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V Praze 6 dne 29i220l0
Čj. MČ P6 105905 2010

Vážená paní inženrko,

v příloze si Vám dovoluji zaslat originál Vyjádření městské části Praha 6 k dokumentaci vlivuzáměru „Břevovská radiála — Č. 7553“na životní prostředí.

\r,dí bylo schá1eno usnesením RMČ Praha 6 Č. 108 10, ze dne 29 12.2010
Foto vyjádření Vám bylo zasláno ro\něž dne 29.12.2010 e-mailem

pozdravem

1hiisterstvo iotnílio prostředí

ředitelka odboru posuzo\aní Uhu na LP
in Jarola a Hono á

\ r,o\1cka 144265
Paha 10
1 í)() I fl

C ;.‘ i H t lhO P 14) ) 4‘ I pí ilí 5 ‘ ‘ oí C H ) íi(í



\[5k(\5] iR\l!\

Bc. iti ZÁRUB
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V Praze 6 dne 29. 12.2010
Č.j N4Č P6 105905 2010

Vyjádření městské části Praha 6

podle zákona č 100 2001 Sb. o posuzo ani vlivu na životní prostředí a o změně uěkterch souvisejícíchzákonu, e zněni zák. Č. 93 2004 Sb. k dokumentaci livú na životní prostředí k záměru

“Břevnovská radiála č. 7553“,

Identillkační údaje:

Název stavby: ‚‘ Břevnovská radiála č. 7553
‘vlkto stavby: Praha 6, Praha 5, k ů Břenov, Střešoxice, Motol, Řepy
Oznamovatel: Hlavni město Praha. Magistrát HMP, Odbor městského investora. Všehradská 51. Praha12$O)

Městská část Praha 6

souhlasí

spiu dokumentací ptředíkzáměru a s realizací záměru za nmnásjjjcichpdminek:

Záměr řeší stavbu nové trasy městské kapacitní komunikace, která je navrhována jako sběrná radiálníkomunikace městského charakteru Celková trasa o délce 6907 m spojuje křižovatku na Silnmčnmm okruhu
. Řepích s křižo\atkou městského okruhu Ma1oanka s severním předpoli Strahovského tunelu a jena‘r?ena šířkovém uspořádání 2 x 2 izdní pruhy. Břenoská radiaia (dále BR) bude součastí základníkostr pra7ské komunikační sítě a měla by nahradit komunikační trasu vedenou současné době ulicemiKarin arskou Bělohorskou a Patočko\ ou prevzít co největší Část jejího dopra\ mho zatíženi. f\ tO LIIICCrlenIa! m žádná technická opatření na ‘niiženi negatíriích áčinku hluku a exhalaci na přilehlou zasta\ bu.

Hla\ním učclem a duvodem pro návrh a ieaIzaci předkládané stahy BRje řešeni současné době ji? e1mtnepříznie situace na dopravní síti na západním okraji Prahy v oblasti Rep Motola. Bře\no\a a Střesovicoustředčni o ne etší časti dopm s na Be noN ‘ké raWaic a co nej ětši odieIccn na oko!nm kemunkacn1
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Jedná se o limoou sra bu procházející 3 městskými Částmi Prahou 5, 6 a 1 přičemž více než polovinateto trasy leží na úiemí Prahy 6 a prochází nadel jednim / nej větších histonckvch ídelnich celkuBře\ noenv Připomínky jsou podávány k celkoému rešení teto liniové stavby Č Části, které přímo naúzemi M( P6 neleží, ale jeji provoz výrazně olivňuji
Dokumentace zohledňuje požadavky ze zj1to\aciho řízení i roku 2006 a doplňuje dokumentaci predloženouv roce 2009.

Bře\ no ská radiála je posuzoána ve čtyřech variantách (vedle varianty nulove). ktere e uši směro\ Ýirivedením. rozsahem ttinelovch úseku a řešením mimoúrofiové křižovatky se Slánskou ulicí
V O nulo\á \arianta (bez realizace BR)

V I : optimalizovaná varianta CityPlan -ř SAFRA

suharianta % ta - křižoatka na Slánske

suhvarianta V Ib křižovatka u SOKP

V 2 Karlo\arská ražená

V 3 : ražená dle návrhu EKO Břevno

Z hlediska úzeniního plánování

MČ Praha 6 nadále dlouhodobě podporuje urychlenou přípra\ ti a realizaci Břevnox ské radiály, z tohoduvodu se ‘ dornníáme. žeje třeba urychleně celý proces FIA za\ršit příslušniri rokem MŽP, které zezpracovaných \ariant jsou z hlediska dopadů na životní prostředí vhodné a které nikolh

Odbor územního rozvoje se k posuzovanému záměru yjádřil ‘ rámci zjišťovacího řízeni \ roce 2006,k dokumentaci \ rámci \)jádřeni MC Praha 6 dubnu 2009 s požadavkem na urychlenou realizacis výraznou preferencí varianty Via. Vzhledem k tornu. že doplnění dokumentace oproti dokumentaci05ULO\ anČ \ 2009 nepřináší zásadní změny celkovem řešeni, zustávaj í naše stanoř ika ‘ platnosti.Připouštíme realizaci po etapách. z hlediska etapizace doporučujeme zvážit možnost spatro\ání křižoatkyVypich jako O té etapy, eventuelně zvážit etapizaci směrem od MUK Malovanka k Pražskému okruhu.Požadavek realizace křižovatky s ul. Slánskou již MCP6 nestaí ultimativně v případě. že bude nalezenoadekvátní řešení v předmětném úseku BR. které nezpusobí nárust dopravní zátěže zejména v ulicíchBělohorská a Karloarská. Na realizaci křižovatky s ul. Slánskou v tomto případě netrváme. Předloženávarianta alternativní křižovatky navrhovaná městskou částí Repy však Prahou 6 nebyla shledána zaadekvátní řešení.

Z urbanistického hlediska nadále pppfujeme variantu Vl optimaliiovaná varianta CityPlan Satravsubvrriantě Via, suhvarianta Vlh je akceptovatelná v případě zásadního přepracování řešení alternativníkřižovatky navrhované NIC Repy a za předpokladu prokázání minimálních dopravních dopadu do povrchovédopravy zejm v ul Bělohorská a Karlovarská

Varianta V2 ražená pod Karlovarskou reprezentuje současný zásadní omyl v budování dopravního skeletuPrahy: ekonomicky nejnáročnější a ke svému prostředí nejšetrnější postupy jsou použity v perihrníchčástech města, zatímco dopravní systém \ blizkosti Pražské památkové rezervace a Pražského hradu je (spřihiédnutim na „ekonomické hledisko“) budován hloubeně a s vraznvm zásahem do památko éhopovrchu, \‘vjczdove rampy této varianty pak vyrazně zasahují do jiz budovaného Arealu tolného časuI adronka (dále jen \\ ( I adronka). nejsou koordiiio án ani p2 vvhudovanvmi či povolen\ mi sta\ hami.Zároveň tato varianta nenabízí žádné adekvátní pripojeni sidliště Rep a daišich \ zhledem k vvšeuvedenému je tato varianta V2 tcela nepřijatelná a městská čá«t Praha 6 tuto variantu zasadně odmitá

\ arianta V ražena dle ná rhu FK() Břev nov je pro Niť Praha ( zcela pppjateiná a řaadne ‘ odimtanjt,n inkiak neruhn i vt uvedcnhn odjnit9mř i p llši variantu řni ac‘ van



MČ Praha 6 nadále doporučuje lnvestoro\ i (Hl ni. Praha) ‘ ramci pro ěřo ání TT ‘, Kukulo\ě ulici(tram\ajové spojení Motol Vvpich hledat noxou stopu Kukulox ulice pro indix idualni automohllo\oudopravu s přimm napojením na BR V phpadč nalezení trasy pak přicházejí x úvahu aiianrys předstihoym spatrox áním křižos alky Vypich.
Připomínáme že naržcnú pěší lavka přes ul. Kukulovu na křižoxatce Vypich je v rozporu s pamatkovouochranou výhledu na NKP Obora Hx ězda a ‘ teto podobě již h\ la minulosti památkovými orgányzamítnuta. \ současné době je dokončen inlme podjezd s podchodem pod Kukuloou ulicí. kter‘předmětné pěši \ztah přenesl.

Z hlediska doprav a životního prostředí
Odbor doprav\ a životního prostředí se k posuzovanému záměru vyjádřil v rámci zjišťovacího řízenísamostatnými stanovisky v únoru r. 2006, k dokumentaci společným stanov iskeni v dubnu roku 2009.Dokumentace byla v listopadu r 200$ navrácena příslušným úřadem k dopracování z duvodu absencí víceúdaj u a informací, včetně nediisledného naplnění iávěrú zjišťovacího řízení. Dopracování doporučí! takézpracovatel posudku.

Po prostudování dopracované Dokumentace však ODŽP neshledal (v oblasti jím sledovanych zájmu) rozdílyani nové zásadní skutečnosti oproti předložené Dokumentací / ľ. 2009 (je upozorněno na zprovoznění OCKAUFI AND, zahájení výstavby metra, apod.).

Q ně zorňjjj.tne na zásadní duležitost realiz.ace celé akcepĹo životní jrostředíkothpucLapjjkau tunelove varianty_a tez ppebu optimalni et4pmzace Taje. dana predevsirn vyuzitmmjiž zahájené výstavby trasy „A“ metra (využití společných zařízení staveniště. apod.). Z porovnáníharmonogramu výstavby metra a možných termínu realizace BR tak vyplývá jednoznačné doporučenírealizovat v „nultě“ fázi MUK Vypich, zejména za předpokladu, že výstavba vnějšího nebo vnitřního úsekuBR nebude v letech výstavh metra např. / flnančních duvodu ještě reálná. ODZP nesouhlasí s navrženýmpostupem výstavby v rámci předloženého záměru a upřednostáuje zahájeni výstavby v úseku MUKMalovanka Vypich před úsekem SOKP-Vypich.

Cílem předložene dokumentace bylo vyhodnotit únosnost ekologicke zátěže, kterou do územm vnesoujednotlivé posuzované varianty BR a dále na základě vyhodnocených, resp. předpokládaných vlivunavrhnout opatření ke zmírnění vlivu záměru na okolní prostředí.
Všechny varianty byly posouzeny z hlediska vlivů na ovzduší a hluk a s tím spojená zdravotní rizika, vlivuna půdu, vodu, krajinný ráz, faunu, flóru, ekosystémy, dřeviny, horninové prostředí i s ohledem naarcheologické a kulturní památky či hmotný majetek
Z celkového hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejne zdraví vyplývá, že varianty Via, Vlh a variantaV2 se liší pouze minimálně. Varianta V3 však v tomto porovnání vyšla nejhůře, zvláště z hlediska hlukovézátěže a zdravotních rizik z hluku. Právě hluková zátěž a zdravotní rizika z hluku patří spolu se snižovánímznečisťování ovzduší k nejvýznamnějším vlivům zámčru Břevnovské radiály. Ve variantě V3 není řešenouspokojivě snížení dopravních zátěží a / toho vyph‘vajíci hlukove zátěže v posuzovaném území. její vliv nazlepšeni hlukové situace v území je minimálni, nejhorší ze všech variant. V této variantě je vysoký početstaveb ovlivnčn nadlimitním hlukem a v ulici Patočkově jsou výrazně vyšší dopravni intenzity nežv ostatních variantách. Tato varianta má také největší negativní vliv na hmotný majetek. neboť by byl nutnstavební zásah do již vybudované křižovatky Malovanka Napojení varianty V3 do hotové křižovatky by sivyžádalo demolice nckterych částí této MUK (větve. ramp\ most přes Městsky okmuh. zdi) a jejich novévybudovaní jinvm zpusohemn. Fo by znamenalo lez vvia7n\ zásah do fungováni dopravím‘ síte a létokřižovatky, řmarněiii již vvnaloženšch ťinančních prostředku a nutnost získáni dalších financi na její zásadnipřestavbu

Druhšm nejvvznamně]šmm vlivem Břevnovské radiály na dané území a ohvatelstvo je vliv na ovzduší Mezijednotliv vrní posuzovanšnu variantann (vyjma varianty nulové) iako celek nejsou záadnm rozdilv Je zcelaevidentní, že nejmenší vliv na ovzdum délce cek trav bmdoii mít iu,ciov msek ktere ovšem oustřcďujint‘i\ mši neímtiv w im \ na ov zdus v atkeni okolí pnrtalmi tun hm. e‘ ntmwlné v v dechu zducbote nhlmh\



/ hlediska dopravy lze vzhledem k dosavadnímu dopranímu a emisnímu zatíženi ulic Patočkoa aBělohorská a současně k nutnosti řešení dopra\ní situace na územi hLm Prahy. považovat VO nulovouvariantu za nepřijatelnou.

Již ve vyjádření ‘. ramci zjišťovacího řízeni Mestska část Praha 6 vyslovila souhia s osov‘m vedením trasyBřev novské radiály. který je ‘. souladu s platn‘m zernmm plánem hl in. Prahy. včetně jeho změn, Jásadnípripomínky ke ZR by ly akceptovany a zapracovány do Dokumentace. Jedná se o variantu Vi, která jevedena v puvodni stopě, v souladu s Oznamenírn. Varianta Vl je předkládána ve 2 suhvariantách a tu s a bezkřižovatky Slánská. Neiduležitějši změnou je nahrazeni štěrbinove varianty ve 4. části plně tunelovouvariantou (v obou směrech) Toto řešení přináší maximální ochranu obyvatel Břevnova a dáte umožnídostavbami a mčstskyrn řešením parteru udržet přijatelné městské prostředí území i po prúchodu této radiályúzemím.

V dokumentaci je předložen návrh etapizace optimalizované trati dle ÚP Vl, kde se navrhuje realizovatv předstihu křižovatku Vypich (v letech 20l320i6), poté úsek Silniční okruh Vypich (20l620i8) a teprvev letech 2015-2021 4. úsek Vi Vypich Ma[ovanka. V rámci zjišťovacího řízení Městská část Praha 6oduvodnila svuj požadavek na změnu pořadí staveb, kdy požadovala upřednostnit výstavbu úseku MUKMalovanka Vypich (včetně) před úsekem SOKP-Vypich. Důvodem je možnost logického realizačníhonapojení na již budované předpolí Strahovského tunelu, stejně jako logická realizace komunikace směrem odvnitřních částí ven z města, bez následných dopravních přetlaků v dosud nerealizovaném úseku (negativnímpříkladem je např. Radlická radiála). Vzhledem k tornu. že považujeme tento požadavek za logický ioprávněný, trváme na jeho splnění a opakujeme, že otočeni pořadí realizace etap je nutné promítnout i doUPD, která zatím předpokládá realizaci v opačném směru,

U varianty Vlh je nahrazena křižovatka na Slánské novou křižovatkou u SOKP. Vlivem posunu křižovatkyna území Řep dojde k navýšení nárůstu inten7il vozidel na Karlovarské a Bělohorské třídě mezi Vypichem aSlanskou a částečně tak budou popřený duvody budováni podzemní kapacitní komunikace v tomto úseku,Pmto pří v‘běru mezi Via či VIb preferujeme variantu Via.

Z hlediska dopravy nepovažujeme take variantu V2 za nejvhodnější i důvodu napojení na okolní sít‘ pouzev křižovatce SOKP a Vypich (obdobně jako u V lb). Není v souladu ani s UP N‘INMP. Varianta V2 raženáKarlovarská -je zpracována pouze po Vypich, poté je shodná s variantou Vl.
V území je připravována další významná dopravní stav ba prodloužení metra A na letiště Praha Ruzyně.Duchází ke křížení obou staveb, a to ve všech předkládaných variantách. Největší problémy se ukazujípředevším ve variantě V2, kdy se při kříženi ražené varianty a metra obě liniové stavby velice přibližují.
Z důvodu snížení dopravy u nemocničních komplexu Motol a Na Homolce existuje možnost novéhonapojení na trasu BR přeložením ulice Kukulovy do nové stopy. Tato možnost je však uplatnitelná pouze uvarianty‘ N I

V rámci zjišťovacího řízení byla ze strany NIČ uplatněno také doporučení, aby úseky, zejména částpřicházející k Vypichu, byly řešeny‘ s maximálním ohledem na použiti zelených přírodních svahus vysazenými dřevinami před betonovými opěrnými zdmi a tím byl maximálne eliminován stavební zásah dostávajícího přirodniho prostředí a zdurazněna nutnost vybudování protihlukových clon nezbytnýchpředevším / duvodu ochrany obyvatel Maleho Břevnova, (‘Iona je předpokládána na estakádě. Napovrchovém useku o délce 20 metru jsou v části navrženy zemní valy. Komunikace by tedy měla véstv zářezech. Při překroceni hlukových limitu požadujeme realizovat protihluková opatření i ‘ tomto osekuJedná se o hlukove exponov anou oblast, která bude i 7 druhé strany zatržena novou kapacitni komunikací

Připominky / h1ednka jednotlivých složek životního pros[ředi byly uplatneny v marnci Oznámeni v roce2006 Nadále požadujeme splněni dříve uvedených požadavku

DokumentacL byla rozšířena o dendrologmck‘y prozkum. Všechny varianty zasahuji do piorh zelene a‘v,aduj kai dmcin n vk. varianta Vi \ etšina Wev m je hoclnucena akn podpruměrria. JLdoa e ak ana nrt mi iavtupitdn a nlhit IJp zemí um‘ ‚r v dai‘ích upmc 1 PD hudcm )( La lO a
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podrobné ná rhv novdi sado ch ýsadeb a úpra\ \ dostatečném množst\ í no vch dře\ in. \ hodirčch dodaného území

Stavba si vžáda dočasné i trvalé zábory zemědělké pudy Vpozorřnijeme na nezbytnost pečlivéhoprovedeni skry k kulturních ‘ rstev pud Do chráněného území přírody savba nezasahuje, zasahuje ‘.šakdo několika koridoru LSES, i když vzhledem k urbanhzo\ane krajině se jedná přeá2ně o biokoridorynefunkční.

V období vsta\b\ nejv‘znamnějšími zdroji znečisťoáni ovzduší budou skládky sypkých materiálu a\lastnl zemní place pri \stavbě. Výstavba komunikace \y\olá značný rozsah staeništní dupray. a to jakve fázi hloubení tunelu (odoz zeminy), tak i rámci realizace vlastních vozovek, ostění a technologickéhovybavení. Požadujeme dodržení všech uvedených opatření Dokumentaci ke snížení dopadu na pohoduobyvatelstva a to nejenom pro období výstavby, ale i pro období vlastního provozu.

Iěstská část Praha 6 po posouzení doplněné dokumentace vlivů záměru Bře‘vnovská radiálaz hlediska doprav3 a dopadu na životní prostředí se ztotožňuje s návrhem oznamovatele, kterýnavrhuje realizaci e ariantě Via.

Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko městské části k územnímu řízení.

Bc. Jan Zárubů
zástupce starosty MČ Praha ň
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