických památek.
Z uvedeného zhodnocení přímo plyne, že v důsledku realizace záměru SOKP 519 dojde
k výraznému navýšení dopravních intenzit na hlavním tahu obce Zdiby, tj. na ul. Průběžná.
Současně se zvýší atraktivita dálnice D8 a lze tedy předpokládat vznik vyšší potřeby levého
odbočení z ulice Průběžná na ulici Pražská. Toto odbočení je však komplikované (odbočení
z vedlejší komunikace 1+1 jp na hlavní komunikaci 2+2 jp), křižovatka těchto dvou
komunikací není řízená a výhledově ani není o SSZ uvažováno. Již v současnosti při vyšší
poptávce na levé odbočení, zvláště při ranních špičkových intenzitách, dochází k blokování
pravého odbočení směrem k hlavnímu městu a ke vzniku kolon výrazných délek na ul.
Průběžná, které zasahují hluboko do obce.
Je nutno upozornit na to, že existuje jediný (kvalitní) výjezd z obce Zdiby směrem
k hlavnímu městu, a tím je právě ul. Průběžná. Navíc tato komunikace slouží pro tranzit
dopravy i z dalších obcí (Klecany, Klíčany, Řež) rovněž do hlavního města. Vzhledem
k uvedeným prognózám jak dopravního, tak demografického růstu lze jednoznačně
předpokládat, že se realizací záměru uvedený problém bude prohlubovat. Nežádoucí
nárůst dopravy na Průběžné a změny směrové poptávky spojené s uvedením SOKP 519 do
provozu proto požaduje obec Zdiby kompenzovat vybudováním nového, nezávislého výjezdu
z obce Zdiby směrem na hl. m. Prahu s prověřením možností propojení území hl. m. Prahy
s obcí Zdiby, např. komunikací Chaberská.

2.6. Připomínky k akustické studii SOKP 519
Obec Zdiby vnímá Akustikou studii SOKP 519 jako příliš stručnou a zjednodušenou, rozhodně
vyžadující detailní rozpracování v navazující fázi řízení EIA. Terén byl ve výpočtovém modelu
implementován jako rovinný, což je vzhledem k členité geomorfologii dotčeného území značně
zjednodušující předpoklad. Dalším zjednodušením je nulový sklon nivelety nové komunikace
SOKP 519. Oba tyto předpoklady výrazně ovlivní výsledky výpočtového modelu ve všech
dotčených katastrálních územích.

Prezentace výsledků výpočtového modelu je provedena pouze orientačně, a to formou výčtu
hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku v několika referenčních bodech v chráněném
venkovním prostoru staveb. Absence detailních hlukových map znemožňuje podrobné
přezkoumání hlukové situace ve všech zvažovaných variantních stavech a zároveň neumožňuje
věrohodně vyhodnotit počty osob zasažených hlukem ze záměru SOKP 519. Předložené
„Posouzení vlivů na veřejné zdraví – hluk“ má tedy pouze formální charakter, jelikož z podkladu
Akustické studie SOKP 519 ani nemůže vyhodnotit počty zasažených osob a míru jejich obtěžování
hlukem v jednotlivých izofonních pásmech.
Obec Zdiby tedy vznáší požadavek na detailní zpracování akustické studie záměru SOKP 519,
a to pro celé katastrální území obce (k.ú. Zdiby, Brnky, Přemyšlení), jelikož dojde k podstatné
změně dopravních poměrů na stěžejních komunikacích obce. Součástí tohoto požadavku je i
24hod autorizované akustické měření minimálně ve dvou měřicích bodech provedené
v pracovním dni.
Akustická studie také nebyla pro fázi provozu záměru provedena pro specifické výpočetní body
(nejbližší konkrétní zástavba) tak, jak je u podobných záměrů běžné.1
Obec Zdiby proto požaduje provedení výpočtů akustické studie pro objekty nejbližší zástavby.
2.6.1. Neúplné vyhodnocení záměru SOKP 519 jako celku
K Akustické studii SOKP 519 dále namítáme, že vyhodnocení hlukové zátěže v chráněném
venkovním prostoru staveb nebylo vyhodnoceno pro záměr jako celek, zahrnující nárůst intenzity
dopravy na navazujících komunikacích, přestože indukovaná doprava je jednoznačně nedílnou
součástí záměru. Vyhodnocen byl pouze příspěvek hlavního tahu obchvatu, ale změny na okolních
komunikacích nebyly do výpočtu zahrnuty. Tento jev je nejvíce patrný v k.ú. Ďáblice, kde
v charakteristické vzdálenosti 950 m od záměru byl v roce 2030 na ul. Ďáblická vypočten
příspěvek provozu na SOKP 49,7dB ve dne a 44 dB v noci (tabulka 17, str. 38). To je v rozporu s
daty v tabulce 19 (str. 40), kde byl proveden výpočet ekvivalentní hladiny akustického tlaku 7,5
m od ul. Ďáblická, tedy mimo chráněný prostor staveb, avšak prakticky v místě referenčního bodu
v charakteristické vzdálenosti 950 m od záměru (shodná poloha umožňuje porovnání). Zde bylo
výpočtem prokázáno, že v důsledku záměru dojde u ul. Ďáblická ve dne ke zvýšení ekvivalentní
hladiny akustického tlaku o 3 dB, a to z hladiny 62,5dB.
To znamená, že reálný příspěvek celého záměru SOKP 519 není deklarovaných 49,7dB nýbrž 62,5
dB.
Domníváme se, příspěvek k hlukové situaci v chráněném venkovním prostoru staveb (v
referenčních bodech) má být vyhodnocen pro záměr jako celek včetně všech jeho negativních i
pozitivních důsledků pro navazující dopravu. Vyhodnocení hlukového příspěvku pouze z hlavního
tahu SOKP 519 je nicneříkající, a to hlavně s ohledem na to, že změna intenzity dopravy na
navazujících komunikacích se očekává v řádu mnoha desítek procent. Nevyhodnocení záměru
jako celku je s podivem, jelikož zpracovatel Akustické studie SOKP 519 má k dispozici rozdílový
kartogram intenzity dopravy (viz. Příloha č. 1 Akustické studie SOKP 519), který mohl využít jako
vstup.
Obec Zdiby tímto vznáší požadavek na detailní vyhodnocení hlukových emisí záměru jako
celku, a to ve všech variantních stavech.
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2.6.2. Vyhodnocení kumulativních vlivů
Zpracovatel Akustické studie SOKP 519 deklaruje, že vyhodnocení kumulativních vlivů různých
zdrojů hluku bude provedeno v modelových výpočtech akustické situace pro dokumentaci EIA.
Obec Zdiby tímto požaduje provedení tohoto výpočtu s nejvyšší možnou pečlivostí a
promítnutí výsledků tohoto výpočtu do posouzení vlivů hluku na veřejné zdraví.
Tento požadavek mimo jiné pramení i z toho, že na několika dotčených katastrálních územích (k.ú.
Bohnice, Čimice a Březiněves) je přímo navrhováno využití limitů staré hlukové zátěže (dále jen
SHZ) a na ostatních územích se navrhuje prověření těchto limitů. Využití limitů SHZ v takto hustě
osídleném území je velmi znepokojující, jelikož mnoha nezávislými studiemi bylo prokázáno, že
ekvivalentní hladina akustického tlaku 70 dB ve dne a 60 dB v noci je přímo zdraví ohrožující.
Přestože česká legislativa dovoluje hygienické limity různých zdrojů hluku oddělovat a jednotlivé
příspěvky nesčítat, což umožňuje neadekvátní kumulaci jednotlivých zdrojů, vyhodnocení vlivů
hluku na veřejné zdraví pomocí indikátorů Ldvn (den-večer-noc) a Ln naopak příspěvky
jednotlivých zdrojů sčítat umožňuje, ba dokonce vyžaduje. To dovoluje reálně vyhodnotit
celkovou míru obtěžování hlukem a chránit obyvatelstvo alespoň prostřednictvím Akčních plánů
na snižování hluku, které plynou z evropské směrnice 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve
venkovním prostředí, vyhlášky 315/2018 Sb. o strategickém hlukovém mapování a zákona
258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Trasy vzletových/přistávacích koridorů stávající a plánované dráhy RWY 06L-24R a RWY 06R24L Letiště Praha.
Důkladné vyhodnocení kumulativních vlivů považujeme za důležité nejen kvůli přítomnosti
přistávacího/vzletového koridoru dráhy RWY 06L-24R Letiště Praha, který prochází katastrálním
územím obce Zdiby, ale především kvůli koridoru nově plánované paralelní letištní dráhy RWY
06R-24L, jejíž trasa povede přímo nad záměrem SOKP 519 a kumulativní vliv těchto dvou záměrů
bude tudíž maximální. Dle Zprávy o hlukové situaci na letišti Praha /Ruzyně za roky 2016 a 2017
jsou ve východní části k. ú. Brnky překračovány hygienické limity z leteckého provozu v noční
době. Východní část tohoto území je rovněž vystavena hlukovým emisím z mezinárodní železniční
tratě Praha-Ústí nad Labem-Drážďany.
Obec Zdiby tímto vznáší požadavek na vyhodnocení kumulativních vlivů existujících i
výhledových zdrojů hluku na celém území obce.

-

Ve vyhodnocení by pak mělo být obsaženo především:
záměr SOKP 519
záměr rozšíření Prosecké radiály a přestavby MÚK Zdiby
záměr tramvajové tratě Kobylisy – Zdiby
existující a plánovaný přistávací/vzletový koridor RWY 06L-24R a RWY 06R-24L Letiště Praha
železniční koridor Praha-Ústí nad Labem-Drážďany
2.6.3. Neprovedení výpočtu pro období výstavby
V akustické studii nebyl proveden výpočet pro období výstavby, jelikož “v této fázi projektové
přípravy není zpracován plán organizace výstavby v podrobnosti, která by sloužila potřebám
zpracování akustického posouzení“ (str. 48 oznámení). Toto nemůže být relevantním důvodem,
neboť u podobných záměrů2 ve fázi posuzování vlivů stavby na životní prostředí bývají výpočty
pro hluk ze stavební činnosti prováděny. Výpočty hluku ze stavební činnosti mohou vycházet z
předpokladů a ze zkušeností se stavbami podobného druhu. Cílem by mělo být upozornit na
problémy, které nastanou během realizace stavby, a které bude nutné řešit s vybraným
dodavatelem stavby.3 Tvrzení na str. 102 oznámení („Vzhledem k předpokládanému použití (…)
opatření lze předpokládat, že nepříznivé vlivy na obyvatelstvo během výstavby nebudou
významně negativní“) lze tedy i vzhledem k nedoložení efektivity organizačních a technických
opatření považovat za nepodložené. Vyhodnocení období výstavby „formou odborného
komentáře a doporučení“ (str. 127 oznámení) je nedostatečné.
Obec Zdiby proto požaduje provedení výpočtu v akustické studii i pro fázi výstavby Záměru.
2.6.4 Protihluková opatření
Předložená Akustická studie SOKP 519 nenavrhuje žádná konkrétní protihluková opatření, pouze
shrnuje možnosti aktivních a pasivních opatření, která je možné aplikovat.
Obec Zdiby proto jednoznačně požaduje, při zachování předkládané varianty SOKP, vedení
hlavního tahu záměru SOKP 519 v celé jeho délce (vyjma mostních konstrukcí) v tunelu pod
úrovní rostlého terénu, čímž se minimalizují negativní hlukové emise z automobilové
dopravy, minimalizuje se negativní vliv záměru na Přírodní park Drahaň-Troja a Dolní
Povltaví a zamezí se nepřirozenému oddělení obce Zdiby od severní části Prahy, které by jistě
mělo do budoucna negativní urbanistické důsledky.
Obec Zdiby zároveň vznáší požadavek na vybudování minimálně 7,5 m ozeleněného zemního
valu mezi dálnicí D8 a obcí v rozsahu staničení -1,9km až -2,3km, tedy v úseku dálnice D8,
jehož rekonstrukce je součástí záměru SOKP 519 tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana
obce Zdiby před dalším zvýšením zátěže z dopravy v této již nyní významně přetížené lokality.
Tato ochranná opatření požadujeme v dokumentaci k záměru řádně vyhodnotit a nastavit
jejich realizaci jako podmínku, která bude splněna v dostatečném časovém předstihu, aby
v době případného uvedení záměru do provozu byla již funkční (viz výsadba parku Letňany –
Kbely).
Dále obec Zdiby upozorňuje, že podle informací na str. str. 29, 30 a 32 oznámení jsou mosty přes
Vltavu, Čimické a Drahanské údolí vybavené protihlukovými stěnami, ale není uvedeno, zda bude
použitý průhledný materiál.
2 Viz např. dokumentace záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“

(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP472)
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Proto obec Zdiby v případě použití průhledného materiálu u protihlukových stěn požaduje
zařazení závazné podmínky jejich zabezpečení proti nárazům ptáků podle doporučení České
společnosti ornitologické.
Obec Zdiby vnímá potřebu vybudování okruhu kolem Prahy, ale zároveň si je vědoma prodlev
v realizaci záměru, který nyní má vést hustě osídlenou oblastí a fakticky plnit i do budoucna roli
druhého vnitřního okruhu hl. m. Prahy.
Z tohoto důvodu obec Zdiby požaduje při zachování této varianty záměru vedení SOKP 519
v tunelu, a to v celé délce záměru vyjma mostních konstrukcí. Obec Zdiby dále vznáší
požadavek na detailní rozpracování akustické studie pro záměr SOKP 519 jako celek (včetně
komunikací zasažených změnou dopravy), která vyhodnotí akustickou situaci a vlivy hluku
na veřejné zdraví na celém území obce, a to včetně vlivů kumulativních.
Akustickou studii SOKP 519, předloženou v rámci zjišťovacího řízení EIA, vnímá obec Zdiby jako
předběžnou a neúplnou, na jejímž základě nelze zaujmout zcela konkrétní stanovisko k hlukové
situaci. Stanovisko obce může být v navazující fázi řízení EIA upřesněno, popřípadě rozšířeno o
požadavky, které nebylo možné ve zjišťovacím řízení, v důsledku neúplnosti podkladů, předvídat.
2.7. Připomínky k rozptylové studii SOKP 519
Rozptylová studie (dále RS) byla provedena modelem ATEM, který je ve vyhlášce č. 330/2012 Sb.
uveden jako jedna z referenčních metod pro imisní modelování. Závěry rozptylové studie ve
smyslu možného překračování některých imisních limitů ve výhledových letech mohou být
podhodnocené, protože se zdá, že řada významných zdrojů znečištění, které v současné době
nejsou v provozu, ale v budoucnu budou, není započítaná. Popis provedení RS je navíc naprosto
minimalistický, neobsahuje řadu důležitých informací jako např. řádný popis uvažovaných
emisních zdrojů. Lze ji proto považovat za netransparentní.
RS pro proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí by také měla být zpracována dle
Metodického pokynu MŽP, Odboru ochrany ovzduší, pro vypracování rozptylových studií podle §
32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále MP RS).4 Tento pokyn v
podrobné míře popisuje požadavky na náležitosti RS, což v konečném důsledku zvyšuje její kvalitu
a transparentnost. Zde diskutovaná RS řadu požadavků MP RS nereflektuje. Konkrétní
připomínky k RS jsou uvedeny níže.
2.7.1

Neprovedení rozptylové studie pro výstavbu záměru

V kapitole 5 RS se krátce uvádějí obecné informace o zdrojích znečišťování ovzduší během
výstavby a dále se píše, že „podrobnější vyhodnocení bude provedeno v dalších stupních
projektové dokumentace na základě vypracovaného ZOV“ (str. 24 RS). RS tedy nebyla provedena
pro fázi výstavby, ačkoli MP RS na str. 3-4 požaduje, aby bylo modelování „provedeno pro vybrané
relevantní látky, které mohou být vypouštěny do ovzduší v rámci realizace, provozu nebo během
případné rekultivace hodnoceného záměru.“ Tvrzení na str. 102 oznámení („Vzhledem k
předpokládanému použití (…) opatření lze předpokládat, že nepříznivé vlivy na obyvatelstvo
během výstavby nebudou významně negativní“) lze tedy i vzhledem k nedoložení efektivity
organizačních a technických opatření považovat za nepodložené. Navíc seznam opatření pro
snížení vlivu Záměru na ovzduší během výstavby uvedený na str. 24-25 RS není vyčerpávající,
Viz vnitřní sdělení MŽP, Odboru ochrany ovzduší, k zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Pokračování v
hornické činnosti – I. etapa Doly Bílina 2019-2035“, ze dne 26.1.2017. Dostupné na
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP471
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chybí např. podmínka výběru stavebních strojů s nižšími emisními parametry znečišťujících látek,
zákaz pálení (i suchého) rostlinného materiálu a dřeva apod. Modelové výpočty pro fázi výstavby
silničních komunikací již v minulosti také byly součástí podkladů k procesu EIA u podobných
záměrů5 a jsou žádoucí i z toho důvodu, že mj. „eventuálně bude realizována nová dočasná
betonárna zajišťující obsluhu stavby“ (str. 43 oznámení).
Obec Zdiby proto požaduje provedení rozptylové studie pro fázi výstavby záměru a doplnění
dalších organizačních a technických opatření na ochranu ovzduší v době stavebních prací.
2.7.2 Neuvedení verze použitého modelu
Na str. 5 RS se uvádí název použitého rozptylového modelu. Uvedení verze chybí, ačkoli to MP RS
(str. 3) požaduje.
Obec Zdiby požaduje uvedení použité verze modelu ATEM.
2.7.3 Nedostatečný popis řešeného území
Kapitola 3.1 RS velmi krátce popisuje umístění záměru a odkazuje na výkres 1. Ten znázorňuje
rozložení referenčních (výpočetních) bodů a je z něj patrné umístění záměru. MP RS však na str.
4 požaduje „popis řešeného území, který zahrnuje popis (…) umístění zdroje ve vztahu k obytné a
jiné zástavbě a popis reliéfu (terénních poměrů) území. Mapové podklady je třeba označit
legendou, měřítkem, identifikací souřadného systému a výškopisnými údaji, ze kterých bude
patrný reliéf v okolí hodnoceného záměru. Uvedena je také informace o použitém digitálním
výškopisu.“ Část těchto údajů v kapitole 3.1 a na výkrese 1 chybí.
Obec Zdiby požaduje zpracování popisu řešeného území, umístění Záměru a výkresu s mapou
dle MP RS.
2.7.4. Nedostatečný popis liniových zdrojů
Kapitola 3.2 RS obsahuje údaje o zdrojích. Zdroj údajů o intenzitách automobilové dopravy je
uveden pouze pro stávající stav, pro výhledové stavy chybí. Lze předpokládat, že byly použity
dopravní prognózy tvořící přílohu č. 1 oznámení, v nichž jsou uváděné denní intenzity dopravy na
vybraných komunikacích v různých časových horizontech.
MP RS ale požaduje uvedení také údajů o intenzitě dopravy v podobě maximálních hodinových
počtů vozidel a pojezdů, složení dle charakteristik vozidel (podíl aut používajících vznětové nebo
zážehové motory, případně emisní třídy EURO) a informace o plynulosti dopravy. V textu RS dále
nejsou uvedeny zvolené hodnoty vstupních parametrů modelu MEFA (uvažovaná plynulost
dopravy, vytíženost nákladních vozidel apod.), který byl použitý pro výpočet emisí
z automobilové dopravy. Také není vůbec jasné, jak byla řešená výška emisí nad terénem u tří
MÚK a několika mostních objektů, které jsou na trase Záměru umístěné (viz str. 13 oznámení) a
fakt, že „většina trasy je vedena v zářezu“ (str. 26 oznámení). Konečně je zcela nejasné, jaké zdroje
emisí byly uvažované ve výpočetní variantě roku 2030, stavu bez Záměru.
Obec Zdiby proto požaduje doplnění chybějících informací o liniových zdrojích.
2.7.5. Chybějící informace o meteorologických podkladech
V kapitole 3.3 RS (Meteorologické podklady) chybí dle požadavků MP RS uvedení souřadnic
větrné růžice a způsobu jejího výpočtu.
Příkladem jsou RS pro záměry „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“
(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP472)
a
„I/12
Běchovice
–
Úvaly“
(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP473), kde byl také zhodnocen vliv stavebních prací na
kvalitu ovzduší.
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Obec Zdiby požaduje doplnění chybějících informací o meteorologických podkladech.
2.7.6

Neprovedení výpočtu pro specifické referenční body

V kapitole 3.4 RS (Popis referenčních bodů) nejsou zvoleny specifické výpočtové body tak, aby
byly vyhodnoceny největší dopady zdroje na citlivé skupiny obyvatel dle MP RS (vzdělávací a
zdravotnická zařízení, nejbližší či nejhustší zástavba apod.). Není ani uvedená zvolená výška
výpočetních bodů nad terénem.
Obec Zdiby požaduje doplnění chybějících referenčních bodů a informací o nich.
2.7.7

Nejasnosti v uložení úplných výsledků výpočtů

MP RS na str. 9 uvádí, že „úplné výsledky budou přiloženy ve formě textového souboru na CD nebo
jiném nosiči dat.“ V RS není uvedeno, kde se nacházejí úplné výsledky.
Obec Zdiby požaduje doplnění informace o umístění úplných výsledků modelování v tabelární
formě.
2.7.8

Neuvedení nejistot a limitů použitého modelu

V RS nejsou uvedeny žádné nejistoty a limity použitého modelu, mezi které mj. patří:
Model ATEM nelze použít pro určování hodnot koncentrací za velmi nízkých rychlostí větru a za
bezvětří.6 V RS chybí diskuse, jak se toto omezení konkrétně projeví na jeho výsledcích pro období
nepříznivých rozptylových podmínek.
- Není jasné, jak jsou denní dopravní špičky a možné kongesce zohledněny ve výpočtu
krátkodobých maximálních imisních hodnot. Stejně tak není jasné, jak se tyto zhoršené, ale i běžné
dopravní situace mohou promítnout do imisního příspěvku záměru v situaci zhoršených
rozptylových podmínek (viz výše).
- Není uvedena nejistota modelovaných imisních hodnot, která se může pohybovat v řádu až
několika desítek procent.7
-

Obec Zdiby požaduje doplnění diskuse všech významných omezení modelu a nejistot
výsledků, a to i do příslušné kapitoly oznámení.
2.8. Další negativní dopady na obec Zdiby
2.8.1 Hospodaření se srážkovými vodami
V dokumentaci se uvádí: „Znečištěné odpadní vody budou odváděny přes čistící zařízení lapolů a
retenční nádrže do vybraných spádově vhodných a z hlediska kapacity koryta a dalších parametrů
vyhovujících stávajících vodotečí v území. Zpevnění dotčených ploch přinese zvýšení objemu
povrchového odtoku, dle hodnot odtokového součinitele (TP 83 Odvodnění pozemních komunikací)
až o 8násobek."
Obec Zdiby požaduje v dokumentaci zpracování systému odváděním dešťové vod tak, aby
byla přečištěná a umístěná v retenčních nádržích, byla z bezpečnostního přelivu retenčních
zařízení odváděna do dalšího retenčního a vsakovacího zařízení a následně dále využívána
pro zavlažování zeleného pásu kolem záměru.

6
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str. 3 uživatelské příručky modelu ATEM, http://www.atem.cz/soubory/ke_stazeni/UzivPrirucka.pdf
str. 30 Příručky ochrany kvality ovzduší, https://www.mzp.cz/cz/prirucka_ochrany_kvality_ovzdusi

Nutnost zasakování dešťové vody v místě vzniku je v současnosti již vnímána, s ohledem na
soustavný pokles hladiny podzemních vod, jako významná a všeobecně známá s požadavkem na
upřednostnění vsaku srážkových vod na pozemku, pokud tyto vody nelze využít jiným způsobem
(například na zálivku vegetace nebo omývání zpevněných ploch, splachování, praní apod.) Tento
požadavek je uveden, mimo jiné v Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu (2017) i
ve Vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb., novelizované v roce
2009. Podle této vyhlášky musí být přednostně řešeno vsakování vody, v případě jejich možného
smísení se závadnými látkami musí být umístěno zařízení k jejich zachycení. Požadujeme,
aby
zařízení pro zachycení škodlivých látek z dešťové vody bylo využíváno již v průběhu stavby
dálnice a souvisejících zpevněných ploch tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolní půdy a vodotečí
během výstavby.
2.8.2 Změna mikroklimatu, kompenzační zeleň
Oznamovací dokumentace neřeší vliv stavby na změnu mikroklimatu. Není akceptována ani
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (2015). Již v současnosti se území obce
Zdiby vyznačuje poměrně nízkými srážkami. Dalším značným zvýšením nepropustných ploch
dojde k dalšímu závažnému narušení přirozeného hydrologického cyklu, které ohrozí životní
prostředí v obci.
Velký podíl zpevněných ploch ovlivní celkové mikroklima území a způsobí přehřívání povrchů,
zvýší se teplota vzduchu, zvýší se intenzita provětrávání, výparnost, zrychlí se odtok srážkových
vod, zvýší se prašnost atd. Zvýšené teploty během letních měsíců přispějí k ohrožení zdraví
obyvatel. Změna mikroklimatu bude mít vliv na dotaci podzemních vod a snižování jejich hladiny.
V projektu je uvedena pouze náhrada stromů, které budou z důvodu stavby vykáceny, ale
zmírnění následků změny mikroklimatu vlivem stavby není řešeno vůbec.
Proto obec Zdiby požaduje doplnění dokumentace k záměru o velkoryse řešený zelený pás
obsahující všechna patra zeleně včetně jejich zavlažování zachycenou a upravenou dešťovou
vodou i případnými vodními prvky zásobenými touto vodou. Šířka zeleného pásu musí být
určena výpočtem a doložena měřením na již realizovaných obdobných plochách na našem
území nebo v zahraničí. Vybudování ochranného zeleného pásu považujeme za nezbytnou
podmínku realizace stavby.
V tomto ohledu pouze pro úplnost upozorňujeme, že je nezbytné všechny plánované záměry řešit
v koordinaci a ve vzájemných souvislostech. V záměru např. chybí zakreslený terminál a odstavné
parkoviště pro novou tramvajovou trať, s jehož výstavbou se počítá v blízké době (zprovoznění
do r. 2024). Takový objekt by mohl být překážkou pro výsadbu ochranné zeleně v daném místě.
Tento ochranný pás spolu s doplněním o ochranné protihlukové valy (rovněž zalesněné) zmírní
následky zhoršení mikroklimatu a přispějí k redukci hluku, snížení odtoku vody a tím zajistí i
protipovodňovou ochranu, která je nutná i vzhledem k uvedenému osminásobnému zvýšení
odtoku, dále snižování rychlosti proudění vzduchu, vázání CO2, snížení teploty a vlivu tepelného
ostrova vzniklého podstatným navýšením nepropustných ploch. Tím bude zmírněn vliv stavby na
zdraví obyvatelstva.
K problematice zachytávání prachových části zelení obec Zdiby upozorňuje na následující. Na str.
102 oznámení se píše: „Je žádoucí pro etapu provozu realizovat takové úpravy a opatření této
stavby, které by významně snížily významnost a velikost předpokládaných negativních vlivů na

obyvatelstvo i na okolní území.“ Význam výsadby zeleně se v tomto smyslu popisuje na str. 165
oznámení: „Po obou stranách komunikace vysadit pás izolační zeleně (…) snižující hygienickou
zátěž záměru na své okolí.“ Nevhodně provedené výsadby vegetačních pásů ale nemusí přinést
významně pozitivní efekt z hlediska čistoty ovzduší. Naopak v některých případech se dokonce
může dostavit opačný efekt, kdy dojde ke kumulaci znečištění a nárůstu koncentrací.8
Proto obec Zdiby požaduje formulaci podmínky na stanovení vhodné podoby (šíře pásu,
druhové složení, vegetační stupně) ozelenění pomocí výpočtu dle Metodiky pro kvantifikaci
efektu výsadeb vegetačních bariér na snížení koncentrací suspendovaných částic
(ATEM/MŽP, červen 2016).
2.9. Připomínky – ostatní
2.9.1.Vliv navrhovaného záměru na ELV CZ0110154 Kaňon Vltavy u Sedlece – požadavek
společného řízení pro SOKP 518 a SOKP 519
Vliv záměru na ELV CZ0110154 Kaňon Vltavy u Sedlece je zásadně odlišně vyhodnocen
stanoviskem Magistrátu hl. města Prahy a KÚ Středočeského kraje:
Str. 3, kap. 2, odst. 5: U záměru „SOKP 519 …“… dle stanoviska … odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje číslo jednací 011263/2019/KUSK/2 ze dne
5.2.2019… lze vyloučit významný vliv navrhovaného záměru „SOKP 519 Suchdol –
Březiněves“, …
Str. 3, kap. 2, odst. 6: U záměru „SOKP 519 …“… dle stanoviska … odboru ochrany prostředí
Magistrátu hlavního města Prahy číslo jednací MHMP 209391/2019 ze dne 30.1.2019… nelze
vyloučit významný vliv navrhovaného záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“, …
Jedná se tak o přímý rozpor, který dokládá nejednoznačnost výkladů a stanovisek, které jsou zcela
zásadní pro posouzení vlivů záměru na životní prostředí. Tato rozporuplnost je navíc umocněna
skutečností, že není posuzována společně a v plných souvislostech a dopadech celá plánovaná
stavba SOKP, včetně souvisejících dopravních staveb. „Salámovou metodou“ je tak předkládán
nejen vlastní záměr, ale především dochází k neúplnému vyhodnocení vlivů částí záměru jako
celku na životní prostředí.
Z toho důvodu obec Zdiby požaduje připravit společnou dokumentaci EIA pro obě stavby
SOKP 518 a SOKP 519 najednou a posuzovat je společně v rámci jednoho řízení, protože jsou
obě stavby funkčně provázané a nemohou fungovat samostatně. Současně obec Zdiby
považuje za zásadní spojit s řešením záměrů SOKP 518 a SOKP 519 také řešení
aglomeračního okruhu pro tranzitní kamionovou dopravu, aby bylo možné stanovit dopravní
řešení opravdu komplexně tj. v širších souvislostech a v souladu s evropskou legislativou.
2.9.2. Oddělené hodnocení vlivů SOKP 519 a SOKP 518 na životní prostředí
„Předložené oznámení je zpracováno na záměr stavby „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ (…)
související stavbou další části SOKP je (…) SOKP 518 (…) Oba záměry se připravují a budou
zprovozněny současně“ (str. 10 oznámení). Oznámení se tedy týká samotné stavby SOKP 519,
zatímco akustická i rozptylová studie byly zpracovány pro situaci současně zprovozněných úseků
SOKP 518 a SOKP 519.
Obec Zdiby požaduje vysvětlení, proč není hodnocení vlivů na životní prostředí zpracováno
zároveň pro úseky SOKP 519 a SOKP 518, jsou-li tak pojaty klíčové specializované studie a
Viz Metodika pro kvantifikaci efektu výsadeb vegetačních bariér na snížení koncentrací suspendovaných
částic, ATEM/MŽP, červen 2016
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provoz jednoho úseku není možný bez provozu úseku druhého. Zároveň požaduje zařazení
závazné podmínky současného zprovoznění obou úseků SOKP.
2.9.3 Hodnocení kumulativních vlivů
Na str. 20-22 oznámení jsou uvedeny záměry v zájmovém území s potenciálně kumulativními
vlivy. Není jasné, zda se jedná o pouhý výčet těchto záměrů bez provedení vlastního hodnocení
kumulativních vlivů, nebo zda takové hodnocení bylo provedené.
Obec Zdiby požaduje provedení vyhodnocení kumulativních vlivů, pokud nebylo provedeno.
2.9.4 Problematika světelného znečištění
V trase záměru se nachází několik chráněných území (viz kapitola C.1.2 oznámení) a jedna
evropsky významná lokalita (viz kapitola C.1.3 oznámení). „Celá trasa Záměru bude osvětlena“ (str.
58 oznámení). Na str. 138 oznámení se konstatuje, že „stavba SOKP 519 bude mít po své realizaci
trvalý mírný vliv na světelné znečištění daného území.“ Není jasné na základě, čeho je vliv
zhodnocen jako mírný, nebyl-li proveden žádný výpočet. Detailní slovní komentář a problematika
světelného znečištění je blíže řešena pouze s ohledem na lidská sídla (str. 58 oznámení).
Obec Zdiby proto požaduje vyhodnocení vlivu světelného znečištění na faunu chráněných
území v trase záměru, a to v rámci procesu EIA a nikoli v dalších stupních projektové
dokumentace. Dále obec Zdiby požaduje doplnění vysvětlení, podle jakých kritérií je
hodnocená významnost vlivu světelného znečištění.
2.9.5

Nevyčíslení záborů kvalitní zemědělské půdy

Kapitola B.II.1 obsahuje údaje o vstupech pro půdu. U problematiky dotčení zemědělského
půdního fondu vyčísluje předpokládané nároky na trvalé zábory ZPF, avšak nečlení je dle třídy
ochrany, jak je běžně činěno u oznámení podobných záměrů.9 Na jiném místě oznámení (str. 146)
se pouze obecně uvádí, že „v místě vedení trasy SOKP 519 jsou zastoupeny všechny třídy ochrany
(…) V celém dotčeném území převládají velmi kvalitní půdy zařazené do I. a II. třídy ochrany.“ Nelze
akceptovat, že v tomto ohledu bude „problematika dotčení zemědělského půdního fondu (..)
detailně řešena (…) v dalším stupni PD“ (str. 42 oznámení).
Obec Zdiby požaduje vyčíslení rozsahu záborů ZPF dle třídy ochrany v rámci dokumentace
EIA záměru.
2.9.6

Dočasná betonárna

Na str. 43 oznámení se píše, že „eventuálně bude realizována nová dočasná betonárna zajišťující
obsluhu stavby.“ Pokud kapacita tohoto zařízení překročí 25 tis. t ročně, bude jej třeba podrobit
procesu EIA. Bude-li menší, bude betonárna přesto představovat významný zdroj znečištění
ovzduší a hluku, který není zmíněný v kapitole B.III.1 oznámení (údaje o výstupech – ovzduší).
Obec Zdiby požaduje zařazení následné závazné podmínky: V případě instalace dočasné
betonárny bude tato posuzována v rámci dokumentace záměru a nikoli příp. zvlášť
v samostatném procesu EIA tak, aby nedošlo k rozdělení imisního a akustického příspěvku
realizace záměru do dvou oddělených hodnocení. V případě, že v době zpracování
dokumentace záměru nebude známo, zda bude dočasná betonárna realizována, je třeba její
vliv zahrnout do akustické a rozptylové studie výstavby záměru tak, aby byl výpočet proveden
na straně bezpečnosti.

Viz např. oznámení záměru „D10 MÚK Satalice – MÚK Radonice: Zkapacitnění na 6-ti pruh“
(https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1227)
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2.9.7

Likvidace dřevěného a biologicky rozložitelného odpadu

Tabulka č. 18 na str. 54-56 oznámení uvádí předpokládané druhy odpadů vznikající v době
výstavby, a to mj. různé dřevěné materiály a biologicky rozložitelný odpad. Podobně tabulka č. 20
na str. 57 oznámení uvádí předpokládané druhy odpadů v době provozu záměru vč. biologicky
rozložitelného odpadu a jako jeden ze způsobů nakládání s odpady se pod tabulkou uvádí
spalování.
Obec Zdiby požaduje zařazení výslovné podmínky zákazu spalování jakéhokoli (i suchého)
dřeva a rostlinného materiálu v místě stavby i provozu záměru z důvodu znečištění ovzduší.
2.9.8

Posouzení vlivů záměru na klima

Na str. 80 oznámení se píše, že „podrobné posouzení záměru na klima a jeho změny bude
zpracováno v rámci Dokumentace EIA. Postup hodnocení by měl vycházet mj. z doporučení
Ministerstva dopravy „Zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně a odolnost vůči
katastrofám“, 2017.“
Obec Zdiby požaduje zpracování vlivů záměru na klima také dle Metodického výkladu k
aplikaci vybraných nových pojmů a požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a zejména ve znění zákona č. 326/2017 Sb.
(MŽP, říjen 2017).
2.9.9

Obsah chloridů v odpadních vodách

Na str. 88-89 a 92 oznámení se uvádí stav kvality vodotečí, které mohou být realizací záměru
dotčeny a také kvalitu podzemních vod. Informace jsou čerpány z průzkumů z let 2007 a 2013.
Dále se na str. 143 oznámení uvádí potřeba monitoringu povrchových a podzemních vod: „Rozsah
sledování by měl zohlednit vzhledem k vodnosti rozdílnost ročních období a nadále sledování
fyzikálně-chemických parametrů, obsah kyslíku, těžké kovy, PAU, PCB , NEL, BTEX a chlorované
alifatické uhlovodíky.“ Vzhledem k předpokládanému zatížení odpadních vod posypovými solemi
je třeba provádět monitoring i na obsah chloridů.
V rámci zpracování dokumentace Záměru požaduje obec Zdiby aktualizaci informací o
kvalitě povrchové a podzemní vody, a to také s ohledem na z hlediska provozu záměru
kritický parametr obsahu solí. Tento parametr je třeba zahrnout i do plánu monitoringu.
2.9.10 Nedostatečné provedení vyhodnocení vlivů na zdraví z hlediska ovzduší
Na str. 105 oznámení se u hodnocení zdravotních vlivů z hlediska ovzduší píše, že „kvantifikace
[byla] provedena pro 100 obyvatel v každé z lokalit.“ Důvodem je, že byla uvažována změna imisní
zátěže týkající se „vždy jen nejvíce ovlivněné části zástavby.“ Dále se na str. 109 oznámení u
benzo(a)pyrenu uvádí, že „v nejvíce dotčených částech obytné zástavby se nárůst zdravotního rizika
již pohybuje nad hranicí přijatelného rizika“ a u suspendovaných částic byl zjištěn nárůst dnů
s pracovní neschopností nad hranicí jednoho nového případu. Na str. 110 se pak přesto shrnuje,
že „předpokládané vlivy budou málo významné.“
Obec Zdiby požaduje provedení vyhodnocení zdravotních vlivů z hlediska ovzduší vždy pro
celá území jednotlivých obcí, tj. všechny obyvatele. Dále požadujeme doplnění vysvětlení,
podle jakých kritérií je hodnocená celková významnost vlivů, je-li nárůst zdravotního rizika
z expozice benzo(a)pyrenem nad hranicí přijatelného rizika hodnocen jako málo významný.
3.

Závěr

Obec Zdiby se vybudováním SOKP 519 stane součástí velkého dopravního křížení, obcí
obklíčenou dálnicemi a kapacitními silnicemi. Ke stávajícím dopravním zatížením (D8,

II/608, letecký koridor) přibude další velká dopravní stavba, která významně ovlivní
životní prostředí v jejím okolí. Navrhovaný záměr bude mít na obec významně negativní
vliv, a to v situaci, kdy zatížení některých složek životního prostředí je v zájmovém území
již v současném stavu nadlimitní. Proto je zcela nezbytné, aby všechny negativní vlivy byly
úpravami záměru, zahloubením do tunelu, protihlukovými valy, zelení a dalšími
opatřeními investorem průkazným způsobem odstraněny a nepředstavovaly ekologickou
zátěž a při realizaci kompenzačních opatření také finanční zátěž pro obec, která by se
musela následně po desetiletí sama vyrovnávat s řešením negativních vlivů stavby na její
obyvatele.
Z těchto důvodů obec Zdiby ve smyslu výše uvedených připomínek požaduje důsledné
vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí, a to i ve variantním hodnocení.
Příloha č. 1: Zhodnocení kartogramů

stávající stav
2018
D8 před MÚK Zdiby
D8 za MÚK Zdiby
Ke Zdibsku
I/9
Pražská horní úsek
Pražská dolní úsek
Průběžná

nulová varianta
2030

změna oproti
základní varianta
změna oproti
základní varianta
změna oproti
stávajícímu stavu
2030
stávajícímu stavu
2050
stávajícímu stavu

OA

NA

OA

NA

OA

NA

OA

NA

OA

53900
68800
20300
14900
17400
17400
8000

11510
13220
2370
1230
730
700
200

53900
73000
20700
15500
15600
16000
9000

12810
14860
2390
1380
670
630
210

0%
6%
2%
4%
-10%
-8%
13%

11%
12%
1%
12%
-8%
-10%
5%

53500
86600
21700
23200
9500
16000
10100

12960
14930
2500
1510
1270
1360
220

-1%
26%
7%
56%
-45%
-8%
26%

nárůst menší než 20%
nárůst vyšší než 20%
pokles
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NA
13%
13%
5%
23%
74%
94%
10%

OA

NA

OA

NA

57900
92600
21500
22200
9500
14800
10300

13810
16430
2580
1060
490
600
230

7%
35%
6%
49%
-45%
-15%
29%

20%
24%
9%
-14%
-33%
-14%
15%

