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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTØEDI

Vyøizuje/linka
Ing. Žáková/4425

Datum
21.03.2007

Váš dopis zn. SZn.
S-MHMP-417045/2006/00PNI/EIA/263-2/Žá

podle § 7 zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní

prostøedí), v platném znìní (dále jen zákon)

Zámìr: Stavba è. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov, Praha 5, Praha 13

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 9.1, kategorie II, pøíloha è. 1
Novostavby, rozšiøování a pøeložky silnic všech tøíd a místních komunikací
tøídy (zámìry neuvedené v kategorii I).

a II

Oznamovatel: Hlavní mìsto Praha
Magistrát hl. m. Prahy
odbor mìstského investora
Mariánské námìstí 2
11001 Praha 1
IÈ: 00064581

Umístìní: hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 5, Praha 13
Radlice, Jinonice, Stodùlky

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Charakter a kapacita zámìru: Pøedmìtem posuzovaného zámìru je výstavba
radiální komunikace, propojující dálnici 05 (Rozvadovská spojka) a mìstský okruh
v lokalitì Zlíchov.

Proces výbìru varianty vedení Radlické radiály (dále jen RR) probíhal dlouhou dobu
a tzv. "segregovaná" varianta byla vybrána na základì urbanistické studie a studie
proveditelnosti.

Zdùvodnìní potøeby zámìru vychází z celkové koncepce øešení dopravní sítì na
území hlavního mìsta Prahy. Jedná se o mìstskou komunikaci sbìrné tøídy 81,
délky cca 5 km.
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Radlická radiála je tvoøena následujícími úseky:

Úsek MÚK Bucharova MÚK Øeporyjská

Trasa radiály o délce 1155 m je vedena pomìrnì úzkým koridorem mezi
protihlukovým valem k Jihozápadnímu mìstu (dále jen JZM) a zástavbou na stranì
k Vidouli.

MÚK Øeporyjská
Pøes tento napojovací uzel jsou øešeny dopravní vztahy mezi RR a ul. Jeremiášova a
Bucharova se širšími vazbami na obytné celky Nové Butovice, Stodùlky, Velká
Ohrada a Øeporyje.
Køižovatka je navržena ve tvaru prstencové køižovatky s pøevedením hlavního smìru
RR pøes okružní køižovatku mimoúrovòovì, po mostním objektu. Do okružní
køižovatky jsou zaústìny ulice Øeporyjská, rampy RR a v pokraèování ul. Øeporyjské
ul. Karlštejnská.

Úsek MÚK Øeporyjská - tunel Butovice
Úsek je charakterizován pøechodem z pøemostìní v MÚ K Øeporyjská do tunelu
Butovice. Radlická radiála se postupnì pøesouvá do koridoru Radlické ulice. Pøed
portálem tunelu Butovice je situována MÚ K Butovice, polovina kosoètvereèné
køižovatky. Podélný sklon zde dosahuje nejvyšší hodnoty na otevøeném úseku tj.
4,5%. Tento úsek si vyžádá znaèné množství pøeložek inženýrských sítí. Délka úseku
èiní 546 m.

Tunel Jínoníce - tunel Butovíce
Otevøený úsek Radlické radiály mezi tunely je situován v koridoru Radlické ulice v
úrovni 7 m pod stávající vozovkou Radlické ulice. Komunikace je z obou stran
sevøena kombinací opìrných zdí a záøezu. Tento úsek si vyžádá znaèné množství
pøeložek inženýrských sítí. Délka úseku je 218,5 m.

Tunel Butovice - tunel Radlice
Tento úsek zaèíná východnì od stranice metra Jinonice, kde Radlická radiála opouští
koridor Radlické ulice a stáèí se do prostoru bývalé cihelny. Až k portálu tunelu
Radlice pokraèuje rovnobìžnì s železnièní tratí. V tomto úseku je navržena MÚK
Jinonice. Prvá èást je napojena na ulici Radlickou vstøícnì proti ulici Puchmajerova,
druhá èást je navržena v èásteènì vytìženém prostoru cihelny a je napojena na ulici
Radlickou pod nádražím ÈD Praha - Jinonice. Souèástí je hloubený objekt
tunelového charakteru - podjezd pod nádražím Jinonice délky 106 m a znaèný
rozsah zárubních zdí. Délka úseku èiní 582 m.

Souèástí stavby RR jsou jednotlivé úseky okolních komunikací
Jedná se o:

Pøeložka ulice Swarzenberská

Radlická ulice v úseku Stará Stodùlecká - Novoveská a ulice Stará Stodùlecká

Komunikace po stropì tunelu Butovice až ke kasárnám v Butovicích (nová Radlická)
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Komunikace pøes areál kasáren v Butovicích (nová Radlická) a pøestavba ul.
Radlická, Puchmajerova a V Záøezu u metra Jinonice

Pøestavba ulice Køížová, Ke Sklárnì a rampy MÚK Zlíchov

Pøedkládané øešení RR obsahuje 3 tunelové stavby:

Tunel Butovice
Jedná se o hloubený tunel ve stanièení 1,830 - 2,177 o celkové délce 341,0 m, který
je navržen jako železobetonová monolitická konstrukce s rovným stropem a
spoleènou støední dìlící stìnou. V polovinì tunelu je v této stìnì navržen prùchozí
otvor pro možnost pøístupu jednotek integrovaného zásahového systému.
Komunikace je v obou smìrech v celé délce tunelu navržena jako dvoupruhová.
Výška prùjezdného profilu je uvažována 4,5 m. Výška zásypu nad konstrukcí tunelu
je promìnlivá a dosahuje max. 5,0 m. V úrovni terénu je pùdorysnì nad tunelem
vedena povrchová obslužná komunikace.

Tunel Jínoníce
Jedná se o hloubený tunel ve stanièení km 2,395.567 - 2,702.950 o celkové délce
307,4 m obdobného charakteru jako tunel Butovice. Z hlediska šíøkového uspoøádání
je komunikace navržena jako dvoupruhová pro každý smìr, mimo úseku o délce cca
150 m u západního portálu, kde zasahuje pøipojovací pruh a komunikace je zde
navržena jako tøípruhová.

Tunel Radlice + západní hloubené úseky
Radlický tunel je v pøevážné délce ražený, o celkové délce dvou jednosmìrných
tunelových trub 4 828 m.
Jižní tunel ve smìru klesání trasy RR je dvoupruhový ve spádu 5,13 %, celkové
délky 1573 m.
Severní tunel ve smìru stoupání trasy RR je tøípruhový ve stoupání 5,55 %, celkové
délky 1496 m.
Z hlediska šíøkového uspoøádání je severní tunelová trouba (dále jen STT) navržena
jako tøípruhová (dva prùbìžné a jeden stoupací pruh), která se v raženém tunelovém
rozpletu dìlí na dva dvoupruhové tunely (rampa G a J), které se napojují na již
zprovoznìnou èást MO v úseku Zlíchov - Radlická.
Vzestupný tunel je navržen v pøíèném uspoøádání 3 x 3,50 m s vodícími proužky 0,50
m, tj. celkové šíøce vozovky 11,50 m, s nouzovými oboustrannými chodníèky širokými
1,00 m.
Protil jižní tunelové trouby (dále jen JTT) je v celé své délce navržen jako
dvoupruhový, který se v raženém tunelovém rozpletu rozšiøuje o odboèovací pruh a
dále se dìlí na dva samostatné dvoupruhové tunely (rampa H a I).
Sestupný tunel má pøíèné uspoøádání 2 x 3,50 m s vodícími proužky 0,50 m, tj.
celkové šíøce vozovky 8,00 m, s nouzovými oboustrannými chodníèky širokými 1,00
m. U prùjezdných tunelových propojek (4 v trase tunelu) jsou zøízeny nouzové zálivy.
Výška prùjezdného protilu je uvažována 4,5 m.
Výdechový objekt je stabilizován v èásti západního portálu, pøípadnì mùže být v další
tázi projektové pøípravy mírnì upraven dle rozsahu dalšího technologického zázemí
tunelu spadající do øešeného území.
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Souèástí tunelù jsou technologická centra:

TGC Jinonice - jako souèást hloubeného tunelu v Jinonicích
TGC Dívèí hrady - jako podzemní objekt ve stanièení cca km STT 4,400 spojený s
vìtracími šachtami a výdechem vzduchotechniky na povrchu
TGC Zlíchov 1, 2 a 3 - jako souèásti hloubených tunelù jednotlivých ramp v oblasti
Zlíchova.

Ve stanièení km STT 4,211.852 v místì tunelové propojky è. 4 je RR spojena s
trasou Metra propojovací štolou o délce 267,806 m a sklonu 6,03 %. Štola je
navržena vejèitého tvaru se sekundárním ostìním a mezilehlou celoplošnou izolací.

Prùbìh zjiš•ovacího øízení: Pøi zjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu
mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom
kritéria, která jsou stanovena v pøíloze è. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné
stranì vlastní zámìr a pøíslušné zájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající
významné potenciální vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí. Pøi urèování,
zda zámìr má významné vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží k obdrženým vyjádøením
veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených územních samosprávných celkù.

Oznámení zámìru (záøí 2006) dle pøílohy È. 4 zákona bylo zpracováno kolektivem
zpracovatelù pod vedením RNDr. Vìry Kameníèkové, držitelky autorizace dle
zákona. Ze závìru pøedloženého oznámení vyplývá, že na základì posouzení vlivù
stavby na životní prostøedí nebyly zjištìny tak významné skuteènosti, které by
znemožòovaly realizaci a provozování zámìru. Pøi dodržování navržených podmínek
a dalších podmínek, které vyplynou z dalších fází projektové pøípravy stavby nebude
zámìr spojen s negativními vlivy na složky životního prostøedí a zdraví obyvatel.

Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.

K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha

(vyjádøení è.j. PRM 11/2007 ze dne 14. 12.2006)
. mìstská èást Praha 5 .1' :'~

(vyjádøení zn. ODŽ/1 07294-06/248-2006/køikv ze dne 30. 11. 2006)
. mìstská èást Praha 13

(vyjádøení è.j. 2/star/07 ze dne 2.1.2007
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy

(vyjádøení è.j. ÚPL/1226/6136/81226/06 ze dne 27.11.2006) c

. Èeská inspekce životního prostøedí - Oblastní inspektorát Praha

(vyjádøení è.j. 41/ØI/0635212.01/07/PVB ze dne 25. 1. 2007)
. odbor dopravy Magistrátu hlavního mìsta

(vyjádøení è.j. MHMP/430235/2006/DOP-04/Jv ze dne 5. 12.2006)
. odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta

Prahy
(vyjádøení MHMP 430241/2006/Dan ze dne 3. 1. 2007)
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odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení SZn. S-MHMP-417045/2006/1/00PNI ze dne 20.12.2006)
Obèanské sdružení Za naši budoucnost, V Holešovièkách 25, 182 00 Praha 8
(vyjádøení ze dne 5. 12.2006)
Vyjádøení obyvatel pøilehlé obytné zástavby Jinonic
(vyjádøení ze dne 5. 12.2006)
Sdružení na ochranu v oblasti Farkánì a Vysoké, Praha 5
(vyjádøení ze dne 7. 12.2006)
Olga Burešová, Hlubocká 1, 158 00 Praha 5 - Jinonice
(vyjádøení ze dne 7. 12.2006)
Obèanské sdružení BUTOVICE - PROKOPSKÉ ÚDOLí
(vyjádøení ze dne 21.12.2006)
Obèanské sdružení Jinonice - Vidoule, Na Pomezí 20, 158 00 Praha 5
(vyjádøení ze dne 21. 12.2006)
Jiøí Tráva, Roman Matocha, Jan Krabec, Peter Karvacký
(vyjádøení ze dne 17. 1.2007 a 29. 1.2007)
Obèanské sdružení Atelier pro životní prostøedí.

.

.

Jednotlivá vyjádøení obsahují následující skuteènosti:

Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) z hlediska urbanistické koncepce sdìluje, že
posuzovaná trasa RR je v souladu s platným Územním plánem sídelního útvaru hl.
m Prahy (dále jen ÚPn) po schválených zmìnách Z 0769/05 a Z 1000/00 (revize
ÚPn). Radlická radiála je v ÚPn vyhlášená jako veøejnì prospìšná stavba è.
17/DK/5.
HMP doporuèuje provìøit etapové øešení radiály v prostoru mimoúrovòové køižovatky
Nové Butovice. V 1. etapì by bylo možné realizovat pouze okružní køižovatku na
terénu a v pøípadì potøeby jako 2. etapu vybudovat mimoúrovòové vedení hlavního
tahu.
HMP upozoròuje na rozpor str.18 oznámení ohlednì stabilizace výdechového
objektu Oe stabilizován v èásti západního portálu) a výkresu è. 1.A - Celková situace
(zakreslený ve vrcholové partii Dívèích hradù). Na výkresu è. 1.A nejsou rovnìž
pojmenovány úseky komunikací v souladu s názvy uvedenými v textové èásti.

Z akustického hlediska nemá HMP k pøedloženému posouzení hlukové situace
zásadních pøipomínek. Pouze doporuèuje pro pøehlednìjší zobrazení rozložení hluku
v území pomocí izofon pøekreslit vypoètené izofony do reálného mapového podkladu,
nebo v pøípadì výpoètu pomocí digitální mapy vytisknout i vrstvu s objekty a
komunikaèní sítí. Vlastní pracovní grafické výstupy z programu Hluk+ nejsou pro
celkové hodnocení situace v dané lokalitì dostateènì pøehledné.

Z hlediska ochrany ovzduší HMP konstatuje na základì pøedloženého oznámení, že
vzhledem k rozsahu plánované dopravy na této komunikaci bude pouze v
bezprostøední blízkosti radiály docházet k pøekraèování limitù podle zákona è.
86/2002 Sb. Objem emisí z provozu radiály se sice zvýší, ale tento nárùst bude více
než kompenzován poklesem emisí z dopravy na ostatní silnièní síti. Imisní situace
byla charakterizována na základì vyhodnocení modelu koncentrací škodlivin ATEM
2004. Celková imisní situace v rozptylové studii není uvedena.
Nejvýznamnìjším zdrojem emisí bude horní portál tunelu Radlice. Pokud budou
emise z tunelu vycházet pouze portálem, mohou v blízkém okolí pùsobit nadlimitní
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koncentrace NO2 a PM1o, ovšem v blízkém okolí portálu nejsou žádná obytné
objekty.
K nárùstu zneèištìní dojde i v okolí portálu Zlíchov, ovšem k pøekraèování limitù zde
podle rozptylové studie nebude docházet. Toto konstatování je v rozporu s
hodnocením celkové imisní situace v daném území, kde jsou již za souèasného stavu
pøekraèovány limity pro imisní koncentrace NO2 a PM1o.
Zpracovatelé studie pøedpokládají, že špatnì prùjezdná ulice Radlická bude limitovat
poèet automobilù, které mohou za den tímto územím projet, a proto emise z dopravy
nedosáhnou vysokých hodnot. Do výpoètu ovšem nebyly zahrnuty emise z kongescí
dopravy, kdy automobily budou stát v kolonách, eventuelnì hledat náhradní, lépe
propustné trasy.
Studie uvádí, že výška vzduchotechnického komína u horního portálu tunelu Radlice
byla stanovena na 15 m, což by mohlo vyvolat zhoršení kvality ovzduší pro budoucí
zástavbu v okolí. Pøi vyšší výšce budoucí zástavby bude také nutno upravit i výšku
vzduchotechnického komínu.

Z hlediska mìstské zelenì HMP konstatuje, že vedení RR je v souladu se zmìnou
ÚPn Z 0769/05, která mírnì upravuje prùbìh celomìstského systému zelenì v
dotèeném území.
Vzhledem k charakteru posuzované dokumentace byl zatím zpracován pouze
výbìrový dendrologický prùzkum. Potenciálnì dotèenou vegetací budou plochy v
okolí stanice metra Nové Butovice, zeleò ve starých Jinonicích a kolem vyústìní
tunelových trub u Vltavy. Je nutné, aby døeviny vyšších sadovnických hodnot byly
zachovány. V dalších stupních projektové pøípravy zámìru je nutné doložit
rozpracovanìjší prùzkum, vyhodnocující zásahy do vzrostlé vegetace.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny HMP konstatuje, že smìrové vedení RR v
zásadì odpovídá platnému ÚPn.
Pøedložené oznámení však obsahuje jednu nesrovnalost - na nìkolika místech v
textu (napø. str. 87, str. 167 atd.) je uvedeno, že regionální (správnì má být lokální)
biokoridor územního systému ekologické stability (ÚSES), jenž je v ÚPn oznaèen
L4/242, bude pøes Radlickou radiálu pøeveden v místì hloubeného tunelu. V
grafických podkladech však tento tunel leží více východnìji, takže by zmínìný
biokoridor nemohl být vykøížen mimoúrovòovì. Tento rozpor je nutno odstranit.
Kromì zmínìného problému s ÚSES stavba nezasahuje do žádných limitù ochrany
pøírody a krajiny, všechna zvláštì chránìná území pøírody, pøírodní parky i ostatní
prvky ÚSES míjí èi je podchází raženými tunely. Památné stromy se v trase
nevyskytují. Biologické mapování neodhalilo výskyt vzácných rostlinných nebo
živoèišných druhù, kvùli nimž by bylo nutno pøijímat speciální opatøení. Zásah do
krajinného rázu lze oznaèit jako únosný.
Prùzkum zelenì byl v této fázi proveden pouze orientaènì, se zamìøením na zjištìní
hodnotnìjších døevin v dotèeném prostoru stavby. Dle výsledkù nemohou být
zasaženy žádné opravdu kvalitní soubory zelenì ani významní jedinci. V dalších
fázích projektové dokumentace bude nutno zásahy do vegetace upøesnit a zpracovat
návrh vegetaèních úprav stavby pro její lepší zaèlenìní do krajiny. V rámci
kompenzaèních opatøení a výsadeb HMP doporuèuje realizovat tu èást výše
jmenovaného biokoridoru ÚSES L4/242, která vede v tìsném soubìhu s Radlickou
radiálou.
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Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu HMP sdìluje, že pro realizaci
stavby budou nutné zábory zemìdìlského pùdního fondu trvalé i doèasné. Celkový
pøedpokládaný zábor je cca 2,5 ha, z toho je 1,5 ha orná pùda mimo souèasnì
zastavìné území a cca 1 ha zahrady uvnitø souèasnì zastavìného území. K záboru
ZPF dochází hlavnì v místì MÚK Øeporyjská, další zábory budou pøi portálech
raženého tunelu, jehož celá trasa vede pod zemìdìlskou pùdou.
Podrobné vyhodnocení záborù ZPF bude provedeno v další fázi projektové pøípravy
zámìru.
Z hlediska ochrany ZPF je uvedený zámìr v souladu s platným ÚPn a vliv na pùdu je

pøijatelný.

Z geologického hlediska HMP nemá k pøedloženému oznámení výhrady, materiál
obsahuje všechny náležitosti v požadovaném rozsahu a kvalitì a lze jej akceptovat.

Z hlediska hospodaøení s odpady HMP konstatuje, že kapitola "Odpady" v oznámení
je zpracována velice kvalitnì, jsou zde uvedeny druhy odpadù z demolic stávajících
objektù a komunikací, výstavby a provozu komunikace.
V dokumentaci není opomenuta hrubá bilance zemních prací, ani množství odpadù
z demolic stávajících objektù. V oznámení jsou popsány èerné skládky, které se
nacházejí ve stopì RR a jsou zhodnoceny potenciální kontaminace horninového
prostøedí a podzemních vod.
K pøedloženému zámìru, resp. k pøedloženému oznámení HMP nemá v zásadì
žádných pøipomínek a lze jej z hlediska odpadù a odpadového hospodáøství
akceptovat.

Z dopravního hlediska má HMP k pøedloženému oznámení tyto pøipomínky
V kapitole 8.2.4. (Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu) je uvedeno, že "...
provoz na komunikaci zajistí bezproblémové napojení dálnice 05 na mìstský okruh
na Zlíchovì a následné propojení s ostatními místy pražské aglomerace... ". K tomu
HMP uvádí, že RR by mìla sloužit prioritnì pro vnitromìstskou automobilovou
dopravu a nikoliv pro tranzitní dopravu. Aglomeraèní vztahy by se mìly realizovat
pøedevším s využitím Pražského okruhu po obvodu hlavního mìsta.
Grafické pøílohy oznámení obsahují zmenšené situaèní øešení a podélný øez. Na
základì doložených pøíloh se HMP nemùže k technickému øešení stavby komplexnì
vyjádøit.
HMP doporuèuje s poukazem na technickou nároènost øešení MÚK Øeporyjská a
problematický prostorový úèinek její mostní estakády vùèi zástavbì v okolním území
provìøit možnost etapového øešení pøedmìtné køižovatky, kdy nejprve by byla
realizována její spodní úroveò s okružní køižovatkou a navazujícími úseky
komunikací. K realizaci mostní estakády by se mìlo pøistoupit až po vyèerpání
kapacity etapového øešení.
Uspoøádání doprovodné obslužné komunikaèní sítì podél RR zatím HMP nepokládá
za zcela definitivní. V prostoru areálu Waltrovky v Jinonicích je tøeba návrh
koordinovat ze zámìry nové zástavby.
HMP v oznámení postrádá podrobnìjší údaje týkající se staveništní dopravy.
HMP nesouhlasí s využitím ulice Na Pomezí jako objízdné trasy z dùvodu stávajících
nevyhovujících parametrù této komunikace pro navrhované využití, pøípadnì
z hlediska zásadních dopadù do území v pøípadì jejího rozšíøení a rekonstrukce.
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Z hlediska zásobování vodou HMP
neovlivòuje negativnì životní prostøedí.

uvádí, že navržené zásobování vodou

Z hlediska odkanalizování a vodních tokù HMP nemá zásadních pøipomínek a
specifikuje požadavky pro další projektovou pøípravu stavby.
Dokumentace pro územní rozhodnutí musí mimo jiné obsahovat podrobný návrh
øešení odvodnìní komunikace vèetnì stanovení odtokového množství, projednaný se
správcem deš•ových kanalizaèních øadù a správcem toku pro jednotlivé
odvodòované úseky a vliv na velikost retenèních zaøízení. Rovnìž musí být stanoven
zpùsob zneškodòování odpadních splaškových vod bìhem výstavby. Dále je nutno
pøi pøípravì a realizaci stavby respektovat a provést ochranná opatøení uvedená v
oddílu D. IV. oznámení.

Z hlediska zásobování zemním plynem HMP upozoròuje, že územím dotèeným
pøedmìtnou stavbou prochází nadøazený vysokotlaký plynovod ON 300, který je
nutno respektovat ve smyslu §§ 68 a 69 zák. È. 458/2000 Sb. Jinak k posuzovanému
zámìru nemá pøipomínky.

Z hlediska zásobování teplem bez pøipomínek.

Z hlediska zásobování elektrickou energií se zámìr negativnì pro životní prostøedí
projeví pouze ve fázi pøeložek budovaných v rámci výstavby radiály, a to pøi
provádìní zemních a montážních prací. Po dokonèení stavby se její vliv na životní
prostøedí neprojeví.
HMP upozoròuje, že pøeložka navrhovaná v oznámení není v souladu s platným
ÚPn.

Z hlediska telekomunikací upozoròujeme, že navrhovaná stavba køižuje kabelovody
stávajících nad øazených telekomunikaèních sítí. Pøeložky kabelovodù bude tøeba
øešit v dalších fázích projektové pøípravy zámìru.

Mìstská èást Praha 5 nemá k pøedloženému zámìru stavby RR pøipomínek a bere
na vìdomí vyjádøení odboru dopravy a ochrany životního prostøedí Úøadu MÈ Praha
5 è.j.1 04502/06/248/køikv uvedené v pøíloze.

Z hlediska ochrany pøírody jsou uvedeny pøipomínky ke kácení døevin. Tuto oblast je
nutno vypracovat podrobnìji, napø. zanesením do ortofotomapy v mìøítku 1 : 5000 s
vyznaèením dotèených døevin, a to i keøových skupin a vycházet pøitom ze
souèasného zastavìní lokality (napø. stavba Radlická Business Park (parc.è.
1236/70,.. .,k.ú. Jinonice), Rezidenèní ètvrt' Botanica vèetnì protihlukové ochrany).
Plánované výsadby jsou v oznámení zmínìny pouze okrajovì. MÈ považuje za
vhodné, aby souèástí stavby byly výsadby izolaèní zelenì a to na všech vhodných

pozemcích.
Oznámení neøeší problematiku zprùchodnìní prvku ÚSES L4/242 pro živoèichy
v místì køížení s RR (u køižovatky Radlická x Stodùlecká) ani v místì køížení s
navrhovanou komunikací spojující ulice Radlická a Novoveská.

Z hlediska zemìdìlského pùdního fondu MÈ upozoròuje, že na pozemky, které jsou
souèástí ZPF bude vydán souhlas s trvalým a doèasným odnìtím pùdy ze ZPF. Pøi
doèasném odnìtí zemìdìlské pùdy, které bude urèeno pro manipulaèní pruhy a
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zaøízení staveništì bude po skonèení stavby provedena technická a biologická
rekultivace.

Z hlediska odpadového a vodního hospodáøství jsou uvádìny povinnosti plynoucí
z pøíslušných zákonù. Je požadováno zabývat se vlivem zimní údržby, tzn.
koncentrací chloridù v recipientech.

variantu segregovanou v jejíZ hlediska ochrany ovzduší MÈ preferuje tzv.
nejaktuálnìjší podobì.

Mìstská èást Praha 13 uvádí, že území dotèené realizací stavby není souèástí
maloplošných ani velkoplošných zvláštì chránìných území ani jejich ochranných
pásem. Na celkové ploše zkoumaného území byl prokázán výskyt flóry a fauny
zvláštì chránìných druhù ve smyslu vyhlášky MŽP ÈR è. 395/1992 Sb., kterou se
provádí nìkterá ustanovená zákona ÈNR è. 114/1992 Sb., o ochranì pøírody a
krajiny v platném znìní. Výstavba a následnì i provoz komunikace nebude mít na
populaci zjištìných druhù Uedincù) ohrožující èi omezující vliv.
Z dùvodu realizace pøedmìtného zámìru bude nezbytné odstranit døeviny rostoucí
mimo les a požádat pøíslušný úøad o vydání pøíslušného rozhodnutí.
V pøípadì realizace stavebního zámìru bude pøedložen ke schválení projekt
vegetaèních úprav. Výsadba døevin bude provedena v souladu s pøíslušnými ÈSN a
dùraz bude kladen na výsadbu kvalitních stromù a keøù tak, aby nedošlo ke kolizi se
stávajícími ani navrhovanými inženýrskými sítìmi, zpevnìnými plochami apod.

Z hlediska odpadového hospodáøství nemá MÈ zásadní pøipomínky, nebo• nakládání
s odpady jak v prùbìhu výstavby, tak za provozu je zpracováno pøehledným
zpùsobem. Do dalšího stupnì projektové dokumentace MÈ požaduje zapracovat
maximální recyklaci vzniklého odpadu v recyklaèním zaøízení.

Z hlediska vodního hospodáøství MÈ požaduje zachycování splachù ropných látek a
použití technologických procesù ke snížení množství chloridù ze zimního posypu.

Z hlediska ochrany ovzduší MÈ konstatuje, že pøedložená varianta trasy RR je
øešena pouze ve variantì A (Radlická radiála v prostoru MÚK Øeporyjská na mostní
konstrukci). V prùbìhu záøí a øíjna 2006 bylo otevøeno projednání varianty B
spoèívající v umístìní na úrovni terénu a umístìní tzv. rondelu v horní poloze. MÈ
Praha 13 usnesením RMÈ è. 712 ze dne 18.12.2006 souhlasí pouze s variantou B.
Pøedpokládaná intenzita dopravy v úseku køižovatky Øeporyjská - Stodùlecká v roce
2015 bude èinit 69 352 osobních vozidel a 6 580 nákladních vozidel za 24 hodin.
Vzhledem k navrženému zpùsobu odvìtrání tunelových èástí radiály (portály
jednotlivých tunelù na území MÈ Praha 13) bude nutno ve zkušebním provozu
provádìt mìøení koncentrací zneèiš•ujících látek u nejbližších obytných objektù a na
základì výsledkù mìøení upravit režim vìtrání.
Na poèátku výstavby požaduje eliminovat zvýšení hlukových hladin a prašnosti,
provìøit mìøením stav stávajících oken na blízkých objektech a v pøípadì
pøekraèování povolených hlukových a prašných limitù zainvestovat výmìnu oken
nebo dle potøeby opatøit tìsnìním.
V závìru vyjádøení MÈ Praha 13 zdùrazòuje, že pøedložená rozptylová i hluková
studie doporuèují provést potøebná mìøení pøed zapoèetím stavby a pokraèovat v
nich nejen bìhem stavební èinnosti, ale i po uvedení RR do provozu.
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Pøi realizaci varianty B a splnìní požadavkù z jednotlivých oblastí životního prostøedí
k dodržení preventivních opatøení k vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci
nepøíznivých vlivù, které by mohly vzniknout nebo vzniknou výstavbou nebo
provozem RR, lze s navrženým zámìrem vyslovit souhlas.

Hygienická stanice HMP (dále jen HS HMP) uvádí, že z hlediska zájmù ochrany
veøejného zdraví je nutno klást nejvìtší dùraz na vyhodnocení akustické zátìže z
provozu výše uvedeného zámìru, a to vèetnì návazné dopravy. Pøedložená
dokumentace neøeší navýšení akustické zátìže na pøíjezdových komunikacích k
novì budovanému propojení. Z tohoto dùvodu je nutno dopracovat akustickou studii
na tìchto komunikacích. V budoucnu dojde k navýšení dopravních vztahù, což bude
mít za následek navýšení již tak vysokých hladin hluku z automobilové dopravy.
Navíc se jedná o novou komunikaci, u které HS HMP upozoròuje na nutnost
vyhlášení ochranného hlukového pásma, které musí být trojrozmìrné a které vymezí
prostor, na jehož hranici bude dodržen hygienický limit hladin hluku pro denní i noèní
dobu (v LAeq 60/50 dB), a to vèetnì jeho režimu, tj. vyhlášení stavební uzávìry a
návrhu opatøení na ochranu stávajících chránìných objektù pøed hlukem. Hlukové
pásmo musí být vyhlášeno souèasnì s vydáním územního rozhodnutí vybrané
varianty. Návrh na vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu musí být
projednán s HS HMP. Opatøení, která vyplynou z vyhlášení ochranného pásma musí
být zahrnuta do projektu.
Vzduchotechnické výdechy jako stacionární zdroj hluku nesmí pøed nejbližší obytnou
zástavbou pøekroèit 40 dB V LAeq 8h. Na základì této skuteènosti musí být
pøepracována kapitola týkající se stacionárních zdrojù.
V závìru vyjádøení HS HMP požaduje zpracování dokumentace zámìru podle
zákona È. 100/2001 Sb. v platném znìní.

Èeská inspekce životního prostøedí (dále ÈIŽP) z hlediska ochrany ovzduší a
odpadového hospodáøství nemá pøipomínek.

Z hlediska ochrany vod nemá ÈIŽP k pøedložené dokumentaci pøipomínek. Vzhledem
k tomu, že pøi realizaci stavby se poèítá s využitím stávajících retenèních a
deš•ových usazovacích nádrží, požaduje ÈIŽP doplnit dokumentaci o stanovisko
správce toku a vodního díla, kterým je v tomto pøípadì podnik Lesy hl.m. Prahy -
støedisko vodní toky. Využití stávajících vodních dìl je tøeba posuzovat s ohledem na
jejich omezenou kapacitu.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny a z hlediska ochrany lesa není pøipomínek,

V závìru vyjádøení ÈIŽP konstatuje, že nemá k pøedloženému oznámení zásadní

pøipomínky.

Odbor dopravy MHMP nemá k pøedloženému oznámení námitek,

Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu MHMP zaslal k návrhu výše
uvedené stavby závazné stanovisko a oznaèil návrh stavby za pøípustný.

Odbor ochrany prostøedí MHMP (dále jen OOP MHMP) sdìluje, že z hlediska
ochrany zemìdìlského pùdního fondu je problematika pøedpokládaných záborù
zemìdìlské pùdy zpracována dostateènì podrobnì. Okolní zemìdìlské pozemky
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související se stavbou je tøeba ochránit pøed kontaminací z únikù pevných, kapalných
a plynných látek poškozujících ZPF a jeho vegetaèní kryt.
Není požadováno pokraèovat v procesu dle zákona.

Z hlediska lesù a lesního hospodáøství je zøejmé, že navrhovaná stavba bude
v nìkterých úsecích umístìna ve vzdálenosti bližší než 50 m od okraje lesa.
Pozemky urèené k plnìní funkcí lesa se nacházejí pouze v místì tunelu na lokalitì
Dívèí hrady, ale tyto pozemky by nemìly být stavbou tunelu dotèeny, nebo• vlastní
tunel bude umístìn v dostateèné hloubce. Upozoròuje se na chybnou konstataci, že
stavba se nedotýká ochranného pásma lesa. V dalším stupni projektové
dokumentace je nutno toto opravit.
Není požadováno pokraèovat v procesu EIA.

Z hlediska nakládání s odpady je uveden požadavek konkretizovat zpùsob využití èi
odstranìní odpadù, zejména objemy zeminy a rubaniny uložené na vhodné skládky
(v dokumentaci pro další stupeò øízení stavby).
Není požadováno pokraèovat v procesu EIA.

Z hlediska ochrany ovzduší se sdìluje, že modelovými výpoèty rozptylové studie byly
zjiš•ovány imisní pøíspìvky sledovaných škodlivin (NO2, prachu - PM10, CO a

benzenu) od provozu radiály a pøilehlých komunikací ve výpoètovém roce 2015.
výpoèty imisních koncentrací byly provádìny pro stav, kdy vzduchotechnika
stoupacího Radlického tunelu bude v provozu. Rovnìž byly zjiš•ovány imisní
pøíspìvky v období výstavby radiály.
Imisní situace bìhem provozu radiály:
Pøírùstky maximálních krátkodobých imisních koncentrací NO2 budou tìsnì u
horního portálu Radlického tunelu dosahovat až 300 j.Jg/m3, nad limitní koncentrace
za inverzních situací by mohly dosahovat až do vzdálenosti 120 m od ~ortálu. Podél
RR by mìly krátkodobé pøírùstky NO2 dosahovat hodnot 30 - 150 j.Jg/m .

Pøírùstky prùmìrných roèních koncentrací NO2 se budou podél trasy RR pohybovat
v rozpìtí 2 - 3 j.Jg/m3, v tìsné blízkosti portálù tunelù Butovice a Jinonice až 5 - 10

j.Jg/m3, 50 m od horního portálu tunelu Radlice cca 15 j.Jg/m3 a v tìsné jeho blízkosti
mohou pøekroèit hodnotu imisního limitu 40 j.Jg/m3.
Pøírùstky denních koncentrací prašného aerosolu PM1o dosáhnou hodnot 6 - 8

j.Jg/m3, v blízkém okolí portálù tunelù Butovice a Jinonice kolem 15 j.Jg/m3. V okolí
horního portálu tunelu Radlice ve vzdálenosti 50 - 100 m mùže za inverzí dojít i

k pøekraèování imisního limitu s èetností max. 10 dnù za rok.
Pøírùstky prùmìrné roèní koncentrace PM1o by mìly dosahovat 0,6 - 0,9 j.Jg/m3,
v blízkosti portálù tunelù Butovice a Jinonice hodnot 1,5 - 2 j.Jg/m3, u portálù tunelu
Zlíchov 2 - 6 j.Jg/m3 a u horního portálu tunelu Radlice hodnot 2 - 6 j.Jg/m3.

Pøírùstky prùmìrných krátkodobých koncentrací oxidu uhelnatého by mìly podél
Radlické radiály dosahovat 150 - 250 j.Jg/m3, u tunelù Butovice a Jinonice 300 - 700
j.Jg/m3, v okolí portálu tunelu Zlíchov 700 - 1700 j.Jg/m3 a v bezprostøední blízkosti
tunelu Radlice 3000 - 7000 j.Jg/m3.

Pøírùstky prùmìrných roèních koncentrací benzenu mohou pøekroèit imisní limit
(5 j.Jg/m3) pouze v nejbližším okolí horního portálu tunelu Radlice. U portálù tunelù
Butovice a Jinonice dosáhnou hodnot 0,7- 1,4 j.Jg/m3, v západní èásti radiály 0,3 -
0,4 j.Jg/m3 a u portálu tunelu Zlíchov 1 - 3,5 j.Jg/m3.

Pozaïové zneèištìní sledovaného území bylo hodnoceno na základì celoplošného
modelového hodnocení ATEM pro rok 2004. Ze zjištìných výsledkù pozaïových~
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imisních koncentrací vyplývá, že nadmìrné koncentrace sledovaných zneèiš•ujících
látek jsou dosahovány v údolí Vltavy podél hlavních silnic. Zde prùmìrné roèní
koncentrace NO2 dosahují 38 - 41 IJg/m3 a suspendovaných èástic frakce PM1o 43 -
57 1J~/m3. V okolí ulice Radlické prùmìrné roèní koncentrace NO2 dosahují 21 - 23
IJg/m a suspendovaných èástic frakce PM1o 30 - 37 IJg/m3.
Jak vyplývá ze závìru rozptylové studie, po zprovoznìní Radlické radiály lze v celém
sledovaném území oèekávat mírné zvýšení imisní zátìže sledovaných zneèiš•ujících
látek a významné zvýšení jejich koncentrací v tìsné blízkosti radiály. U horního
portálu tunelu Radlice jsou pøi zapnuté vzduchotechnice zjiš•ovány nadlimitní
koncentrace sledovaných škodlivin - NO2, PM1o a benzenu. Dle vstupních podmínek
modelových výpoètù pøi chodu vzduchotechniky (pouze za pøedpokladu 4 hodin
bìhem dne) bude 70% emisí odcházet vzduchotechnickým komínem. Mimo tuto
dobu veškeré emise ze stoupajícího tunelu o délce 2,4 km budou unikat horním
portálem. Vliv této situace modelovými výpoèty není zjiš•ován. Lze oèekávat, že
v okolí horního portálu tunelu dojde za této situace k mnohem výraznìjším výronùm
škodlivin a tedy i výraznìjšímu pøekraèování imisních limitù, než ve stavu pøi zapnuté
vzduchotechnice, který byl v pøedložených podkladech hodnocen.
V údolí Vltavy by mohlo v souètu s pøírùstky imisních koncentrací docházet k
pøekraèování limitních koncentrací NO2 a PM1o. Na ostatním území, kudy radiála
povede, by v obytných èástech nemìlo docházet k pøekraèování limitù sledovaných
škodlivin.
Bìhem výstavby lze pøedpokládat odvoz znaèného množství vytìžené zeminy. O
lokalitì uložení tohoto materiálu není doposud rozhodnuto. Dle pøedloženého
oznámení nelze vylouèit, že k jednotlivým stavebním etapám bude nutné vybudovat
provizorní komunikace pro plynulý odvoz materiálu. Bìhem v~stavby radiály je
odhadován vznik pøebyteèného materiálu o objemu 548 000 m . Odvozové trasy
jakož i polohy jednotlivých zaøízení staveništì nejsou v pøedložené dokumentaci
uvedeny. Z dopravních prùzkumù pro období výstavby je patrné, že kritickým místem
pøi výstavbì tunelù Butovice a Jinonice, kdy bude Radlická ulice v úseku Stodùlecká
- Puchmajerova úplnì vylouèena z provozu, bude uzel ulic Karlštejnská-Klikatá-
Puchmajerova. Automobilová doprava bìhem uzavøené Radlické ulice bude
pøesunuta do ulièní sítì Jinonic. Výstavba radiály bude provádìna v etapách,
nejdøíve bude vybudován západní a støední úsek radiály (tunely Butovice a Jinonice),
následnì mimoúrovòové køížení s ulicí Øeporyjskou a tunel Radlice.
V modelových výpoètech rozptylové studie je zjištìn vliv pøesunuté automobilové
dopravy bìhem uzavøené ulice Radlické. Na objízdné trase dojde k mírnému nárùstu
imisních koncentrací, prùmìrné pøírùstky roèní koncentrace NO2 dosáhnou 1 IJg/m3,
pøírùstky denních koncentrací polétavého prachu PM1o dosáhnou 2 - 3 IJg/m3,
pøírùstky prùmìrných roèních koncentrací PM1o by mìly dosáhnout max. 0,5 IJg/m3.
Jak je patrné z provedených výpoètù imisních koncentrací pro období výstavby, není
v tìchto výpoètech zahrnut vliv staveništní dopravy, který vzhledem ke znaènému
objemu pøepravovaných zemin nebude zanedbatelný.
Souèástí pøedloženého oznámení je odborný posudek na vypracovanou rozptylovou
studii a dokumentace vlivu stavby na veøejné zdraví.
Zpracovatel odborného posudku mimo jiné konstatuje, že na základì parametrù
projektovaného zdroje zneèiš•ování ovzduší a výsledkù rozptylové studie je možno
zprovoznìní zdroje doporuèit.
Zprovoznìním RR pravdìpodobnì dojde ke zvýšení rizika nepøíznivých zdravotních
úèinkù, na základì kvantitativního vyhodnocení bude toto riziko pøedstavovat
v prùmìru cca 2% zvýšení frekvence pøíznakù respiraèních problémù a nemocnosti
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obyvatel dotèeného území vùèi souèasné situaci. U více exponované èásti obyvatel
blízkého okolí trasy Radlické radiály mùže zvýšení rizika dosahovat cca 7% vùèi
souèasnému stavu.
Orgán ochrany ovzduší má k pøedloženému oznámení následující pøipomínky:
1. V modelových výpoètech rozptylové studie postrádá vyhodnocení stavu, kdy

vzduchotechnika stoupajícího tunelu Radlice bude vypnuta a veškerá vzdušina
bude vycházet z horního portálu do jeho okolí. Podotýká, že èeská i evropská
legislativa stanoví imisní limity celoplošnì, tzn. že tyto limity platí i pro lokality
oznaèované "hot SPQ•', tedy nejvíce zatížené. Jak vyplývá z pøedloženého
oznámení, navržené øešení vìtrání tunelù a režimù jejich provozu nereflektuje
zjištìné výsledky rozptylových výpoètù a signalizované pøekraèování imisních
limitù relevantních škodlivin v nìkterých èástech trasy. A to dokonce v situaci, kdy
podstatnìjší imisní vlivy této stavby, tj. bez provozu vzduchotechniky v hodinách
mimo nejvìtší špièku, nebyly vùbec vyhodnoceny a tedy ani nemohly být
reflektovány.

2. V pøedloženém oznámení postrádá vyhodnocení vlivu fáze výstavby radiály na
okolí a to jak vlastní stavební èinnosti, tak pojezdù obslužné automobilní techniky
pøi odvozu a navážení materiálù. Vzhledem k blízké obytné zástavbì pøedevším
ve støedních úsecích radiály bude nutné stanovit optimální dopravní trasy a
provést vyhodnocení vlivu staveništní dopravy na kvalitu ovzduší u této obytné
zástavby. Pro toto vyhodnocení bude nezbytné urèit objem odváženého materiálu
v jednotlivých etapách výstavby po odvozových trasách, stanovit polohy zaøízení
staveništì, objem materiálu zpracovávaného na tìchto zaøízeních staveništì a
další jeho pohyb. Rovnìž pokládá za nezbytné, aby byla v maximální míøe pro
odvoz vytìženého materiálu a návoz surovin využita železnice s místem
nakládky blízké železnièní stanice Jinonice. Objem pøepravovaného materiálu po
železnici, který bude nutno specifikovat, bude mít odlehèující vliv na zatížení
odvozových automobilových tras.

V závìru vyjádøení orgán ochrany ovzduší konstatuje, že pøedložené oznámení
nedává jasné podklady k tomu, aby bylo možno vyhodnotit, jaké øešení a jaké
parametry RR jsou pøijatelné. Z toho dùvodu považuje orgán ochrany ovzduší za
nezbytné v dalších stupních procesu EIA provést podrobnìjší vyhodnocení vlivu
provozu radiály a rovnìž její výstavby na její okolí a øešení koncipovat s ohledem na
dodržení legislativy pro kvalitu ovzduší.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se uvádí, že dle závìrù biologického hodnocení
budou vlivy na faunu a flóru a ekosystémy celkovì velmi omezené, protože RR
sleduje v nezastavìném území pøedevším ruderální plochy a pøírodovìd nì
nejcennìjší území pøekonává v raženém tunelu. Západní èásti radiály také procházejí
výraznì urbanizovanými plochami (prostøednictvím povrchových i tunelových úsekù),
které jsou bez pøírodovìdných hodnot.
Na území stavby radiály nebyl zjištìn žádný zvláštì chránìný druh rostlin, ale byly
zjištìny zvláštì chránìné druhy živoèichù. Všechny tyto druhy živoèichù však nemají
výhradní èi omezený vztah k pøedmìtnému území.
Posouzení navrhované liniové stavby z hlediska vlivu na krajinný ráz ve svém závìru
shrnuje, že výstavba RR podle posuzovaného návrhu pøinese pouze "velmi
omezené zásahy do rázu krajiny", a tedy navrhovaná stavba je hodnocena jako
"únosný zásah do krajinného rázu",
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Orgán ochrany pøírody uvádí, že u zvláštì chránìných druhù živoèichù, vzhledem
k jejich volnìjšímu vztahu k danému území, není nutné ve fázi pøípravy zámìru
poèítat s projektovými zásahy.
Bezpodmíneènì nutné je však zachování zámìru výstavby raženého tunelu v místì
køížení s osou nadregionálního biokoridoru N3/5 (nikoliv regionálního biokoridoru, jak
je v textu uvádìno) a pod zvláštì chránìným územím - pøírodní památkou Ctirad,
což je správnì uvedeno i v opatøení pro fázi pøípravy zámìru.
Orgán ochrany pøírody konstatuje, že posouzení vlivu stavby na krajinný ráz je
dostateènì prùkazné. Také provedené biologické hodnocení považuje za
postaèující. Postrádá však vyhodnocení vlivu výstavby ražených tunelù a ražených i
hloubených portálových úsekù na významné odkryvy s geologickými profily a na
paleontologická nalezištì. Pokud bude v procesu EIA pokraèováno, je tøeba
hodnocení v tìchto aspektech dopracovat.

Z hlediska myslivosti bez pøipomínek

Z hlediska ochrany vod jsou k pøedloženému oznámení uplatnìny následující
pøipomínky.
Návrh RR zahrnuje navrácení dotace deš•ových vod z èásti povodí Jinonického
potoka o rozloze témìø 30 ha zpìt z povodí Stodùleckého potoka do Jinonického
potoka a s tím související nalepšení množství vody ve vodním toku a ve Statkovém
rybníku. Tuto skuteènost lze vnímat pozitivnì.
Návrh dále obsahuje napojení deš•ových vod z novì vzniklých komunikací do
Jinonického potoka a prodlouženého zatrubnìní Radlického potoka pøes deš•ovou
usazovací nádrž DUN RR1 a retenèní nádrž RNRR resp. DUN RR2. Oznámení uvádí
2 varianty øešení odvodu vod z povodí Jinonického potoka v závislosti na zpùsobu
provedení zatrubnìní a na technickém stavu stávajících zatrubnìní. První z variant
pøedpokládá provedení kapacitního zatrubnìní v úseku od Statkového rybníka po
suchou nádrž N4 s ohledem na technický stav stávajícího zatrubnìného úseku bez
realizace retenèní nádrže. Druhá varianta uvažuje vybudování retenèní nádrže mezi
DUN RR1 a Statkovým rybníkem a zatrubnìním Jinonického potoka s menší
kapacitou. Z hlediska ochrany vod z pohledu ochrany její jakosti by mìla být varianta
poèítající s realizací retenèní nádrže RNRR prioritní. V dokumentaci jsou zmínìna 3
možná øešení retenèní nádrže, z nichž by pro èistotu vod v Jinonickém potoce byla
nejpøíznivìjší varianta mìlká vodní plocha s mokøadními spoleèenstvy zajiš•ujícími
èásteèné pøedèištìní deš•ových vod.
V dokumentaci je uvedena možnost úpravy pøekládaného zatrubnìného Jinonického
potoka v úseku mezi Jinonickým a Butovickým rybníkem v plochách SP a PP na
otevøené koryto. Tato možnost by mìla být s uvážením významné krajinotvorné a
ekologické funkce vodního toku jednoznaènì preferována i za cenu úpravy
prostorového uspoøádání stávajících sportoviš•, jež by byla dotèena i pøeložkou
vodního toku do nové zatrubnìné trati.
Stávající zatrubnìní Radlického potoka v zástavbì, které vzniklo v rùzných èasových
obdobích je podle údajù uvedených v dokumentaci znaènì nehomogenní. V rámci
realizace RR musí být provedena revize technického stavu a kapacity tohoto
zatrubnìní a s ohledem na zvýšení objemu pøivádìných deš•ových vod (i výhledové)
zajistit dostateènì kapacitní profil. Vodoprávní úøad požaduje podmínìní realizace
zámìru pøeložkou zatrubnìného Radlického potoka z území, v nìmž se nad
zatrubnìním nacházejí stávající stavební objekty.
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Dále upozoròuje, že jakost technologických odpadních vod vypouštìných do
kanalizace musí splòovat limity dle schváleného kanalizaèního øádu. Navržené
deš•ové usazovací nádrže musí splòovat požadavky ÈSN 756261 - Deš•ové nádrže,

zejména vybavení objektu deš•ové nádrže zaøízením na odstranìní ropných derivátù.
Vodoprávní úøad upozoròuje na zákonné požadavky, týkající se veškerých èinností
které mohou ovlivnit vodní pomìry a zacházení se závadnými látkami.

Vodoprávní úøad požaduje v dalším stupni procesu EIA doplnìní dokumentace o
vyhodnocení variant technologie provedení Radlického tunelu. Vyhodnocení se bude
týkat množství drenážních vod (v øádu stovek I/s) v pøípadì ochrany konstrukcí
tubusu tunelu pøed tlakovou vodou snížením hladiny podzemních vod na úroveò
konstrukce tunelu. Tato varianta je možná pouze v pøípadì prùkazu, že snížení
hladiny podzemní vody nebude mít negativní vliv na povrchové a podzemní vody.

Obèanské sdružení Za naši budoucnost uplatnilo vážné pochybnosti o dopadu
této stavby na životní prostøení v severní èásti Prahy (návazností této stavby
plzeòskou dálnici a MO 0079 pøivedením dalších tisícù automobilù) do oblasti Libnì -

Holešovièek.

Vyjádøení obyvatel pøilehlé obytné zástavby Jinonic po seznámení se s
oznámením zpracovaným dle zákona dùslednì požaduje:
1. Posoudit a vyhodnotit Obèanskou petici proti návrhu "Urbanistické studie Radlice-

Jinonice" zaevidovanou pod è.j. 3615/2002 na SURM MHMP.
2. Provìøit dodržení vyhlášky è. 148/2006 Sb.
3. Provìøit po stránce hlukové i technické variantní øešení køižovatky MÚK

Øeporyjská se spodním vedením trasy Radlické radiály (se zapuštìním co nejníže
do terénu) a vedením místní dopravy v horní úrovni. Do obou øešení doplnit
hluková pásma 50 dB a 60 dB pro noèní a denní pøípustnou hranici hluku u
nových komunikací. Plošné stávající zobrazení je nevypovídající - není graficky
vyznaèena trasa radiály.

4. Provìøit jiné možnosti realizace stavby než je navrhované vedení objízdných tras
vèetnì tras nákladní dopravy rezidenèní zónou Jinonic. Není pøedloženo žádné
variantní øešení, napø. výstavba po polovinách s èásteèným zachováním provozu
na ul. Radlická.

5. Znovu provìøit úèelnost realizace stavby od západu, když již v souèasné dobì
plnì nevyhovuje úsek východní s napojením ul. Radlické na mìstský okruh. Ulice
Bucharova naopak zátìže bez problémù zatím pøevede. Navrhujeme provìøit
zahájení výstavby realizací tunelu Radlice.

Sdružení na ochranu prostøedí v oblasti Farkánì a Vysoké uvádí, že ve
zpracovaném oznámení jsou uvažovány 2 varianty propojení RR s oblastmi Farkánì
a Jinonic, z nichž se varianta propojení "RR - Na Farkánì - Jinonická" bezprostøednì

dotýká obyvatel lokality Farkánì a Vysoké. Obèanské sdružení nepovažuje zavedení
automobilového provozu se všemi potencionálními negativními vlivy (zvýšená hladina
hluku, otøesy, prašnost a emise apod.) do klidné vilové oblasti, kterými dosud Farkáò
a Vysoká jsou, za øešení optimální, a to obzvláštì, když napojení dalšího
uvažovaného propojení RR - Peroutkova v návaznosti na ulici Klikatou (a též

Jinonickou ulici) pøes areál Walter jsou od sebe v ulici Peroutkova vzdáleny pouhých
cca 200 - 250 metrù.
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Obèanské sdružení nesouhlasí s projektovaným propojením RR pøes oblast Farkánì
a trvá s ohledem na zachování pøíznivých podmínek obyvatel oblasti využít pro
propojení RR pouze komunikaci vedoucí pøes dosavadní areál Walter, kde negativní
vlivy zpùsobované provozem budou pro obyvatele oblasti minimální.
Obèanské sdružení rovnìž upozoròuje na skuteènost, že projektový zámìr na
propojení RR a Farkánì s využitím èásti ulice Na Farkánì IV vyvolal již v roce 2004
znaènou negativní reakci obyvatel dotèené oblasti (sepsání petice a její pøedání
Úøadu MÈ Praha 5, MHMP a jednání o této záležitosti s pøedstaviteli Úøadu MÈ
Praha 5).

Olga Burešová nesouhlasí se stanovisky ani s tvrzením závìru v oznámení, že
zámìr nemá negativní dopady na ŽP a zdraví obyvatel.
Negativní dopady nejsou objektivnì posouzeny, plánované zmìny mají dopad na
mnohem více kritérií než je hodnoceno v tabulce míry vlivu na str. 183 oznámení.
Nejenže komunikace zásadnì narušuje pøírodní charakter pøírodní památky Vidoule,
ale i kulturní charakter oblasti Jinonického zámeèku, a jejich bezprostøedního okolí.
Také výraznì snižuje estetickou hodnotu místa v této oblasti (celá oblast Vidoule
vèetnì napø. zrušení TJ Motorlet), nejen pro obyvatele (kteøí si vybrali toto místo pro
bydlení právì z dùvodu lepšího životního prostøedí), ale i pro tradièní návštìvníky
této oblasti.
Dále uplatnila pøipomínky k odhluènìní. V minulosti vystavìný val, který je považován
za souèást protihlukové ochrany zámìru z jižní strany, prakticky nemá význam,
nebo• odhluèòoval zcela jinou komunikaci. Vzhledem k tomu, že výstavba pouze
logicky navazuje na konec nedostavìné komunikace 05, je navrhováno pokraèovat v
tomto bodu, aèkoliv stavba v této oblasti nezapadá do rázu krajiny ani esteticky ani

prostorovì.
Komerèní budovy podél plánované komunikace nebudou dostateènou hlukovou
ochranou pro bytové domy, které budou stavìny v bezprostøední blízkosti za nimi,
právì naopak. Vzhledem k výšce komerèních budova vzdálenosti jednotlivých budov
od sebe, není toto možné považovat za dostateènou protihlukovou bariéru.
Vzhledem k nedostatku prostoru však není možné øádnou protihlukovou ochranu
vystavìt. V urèitých místech val èi jiná protihluková ochrana zcela chybí.
Olga Burešová nepovažuje vzdálenost radiály cca 100 -150 m od kulturní památky
Jinonického zámeèku za dostateènou.
Upozoròuje, že v místì výstavby panují silnìjší povìtrnostní podmínky, které budou
hluk i smog vést smìrem k Vidouli i k bytovým domùm (pøedpoklad významného
podílu kamionové dopravy).
Dále se autorka vyjádøení vìnovala dopadùm na obyvatelstvo. Nesouhlasí
s konstatováním v oznámení ohlednì vìtšího poètu benefitujících obyvatel oproti
dotèeným. Kulturní historické dìdictví jako benefit pro nejen pro místní obyvatele
oèividnì není bráno do úvahy, pøevažuje jednoznaènì potøeba nìkde dálnici vystavìt
za co nejménì nákladù.
V závìru vyjádøení upozoròuje, že pokud je výstavba v této èásti z dopravního
hlediska nevyhnutelná, je možným kompromisem vést cestu i v této oblasti do tunelu.
Žádá zhodnocení této alternativy. Zejména z nákladových dùvodù je však
navrhována pozemní varianta. Vzhledem k pøedpokládané dostavbì v r. 2015 není
nutné prostøedky zajistit okamžitì a je možné zhodnotit pøípadné získání dotace EU.
S ohledem na ŽP a míru zásahu do rázu krajiny by nákladové hledisko nemìlo být
prioritn í.
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Obèanské sdružení Butovice - Prokopské údolí nesouhlasí s navrhovaným

øešením objízdné trasy v dobì výstavby RR (doprava ze stávající Radlické ulice,
východnì od køižovatky s ulicí Stará Stodùlecká má být vedena novì vybudovanou
ulicí ústící do ulice Novoveské). Tím dojde k zavedení tranzitní dopravy do obytných
èástí tvoøených nízkou zástavbou rodinných domù. Novoveská ulice je pro tak
intenzivní dopravní zatížení nevhodná, je úzká a svažitá. Kvalita životního prostøedí
by byla výraznì poškozena, mnohonásobnì by se zvýšily emise z provozu
motorových vozidel a hluková zátìž.
Pøitom se tato objízdná komunikace dá vést mimo území "èistì obytné", územím typu
"ostatní plochy". OS navrhuje využít èásti souèasné Radlické ulice v prostoru oblouku
pøed budoucím západním portálem MÚK Butovice. Trasa by dále pokraèovala pøes
pozemky è.parc. 200/4, 200/5 a 200/6, k.ú. Jinonice a napojovala by se na stávající
ulici Stodùleckou. OS žádá o pøehodnocení vedení objízdné komunikace pro dobu
výstavby Radlické radiály na jím navrhovanou trasu.
Pro obytné èásti pøímo nesousedící s RR neuvádí oznámení dostateènì detailnì a
úplnì dopady na životní prostøedí. Nejsou zpracovány dostateènì ani údaje bìhem
jednotlivých etap výstavby. OS žádá o nové a souhrnné posouzení všech dopadù na
životní prostøedí, zejména v ulicích, které budou negativnì zasaženy navrhovaným
dopravním zámìrem.

Obèanské sdružení Jinonice - Vidoule upozoròuje na nedostatky oznámení.
Pro lokální spojení Jihozápadního mìsta s radlickým údolím pøes prostor Jinonice -
staré Butovice byla již døíve vybudována místní sbìrná komunikace mezi východním
okrajem Nových Butovic a jinonickým nádražím jako obchvat historické zástavby -
nynìjší (prodloužená) Radlická ulice, která je i trasou autobusù MHD. Je tøeba, aby
její co nejdelší úsek zùstal v provozu i bìhem výstavby RR. Po výstavbì RR bude
mít také funkci odklonové trasy pøi mimoøádném omezení provozu èi uzavírce RR.
Potøebné parametry proto musí mít i její pøeložky, pokud jsou nezbytné.
Podle výše uvedeného oznámení trasa RR pøechází Øeporyjskou ulici s navrhovanou
rozmìrnou okružní køižovatkou pomocí vysoké estakády s protihlukovými stìnami,
která by vedle okolní nízké zástavby pøedstavovala znaèný zásah do území.
Nevhodné je i zvìtšení nezbytné ztracené výšky na RR vzhledem k úrovni v tunelu
Butovice. S takovýmto øešením OS nesouhlasí, protože tranzitní doprava a zejména
hluk negativnì ovlivní stávající obytnou zónu.
Bude zavedena zvýšená prùjezdná doprava do obytných èástí Jinonic a Butovic,
zejména na ul. Karlštejnská, Klikatá, Puchmajerova atd., tvoøených nízkou zástavbou
rodinných domù. Kvalita životního prostøedí by byla výraznì poškozena,
mnohonásobnì by se zvýšily emise z provozu motorových vozidel a hluková zátìž.
Navrhované øešení umožòuje øidièùm využívat obytné území Jinonic (od metra
Jinonice na kruhovou køižovatku u Øeporyjské) úsek Puchmajerova-Karlštejnská jako
"zkratky".
Nedostateènì je zabezpeèeno ochránìní ZŠ a mateøské školy Jinonice v ulici Mezi
Lány. Hlukem a emisemi je zasažena i Universita Karlova (objekty v Jinonicích).
Køižovatka u stanice metra Jinonice nedaleko výše jmenovaných škol se OS jeví jako
nadbyteèná.
Pro obytné èásti pøímo nesousedící s Radlickou radiálou neuvádí oznámení
dostateènì detailnì a úplnì dopady na životní prostøedí. Nejsou zpracovány
dostateènì ani údaje bìhem jednotlivých etap výstavby. OS žádá o nové a souhrnné
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posouzení všech dopadù na životní prostøedí, zejména v ulicích, které budou
negativnì zasaženy navrhovaným dopravním zámìrem.
OS požaduje do posouzení RR doplnit variantu, která odstraní uvedené nedostatky a
zpracovat dokumentaci podle zákona è. 100/2001 Sb. (s odstranìním øady vìcných
nepøesností a mnoha chyb obsažených v oznámení) a v ní posoudit variantu ve
stejné podrobnosti jako dosavadní øešení.

Jiøi Tráva, Roman Macocha, Jan Krabec, Peter Karvacký považují pøedložené
oznámení v mnoha ohledech za nedostateèné, když zcela nevyhovujícím
zkratkovitým zpùsobem popisuje vliv zámìru na oblast køižovatky ulic Bucharova a
Tichnova a okolí ulic Schwarzenberská a Pekaøská.
Považují za nezbytné zdùraznit, že v této již v souèasné dobì obydlené oblasti
probíhá výstavba nových rezidenèních komplexù (SKANSKA - projekt Botanica a
VINVEST - projekt Viladomy Jinonice). Tato oblast bude tedy pøed samotným
pøípadným zahájením stavebních prací zamýšlené stavby RR již hustì osídlena.
Posouzení hlukové, emisní a jiné zátìže této oblasti však zcela opomíjí tyto
podstatné zmìny ve vývoji výše uvedené oblasti.
Oznámení zámìru zveøejnìné na internetu dále neobsahuje pøílohy, a není tedy
možné adekvátnì posoudit závìry uèinìné ze studií, na které oznámení zámìru
odkazuje.
Autoøi vyjádøení žádají (v souladu s ust. § 6 odst. 3 zákona) zveøejnit pøílohy
oznámení zámìru (1.B-12B) na internetu.
V závìru vyjádøení je navrhováno oznamovateli uložit øádné posouzení vlivù zámìru
na životní prostøedí a zpracování variant zámìru, které budou minimalizovat
negativní vliv zámìru na výše uvedenou oblast, tj. napø. varianty vedení pøíslušného
úseku komunikace pod zemským povrchem, zdokonalení protihlukových opatøení
apod.

Vyjádøení bylo doplnìno dalším a dotýká se zejména zpùsobu øešení RR v oblasti
ulic Bucharova, Tichnova a ulice Schwarzenberská.
Autoøi vyjadøují vážné obavy, že pøedložený zámìr RR silnì negativnì ovlivní životní
prostøedí ve výše zmínìné oblasti.
V prvním úseku (MÚK Bucharova - MÚK Øeporyjská) nekrytý otevøený prostor
tvoøený koncem komerèních budov na ulici Pekaøská a ulici Schwarzenberská vytváøí
pøedpoklad pro šíøení hluku a škodlivin do prostoru obytných budov na ulici
Schwarzenberská, Za Zámeèkem a dále do v souèasné dobì již budovaných
obytných budov projektu Botanica II a smìrem k víceleté zahranièní škole a
gymnáziu spoleènosti Nìmecká škola v Praze s.r.o. Nechránìný prostor mezi
jednotlivými komerèními budovami na ulici Pekaøská umožní šíøení hluku a škodlivin
za prostor tìchto budov, který bude v budoucnosti zhusta obydlen obyvateli
rezidenèního projektu Botanica II.
Dále je poukazováno na skuteènost, že v témìø bezprostøední blízkosti k zámìru
zaèíná pásmo pøírodní památky Vidoule, zøízené vyhláškou è. 5/1988 Sb. HMP, která
je považována za významný geologický protil perucko-korycanského souvrství a
významný krajinný prvek tvoøený výraznou tabulovou horou obsahující teplomilné
pastviny s význaènými druhy organismù.
Zámìr bude jistì mít znaènì negativní vliv i na tento významný krajinný prvek.

Podle pøedloženého oznámení oznamovatel nepoèítá s umístìním protihlukových
prostøedkù po celé severní stranì RR pøiléhající ke komerèním a obytným prostorùm

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha I
Pracovištì: Jungmannova 35/29, 111 21 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236 004 245
fax: +420-236 007 074



10

zejména v jejich otevøených úsecích. Nejbližší protihluková stìna je umístìna až za
otevøeným prostorem podél stoupání do MÚK Øeporyjská.
V první èásti RR bude komunikace zahloubena pouze minimálnì (tj. cca 2m) pod
okolní úroveò a dokonce v již popsaném otevøeném úseku bude na úrovni okolního
povrchu, což je jeden z nejzávažnìjších nedostatkù souèasného øešení RR.
V pøíloze 4.B oznámení - Hluková studie je k dispozici grafické rozložení hlukových
pásem teoreticky zpracovaných poèítaèovým programem PC-HLUK+, verze 7.11,
které vychází z pøedpovìdi oèekávaného provozu v roce 2015. Výpoèet hluku podél
trasy RR byl proveden proJøi varianty:
pasivní - bez RR, aktivní - stav s RR a stav po realizaci protihlukových opatøení. Z
grafù aktivní a pasivní situace jednoznaènì vyplývá, že dojde k nárùstu hluku (bod
mìøení È. 3 pøední stìna již postaveného obytného domu v místì køížení ulic
Schwarzenberská a Za Zámeèkem) z hodnoty 44,8 dB na 51,9 dB (hygienický limit
60 dB) v prùbìhu dne a z hodnoty 35,7 dB na 42,8 dB (hygienický limit 50dB)
v prùbìhu noci. Z grafù uvedených v pøíloze È. 3 je zejména vidìt nejmarkantnìjší
zhoršení hlukových podmínek v prùbìhu noci, kdy bude hlukem zaplnìn celý prostor
obytné zóny. Podotýká se, že nejbližší obytný dùm bude vzdálen od RR pouhých 200
m, a to bez jakékoliv protihlukové ochrany.
Z grafu uvedeného v pøíloze è. 3, aktivní situace s realizovanou protihlukovou
ochranou, je patrné prostupování èervené zóny (rozsah 55-60 dB) otevøeným
prostorem mezi komerèním objekty až k pøední èásti pøipravovaných obytných
objektù projektu Botanica. Z porovnání hlukové situace okolí RR v uvažovaném
prostoru bez protihlukových opatøení a po jejich realizaci se v mìøeném bodì è.3
dokonce zhorší situace z 51,9 dB na hodnotu 52,9 dB v prùbìhu dne a z 42,8 dB na
hodnotu 42,7 dB v prùbìhu noci, což je pochopitelné, protože v sledovaném prostoru
není žádná protihluková ochrana.
Uvedené výpoèty jsou pouze teoretické a vycházejí z urèitých pøedpokladù a výpoètù
dopravní situace v roce 2015, které mají urèitou pøesnost k realitì se pouze
pøibližující, a obyvatelé rezidenèní ètvrti mají obavy, že v praxi dojde k pøekroèení
hygienický norem, které již tak jsou v navrhované variantì velmi blízko maximálním
pøípustným hodnotám.

V pøíloze 6.8 - Vliv na veøejné zdraví je uvedeno, že porovnání vlivù na zdraví je
doprovázeno urèitou nejistotou zpùsobenou vstupními daty a jinými faktory, které
vycházejí ze souèasného, ještì stále ne úplného poznání chování rùzných látek v
životním prostøedí a jejich pùsobení na èlovìka. Zejména se jedná o nejistotu v
oblasti výstupù hlukové a rozptylové studie. Tato nejistota je daná jak validitou
vstupních dat, zejména pro vzdálený èasový horizont, tak i vlastním matematickým
modelem. Autoøi vyjádøení se domnívají, že tyto všechny atributy je nutné vzít v
úvahu pøi posuzování vlivù na zdraví èlovìka. V rozhodovacích procesech je
nezbytné vycházet ze základních zásad ochrany životního prostøedí, zakotvených i v
zákonì È. 17/1992 Sb., o životním prostøedí, v platném znìní. Jedná se zejména o
zásady prevence a pøedbìžné opatrnosti ve smyslu ust. § 13 pøedmìtného zákona,
které stanoví, že "lze-Ii se zøetelem ke všem okolnostem pøedpokládat, že hrozí
nebezpeèí nevratného nebo závažného poškození životního prostøedí, nesmí být
pochybnost o tom, že k takovému poškození skuteènì dojde, dùvodem pro odklad
opatøení, jež mají poškození zabránit'.

Nelze souhlasit s autorem pøílohy 8.8 - Vliv stavby na krajinný ráz, že MÚK
Øeporyjská nebude mít vliv na okolní krajinu zejména v kontextu blízkého
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zemìdìlského statku nazývaného Zámeèek, který je plánován na pøebudování v
rozsáhlý komplex oddychových, relaxaèních a obchodních zón, na již vybudovaný
obytný komplex Vilapark Jinonice a také na blízké rodinné domy podél ulice
Øeporyjská.
Plán poèítá s mimoúrovòovou køižovatkou Øeporyjská, která se bude tyèit do výšky
témìø 7 metrù nad okolní terén o prùmìru témìø 200 metrù a která výraznì zmìní
okolní krajinu, hlukové a rozptylové podmínky.

Stavební spoleènost Skanska dokonèila první fázi projektu Botanica, kde v souèasné
dobì již bydlí pøibližnì 1100 obyvatel a na podzim zaèala výstavbu dalšího
pokraèování projektu. Podle informací firmy Skanska zde bude po dokonèení
projektu Botanica v roce 2010 asi 700 bytových jednotek, kde bude bydlet asi 2500
obyvatel.
Zásadním nedostatkem zámìru je skuteènost, že z oznámení vyplývající øešení RR
žádným zpùsobem neøeší protihlukovou ochranu výše popisované oblasti a vliv RR
na toto území.
Navrhované provedení RR negativnì ovlivní obytnou oblast, která je situovaná na
severní stranì RR.
Požaduje se, aby RR byla v úseku od zaèátku komerèních budov (tj. budova Škofin
až do zaèátku MÚK Øeporyjská) umístìna do tunelu pod úroveò okolního terénu
obdobnì, jak souèasnì navrhované øešení RR poèítá s dvìma tunely v prostoru
mìstské èásti Jinonice. Výstavba protihlukové stìny je øešení nedostateèné a
esteticky absolutnì neodpovídající rázu okolí.
Umístìním RR v této èásti do tunelu (i hloubeného) výrazným zpùsobem sníží jak
množství hlukové hladiny, tak i množství nebezpeèných výfukových zplodin. Takové
øešení bude kromì dopadu na místní obyvatele mít pozitivní vliv i na pøilehlou
chránìnou pøírodní památku Vidoule.
Dalším dùležitým faktorem je blízkost objektu víceleté zahranièní školy a gymnázia a
pøi povrchovém øešení RR s tím spojené riziko možných zranìní èi i úmrtí dìtí pøi
pøecházení èi náhodném pøebíhání RR.
Øešení vedení RR v tunelu navíc na povrchu tunelu umožní pøípadné potenciální
umístìní zelenì, popø. høiš• a jiného obèanského zázemí, která v této oblasti nejsou
nyní vùbec vybudována.
V závìru vyjádøení je dán návrh pøíslušnému úøadu, aby oznamovateli v závìru
zjiš•ovacího øízení uložil øádné posouzení vlivù zámìru na životní prostøedí ve výše
uvedené oblasti a dále oznamovateli uložil zpracování varianty vedení pøíslušného
úseku komunikace pod zemským povrchem.

Obèanské sdružení Atelier pro životní prostøedí upozoròuje, že úkolem RR je
soustøedit prùjezdnou dopravu mezi Pražským a Mìstským okruhem do trasy, která
co nejménì naruší území jak negativními vlivy dopravy na osídlení, tak zásahy jejího
vlastního tìlesa do pøírody a krajiny.
Pro trasu RR podél okraje obytného souboru Nové Butovice byl vytvoøen koridor,
který je vymezen na severní stranì zástavbou podél Pekaøské ulice a na jižní
protihlukovým valem. Je tøeba, aby jej trasa RR využila. Pohledové odclonìní radiály
je nutné zejména také v následujícím citlivém úseku kolem Jinonického zámku. I zde
je proto tøeba øešit køižující komunikace nadjezdy pøes trasu RR.
Pro spojení Jihozápadního mìsta s radlickým údolím pøes prostor Jinonice - staré

Butovice byla již døíve vybudována místní sbìrná komunikace (tzv. pøivadìè JZM)
mezi východním okrajem Nových Butovic a jinonickým nádražím jako obchvat
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historické zástavby - nynìjší (prodloužená) Radlická ulice, která i je trasou autobusù
MHD. Je žádoucí, aby její co nejdelší úsek zùstal v provozu i bìhem výstavby RR.
Po výstavbì RR bude mít také funkci odklonové trasy pøi mimoøádném omezení
provozu èi uzavírce RR. Potøebné parametry proto musí mít i její pøeložky, pokud

jsou nezbytné.
Pøedložené oznámení k posouzení vlivù Radlické radiály na životní prostøedí
obsahuje jen jediné øešení, které však má v úseku JZM - tunel Radlice zásadní

nedostatky:
1) Trasa RR podél Novýc~ Butovic nerespektuje vymezený koridor: V km cca 0,3 -

0,7 se nesmyslnì vzdaluje od vybudovaného valu a na protìjší stranì koliduje
s definitivními terénními úpravami u zástavby v Pekaøské ulici (parkovištì,
vzrostlá zeleò).

2) Trasa RR pøechází Øeporyjskou ulici s navrhovanou rozmìrnou okružní
køižovatkou pomocí vysoké estakády s protihlukovými stìnami, která by vedle
okolní nízké zástavby pøedstavovala znaèný zásah do území. Nevhodné je i
zvìtšení nezbytné ztracené výšky na RR vzhledem k úrovni v tunelu Butovice.

3) MÚK Nové Butovice (v návrhu chybnì nazývána jako "MÚK Øeporyjská"), pokud
je øešena velkou okružní køižovatkou, je znaènou pøekážkou pro pìší cesty a
cyklistické stezky. V daných terénních podmínkách není tento typ køižovatky
vhodný a vzhledem ke znaènì rozdílnému zatížení obou ramen Øeporyjské (tj.
Karlštejnské a Jeremiášovy) není výhodný ani z dopravního hlediska.

4) Trasa RR v oblouku pøed tunelem Butovice zbyteènì pøerušuje stávající
Radlickou ulici. Navržená pøeložka je pøitom zcela nevhodná - prodlužuje její

trasu, znehodnocuje ji znaènou ztracenou výškou (pøes 10m) a zavádí
prùjezdnou dopravu do úzké a svažité Novoveské ulice (a bìhem výstavby RR i
do Stodùlecké a východní èásti Butovické), kde je obytná zástavba.

5) Návrh jednostranné MÚK u tunelu Butovice není zdùvodnìn pro malé intenzity
dopravy v relacích RR západ - staré Butovice.

6) MÚK Jinonice umístìná na pomezí Radlic a Jinonic má napojit východní èást
Jinonic a horní èást radlického údolí vèetnì ulic Jinonické a Peroutkovy. Napojení
tohoto území na RR východ je øešeno vratnou vìtví z navrženého podjezdu tratì,
odboèná vìtev pro opaèný smìr je však umístìna až u stávajícího nadjezdu
Radlické pøes tra•. Tyto relace se tak nevhodnì køíží, což zbyteènì zatìžuje
køižovatky tìchto vìtví s Radlickou ulicí. Pro smìry do Radlic a na
Jinonickou+Peroutkovu to kromì toho znamená zajížïku cca 700 m se
ztracenou výškou pøes 10m, což by ve svém dùsledku vedlo k vìtšímu prùjezdu
po stávajících komunikacích v obytných územích než v protismìru.

7) V širším území dosud není uvažováno spojení Na Hutmance - Radlická, které bylo

navrhováno již s výstavbou pøivadìèe JZM. To má za následek, že chybí
atraktivní napojení z ulic Peroutkovy a Jinonické na RR západ a tímto prùjezdem
by tak zbyteènì zùstaly zatíženy ulice v obytné zástavbì: Klikatá a Karlštejnská.

8) Zcela nedoøešená je v dosavadním oficiálním návrhu doprava bìhem výstavby
støedního úseku RR vèetnì obsluhy dotèeného území autobusy MHD. Za
nepøijatelné lze považovat dlouhodobé zavedení prùjezdné dopravy do
pøístupových obslužných komunikací - ulic Stodùlecké a Novoveské i podstatné

zvýšení prùjezdné dopravy v ulici Klikaté, které by navíc zpùsobilo znaèné
pøetížení její køižovatky s Puchmajerovou ulicí.

V závìru vyjádøení OS požaduje do posouzení RR doplnit variantu øešení, která
odstraní uvedené nedostatky (viz popis varianty a náèrt zahloubeného úseku RR s
úsporným tvarem MÚK Nové Butovice), zpracovat dokumentaci podle zákona è.
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100/2001 Sb. (s odstranìním øady vìcných nepøesností a mnoha jazykových chyb

Dále je pøipojen struèný popis šetrné varianty RR.
Úèelem požadované varianty ve srovnání s dosavadním oficiálním øešením je:

. odstranit zásah do terénních úprav u zástavby v Pekaøské ulici (posunem
trasy),

. zmenšit celkový zásah RR do území v západní èásti Jinonic (posunem trasy
v km 1,4 až 2,0, zahloubením v km 0,6 až 2,0 a zmìnou tvaru MÚK Nové
Butovice),

. zvýšit úèinnost RR pro snížení prùjezdné dopravy obytným územím
(doplnìním spojky Na Hutmance - Radlická a pøesunem vìtve v MÚK

Jinonice),
. zmenšit bariérový úèinek RR a navazujících komunikací také plynulým

vedením cest pro pìší a cyklisty pøes RR (po lávce) a podél valu u RR
(podchodem pod prodlouženou Karlštejnskou),

. zmenšit rozsah investice (vypuštìním jednostranné MÚK u tunelu Butovice a
propojení Radlická - Novoveská),

. zmenšit dopady odklonu dopravy bìhem výstavby RR (provizorní komunikací
u TJ Motorlet a rozšíøením investice RR o spojení Na Hutmance - Radlická).

Varianta RR je øešena tak, že od km 0,0 až za km 0,6 pokraèuje v pùvodní trase dle
Pragoprojektu pøevzaté napø. i do studie PÚDIS z roku 1992 (tj. pøechodnice l=120
m, R=1200 m), podle níž byly umístìny a vybudovány objekty pøi ulici Pekaøské a val
na okraji sídlištì Nové Butovice. Mezi km 0,6 a 1,2 je vložen smìrový oblouk R=1750
m a v km 0,650 je umístìn výškový oblouk Rv=5000 m z nivelety oficiálního øešení
do klesání 2,8%.
RR pokraèuje ve spodní úrovni mezi zemními valy, v km 1,222 až 1,268 pøekraèuje
tunel metra (v km 8,418 až 8,468 levé koleje) a klesá podél stávající Radlické ulice k
Butovickému tunelu ve stejném max. podélném sklonu jako v oficiálním øešení.
Západní portál tunelu je umístìn s ohledem na pøevedení biokoridoru cca 30 m pøed
budoucí odboèkou z Radlické k uvažované zástavbì s tím, že pro dodržení délky
tunelu 350 m se pøedpokládá jeho zkrácení u východního portálu. Pøibližnì v km
1,968 varianta navazuje na km 2,000 oficiálního øešení. MÚK Nové Butovice má
plošnì úsporné øešení se dvìma dvojicemi soubìžných vìtví zaústìných do dvou
malých okružních køižovatek, které jsou ménì zatížené než jediná velká køižovatka.
Ménì zatížená západní dvojice vìtví ústí do ètyøramenné okružní køižovatky
umístìné nad RR na kótì cca 321,0 m. Její zbývající ramena tvoøí prodloužená
Karlštejnská s nadjezdem pøes cestu podél valu u RR, nová spojka do Jeremiášovy a
napojení budoucí zástavby severnì od stanice metra se záchytným parkovištìm
P+R. V západním, jižním a východním kvadrantu køižovatky je pravé odboèení mimo
okružní pás. Více zatížená východní dvojice vìtví je zaústìna do druhé køižovatky,
která má jen tøi ramena a pravá odboèení mimo okružní pás. Z ní vychází
prodloužená Jeremiášova ulice jako hlavní silnièní vstup do Jihozápadního Mìsta.
Tato køižovatka je umístìna vedle tìlesa RR na kótì cca 317,5 m a z opaèné strany
opticky ukonèuje Jeremiášovu ulici a sídlištní zástavbu kolem ní.
Hlavní pìší a cyklistické propojení Nových Butovic s Jinonicemi a pøístup ke stanici
metra od východu jsou øešeny lávkou pøes novou spojku a radiálu, což zkrátí kontakt
této cesty s negativními vlivy automobilové dopravy. lávka má na západním konci
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obsažených v oznámení) a v ní posoudit i variantu ve stejné podrobnosti jako
dosavadní øešení.



kótu cca 324,5 a navazuje na násypová tìlesa pro pøístupy od stanice metra a
zástavby kolem ní. Umístìní východního konce lávky (na kótì 322,0 m) umožòuje
výškovì plynulé pokraèování cesty po úboèí zemního valu na bývalou jinonickou
náves i pøímý vstup do uvažované zástavby severnì od RR.
Ke zvýšení atraktivity radiály pro smìry RR východ - Radlice+Jinonická+Peroutkova

je v MÚK Jinonice umístìna vìtev pro výjezd z RR od východu mezi portál
Radlického tunelu a podjezd pod tratí, který je k tomu tøeba rozšíøit o jeden jízdní
pruh. Ke zvýšení atraktivity radiály pro smìr Jinonická+Peroutkova - RR západ a pro

zajištìní dopravy vèetnì a~tobusù MHD bìhem výstavby RR se navrhuje vybudovat
vedle trati nové spojení Na Hutmance - Radlická délky cca 120 m, které vytvoøí ètvrté
rameno køižovatky proti vìtvi na RR západ. Napojení zklidnìné východní èásti
Puchmajerovy na Radlickou je uvažováno jen malými oblouky.
Severnì od stanice metra Nové Butovice se pøedpokládá optimální uspoøádání s
prodloužením komerèní zástavby až ke stávající Tichnovì ulici a s pøiblížením garáží
P+R ke stanici ve smyslu územního rozhodnutí na metro III.B.
Postup výstavby RR se pøedpokládá od obou koncù, tj. tunelem Radlice a úsekem od
západu až k Radlické ulici, který zpøístupní staveništì støední èásti RR. V návrhu
dopravy bìhem výstavby støední èásti RR, která vyžaduje pøerušení Butovické ulice a
výluku Radlické mezi ulicemi Novoveská a V záøezu, však nelze z kapacitních
dùvodù uvažovat køížení smìrù v køižovatce Puchmajerova - Klikatá ani dnešní

linkové vedení autobusù È. 130 a 149, jak je navrženo v oficiálním øešení.
Pøi nezbytném vedení obou hlavních smìrù prùjezdné dopravy západní èástí
Puchmajerovy a ulicí V záøezu proto varianta poèítá s rozdìlením smìrù mezi
Jeremiášovou a Jinonickou, kde tato doprava musí projít obytným územím, do dvou
jednosmìrných vìtví, které zajistí i potøebnou dopravní kapacitu a zabezpeèení
pìších pøechodù. K tomu je tøeba v pøedstihu vybudovat propojení Na Hutmance -

Radlická a èást hloubeného tunelu RR mezi km 1,79 až 1,85. Pøes ni pøejde
provizorní komunikace délky 0,17 km podél høištì TJ Motorlet mezi Radlickou a
bývalým trolejbusovým obratištìm u Butovické ulice. Pro prùjezd Jeremiášova -
Jinonická tak vznikne trasa Radlická - provizorium - Pod Vidoulí - Puchmajerova
západ - V záøezu - Radlická - nové spojení - Na Hutmance východ - U Waltrovky -
Klikatá východ a opaèný smìr využije trasu Klikatá - Karlštejnská - nadjezd pøes RR -
nová spojka - prodloužená Jeremiášova. V tìchto jednosmìrných trasách je
uvažováno i vedení autobusových linek è.130 a 149 mezi zastávkami Nové Butovice
a Vidoule (s posunem do døívìjší polohy). Ve zbývajícím úseku Vidoule - Hutmanka

bude obousmìrný provoz kolem stanice metra Jinonice. Zastávku Sídlištì Jinonice
nahradí nedaleká zastávka Butovická na bývalém obratišti.
Délka navazujících komunikací vyvolaných výstavbou RR je ve srovnání s oficiálním
øešením asi o pùl kilometru kratší: odpadne komunikace Radlická - Novoveská (0,42
km) a vìtve MúK u tunelu Butovice (0,2 km), pøibude jen spojení Na Hutmance -

Radlická (0,12 km). Samotná trasa RR je kratší o 32 m. Bližší porovnání stavebního
rozsahu obou øešení znemožòuje malá podrobnost dokumentace obsažené v
oznámení.
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Závìr:
Zámìr "Stavba è. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov, Praha 5, Praha 13"

naplòuje dikci bodu 9.1, kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù
(zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném znìní. Proto bylo dle § 7
citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr
bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základì dostupných podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru,
že zámìr

"Stavba È. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov, Praha 5, Praha 13"

bude posuzován

podle citovaného zákona, nebo• k pøedloženému oznámení byla uplatnìna øada
pøipomínek, týkající se návrhu jejího øešení, hodnocení významnosti vlivù stavby na
životní prostøedí a veøejné zdraví i další projektové pøípravy stavby. V nìkterých
vyjádøeních byl uplatnìn požadavek variantního øešení zámìru s cílem omezit
negativní vlivy stavby na životní prostøedí a veøejné zdraví. Požadavek posuzovat
zámìr dle zákona è. 100/2001 Sb. byl obsažen ve vyjádøeních dotèených správních
úøadù i veøejnosti.

Pøíslušný úøad požaduje zpracovat dokumentaci vlivù zámìru na životní prostøedí
(dále jen dokumentace) podle pøílohy è.4 k citovanému zákonu a zamìøit se
pøedevším na následující oblasti:

. problematika vlivù na hluk a ovzduší

. problematika vlivù na obyvatelstvo

problematika vlivù na vodu.
problematika ochrany pøírody vèetnì vlivu na krajinný ráz.

. vlivy v období výstavby vèetnì vlivu výstavby ražených tunelù a ražených i
hloubených úsekù na významné odkryvy s geologickými profily a na
paleontologická nalezištì a ovìøení vlivu trhacích prací na okolní zástavbu

. opatøení ke kompenzaci nepøíznivých vlivù na životní prostøedí pro fázi
výstavby i fázi provozu

. zabývat se dalšími relevantními pøipomínkami z vyjádøení k oznámení vèetnì
požadavkù zhodnocení dalších variantních øešení.

Ve smyslu § 7 odst. 6 citovaného zákona a s ohledem na poèet dotèených správních
úøadù a dotèených územních samosprávných celkù stanovuje pøíslušný úøad poèet
dokumentací pro pøedložení na 12 výtiskù.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù. /

Ja~~er
øeditel odboru

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánské nám. 2
Praha 1 I
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