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Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní 
prostředí  

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též OCP MHMP), který 
byl zřízen s účinností od 1. 4. 2015 na základě bodů I.36, I.37, I.38, I.39, I.40 a I.41 usnesení 
Rady hlavního města Prahy č. 528 ze dne 17. 3. 2015 a do kterého byla ze současně zrušeného 
odboru životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též OZP MHMP) převedena 
mimo jiné i předmětná působnost jako příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 
písm. a) 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 změn 
(dále jen zákon), podle § 9a odst. 1 až 3 zákona vydává 

souhlasné stanovisko k záměru „Bytový park Roztyly II, Praha 11, k. ú. Chodov“. 

I. Povinné údaje 

1. Název záměru 
Bytový park Roztyly II, Praha 11, k. ú. Chodov 
 
2. Kapacita (rozsah) záměru 
Záměr zahrnuje pás území mezi ulicemi Komárkova a Ryšavého v Praze 11, Chodově. Dotčené 
území má nepravidelný tvar o délce 140 – 160 m a šířce 50 – 70 m. Záměr zasahuje 
na jihozápadě k ulici Ryšavého, na severovýchodě sousedí se stávající zástavbou řadových 
rodinných domů v Komárkově ulici. Na severozápadě navazuje na předchozí etapu – Bytový 
park Roztyly I, která je vymezena křižovatkou ulic Ryšavého a Komárkova přibližně 
až po úroveň řadových domů v Komárkově ulici. 
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Zastavěná plocha navržených objektů 2. etapy bude činit 3 463 m2, hrubá podlažní plocha 
nadzemních částí bude cca 8 930 m2, v podzemí bude vybudováno 106 parkovacích stání, 
dalších 11 stání bude na terénu. V areálu bude vybudováno 1 116 m2 chodníků a komunikací 
a 3 476 m2 zelených ploch a zelených střech. 
Posuzovaný záměr zahrnuje výstavbu bytového domu o 5 sekcích obdélníkového půdorysu 
o 5 plných a 1 ustoupeném nadzemním podlaží. Atika domů bude cca 20 m nad okolním 
terénem. Půdorysné rozměry jednotlivých budov budou: 

• nadzemní rozměry sekce E: 18,4 m × 16,6 m 
• nadzemní rozměry sekce F: 22,1 m × 16,6 m 
• nadzemní rozměry sekce G: 20,9 m × 16,6 m 
• nadzemní rozměry sekce H: 22,1 m × 16,6 m 
• nadzemní rozměry sekce I: 18,4 m × 16,6 m 

Základní údaje o kapacitě II. etapy bytového parku jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
V domě jsou navrženy byty v rozmezí ploch cca 35 – 120 m2 ve velikostních kategoriích 1+kk 
až 4+kk. Ze 110 bytů bude 10 garsoniér (1+kk) a 10 bytů 4+kk. 
 
Základní kapacitní údaje jsou uvedeny v následujících tabulkách: 
 
Typy bytů, počty bytů, počet obyvatel: 
Typ bytu  Počet bytů Počet obyvatel 
1 + kk     10     10 
2 + kk     57   114 
3 + kk     33     99 
4 + kk     10     40 
Celkem   110   263 
 
Hrubá podlažní plocha jednotlivých objektů (m2): 
Objekt  1. NP – 5. NP  6. NP  Celkem 
E  5×272,3  260,2  1 621,7 
F  5×330,2  274,5  1 925,5 
G  5×313,8  267,1  1 836,1 
H  5×330,2  274,5  1 925,5 
I  5×272,3  260,2  1 621,7 
Celkem       8 930,5 
 
K vytápění Bytového parku Roztyly II bude sloužit centrální zdroj tepla ze soustavy 
Pražské teplárenské a.s., zemní plyn nebude v objektu využit. 
 
Bytový park Roztyly II se bude ve vzdálenosti cca 85 m od osy křižovatky Ryšavého x 
Komárkova v ulici Komárkově dopravně napojovat na stávající stykovou křižovatku 
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s připojením objektu curlingové haly. Tato křižovatka bude změněna na průsečnou s předností 
ulice Komárkova. 
 
3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 
Podle právní úpravy platné do 31.3.2015: 
Dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to k ve vztahu k bodu II/10.6 - Skladové nebo obchodní 
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; 
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.  
 
Podle právní úpravy platné od 1.4.2015: 
Dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona (podlimitní záměr), a to k ve vztahu k bodu II/10.6 - Nové 
průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 20 ha. 
Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou 
nad 10 000 m2 zastavěné plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek 
s celkovou výměrou nad 6 000 m2 zastavěné plochy. 
Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu. 
 
 
4. Umístění záměru 
kraj:  Hlavní město Praha 
obec:  hlavní město Praha 
městská část:  Praha 11 
katastrální území:  Chodov 
 
 
5. Obchodní firma oznamovatele 
ALBORG-DEVELOPMENT a. s. 
 
6. IČ oznamovatele 
274 19 037 
 
7. Sídlo (bydliště) oznamovatele 
Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1, Nové Město 
 
8. Podmínky pro fázi přípravy záměru, realizace (výstavby) záměru, provozu záměru, popřípadě 
podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě 
kompenzace nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek 
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí 
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a) Podmínky pro fázi přípravy 
- pro územní řízení 

1) Stanovit etapizaci výstavby Bytového parku Roztyly II, Praha 11, k. ú. Chodov (případně 
i souběh s výstavbou I. etapy záměru); koordinovat výstavbu ve vztahu k jiným 
plánovaným záměrům v nejbližším okolí záměru tak, aby v rámci organizace výstavby 
parku Roztyly II bylo postupováno co nejšetrněji vzhledem k nově budované i původní 
zástavbě. 

2) Provést aktualizaci hlukové studie z dopravy pro definitivní návrh v relevantním 3D 
prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku a výšku protihlukové stěny na 
valu, jakož i výpočet pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor) na 
základě aktuálních dodaných dopravních intenzit od TSK hl. m. Prahy a současně 
konkretizovat účinná protihluková opatření pro zajištění hygienických limitů, výchozí stav 
akustické situace doložit měřením u stávajících objektů obytné zástavby – výběr 
výpočtových bodů u stávajících objektů konzultovat s orgánem ochrany veřejného zdraví. 

3) Doložit u všech výpočtových bodů, kde hluk z dopravy bude překračovat 45 dB v LAeq/8h, 
způsob provětrání vnitřních chráněných prostor staveb. 

4) Prokázat (v časovém horizontu realizace stavby) na základě aktuálních dopravních 
informací kapacitu křižovatky Ryšavého x Komárkova a v případě potřeby navrhnout její 
úpravu. 

5) Řešit navrženou protihlukovou stěnu na valu tak, aby: 
• respektovala stávající stromy a neomezila jejich další existenci, 
• byla tvořena z pohltivého materiálu, 
• byla konstruována tak, aby mohlo být navrženo ozelenění stěny popínavými 

dřevinami, 
• byl umožněn průchod od ulice Ryšavého do nitra území. 

6) Řešit záměr tak, aby situování výduchů z odvětrání podzemních garáží bylo v polohách 
mimo okna bytových prostorů. 

 
- pro stavební řízení 

7) Doložit detailnější popis vibroizolačních opatření vylučujících působení metra 
na plánovanou výstavbu bytového parku. 

8) Doložit, že plánovaná výstavba nezhorší působení vibrací ve vztahu ke stávající nejbližší 
obytné zástavbě s ohledem na plánované založení navrhovaných objektů. 

9) Provést měření technické seismicity u vybraných stávajících objektů obytné zástavby 
ve stávajícím stavu. 

10) Aktualizovat vyhodnocení hluku ze stavební činnosti a provozu, včetně případných návrhů 
na dodržení hygienických limitů v rámci návaznosti na průběh etapizace stavby. 

11) Doložit výsledky podrobného hydrogeologického průzkumu a prokázat, že nedojde 
ke zhoršení hydrogeologických podmínek v zájmovém území a že realizací záměru nedojde 
k podmáčení stávajících objektů. 
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12) Specifikovat na základě hydrogeologického průzkumu v dokumentaci přibližný přítok dnem 
stavební jámy, doložit návrh na zajištění stavební jámy jakož i návrh na čerpání podzemní 
vody a způsob nakládání s čerpanou podzemní vodou ve vztahu k jejím kvalitativním a 
kvantitativním parametrům v souladu s platnou legislativou. 

13) Provést průzkum znečištění geologického prostředí s ohledem na předcházející využití 
pozemku výstavby. 

14) Vypracovat projekt sadových úprav včetně kompenzační výsadby dřevin k odstranění 
znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem; rozsah vegetačních úprav bude odpovídat rozsahu 
zeleně, která musí být vysázena za kácenou zeleň v prostoru stavby nebo blízkém okolí 
po konzultaci s příslušnou městskou částí a dále v rozsahu kompenzační zeleně stanovené 
na základě bilancovaných emisí benzo(a)pyrenu z posuzovaného záměru. 

15) Řešit projekt vegetačních úprav tak, aby byla zajištěna prosperita vysazovaných dřevin 
(např. vyšší mocnost zeminy); k výsadbě použít pouze autochtonní, stanovištně 
odpovídající druhy dřevin. 

16) Zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV), v rámci nichž bude navržen podrobný 
soubor technicko-organizačních opatření s cílem eliminovat a minimalizovat potenciální 
nepříznivé vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo a přitom respektovat následující 
skutečnosti: 
a) součástí ZOV bude po upřesnění stavební techniky a způsobu jejího nasazení i 

aktualizovaná rozptylová studie pro etapu výstavby, která by měla zohlednit i případný 
souběh obou etap výstavby bytového parku. 

b) k omezení vlivů na ovzduší: 
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především 

v průběhu zemních prací, 
• zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti 

budou minimalizovány, 
• sypký odpad ze stavby bude na korbách nákladních automobilů buď kropen vodou, 

nebo zakrýván plachtami; zakrývány budou i dovážené sypké stavební materiály, 
• bude zajištěna důkladná očista stavebních mechanismů a nákladních automobilů 

před vjezdem na veřejné komunikace. 
c) k omezení vlivů záměru na přírodní složky ekosystémů: 

• terénní úpravy spojené se skrývkou vegetačního povrchu budou prováděny v závěru 
vegetačního období, mimo reprodukční období živočichů, případně v období 
vegetačního klidu, 

• projednaný minimalizovaný rozsah kácení mimolesních porostů řešit výhradně 
v obdobích vegetačního klidu, 

• v rámci předběžné opatrnosti nejdéle v rámci ZOV smluvně zajistit odborný 
biologický dozor v průběhu provádění zemních prací, monitoring výskytu zvláště 
chráněných druhů živočichů na staveništi (a při kácení mimolesních prvků dřevin). 

d) k omezení vlivů hluku k nejbližší obytné zástavbě: 
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• obyvatelé domů v okolí stavby budou v předstihu seznámeni s termíny a délkou 
jednotlivých etap; na vnějším ohrazení stavby bude uveden kontakt na zástupce 
stavitele, kterému budou moci občané sdělit své připomínky na postupy provádění 
stavby (zejména porušování kázně, špatná očista okolních komunikací, provádění 
hlučných operací o víkendech apod); náprava bude sjednána ihned nebo v nejbližším 
možném termínu bez zbytečného prodlení, 

• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu 
budou uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době, 

• hlučné stavební práce nebudou prováděny v brzké ranní a pozdních večerních 
hodinách, tzn. od 6 do 8 hod. ráno a od 20 do 22 hod. večer, 

• v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké 
techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení stínit mobilními akustickými 
zástěnami v těsné blízkosti stavebních strojů pro ochranu nejbližší obytné zástavby, 

• budou doložena protihluková opatření při pilotování základů, 
• v době hrubé stavby bude omezeno použití nakladačů a autojeřábů jen na zcela 

nejnutnější případy; přednostně bude využíván věžový jeřáb, 
• řezání dřeva na bednění pro betonáž bude prováděno zásadně mimo staveniště, 
• stabilní stavební stroje se zvýšenou hlučností budou umístěny do krytých přístřešků, 
• během hlučných stavebních prací budou zajištěny dostatečně dlouhé přestávky tak, 

aby obyvatelé okolních domů měli možnost větrání obytných místností, 
• stavba nebude prováděna během svátků a dnů pracovního klidu a v brzkých ranních 

a pozdních večerních hodinách; v noční době bude staveniště osvětleno pouze tak, 
aby nebyla rušena okolní obytná zástavba, 

• staveništní doprava bude vedena po komunikaci Ryšavého směrem na sever k D1 
mimo zástavbu ve směru OC Chodov. 

e) k omezení vlivů záměru na vody: 
• bude detailněji popsáno technické řešení nakládání s dešťovými vodami vznikajícími 

v etapě výstavby tak, aby dešťové vody případně vypouštěné prostřednictvím 
kanalizace do Roztylského potoka splňovaly kvalitativní parametry pro vypouštění 
do vodního toku, 

• bude stanovena četnost odběru vzorků a rozsah rozborů vypouštěných odpadních vod 
ve fázi výstavby záměru na základě konzultace s příslušným vodoprávním úřadem, 

• stavební mechanismy a nákladní automobily budou udržovány v odpovídajícím 
technickém stavu, 

• v případě havárie bude postupováno podle havarijního plánu pro případ úniku látek 
škodlivých vodám. 

 
b) Podmínky pro fázi realizace 
17) Stavbu realizovat v souladu se ZOV. 
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18) Provést v jarním období roku uvažované výstavby aktualizaci zoologického průzkumu 
včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných zvláště chráněných druhů; 
výsledky průzkumů následně předat příslušnému orgánu ochrany přírody (OCP MHMP). 

19) Prokázat v rámci etapy výstavby dodržování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti 
autorizovaným měřením hluku u nejbližší obytné zástavby. 

20)  Instalovat v rámci stavby na jednom až dvou místech nejvyšších staveb pod hranou střechy 
na jihovýchodní, jižní nebo jihozápadní straně hnízdní budky pro rorýse; na dvou místech 
stěn založit do fasády budky pro netopýry; v případě realizace velkých skleněných ploch 
budou tyto vybaveny ochrannými prvky proti možným kolizím s ptáky. 

21)  Uvést po dokončení stavebních prací příjezdové komunikace do původního stavu. 
22) Rekultivovat po ukončení stavebních prací všechny plochy zasažené stavebními pracemi 

z důvodu prevence ruderalizace území a šíření alergenních plevelů. 
23) Realizovat při prokazatelné změně technické seismicity, která by mohla mít negativní vliv 

na stávající objekty nápravná opatření na náklady investora záměru. 
 
c) Podmínky pro fázi vlastního provozu 
24) Doložit ke kolaudačnímu souhlasu orgánu ochrany veřejného zdraví měření hluku 

z dopravy ve venkovním chráněném prostoru novostaveb. 
25) Dodat nejpozději do 1 roku od vydání kolaudačního souhlasu orgánu ochrany veřejného 

zdraví měření hluku z dopravy ve venkovním chráněném prostoru stávajících staveb po 
nastěhování obyvatel novostaveb. 

26) Dodat nejpozději do 1 roku od vydání kolaudačního souhlasu orgánu ochrany veřejného 
zdraví měření technické seismicity u vybraných stávajících objektů obytné zástavby po 
realizaci záměru; při prokazatelné změně, která by mohla mít negativní vliv na stávající 
objekty, budou případná opatření realizována na náklady investora záměru. 

27) Udržovat vysazené dřeviny a zeleň v dobrém stavu, zajistit povýsadbovou péči minimálně 
v délce 5 let, a to včetně popínavé zeleně na protihlukové stěně; v případě potřeby provést 
neprodleně náhradní výsadbu. 

 
II. Odůvodnění 
 
1. Odůvodnění vydání souhlasného stanoviska včetně odůvodnění stanovení uvedených 
podmínek 
 
Pozemek se nachází v blízkosti trasy metra C (Roztyly) a zároveň v docházkové vzdálenosti 
Kunratického lesa. Lokalita má dobrou dopravní dostupnost do centra a blízkost velké rekreační 
plochy – Kunratického lesa. Pozemek je Územním plánem hl. města Prahy určen pro obytnou 
zástavbu, pozemek je nyní nezastavěný, s několika dnes již neužitečnými betonovými 
konstrukcemi. 
Posuzovaný záměr zahrnuje výstavbu bytového domu o 5 sekcích obdélníkového půdorysu 
o 5 plných a 1 ustoupeném nadzemním podlaží. 
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Zastavěná plocha navržených objektů 2. etapy bude činit 3 463 m2, hrubá podlažní plocha 
nadzemních částí bude cca 8 930 m2, v podzemí bude vybudováno 106 parkovacích stání, 
dalších 11 stání bude na terénu. V areálu bude vybudováno 1 116 m2 chodníků a komunikací 
a 3 476 m2 zelených ploch a zelených střech. 
Fasády jsou navrženy tvarově jednoduché, zateplené a omítané. Dominantním prvkem objektu 
jsou horizontální římsy volně přestupující v lodžie a velkoformátové prosklení obytných 
místností, které bude společně s lodžiemi z exteriéru cloněno posuvnými žaluziemi. 
Realizací záměru nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. Objekty jsou navrženy na místě, kde probíhala v minulosti 
stavební činnost při výstavbě metra. Bytový park Roztyly II bude napojen na CZT a bude 
zásobován pitnou vodou připojením na veřejnou městskou vodovodní síť. 
V době provozu posuzovaného záměru (Bytový park Roztyly II) je předpokládáno celkem 
117 jízd osobních automobilů denně spojených s II. etapou. Dále se po komunikacích bude 
pohybovat 99 vozidel spojených s provozem objektů I. etapy. Celkem tedy bytový park vyvolá 
svým provozem jízdu 216 vozidel, tj. 432 pohybů za 24 hodin. Jediným zdrojem emisí tak budou 
emise související s nově generovanou dopravou hodnoceného záměru. Jak z hlediska vlivů na 
ovzduší, tak i z hlediska vlivů na akustickou situaci jsou hodnoceny synergické a kumulativní 
vlivy spojené s I. a II. etapou Bytového parku Roztyly. 
Část dešťových vod bude svedena do retenční nádrže, která bude sloužit pro rovnoměrné 
vypouštění dešťových vod do kanalizace, část dešťových vod bude likvidována rozlivem 
do okolní zeleně. 
Požadavky územního plánu na zeleň jsou v návrhu splněny pro kód míry využití území F. 
Záměr „Bytový park Roztyly 2“ (tj. 5 bytových objektů na pozemcích 3322/1, 3323/1 a 3336/1, 
k. ú. Chodov) je dle vyjádření odboru výstavby Městské části Praha 11 ze dne 5.11.2010 
(čj: MCP11/10/065611/OV/Hr) v souladu s 2. modifikací úpravy územního plánu 
č. U 0783/2009. V rámci veřejného projednání k záměru byla často kladena otázka souladu 
protihlukové stěny s ÚPn. K tomuto příslušný úřad uvádí, že soulad či nesoulad protihlukové 
stěny s ÚPn není rozhodný pro vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Soulad záměru s ÚPn bude ověřen příslušným stavebním úřadem v rámci navazujících řízení. 
V případě, že dojde v důsledku případného nesouladu záměru s ÚPn k jeho změnám, bude dále 
postupováno podle § 9a odst. 4 a 5 zákona. 
Vzhledem k umístění záměru do území, kde je podle údaje ČHMÚ překračován imisní limit 
pro průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu (1,0 ng/m3) – ke kterému se při hodnocení 
kvality ovzduší pouze přihlíží, se doporučuje s ohledem na ochranu veřejného zdraví 
kompenzační opatření ve vztahu k předpokládanému imisnímu příspěvku průměrné roční 
koncentrace benzo(a)pyrenu generovaného posuzovaným záměrem i přes to, že je tento 
příspěvek vyhodnocen na úrovni pod 1 % příslušného imisního limitu. Kompenzační opatření 
bude spočívat ve výsadbě dalších prvků dřevin nad rámec navržených sadových úprav (tento 
počet bude doložen v rámci dokumentace pro územní řízení) tak, aby byl dostatečně 
kompenzován nárůst emisí benzo(a)pyrenu vyvolaných provozem posuzovaného záměru. 
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Vlivy na jednotlivé složky ŽP byly podrobně vyhodnoceny v dokumentaci zpracované v rozsahu 
přílohy č. 4 zákona a odborných přílohách: Bytový park Roztyly II. etapa, Praha 11 - Modelové 
hodnocení kvality ovzduší (Atem – ateliér ekologických modelů, s.r.o., září 2014), Bytový park 
Roztyly II. Etapa, Praha 11 – Chodov - Akustická studie (Atem – ateliér ekologických modelů, 
s.r.o., září 2014), Bytový park Roztyly II, Praha 11 – Chodov - Vyhodnocení vlivů na veřejné 
zdraví (Atem – ateliér ekologických modelů, s.r.o., listopad 2014), Dendrologický průzkum 
Bytový park Roztyly I. a II. Etapa, k. ú. Chodov, Praha 11 (Ing. Jan Švejkovský – Jena - firma 
služeb, září 2013), Výsledky přírodovědného průzkumu území při ulici Ryšavého a Komárkova 
na Chodově v Praze (Doc. Dr. Jan Farkač, CSc., řízen 2014), Dopravně inženýrské údaje o 
intenzitě automobilové dopravy pro komunikace Ryšavého a 5. Května v Praze 11 pro rok 2012 
a pro etapový stav komunikační sítě – rok 2017 bez zátěže od plánovaného BP Roztyly, 
(Technická správa komunikací hl. m. Prahy, 30.8.2013). Tyto vlivy byly zpracovatelem 
dokumentace vyhodnoceny jako akceptovatelné za předpokladu splnění navržených opatření k 
ochraně životního prostředí a veřejného zdraví. Za nejvýznamnější vlivy na životní prostředí 
byly považovány vlivy na ovzduší, hluk a biotu. Pro tyto vlivy byla formulována v kapitole 
D.IV. dokumentace řada opatření (viz dále).  
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí bylo 
potvrzeno autorizovanou osobou v rámci zpracování posudku dle přílohy č. 5 zákona. 
Zpracovatelem posudku byla rovněž posouzena akceptovatelnost záměru a navržená opatření 
k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 
navržená v dokumentaci. V rámci návrhu stanoviska byla tato opatření doplněna i o podmínky, 
vyplývající z vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů 
a veřejnosti.  
Dále byla zpracovatelem posudku navržena opatření, která reagují na možnou změnu stávajícího 
stavu v území vzhledem k délce procesu posuzování vlivů na životní prostředí (např. změny 
v intenzitách dopravy v důsledku dopravních změn na územní hl. m. Prahy, respektive změny 
v charakteru bioty tak, jak vyplývá z dosud provedených průzkumů). Na toto budou navazovat 
aktualizace zejména hlukové a rozptylové studie s cílem prokázat splnění zákonných limitů. 
V případě, že nebudou příslušné limity dodrženy, budou muset být přijata nápravná opatření tak, 
aby byly naplněny požadavky příslušných právních předpisů. Dodržení zákonných limitů ověří 
při další projektové přípravě stavby příslušné dotčené správní úřady.  
Na základě výše uvedeného, závěrů dokumentace a posudku, veřejného projednání a vyjádření 
uplatněných v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí se příslušný úřad ztotožnil se 
závěry posudku a dospěl k závěru, že negativní vlivy posuzovaného záměru jsou akceptovatelné 
při respektování podmínek tohoto stanoviska, a lze tedy vydat souhlasné závazné stanovisko. 
 
Odůvodnění stanovených podmínek:  
Podmínky formulované v závazném stanovisku vyplývají z návrhu stanoviska zpracovatele 
posudku (dále jen návrh stanoviska). Tento návrh stanoviska je spolu s tímto závazným 
stanoviskem zveřejněn v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru 
PHA894. 
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Podmínky návrhu stanoviska byly příslušným úřadem upraveny či zpřesněny tak, aby mohly být 
přejaty do rozhodnutí v navazujících správních řízeních. Obecné podmínky vyplývající 
z platných právních předpisů byly vypuštěny. 
 
Podmínky č. 1), 2), 3) byly stanoveny za účelem ochrany před nepříznivými účinky hluku. 
Vychází zejména z požadavků HS hl. m. Prahy. V návrhu stanoviska byly uvedeny jako 
podmínky č. 2), 4), 5). 
 
Podmínka č. 4) byla stanovena za účelem vytvoření vhodných podmínek pro bezpečnost 
provozu. Vychází z požadavku zpracovatele posudku, občanských sdružení a občanů. V návrhu 
stanoviska byla uvedena jako podmínka č. 15). 
 
Podmínka č. 5) byla stanovena za účelem ochrany dřevin. Vychází z požadavku zpracovatele 
posudku, občanských sdružení a občanů. V návrhu stanoviska byla uvedena jako podmínka č. 6). 
 
Podmínka č. 6) byla stanovena pro ochranu obyvatel záměru před emisemi z podzemních garáží. 
Vychází z požadavku OCP MHMP. V návrhu stanoviska byla uvedena jako podmínka č. 14). 
 
Podmínky č. 7), 8), 9) byly stanoveny za účelem ochrany před nepříznivými účinky vibrací. 
Vychází zejména z požadavků HS hl. m. Prahy. V návrhu stanoviska byly uvedeny jako 
podmínka č. 3). 
 
Podmínka č. 10) směřuje k dodržování hygienických limitů hluku. Vychází z požadavku 
HS hl. m. Prahy, zpracovatele posudku, občanských sdružení a občanů. V návrhu stanoviska 
byla uvedena jako podmínka č. 1). 
 
Podmínka č. 11) byla stanovena pro ochranu hydrogeologických podmínek v území. Vychází 
z požadavku OCP MHMP, občanských sdružení a občanů. V návrhu stanoviska byla uvedena 
jako podmínka č. 8). 
 
Podmínka č. 12) byla taktéž stanovena pro ochranu hydrogeologických podmínek v území. 
Vychází z požadavku OCP MHMP, zpracovatele posudku. V návrhu stanoviska byla uvedena 
jako podmínka č. 9). 
 
Podmínka č. 13) byla stanovena za účelem ochrany geologického prostředí zájmového území. 
Vychází z požadavku zpracovatele posudku. V návrhu stanoviska byla uvedena jako podmínka 
č. 11). 
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Podmínka č. 14) je kompenzační podmínkou, která je navržena pro minimalizaci negativních 
dopadů záměru na kvalitu ovzduší. Vychází z požadavku OCP MHMP, zpracovatele posudku. 
V návrhu stanoviska byla uvedena jako podmínka č. 12). 
 
Podmínka č. 15) byla stanovena za účelem za účelem ochrany dřevin. Vychází z požadavku 
ČIŽP a zpracovatele posudku. V návrhu stanoviska byla uvedena jako podmínka č. 13). 
 
Podmínky č. 16) a 17) byly stanoveny za účelem: minimalizace vlivů na životní prostředí 
a obyvatelstvo, omezení vlivů záměru na ovzduší, omezení vlivů záměru na přírodní složky 
ekosystémů, minimalizace vlivů záměru na hluk, eliminace vlivů záměru na vody. Vychází 
z požadavku zpracovatele posudku, občanských sdružení a občanů. V návrhu stanoviska byly 
uvedeny jako podmínky č. 17), 18), 19), 20), 21). 
 
Podmínka č. 18) byla stanovena za účelem ochrany fauny včetně biotopu. Vychází z požadavku 
OCP MHMP. V návrhu stanoviska byla uvedena jako podmínka č. 16). 
 
Podmínka č. 19) byla stanovena za účelem minimalizace vlivů záměru na hluk. Vychází 
z požadavku zpracovatele posudku, občanských sdružení a občanů. V návrhu stanoviska byla 
uvedena jako podmínka č. 20). 
 
Podmínka č. 20) byla stanovena za účelem ochrany ptactva. Vychází z požadavku zpracovatele 
posudku, občanských sdružení a občanů. V návrhu stanoviska byla uvedena jako podmínka 
č. 22). 
 
Podmínka č. 21) byla stanovena za účelem minimalizace negativních vlivů na stávající 
komunikace. V návrhu stanoviska byla uvedena jako podmínka č. 23). 
 
Podmínka č. 22) byla stanovena za účelem prevence ruderalizace území. Vychází z požadavku 
zpracovatele posudku. V návrhu stanoviska byla uvedena jako podmínka č. 24). 
 
Podmínka č. 23) byla stanovena za účelem ochrany před nepříznivými účinky vibrací. Vychází 
z požadavku HS hl. m. Prahy. V návrhu stanoviska byla uvedena jako podmínka č. 3). 
 
Podmínky č. 24), 25) byly stanoveny za účelem ochrany před nepříznivými účinky hluku 
z dopravy. Vychází z požadavku HS hl. m. Prahy. V návrhu stanoviska byly uvedeny jako 
podmínky č. 26), 27). 
 
Podmínka č. 26) byla stanovena za účelem ochrany před nepříznivými účinky vibrací. Vychází 
z požadavku HS hl. m. Prahy. V návrhu stanoviska byla uvedena jako podmínka č. 28). 
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Podmínka č. 27) byla stanovena za účelem ochrany dřevin. Vychází z požadavku ČIŽP 
a zpracovatele posudku. V návrhu stanoviska byla uvedena jako podmínka č. 13). 
 
 
Některé výše uvedené podmínky jsou modifikací podmínek uvedených zpracovatelem 
dokumentace v kapitole D.IV. Podmínky uvedené v kapitole D.IV dokumentace jsou dle 
metodického pokynu Ministerstva životního prostředí (čj. 18130/ENV/15 ze dne 6.3.2015) 
součástí záměru a s jejich splněním se automaticky počítá, aniž by je bylo nutné ve stanovisku 
výslovně uvádět ve formě podmínek. Připomínky a požadavky obdržené v rámci procesu EIA, 
jakož i podmínky zpracovatele dokumentace, které vyplývají ze zákonných požadavků, do 
podmínek závazného stanoviska zahrnuty nebyly, neboť povinnost splnit takovéto požadavky 
ukládá oznamovateli platná legislativa. 
 
Příslušný úřad na základě oznámení, dokumentace, posudku a vyjádření k nim uplatněných 
a dále na základě veřejného projednání dospěl k závěru, že je možné vydat souhlasné stanovisko 
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. Za předpokladu dodržení povinností 
vyplývajících z platných právních předpisů a splnění podmínek uvedených v tomto závazném 
stanovisku nelze očekávat významné negativní vlivy na životní prostředí. 
 
2. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti 
 
Vlivy na obyvatelstvo 
Vlivy na veřejné zdraví byly posouzeny pro dva nejvýznamnější vlivy – ovzduší a hluk. 
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty 
pro oxid dusičitý, benzen, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyren. Z těchto 
znečišťujících látek je nutno očekávat v celé výpočtové oblasti zvýšené riziko z expozice 
částicím PM10, PM2,5 a benzo(a)pyrenu. Na části území pak bylo zaznamenáno možné 
překročení směrné hodnoty WHO pro hodinové koncentrace oxidu dusičitého. Překročení však 
není natolik závažné, aby bylo třeba očekávat výskyt reálných zdravotních účinků. U benzenu 
nepřekračují hodnoty míru přijatelného rizika. U průměrných ročních koncentrací oxidu 
dusičitého nebude ve výchozím stavu směrná hodnota WHO překročena v žádné části obytné 
zástavby v zájmovém území. 
Vlivem realizace navrženého záměru je možné očekávat pouze velmi mírné zvýšení imisní 
zátěže. U žádné ze sledovaných imisních charakteristik nebylo zaznamenáno zvýšení 
zdravotního rizika významné ve smyslu ohrožení zdraví. V případě chronických účinků NO2 
nebylo zaznamenáno překročení směrné hodnoty WHO. U krátkodobých koncentrací 
oxidu dusičitého byl zaznamenán velmi mírný nárůst, který se na celkové míře zdravotního 
rizika nijak významně neprojeví. V případě benzenu byl nárůst zdravotního rizika vypočten 
hluboko pod hranicí reálného zvýšení výskytu účinků. V případě suspendovaných částic se opět 
jedná o hodnoty ve smyslu ohrožení zdraví nevýznamné. 
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Celkovou úroveň hlukové zátěže ve stávající obytné zástavbě lze ve výchozím stavu považovat 
z hlediska zdravotních rizik za střední. V žádných výpočtových bodech nebylo zaznamenáno 
riziko výskytu ischemické choroby srdeční v souvislosti s hlukovou zátěží v denní době, v části 
výpočtových bodů byly zaznamenány hodnoty typické pro silné obtěžování. V případě hodnot 
noční hlukové zátěže nebyly vypočteny hodnoty typické pro možný výskyt psychických poruch 
ani pro možný výskyt zvýšeného krevního tlaku nebo infarktu myokardu. V části výpočtových 
bodů byly zaznamenány hodnoty typické pro subjektivně vnímané rušení spánku. 
Vlivem realizace záměru lze očekávat v okolní zástavbě celkově mírný pokles hlukové zátěže, 
výpočtová hodnota nárůstu počtu obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel se pohybuje 
pod hranicí jednoho případu. Z hlediska dopadů na lidské zdraví se změny v hlukové zátěži 
nikterak neprojeví, v hodnocené lokalitě nebyla zaznamenána žádná změna rizika výskytu 
infarktu myokardu. V případě navrhované zástavby bylo zaznamenáno rušení hlukem v denní 
i noční době, a to v řádu desítek obyvatel. V prostoru navrhované zástavby nebyla vypočtena 
zvýšená míra rizika výskytu infarktu myokardu. 
 
Z hlediska identifikovaných vlivů na ovzduší a hlukové aspekty jsou ve stanovisku formulovány 
odpovídající podmínky ve vztahu k vlivům na ovzduší a hlukovou situaci. 
 
Vlivy na obyvatelstvo jsou na základě výše uvedeného akceptovatelné. 
 
Vlivy na ovzduší 
Z hodnocení stávající kvality ovzduší provedeného na základě pětiletých průměrů koncentrací 
znečišťujících látek (od roku 2009 do roku 2013) publikovaných ČHMÚ lze v zájmovém území 
očekávat pouze překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu. 
Tento stav je však charakteristický na naprosté většině Prahy. Záměr umisťuje do lokality větší 
množství zeleně, které bude působit jako kompenzace nárůstu emisí benzo(a)pyrenem vlivem 
záměru. Z tohoto důvodu je ve stanovisku formulována odpovídající podmínka. 
Vlivem uvedení záměru do provozu byl vypočten nárůst průměrných ročních koncentrací, který 
pro jednotlivé látky činí nejvýše: 
Oxid dusičitý – 0,020 µg.m-3, 
Benzen – 0,14 µg.m-3, 
Částice PM10 – 0,050 µg.m-3, 
Částice PM2,5 – 0,015 µg.m-3, 
Benzo(a)pyren – 0,002 ng.m-3. 
 
Závěrem je možné konstatovat, že z hlediska znečištění ovzduší nebude výstavba ani provoz 
posuzovaného záměru představovat riziko pro životní prostředí v daném území.  
 
Vlivy na ovzduší budou vzhledem k nízkým příspěvkům záměru v dané lokalitě nevýznamné.  
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Vlivy na hluk a další fyzikální charakteristiky 
Při posouzení vlivu výstavby na hluk v okolí bylo prokázáno, že vlastní výstavba záměru nebude 
bez navrženého protihlukového opatření plnit požadavky na hygienické limity. Z tohoto důvodu 
je nutné realizovat v blízkosti půdorysu navrhovaných objektů E a I 4 m vysoké hrazení. Při 
realizaci tohoto opatření bude hygienický limit na fasádách nejbližších objektů plněn. Z hlediska 
kumulace vlivů s 1. etapou, která bude v době výstavby 2. etapy již před dokončením, lze 
očekávat méně hlučnou činnost při dokončování projektu. 
Z posouzení vlivu provozu záměru na akustickou situaci v území plyne, že po realizací záměru 
včetně 1. etapy dojde pouze k minimálnímu nárůstu akustické zátěže. Podél odjezdových tras 
bylo vypočteno navýšení do 0,2 dB v denní a do 0,1 dB v noční dobu. Tam, kde bude sloužit 
bytový soubor jako clona proti šíření hluku z provozu na ulici Ryšavého, dojde naopak k poklesu 
akustické zátěže, a to až do 1,3 dB v denní a do 1,4 dB v noční dobu. Z tohoto vyplývá, 
že akustické zatížení z dopravy v dotčené lokalitě se pozorovatelně nezvýší a v žádném bodě 
nedojde v důsledku realizace záměru k překročení hygienického limitu.  
Při provozu stacionárních zdrojů nedojde k překročení hygienického limitu.  
 
Vlivy na hlukovou situaci v územní budou po realizaci navržených protihlukových opatření 
akceptovatelné.  
 
Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Splaškové vody budou odvedeny navrhovanou oddílnou splaškovou kanalizací. Část dešťových 
vod bude svedena do retenční nádrže, která bude sloužit pro rovnoměrné vypouštění dešťových 
vod do kanalizace, část dešťových vod bude likvidována rozlivem do okolní zeleně. 
Pro snížení špičkového odtoku dešťové vody z upravovaných ploch je navržena retenční nádrž 
o celkovém objemu 130 m3 s redukovaným odtokem maximálně 7,5 l.s-1. Voda z retenční nádrže 
bude odvedena do dešťové kanalizace. Nebude se tedy jednat o trvalou vodní plochu. Retence je 
navržena takovým způsobem, aby umožňovala případný výstup živočichů z ní. Vody z ploch 
pojížděných automobily nebudou odváděny do recipientu, budou zasakovány v přilehlé zeleni.  
Hydrogeologické poznatky získané po vyhodnocení průzkumných prací v okolí pozemků vedou 
k závěru, že ve výkopech stavebních jam zmíněných objektů může být podzemní voda zastižena 
v zavěšeném horizontu v hloubce cca 0,5 m pod povrchem, dále pak ve výkopech v nejníže 
položených částech základové spáry v rámci horní hranice rozkyvu hladiny ve srážkově 
bohatých výkyvech počasí. Vzhledem k těmto skutečnostem je nutné místo stavby třeba chránit 
před průnikem zejména ropných látek do podzemní vody. Technický stav stavebních strojů 
a technologická kázeň musí být taková, aby nedošlo k ohrožení kvality podzemní vody. 
V průběhu stavby může být zastižen občasný horizont podzemní vody v navážkách. Vzhledem 
k tomu, že tento horizont je silně závislý na dotaci srážkovou vodou a jeho výskyt není trvalý, 
je jeho ovlivnění výstavbou nevýznamné. Kolísání hladiny vody v tomto horizontu probíhá 
přirozeně a je v prostředí přítomno již v současnosti. Geologické podloží se vyznačuje nízkou 
mírou transmisivity pro podzemní vodu. Zasažení stálé hladiny podzemní vody při hloubení 
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výkopových prací tak nebude mít významný vliv na její výšku. Stálá hladina podzemní vody se 
v území významně nezmění a nedojde k ovlivnění okolní zástavby. 
 
Z hlediska identifikovaných vlivů na povrchové a podzemní vody jsou ve stanovisku 
formulovány odpovídající podmínky. 
 
Vlivy na povrchové a podzemní vody budou při dodržení podmínek uvedených v závazném 
stanovisku akceptovatelné. 
 
Vlivy na půdu 
Realizací záměru nedojde k záboru pozemků chráněných jako zemědělský půdní fond (ZPF) 
ani pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). Záměr si nevyžádá vynětí z PUPFL ani ze 
ZPF. 
 
Vzhledem k tomu, že nedochází k záboru pozemků chráněných jako ZPF ani PUPFL vlivy na 
půdu budou přijatelné i bez nutnosti stanovit podmínky v tomto závazném stanovisku.  
 
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Posuzovaným záměrem nebudou dotčena ložiska nerostných surovin ani dobývací prostory. 
Nedojde ani k vyvolání sesuvných pohybů. V zájmovém území se nenacházejí ložiska 
vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území. Posudek uvádí, že lokalita výstavby sloužila 
jako staveniště při výstavbě metra, přímo v místě bylo rozhraní mezi hloubeným a raženým 
tunelem, zázemí staveniště a deponie výkopku. Proto je doporučeno zohlednit předcházející 
využití pozemku a zajistit „Průzkum znečištění geologického prostředí“ v zájmovém území. 
 
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje lze hodnotit jako akceptovatelné při dodržení 
podmínek závazného stanoviska. 
 
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 
Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt chráněných druhů podle 
vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
a podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR. 
Dendrologický průzkum byl proveden Ing. J. Švejkovským v září 2013, a to pro bytový park 
Roztyly I. a II. etapa. Z tohoto průzkumu vyplývá, že pro obě etapy je celkem navrženo 
ke kácení 36 stromů a 402 m2 porostů, z tohoto počtu je: 

• 24 stromů a 193 m2 porostů, u kterých není třeba žádat o povolení ke kácení dle zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

• 12 stromů (z toho jsou 3 stromy navrženy ke kácení ze zdravotních důvodů) a 299 m2 
keřů, u kterých je nutné získat povolení ke kácení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění. 
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Pokud se týká nároků na kácení zapojených porostů dřevin, potom dle aktuálních informací 
získaných v průběhu procesu posuzování dochází k navýšení kácení zapojených porostů dřevin 
o cca 70 m2 oproti údajům prezentovaným v dokumentaci EIA. 
 
Ve vztahu k vysazované zeleni řešené území spadá do funkční plochy územního plánu čistě 
obytné - OB se stanoveným kódem míry využití území F. Tento kód míry využití území určuje 
minimální plochu započitatelné zeleně 45 % plochy při předpokládané podlažnosti 6. Navržená 
zeleň vyhovuje požadavkům územního plánu pro koeficient zeleně 0,45, při kódu míry využití 
území F. Ve funkční ploše OB (I. a II. etapa) se počítá se zřízením 5 467 m2 ploch započitatelné 
zeleně, z toho bude 4 110 m2 na rostlém terénu. 
V projektu sadových úprav budou použity pouze autochtonní, stanovištně odpovídající druhy. 
 
Z výsledků přírodovědného průzkumu provedeného v roce 2014 potom ve vztahu k vlivům 
na faunu vyplývají následující doporučení:  

• pro rorýse obecné, kteří se prokazatelně vyskytují v širším okolí na jednom až dvou 
místech nejvyšších staveb instalovat pod hranou střechy na jihovýchodní, jižní nebo 
jihozápadní straně hnízdní budky. 

• vzhledem k všeobecnému nedostatku dutin pro letní kolonie netopýrů žijících 
v intravilánu měst je doporučeno na dvou místech stěn založit do fasády budky 
pro netopýry. 

Mezi ukončením procesu EIA a případným zahájením stavby bude časová prodleva, a proto je 
ve stanovisku formulován požadavek na aktualizaci přírodovědného průzkumu. 
 
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy budou při dodržení podmínek závazného stanoviska 
přijatelné. 
 
Vlivy na prvky ÚSES, VKP, ZCHÚ, Natura 
Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability. V zájmovém území 
ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné krajinné prvky dané § 3 písm. b) 
a § 6 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 
a 14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
Posuzovaná stavba nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území. 
Podle příslušného orgánu ochrany přírody záměr nemůže mít významný vliv na evropsky 
významné lokality ani na ptačí oblasti (viz stanovisko OCP MHMP ze dne 23.10.2013 SZn. 
S-MHMP-1214055/2013/1/OZP/VI). 
 
Vzhledem k umístění záměru budou vlivy na prvky ÚSES, VKP, ZCH, Natura nevýznamné. 
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Vlivy na krajinu 
Dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, zásahy do krajinného rázu, zejména 
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, a na 
harmonické měřítko a vztahy v krajině.  
Stavba je umisťována do území, které je součástí urbánní krajiny velkoměsta. V okolí stavby 
jsou situovány objekty převážně s funkcí bydlení (bytové panelové domy, řadová rodinná 
zástavba, novostavby bytových domů). V širším okolí stavby se nachází přírodně blízká plocha 
(významná přírodní charakteristika - Michelský les), do které ale záměr nezasahuje. Posuzovaná 
stavba je jedním ze standardních prvků mozaiky území.  
Stavba nemůže ovlivnit geomorfologii terénu, vliv na urbánní zeleň je omezený, naopak po 
výstavbě dojde k výsadbě dalších dřevin. 
Protihluková stěna na valu bude výškou odpovídat současné zeleni, za kterou bude částečně 
skryta. Pohledově tak nebude představovat významnou změnu a v dálkových pohledech 
a krajinných měřítcích nebude patrná a nebude významně ovlivňovat ráz krajiny. 
 
Orgán ochrany přírody neuplatnil k vlivu na krajinu žádné připomínky.  
 
Záměr s ohledem na současný stav území nemůže snížit estetické či přírodní hodnoty místa. 
 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Záměr neznamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž neznamená žádný dopad na kulturní 
tradice v místě nebo v regionu, ani neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy. 
Z hlediska provádění zemních prací bude postupováno ve smyslu příslušného složkového 
zákona. 
 
Otázka vibrací a proudění podzemní vody ve vztahu k nejbližší obytné zástavbě a s tím 
související požadavek na jednoznačné vyloučení potenciálních vlivů na stávající objekty obytné 
zástavby je komentováno v posudku a pro vyloučení potenciálních vlivů jsou formulovány 
ve stanovisku odpovídající podmínky. 
 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou při dodržení podmínek navržených 
v závazném stanovisku přijatelné. 
 
Přeshraniční vlivy 
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí se 
nejedná o záměr, který by svými vlivy přesahoval státní hranice.  
 
Vzhledem k charakteru záměru nedojde ke vzniku přeshraničních vlivů. 
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Závěr 
V návaznosti na výše uvedené je možné konstatovat, že konkrétní vlivy na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví jsou z pohledu velikosti a významnosti vlivů hodnoceny 
nejvýše jako akceptovatelné, proto lze záměr realizovat. 
 
3. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde 
o znečišťování životního prostředí 
Vzhledem k charakteru záměru je jeho technické řešení pro potřeby posouzení vlivů na životní 
prostředí v dokumentaci dostačujícím způsobem popsáno, detailnější řešení se s ohledem na 
požadavky vyplývající z příslušných právních předpisů předpokládá v rámci další přípravy 
záměru pro příslušná správní řízení k povolení předmětného záměru. 
 
4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí  
Navržený záměr byl investorem předložen jednovariantně a v jedné variantě byl i posouzen. 
Tam, kde je nezbytné vyhodnotit vlivy I. a II. etapy (hluková a imisní zátěž), dokumentace 
takové vyhodnocení obsahuje. 
 
5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
Oznámení záměru "Bytový park Roztyly II, Praha 11, k. ú. Chodov" bylo zpracováno v prosinci 
2013 podle přílohy č. 3 společností ATEM, s. r.o. Oznámení vypracoval Mgr. Radek Jareš, který 
je držitelem osvědčení odborné způsobilosti (autorizace č. 34741/ENV/10). Oznámení bylo 
zveřejněno dne 17. 12. 2013. Závěr zjišťovacího řízení byl vydán 2. 4. 2014 pod Zn. S-MHMP-
1536958/2013/OZP/VI/EIA/894-2/Pos. Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl 
příslušný úřad k závěru, že záměr bude posuzován podle zákona. 
 
Dokumentaci vypracoval Mgr. Radek Jareš, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti 
(autorizace č.34741/ENV/10). Dokumentace byla zpracována v prosinci 2014 dle přílohy č. 4 
zákona a byla zveřejněna 8.1.2015. 
 
K posuzované dokumentaci se dle § 8 odst. 2 a 3 zák. č. 100/2001 Sb. vyjádřily 2 dotčené 
územně samosprávné celky a 4 dotčených orgánů státní správy. K dokumentaci byla podána 
3 vyjádření občanských sdružení a vyjádření veřejnosti, která byla k vypořádání předána 
zpracovateli posudku ve formě jednotlivých vyjádření občanů nebo vzorů reprezentující 
obdobná vyjádření. 
 
Příslušný úřad zajistil dle § 9 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění 17. 4. 2015, 
zpracování posudku dle přílohy č. 5 zákona u RNDr. Tomáše Bajera, držitele osvědčení 
o odborné způsobilosti 112450/ENV/10. 
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Dokumentace a všechna obdržená vyjádření k ní byla předána zpracovateli posudku 3. 6. 2015. 
Příslušný úřad posudek obdržel dne 2. 10. 2015 a následně ho rozeslal dle odst. 7 § 9 zákona 
k vyjádření. 
 
Závěr posudku byl z pohledu zák. č. 100/2001 Sb. shodný se závěrem v dokumentaci, a to, 
že navrhovaný záměr "Bytový park Roztyly II, Praha 11, k.ú. Chodov" je z hlediska vlivů 
záměru na životní prostředí přijatelný za podmínky splnění opatření uvedených ve stanovisku. 
 
Příslušný úřad obdržel k posudku dle § 9 odst. 8 zák. č.100/2001 Sb. 24 vyjádření (2 vyjádření 
dotčených územních samosprávných celků, 4 vyjádření dotčených správních úřadů 
a 18 vyjádření občanských sdružení a občanů).  
 
Veřejné projednání se konalo 7.1.2016 ve velkém sálu Kulturního centra Zahrada, Malenická 
1784, 148 00 Praha 11 a proběhlo v souladu s § 17 zákona a s § 4 vyhlášky Ministerstva 
životního prostředí České republiky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě 
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.  
 
Podrobně je průběh veřejného projednání uveden v zápisu z veřejného projednání ze dne 
15.1.2016. Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky. 
Vlivy záměru "Bytový park Roztyly II, Praha 11, k.ú. Chodov" na životní prostředí byly 
posouzeny ze všech podstatných hledisek. Podrobnosti o procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí jsou zveřejněny na internetu v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod 
kódem PHA894. 
 
6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta 
• Hlavní město Praha – radní hl. m. Prahy RNDr. Jana Plamínková 
• Městská část Praha 11 
• Hygienická stanice hlavního města Prahy 
• Česká inspekce životního prostředí - Oblastní inspektorát Praha 
• Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy - odbor životního prostředí, resp. 

odbor ochrany prostředí 
• Hlavní město Praha – Magistrát hlavního města Prahy - odbor památkové péče 
• Institut plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, p.o. 
• Společenství vlastníků Hrdličkova 2186, 2187 a 2188, Praha 4 - Chodov 
• JUDr. Květuše Bílková 
• Ochrana Roztyl, o.s. 
• Zdravý Spořilov, o.s. 
• Zelené Roztyly, o.s. 
• Ing. Tomáš Hamouz 
• Ing. Pavel Řezníček 
• PhDr. Alena Řezníčková 
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• Zuzana Malá 
• Vladimír Malý 
• Roman Horáček 
• Ing. Rudolf Sochor 
• Eva Znamenáčková 
• Ing. Michaela Kopecká Závodná 
• Ing. Helena Závodná 
• Petra Maštalková 
• Lucie Maštalková 
• MUDr. Zuzana Ludvíková, Ing. arch. Barbora Ludvíková, Dr. Antonín Ludvík, Bc. Tomáš 

Ludvík 
• Ing. Helena Rodová 
• Olga Merxbauerová 
• Bc. Andrea Závodná 
• Jitka Moravčíková 
• Michaela Moravčíková 
• Alena Šourková 
• Mgr. Romana Hrabáková 
• Simona Koubová, PhDr. Miroslav Kouba 
• Pavel Milenovský, Martin Milenovský 
• Roman Růžek 
• Ing. Lubomír Horňák 
• Mgr. Pavel Synek 
• Mgr. Olga Hřebíčková 
• Miroslava Salášková 
• Ing. Václav Salášek 
• Občanské sdružení Chodov 
• Dana Rajmanová 
 
7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) 
K dokumentaci vlivů záměru "Bytový park Roztyly II, Praha 11, k. ú. Chodov" na životní 
prostředí byla doručena odboru ochrany prostředí MHMP 2 vyjádření dotčených územně 
samosprávných celků, 4 orgánů státní správy, 3 vyjádření občanských sdružení a vyjádření 
veřejnosti, která byla ve formě jednotlivých vyjádření občanů, nebo vzorů reprezentující 
obdobná vyjádření. 
Veškerá vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření k dokumentaci jsou 
komentována v části V. posudku. Všechny oprávněné požadavky, připomínky a návrhy 
vyplývající z těchto vyjádření byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem 
komentovány a případně ve formě podmínek navrženy do stanoviska příslušnému úřadu. 
Kopie vyjádření i úplný text vypořádání připomínek zpracovatelem posudku jsou zveřejněny 
v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru PHA894. 
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Ve vyjádřeních obdržených k dokumentaci i posudku se často objevuje připomínka týkající se 
tzv. „salámové metody“. K této problematice příslušný úřad uvádí, že po vydání sdělení 
k záměru „Bytový park Roztyly, parc.č. 3322/1, 3323/1, k. ú. Chodov“ (čj. S-MHMP-
1063608/2009/OOP/VI/EIA/891P-1/Pos ze dne 18.2.2010) (nyní označovaného jako etapa I.) 
bylo dne 7.3.2011 vydáno sdělení Ministerstva životního prostředí k podnětu k prošetření 
postupu podle zákona (zn. 10022/ENV/11, ze dne 7.3.2011). Sdělení reagovalo na podnět 
občanského sdružení Zelené Roztyly, o.s., které poukazovalo zejména na domnělé nedostatečné 
posouzení plánovaného záměru na životní prostředí. Předmětem oznámení podlimitního záměru 
byly 4 bytové domy a realizace 98 parkovacích stání. Ministerstvo životního prostředí uvedlo 
následující: 
„…Jedná se o záměr podlimitně naplňující dikci bodu 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy 
včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo 
garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu) kategorie II přílohy č. 
1 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí… 
…Tento záměr byl do výše uvedeného bodu zařazen na základě skutečnosti, že součástí záměru 
je výstavba 98 nových parkovacích stání. Vzhledem k zákonnému limitu (100 parkovacích stání) 
se tak jedná o záměr podlimitní. U podlimitních záměrů musí příslušný úřad postupovat 
podle § 6 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP, tzn., že s přihlédnutím k zásadám stanoveným 
pro zjišťovací řízení sdělí oznamovateli, zda bude podlimitní záměr podléhat zjišťovacímu řízení. 
Toto sdělení bylo vydáno dne 18.2.2010 a příslušný úřad v něm oznamovateli sdělil, že 
předmětný podlimitní záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení…  
…Samotný návrh záměru, včetně počtu parkovacích stání, je věcí oznamovatele záměru. 
Příslušný úřad nemůže do tohoto zasahovat, jakkoliv se může navržený počet parkovacích stání 
jevit účelovým. Případná druhá etapa (nyní posuzovaný „Bytový park Roztyly II, Praha 11, k. ú. 
Chodov) rovněž nemohla být posouzena současně s výše uvedeným oznámením podlimitního 
záměru, neboť příslušný úřad musí posoudit záměr, který je mu v rámci oznámení předložen. 
V době, kdy bylo vydáno sdělení podle § 6 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na ŽP (18.2.2010), 
neměl příslušný úřad o zvažované druhé etapě záměru žádné informace; nemohl tušit budoucí 
záměry oznamovatele ani oznamovatelů jiných… 
…Vzhledem k tomu, že řízení podle zákona je řízením návrhovým, nemohl MHMP postupem 
podle zákona vlivy zvažované 2. fáze bytového parku doposud posoudit, neboť mu oznámení 
takového záměru nebylo předloženo. Lze však uvést, že pokud i 2. fáze bytového parku naplní 
alespoň podlimitně dikci některého z bodů přílohy č. 1 zákona, bude muset být i tento záměr dán 
do souladu se zákonem o posuzování vlivů na ŽP. V postupu podle § 6 odst. 3 zákona, popř. v 
následném zjišťovacím řízení, budou posuzovány i případné kumulativní vlivy záměru s jinými již 
existujícími, povolenými nebo předpokládanými záměry (tj. takovými, které budou v té době 
příslušnému úřadu známy)...  
…Účelové dělení záměrů realizovaných v relativně krátkém časovém horizontu na jednotlivé 
etapy tak, aby tyto samostatné etapy nepodléhaly zákonu, zatímco záměr jako celek by tomuto 
zákonu podléhat mohl, je samozřejmě nežádoucí. Lze se mu však účinně bránit pouze 
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v případech, kdy příslušný úřad může předpokládat realizaci dalších etap, aniž by byl o těchto 
etapách informován, tedy např. v případě výstavby liniových staveb… 
…Na základě prostudování všech dostupných podkladů a na základě výše uvedeného Vám 
sdělujeme, že jsme v postupu MHMP ani oznamovatele záměru neshledalo porušení zákona. 
MHMP postupoval plně v rámci svých zákonných kompetencí… 
 
K tomuto příslušný úřad uvádí, že pokud případná 3. etapa záměru naplní dikci některého z bodů 
přílohy č. 1 zákona, bude posuzována dle zákona, včetně posouzení kumulativních vlivů záměru 
s jinými již existujícími, povolenými nebo předpokládanými záměry, stejně tak jako tomu je 
i v případě nyní posuzovaného „Bytového parku Roztyly II, Praha 11, k. ú. Chodov“.  
 
8. Vypořádání vyjádření k posudku 
K posudku vlivů záměru "Bytový park Roztyly II, Praha 11, k. ú. Chodov" na životní prostředí 
byla doručena odboru ochrany prostředí MHMP následující vyjádření: 
1) Magistrát hlavního města Prahy - odbor ochrany prostředí 
    vyjádření ze dne 19. 11. 2015  č.j.: MHMP 2004289/2015  
2) Magistrát hlavního města Prahy - odbor památkové péče 
    vyjádření ze dne 23. 11. 2015  č.j.: MHMP 2018068/2015  
3) Hlavní město Praha - RNDr. Jana Plamínková - radní 
    vyjádření ze dne 19. 11. 2015  č.j.: MHMP 1976480/2015  
4) Česká inspekce životního prostředí - oblastní inspektorát Praha 
    vyjádření ze dne 10. 11. 2015  č.j.: ČIŽP/41/IPP/1321767.004/15/PVZ  
5) Ochrana Roztyl, z.s. 
    vyjádření ze dne 10. 11. 2015  bez č.j.  
6) Eva Znamenáčková 
      vyjádření ze dne 13. 11. 2015  bez č.j.  
7) Společenství vlastníků Hrdličkova 
    vyjádření ze dne 14. 11. 2015  bez č.j.  
8) VZOR 1 
    Ing. Michaela Kopecká Závodná 
    Bc. Andrea Závodná 
    Ing. Helena Závodná 
    Ing. Lubomír Horňák 
    Pavel Milenovský 
    vyjádření ze dne 10. 11. 2015  bez č.j. 
9) VZOR 2 
    Mgr. Olga Hřebíčková 
    Mgr. Ing. Pavel Synek 
    vyjádření ze dne 10. 11. 2015  bez č.j.  
10) VZOR 3 
    Ing. Václav Salášek 
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    Miroslava Salášková 
    vyjádření ze dne 10. 11. 2015  bez č.j.  
11) VZOR 4 
    Zuzana Malá 
    Vladimír Malý 
    vyjádření ze dne 13. 11. 2015  bez č.j.  
12) JUDr. Květuše Bílková 
      vyjádření ze dne 10. 11. 2015  bez č.j.  
13) Mgr. Romana Hrabáková 
      vyjádření ze dne 11. 11. 2015  bez č.j.  
14) Koubovi 
      vyjádření ze dne 10. 11. 2015  bez č.j.  
15) Roman Růžek 
      vyjádření ze dne 13. 11. 2015  bez č.j.  
16) Občanské sdružení Chodov 
      vyjádření ze dne 15. 11. 2015  bez č.j.  
17) Občanské sdružení Zelené Roztyly 
      vyjádření ze dne 15. 11. 2015  bez č.j.  

− o.s. Zelené Roztyly – doplněk 
vyjádření ze dne 6. 1. 2016  bez č.j.  

− o.s. Zelené Roztyly – 2. doplněk 
vyjádření ze dne 14. 1. 2016  bez č.j. 

18) Hygienická stanice hlavního města Prahy 
      vyjádření ze dne 11. 11. 2015  č.j.: HSHMP – 49192/2015 Pol./3104  
19) Dana Rajmanová 
      vyjádření ze dne 7. 1. 2016  bez č.j. 
20) Městská část Praha 11, Ing. Jiří Štyler 
      vyjádření ze dne 11. 11. 2015  č.j.: MCP 11/15/061552/STA  
 
Veškerá vypořádání připomínek zpracovatelem posudku vzešlých z obdržených vyjádření 
k posudku jsou komentována v příloze stanoviska. Obdržená vyjádření k posudku jsou vzhledem 
k velikosti dat dostupná v Informačním systému EIA (www.cenia.cz/eia) pod kódem záměru 
PHA894. 
Veškerá vypořádání připomínek byla v souladu se zákonem zpracovatelem posudku vypořádána. 
Příslušný úřad považuje toto vypořádání za dostatečné a vzal ho plně do úvahy při formulování 
tohoto stanoviska.  
 
Toto závazné stanovisko je vydáno dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, jako podklad pro vydání rozhodnutí v navazujícím řízení podle § 3 písm. g) 
zákona. 
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Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost 
oznamovatele prodloužena v souladu s § 9a odst. 3 zákona. 
 
 
 
 
RNDr. Štěpán  K y j o v s k ý 
ředitel odboru 
Odbor ochrany prostředí  
 
- otisk úředního razítka - 
 
Příloha:  
- Vypořádání připomínek k posudku jeho zpracovatelem 
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Rozdělovník: 
 
• Oznamovatel 

• ALBORG-DEVELOPMENT a. s., Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1 
• Dotčené územní samosprávné celky 

• hlavní město Praha, RNDr. Jana Plamínková - radní, Mariánské náměstí 2, 
110 00  Praha 1 

• městská část Praha 11, Ing. Jiří Štyler - starosta, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415 
OCP MHMP žádá městskou část Praha 11 o zveřejnění stanoviska na úřední desce, 
a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. 
Dále OCP MHMP žádá o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení této informace 
na úřední desce, a to písemně datovou schránkou, případně i formou e-mailové zprávy. 

• Dotčené správní úřady 
• Hygienická stanice hlavního města Prahy, IDDS: zpqai2i 
• Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 

111 21  Praha 1 (uloženo ve spisu) 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29, 

111 21  Praha 1 
• Ministerstvo životního prostředí k souhrnné evidenci 

• Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí 
a integrované prevence, IDDS: 9gsaax4 

• Ostatní na vědomí 
• RNDr. Tomáš Bajer, CSc., Šafaříkova 436, 533 51  Pardubice 
• ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Hvožďanská 2053/3, 148 01  Praha 4 
• Mgr. Radek Jareš, Pašinka 107, 280 02  Pašinka 
• Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00  Praha 10 – Záběhlice 
• Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 2077/57, 128 00  Praha 2  
• ABM architekti, s.r.o., Masarykovo nábřeží 22, 110 00  Praha 1 

• Spis  
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1) Hlavní město Praha 
    Odbor ochrany prostředí 
    vyjádření ze dne 19.11. 2015  č.j.: MHMP 2004289/2015  
Podstata vyjádření:  
z hlediska ochrany ZPF 
z hlediska lesního hospodářství 
z hlediska odpadového hospodářství 
z hlediska ochrany přírody a krajiny 
z hlediska myslivosti 
z hlediska ochrany vod 

bez připomínek. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ze strany zpracovatele posudku bez komentáře. 
z hlediska ochrany ovzduší 

Navrhovaný záměr výstavby bytových domů byl v procesu EIA projednáván orgánem 
ochrany ovzduší jak v rámci oznámení záměru, tak v rámci dokumentace o 
hodnocení vlivů na životní prostředí. V obou vyjádřeních procesu EIA byla výstavba 
bytových domů z hlediska ochrany ovzduší v daném prostředí přijatelná. 
Ve vyjádření pro předložené oznámení orgán ochrany ovzduší doporučil pro omezení 
vlivu emisí z pohybu vozidel v podzemních garážích na výše situované byty situovat 
navrhované anglické dvorky (určené pro odvětrání garáží) v polohách mimo okna 
bytových prostor. 
V předložené dokumentaci bylo navrženo, vzhledem k nadlimitní hodnotě imisního 
pozadí B(a)P (1,11 ng/m3) a nepatrnému příspěvku B(a)P z automobilového provozu 
posuzovaného záměru (jednotky pg/m3), provedení kompenzačního opatření, 
spočívajícího ve vysazení blíže neurčeného množství zeleně. Orgán ochrany ovzduší 
ve svém souhlasném vyjádření proto doporučil ještě ve fázi procesu EIA, popřípadě v 
dalších fázích přípravy stavby dopracování záměru o upřesnění údajů o navrhované 
zeleni (množství, druh, místo vysazení), které zajistí alespoň zachování stávající 
úrovně znečištění B(a)P v daném území, případně její snížení. 
V předloženém odborném posudku se jeho zpracovatel ztotožnil s vyjádřením a 
doporučeními oddělení ochrany ovzduší OCP MHMP. V návrhu závazného 
stanoviska proto formuloval obě doporučení jako podmínky pro fázi přípravy ve 
vztahu k vlivům na kvalitu ovzduší: 
- V rámci dokumentace pro stavební povolení vypracovat projekt sadových úprav včetně 
kompenzační výsadby dřevin k odstranění znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, rozsah 
vegetačních úprav bude odpovídat rozsahu zeleně, která musí být vysazena za kácenou 
zeleň v prostoru stavby nebo blízkém okolí po dohodě s příslušnou městskou částí a dále v 
rozsahu kompenzační zeleně, stanovené na základě bilancovaných emisí benzo(a)pyrenu z 
posuzovaného záměru. 

- V rámci dokumentace pro stavební povolení dokladovat situování výduchů z odvětrání 
podzemních garáží bytových domů tak, aby byly v polohách mimo okna bytových prostorů. 
Orgán ochrany ovzduší souhlasí s navrhovanými podmínkami a nemá připomínky k 
předloženému posudku. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 
Vzhledem ke skutečnosti, že doporučení oddělení ochrany ovzduší byla posudkem 
respektována a k záměru nejsou připomínky, ze strany zpracovatele posudku dále 
bez komentáře. 
 
2) Hlavní město Praha 
    Odbor památkové péče 
    vyjádření ze dne 23.11. 2015  č.j.: MHMP 2018068/2015  
Podstata vyjádření:  
Pozemky parc. č. 3322/1,3323/1,3336/1, k.ú. Chodov, ul. Ryšavého, Praha 4, leží 
mimo památkově chráněná území ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
Záměr je však zamýšlen na území s archeologickými nálezy a stavebník má tedy již 
od doby přípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vůči Archeologickému 
ústavu. Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo oprávněné 
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Protože výše uvedené požadavky vyplývají z příslušného složkového zákona, není  
nutné  v souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzování  vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence č.j. 18130/ENV/15 k této problematice formulovat 
doporučení do stanoviska o hodnocení vlivů. 
 
3) Hlavní město Praha 
    RNDr. Jana Plamínková - radní 
    vyjádření ze dne 19.11. 2015  č.j.: MHMP 1976480/2015  
Podstata vyjádření:  
Nesouhlasíme s vydáním souhlasného stanoviska podle návrhu v posudku. 
Vedou nás k tomu následující skutečnosti: 

a) Proces je v současné fázi poněkud nepřehledný a mnohé dotčené instituce i 
lidé se mohli seznámit s doplňujícími podklady od oznamovatele (zaslanými 
zpracovateli posudku dne 24. 9. 2015) až spolu s posudkem. Je otázka, jakou 
platnost ve vztahu k dokumentaci EIA zveřejněné v Informačním systému EIA 
dne 8. 1. 2015 mají přiložené „Výkresy EIA“. Přiložená urbanistická studie 
zřejmě součástí této dokumentace není. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ze strany zpracovatele posudku není patrné, v čem je proces „poněkud 
nepřehledný“. Pro přehlednost považuje zpracovatel posudku uvést skutečnosti, 
které jsou patrné jak z dokumentace EIA, a z předloženého posudku, tak i 
z informačního systému EIA: 
 Pro záměr I. etapy Bytového parku Roztyly bylo předloženo oznámení 

podlimitního záměru dle přílohy č.100/2001 Sb. v platném znění. 
 Příslušný úřad – Hl.m.Prahy, Magistrát hl.m.Prahy, odbor ochrany prostředí vydal 

pod kódem PHA891P dne 18.2.2010 pod č.j. S-MHMP-1063608 / 2009 / 1 / OOP 
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/VI/EIA/891-1/Pos sdělení, že podlimitní záměr „Bytový park Roztyly, parc. 
č.3322/1, 3323/1, k.ú. Chodov“ nepodléhá zjišťovacímu řízení dle zákona 
č.100/2001 Sb. v platném znění. 

 Oznámení záměru "Bytový park Roztyly II, Praha 11, k.ú. Chodov" bylo 
zpracováno v prosinci 2013 podle přílohy č.3 společností ATEM, s.r.o. Oznámení 
vypracoval Mgr. Radek Jareš, který je držitelem osvědčení odborné způsobilosti 
autorizace č. 34741/ENV/10. Oznámení bylo zveřejněno dne 17.12.2013. Závěr 
zjišťovacího řízení byl vydán 2.4.2014 pod Zn. S-MHMP-
1536958/2013/OZP/VI/EIA/894-2/Pos. Na základě provedeného zjišťovacího 
řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr bude posuzován podle zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí. 

 Dokumentaci vypracoval Mgr. Radek Jareš, který je držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti autorizace č.34741/ENV/10. Dokumentace byla zpracována v 
prosinci 2014 dle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění do 31.3.2015 a 
byla zveřejněna 8.1.2015. 

 Je patrné, že příslušný úřad nevyužil ustanovení §8 odst.(2) zákona č.100/2001 
Sb. v platném znění (tedy neshledal, že by dokumentace neobsahovala 
náležitosti na základě tohoto zákona) a nevrátil dokumentaci k přepracování. Dle 
názoru zpracovatele posudku i z toho důvodu, že dokumentace na Bytový park 
Roztyly II, která je předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 
z hlediska rozhodujících synergických vlivů v oblasti vlivů na ovzduší a vlivů na 
hlukovou zátěž zahrnuje jak první, tak i druhou etapu záměru Bytový park 
Roztyly. 

 V rámci zveřejněné dokumentace obdržel příslušný úřad kromě jiných vyjádření i 
vyjádření  Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, p.o. (vyjádření ze 
dne 3.2. 2015  č.j.: 200/2015), ze kterého vyplynul požadavek zohlednit  
připomínky v tomto vyjádření obsažené; toto vyjádření bylo spolu s ostatními 
vyjádřeními předloženo zpracovateli posudku k vyjádření 

 Oznamovatel doplnil a upravil urbanistickou studii tak, aby reagovala na uvedené 
připomínky. Na základě tohoto materiálu získal oznamovatel nové vyjádření 
Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy č.j. 06383/15 ze dne 3.9.2015, které 
v době vypracování posudku bylo doručeno zpracovateli posudku 

 Zpracovatel posudku si celkem logicky vyžádal podklady podle §9 zák. 
č.100/2001 Sb. v platném znění tak, aby získal informace, které vedly Institut 
plánování a rozvoje Hlavního města Prahy ke změně vydaného stanoviska, a aby 
zejména posoudil, zda-li úprava projektu může ovlivnit, případně změnit závěry 
posuzované dokumentace. Oznamovatel předložil zpracovateli posudku 
urbanistickou studii, na základě které bylo vydáno nové stanovisko IPR. Na tomto 
základě si zpracovatel posudku vyžádal další doplňující podklad, a to výkresovou 
část dokumentace EIA, aby posoudil, zda-li došlo k nějakým změnám oproti 
podkladům ve zveřejněné dokumentaci a rozhodl, zda-li se jedná o informace, 
které by vyžadovaly vrácení dokumentace a její nové zveřejnění tak, aby nebyl 
porušen §9, odst. (5) zákona č.100/2001 Sb. Rozbor dodaných podkladů je 
uveden v posudku na straně 60 a 61. Ze zevrubného prostudování vyžádaných 
doplňujících podkladů vyplývá, že nové vyjádření IPR se vztahuje na upravenou 
urbanistickou studii, která není předmětem procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí – z rozboru je patrné, že se jedná o takové úpravy, které zcela nesouvisí 
s hodnocením vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Obdobně ze zevrubného 
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porovnání výkresové části EIA uvedené ve vyžádaných doplňujících podkladech a 
výkresové části ve zveřejněné dokumentaci EIA vyplývá, že nelze najít jakékoliv 
změny, které by mohly ovlivnit nebo změnit vyhodnocení velikosti a významnosti 
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí – proto také byla tato výkresový část 
doložena ve vyžádaných doplňujících podkladech, aby bylo jednoznačně patrné, 
že úprava urbanistické studie jako celku nemá vliv na výkresovou část 
dokumentace EIA. Protože urbanistické změny nejsou ve výkresové části EIA 
v zásadě patrné, jsou na str. 60 a 61 posudku okomentovány a vyplývá z nich, že 
se jedná o následující změny:  
 nová ulice s oboustranným stromořadím je napřímena podél nově vyrovnané 

uliční fronty 
 byl doplněn chodník podél ulice Ryšavého 
 byly doplněny chodníkové přejezdy 

Lze tedy uzavřít, že uvedené úpravy jsou ryze urbanistického charakteru bez 
jakéhokoliv vlivu na vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví. 

b) Vzhledem k trvajícímu rozporu s územním plánem a k reálné etapizaci 
výstavby bytového parku Roztyly jako celku je sporné, zda jsou kumulativní a 
synergické vlivy na životní prostředí popsány a posouzeny dostatečně. 
Část rozporů a nedostatků, uvedených ve vyjádřeních více subjektů k 
dokumentaci, by bylo možné odstranit menšími změnami záměru, zejména 
snížením počtu nadzemních podlaží. Bez tohoto opatření považujeme 
navrženou výstavbu protihlukové stěny za krajně problematickou z více 
hledisek počínaje souladem s územním plánem. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Proces EIA nerozhoduje o realizaci nebo nerealizaci stavby. Smyslem procesu EIA je 
vyhodnotit velikost a významnost vlivů záměru na jednotlivé složky životního 
prostředí a veřejné zdraví. Toto také předložený posudek činí. Není předmětem 
posudku řešit kroky příslušného úřadu v procesu posuzování vlivů z hlediska 
etapizace stavby; je však nezbytné upozornit na již prezentované konstatování 
zpracovatele posudku ve vztahu k příslušnému úřadu, a to, že tento nevrátil 
dokumentaci dle §8 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, protože z hlediska 
rozhodujících synergických vlivů v oblasti vlivů na ovzduší a vlivů na hlukovou zátěž 
zahrnuje posuzovaná dokumentace na Bytový park Roztyly II jak první, tak i druhou 
etapu záměru. 
Zpracovatel posudku dále jednoznačně konstatuje, že soulad či nesoulad s územním 
plánem není náplní procesu EIA a tímto aspektem se zpracovatel posudku nezabývá 
na rozdíl od posouzení způsobu vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na 
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví v předložené dokumentaci. 
Dosažení souladu s územním plánem je jednoznačným rizikem oznamovatele, jak je 
v posudku uvedeno. Pokud stavba nebude v souladu s územním plánem, nemůže 
být realizována. Obdobně, pokud navržená protihluková stěna není nebo nebude 
v souladu s územním plánem, nebudou splněny hygienické limity a stavba nebude 
realizována. Dojde-li ke změně projektu, nelze na případnou změnu záměru uplatnit 
vydané stanovisko na posuzovaný záměr. 
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c) Navržené hospodaření s dešťovou vodou a další adaptační opatření na změny 
klimatu považujeme za nedostatečné, jakkoliv jsou nejspíš v souladu s 
relevantními předpisy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Smyslem procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví je formulovat 
podmínky vzešlé z tohoto procesu pro další projektovou přípravu záměru. V tomto 
smyslu jsou předloženým posudkem formulována odpovídající doporučení pro další 
přípravu záměru i v oblasti nakládání s vodami. Pokud dle vyjadřovatele jsou 
„adaptační opatření na změny klimatu považována za nedostatečná, jakkoliv jsou 
nejspíš v souladu s relevantními předpisy“ aniž by byla jakákoliv jiná adaptační 
opatření ve vyjádření zmíněna nebo požadována, respektive doporučena, nelze 
k nim ze strany zpracovatele posudku zaujmout žádný komentář. Bude věcí 
příslušného úřadu v rámci procesu vydání stanoviska, zda-li doporučení formulována 
posudkem bude považovat za dostatečná, nebo budou-li ze strany vyjadřovatele 
v rámci veřejného projednání záměru navržena jiná. 

d) Návrhy oživení parteru a doplnění občanské vybavenosti obsažené v 
urbanistické studii považujeme za chvályhodné, ale nedostatečné. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Uvedené konstatování se vztahuje k urbanistické studii. Rozsah občanské 
vybavenosti není aspektem ovlivňujícím hodnocené vlivy na životní prostředí a 
veřejné zdraví.  Jedná se opět a aspekt související s problematikou územního plánu, 
nikoliv s hodnocením vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.  
 
Pokud by navzdory našemu vyjádření bylo vydáno souhlasné stanovisko v intencích 
návrhu z posudku, požadujeme, aby výše uvedené připomínky byly vhodně zahrnuty 
do podmínek takového stanoviska. Všechna opatření, kde je to možné, požadujeme 
zahrnout už do dokumentace k územnímu řízení. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Na výše uvedené připomínky je zpracovatelem posudku reagováno v rozsahu detailů 
ve vyjádření uvedených. Konečná formulace stanoviska, jakož i rozhodnutí o zahrnutí 
navržených podmínek do územního řízení je věcí příslušného úřadu v procesu EIA. 
Pouze je třeba upozornit, že formulace řady podmínek  a jejich zařazení  do 
územního, respektive stavebního řízení vyplývá z velké části z obdržených vyjádření 
k dokumentaci. 

4) Česká inspekce životního prostředí 
    oblastní inspektorát Praha 
    vyjádření ze dne 10.11. 2015  č.j.: ČIŽP/41/IPP/1321767.004/15/PVZ  
Podstata vyjádření:  
z hlediska ochrany přírody a krajiny 
Konstatujeme, že v rámci posudku nebyly vypořádány připomínky ČIŽP ohledně 
kácení zeleně při realizaci protihlukové stěny umístěné na protihlukovém valu. 
Inspekce ve svém stanovisku k dokumentaci konkrétně uvedla: 
„V dendrologickém průzkumu ani v kapitole D.I.9 Vliv na flóru - zeleň odstraňovaná, není 
řešeno kácení zeleně v důsledku instalace 52 vzpěr pro 26 sloupů tvořících základ 4 m 
vysoké a 100 m dlouhé protihlukové stěny navrhované na protihlukovém valu. Celkově se 
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rozsah kácení na protihlukovém valu v případě realizace výše popsané protihlukové stěny, 
jeví v důsledku pojezdů techniky, budování metr hlubokých základů pro sloupy, instalace 
vzpěr pro sloupy atd., ve větším rozsahu, než jak je uvedeno v dendrologickém průzkumu. 
Požadujeme dopracovat“. 

Ve stanovisku zpracovatele posudku je uvedeno:  
„Protihluková stěna na valu bude řešena tak, aby reagovala na stávající zeleň a vzrostlým 
stromům se vyhýbala. Bude tvořena z pohltivého materiálu a bude konstruována tak, aby 
mohlo být navrženo její ozelenění popínavými rostlinami. V návrhu stanoviska jsou 
formulována následující doporučení: v rámci dokumentace pro stavební povolení podrobněji 
popsat navrženou protihlukovou stěnu na valu; protihluková stěna nebude rovnoběžná s ulicí 
Ryšavého a přizpůsobí se stromům; bude tvořena z pohltivého materiálu a bude 
konstruována tak, aby mohlo být navrženo její ozelenění popínavými dřevinami “. 

Zeleň na protihlukovém valu tvoří zapojený porost. Posudek se nijak nezabýval 
skutečností, že při budování výše uvedené protihlukové stěny dojde ke kolizi s 
dřevinami a část těchto dřevin bude nutné odstranit, přičemž celkový rozsah kácení 
bude rozhodně větší než 40 m2, s ohledem na délku navržené protihlukové stěny, 
100 m a nutným pojezdům techniky (malý bagr) po protihlukovém valu při budování 
základů pro sloupy a vzpěry pro sloupy, vytvoření nutného manipulačního prostoru 
pro další navazující činnosti: osazení šalunku, betonování základů, instalace vlastní 
protihlukové stěny, vzpěr atd. V situaci v dendrologickém průzkumu bytový park 
Roztyly I. a II. etapa ze září 2013, zpracovaném firmou JENA, která je součástí 
dokumentace z prosince 2014, je zřetelně vidět, že bude nutné odstranit na 
protihlukovém valu pás zeleně o šíři minimálně 3 m a délce 115 m v místech, kde má 
být umístěna protihluková stěna, přičemž na začátku valu je tento pás rozšířen v 
délce 18 m až na 10 m. Celkový navržený rozsah kácení zapojených porostů na 
protihlukovém valu tak činí cca 480 m2, což rozhodně není zanedbatelná plocha. 
Není nijak doloženo, jakým způsobem se protihluková stěna přizpůsobí a vyhne 
vzrostlým stromům a jaké bude její umístění, pokud nebude rovnoběžná s ulicí 
Ryšavého, jak uvádí posudek, aniž by bylo cokoliv konkrétního předloženo. 
ČIŽP Ol Praha má k předloženému posudku záměru zásadní připomínku ze strany 
oddělení ochrany přírody, neboť posudek se zcela nedostatečně vypořádal s 
připomínkou uvedenou OOP v našich předchozích vyjádřeních. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Dendrologický průzkum byl proveden Ing. J. Švejkovským v září 2013, a to pro 
Bytový park Roztyly I. a II. etapa. Při podrobné inventarizaci bylo popsáno a 
ohodnoceno 75 dřevinných vegetačních prvků. Ve skupinách je evidováno 20 prvků 
(stromů či keřů). Celkově bylo popsáno 55 soliterních stromů. Dendrologický 
průzkum dále uvádí, že pro obě etapy je celkem navrženo ke kácení 36 stromů a 402 
m2 porostů, z tohoto počtu je: 
 „podlimitních“ 24 stromů a 193 m2 porostů 
 „nadlimitních“ 6 stromů (z toho jsou 3 stromy navrženy ke kácení ze zdravotních 

důvodů) a 299 m2 keřů 
 o kácení dalších 6 „nadlimitních“ stromů je dle dokumentace již požádáno 
Ve vztahu k vyjádření ČIŽP lze uvést, že případný rozpor může nastat u dřevin 
z hlediska jejich kácení pouze ve vztahu k označení podlimitních dřevin a dřevin, u 
kterých je nutné zažádat o povolení. V době zpracování dendrologického průzkumu, 
následné žádosti o kácení, a rozhodnutí o povolení kácení (MCP 11 / 13 / 075325 / 
OŽP/Vysk ze dne 16.12.2013) byly dřeviny považovány za podlimitní. Rozhodnutím 
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ČIŽP (ČIŽP / 41 / OOP / SR01 / 1401371.001/14/PMH ze dne14.2.2014) jsou 
označeny jako nadlimitní. 
Ve vztahu k II. etapě, která je předmětem předkládaného posudku platí konstatování 
posudku, že protihluková stěna na valu bude řešena tak, aby reagovala na stávající 
zeleň a vzrostlým stromům se vyhýbala. Bude tvořena z pohltivého materiálu a bude 
konstruována tak, aby mohlo být navrženo její ozelenění popínavými rostlinami. 
Pokud se týká nároků na kácení zapojených porostů dřevin, potom dle aktuálních 
podkladů projektanta záměru oproti údajům prezentovaným v dokumentaci EIA 
dochází k navýšení kácení zapojených porostů dřevin o cca 70 m2 oproti údajům 
prezentovaným v dokumentaci EIA. 
Ve vztahu k ČIŽP popisovanému budování sloupů pro výstavbu protihlukové stěny 
lze upřesnit, že v rámci stavby druhé etapy budou sloupy stěny založeny na zemních 
vrutech. Viz. http://www.zemnivruty.cz/montaz-zemnichvrutu - viz situační obrázek: 

 
Pásový stroj Dumper pro montáž zemních vrutů nebude potřebovat výrazně 
rozšiřovat manipulační prostor mimo prostor určený pro protihlukovou stěnu. Montáž 
vrutu je velmi rychlá a bez poškození okolí – viz situační obrázek: 

 
Kromě toho je zřejmé, že o povolení ke kácení stromů s obvodem kmene větším než 
80 cm nebo zapojené skupiny stromů nebo keřů o ploše větší než 40 m2 musí 
vlastník pozemků nebo pověřený zástupce vlastníka požádat příslušný orgán 
ochrany přírody a ekologická újma způsobená kácením dřevin bude nahrazena v 
rámci sadových úprav v rámci výstavby záměru, kácené dřeviny budou nahrazeny 
novou výsadbou na pozemcích v zájmovém území. Množství náhradní výsadby bude 
dohodnuto s odborem životního prostředí městské části Praha 11. 
Posudek k těmto skutečnostem konstatuje, že odstraňování vzrostlých dřevin a 
plošných křovin bude prováděno v souladu s vyhl. 189/2013 Sb. v platném znění a 
v souladu se zákonem č.114/1992 Sb. v platném znění. Není proto nutné  v souladu 
s Metodickým sdělením MŽP, odboru posuzování  vlivů na životní prostředí a 
integrované prevence č.j. 18130/ENV/15 k této problematice formulovat doporučení 
do stanoviska o hodnocení vlivů. 

http://www.zemnivruty.cz/montaz-zemnichvrutu
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Obdobně je zjevné, že pro zhotovitele stavby vyplývá povinnost ochrany stromů, 
které nebudou káceny dle  ČSN 83 9061. Opět proto není nezbytné formulovat 
podmínky do návrhu stanoviska s odkazem na již citované Metodické sdělení MŽP 
č.j. 18130/ENV/15.  
 
5) Ochrana Roztyl, z.s. 
    vyjádření ze dne 10.11. 2015  bez č.j.  
Podstata vyjádření:  
Zapsaný spolek Ochrana Roztyl, z. s. nesouhlasí se záměrem Bytový park Roztyly II. 
K záměru EIA Bytový park Roztyly II jsme se vyjádřili dopisem ze dne 2.1.2014 k 
zjišťovacímu řízení. Dokumentace však vůbec nezohlednila naše připomínky 
uplatněné v zjišťovacím řízení. Řešení záměru stavby je v dokumentaci stejné jako v 
oznámení. K dokumentaci záměru jsme se vyjádřili dopisem ze dne 5. 2. 2015. 
Zpracovatel posudku se s našimi námitkami a námitkami dalších spolků, občanů a 
Prahy 11 vyrovnal způsobem, který naše pochybnosti nezmenšil. Zásadně 
nemůžeme souhlasit s následujícími body, které jsou součástí posudku. 
V průběhu zpracování posudku oznamovatel upravil a doplnil záměr tak, aby 
reagoval na připomínky uvedené ve vyjádření IPRu (ze dne 3.2.2015). Byla 
předložena nová urbanistická studie pro celé území vlastněné Alborgem a fakticky 
došlo k doplnění dokumentace. Dokumentace měla tak být vrácena k přepracování a 
doplněná dokumentace měla být zveřejněna. Vše se mělo objevit v informačním 
systému EIA na www stránce http://port.al.cenia.cz/eiasea/detail/ElA PHA894 a 
veřejnost měla být o těchto skutečnost informována oznámením. Tento postup ale 
nebyl dodržen, a veřejnost ani náš spolek se o doplnění dokumentace nedozvěděl 
dříve, než z posudku záměru. Prohlašujeme, že se tímto nezákonným postupem 
cítíme poškozeni na svých právech. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Úvodem je třeba konstatovat, že v rámci vypracování posudku v žádném případě 
nedošlo k doplnění dokumentace. Uvedené konstatování vyjadřovatele zřejmě 
vyplývá z ne zcela přesného prostudování posudku, proto je níže uvedeno shrnutí 
tohoto aspektu. 
V rámci zveřejněné dokumentace obdržel příslušný úřad kromě jiných vyjádření i 
vyjádření  Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, p.o. (vyjádření ze dne 
3.2. 2015  č.j.: 200/2015), ze kterého vyplynul požadavek zohlednit  připomínky v 
tomto vyjádření obsažené; toto vyjádření bylo spolu s ostatními vyjádřeními 
předloženo zpracovateli posudku k vyjádření. 
Oznamovatel doplnil a upravil urbanistickou studii tak, aby reagoval na uvedené 
připomínky. Na základě tohoto materiálu získal oznamovatel nové vyjádření Institutu 
plánování a rozvoje hl.m. Prahy č.j. 06383/15 ze dne 3.9.2015, které v době 
vypracování posudku bylo doručeno zpracovateli posudku. 
Zpracovatel posudku si celkem logicky vyžádal podklady podle §9 zák. č.100/2001 
Sb. v platném znění tak, aby získal informace, které vedly Institut plánování a rozvoje 
Hlavního města Prahy ke změně vydaného stanoviska, a aby zejména posoudil, zda-
li úprava projektu může ovlivnit, případně změnit závěry posuzované dokumentace. 
Oznamovatel předložil zpracovateli posudku urbanistickou studii, na základě které 
bylo vydáno nové stanovisko IPR. Na tomto základě si zpracovatel posudku vyžádal 
další doplňující podklad, a to výkresovou část dokumentace EIA, aby posoudil, zda-li 

http://port.al.cenia.cz/eiasea/detail/ElA
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došlo k nějakým změnám oproti podkladům ve zveřejněné dokumentaci a rozhodl, 
zda-li se jedná o informace, které by vyžadovaly vrácení dokumentace a její nové 
zveřejnění tak, aby nebyl porušen §9, odst. (5) zákona č.100/2001 Sb. Rozbor 
dodaných podkladů je uveden v posudku na straně 60 a 61. Ze zevrubného 
prostudování vyžádaných doplňujících podkladů vyplývá, že nové vyjádření IPR se 
vztahuje na upravenou urbanistickou studii, která není předmětem procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí – z rozboru je patrné, že se jedná o takové 
úpravy, které zcela nesouvisí s hodnocením vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Obdobně ze zevrubného porovnání výkresové části EIA uvedené ve 
vyžádaných doplňujících podkladech a  výkresové části ve zveřejněné dokumentaci 
EIA vyplývá, že nelze najít jakékoliv změny, které by mohly ovlivnit nebo změnit 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí – 
proto také byla tato výkresová část doložena ve vyžádaných doplňujících 
podkladech, aby bylo jednoznačně patrné, že úprava urbanistické studie jako celku 
nemá vliv na výkresovou část dokumentace EIA. Protože urbanistické změny nejsou 
ve výkresové části EIA  v zásadě patrné, jsou na str. 60 a 61 posudku okomentovány 
a vyplývá z nich, že se jedná o následující změny:  
 nová ulice s oboustranným stromořadím je napřímena podél nově vyrovnané 

uliční fronty 
 byl doplněn chodník podél ulice Ryšavého 
 byly doplněny chodníkové přejezdy 
Lze tedy uzavřít, že uvedené úpravy jsou ryze urbanistického charakteru bez 
jakéhokoliv vlivu na vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví. 

5 a) B.I.I. Název záměru 

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Bytový park 
Roztyly II, Praha 11 - Chodov“. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Záměr je zařazen do Kategorie II, bod 10.6 - Skladově nebo obchodní komplexy 
včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; 
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu “ kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává 
orgán kraje, v tomto případě Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí. 

Zpracovatel posudku upozorňuje, že výše uvedené zařazení záměru vyplývá z dikce 
zákona č.100/2001 Sb. před jeho poslední novelizací. 

Podle aktuálně platného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí by se jednalo 
o následující zařazení: 

10.6 Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 
20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. 

Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné 
plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou 
nad 6 000 m2 zastavěné plochy. 

Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu. Je tedy patrné, že pokud by záměr byl zahájen v době platnosti stávajícího 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jednalo by se o oznámení 
podlimitního záměru dle přílohy č3a zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. 
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Poslední odstavec ve stanovisku zpracovatele posudku nesmí mít žádný vliv 
na rozhodnutí o povolení či zamítnutí záměru. 
Právě záměr Bytový park Roztyly II ukazuje, jak bylo rozhodnutí poslanců v 
novele zákona posunout hranici podlimitních záměrů z hlediska parkovacích 
stání na hranici 500, ovlivněno stavaři, developery a investory na úkor 
obyvatel a životního prostředí. 
Kapacita parkovacích míst však nemůže být jediným ukazatelem, zda zařadit 
záměr do podlimitní kategorie. Zodpovědný úředník by měl zhodnotit, jak velký 
vliv na okolí může záměr přinést, a tak může být ve zjišťovacím řízení i záměr 
tabulkově podlimitní. 
V případě bytového parku Roztyly II je evidentní, že záměr významně ovlivní 
okolí, které je již v současné době nadlimitně zatížené, a dále může mít 
významný vliv na stanoviště zvláště chráněných živočichů stejně jako na 
okolní zástavbu z hlediska vibrací a tedy v každém případě musí být 
posuzován podle zákona. 
Zároveň by v žádném případě neměla být připuštěna „salámová metoda“ 
dělení záměru, čehož je Bytový park Roztyly příkladem: podlimitní Bytový park 
Roztyly I, nyní posuzovaný Bytový park Roztyly II a připravovaná 3. etapa 
zástavby, kterou nyní investor prezentuje, aby uspokojil námitky, které byly 
podány k dokumentaci. Zpracovatel posudku toto přijímá, aniž by jako zásadní 
požadoval zpracování varianty řešení záměru včetně etapy ID. (Otázkou je, 
zda by v tom případě neměl být záměr posuzován dokonce v procesu SEA.) 
Zpracovatel posudku tím jednoznačně podporuje „salámovou metodu“. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není patrné, proč by konstatování zpracovatele posudku o případném aktuálním 
zařazení záměru mělo jakýmkoliv způsobem ovlivnit rozhodnutí o povolení či 
zamítnutí záměru. Otázku změn zařazení záměrů po novele zákona ponechává 
zpracovatel posudku bez komentáře, protože mu nepřísluší tyto změny komentovat.  
Ani příslušnému úřadu nepřísluší zhodnotit, jak velký vliv na okolí záměr může 
přinést – kapacity jsou jasně dané zákonem a v těchto intencích musí příslušný úřad 
postupovat.  
Ve vztahu k citované „salámové metodě“ je patrné, že příslušný úřad nevyužil 
ustanovení §8 odst.(2) zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (tedy neshledal, že 
by dokumentace neobsahovala náležitosti na základě tohoto zákona) a nevrátil 
dokumentaci k přepracování. Dle názoru zpracovatele posudku i z toho důvodu, že 
dokumentace na Bytový park Roztyly II, která je předmětem procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí z hlediska rozhodujících synergických vlivů v oblasti vlivů na 
ovzduší a vlivů na hlukovou zátěž zahrnuje jak první, tak i druhou etapu záměru 
Bytový park Roztyly. Bude-li realizována další případná  etapa výstavby bytového 
parku, potom nepochybně budou muset být, tak jako v rámci předložené druhé 
etapy, hodnoceny synergické vlivy spolu s předcházejícími etapami záměru. Otázku 
SEA nepřísluší komentovat zpracovateli posudku. Požadavek na případně SEA 
hodnocení není věcí zpracovatele posudku.  
Otázka vlivu na stanoviště chráněných druhů živočichů je pro hodnocenou etapu 
posudkem řešena a opět je třeba připomenout, že udělení případných výjimek není 
věcí zpracovatele posudku, ale příslušného orgánu ochrany přírody. Opět platí, že 
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nebude-li případná výjimka udělena, nemůže být záměr v navrženém rozsahu 
realizován. Problematika vibrací je komentována v další části vypořádání tohoto 
vyjádření. 

5 b) B.I.5 

Za naprosto nedostačující považujeme zdůvodnění potřeby záměru. V ZUR 
HMP je uvedeno, že v roce 2040 bude mít Praha bez migrace jen 1 132 000 
obyvatel (2011 měla 1 260 000 obyvatel). V místě záměru navíc dochází k 
překročení hygienických limitů. Za potřebu záměru nelze považovat 
zhodnocení pozemku a investice developera. Zdůvodněním potřeby záměru 
nemůže být ani fakt, že v územním plánu jsou pozemky vedeny jako stavební 
(pro obytnou výstavbu). Pro obyvatele, žijící v sousedství záměru a životní 
prostředí je záměr naopak škodlivý, přivádí do oblasti pouze další lidi, kteří 
spotřebovávají hodnoty území (ať přírodní či vytvořené), zvyšuje osobní 
automobilovou dopravu a naopak vůbec nijak nedoplňuje občanskou a 
veřejnou vybavenost. 
Upozorňujeme, že Zastupitelstvo Městské části Praha 11 deklarovalo ve svém 
usnesení č. 001 l/l/Z/2014 , že veřejným zájmem na Praze 11 je zejména 
ochrana zdraví a životního prostředí, ochrana kvality a bezpečnosti bydlení 
včetně ochrany obyvatel před hlukem a emisemi, ochrana zvláště chráněných 
živočichů, zachování a respektování krajinného rázu a ochrana ploch zeleně a 
veřejné vybavenosti. Tento veřejný zájem je nadřazený individuálním 
stavebním záměrům. Veřejným zájmem je dále nezahušťovat Prahu 11 další 
administrativní a bytovou výstavbou či navyšováním kapacity zastavěných 
ploch. Výjimku z tohoto principu může schválit v konkrétních případech pouze 
ZMČ Prahy 11. Zároveň upozorňujeme, že posuzovaný záměr výstavby 
bytového komplexu není v zájmu veřejného zdraví (ba naopak) či veřejné 
bezpečnosti, není veřejným zájmem ani nijak nenaplňuje ostatní body 
taxativního výčtu možnosti udělení výjimky. Výjimku z ochranných podmínek 
zvláště chráněných druhů živočichů tak nelze pro posuzovaný záměr udělit, 
díky čemuž je záměr v podstatě nerealizovatelný. 
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 65/2012 jsou soudci 
Nejvyššího správního soudu přesvědčeni, že „veřejný zájem musí být 
výslovně formulován ve vztahu ke konkrétní posuzované záležitosti a musí být 
přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého”. Veřejný zájem je přitom třeba 
vyvodit z právní úpravy, z právní politiky a z posouzení různých hodnotových 
hledisek podle úkolů veřejné správy v příslušné oblasti (sociální, kulturní, 
ochrany životního prostředí apod.). Skutečnost, že vedlejším důsledkem 
podnikatelské činnosti soukromé společnosti, která hodlá realizovat svůj 
investiční záměr, jehož cílem je s největší pravděpodobností její zisk, je 
uspokojení bytové potřeby jejích zákazníků, ještě nemusí vytvářet odpovídající 
sociální veřejný zájem. 
Umístění navrhované protihlukové stěny na vrcholu zemního valu podél ulice 
Ryšavého sníží kvalitu veřejného prostoru v celém okolí stanice metra Roztyly 
a vytvoří další bariéru v území. Připomínáme, že další protihluková zeď je 
plánována jihovýchodně od řešeného území v rámci bytového souboru Na 
Výhledu. 
Třetí etapa záměru, představená v urbanistické studii zveřejněné až ve fázi 
posudku k dokumentaci, je v rozporu s územním plánem. Studie je navíc 
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dokument, který nemá žádnou právní hodnotu. Po investorovi nelze 
požadovat, aby se v budoucnu podle studie řídil. 
Zpracovatel posudku dále z podkladů oznamovatele vypichuje, že „záměr 
přináší náplň pro dlouhodobě nevyužitou a neudržovanou plochu “ a dále že 
„návrh bytového domu vytváří jeden z prvků, které dají vzniknout budoucímu 
lokálnímu centru kolem stanice metra Roztyly Uvedená tvrzení jsou tendenční 
a poplatná investorovi stavby. Lokalita je dvoudobé využívána místními 
obyvateli k rekreaci. Uváděný neudržovaný stav území je čistě zodpovědností 
majitele a současně investora záměru společnosti Alborg - Development, a.s., 
která pozemky vlastní již od roku 2008. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zdůvodnění záměru je věcí oznamovatele a nijak nemůže ovlivnit závěry procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Zpracovateli posudku taktéž 
nepřísluší ani hodnotit, který  veřejný zájem bude v lokalitě upřednostněn, ani 
jakýmkoliv způsobem hodnotit nebo komentovat rozsudky Nejvyššího správního 
soudu. Ve vztahu k územnímu plánu je v posudku konstatováno, že dosažení 
souladu s územním plánem je jednoznačným rizikem oznamovatele. Pokud stavba 
nebude v souladu s územním plánem, nemůže být realizována. Jediným posláním 
předkládaného posudku je posoudit předložené vlivy záměru na životní prostředí a 
veřejné zdraví.  

5 c) Str. 55 - 61 

V této části posudku je uvedeno dvojí vyjádření IPRu a stanovisko 
zpracovatele posudku. 
Posudek se opírá o již výše zmíněnou předloženou urbanistickou studii, která 
má území řešit jako celek. 
Z přiložené studie nevyplývá, že by IPR měl své původní stanovisko změnit. 
Je velmi překvapující, že nepatrné úpravy ve studii mohou zásadně změnit 
stanovisko instituce, která má být garantem rozvoje města a jeho 
urbanistického vzhledu a plánování. Navíc nelze zaručit, že navrhované řešení 
bude realizováno, protože 3. etapa záměru je v současné době ve fázi zadání 
změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy (z VV na OB). Připomínáme, že 
zastupitelstvo Městské části Praha 11 vydalo k zadání této změny 
nesouhlasné stanovisko (viz níže). 
Záměr, tak jak je navržen, nerespektuje charakter současné výstavby, která je 
tvořena blokovou zástavbou a řadovými rodinnými domy. Domy záměru jsou 
navrženy jako solitéry, tento princip umožňuje maximální vytěžení pozemku. 
V žádném případě nemůžeme souhlasit s výstavbou protihlukové zdi, která 
bude vybudována ve veřejném prostoru a citelně zasáhne do charakteru 
současného sídliště. 
Se současnými i budoucími ulicemi by se mělo pracovat jako s městskými 
ulicemi, a ne komunikacemi s charakterem silnic. Navržený záměr se však 
chová právě opačně. A rovněž neobsahuje žádnou občanskou ani veřejnou 
vybavenost. 
Za naprosto nepřijatelné považujeme přesunutí občanské (pobytový parter) a 
veřejné vybavenosti (mateřská školka) a dále parkových ploch a dětského 
hřiště pouze do třetí etapy záměru. Opakujeme, že se jedná o nevymahatelný 
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příslib. Pokud toto hodlá IPR a zpracovatel posudku akceptovat, aniž by 
požadoval předložení úplně celého záměru do procesu posuzování EIA, 
nemůžeme než konstatovat, že takové jednání je nekompetentní a zřejmě i 
účelové, aby mohl být tento předimenzovaný, danou lokalitu naprosto 
vytěžující a k okolí nešetrný záměr schválen. 
Upozorňujeme, že plocha, na které je uvažována třetí etapa, je plocha VV. 
Oznamovatel záměru již podal podnět na změnu územního plánu z VV na OB 
pod číslem 128. Zařazení tohoto podnětu do pořizování se odehrálo značně 
nestandartní formou na Výboru pro územní rozvoj MHMP. Změna má číslo Z 
2867/00. K návrhu zadání změny se negativně vyjádřil náš spolek, spolek 
Zelené Roztyly, občané z okolí i MČ Praha 11 (usnesení Zastupitelstva MČ 
Praha 11 ze dne 9. 12. 2014 č. 0002/2/Z/2014 – příloha 2). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Posudek se v žádném případě neopírá o předloženou urbanistickou studii. Důvody, 
proč tato studie byla uvedena jako vyžádaný doplňující podklad, již byly v tomto 
vypořádání uvedeny.  
Předmětem posudku je posouzení záměru, který byl předložen v rámci procesu EIA. 
Z kapitol B.I.2 a B.I.6. je patrný jak rozsah záměru, tak i popis technického a 
technologického řešení záměru. Z posuzovaného rozsahu záměru nevyplývá, že by 
oznamovatel nějaké objekty v předloženém záměru přesouval. 
Zpracovatel posudku sice chápe vznesené připomínky týkající se problematiky 
občanské vybavenosti, avšak je nucen konstatovat, že tento aspekt nijak nesouvisí 
s problematikou, která je náplní předkládaného posudku, tedy posouzení vlivů 
záměru na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví. 
Obdobně nepřísluší zpracovateli posudku komentovat postup IPR z hlediska 
vydaných vyjádření. Zda-li záměr respektuje nebo nerespektuje charakter současné 
zástavby přísluší hodnotit pořizovateli územního plánu. 
Zpracovatel posudku dále jednoznačně konstatuje, že soulad či nesoulad s územním 
plánem není náplní procesu EIA a tímto aspektem se zpracovatel posudku nezabývá 
na rozdíl od posouzení způsobu vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na 
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví v předložené dokumentaci. 
Dosažení souladu s územním plánem je jednoznačným rizikem oznamovatele, jak je 
v posudku uvedeno. Pokud stavba nebude v souladu s územním plánem, nemůže 
být realizována. Obdobně, pokud navržená protihluková stěna není nebo nebude 
v souladu s územním plánem, nebudou splněny hygienické limity a stavba nebude 
realizována. Dojde-li ke změně projektu, nelze na případnou změnu záměru uplatnit 
vydané stanovisko na posuzovaný záměr. 

5 d) Hluk, ovzduší a klima, posouzení vlivu na zdraví 

Za zásadní považujeme, že hluková studie vč. návrhu masivních 
protihlukových opatření, rozptylová studie a posouzení vlivu na zdraví vychází 
ze zastaralých dat. Podklady musí být aktualizované a ne více jak rok staré. 
Dopravně inženýrské údaje o intenzitě automobilové dopravy, včetně 
prognózy dopravy k roku 2017 jsou z 30. 8. 2013, tzn., že vychází ze sčítání 
dopravy v roce 2012. Vzhledem ke zprovoznění rampy na Kačerově v 
listopadu 2013 a navedení části těžké tranzitní nákladní dopravy (tzn. 5200 
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NA denně, tzn. o 2400 NA více, než uvedla uvedená prognóza dopravy TSK) 
ze Spořilovské na ul. 5. května jsou zjevně neaktuální. 
Požadujeme proto aktualizaci dopravně inženýrských dat včetně prognózy 
dopravy k výhledovému roku 2017 (resp. očekávaného roku zprovoznění 
záměru) a dále aktualizaci akustické, rozptylové studie a studie vlivu záměru 
na zdraví obyvatel. Požadujeme rovněž doložit, že plánovaná zástavba 
nezhorší působení vibrací ve vztahu ke stávající okolní zástavbě. Požadujeme 
vyřešení této problematiky v rámci procesu EIA a neodkládat problémy do 
dalších stupňů projektové přípravy. 
Při určování podlaží budov je nutno vycházet z Územně analytických podkladů 
hl. m. Prahy. (Reakce na str. 75 posudku: Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ve vztahu k výšce objektu Hrdličkova 2177 se jedná o výklad pojmu. Hluková studie 
pracuje na straně bezpečnosti výpočtu a proto přízemí považuje za l.NP a tedy objekt 
je hodnocen se 7.NP.) 

Nesouhlasíme s vybudováním mohutné (4 m, v některých místech až 4,6 m 
vysoké) protihlukové stěny, která má být umístěna v ploše IZ, kde je její 
umístění nepřípustné. 
V PSP/2014 se v § 17 Požadavky na dopravní infrastrukturu a dopravní 
vybavenost v odstavci (7) uvádí: 
Umístění protihlukových stěn a valů v zastavitelném území je nepřípustné vyjma stěn 
a valů podél rychlostních místních komunikací, železnic a stávajících tramvajových 
tratí vedených mimo uliční prostranství. 

Umístění stěny není možné ani z hlediska požadavků vyhlášky č. 104/1997 
Sb., která považuje protihlukové stěny za krajní řešení, a to nejen v městském 
prostředí, ale i v krajině: „Protihlukové stěny podél komunikace musí být budovány 
tak, aby byly co nejšetrněji začleněny do okolní krajiny, a zřizují se pouze v 
případech, kde není možné snížit škodlivé účinky dopravního hluku jiným způsobem.“ 
(§ 22 odst. 2). 
V posudku se uvádí, že protihluková stěna s podpůrnou konstrukcí pro zeleň o 
celkové délce 204 m bude zakomponována mezi stávající zeleň. Nikde však nelze 
nalézt podrobnější popis konstrukce, který by vyjádření posuzovatele dokládal. 
V dokumentaci bylo uvedeno, že se bude jednat o pevnou zeď s konstrukcí 
pro popínavou zeleň na vrcholu. Tato zeď by měla být tvořena 26 sloupy a 52 
vzpěrami. Vzhled a konstrukce těchto staveb navržených v první etapě (která 
je už ve výstavbě) naše obavy podporují, a to včetně kácení koridoru pro 
protihlukovou stěnu v lednu 2014. (fotodokumentace v příloze 3). 
Domníváme se, že navrhované „šetrné“ řešení protihlukové stěny nelze 
realizovat, aniž by došlo k (okamžitému či postupnému) poškození stávajících 
dřevin v území a zároveň, aby konstrukce stěny byla dostatečně stabilní a 
masivní, pro odstínění a pohlcení hluku z dopravy. 
Není uvedeno, jakým způsobem by měl být vybudován chodník podél ulice 
Ryšavého. Obáváme se, že bude postaven místo části zemního valu. Toto 
řešení je pro nás nepřijatelné, neboť dojde k zásahu do izolační zeleně a k 
likvidaci dřevin rostoucích mimo les, které zde plní důležitou hygienickou a 
estetickou funkci. 
I navrhovaný průchod skrze protihlukovou stěnu vyvolá další likvidaci stávající 
zeleně v území a ještě zhorší estetický dopad stěny. Navíc je dle našeho 
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názoru nesmyslný - hustě zarostlé území není prostupné ani v současné 
době. 
Problematiku hluku by měl investor řešit jiným způsobem (menším počtem 
domů s nižším stupněm podlaží), než je zásah do veřejného prostoru. Potřeba 
výstavby protihlukové zdi navíc ukazuje na nevhodnost umístění tak velkého 
záměru do vybraného území. Problematika s hlukem ukazuje, že původní 
koeficient míry využití území „C“ mnohem lépe popisoval možnosti výstavby v 
dané lokalitě. 
Požadujeme, aby (ne)soulad protihlukové stěny s územním plánem byl 
vyřešen v rámci procesu EIA. V případě, že protihlukovou stěnu do plochy IZ 
nelze umístit, požadujeme přepracování projektu a dokumentace v souladu s 
dodržením hygienických limitů pro hluk z dopravy ve vnějším chráněném 
prostora staveb. 
Nesouhlasíme s vypořádáním našich připomínek z hlediska imisní zátěže 
území. V místě záměru jsou překračovány imisní limity pro benzo(a)pyren a 
krátkodobé koncentrace prachových částic PM10 a NO2. Upozorňujeme, že 
WHO od roku 2014 doporučuje pro PM2,5 limit 10 µg.m-3, od roku 2020 by v 
ČR podle EU měl platit limit 20 µg.m-3, který je však dvojnásobný, než je 
doporučení WHO. 
Realizací posuzovaného záměru při souběžné realizaci vysokopodlažních 
záměrů plánovaných v blízkém okolí může dojít ke zhoršení (již dnes 
zhoršeného) provětrávání území a jeho okolí a s tím souvisejícímu zhoršení 
imisních podmínek v území. 
Ze zákona č. 17/1992 Sb. vyplývá, že: 
Veškeré navrhované zásahy v území musí být provázeny přesvědčivým 
průkazem, že jejich uskutečněním nedojde k překročení přípustné míry 
zatěžování a znečišťování prostředí, tedy k nadlimitní zátěži území. Pokud již 
objektivně v důsledku lidské činnosti existuje v daném území nadlimitní zátěž, 
tedy protiprávní stav, pak je nutno u navrhovaného zásahu podat přesvědčivý 
průkaz toho, že provedením tohoto zásahu, případně dalších souběžných 
opatření v území nedojde ani v minimální míře k přitížení nadlimitní zátěže 
nebo bude zajištěn pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty - limity. Bez 
takového průkazu je odsouhlasení, umístění nebo povolení zásahu 
nezákonné, ba protiústavní a příslušné dotčené orgány i stavební úřady, jež 
mají hájit vymezené veřejné zájmy a místo toho souhlasí se způsobením 
bezpráví nebo s jeho prohloubením, závažným způsobem porušují zákon a 
jednají hrubě chybně. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ve vztahu k uváděné „zastaralosti dat“  lze uvést, že doprava generovaná záměrem 
(v rámci I. i II. etapy záměru) je v posuzované dokumentaci uvedena. Součástí 
posuzované dokumentace je Příloha č.6 – Dopravně inženýrské údaje o intenzitě 
automobilové dopravy pro komunikace Ryšavého a 5. května v Praze 11 pro rok 
2012 a pro etapový stav komunikační sítě pro rok 2017. V rámci hlukové studie je 
k této dopravě dále přičtena doprava generovaná první a druhou etapou 
hodnoceného záměru. V rámci předložené dokumentace EIA tedy zpracovatel 
hlukové studie pracoval s jedinými oficiálními údaji, které v době vypracování 
dokumentace ve vztahu k dopravě na veřejném komunikačním systému byly 
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k dispozici. V rámci doložené Přílohy č.6 je uvedeno, že při konstrukci modelových 
výpočtů pro stav roku 2017 se vycházelo z předpokladů postupného naplňování 
ÚPSÚ včetně realizace okolních rozvojových záměrů. Z tohoto pohledu tedy lze 
hlukovou studii v době vypracování dokumentace EIA považovat za aktuální. 
Předložený posudek na straně bezpečnosti na několika místech konstatuje, že do 
doby vypracování dokumentace pro územní řízení může dojít díky otevírání 
některých nových dopravních staveb respektive dalších rozvojových záměrů na 
území hl. m. Prahy ke změnám v intenzitách dopravy na veřejném komunikačním 
systému. Proto je v rámci návrhu stanoviska příslušnému úřadu požadováno, aby v 
rámci dokumentace pro územní řízení byla provedena  aktualizace  hlukové studie z 
dopravy v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku 
a výšku protihlukové stěny na valu) na základě aktuálních dodaných dopravních 
intenzit od TSK hl.m. Prahy a současně byla konkretizována účinná protihluková 
opatření pro zajištění hygienických limitů. 
Ve vztahu k výšce objektu Hrdličkova 2177 lze za rozhodující považovat výšku 
objektu, která je uvažována  v hlukové studii.  
Z hlediska vlivů na ovzduší lze za rozhodující považovat příspěvkovou rozptylovou 
studii hodnotící příspěvky k imisní zátěži pouze ze zdrojů znečišťování ovzduší, 
souvisejících s hodnoceným záměrem ( z hlediska kumulativních vlivů I. i II. etapy). 
Protože jediným zdrojem emisí hodnoceného záměru je doprava, lze uzavřít, že 
imisní příspěvky hodnoceného záměru se i v případě posunutí realizace výstavby 
nebudou nijak prokazatelně měnit vzhledem k téměř neměnným změnám emisních 
faktorů od roku 2017 dále. V souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany 
ovzduší se příspěvky záměru vyhodnocují ve vztahu k imisnímu pozadí zájmového 
území. Jediným oficiálním podkladem charakterizujícím imisní pozadí jsou pětileté 
aritmetické průměry hodnocených škodlivin, které jsou publikovány ČHMÚ. 
Z uvedených skutečností, vyplývajících z platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší 
vyplývá, že případná aktualizace příspěvkové rozptylové studie vyhodnocující 
příspěvky řešeného záměru nemůže přinést žádné nové významnější informace než 
ty, které jsou prezentovány v posuzované dokumentaci. 
Studie vlivů na veřejné zdraví vychází z hlukové a rozptylové studie, zpracované 
v rámci posuzované dokumentace, z hlediska zpracovatele posudku proto platí stejný 
závěr jako pro obě studie. 
Ve vztahu k realizaci protihlukové stěny a dopadů její stavby na stávající zeleň lze 
odkázat na vypořádání vyjádření ČIŽP, které je uvedeno pod bodem 4) tohoto 
vyjádření. Popis konstrukce protihlukové stěny je patrný z výkresové části 
dokumentace, popis výstavby je patrný z vypořádání vyjádření ČIŽP pod bodem 4) 
tohoto vyjádření. 
Ve vztahu k nesouladu protihlukové stěny s územním plánem zpracovatel posudku 
konstatuje, že soulad či nesoulad s územním plánem není náplní procesu EIA a tímto 
aspektem se zpracovatel posudku nezabývá na rozdíl od posouzení způsobu 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a 
veřejné zdraví v předložené dokumentaci. Dosažení souladu s územním plánem je 
jednoznačným rizikem oznamovatele, jak je v posudku uvedeno. Pokud stavba 
nebude v souladu s územním plánem, nemůže být realizována. Obdobně, pokud 
navržená protihluková stěna není nebo nebude v souladu s územním plánem, 
nebudou splněny hygienické limity a stavba nebude realizována. Dojde-li ke změně 
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projektu, nelze na případnou změnu záměru uplatnit vydané stanovisko na 
posuzovaný záměr. 
Ve vztahu k imisním limitům je nezbytné postupovat s odkazem na  platnou 
legislativu v oblasti ochrany ovzduší a stávajícím způsobům vyhodnocení příspěvků 
k imisní zátěži ve vztahu k imisnímu pozadí. 
Ve vztahu k provětratelnosti území se zpracovatel posudku ztotožňuje se závěry 
dokumentace, že se jedná  o prostorově nepříliš rozsáhlé, víceméně bodové objekty, 
které nepředstavují výraznou překážku proudění vzduchu. Ani výška objektů 
nepředstavuje z hlediska proudění významnou překážku. 
Ve vztahu k citovanému zákonu č. 17/1002 Sb. lze uvést ve vztahu k imisní 
respektive hlukové zátěži ve stávajícím stavu následující skutečnosti. 
K zájmovému území se vztahují následující imisní charakteristiky: 

 
Z uvedené tabulky lze vyvodit, že s odkazem na zákon č.201/2012 Sb. není  zájmové 
území  nadlimitně zatíženo. 
Ve vztahu k imisnímu pozadí benzo(a)pyrenu lze ze strany zpracovatele posudku 
upozornit na §12 zákona č.201/2012 Sb.: při vydání stanoviska, závazného 
stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský 
úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností z programů zlepšování kvality 
ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit 
v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které 
mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním 
znečištění přihlíží (toto konstatování platí pro benzo(a)pyren). 
Posudek v příslušné kapitole uzavírá, že vzhledem k umístění záměru do území, kde 
je podle údaje ČHMÚ překračován imisní limit pro průměrnou roční koncentraci 
benzo(a)pyrenu – ke kterému se při hodnocení kvality ovzduší pouze přihlíží (1,0 
ng/m3), se v rámci zpracování posudku doporučuje s ohledem na ochranu veřejného 
zdraví kompenzační opatření ve vztahu k předpokládanému imisnímu příspěvku 
průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu generovaného posuzovaným záměrem 
i přes to, že je tento příspěvek vyhodnocen na úrovni pod 1 % příslušného imisního 
limitu, (i když podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření 
vyžadují až od hodnoty imisního příspěvku vyššího než 1 % imisního limitu). 
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Kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dalších prvků dřevin nad rámec 
navržených sadových úprav (tento počet bude doložen v rámci dokumentace pro 
územní řízení) tak, aby byl dostatečně kompenzován nárůst emisí benzo(a)pyrenu 
vyvolaných provozem posuzovaného záměru. V návrhu stanoviska příslušnému 
úřadu je formulováno doporučení, aby v rámci dokumentace pro stavební povolení 
byl vypracován projekt sadových úprav včetně kompenzační výsadby dřevin k 
odstranění znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem; rozsah vegetačních úprav bude 
odpovídat rozsahu zeleně, která musí být vysázena za kácenou zeleň v prostoru 
stavby nebo blízkém okolí po dohodě s příslušnou městskou částí a dále v rozsahu 
kompenzační zeleně stanovené na základě bilancovaných emisí benzo(a)pyrenu z 
posuzovaného záměru. 
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu a 
benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na průměrné 
roční koncentrace (které  nejlépe charakterizují posuzované místo, protože reflektují 
vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a tedy i vliv četnosti výskytu 
krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv emisí, tak průběh meteorologických 
parametrů), je zřejmé, že nárůsty imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší v 
důsledku provozu posuzovaného záměru prakticky nemohou významným způsobem 
ovlivnit situaci ve znečištění ovzduší. 
Pro ověření skutečné hladiny hluku v území bylo v rámci zpracování studie 
provedeno měření hluku v terénu, které proběhlo 24. září 2014 na volném 
prostranství na parcele č. 3322/1 v prostoru navrhovaného záměru na hranici jižní 
fasády objektu G ve výšce 4 m nad úrovní terénu ve vzdálenosti 40 m od osy ulice 
Ryšavého. Při měření byla zaznamenána ekvivalentní hladina hluku LAeq, 3h = 49,9 
dB.  
Z hlukové studie vyplývá, že ve stavu před výstavbou záměru lze v nejbližším okolí 
očekávat v denní době (6 až 22 hod) nejvyšší hodnoty u stávající zástavby do 57,8 
dB, a to u objektu v blízkosti ulice Ryšavého (jedná se o západní fasádu objektu v 
Kloboukově ulici). V noční době (22 – 6 hod) se budou vypočtené hodnoty LAeq,noc 
ustávající zástavby pohybovat do 50,0 dB. Uvedené závěry vyplývají z tabulky č.5 
Akustické studie pro výpočtové body č.1 až č.19. 
Příspěvky záměru jsou však nulové nebo max. do 0,2 dB (většinově  u stávající 
zástavby dochází ke snížení dopadajícího hluku)  a podle nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny 
hlukového ukazatele nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdílu 
pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. 
Z hlediska výše uvedených skutečností ve vztahu k imisní a hlukové zátěži 
z posuzované dokumentace vyplývá, že ve stávajícím stavu nejsou limitní hodnoty 
z hlediska imisní nebo hlukové zátěže překročeny. 
Z hlediska vibrací lze uvést, že uvedená problematika je v dokumentaci komentována 
v kapitole D.I.13.1. na stranách 93 až 95 dokumentace. 
Posudek posléze konstatuje, že v souladu s názorem orgánu ochrany veřejného 
zdraví lze za účelné v rámci další projektové přípravy záměru dokladovat, že 
navrhovaný bytový komplex nezvýší přenos vibrací od metra ke stávající nejbližší 
obytné zástavbě. Pro další projektovou přípravu záměru je proto formulováno  
doporučení aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl doložen detailnější 
popis vibroizolačních opatření vylučujících působení metra na plánovanou výstavbu 
bytového parku; současně bude doloženo, že plánovaná výstavba nezhorší působení 
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vibrací ve vztahu ke stávající nejbližší obytné zástavbě s ohledem na plánované 
založení navrhovaných objektů; bude provedeno změření technické seismicity u 
vybraných stávajících objektů obytné zástavby ve stávajícím stavu a následně po 
realizaci záměru v rámci kolaudačního řízení; při prokazatelné změně, která by 
mohla mít negativní vliv na stávající objekty, budou případná opatření realizována na 
náklady investora záměru.  

5 e) Fauna a flora 

I na základě našich připomínek zpracovatel posudku stanovil podmínky, které 
musí být splněny před započetím a v průběhu stavby. 
Připomínáme, že stavba 1. etapy již byla zahájena na jaře 2015. Musíme 
bohužel konstatovat, že oznamovatel se v případě 1. etapy k vegetaci a 
živočichům choval přesně opačně, než požaduje zpracovatel posudku. 
Dřeviny byly vykáceny sice ještě v březnu, ale až po datu, které MŽP označilo 
jako konec vegetačního klidu (lze doložit zápisy na MČ Praha 11). Na začátku 
vegetační sezóny a v jejím průběhu došlo k odstranění zeminy atd. Toto vše 
dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako jeden 
celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
Požadujeme, aby navrhovaný aktualizovaný biologický průzkum byl zpracován 
bezpečně před zahájením stavby a rozhodně před započetím případně 
nezbytného kácení v území, aby nebyla negativně ovlivněna jeho objektivita. 
Požadujeme, aby případná rozvolněná stěna navrhovaná mezi stávající 
dřeviny respektovala kořenový systém dřevin a právními předpisy danou 
minimální vzdálenost stavby od dřevin. 
Nad rámec náhradní výsadby v rámci etapy II a kompenzační výsadby dřevin 
k odstranění znečištění ovzduší BaP požadujeme alespoň částečnou 
kompenzaci za zeleň masivně vykácenou v rámci přípravy 1. etapy záměru, a 
to v souladu Integrovaným krajským programem snižování emisí a zlepšení 
kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha, který rada 
Magistrátu hl. m. Prahy přijala dne 12. 9. 2006, usnesení č. 1461. Rada hl. m. 
Prahy se usnesla, že „v husté obytné zástavbě je dále nutno nadále zvyšovat 
zastoupení vegetace. Vegetační kryt účinně váže prachové částice na svém 
povrchu a neumožní jim tak snadno uvolnit se znovu do ovzduší. Prašnost na 
těchto plochách je tak zásadně omezena.“ 
Dále upozorňuje na problematickou životaschopnost stromů vysazených na 
konstrukci a ne na rostlém terénu. Jako důkaz přikládáme fotodokumentaci (v 
příloze 4) usychajících borovic vysázených v zemině na konstrukci v areálu 
Florentinum. Sadové úpravy a kompenzační výsadbu požadujeme provádět 
na rostlém terénu, tedy v životaschopných podmínkách pro dřeviny. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zpracovatel posudku nezkoumal, na základě jakých podmínek bylo příslušným 
orgánem ochrany přírody povoleno kácení v rámci I. etapy Bytového parku Roztyly, 
ani v jakém rozsahu byla předepsána náhradní výsadba. Dle názoru zpracovatele 
posudku musely být stanoveny podmínky v souladu s příslušným složkovým 
zákonem. 



 20 

Příslušným úřadem byla zpracovateli posudku postoupena dokumentace hodnotící 
vlivy záměru druhé etapy výstavby Bytového parku Roztyly  na životní prostředí a 
veřejné zdraví a k této etapě jsou také formulovány podmínky v návrhu stanoviska. 
Posudek dále konstatuje, že vztahu k zoologickému průzkumu lze uvést, že v rámci 
oznámení byl doložen biologický průzkum, kde ze strany 4 lze vyvodit, že na lokalitě 
probíhaly průzkumy v letech 2009 až 2013. V rámci těchto průzkumů byly na lokalitě 
zaznamenány výskyty ropuchy obecné a slepýše křehkého. Výskyt obou druhů nebyl 
v rámci biologického průzkumu provedeného v roce 2014 prokázán.  
Mezi ukončením procesu EIA a případným zahájením stavby bude nepochybně 
časová prodleva, a proto je do návrhu stanoviska formulováno doporučení, aby 
v jarním období roku uvažované výstavby byla provedena aktualizace zoologického 
průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných ohrožených 
druhů; výsledky průzkumů a následně předat příslušnému orgánu ochrany přírody 
(MHMP OOP). 
Ve vztahu k vlivům na prvky dřevin rostoucích mimo les je v posudku konstatováno, 
že odstraňování vzrostlých dřevin a plošných křovin bude prováděno v souladu 
s vyhl. 189/2013 Sb. v platném znění a v souladu se zákonem č.114/1992 Sb. 
v platném znění a není proto nutné  v souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru 
posuzování  vlivů na životní prostředí a integrované prevence č.j. 18130/ENV/15 
k této problematice formulovat doporučení do stanoviska o hodnocení vlivů. 
Obdobně je zjevné, že pro zhotovitele stavby vyplývá povinnost ochrany stromů, 
které nebudou káceny dle ČSN 83 9061. Opět proto není nezbytné formulovat 
podmínky do návrhu stanoviska s odkazem na již citované Metodické sdělení MŽP 
č.j. 18130/ENV/15.  
Z výsledků přírodovědného průzkumu ve vztahu k projektu sadových úprav vyplývá 
doporučení, aby k výsadbě dřevin byly použity pouze autochtonní, stanovištně 
odpovídající druhy. V souladu s vyjádřením ČIŽP, oddělení ochrany přírody, lze 
upozornit na skutečnost, že pokud platí informace dokumentace týkající se mocnosti 
zeminy pro sadové úpravy v místech umístění stromů se vzrostlou korunou (0,3 m), 
pak je tato mocnost nevyhovující pro růst kořenové zóny. Proto je v návrhu 
stanoviska formulováno doporučení, aby projekt sadových úprav dokladoval, že 
v místech výsadby stromů bude upravena mocnost zemin pro umístění stromů tak, 
aby byla odpovídající navrženým dřevinám v projektu sadových úprav a tak byla 
zajištěna prosperita vysázených dřevin (tedy vyšší mocnost zeminy); k výsadbě 
budou použity pouze autochtonní, stanovištně odpovídající druhy dřevin; vysazené 
dřeviny a zeleň udržovat v dobrém stavu, zajistit povýsadbovou péči minimálně 
v délce 5 let; v případě potřeby provést neprodleně náhradní výsadbu. 
Dále je v posudku doporučeno s ohledem na ochranu veřejného zdraví kompenzační 
opatření ve vztahu k předpokládanému imisnímu příspěvku průměrné roční 
koncentrace benzo(a)pyrenu generovaného posuzovaným záměrem i přes to, že je 
tento příspěvek vyhodnocen na úrovni pod 1 % příslušného imisního limitu, (i když 
podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 415/2012 Sb., o 
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření vyžadují až od 
hodnoty imisního příspěvku vyššího než 1 % imisního limitu). Kompenzační opatření 
bude spočívat ve výsadbě dalších prvků dřevin nad rámec navržených sadových 
úprav (tento počet bude doložen v rámci dokumentace pro územní řízení) tak, aby 
byl dostatečně kompenzován nárůst emisí benzo(a)pyrenu vyvolaných provozem 
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posuzovaného záměru. V návrhu stanoviska příslušnému úřadu je tak  formulováno  
doporučení, aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl vypracován projekt 
sadových úprav včetně kompenzační výsadby dřevin k odstranění znečištění ovzduší 
benzo(a)pyrenem; rozsah vegetačních úprav bude odpovídat rozsahu zeleně, která 
musí být vysázena za kácenou zeleň v prostoru stavby nebo blízkém okolí po 
dohodě s příslušnou městskou částí a dále v rozsahu kompenzační zeleně 
stanovené na základě bilancovaných emisí benzo(a)pyrenu z posuzovaného záměru. 
Navrhované kompenzační opatření tedy vyplývá z výsledků rozptylové studie, 
zahrnující dopravu generovanou oběma etapami Bytového parku Roztyly. 

5 f) Krajinný ráz 

Nesouhlasíme s vypořádáním našich připomínek k zásahu záměru do hodnot 
krajinného rázu a požadujeme zpracování hodnocení vlivu záměru, vč. 
navrhovaných protihlukových opatření a vč. etapy I, na krajinný ráz a závazné 
stanovisko dotčeného orgánu státní správy z hlediska vlivu na krajinný ráz ve 
smyslu §12 zákona č.l 14/1992 Sb. v platném znění, a to včetně posouzení 
vlivu záměru na vyhlídkové místo celoměstského významu na památkovou 
rezervaci a centrum hl. m. Prahy od budovy MediCentra. 
K problematice posuzování možných vlivů záměrů na krajinný ráz v již 
urbanizované krajině odkazujeme na dva rozsudky Nejvyššího správního 
soudu z poslední doby, a to ve věci sp. zn. 1 As 5/2008 ze dne 18. 6. 2008 
(komerční objekt při Budějovickém nám. v Praze 4) a ve věci sp. zn. 6 As 
30/2006 ze dne 26. 6. 2008 (mohutný bytový objekt na sídlišti Modřany, 
Praha12). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Vlivy na krajinný ráz jsou v dokumentaci vyhodnoceny se závěrem, že záměr nebude 
mít významný vliv na krajinný ráz. 
V rámci uvedeného vyjádření zůstává v platnosti vyjádření zpracovatele posudku, že 
dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění zásahy do krajinného rázu, zejména 
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na 
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny a na harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
Dle odst. (4) §12 zákona č.114/1992 v platném znění  se krajinný ráz neposuzuje v 
zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo 
regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany 
krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody. Tato skutečnost vyplývá z 
§43 odst.(1) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění: územní plán stanoví základní 
koncepci rozvoje území  obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné 
plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému 
využití znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“), pro veřejně prospěšné 
stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro 
využití těchto ploch a koridorů. Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský 
úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů 
přesahujících hranice obce nevyloučí. 
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Zpracovatel posudku vychází z jasné dikce příslušného složkového zákona a 
nepříslušní mu hodnotit ani komentovat rozsudky Nejvyššího správního soudu. 
V rámci dosud probíhajícího procesu posuzování vlivů žádný z orgánů ochrany 
přírody ve svých vyjádřeních nepožadoval vypracování hodnocení vlivů na krajinný 
ráz a vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu státní správy. Vyhodnocení 
vlivu na krajinný ráz je čistě v kompetenci dotčeného orgánu státní správy. Jedná se 
o požadavek vyplývající z příslušného složkového zákona, a i kdyby byl požadován, 
nebude formulován jako podmínka ve stanovisku příslušného úřadu v procesu EIA, a 
to s ohledem na  Metodické sdělení MŽP, odboru posuzování  vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence č.j. 18130/ENV/15. 

5 g) Doprava 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Z pohledu zpracovatele posudku se jako významné jeví posouzení navrhovaných 
protihlukových opatření (zemní val, protihluková stěna) ve vztahu k rozhledovým 
parametrům křižovatky. Proto lze z pohledu zpracovatele posudku upozornit, že v 
rámci dokumentace pro územní řízení budou doložena odpovídající vyjádření 
dotčených orgánů činných v dopravě, minimálně odboru dopravních agend MHMP a 
Policie ČR z hlediska rozhledových poměrů v křižovatce ve vztahu k navrhovanému 
protihlukovému opatření. Minimálně uvedená vyjádření ve vztahu k návrhu 
protihlukových opatření musí oznamovatel získat bez ohledu na proces posuzování 
vlivů na životní prostředí, proto nejsou formulována do podmínek stanoviska 
příslušnému úřadu. Uvedený aspekt je však zapracován do příslušného doporučení 
týkajícího se problematiky hluku z dopravy, a to tak, že je požadováno, aby v rámci 
dokumentace pro územní řízení byla provedena aktualizace hlukové studie z dopravy 
v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku a výšku 
protihlukové stěny na valu) na základě aktuálních dodaných dopravních intenzit od 
TSK hl.m. Prahy a současně byla konkretizována účinná protihluková opatření pro 
zajištění hygienických limitů; z hlediska hlukové studie musí být respektována i 
vyjádření dotčených dopravních orgánů ve vztahu ke křižovatce komunikací 
Komárkova a Ryšavého z hlediska rozhledových poměrů. 

Musíme upozornit, že prodloužení stávajícího valu se začalo budovat již při 
zahájení výstavby 1. etapy, aniž by stavební úřad vyhodnotil nebezpečnost 
valu na provoz v křižovatce Ryšavého - Komárkova, i když občanská sdružení 
a občané na tento problém upozorňovali. Upozorňujeme, že problémy s 
průjezdností křižovatky Komárkova - Ryšavého (odbočování vlevo v 
křižovatce) jsou již nyní. A proto stejně jako v předchozím odstavci musíme 
konstatovat: 
Toto vše dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako 
jeden celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
Požadujeme, aby úprava křižovatky (minimálně vyznačení odbočovacích 
pruhů) byla zahrnuta do záměru již v současné fázi posuzování. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zpracovateli posudku ani příslušnému úřadu v procesu EIA nepřísluší být 
odborníkem na dopravní problematiku a hodnocení rozhledových parametrů 
křižovatek. Proto je v posudku formulován text, který je v úvodu vyjadřovatelem 
citován. Posudkem je s odpovídajícím odůvodněním formulováno  doporučení, aby v 
rámci dokumentace pro územní řízení byla provedena aktualizace  hlukové studie z 
dopravy v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku 
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a výšku protihlukové stěny na valu, jakož i výpočet pro chráněný venkovní prostor 
staveb a chráněný venkovní prostor) na základě aktuálních dodaných dopravních 
intenzit od TSK hl.m. Prahy a současně konkretizovat účinná protihluková opatření 
pro zajištění hygienických limitů; z hlediska hlukové studie musí být respektována i 
vyjádření dotčených dopravních orgánů ve vztahu ke křižovatce komunikací 
Komárkova a Ryšavého z hlediska rozhledových poměrů; výchozí stav akustické 
situace bude taktéž doložen měřením u stávajících objektů obytné zástavby – výběr 
výpočtových bodů u stávajících objektů bude konzultován s orgánem ochrany 
veřejného zdraví. 

5 h) Pohoda bydlení 

Nesouhlasíme s vypořádáním našich připomínek k zásahu do majetku 
stávajících obyvatel v okolí, osvětlení a oslunění stávající zástavby a pohody 
bydlení stávajících obyvatel a požadujeme, aby tato problematika byla 
vyřešena v rámci procesu EIA. 
Požaduji doložit odborným podkladem, že studie vlivu záměru na osvětlení a 
oslunění stávající zástavby není potřeba. Pouhé konstatování oznamovatele, 
že tato studie není potřeba je nedostačující. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předkládaný posudek vychází ze závěrů dokumentace, která konstatuje, že záměr 
nebude mít vzhledem ke své poloze a vzdálenosti od stávajících objektů významný 
vliv na oslunění a denní osvětlení okolní zástavby což vychází z dosud zpracovaných 
projektových podkladů. Pokud by případně záměr v daném území byl realizován, lze 
předpokládat, že budou splněny veškeré požadavky orgánu ochrany veřejného 
zdraví týkající se této problematiky. 
Ve vztahu k problematice vlivů záměru na oslunění a osvětlení se zpracovatel 
posudku ztotožnil se závěrem dokumentace, a to na základě konzultace 
s projektantem záměru. Pro druhou etapu byla zpracována studie oslunění, ze které 
vyplývá, že pro ověření vlivu zastínění okolní bytové zástavby byly vybrány dva 
stávající řadové rodinné domy v ulici Hněvkovská, a to na č. parc. 2117/271 a č. 
parc. 2117/277. V těchto případech nebylo třeba provádět přesný výpočet doby 
proslunění, neboť s dostatečnou rezervou bylo možno dojít k závěru již z jednoduché 
geometrické úvahy.  
Dále bylo ověřeno, že doba proslunění místností v řadových bytových domech v ulici  
Hněvkovská s okny na západ nepoklesne v důsledku navrhované výstavby pod 
požadované hygienické minimum. Zástupce rodinných domů v Komárkově ulici byl 
posouzen na zastínění již v rámci I. etapy s příznivým výsledkem a ostatní obytné 
domy v okolí nemohou být vzhledem k odstupům, orientaci a výškovým poměrům 
navrhovanou výstavbou zastíněny. 
Výše citovaný závěr týkající se zastínění pro zástupce rodinných domů v Komárkově 
ulici byl řešen v rámci I. etapy. Ze závěrů této studie vyplývá, že stávající i 
potenciálně budoucí blízké obytné domy (ulice Komárkova) mají dostatečné odstupy 
a nehrozí jejich zastínění nad úroveň stanovenou v ČSN 730580-1: ta připouští pro 
kategorii 2 prostoru a lokality, která odpovídá umístění stavby (tedy běžné prostory s 
trvalým pobytem lidí), zastínění oken stávajících místností s požadavky na denní 
osvětlení souvislou překážkou viditelnou ze středu posuzovaného okna pod 
výškovým úhlem 30°. 
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Nejbližší okno obytných domů v okolí je na jižním průčelí řadového domu na parc. č. 
3323/13. Toto okno bylo posouzeno v samostatné studii proslunění spolu s druhým 
místem na protější straně ulice Komárkovy v místě možné budoucí polohy obytného 
domu (dle územního plánu). V obou případech je z grafického výstupu v uvedené 
studii patrné, že atiky navrhovaných domů jsou buď zcela (u stávajícího okna domu 
na parc. č. 3323/13) nebo v rozhodujícím rozsahu pod zmíněnou 30° hranicí. Tím je 
potvrzeno úvodní konstatování o dostatečných odstupech a o tom, že zastínění okolí 
je v souladu s hygienickými požadavky. 
Kromě toho je třeba připomenout, že uvedená problematika je standardně v gesci 
orgánu ochrany veřejného zdraví a záměr by nemohl být realizován v případě zjištění 
negativních výstupů z hlediska oslunění a osvětlení. 
5 i) 
Na základě výše uvedeného nejsou žádné důvody k vydání souhlasného stanoviska 
EIA k záměru Bytový park Roztyly II. Požadujeme přepracování dokumentace 
záměru v souladu s našimi připomínkami případně záměr v předložené podobě zcela 
zamítnout. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Jedná se o shrnutí připomínek vyjadřovatele, které budou nepochybně zohledněny 
příslušným úřadem v rámci vydání stanoviska. 
5 j) 
Pokud nebude vydáno nesouhlasné stanovisko, máme tyto připomínky k navrženým 
podmínkám a požadujeme jejich zapracování do stanoviska: 
Nejpozději v rámci územního řízení (nikoliv až stavebního) musí být doloženo a 
vypořádáno: 

− popis účinných vibroizolačních opatření (viz podmínka č. 3), 
− rozsah účinných protihlukových opatření vč. konkrétního návrhu všech ochranných staveb 

(val, stěna vč. kotvení, podpůrná konstrukce pro zeleň), a to vč. materiálového a 
konstrukčního řešení těchto staveb, neboť od tohoto se odvíjejí jejich účinné ochranné 
vlastnosti (viz podmínky č. 6 a 7), 

− podrobný hydrogeologický průzkum (viz podmínka č. 8), 
− průzkum znečištění geologického prostředí (viz podmínka č. 11), 
− kompletní návrh sadových úprav včetně náhradní a kompenzační výsadby (za kácené dřeviny 

a kompenzaci překročení průměrného ročního limitu BaP) (viz podmínka č. 12) 
− dopravní posouzení křižovatky Ryšavého - Komárkova a případný návrh úpravy křižovatky (viz 

podmínka č. 15), 
− navrhnout veřejná prostranství záměru podle Manuálu tvorby veřejných prostranství, 
− ke stavebnímu povolení vypracovat plán opatření pro případ havárie ze stavební činnosti 

(havarijní plán) v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., který musí být schválen místně-
příslušným vodoprávním úřadem. 

Do podmínek pro fázi přípravy záměru požadujeme dále doplnit: 
− provedení měření výchozího stavu z hlediska vibrací u vybraných objektů (ve spolupráci s 

Hygienickou stanicí hl.m. Prahy), 
− provedení měření výchozího stavu z hlediska hlukové zátěže u vybraných objektů (ve 

spolupráci s Hygienickou stanicí hl.m. Prahy). 
Do podmínek pro fázi výstavby záměru požadujeme doplnit: 

− Ad podmínka 17 - součástí ZOV bude i hluková studie ze stavební činnosti s návrhem 
protihlukových opatření pro fázi výstavby. Součástí ZOV bude i havarijní plán (viz výše). 

− Ad podmínka 20 - protihluková opatření budou provedena zejména z hlediska snížení hluku z 
pilotování základů budov. Dále zde požadujeme doplnit, že hlučné stavební práce nebudou 
prováděny v brzké ranní a pozdních večerních hodinách, tzn. minimálně od 6 do 8 hod. ráno a 
od 20 do 22 hod. večer. 



 25 

− Požadujeme stanovit zmírňující podmínky z hlediska hluku ze stavební činnosti i pro práce 
související s etapou I, kdy dotčené správní orgány v tomto ohledu naprosto selhaly. 

Do podmínek pro fázi provozu požadujeme doplnit: 
− Nejpozději do 1 roku od zprovoznění záměru a nastěhování obyvatel doložit, že nová 

zástavba nezhorší působení vibrací ve vztahu ke stávající okolní zástavbě a to provedením 
změření technické seismicity u vybraných objektů stávající obytné zástavby v rámci 
kolaudačního řízení. Při prokazatelné změně, která by mohla mít negativní vliv na stávající 
objekty, budou případná opatření realizována na náklady investora záměru. Měření výchozího 
stavu z hlediska vibrací bude provedeno u daných objektů před zahájením výstavby suterénu 
etapy I záměru. 

− Povinná péče o vysazenou zeleň po dobu min. 5 let, a to i o popínavé rostliny na protihlukové 
stěně. 

Přílohy: 
1) Usnesení č. 0011/1/Z/2014 Zastupitelstva MČ Praha 11 
2) Usnesení č. 0002/2/Z/2014 Zastupitelstva MČ Praha 11 
3) Fotodokumentace kácení 
4) Fotodokumentace usychajících stromů ve Florentinu 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Otázka fáze naplňování  podmínek z navrženého stanoviska (územní řízení, stavební 
povolení) může být věcí diskuse v rámci veřejného projednání záměru a finálního 
rozhodnutí příslušného úřadu v procesu EIA.  
Kapacitní posouzení křižovatky je navrženo pro fázi územního řízení. Náhradní 
výsadba by měla v případě realizace záměru být realizována po dohodě s příslušnou 
městskou částí tak, jak je tato skutečnost formulována v posudku. Vypracování plánu 
opatření pro případ havárie ze stavební činnosti v souladu s vyhl.450/2005 Sb. 
vyplývá z příslušné složkové legislativy, a proto takový požadavek není formulován 
jako podmínka ve stanovisku příslušného úřadu v procesu EIA, a to s ohledem na  
Metodické sdělení MŽP, odboru posuzování  vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence č.j. 18130/ENV/15. 
Požadované podmínky, které by měly být doplněny do fáze přípravy, jsou dle názoru 
zpracovatele posudku zahrnuty v podmínkách č.3) a č.4). 
Ve vztahu k požadavkům doplnění podmínek pro fázi výstavby lze uvést, že 
požadavek na hlukovou studii v etapě výstavby je zapracován v podmínkách č.1) a 
č.2). Požadavek na upřesnění podmínky č.20) lze považovat za oprávněný a dle 
názoru zpracovatele posudku může být zapracován do podmínek stanoviska, pokud 
by příslušný úřad v procesu EIA po zhodnocení celého procesu případně vydával 
souhlasné stanovisko.  
Problematika týkající se požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví ve vztahu 
k výstavbě I. etapy Bytového parku Roztyly z hlediska hlukové zátěže v etapě 
výstavby nepřísluší hodnotit zpracovateli posudku. 
Ve vztahu k doplnění podmínek do fáze provozu zpracovatel posudku konstatuje 
k požadované problematice vibrací, že tento požadavek je obsažen v podmínce č.3). 
Přesto lze souhlasit s úpravou podmínky a jejím částečném přenesení do fáze 
provozu. 
Požadavek týkající se péče o zeleň z hlediska délky trvání této péče je dle názoru 
zpracovatele posudku zahrnut v podmínce č.13). Lze však souhlasit s upřesněním 
podmínky tak, aby se taxativně týkala i popínavých rostlin. 
Tak jak jsou podmínky formulovány v návrhu stanoviska vyplývají z obdržených 
vyjádření, případně z názoru zpracovatele posudku tak, aby postupně navazovaly ve 
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vztahu k případnému  vydání územního rozhodnutí, případně stavebního povolení. 
Zpracovatel posudku na základě veřejného projednání navrhl upravit některé 
podmínky oproti původnímu návrhu stanoviska ve zveřejněném posudku. 

6) Eva Znamenáčková 
      vyjádření ze dne 13.11. 2015  bez č.j.  
Podstata vyjádření:  
Podporuji přiložené vyjádření spolku Ochrana Roztyl, z.s. k Bytovému parku Roztyly 
II. K tomu ještě dodávám: 
Výstavba a následný prodej bytů v bytovém parku Roztyly II je jasné klamání 
spotřebitele, který neví, do jakého prostředí se tím nastěhuje. Dostavbou 
Obchodního centra Chodov se ještě zvýší dopravní zatížení ulice Ryšavého a to 
nemluvě o tom, kdyby se podařilo panu Kellnerovi prosadit stavbu výškové budovy 
Prague Eyes. Pod okny nově postavených domů budou proudit nepřetržitě kolony 
aut po celý den a žádná protihluková stěna tomu nepomůže. Navíc, pokud se 
postaví, budou mít noví obyvatelé protihlukovou stěnu přímo před okny. 
Na ulici 5. května se kvůli hluku omezuje rychlost na 50 km/hod a tady se staví nové 
domy přímo v hlukově zatížené zóně, kde se o hluku ví už předem. 
Příloha: 

1) Vyjádření k posudku Ochrana Roztyl, z.s. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Vypořádání připomínek Ochrany Roztyl, z.s. je uvedeno v předcházejícím bodě. 
Uvedené doplnění je vyjádřením názoru  vyjadřovatelky; ze strany zpracovatele 
posudku bez komentáře s tím, že záměr je rizikem oznamovatele z hlediska jeho 
obchodních zájmů. 

7) Společenství vlastníků Hrdličkova 
    vyjádření ze dne 14.11. 2015  bez č.j.  
Podstata vyjádření:  
Naše SVJ nesouhlasí se záměrem Bytový park Roztyly II a připojuje se k 
připomínkám, které byly zpracovány Ochranou Roztyl, z.s. 
Zpracovatel posudku se nezabýval připomínkami Ochrany Roztyl, z.s. a dalších 
spolků, občanů a s připomínkami se vyrovnal způsobem, který naše pochybnosti 
nezmenšil. 
Zásadně nemůžeme souhlasit s následujícími body, které jsou součástí posudku. 
V průběhu zpracování posudku oznamovatel upravil a doplnil záměr tak, aby 
reagoval na připomínky uvedené ve vyjádření IPRu (ze dne 3. 2. 2015). Byla 
předložena nová urbanistická studie pro celé území vlastněné Alborgem a fakticky 
došlo k doplnění dokumentace. Dokumentace měla tak být vrácena k přepracování a 
doplněná dokumentace měla být zveřejněna. Vše se mělo objevit v informačním 
systému EIA na www stránce http://portál.cenia.cz/eiasea/detail/EIA PHA894 a 
veřejnost měla být o těchto skutečnost informována oznámením. Tento postup ale 
nebyl dodržen, a veřejnost ani náš spolek se o doplnění dokumentace nedozvěděl 
dříve, než z posudku záměru. Prohlašujeme, že se tímto nezákonným postupem 
cítíme poškozeni na svých právech. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 
Úvodem je třeba konstatovat, že v rámci vypracování posudku v žádném případě 
nedošlo k doplnění dokumentace. Uvedené konstatování vyjadřovatele zřejmě 
vyplývá z ne zcela přesného prostudování posudku, proto je níže uvedeno shrnutí 
tohoto aspektu. 
Nelze konstatovat, že by se posudek nezabýval připomínkami Ochrany Roztyl, z.s. a 
dalších spolků a občanů. 
V rámci zveřejněné dokumentace obdržel příslušný úřad kromě jiných vyjádření i 
vyjádření  Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, p.o. (vyjádření ze dne 
3.2. 2015  č.j.: 200/2015), ze kterého vyplynul požadavek zohlednit  připomínky v 
tomto vyjádření obsažené; toto vyjádření bylo spolu s ostatními vyjádřeními 
předloženo zpracovateli posudku k vyjádření. 
Oznamovatel doplnil a upravil urbanistickou studii tak, aby reagoval na uvedené 
připomínky. Na základě tohoto materiálu získal oznamovatel nové vyjádření Institutu 
plánování a rozvoje hl.m. Prahy č.j. 06383/15 ze dne 3.9.2015, které v době 
vypracování posudku bylo doručeno zpracovateli posudku. 
Zpracovatel posudku si celkem logicky vyžádal podklady podle §9 zák. č.100/2001 
Sb. v platném znění tak, aby získal informace, které vedly Institut plánování a rozvoje 
Hlavního města Prahy ke změně vydaného stanoviska, a aby zejména posoudil, zda-
li úprava projektu může ovlivnit, případně změnit závěry posuzované dokumentace. 
Oznamovatel předložil zpracovateli posudku urbanistickou studii, na základě které 
bylo vydáno nové stanovisko IPR. Na tomto základě si zpracovatel posudku vyžádal 
další doplňující podklad, a to výkresovou část dokumentace EIA, aby posoudil, zda-li 
došlo k nějakým změnám oproti podkladům ve zveřejněné dokumentaci a rozhodl, 
zda-li se jedná o informace, které by vyžadovaly vrácení dokumentace a její nové 
zveřejnění tak, aby nebyl porušen §9, odst. (5) zákona č.100/2001 Sb. Rozbor 
dodaných podkladů je uveden v posudku na straně 60 a 61. Ze zevrubného 
prostudování vyžádaných doplňujících podkladů vyplývá, že nové vyjádření IPR se 
vztahuje na upravenou urbanistickou studii, která není předmětem procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí – z rozboru je patrné, že se jedná o takové 
úpravy, které zcela nesouvisí s hodnocením vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Obdobně ze zevrubného porovnání výkresové části EIA uvedené ve 
vyžádaných doplňujících podkladech a  výkresové části ve zveřejněné dokumentaci 
EIA vyplývá, že nelze najít jakékoliv změny, které by mohly ovlivnit nebo změnit 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí – 
proto také byla tato výkresový část doložena ve vyžádaných doplňujících 
podkladech, aby bylo jednoznačně patrné, že úprava urbanistické studie jako celku 
nemá vliv na výkresovou část dokumentace EIA. Protože urbanistické změny nejsou 
ve výkresové části EIA  v zásadě patrné, jsou na str. 60 a 61 posudku okomentovány 
a vyplývá z nich, že se jedná o následující změny:  
 nová ulice s oboustranným stromořadím je napřímena podél nově vyrovnané 

uliční fronty 
 byl doplněn chodník podél ulice Ryšavého 
 byly doplněny chodníkové přejezdy 
Lze tedy uzavřít, že uvedené úpravy jsou ryze urbanistického charakteru bez 
jakéhokoliv vlivu na vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví. 
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      7a) B.I.I. Název záměru 

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Bytový park 
Roztyly II, Praha 11 - Chodov“. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Záměr je zařazen do Kategorie II, bod 10.6 - Skladově nebo obchodní komplexy 
včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; 
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu “ kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává 
orgán kraje, v tomto případě Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí. 

Zpracovatel posudku upozorňuje, že výše uvedené zařazení záměru vyplývá z dikce 
zákona č.100/2001 Sb. před jeho poslední novelizací. 

Podle aktuálně platného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí by se jednalo 
o následující zařazení: 
10.6 Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 
20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. 
Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné 
plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou 
nad 6 000 m2 zastavěné plochy. 
Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu. Je tedy patrné, že pokud by záměr byl zahájen v době platnosti stávajícího 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jednalo by se o oznámení 
podlimitního záměru dle přílohy č3a zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. 

Poslední odstavec ve stanovisku zpracovatele posudku nesmí mít žádný vliv 
na rozhodnutí o povolení či zamítnutí záměru. Právě záměr Bytový park 
Roztyly II ukazuje, jak bylo rozhodnutí poslanců v novele zákona posunout 
hranici podlimitních záměrů z hlediska parkovacích stání na hranici 500, 
ovlivněno stavaři, developery a investory na úkor obyvatel a životního 
prostředí. Kapacita parkovacích míst však nemůže být jediným ukazatelem, 
zda zařadit záměr do podlimitní kategorie. Zodpovědný úředník by měl 
zhodnotit, jak velký vliv na okolí může záměr přinést, a tak může být ve 
zjišťovacím řízení i záměr tabulkově podlimitní. 
V případě bytového parku Roztyly II je evidentní, že záměr významně ovlivní 
okolí, které je již v současné době nadlimitně zatížené, a dále může mít 
významný vliv na stanoviště zvláště chráněných živočichů stejně jako na 
okolní zástavbu z hlediska vibrací a tedy v každém případě musí být 
posuzován podle zákona. 
Zároveň by v žádném případě neměla být připuštěna „salámová metoda“ 
dělení záměru, čehož je Bytový park Roztyly příkladem: podlimitní Bytový park 
Roztyly I, nyní posuzovaný Bytový park Roztyly II a připravovaná 3. etapa 
zástavby, kterou nyní investor prezentuje, aby uspokojil námitky, které byly 
podány k dokumentaci. Zpracovatel posudku toto přijímá, aniž by jako zásadní 
požadoval zpracování varianty řešení záměru včetně etapy ID. (Otázkou je, 
zda by v tom případě neměl být záměr posuzován dokonce v procesu SEA.) 
Zpracovatel posudku tím jednoznačně podporuje „salámovou metodu“. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Výše uvedená podstata vyjádření je shodná s vyjádřením Ochrany Roztyl, z.s., proto 
lze na tomto místě odkázat na vyjádření pod bodem 5a) Ochrany Roztyl, z.s. 



 29 

7 b) B.I.5 

Za naprosto nedostačující považujeme zdůvodnění potřeby záměru. V ZUR 
HMP je uvedeno, že v roce 2040 bude mít Praha bez migrace jen 1 132 000 
obyvatel (2011 měla 1 260 000 obyvatel). V místě záměru navíc dochází k 
překročení hygienických limitů. Za potřebu záměru nelze považovat 
zhodnocení pozemku a investice developera. Zdůvodněním potřeby záměru 
nemůže být ani fakt, že v územním plánu jsou pozemky vedeny jako stavební 
(pro obytnou výstavbu). Pro obyvatele, žijící v sousedství záměru a životní 
prostředí je záměr naopak škodlivý, přivádí do oblasti pouze další lidi, kteří 
spotřebovávají hodnoty území (ať přírodní či vytvořené), zvyšuje osobní 
automobilovou dopravu a naopak vůbec nijak nedoplňuje občanskou a 
veřejnou vybavenost. 
Upozorňujeme, že Zastupitelstvo Městské části Praha 11 deklarovalo ve svém 
usnesení č. 001 l/l/Z/2014 , že veřejným zájmem na Praze 11 je zejména 
ochrana zdraví a životního prostředí, ochrana kvality a bezpečnosti bydlení 
včetně ochrany obyvatel před hlukem a emisemi, ochrana zvláště chráněných 
živočichů, zachování a respektování krajinného rázu a ochrana ploch zeleně a 
veřejné vybavenosti. Tento veřejný zájem je nadřazený individuálním 
stavebním záměrům. Veřejným zájmem je dále nezahušťovat Prahu 11 další 
administrativní a bytovou výstavbou či navyšováním kapacity zastavěných 
ploch. Výjimku z tohoto principu může schválit v konkrétních případech pouze 
ZMČ Prahy 11. Zároveň upozorňujeme, že posuzovaný záměr výstavby 
bytového komplexu není v zájmu veřejného zdraví (ba naopak) či veřejné 
bezpečnosti, není veřejným zájmem ani nijak nenaplňuje ostatní body 
taxativního výčtu možnosti udělení výjimky. Výjimku z ochranných podmínek 
zvláště chráněných druhů živočichů tak nelze pro posuzovaný záměr udělit, 
díky čemuž je záměr v podstatě nerealizovatelný. 
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 65/2012 jsou soudci 
Nejvyššího správního soudu přesvědčeni, že „veřejný zájem musí být 
výslovně formulován ve vztahu ke konkrétní posuzované záležitosti a musí být 
přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého”. Veřejný zájem je přitom třeba 
vyvodit z právní úpravy, z právní politiky a z posouzení různých hodnotových 
hledisek podle úkolů veřejné správy v příslušné oblasti (sociální, kulturní, 
ochrany životního prostředí apod.). Skutečnost, že vedlejším důsledkem 
podnikatelské činnosti soukromé společnosti, která hodlá realizovat svůj 
investiční záměr, jehož cílem je s největší pravděpodobností její zisk, je 
uspokojení bytové potřeby jejích zákazníků, ještě nemusí vytvářet odpovídající 
sociální veřejný zájem. 
Umístění navrhované protihlukové stěny na vrcholu zemního valu podél ulice 
Ryšavého sníží kvalitu veřejného prostoru v celém okolí stanice metra Roztyly 
a vytvoří další bariéru v území. Připomínáme, že další protihluková zeď je 
plánována jihovýchodně od řešeného území v rámci bytového souboru Na 
Výhledu. 
Třetí etapa záměru, představená v urbanistické studii zveřejněné až ve fázi 
posudku k dokumentaci, je v rozporu s územním plánem. Studie je navíc 
dokument, který nemá žádnou právní hodnotu. Po investorovi nelze 
požadovat, aby se v budoucnu podle studie řídil. 
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Zpracovatel posudku dále z podkladů oznamovatele vypichuje, že „záměr 
přináší náplň pro dlouhodobě nevyužitou a neudržovanou plochu “ a dále že 
„návrh bytového domu vytváří jeden z prvků, které dají vzniknout budoucímu 
lokálnímu centru kolem stanice metra Roztyly Uvedená tvrzení jsou tendenční 
a poplatná investorovi stavby. Lokalita je dvoudobé využívána místními 
obyvateli k rekreaci. Uváděný neudržovaný stav území je čistě zodpovědností 
majitele a současně investora záměru společnosti Alborg- Development, a.s., 
která pozemky vlastní již od roku 2008. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Výše uvedená podstata vyjádření je shodná s vyjádřením Ochrany Roztyl, z.s., proto 
lze na tomto místě odkázat na vyjádření pod bodem 5b) Ochrany Roztyl, z.s. 

7 c)  Str. 55 - 61 

V této části posudku je uvedeno dvojí vyjádření IPRu a stanovisko 
zpracovatele posudku. 
Posudek se opírá o již výše zmíněnou předloženou urbanistickou studii, která 
má území řešit jako celek. 
Z přiložené studie nevyplývá, že by IPR měl své původní stanovisko změnit. 
Je velmi překvapující, že nepatrné úpravy ve studii mohou zásadně změnit 
stanovisko instituce, která má být garantem rozvoje města a jeho 
urbanistického vzhledu a plánování. Navíc nelze zaručit, že navrhované řešení 
bude realizováno, protože 3. etapa záměru je v současné době ve fázi zadání 
změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy (z VV na OB). Připomínáme, že 
zastupitelstvo Městské části Praha 11 vydalo k zadání této změny 
nesouhlasné stanovisko (viz níže). 
Záměr, tak jak je navržen, nerespektuje charakter současné výstavby, která je 
tvořena blokovou zástavbou a řadovými rodinnými domy. Domy záměru jsou 
navrženy jako solitéry, tento princip umožňuje maximální vytěžení pozemku. 
V žádném případě nemůžeme souhlasit s výstavbou protihlukové zdi, která 
bude vybudována ve veřejném prostoru a citelně zasáhne do charakteru 
současného sídliště. 
Se současnými i budoucími ulicemi by se mělo pracovat jako s městskými 
ulicemi, a ne komunikacemi s charakterem silnic. Navržený záměr se však 
chová právě opačně. A rovněž neobsahuje žádnou občanskou ani veřejnou 
vybavenost. 
Za naprosto nepřijatelné považujeme přesunutí občanské (pobytový parter) a 
veřejné vybavenosti (mateřská školka) a dále parkových ploch a dětského 
hřiště pouze do třetí etapy záměru. Opakujeme, že se jedná o nevymahatelný 
příslib. Pokud toto hodlá IPR a zpracovatel posudku akceptovat, aniž by 
požadoval předložení úplně celého záměru do procesu posuzování EIA, 
nemůžeme než konstatovat, že takové jednání je nekompetentní a zřejmě i 
účelové, aby mohl být tento předimenzovaný, danou lokalitu naprosto 
vytěžující a k okolí nešetrný záměr schválen. 
Upozorňujeme, že plocha, na které je uvažována třetí etapa, je plocha VV. 
Oznamovatel záměru již podal podnět na změnu územního plánu z VV na OB 
pod číslem 128. Zařazení tohoto podnětu do pořizování se odehrálo značně 
nestandartní formou na Výboru pro územní rozvoj MHMP. Změna má číslo Z 
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2867/00. K návrhu zadání změny se negativně vyjádřil náš spolek, spolek 
Zelené Roztyly, občané z okolí i MČ Praha 11 (usnesení Zastupitelstva MČ 
Praha 11 ze dne 9. 12. 2014 č. 0002/2/Z/2014). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Výše uvedená podstata vyjádření je shodná s vyjádřením Ochrany Roztyl, z.s., proto 
lze na tomto místě odkázat na vyjádření pod bodem 5c) Ochrany Roztyl, z.s. 

7 d) Hluk, ovzduší a klima, posouzení vlivu na zdraví 

Za zásadní považujeme, že hluková studie vč. návrhu masivních 
protihlukových opatření, rozptylová studie a posouzení vlivu na zdraví vychází 
ze zastaralých dat. Podklady musí být aktualizované a ne více jak rok staré. 
Dopravně inženýrské údaje o intenzitě automobilové dopravy, včetně 
prognózy dopravy k roku 2017 jsou z 30. 8. 2013, tzn., že vychází ze sčítání 
dopravy v roce 2012. Vzhledem ke zprovoznění rampy na Kačerově v 
listopadu 2013 a navedení části těžké tranzitní nákladní dopravy (tzn. 5200 
NA denně, tzn. o 2400 NA více, než uvedla uvedená prognóza dopravy TSK) 
ze Spořilovské na ul. 5. května jsou zjevně neaktuální. 
Požadujeme proto aktualizaci dopravně inženýrských dat včetně prognózy 
dopravy k výhledovému roku 2017 (resp. očekávaného roku zprovoznění 
záměru) a dále aktualizaci akustické, rozptylové studie a studie vlivu záměru 
na zdraví obyvatel. Požadujeme rovněž doložit, že plánovaná zástavba 
nezhorší působení vibrací ve vztahu ke stávající okolní zástavbě. Požadujeme 
vyřešení této problematiky v rámci procesu EIA a neodkládat problémy do 
dalších stupňů projektové přípravy. 
Při určování podlaží budov je nutno vycházet z Územně analytických podkladů 
hl. m. Prahy. (Reakce na str. 75 posudku: Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ve vztahu k výšce objektu Hrdličkova 2177 se jedná o výklad pojmu. Hluková studie 
pracuje na straně bezpečnosti výpočtu a proto přízemí považuje za l.NP a tedy objekt 
je hodnocen se 7.NP.) 

Nesouhlasíme s vybudováním mohutné (4 m, v některých místech až 4,6 m 
vysoké) protihlukové stěny, která má být umístěna v ploše IZ, kde je její 
umístění nepřípustné. 
V PSP/2014 se v § 17 Požadavky na dopravní infrastrukturu a dopravní 
vybavenost v odstavci (7) uvádí: 
Umístění protihlukových stěn a valů v zastavitelném území je nepřípustné vyjma stěn 
a valů podél rychlostních místních komunikací, železnic a stávajících tramvajových 
tratí vedených mimo uliční prostranství. 

Umístění stěny není možné ani z hlediska požadavků vyhlášky č. 104/1997 
Sb., která považuje protihlukové stěny za krajní řešení, a to nejen v městském 
prostředí, ale i v krajině: „Protihlukové stěny podél komunikace musí být budovány 
tak, aby byly co nejšetrněji začleněny do okolní krajiny, a zřizují se pouze v 
případech, kde není možné snížit škodlivé účinky dopravního hluku jiným způsobem.“ 
(§ 22 odst. 2). 
V posudku se uvádí, že protihluková stěna s podpůrnou konstrukcí pro zeleň o 
celkové délce 204 m bude zakomponována mezi stávající zeleň. Nikde však nelze 
nalézt podrobnější popis konstrukce, který by vyjádření posuzovatele dokládal. 
V dokumentaci bylo uvedeno, že se bude jednat o pevnou zeď s konstrukcí 
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pro popínavou zeleň na vrcholu. Tato zeď by měla být tvořena 26 sloupy a 52 
vzpěrami. Vzhled a konstrukce těchto staveb navržených v první etapě (která 
je už ve výstavbě) naše obavy podporují, a to včetně kácení koridoru pro 
protihlukovou stěnu v lednu 2014. Domníváme se, že navrhované „šetrné“ 
řešení protihlukové stěny nelze realizovat, aniž by došlo k (okamžitému či 
postupnému) poškození stávajících dřevin v území a zároveň, aby konstrukce 
stěny byla dostatečně stabilní a masivní, pro odstínění a pohlcení hluku z 
dopravy. Není uvedeno, jakým způsobem by měl být vybudován chodník 
podél ulice Ryšavého. Obáváme se, že bude postaven místo části zemního 
valu. Toto řešení je pro nás nepřijatelné, neboť dojde k zásahu do izolační 
zeleně a k likvidaci dřevin rostoucích mimo les, které zde plní důležitou 
hygienickou a estetickou funkci. 
I navrhovaný průchod skrze protihlukovou stěnu vyvolá další likvidaci stávající 
zeleně v území a ještě zhorší estetický dopad stěny. Navíc je dle našeho 
názoru nesmyslný - hustě zarostlé území není prostupné ani v současné 
době. 
Problematiku hluku by měl investor řešit jiným způsobem (menším počtem 
domů s nižším stupněm podlaží), než je zásah do veřejného prostoru. Potřeba 
výstavby protihlukové zdi navíc ukazuje na nevhodnost umístění tak velkého 
záměru do vybraného území. Problematika s hlukem ukazuje, že původní 
koeficient míry využití území „C“ mnohem lépe popisoval možnosti výstavby v 
dané lokalitě. 
Požadujeme, aby (ne)soulad protihlukové stěny s územním plánem byl 
vyřešen v rámci procesu EIA. V případě, že protihlukovou stěnu do plochy IZ 
nelze umístit, požadujeme přepracování projektu a dokumentace v souladu s 
dodržením hygienických limitů pro hluk z dopravy ve vnějším chráněném 
prostora staveb. 
Nesouhlasíme s vypořádáním našich připomínek z hlediska imisní zátěže 
území. V místě záměru jsou překračovány imisní limity pro benzo(a)pyren a 
krátkodobé koncentrace prachových částic PM10 a NO2. Upozorňujeme, že 
WHO od roku 2014 doporučuje pro PM2,5 limit 10 µg.m-3, od roku 2020 by v 
ČR podle EU měl platit limit 20 µg.m-3, který je však dvojnásobný, než je 
doporučení WHO. 
Realizací posuzovaného záměru při souběžné realizaci vysokopodlažních 
záměrů plánovaných v blízkém okolí může dojít ke zhoršení (již dnes 
zhoršeného) provětrávání území a jeho okolí a s tím souvisejícímu zhoršení 
imisních podmínek v území. 
Ze zákona č. 17/1992 Sb. vyplývá, že: 
Veškeré navrhované zásahy v území musí být provázeny přesvědčivým 
průkazem, že jejich uskutečněním nedojde k překročení přípustné míry 
zatěžování a znečišťování prostředí, tedy k nadlimitní zátěži území. Pokud již 
objektivně v důsledku lidské činnosti existuje v daném území nadlimitní zátěž, 
tedy protiprávní stav, pak je nutno u navrhovaného zásahu podat přesvědčivý 
průkaz toho, že provedením tohoto zásahu, případně dalších souběžných 
opatření v území nedojde ani v minimální míře k přitížení nadlimitní zátěže 
nebo bude zajištěn pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty - limity. Bez 
takového průkazu je odsouhlasení, umístění nebo povolení zásahu 
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nezákonné, ba protiústavní a příslušné dotčené orgány i stavební úřady, jež 
mají hájit vymezené veřejné zájmy a místo toho souhlasí se způsobením 
bezpráví nebo s jeho prohloubením, závažným způsobem porušují zákon a 
jednají hrubě chybně. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Výše uvedená podstata vyjádření je shodná s vyjádřením Ochrany Roztyl, z.s., proto 
lze na tomto místě odkázat na vyjádření pod bodem 5d) Ochrany Roztyl, z.s. 

7 e) Fauna a flora 

I na základě našich připomínek zpracovatel posudku stanovil podmínky, které 
musí být splněny před započetím a v průběhu stavby. Připomínáme, že stavba 
1. etapy již byla zahájena na jaře 2015. Musíme bohužel konstatovat, že 
oznamovatel se v případě 1. etapy k vegetaci a živočichům choval přesně 
opačně, než požaduje zpracovatel posudku. Dřeviny byly vykáceny sice ještě 
v březnu, ale až po datu, které MŽP označilo jako konec vegetačního klidu (lze 
doložit zápisy na MČ Praha 11). Na začátku vegetační sezóny a v jejím 
průběhu došlo k odstranění zeminy atd. Toto vše dokazuje, že celý záměr 
Bytový park Roztyly měl být posuzován jako jeden celek a ne po etapách 
„salámovou metodou“. 
Požadujeme, aby navrhovaný aktualizovaný biologický průzkum byl zpracován 
bezpečně před zahájením stavby a rozhodně před započetím případně 
nezbytného kácení v území, aby nebyla negativně ovlivněna jeho objektivita. 
Požadujeme, aby případná rozvolněná stěna navrhovaná mezi stávající 
dřeviny respektovala kořenový systém dřevin a právními předpisy danou 
minimální vzdálenost stavby od dřevin. 
Nad rámec náhradní výsadby v rámci etapy II a kompenzační výsadby dřevin 
k odstranění znečištění ovzduší BaP požadujeme alespoň částečnou 
kompenzaci za zeleň masivně vykácenou v rámci přípravy 1. etapy záměru, a 
to v souladu Integrovaným krajským programem snižování emisí a zlepšení 
kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha, který rada 
Magistrátu hl. m. Prahy přijala dne 12. 9. 2006, usnesení č. 1461. Rada hl. m. 
Prahy se usnesla, že „v husté obytné zástavbě je dále nutno nadále zvyšovat 
zastoupení vegetace. Vegetační kryt účinně váže prachové částice na svém 
povrchu a neumožní jim tak snadno uvolnit se znovu do ovzduší. Prašnost na 
těchto plochách je tak zásadně omezena.“ 
Dále upozorňuje na problematickou životaschopnost stromů vysazených na 
konstrukci a ne na rostlém terénu. Jako důkaz přikládáme fotodokumentaci (v 
příloze 4) usychajících borovic vysázených v zemině na konstrukci v areálu 
Florentinum. Sadové úpravy a kompenzační výsadbu požadujeme provádět 
na rostlém terénu, tedy v životaschopných podmínkách pro dřeviny. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Výše uvedená podstata vyjádření je shodná s vyjádřením Ochrany Roztyl, z.s., proto 
lze na tomto místě odkázat na vyjádření pod bodem 5e) Ochrany Roztyl, z.s. 

7 f) Krajinný ráz 

Nesouhlasíme s vypořádáním našich připomínek k zásahu záměru do hodnot 
krajinného rázu a požadujeme zpracování hodnocení vlivu záměru, vč. 
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navrhovaných protihlukových opatření a vč. etapy I, na krajinný ráz a závazné 
stanovisko dotčeného orgánu státní správy z hlediska vlivu na krajinný ráz ve 
smyslu §12 zákona č.l 14/1992 Sb. v platném znění, a to včetně posouzení 
vlivu záměru na vyhlídkové místo celoměstského významu na památkovou 
rezervaci a centrum hl. m. Prahy od budovy MediCentra. 
K problematice posuzování možných vlivů záměrů na krajinný ráz v již 
urbanizované krajině odkazujeme na dva rozsudky Nejvyššího správního 
soudu z poslední doby, a to ve věci sp. zn. 1 As 5/2008 ze dne 18. 6. 2008 
(komerční objekt při Budějovickém nám. v Praze 4) a ve věci sp. zn. 6 As 
30/2006 ze dne 26. 6. 2008 (mohutný bytový objekt na sídlišti Modřany, 
Praha12). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Výše uvedená podstata vyjádření je shodná s vyjádřením Ochrany Roztyl, z.s., proto 
lze na tomto místě odkázat na vyjádření pod bodem 5f) Ochrany Roztyl, z.s. 

7 g) Doprava 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Z pohledu zpracovatele posudku se jako významné jeví posouzení navrhovaných 
protihlukových opatření (zemní val, protihluková stěna) ve vztahu k rozhledovým 
parametrům křižovatky. Proto lze z pohledu zpracovatele posudku upozornit, že v 
rámci dokumentace pro územní řízení budou doložena odpovídající vyjádření 
dotčených orgánů činných v dopravě, minimálně odboru dopravních agend MHMP a 
Policie ČR z hlediska rozhledových poměrů v křižovatce ve vztahu k navrhovanému 
protihlukovému opatření. Minimálně uvedená vyjádření ve vztahu k návrhu 
protihlukových opatření musí oznamovatel získat bez ohledu na proces posuzování 
vlivů na životní prostředí, proto nejsou formulována do podmínek stanoviska 
příslušnému úřadu. Uvedený aspekt je však zapracován do příslušného doporučení 
týkajícího se problematiky hluku z dopravy, a to tak, že je požadováno, aby v rámci 
dokumentace pro územní řízení byla provedena aktualizace hlukové studie z dopravy 
v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku a výšku 
protihlukové stěny na valu) na základě aktuálních dodaných dopravních intenzit od 
TSK hl.m. Prahy a současně byla konkretizována účinná protihluková opatření pro 
zajištění hygienických limitů; z hlediska hlukové studie musí být respektována i 
vyjádření dotčených dopravních orgánů ve vztahu ke křižovatce komunikací 
Komárkova a Ryšavého z hlediska rozhledových poměrů. 

Musíme upozornit, že prodloužení stávajícího valu se začalo budovat již při 
zahájení výstavby 1. etapy, aniž by stavební úřad vyhodnotil nebezpečnost 
valu na provoz v křižovatce Ryšavého - Komárkova, i když občanská sdružení 
a občané na tento problém upozorňovali. Upozorňujeme, že problémy s 
průjezdností křižovatky Komárkova - Ryšavého (odbočování vlevo v 
křižovatce) jsou již nyní. A proto stejně jako v předchozím odstavci musíme 
konstatovat: 
Toto vše dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako 
jeden celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
Požadujeme, aby úprava křižovatky (minimálně vyznačení odbočovacích 
pruhů) byla zahrnuta do záměru již v současné fázi posuzování. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 
Výše uvedená podstata vyjádření je shodná s vyjádřením Ochrany Roztyl, z.s., proto 
lze na tomto místě odkázat na vyjádření pod bodem 5g) Ochrany Roztyl, z.s. 

7 h) Pohoda bydlení 

Nesouhlasíme s vypořádáním našich připomínek k zásahu do majetku 
stávajících obyvatel v okolí, osvětlení a oslunění stávající zástavby a pohody 
bydlení stávajících obyvatel a požadujeme, aby tato problematika byla 
vyřešena v rámci procesu EIA. 
Požaduji doložit odborným podkladem, že studie vlivu záměru na osvětlení a 
oslunění stávající zástavby není potřeba. Pouhé konstatování oznamovatele, 
že tato studie není potřeba je nedostačující. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Výše uvedená podstata vyjádření je shodná s vyjádřením Ochrany Roztyl, z.s., proto 
lze na tomto místě odkázat na vyjádření pod bodem 5h) Ochrany Roztyl, z.s. 

7 i) 
Na základě výše uvedeného nejsou žádné důvody k vydání souhlasného stanoviska 
EIA k záměru Bytový park Roztyly II. Požadujeme přepracování dokumentace 
záměru v souladu s našimi připomínkami případně záměr v předložené podobě zcela 
zamítnout. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Výše uvedená podstata vyjádření je shodná s vyjádřením Ochrany Roztyl, z.s., proto 
lze na tomto místě odkázat na vyjádření pod bodem 5i) Ochrany Roztyl, z.s. 

7 j) 
Pokud nebude vydáno nesouhlasné stanovisko, máme tyto připomínky k navrženým 
podmínkám a požadujeme jejich zapracování do stanoviska: 
Nejpozději v rámci územního řízení (nikoliv až stavebního) musí být doloženo a 
vypořádáno: 

− popis účinných vibroizolačních opatření (viz podmínka č. 3), 
− rozsah účinných protihlukových opatření vč. konkrétního návrhu všech ochranných 

staveb (val, stěna vč. kotvení, podpůrná konstrukce pro zeleň), a to vč. materiálového 
a konstrukčního řešení těchto staveb, neboť od tohoto se odvíjejí jejich účinné 
ochranné vlastnosti (viz podmínky č. 6 a 7), 

− podrobný hydrogeologický průzkum (viz podmínka č. 8), 
− průzkum znečištění geologického prostředí (viz podmínka č. 11), 
− kompletní návrh sadových úprav včetně náhradní a kompenzační výsadby (za 

kácené dřeviny a kompenzaci překročení průměrného ročního limitu BaP) (viz 
podmínka č. 12) 

− dopravní posouzení křižovatky Ryšavého - Komárkova a případný návrh úpravy 
křižovatky (viz podmínka č. 15), 

− navrhnout veřejná prostranství záměru podle Manuálu tvorby veřejných prostranství, 
− ke stavebnímu povolení vypracovat plán opatření pro případ havárie ze stavební 

činnosti (havarijní plán) v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., který musí být 
schválen místně-příslušným vodoprávním úřadem. 

Do podmínek pro fázi přípravy záměru požadujeme dále doplnit: 
− provedení měření výchozího stavu z hlediska vibrací u vybraných objektů (ve 

spolupráci s Hygienickou stanicí hl.m. Prahy), 
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− provedení měření výchozího stavu z hlediska hlukové zátěže u vybraných objektů (ve 
spolupráci s Hygienickou stanicí hl.m. Prahy). 

Do podmínek pro fázi výstavby záměru požadujeme doplnit: 
− Ad podmínka 17 - součástí ZOV bude i hluková studie ze stavební činnosti s návrhem 

protihlukových opatření pro fázi výstavby. Součástí ZOV bude i havarijní plán (viz 
výše). 

− Ad podmínka 20 - protihluková opatření budou provedena zejména z hlediska snížení 
hluku z pilotování základů budov. Dále zde požadujeme doplnit, že hlučné stavební 
práce nebudou prováděny v brzké ranní a pozdních večerních hodinách, tzn. 
minimálně od 6 do 8 hod. ráno a od 20 do 22 hod. večer. 

− Požadujeme stanovit zmírňující podmínky z hlediska hluku ze stavební činnosti i pro 
práce související s etapou I, kdy dotčené správní orgány v tomto ohledu naprosto 
selhaly. 

Do podmínek pro fázi provozu požadujeme doplnit: 
− Nejpozději do 1 roku od zprovoznění záměru a nastěhování obyvatel doložit, že nová 

zástavba nezhorší působení vibrací ve vztahu ke stávající okolní zástavbě a to 
provedením změření technické seismicity u vybraných objektů stávající obytné 
zástavby v rámci kolaudačního řízení. Při prokazatelné změně, která by mohla mít 
negativní vliv na stávající objekty, budou případná opatření realizována na náklady 
investora záměru. Měření výchozího stavu z hlediska vibrací bude provedeno u 
daných objektů před zahájením výstavby suterénu etapy I záměru. 

− Povinná péče o vysazenou zeleň po dobu min. 5 let, a to i o popínavé rostliny na 
protihlukové stěně. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Výše uvedená podstata vyjádření je shodná s vyjádřením Ochrany Roztyl, z.s., proto 
lze na tomto místě odkázat na vyjádření pod bodem 5j) Ochrany Roztyl, z.s. 
 
8) VZOR 1 
    Ing. Michaela Kopecká Závodná 
    Bc. Andrea Závodná 
    Ing. Helena Závodná 
    Ing. Lubomír Horňák 
    Pavel Milenovský 
    vyjádření ze dne 10.11. 2015  bez č.j. 
Podstata vyjádření:  
Nesouhlasím se záměrem Bytový park Roztyly II. Ztotožňuji se s připomínkami, které 
k posudku záměru podávají spolky Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl. 
Zpracovatel posudku s námitkami spolků, občanů a Prahy 11 vyrovnal způsobem, 
který moje pochybnosti nezmenšil. 
V průběhu zpracování posudku byla dokumentace záměru upravena a doplněna, a 
veřejnost neměla možnost se k nové verzi dokumentace vyjádřit. Proces posuzování 
vlivů záměrů na životní prostředí má být veřejný. Uvedený postup správního orgánu 
je tedy netransparentní a tím pádem nezákonný. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Výše uvedená podstata vyjádření je shodná s úvodem vyjádření Společenství 
vlastníků Hrdličkova pod bodem 7), na které lze na tomto místě odkázat. 
Dále ještě uvádím následující připomínky: 
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a) B.I.I. Název záměru 

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Bytový park 
Roztyly II, Praha 11 - Chodov“. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Je tedy patrné, že pokud by záměr byl zahájen v době platnosti stávajícího zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, jednalo by se o oznámení podlimitního záměru 
dle přílohy č.3a zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. 

Toto tvrzení ve stanovisku zpracovatele posudku nesmí mít žádný vliv na 
rozhodnutí o povolení či zamítnutí záměru. Právě záměr Bytový park Roztyly II 
ukazuje, jak bylo rozhodnutí poslanců v novele zákona posunout hranici 
podlimitních záměrů z hlediska parkovacích stání na hranici 500, ovlivněno 
stavaři, developery a investory na úkor obyvatel a životního prostředí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není patrné, proč by konstatování zpracovatele posudku o případném aktuálním 
zařazení záměru mělo jakýmkoliv způsobem ovlivnit rozhodnutí o povolení či 
zamítnutí záměru. Otázku změn zařazení záměrů po novele zákona ponechává 
zpracovatel posudku bez komentáře, protože mu nepřísluší tyto změny komentovat.  

b) Str. 55 - 61 
Za naprosto nepřijatelné považuji přesunutí občanské a veřejné vybavenosti 
pouze do třetí etapy záměru, která je pouze vizí oznamovatele a je též v 
rozporu s územním plánem a rovněž není nijak vymahatelná. Pokud toto hodlá 
IPR a zpracovatel posudku akceptovat, aniž by požadoval předložení celého 
záměru do procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), nemohu než 
konstatovat, že takové jednání je nekompetentní a zřejmě i účelové, aby mohl 
být tento předimenzovaný, monofunkční, danou lokalitu naprosto vytěžující a k 
okolí nešetrný záměr schválen. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předmětem posudku je posouzení záměru, který byl předložen v rámci procesu EIA. 
Z kapitol B.I.2 a B.I.6. je patrný jak rozsah záměru, tak i popis technického a 
technologického řešení záměru. Z posuzovaného rozsahu záměru nevyplývá, že by 
oznamovatel nějaké objekty v předloženém záměru přesouval. Zpracovatel posudku 
hodnotí záměr, který byl předložen oznamovatelem do procesu posuzování vlivů na 
životní prostředí. Nehodnotí tedy nic, co se vztahuje k problematice urbanistické 
koncepce. Je třeba připomenout, že zpracovateli posudku byla předložena 
k posouzení dokumentace, týkající se II. etapy výstavby bytového parku Roztyly, a 
tento záměr je předloženým posudkem hodnocen, a to pouze z hlediska vlivů na 
životní prostředí a veřejné zdraví. Vlivy související s problematikou hlukové a imisní 
zátěže jsou v posuzované dokumentaci hodnoceny pro obě etapy. Otázka umístění 
případné občanské vybavenosti se týká problematiky urbanistické koncepce celého 
území a nesouvisí s aspektem vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví.  Lze tedy uzavřít, že urbanistická koncepce není 
předmětem předkládaného posudku, protože žádný takový záměr nebyl do procesu 
EIA  předložen. 
 

c) Hluk 

Za zásadní považuji, že hluková studie, rozptylová studie a posouzení vlivu na 
veřejné zdraví vychází ze zastaralých dat, a to z roku 2012. 
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Požaduji proto aktualizaci dopravně inženýrských dat včetně prognózy 
dopravy k výhledovému roku 2017 (resp. očekávaného roku zprovoznění 
záměru) a dále aktualizaci akustické, rozptylové studie a studie vlivu záměru 
na zdraví obyvatel. Požaduji rovněž doložit, že plánovaná zástavba nezhorší 
působení vibrací ve vztahu ke stávající okolní zástavbě, vč. provedení 
pasportizace stávajícího stavu nejbližších obytných objektů z hlediska poruch 
stavebních konstrukcí. Požaduji vyřešení této problematiky v rámci procesu 
EIA a neodkládat tyto problémy do dalších stupňů projektové přípravy, kde je 
již omezená účast veřejnosti. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Doprava generovaná záměrem (v rámci I. i II. etapy záměru) je v posuzované 
dokumentaci uvedena. Součástí posuzované dokumentace je Příloha č.6 – Dopravně 
inženýrské údaje o intenzitě automobilové dopravy pro komunikace Ryšavého a 5. 
května v Praze 11 pro rok 2012 a pro etapový stav komunikační sítě pro rok 2017. 
V rámci hlukové studie je k této dopravě dále přičtena doprava generovaná první a 
druhou etapou hodnoceného záměru. V rámci předložené dokumentace EIA tedy 
zpracovatel hlukové studie pracoval s jedinými oficiálními údaji, které v době 
vypracování dokumentace ve vztahu k dopravě na veřejném komunikačním systému 
byly k dispozici. V rámci doložené Přílohy č.6 je uvedeno, že při konstrukci 
modelových výpočtů pro stav roku 2017 se vycházelo z předpokladů postupného 
naplňování ÚPSÚ včetně realizace okolních rozvojových záměrů. Z tohoto pohledu 
tedy lze hlukovou studii v době vypracování dokumentace EIA považovat za aktuální. 
Předložený posudek na straně bezpečnosti na několika místech konstatuje, že do 
doby vypracování dokumentace pro územní řízení může dojít díky otevírání 
některých nových dopravních staveb respektive dalších rozvojových záměrů na 
území hl. m. Prahy ke změnám v intenzitách dopravy na veřejném komunikačním 
systému. Proto je v rámci návrhu stanoviska příslušnému úřadu požadováno, aby v 
rámci dokumentace pro územní řízení byla provedena  aktualizace  hlukové studie z 
dopravy v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku 
a výšku protihlukové stěny na valu) na základě aktuálních dodaných dopravních 
intenzit od TSK hl.m. Prahy a současně byla konkretizována účinná protihluková 
opatření pro zajištění hygienických limitů. 
Z hlediska vlivů na ovzduší lze za rozhodující považovat příspěvkovou rozptylovou 
studii hodnotící příspěvky k imisní zátěži pouze ze zdrojů znečišťování ovzduší, 
souvisejících s hodnoceným záměrem ( z hlediska kumulativních vlivů I. i II. etapy). 
Protože jediným zdrojem emisí hodnoceného záměru je doprava, lze uzavřít, že 
imisní příspěvky hodnoceného záměru se i v případě posunutí realizace výstavby 
nebudou nijak prokazatelně měnit vzhledem k téměř neměnným změnám emisních 
faktorů od roku 2017 dále. V souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany 
ovzduší se příspěvky záměru vyhodnocují ve vztahu k imisnímu pozadí zájmového 
území. Jediným oficiálním podkladem charakterizujícím imisní pozadí jsou pětileté 
aritmetické průměry hodnocených škodlivin, které jsou publikovány ČHMÚ. 
Z uvedených skutečností, vyplývajících z platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší 
vyplývá, že případná aktualizace příspěvkové rozptylové studie vyhodnocující 
příspěvky řešeného záměru nemůže přinést žádné nové významnější informace než 
ty, které jsou prezentovány v posuzované dokumentaci. 
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Studie vlivů na veřejné zdraví vychází z hlukové a rozptylové studie, zpracované 
v rámci posuzované dokumentace, z hlediska zpracovatele posudku proto platí stejný 
závěr jako pro obě studie. 
Z hlediska vibrací lze uvést, že uvedená problematika je v dokumentaci komentována 
v kapitole D.I.13.1. na stranách 93 až 95 dokumentace. 
Posudek posléze konstatuje, že v souladu s názorem orgánu ochrany veřejného 
zdraví lze za účelné v rámci další projektové přípravy záměru dokladovat, že 
navrhovaný bytový komplex nezvýší přenos vibrací od metra ke stávající nejbližší 
obytné zástavbě. Pro další projektovou přípravu záměru je proto formulováno  
doporučení aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl doložen detailnější 
popis vibroizolačních opatření vylučujících působení metra na plánovanou výstavbu 
bytového parku; současně bude doloženo, že plánovaná výstavba nezhorší působení 
vibrací ve vztahu ke stávající nejbližší obytné zástavbě s ohledem na plánované 
založení navrhovaných objektů; bude provedeno změření technické seismicity u 
vybraných stávajících objektů obytné zástavby ve stávajícím stavu a následně po 
realizaci záměru v rámci kolaudačního řízení; při prokazatelné změně, která by 
mohla mít negativní vliv na stávající objekty, budou případná opatření realizována na 
náklady investora záměru.  

d) Ovzduší a klima 

V místě záměru (v údolní špatně provětrávané poloze) jsou překračovány 
imisní limity pro benzo(a)pyren a krátkodobé koncentrace prachových částic 
PM10 a NO2. Upozorňujeme, že WHO od roku 2014 doporučuje pro PM2,5 limit 
10 µg.m-3, od roku 2020 by v ČR podle EU měl platit limit 20 µg.m-3, který je 
však dvojnásobný, než je doporučení WHO. 
Do nadlimitně zatíženého území nelze umístit záměr, který by svým provozem 
vyvolal další zátěž. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
K zájmovému území se vztahují následující imisní charakteristiky: 

 
Z uvedené tabulky lze vyvodit, že s odkazem na zákon č.201/2012 Sb. není  zájmové 
území  nadlimitně zatíženo. 
Ve vztahu k imisnímu pozadí benzo(a)pyrenu lze ze strany zpracovatele posudku 
upozornit na §12 zákona č.201/2012 Sb.: při vydání stanoviska, závazného 
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stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský 
úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností z programů zlepšování kvality 
ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit 
v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které 
mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním 
znečištění přihlíží (toto konstatování platí pro benzo(a)pyren). 
Posudek v příslušné kapitole uzavírá, že vzhledem k umístění záměru do území, kde 
je podle údaje ČHMÚ překračován imisní limit pro průměrnou roční koncentraci 
benzo(a)pyrenu – ke kterému se při hodnocení kvality ovzduší pouze přihlíží (1,0 
ng/m3), se v rámci zpracování posudku doporučuje s ohledem na ochranu veřejného 
zdraví kompenzační opatření ve vztahu k předpokládanému imisnímu příspěvku 
průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu generovaného posuzovaným záměrem 
i přes to, že je tento příspěvek vyhodnocen na úrovni pod 1 % příslušného imisního 
limitu, (i když podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření 
vyžadují až od hodnoty imisního příspěvku vyššího než 1 % imisního limitu). 

Kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dalších prvků dřevin nad rámec 
navržených sadových úprav (tento počet bude doložen v rámci dokumentace pro 
územní řízení) tak, aby byl dostatečně kompenzován nárůst emisí benzo(a)pyrenu 
vyvolaných provozem posuzovaného záměru. V návrhu stanoviska příslušnému 
úřadu je formulováno doporučení, aby v rámci dokumentace pro stavební povolení 
byl vypracován projekt sadových úprav včetně kompenzační výsadby dřevin k 
odstranění znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem; rozsah vegetačních úprav bude 
odpovídat rozsahu zeleně, která musí být vysázena za kácenou zeleň v prostoru 
stavby nebo blízkém okolí po dohodě s příslušnou městskou částí a dále v rozsahu 
kompenzační zeleně stanovené na základě bilancovaných emisí benzo(a)pyrenu z 
posuzovaného záměru. 
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu a 
benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na průměrné 
roční koncentrace (které  nejlépe charakterizují posuzované místo, protože reflektují 
vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a tedy i vliv četnosti výskytu 
krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv emisí, tak průběh meteorologických 
parametrů), je zřejmé, že nárůsty imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší v 
důsledku provozu posuzovaného záměru prakticky nemohou významným způsobem 
ovlivnit situaci ve znečištění ovzduší. 

e) Fauna a flora 

Zpracovatel posudku stanovil podmínky, které musí být splněny před 
započetím a v průběhu stavby. Musím připomenout, že stavba 1. etapy již byla 
zahájena na jaře 2015, aniž jakékoli podobné podmínky byly požadovány. To 
dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako jeden 
celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
Požaduji, aby navrhovaný aktualizovaný biologický průzkum byl zpracován 
bezpečně před zahájením stavby a rozhodně před započetím případně 
nezbytného kácení v území, aby nebyla negativně ovlivněna jeho objektivita. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není věcí zpracovatele posudku komentovat, na základě jakých podmínek 
stanovených v rámci zákona o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících 
složkových zákonů mohla být zahájena realizace první etapy, a to i ve vztahu 
k ochraně přírody. 
Příslušným úřadem byla zpracovateli posudku postoupena dokumentace hodnotící 
vlivy záměru druhé etapy výstavby Bytového parku Roztyly na životní prostředí a 
veřejné zdraví a k této etapě jsou také formulovány podmínky v návrhu stanoviska. 
Posudek dále konstatuje, že vztahu k zoologickému průzkumu lze uvést, že v rámci 
oznámení byl doložen biologický průzkum, kde ze strany 4 lze vyvodit, že na lokalitě 
probíhaly průzkumy v letech 2009 až 2013. V rámci těchto průzkumů byly na lokalitě 
zaznamenány výskyty ropuchy obecné a slepýše křehkého. Výskyt obou druhů nebyl 
v rámci biologického průzkumu provedeného v roce 2014 prokázán.  
Mezi ukončením procesu EIA a případným zahájením stavby bude nepochybně 
časová prodleva, a proto je do návrhu stanoviska formulováno doporučení, aby 
v jarním období roku uvažované výstavby byla provedena aktualizace zoologického 
průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných ohrožených 
druhů; výsledky průzkumů a následně předat příslušnému orgánu ochrany přírody 
(MHMP OOP). 

f) Doprava 

Zpracovatel posudku požaduje posouzení bezpečnosti křižovatky Ryšavého - 
Komárkova a úpravu navrženého valu a protihlukové stěny z hlediska 
rozhledových poměrů. Musím upozornit, že val se začal budovat již při 
zahájení výstavby 1. etapy, aniž by stavební úřad vyhodnotil nebezpečnost 
valu na provoz v křižovatce Ryšavého - Komárkova, i když občanská sdružení 
a občané na tento problém upozorňovali. Upozorňuji, že problémy s 
průjezdností křižovatky Ryšavého - Komárkova (odbočování vlevo v 
křižovatce) jsou již nyní a dá se předpokládat, že budou i v budoucnu a proto 
stejně jako v předchozím odstavci musím konstatovat: 
Toto vše dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako 
jeden celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
Upozorňuji, že problémy s průjezdností křižovatky Komárkova - Ryšavého 
(odbočování vlevo v křižovatce) jsou již nyní a dá se předpokládat, že budou i 
v budoucnu. Požaduji, aby úprava křižovatky (např. vyznačení řadících pruhů) 
byla zahrnuta již v rámci současně posuzovaného záměru a aby tento problém 
nebyl odkládán do dalšího stupně projektové přípravy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
V rámci posudku je konstatováno, že jako významné se jeví posouzení 
navrhovaných protihlukových opatření (zemní val, protihluková stěna) ve vztahu 
k rozhledovým parametrům křižovatky. Proto je z pohledu zpracovatele posudku 
požadováno, aby v rámci dokumentace pro územní řízení byla doložena odpovídající 
vyjádření dotčených orgánů činných v dopravě, minimálně  odboru dopravních agend 
MHMP a Policie ČR z hlediska rozhledových poměrů v křižovatce ve vztahu 
k navrhovanému protihlukovému opatření. Toto konstatování je v posudku uvedeno 
z toho důvodu, že vlivy na hlukovou situaci v souvislosti s hodnoceným záměrem je 
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třeba dle názoru zpracovatele posudku posuzovat z hlediska celkové dopravy 
generované záměrem. 

g) Pohoda bydlení 

Nesouhlasím s vypořádáním připomínek k zásahu do majetku stávajících 
obyvatel v okolí, osvětlení a oslunění stávající zástavby a pohody bydlení 
stávajících obyvatel a požaduji, aby tato problematika byla vyřešena v rámci 
procesu EIA. 
Požaduji doložit odborným podkladem, že studie vlivu záměru na osvětlení a 
oslunění stávající zástavby není potřeba. Pouhé konstatování oznamovatele, 
že tato studie není potřeba je nedostačující. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předkládaný posudek vychází ze závěrů dokumentace, která konstatuje, že záměr 
nebude mít vzhledem ke své poloze a vzdálenosti od stávajících objektů významný 
vliv na oslunění a denní osvětlení okolní zástavby což vychází z dosud zpracovaných 
projektových podkladů. Pokud by případně záměr v daném území byl realizován, lze 
předpokládat, že budou splněny veškeré požadavky orgánu ochrany veřejného 
zdraví týkající se této problematiky. 
Ve vztahu k problematice vlivů záměru na oslunění a osvětlení se zpracovatel 
posudku ztotožnil se závěrem dokumentace, a to na základě konzultace 
s projektantem záměru. Pro druhou etapu byla zpracována studie oslunění, ze které 
vyplývá, že pro ověření vlivu zastínění okolní bytové zástavby byly vybrány dva 
stávající řadové rodinné domy v ulici Hněvkovská, a to na č. parc. 2117/271 a č. 
parc. 2117/277. V těchto případech nebylo třeba provádět přesný výpočet doby 
proslunění, neboť s dostatečnou rezervou bylo možno dojít k závěru již z jednoduché 
geometrické úvahy.  
Dále bylo ověřeno, že doba proslunění místností v řadových bytových domech v ulici  
Hněvkovská s okny na západ nepoklesne v důsledku navrhované výstavby pod 
požadované hygienické minimum. Zástupce rodinných domů v Komárkově ulici byl 
posouzen na zastínění již v rámci I. etapy s příznivým výsledkem a ostatní obytné 
domy v okolí nemohou být vzhledem k odstupům, orientaci a výškovým poměrům 
navrhovanou výstavbou zastíněny. 
Výše citovaný závěr týkající se zastínění pro zástupce rodinných domů v Komárkově 
ulici byl řešen v rámci I. etapy. Ze závěrů této studie vyplývá, že stávající i 
potenciálně budoucí blízké obytné domy (ulice Komárkova) mají dostatečné odstupy 
a nehrozí jejich zastínění nad úroveň stanovenou v ČSN 730580-1: ta připouští pro 
kategorii 2 prostoru a lokality, která odpovídá umístění stavby (tedy běžné prostory s 
trvalým pobytem lidí), zastínění oken stávajících místností s požadavky na denní 
osvětlení souvislou překážkou viditelnou ze středu posuzovaného okna pod 
výškovým úhlem 30°. 
Nejbližší okno obytných domů v okolí je na jižním průčelí řadového domu na parc. č. 
3323/13. Toto okno bylo posouzeno v samostatné studii proslunění spolu s druhým 
místem na protější straně ulice Komárkovy v místě možné budoucí polohy obytného 
domu (dle územního plánu). V obou případech je z grafického výstupu v uvedené 
studii patrné, že atiky navrhovaných domů jsou buď zcela (u stávajícího okna domu 
na parc. č. 3323/13) nebo v rozhodujícím rozsahu pod zmíněnou 30° hranicí. Tím je 
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potvrzeno úvodní konstatování o dostatečných odstupech a o tom, že zastínění okolí 
je v souladu s hygienickými požadavky. 
Kromě toho je třeba připomenout, že uvedená problematika je standardně v gesci 
orgánu ochrany veřejného zdraví a záměr by nemohl být realizován v případě zjištění 
negativních výstupů z hlediska oslunění a osvětlení. 
 
Na základě výše uvedeného nejsou žádné důvody k vydání souhlasného stanoviska 
EIA k záměru Bytový park Roztyly II. Požaduji přepracování dokumentace záměru, 
případně zamítnutí záměru v předložené podobě. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Jedná se o shrnutí připomínek vyjadřovatele, které budou nepochybně zohledněny 
příslušným úřadem v rámci vydání stanoviska. 
 
9) VZOR 2 
    Mgr. Olga Hřebíčková 
    Mgr. Ing. Pavel Synek 
    vyjádření ze dne 10.11. 2015  bez č.j.  
Podstata vyjádření:  
Nesouhlasím se záměrem Bytový park Roztyly II. Ztotožňuji se s připomínkami, které 
k posudku záměru podávají spolky Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl. 
Zpracovatel posudku s námitkami spolků, občanů a Prahy 11 vyrovnal způsobem, 
který moje pochybnosti nezmenšil. 
V průběhu zpracování posudku byla dokumentace záměru upravena a doplněna, a 
veřejnost neměla možnost se k nové verzi dokumentace vyjádřit. Proces posuzování 
vlivů záměrů na životní prostředí má být veřejný. Uvedený postup správního orgánu 
je tedy netransparentní a tím pádem nezákonný. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Úvodem je třeba konstatovat, že v rámci vypracování posudku v žádném případě 
nedošlo k doplnění dokumentace. Uvedené konstatování vyjadřovatele zřejmě 
vyplývá z ne zcela přesného prostudování posudku, proto je níže uvedeno shrnutí 
tohoto aspektu. 
V rámci zveřejněné dokumentace obdržel příslušný úřad kromě jiných vyjádření i 
vyjádření  Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, p.o. (vyjádření ze dne 
3.2. 2015  č.j.: 200/2015), ze kterého vyplynul požadavek zohlednit  připomínky v 
tomto vyjádření obsažené; toto vyjádření bylo spolu s ostatními vyjádřeními 
předloženo zpracovateli posudku k vyjádření. 
Oznamovatel doplnil a upravil urbanistickou studii tak, aby reagoval na uvedené 
připomínky. Na základě tohoto materiálu získal oznamovatel nové vyjádření Institutu 
plánování a rozvoje hl.m. Prahy č.j. 06383/15 ze dne 3.9.2015, které v době 
vypracování posudku bylo doručeno zpracovateli posudku. 
Zpracovatel posudku si celkem logicky vyžádal podklady podle §9 zák. č.100/2001 
Sb. v platném znění tak, aby získal informace, které vedly Institut plánování a rozvoje 
Hlavního města Prahy ke změně vydaného stanoviska, a aby zejména posoudil, zda-
li úprava projektu může ovlivnit, případně změnit závěry posuzované dokumentace. 
Oznamovatel předložil zpracovateli posudku urbanistickou studii, na základě které 
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bylo vydáno nové stanovisko IPR. Na tomto základě si zpracovatel posudku vyžádal 
další doplňující podklad, a to výkresovou část dokumentace EIA, aby posoudil, zda-li 
došlo k nějakým změnám oproti podkladům ve zveřejněné dokumentaci a rozhodl, 
zda-li se jedná o informace, které by vyžadovaly vrácení dokumentace a její nové 
zveřejnění tak, aby nebyl porušen §9, odst. (5) zákona č.100/2001 Sb. Rozbor 
dodaných podkladů je uveden v posudku na straně 60 a 61. Ze zevrubného 
prostudování vyžádaných doplňujících podkladů vyplývá, že nové vyjádření IPR se 
vztahuje na upravenou urbanistickou studii, která není předmětem procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí – z rozboru je patrné, že se jedná o takové 
úpravy, které zcela nesouvisí s hodnocením vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Obdobně ze zevrubného porovnání výkresové části EIA uvedené ve 
vyžádaných doplňujících podkladech a  výkresové části ve zveřejněné dokumentaci 
EIA vyplývá, že nelze najít jakékoliv změny, které by mohly ovlivnit nebo změnit 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí – 
proto také byla tato výkresový část doložena ve vyžádaných doplňujících 
podkladech, aby bylo jednoznačně patrné, že úprava urbanistické studie jako celku 
nemá vliv na výkresovou část dokumentace EIA. Protože urbanistické změny nejsou 
ve výkresové části EIA  v zásadě patrné, jsou na str. 60 a 61 posudku okomentovány 
a vyplývá z nich, že se jedná o následující změny:  
 nová ulice s oboustranným stromořadím je napřímena podél nově vyrovnané 

uliční fronty 
 byl doplněn chodník podél ulice Ryšavého 
 byly doplněny chodníkové přejezdy 
Lze tedy uzavřít, že uvedené úpravy jsou ryze urbanistického charakteru bez 
jakéhokoliv vlivu na vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví. 
Dále ještě uvádím následující připomínky: 

a) B.I.I. Název záměru 

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Bytový park 
Roztyly II, Praha 11 - Chodov“. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Je tedy patrné, že pokud by záměr byl zahájen v době platnosti stávajícího zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, jednalo by se o oznámení podlimitního záměru 
dle přílohy č.3a zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. 

Toto tvrzení ve stanovisku zpracovatele posudku nesmí mít žádný vliv na 
rozhodnutí o povolení či zamítnutí záměru. 
Právě záměr Bytový park Roztyly II ukazuje, jak bylo rozhodnutí poslanců v 
novele zákona posunout hranici podlimitních záměrů z hlediska parkovacích 
stání na hranici 500, ovlivněno stavaři, developery a investory na úkor 
obyvatel a životního prostředí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není patrné, proč by konstatování zpracovatele posudku o případném aktuálním 
zařazení záměru mělo jakýmkoliv způsobem ovlivnit rozhodnutí o povolení či 
zamítnutí záměru. Otázku změn zařazení záměrů po novele zákona ponechává 
zpracovatel posudku bez komentáře, protože mu nepřísluší tyto změny komentovat.  
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b) Str. 55 - 61 
Za naprosto nepřijatelné považuji přesunutí občanské a veřejné vybavenosti 
pouze do třetí etapy záměru, která je pouze vizí oznamovatele a je též v 
rozporu s územním plánem a rovněž není nijak vymahatelná. Pokud toto hodlá 
IPR a zpracovatel posudku akceptovat, aniž by požadoval předložení celého 
záměru do procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), nemohu než 
konstatovat, že takové jednání je nekompetentní a zřejmě i účelové, aby mohl 
být tento předimenzovaný, monofunkční, danou lokalitu naprosto vytěžující a k 
okolí nešetrný záměr schválen. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předmětem posudku je posouzení záměru, který byl předložen v rámci procesu EIA. 
Z kapitol B.I.2 a B.I.6. je patrný jak rozsah záměru, tak i popis technického a 
technologického řešení záměru. Z posuzovaného rozsahu záměru nevyplývá, že by 
oznamovatel nějaké objekty v předloženém záměru přesouval. 
Zpracovatel posudku hodnotí záměr, který byl předložen oznamovatelem do procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí. Nehodnotí tedy nic, co se vztahuje 
k problematice urbanistické koncepce. Je třeba připomenout, že zpracovateli 
posudku byla předložena k posouzení dokumentace, týkající se II. etapy výstavby 
bytového parku Roztyly, a tento záměr je předloženým posudkem hodnocen, a to 
pouze z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Vlivy související 
s problematikou hlukové a imisní zátěže jsou v posuzované dokumentaci hodnoceny 
pro obě etapy. Otázka umístění případné občanské vybavenosti se týká problematiky 
urbanistické koncepce celého území a nesouvisí s aspektem vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.  Lze tedy uzavřít, že 
urbanistická koncepce není předmětem předkládaného posudku, protože žádný 
takový záměr nebyl do procesu EIA  předložen. 

c) Hluk 
Za zásadní považuji, že hluková studie, rozptylová studie a posouzení vlivu na 
veřejné zdraví vychází ze zastaralých dat, a to z roku 2012. 
Požaduji proto aktualizaci dopravně inženýrských dat včetně prognózy 
dopravy k výhledovému roku 2017 (resp. očekávaného roku zprovoznění 
záměru) a dále aktualizaci akustické, rozptylové studie a studie vlivu záměru 
na zdraví obyvatel. Požaduji rovněž doložit, že plánovaná zástavba nezhorší 
působení vibrací ve vztahu ke stávající okolní zástavbě, vč. provedení 
pasportizace stávajícího stavu nejbližších obytných objektů z hlediska poruch 
stavebních konstrukcí. Požaduji vyřešení této problematiky v rámci procesu 
EIA a neodkládat tyto problémy do dalších stupňů projektové přípravy, kde je 
již omezená účast veřejnosti. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Doprava generovaná záměrem (v rámci I. i II. etapy záměru) je v posuzované 
dokumentaci uvedena. Součástí posuzované dokumentace je Příloha č.6 – Dopravně 
inženýrské údaje o intenzitě automobilové dopravy pro komunikace Ryšavého a 5. 
května v Praze 11 pro rok 2012 a pro etapový stav komunikační sítě pro rok 2017. 
V rámci hlukové studie je k této dopravě dále přičtena doprava generovaná první a 
druhou etapou hodnoceného záměru. V rámci předložené dokumentace EIA tedy 
zpracovatel hlukové studie pracoval s jedinými oficiálními údaji, které v době 
vypracování dokumentace ve vztahu k dopravě na veřejném komunikačním systému 



 46 

byly k dispozici. V rámci doložené Přílohy č.6 je uvedeno, že při konstrukci 
modelových výpočtů pro stav roku 2017 se vycházelo z předpokladů postupného 
naplňování ÚPSÚ včetně realizace okolních rozvojových záměrů. Z tohoto pohledu 
tedy lze hlukovou studii v době vypracování dokumentace EIA považovat za aktuální. 
Předložený posudek na straně bezpečnosti na několika místech konstatuje, že do 
doby vypracování dokumentace pro územní řízení může dojít díky otevírání 
některých nových dopravních staveb respektive dalších rozvojových záměrů na 
území hl. m. Prahy ke změnám v intenzitách dopravy na veřejném komunikačním 
systému. Proto je v rámci návrhu stanoviska příslušnému úřadu požadováno, aby v 
rámci dokumentace pro územní řízení byla provedena  aktualizace  hlukové studie z 
dopravy v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku 
a výšku protihlukové stěny na valu) na základě aktuálních dodaných dopravních 
intenzit od TSK hl.m. Prahy a současně byla konkretizována účinná protihluková 
opatření pro zajištění hygienických limitů. 
Z hlediska vlivů na ovzduší lze za rozhodující považovat příspěvkovou rozptylovou 
studii hodnotící příspěvky k imisní zátěži pouze ze zdrojů znečišťování ovzduší, 
souvisejících s hodnoceným záměrem ( z hlediska kumulativních vlivů I. i II. etapy). 
Protože jediným zdrojem emisí hodnoceného záměru je doprava, lze uzavřít, že 
imisní příspěvky hodnoceného záměru se i v případě posunutí realizace výstavby 
nebudou nijak prokazatelně měnit vzhledem k téměř neměnným změnám emisních 
faktorů od roku 2017 dále. V souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany 
ovzduší se příspěvky záměru vyhodnocují ve vztahu k imisnímu pozadí zájmového 
území. Jediným oficiálním podkladem charakterizujícím imisní pozadí jsou pětileté 
aritmetické průměry hodnocených škodlivin, které jsou publikovány ČHMÚ. 
Z uvedených skutečností, vyplývajících z platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší 
vyplývá, že případná aktualizace příspěvkové rozptylové studie vyhodnocující 
příspěvky řešeného záměru nemůže přinést žádné nové významnější informace než 
ty, které jsou prezentovány v posuzované dokumentaci. 
Studie vlivů na veřejné zdraví vychází z hlukové a rozptylové studie, zpracované 
v rámci posuzované dokumentace, z hlediska zpracovatele posudku proto platí stejný 
závěr jako pro obě studie. 
Z hlediska vibrací lze uvést, že uvedená problematika je v dokumentaci komentována 
v kapitole D.I.13.1. na stranách 93 až 95 dokumentace. 
Posudek posléze konstatuje, že v souladu s názorem orgánu ochrany veřejného 
zdraví lze za účelné v rámci další projektové přípravy záměru dokladovat, že 
navrhovaný bytový komplex nezvýší přenos vibrací od metra ke stávající nejbližší 
obytné zástavbě. Pro další projektovou přípravu záměru je proto formulováno  
doporučení aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl doložen detailnější 
popis vibroizolačních opatření vylučujících působení metra na plánovanou výstavbu 
bytového parku; současně bude doloženo, že plánovaná výstavba nezhorší působení 
vibrací ve vztahu ke stávající nejbližší obytné zástavbě s ohledem na plánované 
založení navrhovaných objektů; bude provedeno změření technické seismicity u 
vybraných stávajících objektů obytné zástavby ve stávajícím stavu a následně po 
realizaci záměru v rámci kolaudačního řízení; při prokazatelné změně, která by 
mohla mít negativní vliv na stávající objekty, budou případná opatření realizována na 
náklady investora záměru.  
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d) Ovzduší a klima 

V místě záměru (v údolní špatně provětrávané poloze) jsou překračovány 
imisní limity pro benzo(a)pyren a krátkodobé koncentrace prachových částic 
PM10 a NO2. Upozorňujeme, že WHO od roku 2014 doporučuje pro PM2,5 limit 
10 µg.m-3, od roku 2020 by v ČR podle EU měl platit limit 20 µg.m-3, který je 
však dvojnásobný, než je doporučení WHO. 
Do nadlimitně zatíženého území nelze umístit záměr, který by svým provozem 
vyvolal další zátěž. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
K zájmovému území se vztahují následující imisní charakteristiky: 

 
Z uvedené tabulky lze vyvodit, že s odkazem na zákon č.201/2012 Sb. není  zájmové 
území  nadlimitně zatíženo. 
Ve vztahu k imisnímu pozadí benzo(a)pyrenu lze ze strany zpracovatele posudku 
upozornit na §12 zákona č.201/2012 Sb.: při vydání stanoviska, závazného 
stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský 
úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností z programů zlepšování kvality 
ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit 
v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které 
mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním 
znečištění přihlíží (toto konstatování platí pro benzo(a)pyren). 
Posudek v příslušné kapitole uzavírá, že vzhledem k umístění záměru do území, kde 
je podle údaje ČHMÚ překračován imisní limit pro průměrnou roční koncentraci 
benzo(a)pyrenu – ke kterému se při hodnocení kvality ovzduší pouze přihlíží (1,0 
ng/m3), se v rámci zpracování posudku doporučuje s ohledem na ochranu veřejného 
zdraví kompenzační opatření ve vztahu k předpokládanému imisnímu příspěvku 
průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu generovaného posuzovaným záměrem 
i přes to, že je tento příspěvek vyhodnocen na úrovni pod 1 % příslušného imisního 
limitu, (i když podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření 
vyžadují až od hodnoty imisního příspěvku vyššího než 1 % imisního limitu). 

Kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dalších prvků dřevin nad rámec 
navržených sadových úprav (tento počet bude doložen v rámci dokumentace pro 
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územní řízení) tak, aby byl dostatečně kompenzován nárůst emisí benzo(a)pyrenu 
vyvolaných provozem posuzovaného záměru. V návrhu stanoviska příslušnému 
úřadu je formulováno doporučení, aby v rámci dokumentace pro stavební povolení 
byl vypracován projekt sadových úprav včetně kompenzační výsadby dřevin k 
odstranění znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem; rozsah vegetačních úprav bude 
odpovídat rozsahu zeleně, která musí být vysázena za kácenou zeleň v prostoru 
stavby nebo blízkém okolí po dohodě s příslušnou městskou částí a dále v rozsahu 
kompenzační zeleně stanovené na základě bilancovaných emisí benzo(a)pyrenu z 
posuzovaného záměru. 
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu a 
benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na průměrné 
roční koncentrace (které  nejlépe charakterizují posuzované místo, protože reflektují 
vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a tedy i vliv četnosti výskytu 
krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv emisí, tak průběh meteorologických 
parametrů), je zřejmé, že nárůsty imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší v 
důsledku provozu posuzovaného záměru prakticky nemohou významným způsobem 
ovlivnit situaci ve znečištění ovzduší. 

e) Fauna a flora 

Zpracovatel posudku stanovil podmínky, které musí být splněny před 
započetím a v průběhu stavby. Musím připomenout, že stavba 1. etapy již byla 
zahájena na jaře 2015, aniž jakékoli podobné podmínky byly požadovány. To 
dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako jeden 
celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
Požaduji, aby navrhovaný aktualizovaný biologický průzkum byl zpracován 
bezpečně před zahájením stavby a rozhodně před započetím případně 
nezbytného kácení v území, aby nebyla negativně ovlivněna jeho objektivita. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není věcí zpracovatele posudku komentovat, na základě jakých podmínek 
stanovených v rámci zákona o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících 
složkových zákonů mohla být zahájena realizace první etapy, a to i ve vztahu 
k ochraně přírody. 
Příslušným úřadem byla zpracovateli posudku postoupena dokumentace hodnotící 
vlivy záměru druhé etapy výstavby Bytového parku Roztyly na životní prostředí a 
veřejné zdraví a k této etapě jsou také formulovány podmínky v návrhu stanoviska. 
Posudek dále konstatuje, že vztahu k zoologickému průzkumu lze uvést, že v rámci 
oznámení byl doložen biologický průzkum, kde ze strany 4 lze vyvodit, že na lokalitě 
probíhaly průzkumy v letech 2009 až 2013. V rámci těchto průzkumů byly na lokalitě 
zaznamenány výskyty ropuchy obecné a slepýše křehkého. Výskyt obou druhů nebyl 
v rámci biologického průzkumu provedeného v roce 2014 prokázán.  
Mezi ukončením procesu EIA a případným zahájením stavby bude nepochybně 
časová prodleva, a proto je do návrhu stanoviska formulováno doporučení, aby 
v jarním období roku uvažované výstavby byla provedena aktualizace zoologického 
průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných ohrožených 
druhů; výsledky průzkumů a následně předat příslušnému orgánu ochrany přírody 
(MHMP OOP). 
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f) Doprava 

Zpracovatel posudku požaduje posouzení bezpečnosti křižovatky Ryšavého - 
Komárkova a úpravu navrženého valu a protihlukové stěny z hlediska 
rozhledových poměrů. Musím upozornit, že val se začal budovat již při 
zahájení výstavby 1. etapy, aniž by stavební úřad vyhodnotil nebezpečnost 
valu na provoz v křižovatce Ryšavého - Komárkova, i když občanská sdružení 
a občané na tento problém upozorňovali. Upozorňuji, že problémy s 
průjezdností křižovatky Ryšavého - Komárkova (odbočování vlevo v 
křižovatce) jsou již nyní a dá se předpokládat, že budou i v budoucnu a proto –
stejně jako v předchozím odstavci musím konstatovat: 
Toto vše dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako 
jeden celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
Požaduji, aby úprava křižovatky (např. vyznačení řadících pruhů) byla 
zahrnuta již v rámci současně posuzovaného záměru a aby tento problém 
nebyl odkládán do dalšího stupně projektové přípravy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
V rámci posudku je konstatováno, že jako významné se jeví posouzení 
navrhovaných protihlukových opatření (zemní val, protihluková stěna) ve vztahu 
k rozhledovým parametrům křižovatky. Proto je z pohledu zpracovatele posudku 
požadováno, aby v rámci dokumentace pro územní řízení byla doložena odpovídající 
vyjádření dotčených orgánů činných v dopravě, minimálně  odboru dopravních agend 
MHMP a Policie ČR z hlediska rozhledových poměrů v křižovatce ve vztahu 
k navrhovanému protihlukovému opatření. Toto konstatování je v posudku uvedeno 
z toho důvodu, že vlivy na hlukovou situaci v souvislosti s hodnoceným záměrem je 
třeba dle názoru zpracovatele posudku posuzovat z hlediska celkové dopravy 
generované záměrem. 

g) Pohoda bydlení 

Nesouhlasím s vypořádáním připomínek k zásahu do majetku stávajících 
obyvatel v okolí, osvětlení a oslunění stávající zástavby a pohody bydlení 
stávajících obyvatel a požaduji, aby tato problematika byla vyřešena v rámci 
procesu EIA. 
Požaduji doložit odborným podkladem, že studie vlivu záměru na osvětlení a 
oslunění stávající zástavby není potřeba. Pouhé konstatování oznamovatele, 
že tato studie není potřeba je nedostačující. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předkládaný posudek vychází ze závěrů dokumentace, která konstatuje, že záměr 
nebude mít vzhledem ke své poloze a vzdálenosti od stávajících objektů významný 
vliv na oslunění a denní osvětlení okolní zástavby což vychází z dosud zpracovaných 
projektových podkladů. Pokud by případně záměr v daném území byl realizován, lze 
předpokládat, že budou splněny veškeré požadavky orgánu ochrany veřejného 
zdraví týkající se této problematiky. 
Ve vztahu k problematice vlivů záměru na oslunění a osvětlení se zpracovatel 
posudku ztotožnil se závěrem dokumentace, a to na základě konzultace 
s projektantem záměru. Pro druhou etapu byla zpracována studie oslunění, ze které 
vyplývá, že pro ověření vlivu zastínění okolní bytové zástavby byly vybrány dva 
stávající řadové rodinné domy v ulici Hněvkovská, a to na č. parc. 2117/271 a č. 
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parc. 2117/277. V těchto případech nebylo třeba provádět přesný výpočet doby 
proslunění, neboť s dostatečnou rezervou bylo možno dojít k závěru již z jednoduché 
geometrické úvahy.  
Dále bylo ověřeno, že doba proslunění místností v řadových bytových domech v ulici  
Hněvkovská s okny na západ nepoklesne v důsledku navrhované výstavby pod 
požadované hygienické minimum. Zástupce rodinných domů v Komárkově ulici byl 
posouzen na zastínění již v rámci I. etapy s příznivým výsledkem a ostatní obytné 
domy v okolí nemohou být vzhledem k odstupům, orientaci a výškovým poměrům 
navrhovanou výstavbou zastíněny. 
Výše citovaný závěr týkající se zastínění pro zástupce rodinných domů v Komárkově 
ulici byl řešen v rámci I. etapy. Ze závěrů této studie vyplývá, že stávající i 
potenciálně budoucí blízké obytné domy (ulice Komárkova) mají dostatečné odstupy 
a nehrozí jejich zastínění nad úroveň stanovenou v ČSN 730580-1: ta připouští pro 
kategorii 2 prostoru a lokality, která odpovídá umístění stavby (tedy běžné prostory s 
trvalým pobytem lidí), zastínění oken stávajících místností s požadavky na denní 
osvětlení souvislou překážkou viditelnou ze středu posuzovaného okna pod 
výškovým úhlem 30°. 
Nejbližší okno obytných domů v okolí je na jižním průčelí řadového domu na parc. č. 
3323/13. Toto okno bylo posouzeno v samostatné studii proslunění spolu s druhým 
místem na protější straně ulice Komárkovy v místě možné budoucí polohy obytného 
domu (dle územního plánu). V obou případech je z grafického výstupu v uvedené 
studii patrné, že atiky navrhovaných domů jsou buď zcela (u stávajícího okna domu 
na parc. č. 3323/13) nebo v rozhodujícím rozsahu pod zmíněnou 30° hranicí. Tím je 
potvrzeno úvodní konstatování o dostatečných odstupech a o tom, že zastínění okolí 
je v souladu s hygienickými požadavky. 
Kromě toho je třeba připomenout, že uvedená problematika je standardně v gesci 
orgánu ochrany veřejného zdraví a záměr by nemohl být realizován v případě zjištění 
negativních výstupů z hlediska oslunění a osvětlení. 

h) Volný pohyb psů, zeleň a zvěř 

V neposlední řadě podotýkám, že plocha je vyčleněna pro volný pohyb psů. 
Nacházejí se zde vzrostlé dřeviny. Hnízdí zde ptáci, zajíci, bažanti a další 
živočichové včetně ohrožených obojživelníků. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Dle názoru zpracovatele posudku je plocha vyčleněna pro funkční plochy OB a IZ. 
Otázka vlivů na faunu již byla komentována pod bodem e) tohoto vyjádření. 
Na základě výše uvedeného nejsou žádné důvody k vydání souhlasného stanoviska 
EIA k záměru Bytový park Roztyly II. Požaduji přepracování dokumentace záměru, 
případně zamítnutí záměru v předložené podobě. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Jedná se o shrnutí připomínek vyjadřovatele, které budou nepochybně zohledněny 
příslušným úřadem v rámci vydání stanoviska. 
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10) VZOR 3 
    Ing. Václav Salášek 
    Miroslava Salášková 
    vyjádření ze dne 10.11. 2015  bez č.j.  
Podstata vyjádření:  
Nesouhlasím se záměrem Bytový park Roztyly II. Ztotožňuji se s připomínkami, které 
k posudku záměru podávají spolky Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl. 
Zpracovatel posudku s námitkami spolků, občanů a Prahy 11 vyrovnal způsobem, 
který moje pochybnosti nezmenšil. 
V průběhu zpracování posudku byla dokumentace záměru upravena a doplněna, a 
veřejnost neměla možnost se k nové verzi dokumentace vyjádřit. Proces posuzování 
vlivů záměrů na životní prostředí má být veřejný. Uvedený postup správního orgánu 
je tedy netransparentní a tím pádem nezákonný. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Úvodem je třeba konstatovat, že v rámci vypracování posudku v žádném případě 
nedošlo k doplnění dokumentace. Uvedené konstatování vyjadřovatele zřejmě 
vyplývá z ne zcela přesného prostudování posudku, proto je níže uvedeno shrnutí 
tohoto aspektu. 
V rámci zveřejněné dokumentace obdržel příslušný úřad kromě jiných vyjádření i 
vyjádření  Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, p.o. (vyjádření ze dne 
3.2. 2015  č.j.: 200/2015), ze kterého vyplynul požadavek zohlednit  připomínky v 
tomto vyjádření obsažené; toto vyjádření bylo spolu s ostatními vyjádřeními 
předloženo zpracovateli posudku k vyjádření. 
Oznamovatel doplnil a upravil urbanistickou studii tak, aby reagoval na uvedené 
připomínky. Na základě tohoto materiálu získal oznamovatel nové vyjádření Institutu 
plánování a rozvoje hl.m. Prahy č.j. 06383/15 ze dne 3.9.2015, které v době 
vypracování posudku bylo doručeno zpracovateli posudku. 
Zpracovatel posudku si celkem logicky vyžádal podklady podle §9 zák. č.100/2001 
Sb. v platném znění tak, aby získal informace, které vedly Institut plánování a rozvoje 
Hlavního města Prahy ke změně vydaného stanoviska, a aby zejména posoudil, zda-
li úprava projektu může ovlivnit, případně změnit závěry posuzované dokumentace. 
Oznamovatel předložil zpracovateli posudku urbanistickou studii, na základě které 
bylo vydáno nové stanovisko IPR. Na tomto základě si zpracovatel posudku vyžádal 
další doplňující podklad, a to výkresovou část dokumentace EIA, aby posoudil, zda-li 
došlo k nějakým změnám oproti podkladům ve zveřejněné dokumentaci a rozhodl, 
zda-li se jedná o informace, které by vyžadovaly vrácení dokumentace a její nové 
zveřejnění tak, aby nebyl porušen §9, odst. (5) zákona č.100/2001 Sb. Rozbor 
dodaných podkladů je uveden v posudku na straně 60 a 61. Ze zevrubného 
prostudování vyžádaných doplňujících podkladů vyplývá, že nové vyjádření IPR se 
vztahuje na upravenou urbanistickou studii, která není předmětem procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí – z rozboru je patrné, že se jedná o takové 
úpravy, které zcela nesouvisí s hodnocením vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Obdobně ze zevrubného porovnání výkresové části EIA uvedené ve 
vyžádaných doplňujících podkladech a  výkresové části ve zveřejněné dokumentaci 
EIA vyplývá, že nelze najít jakékoliv změny, které by mohly ovlivnit nebo změnit 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí – 
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proto také byla tato výkresový část doložena ve vyžádaných doplňujících 
podkladech, aby bylo jednoznačně patrné, že úprava urbanistické studie jako celku 
nemá vliv na výkresovou část dokumentace EIA. Protože urbanistické změny nejsou 
ve výkresové části EIA  v zásadě patrné, jsou na str. 60 a 61 posudku okomentovány 
a vyplývá z nich, že se jedná o následující změny:  
 nová ulice s oboustranným stromořadím je napřímena podél nově vyrovnané 

uliční fronty 
 byl doplněn chodník podél ulice Ryšavého 
 byly doplněny chodníkové přejezdy 
Lze tedy uzavřít, že uvedené úpravy jsou ryze urbanistického charakteru bez 
jakéhokoliv vlivu na vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví. 
Dále ještě uvádím následující připomínky: 

a) B.I.I. Název záměru 

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Bytový park 
Roztyly II, Praha 11 - Chodov“. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Je tedy patrné, že pokud by záměr byl zahájen v době platnosti stávajícího zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, jednalo by se o oznámení podlimitního záměru 
dle přílohy č.3a zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. 

Toto tvrzení ve stanovisku zpracovatele posudku nesmí mít žádný vliv na 
rozhodnutí o povolení či zamítnutí záměru. 
Právě záměr Bytový park Roztyly II ukazuje, jak bylo rozhodnutí poslanců v 
novele zákona posunout hranici podlimitních záměrů z hlediska parkovacích 
stání na hranici 500, ovlivněno stavaři, developery a investory na úkor 
obyvatel a životního prostředí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není patrné, proč by konstatování zpracovatele posudku o případném aktuálním 
zařazení záměru mělo jakýmkoliv způsobem ovlivnit rozhodnutí o povolení či 
zamítnutí záměru. Otázku změn zařazení záměrů po novele zákona ponechává 
zpracovatel posudku bez komentáře, protože mu nepřísluší tyto změny komentovat.  

b) Str. 55 - 61 

Za naprosto nepřijatelné považuji přesunutí občanské a veřejné vybavenosti 
pouze do třetí etapy záměru, která je pouze vizí oznamovatele a je též v 
rozporu s územním plánem a rovněž není nijak vymahatelná. Pokud toto hodlá 
IPR a zpracovatel posudku akceptovat, aniž by požadoval předložení celého 
záměru do procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), nemohu než 
konstatovat, že takové jednání je nekompetentní a zřejmě i účelové, aby mohl 
být tento předimenzovaný, monofunkční, danou lokalitu naprosto vytěžující a k 
okolí nešetrný záměr schválen. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předmětem posudku je posouzení záměru, který byl předložen v rámci procesu EIA. 
Z kapitol B.I.2 a B.I.6. je patrný jak rozsah záměru, tak i popis technického a 
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technologického řešení záměru. Z posuzovaného rozsahu záměru nevyplývá, že by 
oznamovatel nějaké objekty v předloženém záměru přesouval. 
Zpracovatel posudku hodnotí záměr, který byl předložen oznamovatelem do procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí. Nehodnotí tedy nic, co se vztahuje 
k problematice urbanistické koncepce. Je třeba připomenout, že zpracovateli 
posudku byla předložena k posouzení dokumentace, týkající se II. etapy výstavby 
bytového parku Roztyly, a tento záměr je předloženým posudkem hodnocen, a to 
pouze z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Vlivy související 
s problematikou hlukové a imisní zátěže jsou v posuzované dokumentaci hodnoceny 
pro obě etapy. Otázka umístění případné občanské vybavenosti se týká problematiky 
urbanistické koncepce celého území a nesouvisí s aspektem vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.  Lze tedy uzavřít, že 
urbanistická koncepce není předmětem předkládaného posudku, protože žádný 
takový záměr nebyl do procesu EIA  předložen. 

c) Hluk 

Za zásadní považuji, že hluková studie, rozptylová studie a posouzení vlivu na 
veřejné zdraví vychází ze zastaralých dat, a to z roku 2012. 
Požaduji proto aktualizaci dopravně inženýrských dat včetně prognózy 
dopravy k výhledovému roku 2017 (resp. očekávaného roku zprovoznění 
záměru) a dále aktualizaci akustické, rozptylové studie a studie vlivu záměru 
na zdraví obyvatel. Požaduji rovněž doložit, že plánovaná zástavba nezhorší 
působení vibrací ve vztahu ke stávající okolní zástavbě, vč. provedení 
pasportizace stávajícího stavu nejbližších obytných objektů z hlediska poruch 
stavebních konstrukcí. Požaduji vyřešení této problematiky v rámci procesu 
EIA a neodkládat tyto problémy do dalších stupňů projektové přípravy, kde je 
již omezená účast veřejnosti. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Doprava generovaná záměrem (v rámci I. i II. etapy záměru) je v posuzované 
dokumentaci uvedena. Součástí posuzované dokumentace je Příloha č.6 – Dopravně 
inženýrské údaje o intenzitě automobilové dopravy pro komunikace Ryšavého a 5. 
května v Praze 11 pro rok 2012 a pro etapový stav komunikační sítě pro rok 2017. 
V rámci hlukové studie je k této dopravě dále přičtena doprava generovaná první a 
druhou etapou hodnoceného záměru. V rámci předložené dokumentace EIA tedy 
zpracovatel hlukové studie pracoval s jedinými oficiálními údaji, které v době 
vypracování dokumentace ve vztahu k dopravě na veřejném komunikačním systému 
byly k dispozici. V rámci doložené Přílohy č.6 je uvedeno, že při konstrukci 
modelových výpočtů pro stav roku 2017 se vycházelo z předpokladů postupného 
naplňování ÚPSÚ včetně realizace okolních rozvojových záměrů. Z tohoto pohledu 
tedy lze hlukovou studii v době vypracování dokumentace EIA považovat za aktuální. 
Předložený posudek na straně bezpečnosti na několika místech konstatuje, že do 
doby vypracování dokumentace pro územní řízení může dojít díky otevírání 
některých nových dopravních staveb respektive dalších rozvojových záměrů na 
území hl. m. Prahy ke změnám v intenzitách dopravy na veřejném komunikačním 
systému. Proto je v rámci návrhu stanoviska příslušnému úřadu požadováno, aby v 
rámci dokumentace pro územní řízení byla provedena  aktualizace  hlukové studie z 
dopravy v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku 
a výšku protihlukové stěny na valu) na základě aktuálních dodaných dopravních 
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intenzit od TSK hl.m. Prahy a současně byla konkretizována účinná protihluková 
opatření pro zajištění hygienických limitů. 
Z hlediska vlivů na ovzduší lze za rozhodující považovat příspěvkovou rozptylovou 
studii hodnotící příspěvky k imisní zátěži pouze ze zdrojů znečišťování ovzduší, 
souvisejících s hodnoceným záměrem ( z hlediska kumulativních vlivů I. i II. etapy). 
Protože jediným zdrojem emisí hodnoceného záměru je doprava, lze uzavřít, že 
imisní příspěvky hodnoceného záměru se i v případě posunutí realizace výstavby 
nebudou nijak prokazatelně měnit vzhledem k téměř neměnným změnám emisních 
faktorů od roku 2017 dále. V souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany 
ovzduší se příspěvky záměru vyhodnocují ve vztahu k imisnímu pozadí zájmového 
území. Jediným oficiálním podkladem charakterizujícím imisní pozadí jsou pětileté 
aritmetické průměry hodnocených škodlivin, které jsou publikovány ČHMÚ. 
Z uvedených skutečností, vyplývajících z platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší 
vyplývá, že případná aktualizace příspěvkové rozptylové studie vyhodnocující 
příspěvky řešeného záměru nemůže přinést žádné nové významnější informace než 
ty, které jsou prezentovány v posuzované dokumentaci. 
Studie vlivů na veřejné zdraví vychází z hlukové a rozptylové studie, zpracované 
v rámci posuzované dokumentace, z hlediska zpracovatele posudku proto platí stejný 
závěr jako pro obě studie. 
Z hlediska vibrací lze uvést, že uvedená problematika je v dokumentaci komentována 
v kapitole D.I.13.1. na stranách 93 až 95 dokumentace. 
Posudek posléze konstatuje, že v souladu s názorem orgánu ochrany veřejného 
zdraví lze za účelné v rámci další projektové přípravy záměru dokladovat, že 
navrhovaný bytový komplex nezvýší přenos vibrací od metra ke stávající nejbližší 
obytné zástavbě. Pro další projektovou přípravu záměru je proto formulováno  
doporučení aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl doložen detailnější 
popis vibroizolačních opatření vylučujících působení metra na plánovanou výstavbu 
bytového parku; současně bude doloženo, že plánovaná výstavba nezhorší působení 
vibrací ve vztahu ke stávající nejbližší obytné zástavbě s ohledem na plánované 
založení navrhovaných objektů; bude provedeno změření technické seismicity u 
vybraných stávajících objektů obytné zástavby ve stávajícím stavu a následně po 
realizaci záměru v rámci kolaudačního řízení; při prokazatelné změně, která by 
mohla mít negativní vliv na stávající objekty, budou případná opatření realizována na 
náklady investora záměru.  

d) Ovzduší a klima 

V místě záměru (v údolní špatně provětrávané poloze) jsou překračovány 
imisní limity pro benzo(a)pyren a krátkodobé koncentrace prachových částic 
PM10 a NO2. Upozorňujeme, že WHO od roku 2014 doporučuje pro PM2,5 limit 
10 µg.m-3, od roku 2020 by v ČR podle EU měl platit limit 20 µg.m-3, který je 
však dvojnásobný, než je doporučení WHO. 
Do nadlimitně zatíženého území nelze umístit záměr, který by svým provozem 
vyvolal další zátěž. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
K zájmovému území se vztahují následující imisní charakteristiky: 
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Z uvedené tabulky lze vyvodit, že s odkazem na zákon č.201/2012 Sb. není  zájmové 
území  nadlimitně zatíženo. 
Ve vztahu k imisnímu pozadí benzo(a)pyrenu lze ze strany zpracovatele posudku 
upozornit na §12 zákona č.201/2012 Sb.: při vydání stanoviska, závazného 
stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský 
úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností z programů zlepšování kvality 
ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit 
v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které 
mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním 
znečištění přihlíží (toto konstatování platí pro benzo(a)pyren). 
Posudek v příslušné kapitole uzavírá, že vzhledem k umístění záměru do území, kde 
je podle údaje ČHMÚ překračován imisní limit pro průměrnou roční koncentraci 
benzo(a)pyrenu – ke kterému se při hodnocení kvality ovzduší pouze přihlíží (1,0 
ng/m3), se v rámci zpracování posudku doporučuje s ohledem na ochranu veřejného 
zdraví kompenzační opatření ve vztahu k předpokládanému imisnímu příspěvku 
průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu generovaného posuzovaným záměrem 
i přes to, že je tento příspěvek vyhodnocen na úrovni pod 1 % příslušného imisního 
limitu, (i když podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření 
vyžadují až od hodnoty imisního příspěvku vyššího než 1 % imisního limitu). 

Kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dalších prvků dřevin nad rámec 
navržených sadových úprav (tento počet bude doložen v rámci dokumentace pro 
územní řízení) tak, aby byl dostatečně kompenzován nárůst emisí benzo(a)pyrenu 
vyvolaných provozem posuzovaného záměru. V návrhu stanoviska příslušnému 
úřadu je formulováno doporučení, aby v rámci dokumentace pro stavební povolení 
byl vypracován projekt sadových úprav včetně kompenzační výsadby dřevin k 
odstranění znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem; rozsah vegetačních úprav bude 
odpovídat rozsahu zeleně, která musí být vysázena za kácenou zeleň v prostoru 
stavby nebo blízkém okolí po dohodě s příslušnou městskou částí a dále v rozsahu 
kompenzační zeleně stanovené na základě bilancovaných emisí benzo(a)pyrenu z 
posuzovaného záměru. 
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu a 
benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na průměrné 
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roční koncentrace (které  nejlépe charakterizují posuzované místo, protože reflektují 
vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a tedy i vliv četnosti výskytu 
krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv emisí, tak průběh meteorologických 
parametrů), je zřejmé, že nárůsty imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší v 
důsledku provozu posuzovaného záměru prakticky nemohou významným způsobem 
ovlivnit situaci ve znečištění ovzduší. 

e) Fauna a flora 

Zpracovatel posudku stanovil podmínky, které musí být splněny před 
započetím a v průběhu stavby. Musím připomenout, že stavba 1. etapy již byla 
zahájena na jaře 2015, aniž jakékoli podobné podmínky byly požadovány. To 
dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako jeden 
celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
Požaduji, aby navrhovaný aktualizovaný biologický průzkum byl zpracován 
bezpečně před zahájením stavby a rozhodně před započetím případně 
nezbytného kácení v území, aby nebyla negativně ovlivněna jeho objektivita. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není věcí zpracovatele posudku komentovat, na základě jakých podmínek 
stanovených v rámci zákona o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících 
složkových zákonů mohla být zahájena realizace první etapy, a to i ve vztahu 
k ochraně přírody. 
Příslušným úřadem byla zpracovateli posudku postoupena dokumentace hodnotící 
vlivy záměru druhé etapy výstavby Bytového parku Roztyly na životní prostředí a 
veřejné zdraví a k této etapě jsou také formulovány podmínky v návrhu stanoviska. 
Posudek dále konstatuje, že vztahu k zoologickému průzkumu lze uvést, že v rámci 
oznámení byl doložen biologický průzkum, kde ze strany 4 lze vyvodit, že na lokalitě 
probíhaly průzkumy v letech 2009 až 2013. V rámci těchto průzkumů byly na lokalitě 
zaznamenány výskyty ropuchy obecné a slepýše křehkého. Výskyt obou druhů nebyl 
v rámci biologického průzkumu provedeného v roce 2014 prokázán.  
Mezi ukončením procesu EIA a případným zahájením stavby bude nepochybně 
časová prodleva, a proto je do návrhu stanoviska formulováno doporučení, aby 
v jarním období roku uvažované výstavby byla provedena aktualizace zoologického 
průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných ohrožených 
druhů; výsledky průzkumů a následně předat příslušnému orgánu ochrany přírody 
(MHMP OOP). 

f) Doprava 

Zpracovatel posudku požaduje posouzení bezpečnosti křižovatky Ryšavého - 
Komárkova a úpravu navrženého valu a protihlukové stěny z hlediska 
rozhledových poměrů. Musím upozornit, že val se začal budovat již při 
zahájení výstavby 1. etapy, aniž by stavební úřad vyhodnotil nebezpečnost 
valu na provoz v křižovatce Ryšavého - Komárkova, i když občanská sdružení 
a občané na tento problém upozorňovali. Upozorňuji, že problémy s 
průjezdností křižovatky Ryšavého - Komárkova (odbočování vlevo v 
křižovatce) jsou již nyní a dá se předpokládat, že budou i v budoucnu a proto 
stejně jako v předchozím odstavci musím konstatovat: 
Toto vše dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako 
jeden celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
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Požaduji, aby úprava křižovatky (např. vyznačení řadících pruhů) byla 
zahrnuta již v rámci současně posuzovaného záměru a aby tento problém 
nebyl odkládán do dalšího stupně projektové přípravy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
V rámci posudku je konstatováno, že jako významné se jeví posouzení 
navrhovaných protihlukových opatření (zemní val, protihluková stěna) ve vztahu 
k rozhledovým parametrům křižovatky. Proto je z pohledu zpracovatele posudku 
požadováno, aby v rámci dokumentace pro územní řízení byla doložena odpovídající 
vyjádření dotčených orgánů činných v dopravě, minimálně  odboru dopravních agend 
MHMP a Policie ČR z hlediska rozhledových poměrů v křižovatce ve vztahu 
k navrhovanému protihlukovému opatření. Toto konstatování je v posudku uvedeno 
z toho důvodu, že vlivy na hlukovou situaci v souvislosti s hodnoceným záměrem je 
třeba dle názoru zpracovatele posudku posuzovat z hlediska celkové dopravy 
generované záměrem. 

g) Pohoda bydlení 

Nesouhlasím s vypořádáním připomínek k zásahu do majetku stávajících 
obyvatel v okolí, osvětlení a oslunění stávající zástavby a pohody bydlení 
stávajících obyvatel a požaduji, aby tato problematika byla vyřešena v rámci 
procesu EIA. 
Požaduji doložit odborným podkladem, že studie vlivu záměru na osvětlení a 
oslunění stávající zástavby není potřeba. Pouhé konstatování oznamovatele, 
že tato studie není potřeba je nedostačující. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předkládaný posudek vychází ze závěrů dokumentace, která konstatuje, že záměr 
nebude mít vzhledem ke své poloze a vzdálenosti od stávajících objektů významný 
vliv na oslunění a denní osvětlení okolní zástavby což vychází z dosud zpracovaných 
projektových podkladů. Pokud by případně záměr v daném území byl realizován, lze 
předpokládat, že budou splněny veškeré požadavky orgánu ochrany veřejného 
zdraví týkající se této problematiky. 
Ve vztahu k problematice vlivů záměru na oslunění a osvětlení se zpracovatel 
posudku ztotožnil se závěrem dokumentace, a to na základě konzultace 
s projektantem záměru. Pro druhou etapu byla zpracována studie oslunění, ze které 
vyplývá, že pro ověření vlivu zastínění okolní bytové zástavby byly vybrány dva 
stávající řadové rodinné domy v ulici Hněvkovská, a to na č. parc. 2117/271 a č. 
parc. 2117/277. V těchto případech nebylo třeba provádět přesný výpočet doby 
proslunění, neboť s dostatečnou rezervou bylo možno dojít k závěru již z jednoduché 
geometrické úvahy.  
Dále bylo ověřeno, že doba proslunění místností v řadových bytových domech v ulici  
Hněvkovská s okny na západ nepoklesne v důsledku navrhované výstavby pod 
požadované hygienické minimum. Zástupce rodinných domů v Komárkově ulici byl 
posouzen na zastínění již v rámci I. etapy s příznivým výsledkem a ostatní obytné 
domy v okolí nemohou být vzhledem k odstupům, orientaci a výškovým poměrům 
navrhovanou výstavbou zastíněny. 
Výše citovaný závěr týkající se zastínění pro zástupce rodinných domů v Komárkově 
ulici byl řešen v rámci I. etapy. Ze závěrů této studie vyplývá, že stávající i 
potenciálně budoucí blízké obytné domy (ulice Komárkova) mají dostatečné odstupy 
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a nehrozí jejich zastínění nad úroveň stanovenou v ČSN 730580-1: ta připouští pro 
kategorii 2 prostoru a lokality, která odpovídá umístění stavby (tedy běžné prostory s 
trvalým pobytem lidí), zastínění oken stávajících místností s požadavky na denní 
osvětlení souvislou překážkou viditelnou ze středu posuzovaného okna pod 
výškovým úhlem 30°. 
Nejbližší okno obytných domů v okolí je na jižním průčelí řadového domu na parc. č. 
3323/13. Toto okno bylo posouzeno v samostatné studii proslunění spolu s druhým 
místem na protější straně ulice Komárkovy v místě možné budoucí polohy obytného 
domu (dle územního plánu). V obou případech je z grafického výstupu v uvedené 
studii patrné, že atiky navrhovaných domů jsou buď zcela (u stávajícího okna domu 
na parc. č. 3323/13) nebo v rozhodujícím rozsahu pod zmíněnou 30° hranicí. Tím je 
potvrzeno úvodní konstatování o dostatečných odstupech a o tom, že zastínění okolí 
je v souladu s hygienickými požadavky. 
Kromě toho je třeba připomenout, že uvedená problematika je standardně v gesci 
orgánu ochrany veřejného zdraví a záměr by nemohl být realizován v případě zjištění 
negativních výstupů z hlediska oslunění a osvětlení. 

 
Na základě výše uvedeného nejsou žádné důvody k vydání souhlasného stanoviska 
EIA k záměru Bytový park Roztyly II. Požaduji proto zamítnutí záměru v předložené 
podobě.  
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předložený posudek hodnotí způsob vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a na základě tohoto vyhodnocení 
navrhuje stanovisko příslušnému úřadu. Aspekt zamítnutí nebo případného povolení 
záměru není v kompetenci zpracovatele posudku, 
 
11) VZOR 4 
    Zuzana Malá 
    Vladimír Malý 
    vyjádření ze dne 13.11. 2015  bez č.j.  
Podstata vyjádření:  
Nesouhlasím se záměrem Bytový park Roztyly II.  
K záměru ElA Bytový park Roztyly II jsem se vyjádřila dopisem ze dne 2.1.2014 k 
zjišťovacímu řízení. Dokumentace však vůbec nezohlednila moje připomínky 
uplatněné v zjišťovacím řízení. Řešení záměru stavby je v dokumentaci stejné jako v 
oznámení. K dokumentaci záměru jsem se vyjádřila dopisem ze dne 5. 2. 2015. 
Zpracovatel posudku se s mými námitkami, námitkami spolků, občanů a Prahy 11 
vyrovnal způsobem, který moje pochybnosti nezmenšil. 
Ztotožňuji se s připomínkami, které k posudku záměru podávají spolky Zelené 
Roztyly a Ochrana Roztyl. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Jedná se o konstatování vyjadřovatelů, které bude nepochybně příslušným úřadem 
zohledněno při koncipování stanoviska. 
Dále ještě uvádím následující připomínky: 
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a) B.I.I. Název záměru 

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Bytový park 
Roztyly II, Praha 11 - Chodov“. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Je tedy patrné, že pokud by záměr byl zahájen v době platnosti stávajícího zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, jednalo by se o oznámení podlimitního záměru 
dle přílohy č.3a zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. 

Toto tvrzení ve stanovisku zpracovatele posudku nesmí mít žádný vliv na 
rozhodnutí o povolení či zamítnutí záměru. 
Právě záměr Bytový park Roztyly II ukazuje, jak bylo rozhodnutí poslanců v 
novele zákona posunout hranici podlimitních záměrů z hlediska parkovacích 
stání na hranici 500, ovlivněno stavaři, developery a investory na úkor 
obyvatel a životního prostředí. 
V případě bytového parku Roztyly II je evidentní, že záměr významně ovlivní 
okolí, které je již v současné době nadlimitně zatížené, a dále může mít 
významný vliv na stanoviště zvláště chráněných živočichů stejně jako na 
okolní zástavbu z hlediska vibrací, a tedy v každém případě musí být 
posuzován podle zákona. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není patrné, proč by konstatování zpracovatele posudku o případném aktuálním 
zařazení záměru mělo jakýmkoliv způsobem ovlivnit rozhodnutí o povolení či 
zamítnutí záměru. Otázku změn zařazení záměrů po novele zákona ponechává 
zpracovatel posudku bez komentáře, protože mu nepřísluší tyto změny komentovat.  
Problematika nadlimitní zátěže je komentována v další části tohoto vyjádření. 
Vlivy na faunu jsou komentovány v další části tohoto vypořádání. 
Z hlediska vibrací lze uvést, že uvedená problematika je v dokumentaci komentována 
v kapitole D.I.13.1. na stranách 93 až 95 dokumentace. 
Posudek posléze konstatuje, že v souladu s názorem orgánu ochrany veřejného 
zdraví lze za účelné v rámci další projektové přípravy záměru dokladovat, že 
navrhovaný bytový komplex nezvýší přenos vibrací od metra ke stávající nejbližší 
obytné zástavbě. Pro další projektovou přípravu záměru je proto formulováno  
doporučení aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl doložen detailnější 
popis vibroizolačních opatření vylučujících působení metra na plánovanou výstavbu 
bytového parku; současně bude doloženo, že plánovaná výstavba nezhorší působení 
vibrací ve vztahu ke stávající nejbližší obytné zástavbě s ohledem na plánované 
založení navrhovaných objektů; bude provedeno změření technické seismicity u 
vybraných stávajících objektů obytné zástavby ve stávajícím stavu a následně po 
realizaci záměru v rámci kolaudačního řízení; při prokazatelné změně, která by 
mohla mít negativní vliv na stávající objekty, budou případná opatření realizována na 
náklady investora záměru.  

b) Str. 55 - 61 
Za naprosto nepřijatelné považuji přesunutí občanské a veřejné vybavenosti 
do třetí etapy. Třetí etapa záměru, představená v urbanistické studii 
zveřejněné až ve fázi posudku k dokumentaci, je v rozporu s územním 
plánem. Studie je navíc dokument, který nemá žádnou právní hodnotu. Po 
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investorovi nelze požadovat, aby se v budoucnu podle studie řídil. Pokud toto 
hodlá IPR a zpracovatel posudku akceptovat, aniž by požadoval předložení 
celého záměru do procesu posuzování EIA, nemohu než konstatovat, že 
takové jednání je nekompetentní a zřejmě i účelové, aby mohl být tento 
předimenzovaný, danou lokalitu naprosto vytěžující a k okolí nešetrný záměr 
schválen. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předmětem posudku je posouzení záměru, který byl předložen v rámci procesu EIA. 
Z kapitol B.I.2 a B.I.6. je patrný jak rozsah záměru, tak i popis technického a 
technologického řešení záměru. Z posuzovaného rozsahu záměru nevyplývá, že by 
oznamovatel nějaké objekty v předloženém záměru přesouval. 
Zpracovatel posudku hodnotí záměr, který byl předložen oznamovatelem do procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí. Nehodnotí tedy nic, co se vztahuje 
k problematice urbanistické koncepce. Je třeba připomenout, že zpracovateli 
posudku byla předložena k posouzení dokumentace, týkající se II. etapy výstavby 
bytového parku Roztyly, a tento záměr je předloženým posudkem hodnocen, a to 
pouze z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Vlivy související 
s problematikou hlukové a imisní zátěže jsou v posuzované dokumentaci hodnoceny 
pro obě etapy. Otázka umístění případné občanské vybavenosti se týká problematiky 
urbanistické koncepce celého území a nesouvisí s aspektem vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.  Lze tedy uzavřít, že 
urbanistická koncepce není předmětem předkládaného posudku, protože žádný 
takový záměr nebyl do procesu EIA  předložen. 

c) Hluk, ovzduší a klima, posouzení vlivu na zdraví 

Za zásadní považuji, že hluková studie vč. návrhu masivních protihlukových 
opatření, rozptylová studie a posouzení vlivu na zdraví vychází ze zastaralých 
dat. 
Podklady musí být aktualizované a ne více jak rok staré. Dopravně inženýrské 
údaje o intenzitě automobilové dopravy, včetně prognózy dopravy k roku 2017 
jsou z 30. 8. 2013, tzn., že vychází ze sčítání dopravy v roce 2012. Vzhledem 
ke zprovoznění rampy na Kačerově v listopadu 2013 a navedení části těžké 
tranzitní nákladní dopravy (tzn. 5200 NA denně, tzn. o 2400 NA více, než 
uvedla uvedená prognóza dopravy TSK) ze Spořilovské na ul. 5. května jsou 
zjevně neaktuální. 
Při určování podlaží budov je nutno vycházet z Územně analytických podkladů 
hl. m. Prahy. (Reakce na str. 75 posudku: Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ve vztahu k výšce objektu Hrdličkova 2177 se jedná o výklad pojmu. Hluková 
studie pracuje na straně bezpečnosti výpočtu a proto přízemí považuje za l.NP 
a tedy objekt je hodnocen se 7.NP) 
Nesouhlasím s vybudováním mohutné (4 m, v některých místech až 4,6 m 
vysoké) protihlukové stěny, která má být umístěna v ploše IZ, kde je její 
umístění nepřípustné. 
Problematiku hluku by měl investor řešit jiným způsobem (menším počtem 
domů s nižším stupněm podlaží), než je zásah do veřejného prostoru. Potřeba 
výstavby protihlukové zdi navíc ukazuje na nevhodnost umístění tak velkého 
záměru do vybraného území. Problematika s hlukem ukazuje, že původní 
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koeficient míry využití území „C“ mnohem lépe popisoval možnosti výstavby v 
dané lokalitě. 
Nesouhlasím s vypořádáním připomínek z hlediska imisní zátěže území. V 
místě záměru jsou překračovány imisní limity pro benzo(a)pyren a krátkodobé 
koncentrace prachových částic PM10 a NO2. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ve vztahu k uváděné „zastaralosti dat“  lze uvést, že doprava generovaná záměrem 
(v rámci I. i II. etapy záměru) je v posuzované dokumentaci uvedena. Součástí 
posuzované dokumentace je Příloha č.6 – Dopravně inženýrské údaje o intenzitě 
automobilové dopravy pro komunikace Ryšavého a 5. května v Praze 11 pro rok 
2012 a pro etapový stav komunikační sítě pro rok 2017. V rámci hlukové studie je 
k této dopravě dále přičtena doprava generovaná první a druhou etapou 
hodnoceného záměru. V rámci předložené dokumentace EIA tedy zpracovatel 
hlukové studie pracoval s jedinými oficiálními údaji, které v době vypracování 
dokumentace ve vztahu k dopravě na veřejném komunikačním systému byly 
k dispozici. V rámci doložené Přílohy č.6 je uvedeno, že při konstrukci modelových 
výpočtů pro stav roku 2017 se vycházelo z předpokladů postupného naplňování 
ÚPSÚ včetně realizace okolních rozvojových záměrů. Z tohoto pohledu tedy lze 
hlukovou studii v době vypracování dokumentace EIA považovat za aktuální. 
Předložený posudek na straně bezpečnosti na několika místech konstatuje, že do 
doby vypracování dokumentace pro územní řízení může dojít díky otevírání 
některých nových dopravních staveb respektive dalších rozvojových záměrů na 
území hl. m. Prahy ke změnám v intenzitách dopravy na veřejném komunikačním 
systému. Proto je v rámci návrhu stanoviska příslušnému úřadu požadováno, aby v 
rámci dokumentace pro územní řízení byla provedena  aktualizace  hlukové studie z 
dopravy v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku 
a výšku protihlukové stěny na valu) na základě aktuálních dodaných dopravních 
intenzit od TSK hl.m. Prahy a současně byla konkretizována účinná protihluková 
opatření pro zajištění hygienických limitů. 
Ve vztahu k výšce objektu Hrdličkova 2177 lze za rozhodující považovat výšku 
objektu, která je uvažována  v hlukové studii.  
Ve vztahu k realizaci protihlukové stěny a dopadů její stavby na stávající zeleň lze 
odkázat na vypořádání vyjádření ČIŽP, které je uvedeno pod bodem 4) tohoto 
vyjádření. Popis konstrukce protihlukové stěny je patrný z výkresové části 
dokumentace, popis založení je patrný z vypořádání vyjádření ČIŽP pod bodem 4) 
tohoto vyjádření. 
Ve vztahu k nesouladu protihlukové stěny s územním plánem zpracovatel posudku 
konstatuje, že soulad či nesoulad s územním plánem není náplní procesu EIA a tímto 
aspektem se zpracovatel posudku nezabývá na rozdíl od posouzení způsobu 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a 
veřejné zdraví v předložené dokumentaci. Dosažení souladu s územním plánem je 
jednoznačným rizikem oznamovatele, jak je v posudku uvedeno. Pokud stavba 
nebude v souladu s územním plánem, nemůže být realizována. Obdobně, pokud 
navržená protihluková stěna není nebo nebude v souladu s územním plánem, 
nebudou splněny hygienické limity a stavba nebude realizována. Dojde-li ke změně 
projektu, nelze na případnou změnu záměru uplatnit vydané stanovisko na 
posuzovaný záměr. 
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Z hlediska vlivů na ovzduší lze za rozhodující považovat příspěvkovou rozptylovou 
studii hodnotící příspěvky k imisní zátěži pouze ze zdrojů znečišťování ovzduší, 
souvisejících s hodnoceným záměrem ( z hlediska kumulativních vlivů I. i II. etapy). 
Protože jediným zdrojem emisí hodnoceného záměru je doprava, lze uzavřít, že 
imisní příspěvky hodnoceného záměru se i v případě posunutí realizace výstavby 
nebudou nijak prokazatelně měnit vzhledem k téměř neměnným změnám emisních 
faktorů od roku 2017 dále. V souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany 
ovzduší se příspěvky záměru vyhodnocují ve vztahu k imisnímu pozadí zájmového 
území. Jediným oficiálním podkladem charakterizujícím imisní pozadí jsou pětileté 
aritmetické průměry hodnocených škodlivin, které jsou publikovány ČHMÚ. 
Z uvedených skutečností, vyplývajících z platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší 
vyplývá, že případná aktualizace příspěvkové rozptylové studie vyhodnocující 
příspěvky řešeného záměru nemůže přinést žádné nové významnější informace než 
ty, které jsou prezentovány v posuzované dokumentaci. 
Studie vlivů na veřejné zdraví vychází z hlukové a rozptylové studie, zpracované 
v rámci posuzované dokumentace, z hlediska zpracovatele posudku proto platí stejný 
závěr jako pro obě studie. 
Ve vztahu k imisním limitům je nezbytné postupovat s odkazem na  platnou 
legislativu v oblasti ochrany ovzduší a stávajícím způsobům vyhodnocení příspěvků 
k imisní zátěži ve vztahu k imisnímu pozadí. 
Ve vztahu k provětratelnosti území se zpracovatel posudku ztotožňuje se závěry 
dokumentace, že se jedná  o prostorově nepříliš rozsáhlé, víceméně bodové objekty, 
které nepředstavují výraznou překážku proudění vzduchu. Ani výška objektů 
nepředstavuje z hlediska proudění významnou překážku. 
Ve vztahu k citovanému zákonu č. 17/1002 Sb. lze uvést ve vztahu k imisní 
respektive hlukové zátěži ve stávajícím stavu následující skutečnosti. 
K zájmovému území se vztahují následující imisní charakteristiky: 

 
Z uvedené tabulky lze vyvodit, že s odkazem na zákon č.201/2012 Sb. není  zájmové 
území  nadlimitně zatíženo. 
Ve vztahu k imisnímu pozadí benzo(a)pyrenu lze ze strany zpracovatele posudku 
upozornit na §12 zákona č.201/2012 Sb.: při vydání stanoviska, závazného 
stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský 
úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností z programů zlepšování kvality 
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ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit 
v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které 
mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním 
znečištění přihlíží (toto konstatování platí pro benzo(a)pyren). 
Posudek v příslušné kapitole uzavírá, že vzhledem k umístění záměru do území, kde 
je podle údaje ČHMÚ překračován imisní limit pro průměrnou roční koncentraci 
benzo(a)pyrenu – ke kterému se při hodnocení kvality ovzduší pouze přihlíží (1,0 
ng/m3), se v rámci zpracování posudku doporučuje s ohledem na ochranu veřejného 
zdraví kompenzační opatření ve vztahu k předpokládanému imisnímu příspěvku 
průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu generovaného posuzovaným záměrem 
i přes to, že je tento příspěvek vyhodnocen na úrovni pod 1 % příslušného imisního 
limitu, (i když podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření 
vyžadují až od hodnoty imisního příspěvku vyššího než 1 % imisního limitu). 

Kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dalších prvků dřevin nad rámec 
navržených sadových úprav (tento počet bude doložen v rámci dokumentace pro 
územní řízení) tak, aby byl dostatečně kompenzován nárůst emisí benzo(a)pyrenu 
vyvolaných provozem posuzovaného záměru. V návrhu stanoviska příslušnému 
úřadu je formulováno doporučení, aby v rámci dokumentace pro stavební povolení 
byl vypracován projekt sadových úprav včetně kompenzační výsadby dřevin k 
odstranění znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem; rozsah vegetačních úprav bude 
odpovídat rozsahu zeleně, která musí být vysázena za kácenou zeleň v prostoru 
stavby nebo blízkém okolí po dohodě s příslušnou městskou částí a dále v rozsahu 
kompenzační zeleně stanovené na základě bilancovaných emisí benzo(a)pyrenu z 
posuzovaného záměru. 
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu a 
benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na průměrné 
roční koncentrace (které  nejlépe charakterizují posuzované místo, protože reflektují 
vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a tedy i vliv četnosti výskytu 
krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv emisí, tak průběh meteorologických 
parametrů), je zřejmé, že nárůsty imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší v 
důsledku provozu posuzovaného záměru prakticky nemohou významným způsobem 
ovlivnit situaci ve znečištění ovzduší. 
Z hlediska výše uvedených skutečností ve vztahu k imisní zátěži z posuzované 
dokumentace vyplývá, že ve stávajícím stavu nejsou limitní hodnoty z hlediska imisní 
zátěže překročeny. 

d) Fauna a flora 
Zpracovatel posudku stanovil podmínky, které musí být splněny před 
započetím a v průběhu stavby. Musím připomenout, že stavba 1. etapy již byla 
zahájena na jaře 2015, aniž jakékoli podobné podmínky byly požadovány. To 
dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako jeden 
celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
Požaduji, aby navrhovaný aktualizovaný biologický průzkum byl zpracován 
bezpečně před zahájením stavby a rozhodně před započetím případně 
nezbytného kácení v území, aby nebyla negativně ovlivněna jeho objektivita. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není věcí zpracovatele posudku komentovat, na základě jakých podmínek 
stanovených v rámci zákona o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících 
složkových zákonů mohla být zahájena realizace první etapy, a to i ve vztahu 
k ochraně přírody. 
Příslušným úřadem byla zpracovateli posudku postoupena dokumentace hodnotící 
vlivy záměru druhé etapy výstavby Bytového parku Roztyly na životní prostředí a 
veřejné zdraví a k této etapě jsou také formulovány podmínky v návrhu stanoviska. 
Posudek dále konstatuje, že vztahu k zoologickému průzkumu lze uvést, že v rámci 
oznámení byl doložen biologický průzkum, kde ze strany 4 lze vyvodit, že na lokalitě 
probíhaly průzkumy v letech 2009 až 2013. V rámci těchto průzkumů byly na lokalitě 
zaznamenány výskyty ropuchy obecné a slepýše křehkého. Výskyt obou druhů nebyl 
v rámci biologického průzkumu provedeného v roce 2014 prokázán.  
Mezi ukončením procesu EIA a případným zahájením stavby bude nepochybně 
časová prodleva, a proto je do návrhu stanoviska formulováno doporučení, aby 
v jarním období roku uvažované výstavby byla provedena aktualizace zoologického 
průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných ohrožených 
druhů; výsledky průzkumů a následně předat příslušnému orgánu ochrany přírody 
(MHMP OOP). 

e) Doprava 
Zpracovatel posudku požaduje posouzení bezpečnosti křižovatky Ryšavého - 
Komárkova a úpravu navrženého valu a protihlukové stěny z hlediska 
rozhledových poměrů. Musím upozornit, že val se začal budovat již při 
zahájení výstavby 1. etapy, aniž by stavební úřad vyhodnotil nebezpečnost 
valu na provoz v křižovatce Ryšavého - Komárkova, i když občanská sdružení 
a občané na tento problém upozorňovali. Upozorňuji, že problémy s 
průjezdností křižovatky Ryšavého - Komárkova jsou již nyní. A proto stejně 
jako v předchozím odstavci musím konstatovat: 
Toto vše dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako 
jeden celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
V rámci posudku je konstatováno, že jako významné se jeví posouzení 
navrhovaných protihlukových opatření (zemní val, protihluková stěna) ve vztahu 
k rozhledovým parametrům křižovatky. Proto je z pohledu zpracovatele posudku 
požadováno, aby v rámci dokumentace pro územní řízení byla doložena odpovídající 
vyjádření dotčených orgánů činných v dopravě, minimálně  odboru dopravních agend 
MHMP a Policie ČR z hlediska rozhledových poměrů v křižovatce ve vztahu 
k navrhovanému protihlukovému opatření. Toto konstatování je v posudku uvedeno 
z toho důvodu, že vlivy na hlukovou situaci v souvislosti s hodnoceným záměrem je 
třeba dle názoru zpracovatele posudku posuzovat z hlediska celkové dopravy 
generované záměrem. 
 
Na základě výše uvedeného nejsou žádné důvody k vydání souhlasného stanoviska 
EIA k záměru Bytový park Roztyly II. Požaduji přepracování dokumentace záměru 
v souladu s mými připomínkami případně záměr v předložené podobě zcela 
zamítnout. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předložený posudek hodnotí způsob vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a na základě tohoto vyhodnocení 
navrhuje stanovisko příslušnému úřadu. Aspekt zamítnutí nebo případného povolení 
záměru není v kompetenci zpracovatele posudku. 
 
12) JUDr. Květuše Bílková 
      vyjádření ze dne 10.11. 2015  bez č.j.  
Podstata vyjádření:  
Jsem 50tiprocentním spoluvlastníkem rodinného domu čp. 2288, Hněvkovská 
14,14800 Praha 4 Chodov. Náš dům se nachází v bezprostředním sousedství 
posuzovaného záměru, takže posuzovaným záměrem bude značně zasažena jak 
stavba samotná, tak životní prostředí a pohoda bydlení. Nesouhlasím proto se 
záměrem Bytový park Roztyly II. 
Zpracovatel posudku se s námitkami spolků, občanů a Prahy 11 vyrovnal způsobem, 
který moje pochybnosti nezmenšil. Naopak nadále jsem toho názoru, že posuzovaný 
záměr developerem bezohledně prosazovaný tzv. salámovou metodou do dotčeného 
území nepatří, protože zničí vše, co zničit může. 
Ztotožňuji se s připomínkami, které k posudku záměru podávají spolky Zelené 
Roztyly a Ochrana Roztyl. 
V průběhu zpracování posudku byla dokumentace záměru upravena a doplněna, a 
veřejnost neměla možnost se k nové verzi dokumentace vyjádřit. Proces posuzování 
vlivů záměrů na životní prostředí má být veřejný. Uvedený postup správního orgánu 
je tedy netransparentní a tudíž nezákonný. 
V této souvislosti upozorňuji na jakýsi „názorový veletoč“ IPR: nejprve vydal k záměru 
negativní stanovisko, protože podle něj záměr území výrazně škodí, avšak nyní IPR 
své negativní stanovisko po kosmetické úpravě dokumentace přehodnotil do 
stanoviska pozitivního. Chci upozornit na skutečnost, že ředitelem odboru územního 
rozvoje Magistrátu se stal bývalý vedoucí odboru územního rozvoje Úřadu MČ Praha 
11 Ing. arch. Jan Kábrt, který už zde záměr prosazoval. Na internetu najdeme 
spoustu ohlasů z denního tisku, ze samotného Magistrátu, od starosty a spolků z 
Jižního Města i od starostů některých městských částí, které upozornily na 
příbuzenské spojení tohoto významného úředníka Magistrátu - jeho bratr Libor 
údajně 20 let spolupracoval s architektonickou kanceláří Romana Kouckého, 
hlavního zpracovatele nového pražského územního plánu právě pro IPR. Např.: 
http://www.hpp11.cz/index.php/36-zpravy/nejnovejsi-zpravy/402-architekt-kabrt-chce-na-
magistrat;  
http://denikreferendum/cz/clanek/20979-spolky-pisi-krnacova-jmenovani-kabrta-je-
nepripustne-primatorka-klickuje;  
http://denikreferendum.cz/clanek/21545-vnitro-kabrt-nezakonne-utajoval-podnety-na-zmenu-
uzemniho-planu a spoustu dalších. 

Ing. arch. Jan Kábrt po rezignaci na služební místo ředitele odboru územního rozvoje 
Magistrátu zde ale zůstal působit jako asistent dlouhodobě uvolněného člena 
zastupitelstva hl.m. Prahy Jana Slezáka. Domnívám se, že Magistrát hl. m. Prahy by 
mohl být v posuzování záměru podjatý a navrhuji, aby posouzení záměru bylo 
svěřeno magistrátu jiného statutárního města. 

http://www.hpp11.cz/index.php/36-zpravy/nejnovejsi-zpravy/402-architekt-kabrt-chce-na-magistrat
http://www.hpp11.cz/index.php/36-zpravy/nejnovejsi-zpravy/402-architekt-kabrt-chce-na-magistrat
http://denikreferendum/cz/clanek/20979-spolky-pisi-krnacova-jmenovani-kabrta-je-nepripustne-primatorka-klickuje
http://denikreferendum/cz/clanek/20979-spolky-pisi-krnacova-jmenovani-kabrta-je-nepripustne-primatorka-klickuje
http://denikreferendum.cz/clanek/21545-vnitro-kabrt-nezakonne-utajoval-podnety-na-zmenu-uzemniho-planu
http://denikreferendum.cz/clanek/21545-vnitro-kabrt-nezakonne-utajoval-podnety-na-zmenu-uzemniho-planu
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Stanovisko zpracovatele posudku: 
Úvodem je třeba konstatovat, že v rámci vypracování posudku v žádném případě 
nedošlo k doplnění dokumentace. Uvedené konstatování vyjadřovatele zřejmě 
vyplývá z ne zcela přesného prostudování posudku, proto je níže uvedeno shrnutí 
tohoto aspektu. 
V rámci zveřejněné dokumentace obdržel příslušný úřad kromě jiných vyjádření i 
vyjádření  Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, p.o. (vyjádření ze dne 
3.2. 2015  č.j.: 200/2015), ze kterého vyplynul požadavek zohlednit  připomínky v 
tomto vyjádření obsažené; toto vyjádření bylo spolu s ostatními vyjádřeními 
předloženo zpracovateli posudku k vyjádření. 
Oznamovatel doplnil a upravil urbanistickou studii tak, aby reagoval na uvedené 
připomínky. Na základě tohoto materiálu získal oznamovatel nové vyjádření Institutu 
plánování a rozvoje hl.m. Prahy č.j. 06383/15 ze dne 3.9.2015, které v době 
vypracování posudku bylo doručeno zpracovateli posudku. 
Zpracovatel posudku si celkem logicky vyžádal podklady podle §9 zák. č.100/2001 
Sb. v platném znění tak, aby získal informace, které vedly Institut plánování a rozvoje 
Hlavního města Prahy ke změně vydaného stanoviska, a aby zejména posoudil, zda-
li úprava projektu může ovlivnit, případně změnit závěry posuzované dokumentace. 
Oznamovatel předložil zpracovateli posudku urbanistickou studii, na základě které 
bylo vydáno nové stanovisko IPR. Na tomto základě si zpracovatel posudku vyžádal 
další doplňující podklad, a to výkresovou část dokumentace EIA, aby posoudil, zda-li 
došlo k nějakým změnám oproti podkladům ve zveřejněné dokumentaci a rozhodl, 
zda-li se jedná o informace, které by vyžadovaly vrácení dokumentace a její nové 
zveřejnění tak, aby nebyl porušen §9, odst. (5) zákona č.100/2001 Sb. Rozbor 
dodaných podkladů je uveden v posudku na straně 60 a 61. Ze zevrubného 
prostudování vyžádaných doplňujících podkladů vyplývá, že nové vyjádření IPR se 
vztahuje na upravenou urbanistickou studii, která není předmětem procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí – z rozboru je patrné, že se jedná o takové 
úpravy, které zcela nesouvisí s hodnocením vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Obdobně ze zevrubného porovnání výkresové části EIA uvedené ve 
vyžádaných doplňujících podkladech a  výkresové části ve zveřejněné dokumentaci 
EIA vyplývá, že nelze najít jakékoliv změny, které by mohly ovlivnit nebo změnit 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí – 
proto také byla tato výkresový část doložena ve vyžádaných doplňujících 
podkladech, aby bylo jednoznačně patrné, že úprava urbanistické studie jako celku 
nemá vliv na výkresovou část dokumentace EIA. Protože urbanistické změny nejsou 
ve výkresové části EIA  v zásadě patrné, jsou na str. 60 a 61 posudku okomentovány 
a vyplývá z nich, že se jedná o následující změny:  
 nová ulice s oboustranným stromořadím je napřímena podél nově vyrovnané 

uliční fronty 
 byl doplněn chodník podél ulice Ryšavého 
 byly doplněny chodníkové přejezdy 
Lze tedy uzavřít, že uvedené úpravy jsou ryze urbanistického charakteru bez 
jakéhokoliv vlivu na vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví. 
Bez komentáře ponechává zpracovatel posudku část vyjádření týkající se IPR jakož i 
zmiňované personální otázky.   
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K samotnému záměru mám zejména následující připomínky:   
a) B.I.I. Název záměru 

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Bytový park 
Roztyly II, Praha 11 - Chodov“. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Je tedy patrné, že pokud by záměr byl zahájen v době platnosti stávajícího zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, jednalo by se o oznámení podlimitního záměru 
dle přílohy č.3a zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. 

Toto tvrzení ve stanovisku zpracovatele posudku nesmí mít žádný vliv na 
rozhodnutí o povolení či zamítnutí záměru. 
Právě záměr Bytový park Roztyly II ukazuje, jak bylo rozhodnutí poslanců v 
novele zákona posunout hranici podlimitních záměrů z hlediska parkovacích 
stání na hranici 500, ovlivněno stavaři, developery a investory na úkor 
obyvatel a životního prostředí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není patrné, proč by konstatování zpracovatele posudku o případném aktuálním 
zařazení záměru mělo jakýmkoliv způsobem ovlivnit rozhodnutí o povolení či 
zamítnutí záměru. Otázku změn zařazení záměrů po novele zákona ponechává 
zpracovatel posudku bez komentáře, protože mu nepřísluší tyto změny komentovat.  

b) Str. 55 - 61 
Za naprosto nepřijatelné považuji přesunutí občanské a veřejné vybavenosti 
pouze do třetí etapy záměru, která je pouze vizí oznamovatele a je též v 
rozporu s územním plánem a rovněž není nijak vymahatelná. Pokud toto hodlá 
IPR a zpracovatel posudku akceptovat, aniž by požadoval předložení celého 
záměru do procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), nemohu než 
konstatovat, že takové jednání je nekompetentní a zřejmě i účelové, aby mohl 
být tento předimenzovaný, monofunkční, danou lokalitu naprosto vytěžující a k 
okolí nešetrný záměr schválen. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předmětem posudku je posouzení záměru, který byl předložen v rámci procesu EIA. 
Z kapitol B.I.2 a B.I.6. je patrný jak rozsah záměru, tak i popis technického a 
technologického řešení záměru. Z posuzovaného rozsahu záměru nevyplývá, že by 
oznamovatel nějaké objekty v předloženém záměru přesouval. 
Zpracovatel posudku hodnotí záměr, který byl předložen oznamovatelem do procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí. Nehodnotí tedy nic, co se vztahuje 
k problematice urbanistické koncepce. Je třeba připomenout, že zpracovateli 
posudku byla předložena k posouzení dokumentace, týkající se II. etapy výstavby 
bytového parku Roztyly, a tento záměr je předloženým posudkem hodnocen, a to 
pouze z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Vlivy související 
s problematikou hlukové a imisní zátěže jsou v posuzované dokumentaci hodnoceny 
pro obě etapy. Otázka umístění případné občanské vybavenosti se týká problematiky 
urbanistické koncepce celého území a nesouvisí s aspektem vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.  Lze tedy uzavřít, že 
urbanistická koncepce není předmětem předkládaného posudku, protože žádný 
takový záměr nebyl do procesu EIA  předložen. 
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c) Hluk 

Za zásadní považuji, že hluková studie, rozptylová studie a posouzení vlivu na 
veřejné zdraví vychází ze zastaralých dat, a to z roku 2012. 
Požaduji proto aktualizaci dopravně inženýrských dat včetně prognózy 
dopravy k výhledovému roku 2017 (resp. očekávaného roku zprovoznění 
záměru) a dále aktualizaci akustické, rozptylové studie a studie vlivu záměru 
na zdraví obyvatel. Požaduji rovněž doložit, že plánovaná zástavba nezhorší 
působení vibrací ve vztahu ke stávající okolní zástavbě, vč. provedení 
pasportizace stávajícího stavu nejbližších obytných objektů z hlediska poruch 
stavebních konstrukcí. Požaduji vyřešení této problematiky v rámci procesu 
EIA a neodkládat tyto problémy do dalších stupňů projektové přípravy, kde je 
již omezená účast veřejnosti. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ve vztahu k uváděné „zastaralosti dat“  lze uvést, že doprava generovaná záměrem 
(v rámci I. i II. etapy záměru) je v posuzované dokumentaci uvedena. Součástí 
posuzované dokumentace je Příloha č.6 – Dopravně inženýrské údaje o intenzitě 
automobilové dopravy pro komunikace Ryšavého a 5. května v Praze 11 pro rok 
2012 a pro etapový stav komunikační sítě pro rok 2017. V rámci hlukové studie je 
k této dopravě dále přičtena doprava generovaná první a druhou etapou 
hodnoceného záměru. V rámci předložené dokumentace EIA tedy zpracovatel 
hlukové studie pracoval s jedinými oficiálními údaji, které v době vypracování 
dokumentace ve vztahu k dopravě na veřejném komunikačním systému byly 
k dispozici. V rámci doložené Přílohy č.6 je uvedeno, že při konstrukci modelových 
výpočtů pro stav roku 2017 se vycházelo z předpokladů postupného naplňování 
ÚPSÚ včetně realizace okolních rozvojových záměrů. Z tohoto pohledu tedy lze 
hlukovou studii v době vypracování dokumentace EIA považovat za aktuální. 
Předložený posudek na straně bezpečnosti na několika místech konstatuje, že do 
doby vypracování dokumentace pro územní řízení může dojít díky otevírání 
některých nových dopravních staveb respektive dalších rozvojových záměrů na 
území hl. m. Prahy ke změnám v intenzitách dopravy na veřejném komunikačním 
systému. Proto je v rámci návrhu stanoviska příslušnému úřadu požadováno, aby v 
rámci dokumentace pro územní řízení byla provedena  aktualizace  hlukové studie z 
dopravy v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku 
a výšku protihlukové stěny na valu) na základě aktuálních dodaných dopravních 
intenzit od TSK hl.m. Prahy a současně byla konkretizována účinná protihluková 
opatření pro zajištění hygienických limitů. 

d) Ovzduší a klima 

V místě záměru (v údolní špatně provětrávané poloze) jsou překračovány 
imisní limity pro benzo(a)pyren a krátkodobé koncentrace prachových částic 
PM10 a NO2. Upozorňujeme, že WHO od roku 2014 doporučuje pro PM2,5 limit 
10 µg.m-3, od roku 2020 by v ČR podle EU měl platit limit 20 µg.m-3, který je 
však dvojnásobný, než je doporučení WHO. Do nadlimitně zatíženého území 
nelze umístit záměr, který by svým provozem vyvolal další zátěž. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ve vztahu k imisním limitům je nezbytné postupovat s odkazem na  platnou 
legislativu v oblasti ochrany ovzduší a stávajícím způsobům vyhodnocení příspěvků 
k imisní zátěži ve vztahu k imisnímu pozadí. 
Ve vztahu k provětratelnosti území se zpracovatel posudku ztotožňuje se závěry 
dokumentace, že se jedná  o prostorově nepříliš rozsáhlé, víceméně bodové objekty, 
které nepředstavují výraznou překážku proudění vzduchu. Ani výška objektů 
nepředstavuje z hlediska proudění významnou překážku. 
Ve vztahu k citovanému zákonu č. 17/1002 Sb. lze uvést ve vztahu k imisní 
respektive hlukové zátěži ve stávajícím stavu následující skutečnosti. 
K zájmovému území se vztahují následující imisní charakteristiky: 

 
Z uvedené tabulky lze vyvodit, že s odkazem na zákon č.201/2012 Sb. není  zájmové 
území  nadlimitně zatíženo. 
Ve vztahu k imisnímu pozadí benzo(a)pyrenu lze ze strany zpracovatele posudku 
upozornit na §12 zákona č.201/2012 Sb.: při vydání stanoviska, závazného 
stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský 
úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností z programů zlepšování kvality 
ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit 
v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které 
mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním 
znečištění přihlíží (toto konstatování platí pro benzo(a)pyren). 
Z hlediska vibrací lze uvést, že uvedená problematika je v dokumentaci komentována 
v kapitole D.I.13.1. na stranách 93 až 95 dokumentace. 
Posudek posléze konstatuje, že v souladu s názorem orgánu ochrany veřejného 
zdraví lze za účelné v rámci další projektové přípravy záměru dokladovat, že 
navrhovaný bytový komplex nezvýší přenos vibrací od metra ke stávající nejbližší 
obytné zástavbě. Pro další projektovou přípravu záměru je proto formulováno  
doporučení aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl doložen detailnější 
popis vibroizolačních opatření vylučujících působení metra na plánovanou výstavbu 
bytového parku; současně bude doloženo, že plánovaná výstavba nezhorší působení 
vibrací ve vztahu ke stávající nejbližší obytné zástavbě s ohledem na plánované 
založení navrhovaných objektů; bude provedeno změření technické seismicity u 
vybraných stávajících objektů obytné zástavby ve stávajícím stavu a následně po 
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realizaci záměru v rámci kolaudačního řízení; při prokazatelné změně, která by 
mohla mít negativní vliv na stávající objekty budou případná opatření realizována na 
náklady investora záměru.  

e) Fauna a flora 

Zpracovatel posudku stanovil podmínky, které musí být splněny před 
započetím a v průběhu stavby. Musím připomenout, že stavba 1. etapy již byla 
zahájena na jaře 2015, aniž jakékoli podobné podmínky byly požadovány. To 
dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako jeden 
celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
Požaduji, aby navrhovaný aktualizovaný biologický průzkum byl zpracován 
bezpečně před zahájením stavby a rozhodně před započetím případně 
nezbytného kácení v území, aby nebyla negativně ovlivněna jeho objektivita. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není věcí zpracovatele posudku komentovat, na základě jakých podmínek 
stanovených v rámci zákona o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících 
složkových zákonů mohla být zahájena realizace první etapy, a to i ve vztahu 
k ochraně přírody. 
Příslušným úřadem byla zpracovateli posudku postoupena dokumentace hodnotící 
vlivy záměru druhé etapy výstavby Bytového parku Roztyly na životní prostředí a 
veřejné zdraví a k této etapě jsou také formulovány podmínky v návrhu stanoviska. 
Posudek dále konstatuje, že vztahu k zoologickému průzkumu lze uvést, že v rámci 
oznámení byl doložen biologický průzkum, kde ze strany 4 lze vyvodit, že na lokalitě 
probíhaly průzkumy v letech 2009 až 2013. V rámci těchto průzkumů byly na lokalitě 
zaznamenány výskyty ropuchy obecné a slepýše křehkého. Výskyt obou druhů nebyl 
v rámci biologického průzkumu provedeného v roce 2014 prokázán.  
Mezi ukončením procesu EIA a případným zahájením stavby bude nepochybně 
časová prodleva, a proto je do návrhu stanoviska formulováno doporučení, aby 
v jarním období roku uvažované výstavby byla provedena aktualizace zoologického 
průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných ohrožených 
druhů; výsledky průzkumů a následně předat příslušnému orgánu ochrany přírody 
(MHMP OOP). 

f) Doprava 
Zpracovatel posudku požaduje posouzení bezpečnosti křižovatky Ryšavého - 
Komárkova a úpravu navrženého valu a protihlukové stěny z hlediska 
rozhledových poměrů. Musím upozornit, že val se začal budovat již při 
zahájení výstavby 1. etapy, aniž by stavební úřad vyhodnotil nebezpečnost 
valu na provoz v křižovatce Ryšavého - Komárkova, i když občanská sdružení 
a občané na tento problém upozorňovali. Upozorňuji, že problémy s 
průjezdností křižovatky Ryšavého - Komárkova (odbočování vlevo v 
křižovatce) jsou již nyní a dá se předpokládat, že budou i v budoucnu a proto 
stejně jako v předchozím odstavci musím konstatovat: 
Upozorňuji, že problémy s průjezdností křižovatky Komárkova - Ryšavého 
(odbočování vlevo v křižovatce) jsou již nyní a dá se předpokládat, že budou i 
v budoucnu. Požaduji, aby úprava křižovatky (např. vyznačení řadících pruhů) 
byla zahrnuta již v rámci současně posuzovaného záměru a aby tento problém 
nebyl odkládán do dalšího stupně projektové přípravy. 
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Toto vše dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako 
jeden celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
V rámci posudku je konstatováno, že jako významné se jeví posouzení 
navrhovaných protihlukových opatření (zemní val, protihluková stěna) ve vztahu 
k rozhledovým parametrům křižovatky. Proto je z pohledu zpracovatele posudku 
požadováno, aby v rámci dokumentace pro územní řízení byla doložena odpovídající 
vyjádření dotčených orgánů činných v dopravě, minimálně  odboru dopravních agend 
MHMP a Policie ČR z hlediska rozhledových poměrů v křižovatce ve vztahu 
k navrhovanému protihlukovému opatření. Toto konstatování je v posudku uvedeno 
z toho důvodu, že vlivy na hlukovou situaci v souvislosti s hodnoceným záměrem je 
třeba dle názoru zpracovatele posudku posuzovat z hlediska celkové dopravy 
generované záměrem. 
Dokumentaci vypracoval Mgr. Radek Jareš, který je držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti autorizace č.34741/ENV/10. Dokumentace byla zpracována v prosinci 
2014 dle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění do 31.3.2015 a byla 
zveřejněna 8.1.2015. Je patrné, že příslušný úřad nevyužil ustanovení §8 odst.(2) 
zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (tedy neshledal, že by dokumentace 
neobsahovala náležitosti na základě tohoto zákona) a nevrátil dokumentaci 
k přepracování. Dle názoru zpracovatele posudku i z toho důvodu, že dokumentace 
na Bytový park Roztyly II, která je předmětem procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí z hlediska rozhodujících synergických vlivů v oblasti vlivů na ovzduší a vlivů 
na hlukovou zátěž zahrnuje jak první, tak i druhou etapu záměru Bytový park Roztyly. 

g) Ovlivnění statiky stávající zástavby nízkopodlažních rodinných domů 

Záměr je navržen do území, kterým v malé hloubce procházejí tunely metra 
„C“, kde v minulosti býval rybník a kde je meliorace a zatrubněný potok. Díky 
nepříznivým geologickým podmínkám se zde vyskytuje přenos vibrací a hluku, 
bludné proudy a vysoká spodní voda - mimochodem právě proto byla část 
území v minulosti svěřena Družstvu pro výstavbu rodinných domků METRO k 
nízkopodlažní zástavbě RD, z nichž RD zejména v řadách v Komárkově a 
Hněvkovské slepé musely být právě pro přenos vibrací a hluku z metra 
založeny na dvojité základové desce s pryžovou vložkou. 
V posudku jsem nikde nenašla věrohodné vyhodnocení vlivů tohoto 
megalomanského vysokopodlažního záměru na stávající zástavbu 
nízkopodlažních RD. Žádám o doplnění a doložení výsledků znaleckým 
posudkem. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Uvedená problematika je v dokumentaci komentována v kapitole D.I.13.1. na 
stranách 93 až 95 dokumentace. 
Posudek posléze konstatuje, že v souladu s názorem orgánu ochrany veřejného 
zdraví lze za účelné v rámci další projektové přípravy záměru dokladovat, že 
navrhovaný bytový komplex nezvýší přenos vibrací od metra ke stávající nejbližší 
obytné zástavbě. Pro další projektovou přípravu záměru je proto formulováno  
doporučení aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl doložen detailnější 
popis vibroizolačních opatření vylučujících působení metra na plánovanou výstavbu 
bytového parku; současně bude doloženo, že plánovaná výstavba nezhorší působení 
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vibrací ve vztahu ke stávající nejbližší obytné zástavbě s ohledem na plánované 
založení navrhovaných objektů; bude provedeno změření technické seismicity u 
vybraných stávajících objektů obytné zástavby ve stávajícím stavu a následně po 
realizaci záměru v rámci kolaudačního řízení; při prokazatelné změně, která by 
mohla mít negativní vliv na stávající objekty budou případná opatření realizována na 
náklady investora záměru.  

h) Pohoda bydlení 

Nesouhlasím s vypořádáním připomínek k zásahu do majetku stávajících 
obyvatel v okolí, osvětlení a oslunění stávající zástavby a pohody bydlení 
stávajících obyvatel a požaduji, aby tato problematika byla vyřešena v rámci 
procesu EIA. 
Požaduji doložit odborným podkladem, že studie vlivu záměru na osvětlení a 
oslunění stávající zástavby není potřeba. Pouhé konstatování oznamovatele, 
že tato studie není potřeba je nedostačující. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předkládaný posudek vychází ze závěrů dokumentace, která konstatuje, že záměr 
nebude mít vzhledem ke své poloze a vzdálenosti od stávajících objektů významný 
vliv na oslunění a denní osvětlení okolní zástavby což vychází z dosud zpracovaných 
projektových podkladů. Pokud by případně záměr v daném území byl realizován, lze 
předpokládat, že budou splněny veškeré požadavky orgánu ochrany veřejného 
zdraví týkající se této problematiky. 
Ve vztahu k problematice vlivů záměru na oslunění a osvětlení se zpracovatel 
posudku ztotožnil se závěrem dokumentace, a to na základě konzultace 
s projektantem záměru. Pro druhou etapu byla zpracována studie oslunění, ze které 
vyplývá, že pro ověření vlivu zastínění okolní bytové zástavby byly vybrány dva 
stávající řadové rodinné domy v ulici Hněvkovská, a to na č. parc. 2117/271 a č. 
parc. 2117/277. V těchto případech nebylo třeba provádět přesný výpočet doby 
proslunění, neboť s dostatečnou rezervou bylo možno dojít k závěru již z jednoduché 
geometrické úvahy.  
Dále bylo ověřeno, že doba proslunění místností v řadových bytových domech v ulici  
Hněvkovská s okny na západ nepoklesne v důsledku navrhované výstavby pod 
požadované hygienické minimum. Zástupce rodinných domů v Komárkově ulici byl 
posouzen na zastínění již v rámci I. etapy s příznivým výsledkem a ostatní obytné 
domy v okolí nemohou být vzhledem k odstupům, orientaci a výškovým poměrům 
navrhovanou výstavbou zastíněny. 
Výše citovaný závěr týkající se zastínění pro zástupce rodinných domů v Komárkově 
ulici byl řešen v rámci I. etapy. Ze závěrů této studie vyplývá, že stávající i 
potenciálně budoucí blízké obytné domy (ulice Komárkova) mají dostatečné odstupy 
a nehrozí jejich zastínění nad úroveň stanovenou v ČSN 730580-1: ta připouští pro 
kategorii 2 prostoru a lokality, která odpovídá umístění stavby (tedy běžné prostory s 
trvalým pobytem lidí), zastínění oken stávajících místností s požadavky na denní 
osvětlení souvislou překážkou viditelnou ze středu posuzovaného okna pod 
výškovým úhlem 30°. 
Nejbližší okno obytných domů v okolí je na jižním průčelí řadového domu na parc. č. 
3323/13. Toto okno bylo posouzeno v samostatné studii proslunění spolu s druhým 
místem na protější straně ulice Komárkovy v místě možné budoucí polohy obytného 
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domu (dle územního plánu). V obou případech je z grafického výstupu v uvedené 
studii patrné, že atiky navrhovaných domů jsou buď zcela (u stávajícího okna domu 
na parc. č. 3323/13) nebo v rozhodujícím rozsahu pod zmíněnou 30° hranicí. Tím je 
potvrzeno úvodní konstatování o dostatečných odstupech a o tom, že zastínění okolí 
je v souladu s hygienickými požadavky. 
Kromě toho je třeba připomenout, že uvedená problematika je standardně v gesci 
orgánu ochrany veřejného zdraví a záměr by nemohl být realizován v případě zjištění 
negativních výstupů z hlediska oslunění a osvětlení. 
 
Na základě výše uvedeného nejsou žádné důvody k vydání souhlasného stanoviska 
EIA k záměru Bytový park Roztyly II. Developer i posuzovatel záměru si musejí být 
vědomi toho, že ani po přepracování a doplnění dokumentace nemůže být záměr 
vyhodnocen kladně. 
Žádám o zamítnutí záměru v předložené podobě. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předložený posudek hodnotí způsob vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a na základě tohoto vyhodnocení 
navrhuje stanovisko příslušnému úřadu. Aspekt zamítnutí nebo případného povolení 
záměru není v kompetenci zpracovatele posudku. 
 
13) Mgr. Romana Hrabáková 
      vyjádření ze dne 11.11. 2015  bez č.j.  
Podstata vyjádření:  
Nesouhlasím se záměrem Bytový park Roztyly II. Ztotožňuji se s připomínkami, které 
k posudku záměru podávají spolky Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl. 
Zpracovatel posudku s námitkami spolků, občanů a Prahy 11 vyrovnal způsobem, 
který moje pochybnosti nezmenšil. 
V průběhu zpracování posudku byla dokumentace záměru upravena a doplněna, a 
veřejnost neměla možnost se k nové verzi dokumentace vyjádřit. Proces posuzování 
vlivů záměrů na životní prostředí má být veřejný. Uvedený postup správního orgánu 
je tedy netransparentní a tím pádem nezákonný. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Úvodem je třeba konstatovat, že v rámci vypracování posudku v žádném případě 
nedošlo k doplnění dokumentace. Uvedené konstatování vyjadřovatele zřejmě 
vyplývá z ne zcela přesného prostudování posudku, proto je níže uvedeno shrnutí 
tohoto aspektu. 
V rámci zveřejněné dokumentace obdržel příslušný úřad kromě jiných vyjádření i 
vyjádření  Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, p.o. (vyjádření ze dne 
3.2. 2015  č.j.: 200/2015), ze kterého vyplynul požadavek zohlednit  připomínky v 
tomto vyjádření obsažené; toto vyjádření bylo spolu s ostatními vyjádřeními 
předloženo zpracovateli posudku k vyjádření. 
Oznamovatel doplnil a upravil urbanistickou studii tak, aby reagoval na uvedené 
připomínky. Na základě tohoto materiálu získal oznamovatel nové vyjádření Institutu 
plánování a rozvoje hl.m. Prahy č.j. 06383/15 ze dne 3.9.2015, které v době 
vypracování posudku bylo doručeno zpracovateli posudku. 
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Zpracovatel posudku si celkem logicky vyžádal podklady podle §9 zák. č.100/2001 
Sb. v platném znění tak, aby získal informace, které vedly Institut plánování a rozvoje 
Hlavního města Prahy ke změně vydaného stanoviska, a aby zejména posoudil, zda-
li úprava projektu může ovlivnit, případně změnit závěry posuzované dokumentace. 
Oznamovatel předložil zpracovateli posudku urbanistickou studii, na základě které 
bylo vydáno nové stanovisko IPR. Na tomto základě si zpracovatel posudku vyžádal 
další doplňující podklad, a to výkresovou část dokumentace EIA, aby posoudil, zda-li 
došlo k nějakým změnám oproti podkladům ve zveřejněné dokumentaci a rozhodl, 
zda-li se jedná o informace, které by vyžadovaly vrácení dokumentace a její nové 
zveřejnění tak, aby nebyl porušen §9, odst. (5) zákona č.100/2001 Sb. Rozbor 
dodaných podkladů je uveden v posudku na straně 60 a 61. Ze zevrubného 
prostudování vyžádaných doplňujících podkladů vyplývá, že nové vyjádření IPR se 
vztahuje na upravenou urbanistickou studii, která není předmětem procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí – z rozboru je patrné, že se jedná o takové 
úpravy, které zcela nesouvisí s hodnocením vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Obdobně ze zevrubného porovnání výkresové části EIA uvedené ve 
vyžádaných doplňujících podkladech a  výkresové části ve zveřejněné dokumentaci 
EIA vyplývá, že nelze najít jakékoliv změny, které by mohly ovlivnit nebo změnit 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí – 
proto také byla tato výkresový část doložena ve vyžádaných doplňujících 
podkladech, aby bylo jednoznačně patrné, že úprava urbanistické studie jako celku 
nemá vliv na výkresovou část dokumentace EIA. Protože urbanistické změny nejsou 
ve výkresové části EIA  v zásadě patrné, jsou na str. 60 a 61 posudku okomentovány 
a vyplývá z nich, že se jedná o následující změny:  
 nová ulice s oboustranným stromořadím je napřímena podél nově vyrovnané 

uliční fronty 
 byl doplněn chodník podél ulice Ryšavého 
 byly doplněny chodníkové přejezdy 
Lze tedy uzavřít, že uvedené úpravy jsou ryze urbanistického charakteru bez 
jakéhokoliv vlivu na vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví. 

Dále ještě uvádím následující připomínky: 
a) B.I.I. Název záměru 

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Bytový park 
Roztyly II, Praha 11 - Chodov“. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Je tedy patrné, že pokud by záměr byl zahájen v době platnosti stávajícího zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, jednalo by se o oznámení podlimitního záměru 
dle přílohy č.3a zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. 

Toto tvrzení ve stanovisku zpracovatele posudku nesmí mít žádný vliv na 
rozhodnutí o povolení či zamítnutí záměru. 
Právě záměr Bytový park Roztyly II ukazuje, jak bylo rozhodnutí poslanců v 
novele zákona posunout hranici podlimitních záměrů z hlediska parkovacích 
stání na hranici 500, ovlivněno stavaři, developery a investory na úkor 
obyvatel a životního prostředí. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není patrné, proč by konstatování zpracovatele posudku o případném aktuálním 
zařazení záměru mělo jakýmkoliv způsobem ovlivnit rozhodnutí o povolení či 
zamítnutí záměru. Otázku změn zařazení záměrů po novele zákona ponechává 
zpracovatel posudku bez komentáře, protože mu nepřísluší tyto změny komentovat.  

b) Str. 55 - 61 
Za naprosto nepřijatelné považuji přesunutí občanské a veřejné vybavenosti 
pouze do třetí etapy záměru, která je pouze vizí oznamovatele a je též v 
rozporu s územním plánem a rovněž není nijak vymahatelná. Pokud toto hodlá 
IPR a zpracovatel posudku akceptovat, aniž by požadoval předložení celého 
záměru do procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), nemohu než 
konstatovat, že takové jednání je nekompetentní a zřejmě i účelové, aby mohl 
být tento předimenzovaný, monofunkční, danou lokalitu naprosto vytěžující a k 
okolí nešetrný záměr schválen. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předmětem posudku je posouzení záměru, který byl předložen v rámci procesu EIA. 
Z kapitol B.I.2 a B.I.6. je patrný jak rozsah záměru, tak i popis technického a 
technologického řešení záměru. Z posuzovaného rozsahu záměru nevyplývá, že by 
oznamovatel nějaké objekty v předloženém záměru přesouval. 
Zpracovatel posudku hodnotí záměr, který byl předložen oznamovatelem do procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí. Nehodnotí tedy nic, co se vztahuje 
k problematice urbanistické koncepce. Je třeba připomenout, že zpracovateli 
posudku byla předložena k posouzení dokumentace, týkající se II. etapy výstavby 
bytového parku Roztyly, a tento záměr je předloženým posudkem hodnocen, a to 
pouze z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Vlivy související 
s problematikou hlukové a imisní zátěže jsou v posuzované dokumentaci hodnoceny 
pro obě etapy. Otázka umístění případné občanské vybavenosti se týká problematiky 
urbanistické koncepce celého území a nesouvisí s aspektem vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.  Lze tedy uzavřít, že 
urbanistická koncepce není předmětem předkládaného posudku, protože žádný 
takový záměr nebyl do procesu EIA  předložen. 

c) Hluk 
Za zásadní považuji, že hluková studie, rozptylová studie a posouzení vlivu na 
veřejné zdraví vychází ze zastaralých dat, a to z roku 2012. 
Požaduji proto aktualizaci dopravně inženýrských dat včetně prognózy 
dopravy k výhledovému roku 2017 (resp. očekávaného roku zprovoznění 
záměru) a dále aktualizaci akustické, rozptylové studie a studie vlivu záměru 
na zdraví obyvatel. Požaduji rovněž doložit, že plánovaná zástavba nezhorší 
působení vibrací ve vztahu ke stávající okolní zástavbě, vč. provedení 
pasportizace stávajícího stavu nejbližších obytných objektů z hlediska poruch 
stavebních konstrukcí. Požaduji vyřešení této problematiky v rámci procesu 
EIA a neodkládat tyto problémy do dalších stupňů projektové přípravy, kde je 
již omezená účast veřejnosti. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ve vztahu k uváděné „zastaralosti dat“  lze uvést, že doprava generovaná záměrem 
(v rámci I. i II. etapy záměru) je v posuzované dokumentaci uvedena. Součástí 
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posuzované dokumentace je Příloha č.6 – Dopravně inženýrské údaje o intenzitě 
automobilové dopravy pro komunikace Ryšavého a 5. května v Praze 11 pro rok 
2012 a pro etapový stav komunikační sítě pro rok 2017. V rámci hlukové studie je 
k této dopravě dále přičtena doprava generovaná první a druhou etapou 
hodnoceného záměru. V rámci předložené dokumentace EIA tedy zpracovatel 
hlukové studie pracoval s jedinými oficiálními údaji, které v době vypracování 
dokumentace ve vztahu k dopravě na veřejném komunikačním systému byly 
k dispozici. V rámci doložené Přílohy č.6 je uvedeno, že při konstrukci modelových 
výpočtů pro stav roku 2017 se vycházelo z předpokladů postupného naplňování 
ÚPSÚ včetně realizace okolních rozvojových záměrů. Z tohoto pohledu tedy lze 
hlukovou studii v době vypracování dokumentace EIA považovat za aktuální. 
Předložený posudek na straně bezpečnosti na několika místech konstatuje, že do 
doby vypracování dokumentace pro územní řízení může dojít díky otevírání 
některých nových dopravních staveb respektive dalších rozvojových záměrů na 
území hl. m. Prahy ke změnám v intenzitách dopravy na veřejném komunikačním 
systému. Proto je v rámci návrhu stanoviska příslušnému úřadu požadováno, aby v 
rámci dokumentace pro územní řízení byla provedena  aktualizace  hlukové studie z 
dopravy v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku 
a výšku protihlukové stěny na valu) na základě aktuálních dodaných dopravních 
intenzit od TSK hl.m. Prahy a současně byla konkretizována účinná protihluková 
opatření pro zajištění hygienických limitů. 
Z hlediska vibrací lze uvést, že uvedená problematika je v dokumentaci komentována 
v kapitole D.I.13.1. na stranách 93 až 95 dokumentace. 
Posudek posléze konstatuje, že v souladu s názorem orgánu ochrany veřejného 
zdraví lze za účelné v rámci další projektové přípravy záměru dokladovat, že 
navrhovaný bytový komplex nezvýší přenos vibrací od metra ke stávající nejbližší 
obytné zástavbě. Pro další projektovou přípravu záměru je proto formulováno  
doporučení aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl doložen detailnější 
popis vibroizolačních opatření vylučujících působení metra na plánovanou výstavbu 
bytového parku; současně bude doloženo, že plánovaná výstavba nezhorší působení 
vibrací ve vztahu ke stávající nejbližší obytné zástavbě s ohledem na plánované 
založení navrhovaných objektů; bude provedeno změření technické seismicity u 
vybraných stávajících objektů obytné zástavby ve stávajícím stavu a následně po 
realizaci záměru v rámci kolaudačního řízení; při prokazatelné změně, která by 
mohla mít negativní vliv na stávající objekty budou případná opatření realizována na 
náklady investora záměru.  

d) Ovzduší a klima 
V místě záměru (v údolní špatně provětrávané poloze) jsou překračovány 
imisní limity pro benzo(a)pyren a krátkodobé koncentrace prachových částic 
PM10 a NO2. Upozorňujeme, že WHO od roku 2014 doporučuje pro PM2,5 limit 
10 µg.m-3, od roku 2020 by v ČR podle EU měl platit limit 20 µg.m-3, který je 
však dvojnásobný, než je doporučení WHO. Do nadlimitně zatíženého území 
nelze umístit záměr, který by svým provozem vyvolal další zátěž. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ve vztahu k imisním limitům je nezbytné postupovat s odkazem na  platnou 
legislativu v oblasti ochrany ovzduší a stávajícím způsobům vyhodnocení příspěvků 
k imisní zátěži ve vztahu k imisnímu pozadí. 
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Ve vztahu k provětratelnosti území se zpracovatel posudku ztotožňuje se závěry 
dokumentace, že se jedná  o prostorově nepříliš rozsáhlé, víceméně bodové objekty, 
které nepředstavují výraznou překážku proudění vzduchu. Ani výška objektů 
nepředstavuje z hlediska proudění významnou překážku. 
Ve vztahu k citovanému zákonu č. 17/1002 Sb. lze uvést ve vztahu k imisní 
respektive hlukové zátěži ve stávajícím stavu následující skutečnosti. 
K zájmovému území se vztahují následující imisní charakteristiky: 

 
Z uvedené tabulky lze vyvodit, že s odkazem na zákon č.201/2012 Sb. není  zájmové 
území  nadlimitně zatíženo. 
Ve vztahu k imisnímu pozadí benzo(a)pyrenu lze ze strany zpracovatele posudku 
upozornit na §12 zákona č.201/2012 Sb.: při vydání stanoviska, závazného 
stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský 
úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností z programů zlepšování kvality 
ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit 
v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které 
mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním 
znečištění přihlíží (toto konstatování platí pro benzo(a)pyren). 

e) Fauna a flora 
Zpracovatel posudku stanovil podmínky, které musí být splněny před 
započetím a v průběhu stavby. Musím připomenout, že stavba 1. etapy již byla 
zahájena na jaře 2015, aniž jakékoli podobné podmínky byly požadovány. To 
dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako jeden 
celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
Požaduji, aby navrhovaný aktualizovaný biologický průzkum byl zpracován 
bezpečně před zahájením stavby a rozhodně před započetím případně 
nezbytného kácení v území, aby nebyla negativně ovlivněna jeho objektivita. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není věcí zpracovatele posudku komentovat, na základě jakých podmínek 
stanovených v rámci zákona o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících 
složkových zákonů mohla být zahájena realizace první etapy, a to i ve vztahu 
k ochraně přírody. 
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Příslušným úřadem byla zpracovateli posudku postoupena dokumentace hodnotící 
vlivy záměru druhé etapy výstavby Bytového parku Roztyly na životní prostředí a 
veřejné zdraví a k této etapě jsou také formulovány podmínky v návrhu stanoviska. 
Posudek dále konstatuje, že vztahu k zoologickému průzkumu lze uvést, že v rámci 
oznámení byl doložen biologický průzkum, kde ze strany 4 lze vyvodit, že na lokalitě 
probíhaly průzkumy v letech 2009 až 2013. V rámci těchto průzkumů byly na lokalitě 
zaznamenány výskyty ropuchy obecné a slepýše křehkého. Výskyt obou druhů nebyl 
v rámci biologického průzkumu provedeného v roce 2014 prokázán.  
Mezi ukončením procesu EIA a případným zahájením stavby bude nepochybně 
časová prodleva, a proto je do návrhu stanoviska formulováno doporučení, aby 
v jarním období roku uvažované výstavby byla provedena aktualizace zoologického 
průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných ohrožených 
druhů; výsledky průzkumů a následně předat příslušnému orgánu ochrany přírody 
(MHMP OOP). 

f) Doprava 
Zpracovatel posudku požaduje posouzení bezpečnosti křižovatky Ryšavého - 
Komárkova a úpravu navrženého valu a protihlukové stěny z hlediska 
rozhledových poměrů. Musím upozornit, že val se začal budovat již při 
zahájení výstavby 1. etapy, aniž by stavební úřad vyhodnotil nebezpečnost 
valu na provoz v křižovatce Ryšavého - Komárkova, i když občanská sdružení 
a občané na tento problém upozorňovali. Upozorňuji, že problémy s 
průjezdností křižovatky Ryšavého - Komárkova (odbočování vlevo v 
křižovatce) jsou již nyní a dá se předpokládat, že budou i v budoucnu a proto 
stejně jako v předchozím odstavci musím konstatovat: 
Upozorňuji, že problémy s průjezdností křižovatky Komárkova - Ryšavého 
(odbočování vlevo v křižovatce) jsou již nyní a dá se předpokládat, že budou i 
v budoucnu. Požaduji, aby úprava křižovatky (např. vyznačení řadících pruhů) 
byla zahrnuta již v rámci současně posuzovaného záměru a aby tento problém 
nebyl odkládán do dalšího stupně projektové přípravy. 
Toto vše dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako 
jeden celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
V rámci posudku je konstatováno, že jako významné se jeví posouzení 
navrhovaných protihlukových opatření (zemní val, protihluková stěna) ve vztahu 
k rozhledovým parametrům křižovatky. Proto je z pohledu zpracovatele posudku 
požadováno, aby v rámci dokumentace pro územní řízení byla doložena odpovídající 
vyjádření dotčených orgánů činných v dopravě, minimálně  odboru dopravních agend 
MHMP a Policie ČR z hlediska rozhledových poměrů v křižovatce ve vztahu 
k navrhovanému protihlukovému opatření. Toto konstatování je v posudku uvedeno 
z toho důvodu, že vlivy na hlukovou situaci v souvislosti s hodnoceným záměrem je 
třeba dle názoru zpracovatele posudku posuzovat z hlediska celkové dopravy 
generované záměrem. 
Dokumentaci vypracoval Mgr. Radek Jareš, který je držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti autorizace č.34741/ENV/10. Dokumentace byla zpracována v prosinci 
2014 dle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění do 31.3.2015 a byla 
zveřejněna 8.1.2015. Je patrné, že příslušný úřad nevyužil ustanovení §8 odst.(2) 
zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (tedy neshledal, že by dokumentace 
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neobsahovala náležitosti na základě tohoto zákona) a nevrátil dokumentaci 
k přepracování. Dle názoru zpracovatele posudku i z toho důvodu, že dokumentace 
na Bytový park Roztyly II, která je předmětem procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí z hlediska rozhodujících synergických vlivů v oblasti vlivů na ovzduší a vlivů 
na hlukovou zátěž zahrnuje jak první, tak i druhou etapu záměru Bytový park Roztyly. 

g) Pohoda bydlení 
Nesouhlasím s vypořádáním připomínek k zásahu do majetku stávajících 
obyvatel v okolí, osvětlení a oslunění stávající zástavby a pohody bydlení 
stávajících obyvatel a požaduji, aby tato problematika byla vyřešena v rámci 
procesu EIA. 
Požaduji doložit odborným podkladem, že studie vlivu záměru na osvětlení a 
oslunění stávající zástavby není potřeba. Pouhé konstatování oznamovatele, 
že tato studie není potřeba je nedostačující. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předkládaný posudek vychází ze závěrů dokumentace, která konstatuje, že záměr 
nebude mít vzhledem ke své poloze a vzdálenosti od stávajících objektů významný 
vliv na oslunění a denní osvětlení okolní zástavby což vychází z dosud zpracovaných 
projektových podkladů. Pokud by případně záměr v daném území byl realizován, lze 
předpokládat, že budou splněny veškeré požadavky orgánu ochrany veřejného 
zdraví týkající se této problematiky. 
Ve vztahu k problematice vlivů záměru na oslunění a osvětlení se zpracovatel 
posudku ztotožnil se závěrem dokumentace, a to na základě konzultace 
s projektantem záměru. Pro druhou etapu byla zpracována studie oslunění, ze které 
vyplývá, že pro ověření vlivu zastínění okolní bytové zástavby byly vybrány dva 
stávající řadové rodinné domy v ulici Hněvkovská, a to na č. parc. 2117/271 a č. 
parc. 2117/277. V těchto případech nebylo třeba provádět přesný výpočet doby 
proslunění, neboť s dostatečnou rezervou bylo možno dojít k závěru již z jednoduché 
geometrické úvahy.  
Dále bylo ověřeno, že doba proslunění místností v řadových bytových domech v ulici  
Hněvkovská s okny na západ nepoklesne v důsledku navrhované výstavby pod 
požadované hygienické minimum. Zástupce rodinných domů v Komárkově ulici byl 
posouzen na zastínění již v rámci I. etapy s příznivým výsledkem a ostatní obytné 
domy v okolí nemohou být vzhledem k odstupům, orientaci a výškovým poměrům 
navrhovanou výstavbou zastíněny. 
Výše citovaný závěr týkající se zastínění pro zástupce rodinných domů v Komárkově 
ulici byl řešen v rámci I. etapy. Ze závěrů této studie vyplývá, že stávající i 
potenciálně budoucí blízké obytné domy (ulice Komárkova) mají dostatečné odstupy 
a nehrozí jejich zastínění nad úroveň stanovenou v ČSN 730580-1: ta připouští pro 
kategorii 2 prostoru a lokality, která odpovídá umístění stavby (tedy běžné prostory s 
trvalým pobytem lidí), zastínění oken stávajících místností s požadavky na denní 
osvětlení souvislou překážkou viditelnou ze středu posuzovaného okna pod 
výškovým úhlem 30°. 
Nejbližší okno obytných domů v okolí je na jižním průčelí řadového domu na parc. č. 
3323/13. Toto okno bylo posouzeno v samostatné studii proslunění spolu s druhým 
místem na protější straně ulice Komárkovy v místě možné budoucí polohy obytného 
domu (dle územního plánu). V obou případech je z grafického výstupu v uvedené 
studii patrné, že atiky navrhovaných domů jsou buď zcela (u stávajícího okna domu 
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na parc. č. 3323/13) nebo v rozhodujícím rozsahu pod zmíněnou 30° hranicí. Tím je 
potvrzeno úvodní konstatování o dostatečných odstupech a o tom, že zastínění okolí 
je v souladu s hygienickými požadavky. 
Kromě toho je třeba připomenout, že uvedená problematika je standardně v gesci 
orgánu ochrany veřejného zdraví a záměr by nemohl být realizován v případě zjištění 
negativních výstupů z hlediska oslunění a osvětlení. 
 
Na základě výše uvedeného nejsou žádné důvody k vydání souhlasného stanoviska 
EIA k záměru Bytový park Roztyly II. Požaduji přepracování dokumentace záměru, 
případně zamítnutí záměru v předložené podobě. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předložený posudek hodnotí způsob vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a na základě tohoto vyhodnocení 
navrhuje stanovisko příslušnému úřadu. Aspekt zamítnutí nebo případného povolení 
záměru není v kompetenci zpracovatele posudku. 
 
14) Koubovi 
      vyjádření ze dne 10.11. 2015  bez č.j.  
Podstata vyjádření:  
Je shromážděno poznání a jsou patrné i zájmy. Developera i občanů. Stojí za to to 
poznání stále opakovat, protože se plným právem říká, že opakování je matka 
Moudrosti, a potom nikdo nemůže říkat, že se to nebo ono neřeklo. Řeklo se to a 
jasně a mockrát. Potom je to už jenom o svědomí, odvaze a ochotě respektovat 
zdravý rozum nebo zájmy, které proti tomuto zdravému rozumu bezohledně stojí a 
vystupují. Zničit a vytěžit cokoliv podle zásady, že i na krachu se dá vydělat, platí v 
tomto případu nadmíru jasně. Stačilo by jenom jít se podívat na místo, kde se má 
stavět a představit si, že do tohoto prostoru budou cpána další auta, která se 
zamýšlenou výstavbou souvisejí. Už teď tady není kde zaparkovat a přetíženost 
území je zřejmá. Peníze, chamtivost a zisk budou argumentovat absurdně a cynicky. 
A v tom je problém obecný. Dokud developer nepochopí jednoduchou věc, že má 
stavět pro lidi a ne pro zisk, do té doby si bude počínat nezodpovědně, bude narážet 
na odpor lidí, který se bude snažit všelijakými jenom ne chytrými způsoby 
překonávat, protože chytře se to překonat ani nedá. Chytrost souvisí s etikou, se 
slušností a ohleduplností. Z psychiatrie je známá věc, že každá nezodpovědnost je 
známkou psychické poruchy, která - pokud se neléčí - přináší normálním lidem 
problémy. Kdo tomuto z jakýchkoliv důvodů straní, podílí se na zlu. Jakákoliv 
bezohlednost se v Životě člověka projeví. I kdyby developer všechno převálcoval, 
štěstí a spokojenost mu to nepřinese. Možná, že už něco z toho začíná chápat. 
Stojí za to si obecné zákony připomínat, jsou tady a není kam před nimi utéct. 
Nesouhlasíme se záměrem Bytový park Roztyly II. Ztotožňujeme se s připomínkami, 
které k posudku záměru podávají spolky Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl. 
Zpracovatel posudku se s námitkami spolků, občanů a Prahy 11 vyrovnal způsobem, 
který naše pochybnosti nezmenšil. 
V průběhu zpracování posudku byla dokumentace záměru upravena a doplněna, a 
veřejnost neměla možnost se k nové verzi dokumentace vyjádřit. Proces posuzování 



 81 

vlivů záměrů na životní prostředí má být veřejný. Uvedený postup správního orgánu 
je tedy netransparentní a tím pádem nezákonný. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Jedná se o konstatování vyjadřovatelů, které bude nepochybně příslušným úřadem 
zohledněno při koncipování stanoviska. 
Úvodem je třeba konstatovat, že v rámci vypracování posudku v žádném případě 
nedošlo k doplnění dokumentace. Uvedené konstatování vyjadřovatele zřejmě 
vyplývá z ne zcela přesného prostudování posudku, proto je níže uvedeno shrnutí 
tohoto aspektu. 
V rámci zveřejněné dokumentace obdržel příslušný úřad kromě jiných vyjádření i 
vyjádření  Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, p.o. (vyjádření ze dne 
3.2. 2015  č.j.: 200/2015), ze kterého vyplynul požadavek zohlednit  připomínky v 
tomto vyjádření obsažené; toto vyjádření bylo spolu s ostatními vyjádřeními 
předloženo zpracovateli posudku k vyjádření. 
Oznamovatel doplnil a upravil urbanistickou studii tak, aby reagoval na uvedené 
připomínky. Na základě tohoto materiálu získal oznamovatel nové vyjádření Institutu 
plánování a rozvoje hl.m. Prahy č.j. 06383/15 ze dne 3.9.2015, které v době 
vypracování posudku bylo doručeno zpracovateli posudku. 
Zpracovatel posudku si celkem logicky vyžádal podklady podle §9 zák. č.100/2001 
Sb. v platném znění tak, aby získal informace, které vedly Institut plánování a rozvoje 
Hlavního města Prahy ke změně vydaného stanoviska, a aby zejména posoudil, zda-
li úprava projektu může ovlivnit, případně změnit závěry posuzované dokumentace. 
Oznamovatel předložil zpracovateli posudku urbanistickou studii, na základě které 
bylo vydáno nové stanovisko IPR. Na tomto základě si zpracovatel posudku vyžádal 
další doplňující podklad, a to výkresovou část dokumentace EIA, aby posoudil, zda-li 
došlo k nějakým změnám oproti podkladům ve zveřejněné dokumentaci a rozhodl, 
zda-li se jedná o informace, které by vyžadovaly vrácení dokumentace a její nové 
zveřejnění tak, aby nebyl porušen §9, odst. (5) zákona č.100/2001 Sb. Rozbor 
dodaných podkladů je uveden v posudku na straně 60 a 61. Ze zevrubného 
prostudování vyžádaných doplňujících podkladů vyplývá, že nové vyjádření IPR se 
vztahuje na upravenou urbanistickou studii, která není předmětem procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí – z rozboru je patrné, že se jedná o takové 
úpravy, které zcela nesouvisí s hodnocením vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Obdobně ze zevrubného porovnání výkresové části EIA uvedené ve 
vyžádaných doplňujících podkladech a  výkresové části ve zveřejněné dokumentaci 
EIA vyplývá, že nelze najít jakékoliv změny, které by mohly ovlivnit nebo změnit 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí – 
proto také byla tato výkresový část doložena ve vyžádaných doplňujících 
podkladech, aby bylo jednoznačně patrné, že úprava urbanistické studie jako celku 
nemá vliv na výkresovou část dokumentace EIA. Protože urbanistické změny nejsou 
ve výkresové části EIA  v zásadě patrné, jsou na str. 60 a 61 posudku okomentovány 
a vyplývá z nich, že se jedná o následující změny:  
 nová ulice s oboustranným stromořadím je napřímena podél nově vyrovnané 

uliční fronty 
 byl doplněn chodník podél ulice Ryšavého 
 byly doplněny chodníkové přejezdy 
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Lze tedy uzavřít, že uvedené úpravy jsou ryze urbanistického charakteru bez 
jakéhokoliv vlivu na vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví. 
 
Dále ještě uvádím následující připomínky:  

a) B.I.I. Název záměru 

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Bytový park 
Roztyly II, Praha 11 - Chodov“. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Je tedy patrné, že pokud by záměr byl zahájen v době platnosti stávajícího zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, jednalo by se o oznámení podlimitního záměru 
dle přílohy č.3a zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. 

Toto tvrzení ve stanovisku zpracovatele posudku nesmí mít žádný vliv na 
rozhodnutí o povolení či zamítnutí záměru. Právě záměr Bytový park Roztyly II 
ukazuje, jak bylo rozhodnutí poslanců v novele zákona posunout hranici 
podlimitních záměrů z hlediska parkovacích stání na hranici 500, ovlivněno 
stavaři, developery a investory na úkor obyvatel a životního prostředí. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není patrné, proč by konstatování zpracovatele posudku o případném aktuálním 
zařazení záměru mělo jakýmkoliv způsobem ovlivnit rozhodnutí o povolení či 
zamítnutí záměru. Otázku změn zařazení záměrů po novele zákona ponechává 
zpracovatel posudku bez komentáře, protože mu nepřísluší tyto změny komentovat.  

b) Str. 55 - 61 

Za naprosto nepřijatelné považuji přesunutí občanské a veřejné vybavenosti 
pouze do třetí etapy záměru, která je pouze vizí oznamovatele a je též v 
rozporu s územním plánem a rovněž není nijak vymahatelná. Pokud toto hodlá 
IPR a zpracovatel posudku akceptovat, aniž by požadoval předložení celého 
záměru do procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), nemohu než 
konstatovat, že takové jednání je nekompetentní a zřejmě i účelové, aby mohl 
být tento předimenzovaný, monofunkční, danou lokalitu naprosto vytěžující a k 
okolí nešetrný záměr schválen. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předmětem posudku je posouzení záměru, který byl předložen v rámci procesu EIA. 
Z kapitol B.I.2 a B.I.6. je patrný jak rozsah záměru, tak i popis technického a 
technologického řešení záměru. Z posuzovaného rozsahu záměru nevyplývá, že by 
oznamovatel nějaké objekty v předloženém záměru přesouval. 
Zpracovatel posudku hodnotí záměr, který byl předložen oznamovatelem do procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí. Nehodnotí tedy nic, co se vztahuje 
k problematice urbanistické koncepce. Je třeba připomenout, že zpracovateli 
posudku byla předložena k posouzení dokumentace, týkající se II. etapy výstavby 
bytového parku Roztyly, a tento záměr je předloženým posudkem hodnocen, a to 
pouze z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Vlivy související 
s problematikou hlukové a imisní zátěže jsou v posuzované dokumentaci hodnoceny 
pro obě etapy. Otázka umístění případné občanské vybavenosti se týká problematiky 
urbanistické koncepce celého území a nesouvisí s aspektem vyhodnocení velikosti a 
významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.  Lze tedy uzavřít, že 
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urbanistická koncepce není předmětem předkládaného posudku, protože žádný 
takový záměr nebyl do procesu EIA  předložen. 

c) Hluk 

Za zásadní považujeme, že hluková studie, rozptylová studie a posouzení 
vlivu na veřejné zdraví vychází ze zastaralých dat, a to z roku 2012. 
Požadujeme proto aktualizaci dopravně inženýrských dat včetně prognózy 
dopravy k výhledovému roku 2017 (resp. očekávaného roku zprovoznění 
záměru) a dále aktualizaci akustické, rozptylové studie a studie vlivu záměru 
na zdraví obyvatel. Požadujeme rovněž doložit, že plánovaná zástavba 
nezhorší působení vibrací ve vztahu ke stávající okolní zástavbě, vč. 
provedení pasportizace stávajícího stavu nejbližších obytných objektů z 
hlediska poruch stavebních konstrukcí. Požadujeme vyřešení této 
problematiky v rámci procesu EIA a neodkládat tyto problémy do dalších 
stupňů projektové přípravy, kde je již omezená účast veřejnosti. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ve vztahu k uváděné „zastaralosti dat“  lze uvést, že doprava generovaná záměrem 
(v rámci I. i II. etapy záměru) je v posuzované dokumentaci uvedena. Součástí 
posuzované dokumentace je Příloha č.6 – Dopravně inženýrské údaje o intenzitě 
automobilové dopravy pro komunikace Ryšavého a 5. května v Praze 11 pro rok 
2012 a pro etapový stav komunikační sítě pro rok 2017. V rámci hlukové studie je 
k této dopravě dále přičtena doprava generovaná první a druhou etapou 
hodnoceného záměru. V rámci předložené dokumentace EIA tedy zpracovatel 
hlukové studie pracoval s jedinými oficiálními údaji, které v době vypracování 
dokumentace ve vztahu k dopravě na veřejném komunikačním systému byly 
k dispozici. V rámci doložené Přílohy č.6 je uvedeno, že při konstrukci modelových 
výpočtů pro stav roku 2017 se vycházelo z předpokladů postupného naplňování 
ÚPSÚ včetně realizace okolních rozvojových záměrů. Z tohoto pohledu tedy lze 
hlukovou studii v době vypracování dokumentace EIA považovat za aktuální. 
Předložený posudek na straně bezpečnosti na několika místech konstatuje, že do 
doby vypracování dokumentace pro územní řízení může dojít díky otevírání 
některých nových dopravních staveb respektive dalších rozvojových záměrů na 
území hl. m. Prahy ke změnám v intenzitách dopravy na veřejném komunikačním 
systému. Proto je v rámci návrhu stanoviska příslušnému úřadu požadováno, aby v 
rámci dokumentace pro územní řízení byla provedena  aktualizace  hlukové studie z 
dopravy v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku 
a výšku protihlukové stěny na valu) na základě aktuálních dodaných dopravních 
intenzit od TSK hl.m. Prahy a současně byla konkretizována účinná protihluková 
opatření pro zajištění hygienických limitů. 
Z hlediska vibrací lze uvést, že uvedená problematika je v dokumentaci komentována 
v kapitole D.I.13.1. na stranách 93 až 95 dokumentace. 
Posudek posléze konstatuje, že v souladu s názorem orgánu ochrany veřejného 
zdraví lze za účelné v rámci další projektové přípravy záměru dokladovat, že 
navrhovaný bytový komplex nezvýší přenos vibrací od metra ke stávající nejbližší 
obytné zástavbě. Pro další projektovou přípravu záměru je proto formulováno  
doporučení aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl doložen detailnější 
popis vibroizolačních opatření vylučujících působení metra na plánovanou výstavbu 
bytového parku; současně bude doloženo, že plánovaná výstavba nezhorší působení 
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vibrací ve vztahu ke stávající nejbližší obytné zástavbě s ohledem na plánované 
založení navrhovaných objektů; bude provedeno změření technické seismicity u 
vybraných stávajících objektů obytné zástavby ve stávajícím stavu a následně po 
realizaci záměru v rámci kolaudačního řízení; při prokazatelné změně, která by 
mohla mít negativní vliv na stávající objekty budou případná opatření realizována na 
náklady investora záměru.  

d) Ovzduší a klima 

V místě záměru (v údolní špatně provětrávané poloze) jsou překračovány 
imisní limity pro benzo(a)pyren a krátkodobé koncentrace prachových částic 
PM10 a NO2. Upozorňujeme, že WHO od roku 2014 doporučuje pro PM2,5 limit 
10 µg.m-3, od roku 2020 by v ČR podle EU měl platit limit 20 µg.m-3, který je 
však dvojnásobný, než je doporučení WHO. Do nadlimitně zatíženého území 
nelze umístit záměr, který by svým provozem vyvolal další zátěž. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ve vztahu k imisním limitům je nezbytné postupovat s odkazem na  platnou 
legislativu v oblasti ochrany ovzduší a stávajícím způsobům vyhodnocení příspěvků 
k imisní zátěži ve vztahu k imisnímu pozadí. 
Ve vztahu k provětratelnosti území se zpracovatel posudku ztotožňuje se závěry 
dokumentace, že se jedná  o prostorově nepříliš rozsáhlé, víceméně bodové objekty, 
které nepředstavují výraznou překážku proudění vzduchu. Ani výška objektů 
nepředstavuje z hlediska proudění významnou překážku. 
Ve vztahu k citovanému zákonu č. 17/1002 Sb. lze uvést ve vztahu k imisní 
respektive hlukové zátěži ve stávajícím stavu následující skutečnosti. 
K zájmovému území se vztahují následující imisní charakteristiky: 

 
Z uvedené tabulky lze vyvodit, že s odkazem na zákon č.201/2012 Sb. není  zájmové 
území  nadlimitně zatíženo. 
Ve vztahu k imisnímu pozadí benzo(a)pyrenu lze ze strany zpracovatele posudku 
upozornit na §12 zákona č.201/2012 Sb.: při vydání stanoviska, závazného 
stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský 
úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností z programů zlepšování kvality 
ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit 
v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které 
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mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním 
znečištění přihlíží (toto konstatování platí pro benzo(a)pyren). 

e) Fauna a flora 
Zpracovatel posudku stanovil podmínky, které musí být splněny před 
započetím a v průběhu stavby. Musím připomenout, že stavba 1. etapy již byla 
zahájena na jaře 2015, aniž jakékoli podobné podmínky byly požadovány. To 
dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako jeden 
celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
Požaduji, aby navrhovaný aktualizovaný biologický průzkum byl zpracován 
bezpečně před zahájením stavby a rozhodně před započetím případně 
nezbytného kácení v území, aby nebyla negativně ovlivněna jeho objektivita. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není věcí zpracovatele posudku komentovat, na základě jakých podmínek 
stanovených v rámci zákona o územním plánování a stavebním řádu a souvisejících 
složkových zákonů mohla být zahájena realizace první etapy, a to i ve vztahu 
k ochraně přírody. 
Příslušným úřadem byla zpracovateli posudku postoupena dokumentace hodnotící 
vlivy záměru druhé etapy výstavby Bytového parku Roztyly na životní prostředí a 
veřejné zdraví a k této etapě jsou také formulovány podmínky v návrhu stanoviska. 
Posudek dále konstatuje, že vztahu k zoologickému průzkumu lze uvést, že v rámci 
oznámení byl doložen biologický průzkum, kde ze strany 4 lze vyvodit, že na lokalitě 
probíhaly průzkumy v letech 2009 až 2013. V rámci těchto průzkumů byly na lokalitě 
zaznamenány výskyty ropuchy obecné a slepýše křehkého. Výskyt obou druhů nebyl 
v rámci biologického průzkumu provedeného v roce 2014 prokázán.  
Mezi ukončením procesu EIA a případným zahájením stavby bude nepochybně 
časová prodleva, a proto je do návrhu stanoviska formulováno doporučení, aby 
v jarním období roku uvažované výstavby byla provedena aktualizace zoologického 
průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných ohrožených 
druhů; výsledky průzkumů a následně předat příslušnému orgánu ochrany přírody 
(MHMP OOP). 

f) Doprava 
Zpracovatel posudku požaduje posouzení bezpečnosti křižovatky Ryšavého - 
Komárkova a úpravu navrženého valu a protihlukové stěny z hlediska 
rozhledových poměrů. Musíme upozornit, že val se začal budovat již při 
zahájení výstavby 1. etapy, aniž by stavební úřad vyhodnotil nebezpečnost 
valu na provoz v křižovatce Ryšavého - Komárkova, i když občanská sdružení 
a občané na tento problém upozorňovali. Upozorňujeme, že problémy s 
průjezdností křižovatky Ryšavého - Komárkova (odbočování vlevo v 
křižovatce) jsou již nyní a dá se předpokládat, že budou i v budoucnu a proto 
stejně jako v předchozím odstavci musím konstatovat: 
Toto vše dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako 
jeden celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
Upozorňuji, že problémy s průjezdností křižovatky Komárkova - Ryšavého 
(odbočování vlevo v křižovatce) jsou již nyní a dá se předpokládat, že budou i 
v budoucnu. Požadujeme, aby úprava křižovatky (např. vyznačení řadících 
pruhů) byla zahrnuta již v rámci současně posuzovaného záměru a aby tento 
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problém nebyl odkládán do dalšího stupně projektové přípravy. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
V rámci posudku je konstatováno, že jako významné se jeví posouzení 
navrhovaných protihlukových opatření (zemní val, protihluková stěna) ve vztahu 
k rozhledovým parametrům křižovatky. Proto lze z pohledu zpracovatele posudku 
požadováno, aby v rámci dokumentace pro územní řízení byla doložena odpovídající 
vyjádření dotčených orgánů činných v dopravě, minimálně  odboru dopravních agend 
MHMP a Policie ČR z hlediska rozhledových poměrů v křižovatce ve vztahu 
k navrhovanému protihlukovému opatření. Toto konstatování je v posudku uvedeno 
z toho důvodu, že vlivy na hlukovou situaci v souvislosti s hodnoceným záměrem je 
třeba dle názoru zpracovatele posudku posuzovat z hlediska celkové dopravy 
generované záměrem. 
Dokumentaci vypracoval Mgr. Radek Jareš, který je držitelem osvědčení odborné 
způsobilosti autorizace č.34741/ENV/10. Dokumentace byla zpracována v prosinci 
2014 dle přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. v platném znění do 31.3.2015 a byla 
zveřejněna 8.1.2015. Je patrné, že příslušný úřad nevyužil ustanovení §8 odst.(2) 
zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (tedy neshledal, že by dokumentace 
neobsahovala náležitosti na základě tohoto zákona) a nevrátil dokumentaci 
k přepracování. Dle názoru zpracovatele posudku i z toho důvodu, že dokumentace 
na Bytový park Roztyly II, která je předmětem procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí z hlediska rozhodujících synergických vlivů v oblasti vlivů na ovzduší a vlivů 
na hlukovou zátěž zahrnuje jak první, tak i druhou etapu záměru Bytový park Roztyly. 

g) Pohoda bydlení 
Nesouhlasíme s vypořádáním připomínek k zásahu do majetku stávajících 
obyvatel v okolí, osvětlení a oslunění stávající zástavby a pohody bydlení 
stávajících obyvatel a požadujeme, aby tato problematika byla vyřešena v 
rámci procesu EIA. 
Požaduji doložit odborným podkladem, že studie vlivu záměru na osvětlení a 
oslunění stávající zástavby není potřeba. Pouhé konstatování oznamovatele, 
že tato studie není potřeba je nedostačující. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předkládaný posudek vychází ze závěrů dokumentace, která konstatuje, že záměr 
nebude mít vzhledem ke své poloze a vzdálenosti od stávajících objektů významný 
vliv na oslunění a denní osvětlení okolní zástavby což vychází z dosud zpracovaných 
projektových podkladů. Pokud by případně záměr v daném území byl realizován, lze 
předpokládat, že budou splněny veškeré požadavky orgánu ochrany veřejného 
zdraví týkající se této problematiky. 
Ve vztahu k problematice vlivů záměru na oslunění a osvětlení se zpracovatel 
posudku ztotožnil se závěrem dokumentace, a to na základě konzultace 
s projektantem záměru. Pro druhou etapu byla zpracována studie oslunění, ze které 
vyplývá, že pro ověření vlivu zastínění okolní bytové zástavby byly vybrány dva 
stávající řadové rodinné domy v ulici Hněvkovská, a to na č. parc. 2117/271 a č. 
parc. 2117/277. V těchto případech nebylo třeba provádět přesný výpočet doby 
proslunění, neboť s dostatečnou rezervou bylo možno dojít k závěru již z jednoduché 
geometrické úvahy.  
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Dále bylo ověřeno, že doba proslunění místností v řadových bytových domech v ulici  
Hněvkovská s okny na západ nepoklesne v důsledku navrhované výstavby pod 
požadované hygienické minimum. Zástupce rodinných domů v Komárkově ulici byl 
posouzen na zastínění již v rámci I. etapy s příznivým výsledkem a ostatní obytné 
domy v okolí nemohou být vzhledem k odstupům, orientaci a výškovým poměrům 
navrhovanou výstavbou zastíněny. 
Výše citovaný závěr týkající se zastínění pro zástupce rodinných domů v Komárkově 
ulici byl řešen v rámci I. etapy. Ze závěrů této studie vyplývá, že stávající i 
potenciálně budoucí blízké obytné domy (ulice Komárkova) mají dostatečné odstupy 
a nehrozí jejich zastínění nad úroveň stanovenou v ČSN 730580-1: ta připouští pro 
kategorii 2 prostoru a lokality, která odpovídá umístění stavby (tedy běžné prostory s 
trvalým pobytem lidí), zastínění oken stávajících místností s požadavky na denní 
osvětlení souvislou překážkou viditelnou ze středu posuzovaného okna pod 
výškovým úhlem 30°. 
Nejbližší okno obytných domů v okolí je na jižním průčelí řadového domu na parc. č. 
3323/13. Toto okno bylo posouzeno v samostatné studii proslunění spolu s druhým 
místem na protější straně ulice Komárkovy v místě možné budoucí polohy obytného 
domu (dle územního plánu). V obou případech je z grafického výstupu v uvedené 
studii patrné, že atiky navrhovaných domů jsou buď zcela (u stávajícího okna domu 
na parc. č. 3323/13) nebo v rozhodujícím rozsahu pod zmíněnou 30° hranicí. Tím je 
potvrzeno úvodní konstatování o dostatečných odstupech a o tom, že zastínění okolí 
je v souladu s hygienickými požadavky. 
Kromě toho je třeba připomenout, že uvedená problematika je standardně v gesci 
orgánu ochrany veřejného zdraví a záměr by nemohl být realizován v případě zjištění 
negativních výstupů z hlediska oslunění a osvětlení. 

 
Na základě výše uvedeného nejsou žádné důvody k vydání souhlasného stanoviska 
EIA k záměru Bytový park Roztyly II. Požadujeme přepracování dokumentace 
záměru, případně zamítnutí záměru v předložené podobě. 
Doba, kdy se nebude stavět pro zisk, kdy se od zvěrstev vytvořených honbou za 
ziskem přistoupí k výstavbě pro lidi a při respektování jejich zájmů zase nastane. O 
tom není pochyb, udělejme tedy všichni, každý podle svých možností, aby ten stav 
už začal teď, v tuto chvíli. Není na co čekat. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předložený posudek hodnotí způsob vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a na základě tohoto vyhodnocení 
navrhuje stanovisko příslušnému úřadu. Aspekt zamítnutí nebo případného povolení 
záměru není v kompetenci zpracovatele posudku. 
 
15) Roman Růžek 
      vyjádření ze dne 13.11. 2015  bez č.j.  
Podstata vyjádření:  
Jako majitel sousedního pozemku a nemovitosti (RD) na adrese Hněvkovská 13 
(parc. č. 2117/75 a 2117/364) nesouhlasím se záměrem Bytový park Roztyly II. 
K záměru EIA a dokumentaci ke stavbě Bytový park Roztyly II se již dříve vyjádřilo 
několik organizací, spolků i občanů, (viz např. dopisy ze dne 2. 1. 2014 k 
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zjišťovacímu řízení a ze dne 5.2.2015 od Ochrana Roztyl, z.s.). Dokumentace vůbec 
nezohledňuje dříve zaslané připomínky. Řešení záměru stavby je v dokumentaci 
stejné jako v oznámení. 
Zpracovatel posudku se s dříve vznesenými námitkami (např. Prahy 11) vyrovnal tak, 
že pochybnosti o možném poškození mé stavby vlivem změny vodního režimu v 
podloží, výrazného zvýšení hlukové zátěže lokality i tedy i RD v mém vlastnictví, 
zvýšení přenosu vibrací v podloží a tím i reálnou možnost výrazného poškození RD 
nezmenšil. Nejsou stanoveny podmínky pro monitorování změn a to ani pro první 
etapu výstavby Parku. 
V současné době po zahájení prací na první etapě již dochází ke změnám ve výše 
specifikovaných oblastech bez jakéhokoli dokumentování a monitorování. 
V průběhu zpracování posudku oznamovatel upravil a doplnil záměr tak, aby 
reagoval na připomínky uvedené ve vyjádření IPRu (ze dne 3.2.2015). Byla 
předložena nová urbanistická studie pro celé území vlastněné Alborgem a fakticky 
došlo k doplnění dokumentace. Dokumentace měla být vrácena k přepracování a 
doplněná dokumentace měla být zveřejněna. Vše se mělo objevit v informačním 
systému EIA na www stránce http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA PHA894 a 
veřejnost měla být o těchto skutečnost informována oznámením. Tento postup nebyl 
dodržen, a ani já osobně jsem se nemohl o doplnění dokumentace nedozvědět dříve, 
než z posudku záměru. 
Prohlašuji, že se tímto nezákonným postupem cítím poškozen na svých právech. 
Současně prohlašuji, že stavby Bytového parku Roztyly I, II i III jsou prokazatelně 
jednou jedinou stavbou a v tomto smyslu musí být projednávány v jednom řízení. 
Rovněž toto považuji za nezákonný postup a cítím se jím poškozen na svých 
právech. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Úvodem je třeba konstatovat, že v rámci vypracování posudku v žádném případě 
nedošlo k doplnění dokumentace. Uvedené konstatování vyjadřovatele zřejmě 
vyplývá z ne zcela přesného prostudování posudku, proto je níže uvedeno shrnutí 
tohoto aspektu. 
Ve vztahu ke vzneseným námitkám o nevypořádání připomínek vznesených 
k dokumentaci lze uvést následující skutečnosti: 
Ve vtahu k vodnímu režimu je v posudku uvedeno, že vzhledem k hydrogeologickým 
poměrům v zájmovém území považuje zpracovatel posudku za účelné detailněji 
prověřit pohyb podzemní vody v zájmovém území, tak, aby skutečně bylo 
jednoznačně vyloučeno riziko podmáčení stávajících objektů a následně tedy i jejich 
znehodnocení. ve vztahu k této skutečnost je posudkem doporučeno, aby v rámci 
dokumentace pro stavební povolení byl pro celé zájmové území  vypracován 
podrobný hydrogeologický průzkum, který bude dokladovat, že záměrem nedojde ke 
zhoršení hydrogeologických podmínek v zájmovém území a současně bude 
jednoznačně vylučovat, že by realizací záměru mohlo dojít k podmáčení stávajících 
objektů. Dále posudek doporučuje, aby na základě hydrogeologického průzkumu byl 
v dokumentaci pro stavební povolení specifikován přibližný přítok dnem stavební 
jámy, byl doložen návrh na zajištění stavební jámy jakož i návrh na čerpání 
podzemní vody a způsob nakládání s čerpanou podzemní vodou ve vztahu k jejím 
kvalitativním a kvantitativním parametrům.  

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA
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Z hlediska vibrací lze uvést, že uvedená problematika je v dokumentaci komentována 
v kapitole D.I.13.1. na stranách 93 až 95 dokumentace. 
Posudek posléze konstatuje, že v souladu s názorem orgánu ochrany veřejného 
zdraví lze za účelné v rámci další projektové přípravy záměru dokladovat, že 
navrhovaný bytový komplex nezvýší přenos vibrací od metra ke stávající nejbližší 
obytné zástavbě. Pro další projektovou přípravu záměru je proto formulováno  
doporučení aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl doložen detailnější 
popis vibroizolačních opatření vylučujících působení metra na plánovanou výstavbu 
bytového parku; současně bude doloženo, že plánovaná výstavba nezhorší působení 
vibrací ve vztahu ke stávající nejbližší obytné zástavbě s ohledem na plánované 
založení navrhovaných objektů; bude provedeno změření technické seismicity u 
vybraných stávajících objektů obytné zástavby ve stávajícím stavu a následně po 
realizaci záměru v rámci kolaudačního řízení; při prokazatelné změně, která by 
mohla mít negativní vliv na stávající objekty budou případná opatření realizována na 
náklady investora záměru.  
Ve vztahu k monitorování změn lze uvést, že jak monitoring vibrací, tak měření hluku 
je v podmínkách stanoviska zapracováno. 
V rámci zveřejněné dokumentace obdržel příslušný úřad kromě jiných vyjádření i 
vyjádření  Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, p.o. (vyjádření ze dne 
3.2. 2015  č.j.: 200/2015), ze kterého vyplynul požadavek zohlednit  připomínky v 
tomto vyjádření obsažené; toto vyjádření bylo spolu s ostatními vyjádřeními 
předloženo zpracovateli posudku k vyjádření. 
Oznamovatel doplnil a upravil urbanistickou studii tak, aby reagoval na uvedené 
připomínky. Na základě tohoto materiálu získal oznamovatel nové vyjádření Institutu 
plánování a rozvoje hl.m. Prahy č.j. 06383/15 ze dne 3.9.2015, které v době 
vypracování posudku bylo doručeno zpracovateli posudku. 
Zpracovatel posudku si celkem logicky vyžádal podklady podle §9 zák. č.100/2001 
Sb. v platném znění tak, aby získal informace, které vedly Institut plánování a rozvoje 
Hlavního města Prahy ke změně vydaného stanoviska, a aby zejména posoudil, zda-
li úprava projektu může ovlivnit, případně změnit závěry posuzované dokumentace. 
Oznamovatel předložil zpracovateli posudku urbanistickou studii, na základě které 
bylo vydáno nové stanovisko IPR. Na tomto základě si zpracovatel posudku vyžádal 
další doplňující podklad, a to výkresovou část dokumentace EIA, aby posoudil, zda-li 
došlo k nějakým změnám oproti podkladům ve zveřejněné dokumentaci a rozhodl, 
zda-li se jedná o informace, které by vyžadovaly vrácení dokumentace a její nové 
zveřejnění tak, aby nebyl porušen §9, odst. (5) zákona č.100/2001 Sb. Rozbor 
dodaných podkladů je uveden v posudku na straně 60 a 61. Ze zevrubného 
prostudování vyžádaných doplňujících podkladů vyplývá, že nové vyjádření IPR se 
vztahuje na upravenou urbanistickou studii, která není předmětem procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí – z rozboru je patrné, že se jedná o takové 
úpravy, které zcela nesouvisí s hodnocením vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Obdobně ze zevrubného porovnání výkresové části EIA uvedené ve 
vyžádaných doplňujících podkladech a  výkresové části ve zveřejněné dokumentaci 
EIA vyplývá, že nelze najít jakékoliv změny, které by mohly ovlivnit nebo změnit 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí – 
proto také byla tato výkresový část doložena ve vyžádaných doplňujících 
podkladech, aby bylo jednoznačně patrné, že úprava urbanistické studie jako celku 
nemá vliv na výkresovou část dokumentace EIA. Protože urbanistické změny nejsou 
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ve výkresové části EIA  v zásadě patrné, jsou na str. 60 a 61 posudku okomentovány 
a vyplývá z nich, že se jedná o následující změny:  
 nová ulice s oboustranným stromořadím je napřímena podél nově vyrovnané 

uliční fronty 
 byl doplněn chodník podél ulice Ryšavého 
 byly doplněny chodníkové přejezdy 
Lze tedy uzavřít, že uvedené úpravy jsou ryze urbanistického charakteru bez 
jakéhokoliv vlivu na vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví. 
Ve vztahu ke způsobu projednání záměru zpracovatel posudku konstatuje, že 
posuzuje záměr v rozsahu, který byl příslušnému úřadu předložen a který příslušný 
úřad zveřejnil. Jedná se tedy o konstatování vyjadřovatelů, které bude nepochybně 
příslušným úřadem zohledněno při koncipování stanoviska. 
 
Zásadně nemohu souhlasit s následujícími body uvedenými v posudku: 

a) B.I.I. Název záměru 

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Bytový park 
Roztyly II, Praha 11 - Chodov“. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Záměr je zařazen do Kategorie II, bod 10.6 - Skladově nebo obchodní komplexy 
včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; 
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu “ kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává 
orgán kraje, v tomto případě Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí. 
Zpracovatel posudku upozorňuje, že výše uvedené zařazení záměru vyplývá z dikce 
zákona č.100/2001 Sb. před jeho poslední novelizací. 
Podle aktuálně platného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí by se jednalo 
o následující zařazení: 
10.6 Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 
20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. 
Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné 
plochy.  
Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou nad 6 000 
m2 zastavěné plochy. 
Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu.  
Je patrné, že pokud by záměr byl zahájen v době platnosti stávajícího zákona o 
posuzování vlivů na životní prostředí, jednalo by se o oznámení podlimitního záměru 
dle přílohy č3a zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. 

Poslední odstavec ve stanovisku zpracovatele posudku nesmí mít žádný vliv 
na rozhodnutí o povolení či zamítnutí záměru. 
Kapacita parkovacích míst však nemůže být jediným ukazatelem, zda zařadit 
záměr do podlimitní kategorie. Zodpovědný úředník by měl zhodnotit, jak velký 
vliv na okolí může záměr přinést, a tak může být ve zjišťovacím řízení i záměr 
tabulkově podlimitní. 
V případě bytového parku Roztyly II je evidentní, že záměr významně ovlivní 
okolí, které je již v současné době nadlimitně zatížené, a dále může mít 
významný vliv na stanoviště zvláště chráněných živočichů stejně jako na 



 91 

okolní zástavbu z hlediska vibrací a tedy v každém případě musí být 
posuzován podle zákona. 
Dosud nebylo ani v rámci etapy I Bytového parku Roztyly, ani nikdy jindy 
provedeno reálné měření současné hlukové zátěže lokality, současného stavu 
v oblasti přenosu vibrací podloží, nebyly doloženy měřené hydrogeologické 
podmínky v okolí stavby před zahájením stavby. Zde se projevuje akceptace 
tzv. „salámové“ metody výstavby, kdy není jasné, co se vlastně posudkem 
posuzuje. Je to vliv na stav před zahájením stavby jako celku, nebo vliv 
Bytového parku Roztyly II samostatně pro stav až po dokončení první etapy 
výstavby? 
Již nyní je zřejmé výrazné ovlivnění hydrogeologických změn (poklesu 
spodních vod a tedy i sedáním podloží v těsné blízkosti okolí mé nemovitosti) i 
změn v přenosu vibrací podložím z první etapy, což nutně musí vést k 
výraznému poškození mé nemovitosti. 
Tato „salámová metoda“ dělení záměru NESMĚLA BÝT VŮBEC 
PŘIPUŠTĚNA. Tento postup považuji za typický příklad, jak se vyhovuje 
velkým developerům bez ohledu na zájmy občanů a ochrany jejich majetku. V 
důsledku této činnosti, resp. připuštění „salámové“ metody se zpracovatel 
posudku osobně podílí na neserióznosti jednání developera a měl by být i 
následně osobně zodpovědný za následné škody, které vzniknou na mém 
majetku i majetku všech okolních nemovitostí. 
Bytový park Roztyly typickým příkladem aplikace salámové metody. I když 
Bytový park Roztyly I je samostatně podlimitní, nyní posuzovaný Bytový park 
Roztyly II a připravovaná 3. etapa zástavby, kterou nyní investor prezentuje, 
aby uspokojil námitky, v souhrnu podlimitními nejsou. Zpracovatel posudku 
„salámovou“ metodu přijímá a podporuje, aniž by jako zásadní požadoval 
zpracování varianty celkového řešení záměru včetně etapy III. (Otázkou je, 
zda by v tom případě neměl být záměr posuzován dokonce v procesu SEA.) V 
tomto smyslu si zpracovatel posudku musí uvědomit svou osobní 
zodpovědnost za všechny následné škody. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není patrné, proč by konstatování zpracovatele posudku o případném aktuálním 
zařazení záměru mělo jakýmkoliv způsobem ovlivnit rozhodnutí o povolení či 
zamítnutí záměru. Otázku změn zařazení záměrů po novele zákona ponechává 
zpracovatel posudku bez komentáře, protože mu nepřísluší tyto změny komentovat.  
Ani příslušnému úřadu nepřísluší zhodnotit, jak velký vliv na okolí záměr může 
přinést – kapacity jsou jasně dané zákonem a v těchto intencích musí příslušný úřad 
postupovat.  
Ve vztahu k citované „salámové metodě“ je patrné, že příslušný úřad nevyužil 
ustanovení §8 odst.(2) zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (tedy neshledal, že 
by dokumentace neobsahovala náležitosti na základě tohoto zákona) a nevrátil 
dokumentaci k přepracování. Dle názoru zpracovatele posudku i z toho důvodu, že 
dokumentace na Bytový park Roztyly II, která je předmětem procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí z hlediska rozhodujících synergických vlivů v oblasti vlivů na 
ovzduší a vlivů na hlukovou zátěž zahrnuje jak první, tak i druhou etapu záměru 
Bytový park Roztyly. Bude-li realizována další případná  etapa výstavby bytového 
parku, potom nepochybně budou muset být, tak jako v rámci předložené druhé 
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etapy, hodnoceny synergické vlivy spolu s předcházejícími etapami záměru. Otázku 
SEA nepřísluší komentovat zpracovateli posudku. Požadavek na případně SEA 
hodnocení není věcí zpracovatele posudku.  
Otázka vlivu na stanoviště chráněných druhů živočichů je pro hodnocenu etapu 
posudkem řešena a opět je třeba připomenout, že udělení případných výjimek není 
věcí zpracovatele posudku, ale příslušného orgánu ochrany přírody. Opět platí, že 
nebude-li případná výjimka udělena, nemůže být záměr v navrženém rozsahu 
realizován. 
K zájmovému území se vztahují následující imisní charakteristiky: 

 
Z uvedené tabulky lze vyvodit, že s odkazem na zákon č.201/2012 Sb. není  zájmové 
území  nadlimitně zatíženo. 
Ve vztahu k imisnímu pozadí benzo(a)pyrenu lze ze strany zpracovatele posudku 
upozornit na §12 zákona č.201/2012 Sb.: při vydání stanoviska, závazného 
stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský 
úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností z programů zlepšování kvality 
ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit 
v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které 
mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním 
znečištění přihlíží (toto konstatování platí pro benzo(a)pyren). 
Pro ověření skutečné hladiny hluku v území bylo v rámci zpracování studie 
provedeno měření hluku v terénu, které proběhlo 24. září 2014 na volném 
prostranství na parcele č. 3322/1 v prostoru navrhovaného záměru na hranici jižní 
fasády objektu G ve výšce 4 m nad úrovní terénu ve vzdálenosti 40 m od osy ulice 
Ryšavého. Při měření byla zaznamenána ekvivalentní hladina hluku LAeq, 3h = 49,9 
dB.  
Z hlukové studie vyplývá, že ve stavu před výstavbou záměru lze v nejbližším okolí 
očekávat v denní době (6 až 22 hod) nejvyšší hodnoty u stávající zástavby do 57,8 
dB, a to u objektu v blízkosti ulice Ryšavého (jedná se o západní fasádu objektu v 
Kloboukově ulici). V noční době (22 – 6 hod) se budou vypočtené hodnoty LAeq,noc 
ustávající zástavby pohybovat do 50,0 dB. Uvedené závěry vyplývají z tabulky č.5 
Akustické studie pro výpočtové body č.1 až č.19. 
Příspěvky záměru jsou však nulové nebo max. do 0,2 dB (většinově  u stávající 
zástavby dochází ke snížení dopadajícího hluku)  a podle nařízení vlády č. 272/2011 
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Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny 
hlukového ukazatele nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdílu 
pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. 
Z hlediska výše uvedených skutečností ve vztahu k imisní a hlukové zátěži 
z posuzované dokumentace vyplývá, že ve stávajícím stavu nejsou limitní hodnoty 
z hlediska imisní nebo hlukové zátěže překročeny. 
Ve vtahu k vodnímu režimu je v posudku uvedeno, že vzhledem k hydrogeologickým 
poměrům v zájmovém území považuje zpracovatel posudku za účelné detailněji 
prověřit pohyb podzemní vody v zájmovém území, tak, aby skutečně bylo 
jednoznačně vyloučeno riziko podmáčení stávajících objektů a následně tedy i jejich 
znehodnocení. ve vztahu k této skutečnost je posudkem doporučeno, aby v rámci 
dokumentace pro stavební povolení byl pro celé zájmové území  vypracován 
podrobný hydrogeologický průzkum, který bude dokladovat, že záměrem nedojde ke 
zhoršení hydrogeologických podmínek v zájmovém území a současně bude 
jednoznačně vylučovat, že by realizací záměru mohlo dojít k podmáčení stávajících 
objektů. Dále posudek doporučuje, aby na základě hydrogeologického průzkumu byl 
v dokumentaci pro stavební povolení specifikován přibližný přítok dnem stavební 
jámy, byl doložen návrh na zajištění stavební jámy jakož i návrh na čerpání 
podzemní vody a způsob nakládání s čerpanou podzemní vodou ve vztahu k jejím 
kvalitativním a kvantitativním parametrům.  
Ve vztahu k citované „salámové metodě“ je patrné, že příslušný úřad nevyužil 
ustanovení §8 odst.(2) zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (tedy neshledal, že 
by dokumentace neobsahovala náležitosti na základě tohoto zákona) a nevrátil 
dokumentaci k přepracování. Dle názoru zpracovatele posudku i z toho důvodu, že 
dokumentace na Bytový park Roztyly II, která je předmětem procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí z hlediska rozhodujících synergických vlivů v oblasti vlivů na 
ovzduší a vlivů na hlukovou zátěž zahrnuje jak první, tak i druhou etapu záměru 
Bytový park Roztyly. Bude-li realizována další případná  etapa výstavby bytového 
parku, potom nepochybně budou muset být, tak jako v rámci předložené druhé 
etapy, hodnoceny synergické vlivy spolu s předcházejícími etapami záměru. Otázku 
SEA nepřísluší komentovat zpracovateli posudku. Požadavek na případně SEA 
hodnocení není věcí zpracovatele posudku.  
Ve vztahu ke konstatování, že „si zpracovatel posudku musí uvědomit svou osobní 
zodpovědnost za všechny následné škody“ zpracovatel posudku konstatuje, že je a 
v rámci veřejného projednání bude připraven obhájit vše, co je uvedeno v posudku a 
co se týká záměru, který byl předložen příslušným úřadem do procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí a k čemuž jsou posudkem formulovány podmínky do návrhu 
stanoviska. Otázka na postup příslušného úřadu v procesu EIA ve vztahu ke 
způsobu zveřejnění I. a II. etapy nepřísluší hodnotit zpracovateli posudku.  
Důvod, proč byl záměr II. etapy zveřejněn tak, jak byl předložen, dle názoru 
zpracovatele posudku (se kterým se ztotožňuje je) spočívá v tom, že  dokumentace 
na Bytový park Roztyly II, která je předmětem procesu posuzování vlivů na životní 
prostředí z hlediska rozhodujících synergických vlivů v oblasti vlivů na ovzduší a vlivů 
na hlukovou zátěž zahrnuje jak první, tak i druhou etapu záměru Bytový park Roztyly. 
Bude-li realizována další případná etapa výstavby bytového parku, potom 
nepochybně budou muset být, tak jako v rámci předložené druhé etapy, hodnoceny 
synergické vlivy spolu s předcházejícími etapami záměru. Otázku SEA nepřísluší 
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komentovat zpracovateli posudku. Požadavek na případně SEA hodnocení není věcí 
zpracovatele posudku.  

b) B.I.5 

Za naprosto nedostačující považuji zdůvodnění potřeby záměru. V ZUR HMP 
je uvedeno, že v roce 2040 bude mít Praha bez migrace jen 1 132 000 
obyvatel (2011 měla 1 260 000 obyvatel). V místě záměru navíc dochází k 
překročení hygienických limitů. Za potřebu záměru nelze považovat 
zhodnocení pozemku a investice developera v kontrastu s poškozením staveb 
a snížením hodnoty staveb i pozemků okolních. 
Zdůvodněním potřeby záměru nemůže být ani fakt, že v územním plánu jsou 
pozemky vedeny jako stavební (pro obytnou výstavbu). Pro mne, jako majitele 
sousední nemovitosti, je záměr naopak jednoznačně škodlivý a 
znehodnocující. Záměr přivádí do oblasti pouze další lidi, zvyšuje osobní 
automobilovou dopravu a naopak vůbec nijak nedoplňuje občanskou a 
veřejnou vybavenost. Přímá automobilová zátěž lokality se zvýší prokazatelně 
proto, že v lokalitě přibydou stovky parkovacích stání a tedy i stovky 
automobilů. 
Upozorňuji, že Zastupitelstvo Městské části Praha 11 deklarovalo ve svém 
usnesení č. 0011/1/Z/2014, že veřejným zájmem na Praze 11 je zejména 
ochrana zdraví a životního prostředí, ochrana kvality a bezpečnosti bydlení 
včetně ochrany obyvatel před hlukem a emisemi, ochrana zvláště chráněných 
živočichů, zachování a respektování krajinného rázu a ochrana ploch zeleně a 
veřejné vybavenosti. Tento veřejný zájem je nadřazený individuálním 
stavebním záměrům. Veřejným zájmem je dále nezahušťovat Prahu 11 další 
administrativní a bytovou výstavbou či navyšováním kapacity zastavěných 
ploch. Výjimku z tohoto principu může schválit v konkrétních případech pouze 
ZMČ Prahy 11. Zároveň upozorňuji, že posuzovaný záměr výstavby bytového 
komplexu není v zájmu veřejného zdraví (ba naopak) či veřejné bezpečnosti, 
není veřejným zájmem ani nijak nenaplňuje ostatní body taxativního výčtu 
možnosti udělení výjimky. Výjimku z ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů živočichů tak nelze pro posuzovaný záměr udělit, díky 
čemuž je záměr v podstatě nerealizovatelný. 
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 65/2012 jsou soudci 
Nejvyššího správního soudu přesvědčeni, že „veřejný zájem musí být 
výslovně formulován ve vztahu ke konkrétní posuzované záležitosti a musí být 
přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého”. Veřejný zájem je přitom třeba 
vyvodit z právní úpravy, z právní politiky a z posouzení různých hodnotových 
hledisek podle úkolů veřejné správy v příslušné oblasti (sociální, kulturní, 
ochrany životního prostředí apod.). Skutečnost, že vedlejším důsledkem 
podnikatelské činnosti soukromé společnosti, která hodlá realizovat svůj 
investiční záměr, jehož cílem je s největší pravděpodobností její zisk, je 
uspokojení bytové potřeby jejích zákazníků, ještě nemusí vytvářet odpovídající 
sociální veřejný zájem. 
Umístění navrhované protihlukové stěny na vrcholu zemního valu podél ulice 
Ryšavého sníží kvalitu veřejného prostoru v celém okolí stanice metra Roztyly 
a vytvoří další bariéru v území. Připomínám, že další protihluková zeď je 
plánována východně od řešeného území v rámci bytového souboru Na 
Výhledu. 
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Třetí etapa záměru, představená v urbanistické studii zveřejněné až ve fázi 
posudku k dokumentaci, je v rozporu s územním plánem. Studie je navíc 
dokument, který nemá žádnou právní hodnotu. Po investorovi nelze 
požadovat, aby se v budoucnu podle studie řídil. 
Zpracovatel posudku mimo jiné z podkladů oznamovatele vypichuje, že 
„záměr přináší náplň pro dlouhodobě nevyužitou a neudržovanou plochu“ a 
dále že „návrh bytového domu vytváří jeden z prvků, které dají vzniknout 
budoucímu lokálnímu centru kolem stanice metra Roztyly“. Uvedená tvrzení 
jsou tendenční a poplatná investorovi stavby. Lokalita je dvoudobé využívána 
místními obyvateli k rekreaci. Uváděný neudržovaný stav území je čistě 
zodpovědností majitele a současně investora záměru společnosti Alborg- 
Development, a.s., která pozemky vlastní již od roku 2008. Až do současné 
doby nijak aktivně plochy neudržoval, naopak některé zdravé stromy vykácel, 
aby mohl uskutečnit svoje záměry. Zde se tedy dá konstatovat, že navrhovatel 
záměrně dostal plochu do takového stavu, aby mohl tendenčnímu a 
záměrnými kroky toto pak využít ve svůj prospěch. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zdůvodnění záměru je věcí oznamovatele a nijak nemůže ovlivnit závěry procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Zpracovateli posudku taktéž 
nepřísluší ani hodnotit, který veřejný zájem bude v lokalitě upřednostněn, ani 
jakýmkoliv způsobem hodnotit nebo komentovat rozsudky Nejvyššího správního 
soudu. Jediným posláním předkládaného posudku je posoudit předložené vlivy 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.  

c) Str. 55 - 61 

V této části posudku je uvedeno dvojí vyjádření IPRu a stanovisko 
zpracovatele posudku. 
Posudek se opírá o výše zmíněnou předloženou urbanistickou studii, která má 
území řešit jako celek. 
Z přiložené studie nevyplývá, že by IPR měl své původní stanovisko změnit. 
Je velmi překvapující, že nepatrné úpravy ve studii mohou zásadně změnit 
stanovisko instituce, která má být garantem rozvoje města a jeho 
urbanistického vzhledu a plánování. Navíc nelze zaručit, že navrhované řešení 
bude realizováno, protože 3. etapa záměru je v současné době ve fázi zadání 
změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy (z VV na OB). Připomínám, že 
zastupitelstvo Městské části Praha 11 vydalo k zadání této změny 
nesouhlasné stanovisko. 
Záměr, tak jak je navržen, nerespektuje charakter současné výstavby, která je 
tvořena blokovou zástavbou a řadovými rodinnými domy. Domy záměru jsou 
navrženy jako solitéry, tento princip umožňuje maximální vytěžení pozemku. 
Zpracovatel pracuje v posudku s nevymahatelnými přísliby. Pokud ty hodlá 
IPR a zpracovatel posudku akceptovat, aniž by požadoval předložení úplně 
celého záměru do procesu posuzování EIA, nemohu než konstatovat, že 
takové jednání je nekompetentní a zřejmě i účelové, aby mohl být tento 
předimenzovaný, danou lokalitu naprosto vytěžující a k okolí nešetrný záměr 
schválen. 
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Plocha, na které je uvažována třetí etapa, je plocha VV. Oznamovatel záměru 
již podal podnět na změnu územního plánu z VV na OB pod číslem 128. 
Zařazení tohoto podnětu do pořizování se odehrálo značně nestandartní 
formou na Výboru pro územní rozvoj MHMP. Změna má číslo Z 2867/00. K 
návrhu zadání změny se negativně vyjádřil spolek Ochrana Roztyl, spolek 
Zelené Roztyly, občané z okolí i MČ Praha 11 (usnesení Zastupitelstva MČ 
Praha 11 ze dne 9. 12. 2014 č. 0002/2/Z/2014). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předmětem posudku je posouzení záměru, který byl předložen v rámci procesu EIA. 
Z kapitol B.I.2 a B.I.6. je patrný jak rozsah záměru, tak i popis technického a 
technologického řešení záměru. Z posuzovaného rozsahu záměru nevyplývá, že by 
oznamovatel nějaké objekty v předloženém záměru přesouval. Posudek se v žádném 
případě neopírá o urbanistickou studii, pouze si ji vyžádal z toho důvodu, aby se 
seznámil s důvody, které vedly IPR k vydání nového stanoviska. 
Zpracovatel posudku sice chápe vznesené připomínky týkající se problematiky 
občanské vybavenosti, avšak je nucen konstatovat, že tento aspekt nijak nesouvisí 
s problematikou, která je náplní předkládaného posudku, tedy posouzení vlivů 
záměru na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví. 
Obdobně nepřísluší zpracovateli posudku komentovat postup IPR z hlediska 
vydaných vyjádření. Zda-li záměr respektuje nebo nerespektuje charakter současné 
zástavby opět nepřísluší hodnotit zpracovateli posudku. 
Zpracovatel posudku dále jednoznačně konstatuje, že soulad či nesoulad s územním 
plánem není náplní procesu EIA a tímto aspektem se zpracovatel posudku nezabývá 
na rozdíl od posouzení způsobu vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na 
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví v předložené dokumentaci.. 
Dosažení souladu s územním plánem je jednoznačným rizikem oznamovatele, jak je 
v posudku uvedeno. Pokud stavba nebude v souladu s územním plánem, nemůže 
být realizována. Obdobně, pokud navržená protihluková stěna není nebo nebude 
v souladu s územním plánem, nebudou splněny hygienické limity a stavba nebude 
realizována. Dojde-li ke změně projektu, nelze na případnou změnu záměru uplatnit 
vydané stanovisko na posuzovaný záměr. 
Ve vztahu k „nevymahatelným příslibům“ zpracovatel posudku konstatuje, že 
smyslem posudku je předložení návrhu stanoviska příslušnému úřadu. Dále je třeba 
upozornit na následný postup vyplývající z aktuální legislativy v oblasti procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí, ze kterého vyplývá postup a způsob 
zezávaznění podmínek vydaného stanoviska. 
Nově vložené ustanovení § 9a novely částečně přebírá pravidla dříve uvedená v § 10 
zákona. Výsledek procesu EIA se stává závazným, tj. namísto stanoviska bude 
vydáváno závazné stanovisko podle § 149 správního řádu, jednak se identita záměru 
podrobeného procesu EIA (celý proces posuzování) bude v rámci následných řízení 
ověřovat prostřednictvím tzv. verifikačního stanoviska. Tímto ověřením změn 
příslušný úřad jako dotčený orgán potvrdí, že nedošlo k takovým změnám záměru 
předkládaného do povolovacího řízení oproti záměru posuzovanému v procesu EIA, 
které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí. 
Účelem verifikačního stanoviska má být ověření totožnosti mezi záměrem 
posuzovaným procesem EIA a záměrem schvalovaným v navazujícím povolovacím 
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řízení. Toto stanovisko bude sloužit k zajištění kontroly identity záměru z hlediska 
jeho vlivů na životní prostředí během navazujících řízení a v případě zjištění 
významných změn takového záměru bude provedeno posouzení nové. 
§ 9a Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí: 
odst. 4: Nejméně 30 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení 
předloží oznamovatel příslušnému úřadu dokumentaci pro příslušné navazující řízení 
včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno 
stanovisko. Příslušný úřad ověří na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného 
tomuto úřadu správním orgánem příslušným k vedení navazujícího řízení každý 
záměr a vydá nesouhlasné závazné stanovisko, jestliže došlo ke změnám záměru, 
které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména ke zvýšení 
jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo 
způsobu užívání. Tyto změny jsou předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. f). 
Jestliže nedošlo ke změnám záměru podle věty druhé, příslušný úřad závazné 
stanovisko nevydá. Nesouhlasné závazné stanovisko může příslušný úřad vydat také 
tehdy, pokud dokumentace podle věty první nebyla předána včas nebo pokud popis 
případných změn není úplný. 
Příslušný úřad (orgán EIA) má postavení dotčeného orgánu ve všech navazujících 
řízeních a žadatel mu poskytne s předstihem, a to nejméně 30 dní před podáním 
žádosti o zahájení navazujícího řízení, dokumentaci pro navazující řízení, včetně 
úplného popisu případných změn záměru oproti stavu posouzenému v procesu EIA. 
Na základě předložené dokumentace (projektové dokumentace) a oznámení o 
zahájení řízení příslušný úřad (orgán EIA) ověří každý záměr a posoudí, zda nedošlo 
k podstatné změně záměru (zejm. rozsah, kapacita, technologie apod.), která by 
mohla mít významný negativní vliv na životní prostředí. 
V případě, že orgán EIA vyhodnotí, že co do parametrů záměru došlo ke změně, 
vydá nesouhlasné závazné stanovisko a stanoví povinnost podrobit identifikované 
změny zjišťovacímu řízení (§ 4 odst. 1 písm. f) zákona). Nesouhlasné závazné 
stanovisko může orgán EIA vydat také tehdy, pokud dokumentace nebyla předána 
včas nebo pokud popis případných změn záměru není úplný. 
Zákon předpokládá, že k ověření změn (identity) záměru bude docházet vždy, 
v každém navazujícím řízení. V případě, že nedojde ke změnám záměru, které by 
mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, orgán EIA závazné 
stanovisko nevydá a pouze sdělí tuto skutečnost oznamovateli a správnímu orgánu 
příslušnému k vedení navazujícího řízení. Výjimkou bude stavební řízení a řízení o 
změně stavby před jejím dokončením, kde je stanovena povinnost žadatele opatřit si 
verifikační stanovisko vždy. 

d) Hluk, ovzduší a klima, posouzení vlivu na zdraví 

Za zásadní považuji, že hluková studie vč. návrhu masivních protihlukových 
opatření, rozptylová studie a posouzení vlivu na zdraví vychází ze zastaralých 
dat. Podklady musí být aktualizované a ne více jak rok staré. Dopravně 
inženýrské údaje o intenzitě automobilové dopravy, včetně prognózy dopravy 
k roku 2017 jsou z 30. 8. 2013, tzn., že vychází ze sčítání dopravy v roce 
2012. Vzhledem ke zprovoznění rampy na Kačerově v listopadu 2013 a 
navedení části těžké tranzitní nákladní dopravy (tzn. 5200 NA denně, tzn. o 
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2400 NA více, než uvedla uvedená prognóza dopravy TSK) ze Spořilovské na 
ul. 5. května jsou zjevně neaktuální. 
Požaduji proto aktualizaci dopravně inženýrských dat včetně prognózy 
dopravy k výhledovému roku 2017 (resp. očekávaného roku zprovoznění 
záměru) a dále aktualizaci akustické, rozptylové studie a studie vlivu záměru 
na zdraví obyvatel. Požaduji rovněž doložit, že plánovaná zástavba nezhorší 
působení vibrací ve vztahu ke stávající okolní zástavbě. Požaduji vyřešení této 
problematiky v rámci procesu EIA a neodkládat problémy do dalších stupňů 
projektové přípravy. 
Bohužel již dnes lze konstatovat, že první etapa výstavby již zhoršila výše 
uvedené parametry! 
Při určování podlaží budov je nutno vycházet z Územně analytických podkladů 
hl. m. Prahy. (Reakce na str. 75 posudku: Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ve vztahu k výšce objektu Hrdličkova 2177 se jedná o výklad pojmu. Hluková studie 
pracuje na straně bezpečnosti výpočtu a proto přízemí považuje za l.NP a tedy objekt 
je hodnocen se 7.NP.) 

Nesouhlasím s vybudováním mohutné (4 m, v některých místech až 4,6 m 
vysoké) protihlukové stěny, která má být umístěna v ploše IZ, kde je její 
umístění nepřípustné. 
Umístění stěny není možné ani z hlediska požadavků vyhlášky č. 104/1997 
Sb., která považuje protihlukové stěny za krajní řešení, a to nejen v městském 
prostředí, ale i v krajině: „Protihlukové stěny podél komunikace musí být budovány 
tak, aby byly co nejšetrněji začleněny do okolní krajiny, a zřizují se pouze v 
případech, kde není možné snížit škodlivé účinky dopravního hluku jiným způsobem. 
“ (§ 22 odst. 2). 

V posudku se uvádí, že protihluková stěna s podpůrnou konstrukcí pro zeleň o 
celkové délce 204 m bude zakomponována mezi stávající zeleň. Nikde však 
nelze nalézt podrobnější popis konstrukce, který by vyjádření posuzovatele 
dokládal. V dokumentaci bylo uvedeno, že se bude jednat o pevnou zeď s 
konstrukcí pro popínavou zeleň na vrcholu. Tato zeď by měla být tvořena 26 
sloupy a 52 vzpěrami. Vzhled a konstrukce těchto staveb navržených v první 
etapě (která je už ve výstavbě) moje obavy podporují, a to včetně kácení 
koridoru pro protihlukovou stěnu v lednu 2014. 
Domnívám se, že navrhované „šetrné“ řešení protihlukové stěny nelze 
realizovat aniž by došlo k (okamžitému či postupnému) poškození stávajících 
dřevin v území a zároveň, aby konstrukce stěny byla dostatečně stabilní a 
masivní, pro odstínění a pohlcení hluku z dopravy. 
Problematiku hluku by měl investor řešit jiným způsobem (menším počtem 
domů s nižším stupněm podlaží), než je zásah do veřejného prostoru. Potřeba 
výstavby protihlukové zdi navíc ukazuje na nevhodnost umístění tak velkého 
záměru do vybraného území. Problematika s hlukem ukazuje, že původní 
koeficient míry využití území „C“ mnohem lépe popisoval možnosti výstavby v 
dané lokalitě. 
Požaduji, aby (ne)soulad protihlukové stěny s územním plánem byl vyřešen v 
rámci procesu EIA. V případě, že protihlukovou stěnu do plochy IZ nelze 
umístit, požaduji přepracování projektu a dokumentace v souladu s dodržením 
hygienických limitů pro hluk z dopravy ve vnějším chráněném prostoru staveb. 
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Nesouhlasím s vypořádáním dříve vznesených připomínek spolku Ochrana 
Roztyl připomínek týkajících se imisní zátěže území. V místě záměru jsou 
překračovány imisní limity pro benzo(a)pyren a krátkodobé koncentrace 
prachových částic PM10 a NO2. Upozorňuji, že WHO od roku 2014 doporučuje 
pro PM2,5 limit 10 µg.m-3, od roku 2020 by v ČR podle EU měl platit limit 20 
µg.m-3, který je však dvojnásobný, než je doporučení WHO. 
Realizací posuzovaného záměru při souběžné realizaci vysokopodlažních 
záměrů plánovaných v blízkém okolí může dojít ke zhoršení (již dnes 
zhoršeného) provětrávání území a jeho okolí a s tím souvisejícímu zhoršení 
imisních podmínek v území. 
Ze zákona č. 17/1992 Sb. vyplývá, že: 
Veškeré navrhované zásahy v území musí být provázeny přesvědčivým 
průkazem, že jejich uskutečněním nedojde k překročení přípustné míry 
zatěžování a znečišťování prostředí, tedy k nadlimitní zátěži území. Pokud již 
objektivně v důsledku lidské činnosti existuje v daném území nadlimitní zátěž, 
tedy protiprávní stav, pak je nutno u navrhovaného zásahu podat přesvědčivý 
průkaz toho, že provedením tohoto zásahu, případně dalších souběžných 
opatření v území nedojde ani v minimální míře k přitížení nadlimitní zátěže 
nebo bude zajištěn pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty - limity. Bez 
takového průkazu je odsouhlasení, umístění nebo povolení zásahu 
nezákonné, ba protiústavní a příslušné dotčené orgány i stavební úřady, jež 
mají hájit vymezené veřejné zájmy a místo toho souhlasí se způsobením 
bezpráví nebo s jeho prohloubením, závažným způsobem porušují zákon a 
jednají hrubě chybně. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ve vztahu k uváděné „zastaralosti dat“  lze uvést, že doprava generovaná záměrem 
(v rámci I. i II. etapy záměru) je v posuzované dokumentaci uvedena. Součástí 
posuzované dokumentace je Příloha č.6 – Dopravně inženýrské údaje o intenzitě 
automobilové dopravy pro komunikace Ryšavého a 5. května v Praze 11 pro rok 
2012 a pro etapový stav komunikační sítě pro rok 2017. V rámci hlukové studie je 
k této dopravě dále přičtena doprava generovaná první a druhou etapou 
hodnoceného záměru. V rámci předložené dokumentace EIA tedy zpracovatel 
hlukové studie pracoval s jedinými oficiálními údaji, které v době vypracování 
dokumentace ve vztahu k dopravě na veřejném komunikačním systému byly 
k dispozici. V rámci doložené Přílohy č.6 je uvedeno, že při konstrukci modelových 
výpočtů pro stav roku 2017 se vycházelo z předpokladů postupného naplňování 
ÚPSÚ včetně realizace okolních rozvojových záměrů. Z tohoto pohledu tedy lze 
hlukovou studii v době vypracování dokumentace EIA považovat za aktuální. 
Předložený posudek na straně bezpečnosti na několika místech konstatuje, že do 
doby vypracování dokumentace pro územní řízení může dojít díky otevírání 
některých nových dopravních staveb respektive dalších rozvojových záměrů na 
území hl. m. Prahy ke změnám v intenzitách dopravy na veřejném komunikačním 
systému. Proto je v rámci návrhu stanoviska příslušnému úřadu požadováno, aby v 
rámci dokumentace pro územní řízení byla provedena  aktualizace  hlukové studie z 
dopravy v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku 
a výšku protihlukové stěny na valu) na základě aktuálních dodaných dopravních 
intenzit od TSK hl.m. Prahy a současně byla konkretizována účinná protihluková 
opatření pro zajištění hygienických limitů. 
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Ve vztahu k výšce objektu Hrdličkova 2177 lze za rozhodující považovat výšku 
objektu, která je uvažována  v hlukové studii.  
Ve vztahu ke konstrukci protihlukové stěny ve vztahu k zeleni lze odkázat na 
vypořádání vyjádření ČIŽP pod bodem 4) této kapitoly. 
Ve vztahu k souladu či nesouladu stavby s územním plánem zůstává v platnosti 
stanovisko zpracovatele posudku, a to že soulad či nesoulad s územním plánem není 
náplní procesu EIA a tímto aspektem se zpracovatel posudku nezabývá na rozdíl od 
posouzení způsobu vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví v předložené dokumentaci.. 
Dosažení souladu s územním plánem je jednoznačným rizikem oznamovatele, jak je 
v posudku uvedeno. Pokud stavba nebude v souladu s územním plánem, nemůže 
být realizována. Obdobně, pokud navržená protihluková stěna není nebo nebude 
v souladu s územním plánem, nebudou splněny hygienické limity a stavba nebude 
realizována. Dojde-li ke změně projektu, nelze na případnou změnu záměru uplatnit 
vydané stanovisko na posuzovaný záměr. 
Ve vztahu k imisním limitům je nezbytné postupovat s odkazem na  platnou 
legislativu v oblasti ochrany ovzduší a stávajícím způsobům vyhodnocení příspěvků 
k imisní zátěži ve vztahu k imisnímu pozadí. 
Ve vztahu k provětratelnosti území se zpracovatel posudku ztotožňuje se závěry 
dokumentace, že se jedná  o prostorově nepříliš rozsáhlé, víceméně bodové objekty, 
které nepředstavují výraznou překážku proudění vzduchu. Ani výška objektů 
nepředstavuje z hlediska proudění významnou překážku. 
Ve vztahu k citovanému zákonu č. 17/1002 Sb. lze uvést ve vztahu k imisní 
respektive hlukové zátěži ve stávajícím stavu následující skutečnosti. 
K zájmovému území se vztahují následující imisní charakteristiky: 

 
Z uvedené tabulky lze vyvodit, že s odkazem na zákon č.201/2012 Sb. není  zájmové 
území  nadlimitně zatíženo. 
Ve vztahu k imisnímu pozadí benzo(a)pyrenu lze ze strany zpracovatele posudku 
upozornit na §12 zákona č.201/2012 Sb.: při vydání stanoviska, závazného 
stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský 
úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností z programů zlepšování kvality 
ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit 
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v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které 
mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním 
znečištění přihlíží (toto konstatování platí pro benzo(a)pyren). 
Posudek v příslušné kapitole uzavírá, že vzhledem k umístění záměru do území, kde 
je podle údaje ČHMÚ překračován imisní limit pro průměrnou roční koncentraci 
benzo(a)pyrenu – ke kterému se při hodnocení kvality ovzduší pouze přihlíží (1,0 
ng/m3), se v rámci zpracování posudku doporučuje s ohledem na ochranu veřejného 
zdraví kompenzační opatření ve vztahu k předpokládanému imisnímu příspěvku 
průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu generovaného posuzovaným záměrem 
i přes to, že je tento příspěvek vyhodnocen na úrovni pod 1 % příslušného imisního 
limitu, (i když podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření 
vyžadují až od hodnoty imisního příspěvku vyššího než 1 % imisního limitu). 

Kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dalších prvků dřevin nad rámec 
navržených sadových úprav (tento počet bude doložen v rámci dokumentace pro 
územní řízení) tak, aby byl dostatečně kompenzován nárůst emisí benzo(a)pyrenu 
vyvolaných provozem posuzovaného záměru. V návrhu stanoviska příslušnému 
úřadu je formulováno doporučení, aby v rámci dokumentace pro stavební povolení 
byl vypracován projekt sadových úprav včetně kompenzační výsadby dřevin k 
odstranění znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem; rozsah vegetačních úprav bude 
odpovídat rozsahu zeleně, která musí být vysázena za kácenou zeleň v prostoru 
stavby nebo blízkém okolí po dohodě s příslušnou městskou částí a dále v rozsahu 
kompenzační zeleně stanovené na základě bilancovaných emisí benzo(a)pyrenu z 
posuzovaného záměru. 
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu a 
benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na průměrné 
roční koncentrace (které  nejlépe charakterizují posuzované místo, protože reflektují 
vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a tedy i vliv četnosti výskytu 
krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv emisí, tak průběh meteorologických 
parametrů), je zřejmé, že nárůsty imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší v 
důsledku provozu posuzovaného záměru prakticky nemohou významným způsobem 
ovlivnit situaci ve znečištění ovzduší. 
Pro ověření skutečné hladiny hluku v území bylo v rámci zpracování studie 
provedeno měření hluku v terénu, které proběhlo 24. září 2014 na volném 
prostranství na parcele č. 3322/1 v prostoru navrhovaného záměru na hranici jižní 
fasády objektu G ve výšce 4 m nad úrovní terénu ve vzdálenosti 40 m od osy ulice 
Ryšavého. Při měření byla zaznamenána ekvivalentní hladina hluku LAeq, 3h = 49,9 
dB.  
Z hlukové studie vyplývá, že ve stavu před výstavbou záměru lze v nejbližším okolí 
očekávat v denní době (6 až 22 hod) nejvyšší hodnoty u stávající zástavby do 57,8 
dB, a to u objektu v blízkosti ulice Ryšavého (jedná se o západní fasádu objektu v 
Kloboukově ulici). V noční době (22 – 6 hod) se budou vypočtené hodnoty LAeq,noc 
ustávající zástavby pohybovat do 50,0 dB. Uvedené závěry vyplývají z tabulky č.5 
Akustické studie pro výpočtové body č.1 až č.19. 
Příspěvky záměru jsou však nulové nebo max. do 0,2 dB (většinově  u stávající 
zástavby dochází ke snížení dopadajícího hluku)  a podle nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny 
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hlukového ukazatele nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdílu 
pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. 
Z hlediska výše uvedených skutečností ve vztahu k imisní a hlukové zátěži 
z posuzované dokumentace vyplývá, že ve stávajícím stavu nejsou limitní hodnoty 
z hlediska imisní nebo hlukové zátěže překročeny. 

 
e) Fauna a flora 

Stavba 1. etapy již byla zahájena na jaře 2015. Je nutné konstatovat, že 
oznamovatel se v případě 1. etapy k vegetaci a živočichům choval přesně 
opačně, než požaduje zpracovatel posudku. Dřeviny byly vykáceny sice ještě 
v březnu, ale až po datu, které MŽP označilo jako konec vegetačního klidu (lze 
doložit zápisy na MČ Praha 11). Na začátku vegetační sezóny a v jejím 
průběhu došlo k odstranění zeminy atd. 
Toto vše dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako 
jeden celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
Požaduji, aby navrhovaný aktualizovaný biologický průzkum byl zpracován 
bezpečně před zahájením stavby a rozhodně před započetím případně 
nezbytného kácení v území, aby nebyla negativně ovlivněna jeho objektivita. I 
když je nutné konstatovat, že biologický průzkum a jeho výsledky již musí být 
nutné ovlivněn zahájením realizace první etapy. 
Požaduji alespoň částečnou kompenzaci za zeleň masivně vykácenou v rámci 
přípravy 1. etapy záměru, a to v souladu Integrovaným krajským programem 
snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město 
Praha, který rada Magistrátu hl. m. Prahy přijala dne 12. 9. 2006, usnesení č. 
1461. Rada hl. m. Prahy se usnesla, že „v husté obytné zástavbě je dále 
nutno nadále zvyšovat zastoupení vegetace. Vegetační kryt účinně váže 
prachové částice na svém povrchu a neumožní jim tak snadno uvolnit se 
znovu do ovzduší. Prašnost na těchto plochách je tak zásadně omezena.“ 
Kompenzace zeleně může být provedena například realizací parkové úpravy v 
oblasti mezi současnou zástavbou RD, dále přes tubus metra až k plánované 
výstavbě. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zpracovatel posudku nezkoumal, na základě jakých podmínek bylo příslušným 
orgánem ochrany přírody povoleno kácení v rámci I. etapy Bytového parku Roztyly, 
ani v jakém rozsahu byla předepsána náhradní výsadba. Dle názoru zpracovatele 
posudku musely být stanoveny podmínky v souladu s příslušným složkovým 
zákonem. 
Příslušným úřadem byla zpracovateli posudku postoupena dokumentace hodnotící 
vlivy záměru druhé etapy výstavby Bytového parku Roztyly  na životní prostředí a 
veřejné zdraví a k této etapě jsou také formulovány podmínky v návrhu stanoviska. 
Posudek dále konstatuje, že vztahu k zoologickému průzkumu lze uvést, že v rámci 
oznámení byl doložen biologický průzkum, kde ze strany 4 lze vyvodit, že na lokalitě 
probíhaly průzkumy v letech 2009 až 2013. V rámci těchto průzkumů byly na lokalitě 
zaznamenány výskyty ropuchy obecné a slepýše křehkého. Výskyt obou druhů nebyl 
v rámci biologického průzkumu provedeného v roce 2014 prokázán.  
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Mezi ukončením procesu EIA a případným zahájením stavby bude nepochybně 
časová prodleva, a proto je do návrhu stanoviska formulováno doporučení, aby 
v jarním období roku uvažované výstavby byla provedena aktualizace zoologického 
průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných ohrožených 
druhů; výsledky průzkumů a následně předat příslušnému orgánu ochrany přírody 
(MHMP OOP). 
Ve vztahu k vlivům na prvky dřevin rostoucích mimo les je v posudku konstatováno, 
že odstraňování vzrostlých dřevin a plošných křovin bude prováděno v souladu 
s vyhl. 189/2013 Sb. v platném znění a v souladu se zákonem č.114/1992 Sb. 
v platném znění a není proto nutné  v souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru 
posuzování  vlivů na životní prostředí a integrované prevence č.j. 18130/ENV/15 
k této problematice formulovat doporučení do stanoviska o hodnocení vlivů. 
Obdobně je zjevné, že pro zhotovitele stavby vyplývá povinnost ochrany stromů, 
které nebudou káceny dle ČSN 83 9061. Opět proto není nezbytné formulovat 
podmínky do návrhu stanoviska s odkazem na již citované Metodické sdělení MŽP 
č.j. 18130/ENV/15.  
Z výsledků přírodovědného průzkumu ve vztahu k projektu sadových úprav vyplývá 
doporučení, aby k výsadbě dřevin byly použity pouze autochtonní, stanovištně 
odpovídající druhy. V souladu s vyjádřením ČIŽP, oddělení ochrany přírody, lze 
upozornit na skutečnost, že pokud platí informace dokumentace týkající se mocnosti 
zeminy pro sadové úpravy v místech umístění stromů se vzrostlou korunou (0,3 m), 
pak je tato mocnost nevyhovující pro růst kořenové zóny. Proto je v návrhu 
stanoviska formulováno doporučení, aby projekt sadových úprav dokladoval, že 
v místech výsadby stromů bude upravena mocnost zemin pro umístění stromů tak, 
aby byla odpovídající navrženým dřevinám v projektu sadových úprav a tak byla 
zajištěna prosperita vysázených dřevin (tedy vyšší mocnost zeminy); k výsadbě 
budou použity pouze autochtonní, stanovištně odpovídající druhy dřevin; vysazené 
dřeviny a zeleň udržovat v dobrém stavu, zajistit povýsadbovou péči minimálně 
v délce 5 let; v případě potřeby provést neprodleně náhradní výsadbu. 

f) Doprava 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Z pohledu zpracovatele posudku se jako významné jeví posouzení navrhovaných 
protihlukových opatření (zemní val, protihluková stěna) ve vztahu k rozhledovým 
parametrům křižovatky. Proto lze z pohledu zpracovatele posudku upozornit, že v 
rámci dokumentace pro územní řízení budou doložena odpovídající vyjádření 
dotčených orgánů činných v dopravě, minimálně odboru dopravních agend MHMP a 
Policie ČR z hlediska rozhledových poměrů v křižovatce ve vztahu k navrhovanému 
protihlukovému opatření. Minimálně uvedená vyjádření ve vztahu k návrhu 
protihlukových opatření musí oznamovatel získat bez ohledu na proces posuzování 
vlivů na životní prostředí, proto nejsou formulována do podmínek stanoviska 
příslušnému úřadu. Uvedený aspekt je však zapracován do příslušného doporučení 
týkajícího se problematiky hluku z dopravy, a to tak, že je požadováno, aby v rámci 
dokumentace pro územní řízení byla provedena aktualizace hlukové studie z dopravy 
v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku a výšku 
protihlukové stěny na valu) na základě aktuálních dodaných dopravních intenzit od 
TSK hl.m. Prahy a současně byla konkretizována účinná protihluková opatření pro 
zajištění hygienických limitů; z hlediska hlukové studie musí být respektována i 
vyjádření dotčených dopravních orgánů ve vztahu ke křižovatce komunikací 
Komárkova a Ryšavého z hlediska rozhledových poměrů. 
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Musím upozornit, že prodloužení stávajícího valu se začalo budovat již při 
zahájení výstavby 1. etapy, aniž by stavební úřad vyhodnotil nebezpečnost 
valu na provoz v křižovatce Ryšavého - Komárkova, i když občanská sdružení 
a občané na tento problém upozorňovali. Upozorňuji, že problémy s 
průjezdností křižovatky Komárkova - Ryšavého (odbočování vlevo v 
křižovatce) jsou již nyní. A proto stejně jako v předchozím odstavci musíme 
konstatovat: 
Toto vše dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být posuzován jako 
jeden celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
Požaduji, aby úprava křižovatky (minimálně vyznačení odbočovacích pruhů) 
byla zahrnuta do záměru již v současné fázi posuzování. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zpracovateli posudku ani příslušnému úřadu v procesu EIA nepřísluší být 
odborníkem na dopravní problematiku a hodnocení rozhledových parametrů 
křižovatek. Proto je v posudku formulován text, který je v úvodu vyjadřovatelem 
citován. Posudkem je s odpovídajícím odůvodněním formulováno  doporučení, aby v 
rámci dokumentace pro územní řízení byla provedena aktualizace  hlukové studie z 
dopravy v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku 
a výšku protihlukové stěny na valu, jakož i výpočet pro chráněný venkovní prostor 
staveb a chráněný venkovní prostor) na základě aktuálních dodaných dopravních 
intenzit od TSK hl.m. Prahy a současně konkretizovat účinná protihluková opatření 
pro zajištění hygienických limitů; z hlediska hlukové studie musí být respektována i 
vyjádření dotčených dopravních orgánů ve vztahu ke křižovatce komunikací 
Komárkova a Ryšavého z hlediska rozhledových poměrů; výchozí stav akustické 
situace bude taktéž doložen měřením u stávajících objektů obytné zástavby – výběr 
výpočtových bodů u stávajících objektů bude konzultován s orgánem ochrany 
veřejného zdraví. 

g) Pohoda bydlení 

Nesouhlasím s vypořádáním připomínek k zásahu do majetku stávajících 
obyvatel v okolí, osvětlení a oslunění stávající zástavby a pohody bydlení 
stávajících obyvatel a požaduji, aby tato problematika byla vyřešena v rámci 
procesu EIA. 
Požaduji doložit odborným podkladem, že studie vlivu záměru na osvětlení a 
oslunění stávající zástavby není potřeba. Pouhé konstatování oznamovatele, 
že tato studie není potřeba je nedostačující. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předkládaný posudek vychází ze závěrů dokumentace, která konstatuje, že záměr 
nebude mít vzhledem ke své poloze a vzdálenosti od stávajících objektů významný 
vliv na oslunění a denní osvětlení okolní zástavby což vychází z dosud zpracovaných 
projektových podkladů. Pokud by případně záměr v daném území byl realizován, lze 
předpokládat, že budou splněny veškeré požadavky orgánu ochrany veřejného 
zdraví týkající se této problematiky. 
Ve vztahu k problematice vlivů záměru na oslunění a osvětlení se zpracovatel 
posudku ztotožnil se závěrem dokumentace, a to na základě konzultace 
s projektantem záměru. Pro druhou etapu byla zpracována studie oslunění, ze které 
vyplývá, že pro ověření vlivu zastínění okolní bytové zástavby byly vybrány dva 
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stávající řadové rodinné domy v ulici Hněvkovská, a to na č. parc. 2117/271 a č. 
parc. 2117/277. V těchto případech nebylo třeba provádět přesný výpočet doby 
proslunění, neboť s dostatečnou rezervou bylo možno dojít k závěru již z jednoduché 
geometrické úvahy.  
Dále bylo ověřeno, že doba proslunění místností v řadových bytových domech v ulici  
Hněvkovská s okny na západ nepoklesne v důsledku navrhované výstavby pod 
požadované hygienické minimum. Zástupce rodinných domů v Komárkově ulici byl 
posouzen na zastínění již v rámci I. etapy s příznivým výsledkem a ostatní obytné 
domy v okolí nemohou být vzhledem k odstupům, orientaci a výškovým poměrům 
navrhovanou výstavbou zastíněny. 
Výše citovaný závěr týkající se zastínění pro zástupce rodinných domů v Komárkově 
ulici byl řešen v rámci I. etapy. Ze závěrů této studie vyplývá, že stávající i 
potenciálně budoucí blízké obytné domy (ulice Komárkova) mají dostatečné odstupy 
a nehrozí jejich zastínění nad úroveň stanovenou v ČSN 730580-1: ta připouští pro 
kategorii 2 prostoru a lokality, která odpovídá umístění stavby (tedy běžné prostory s 
trvalým pobytem lidí), zastínění oken stávajících místností s požadavky na denní 
osvětlení souvislou překážkou viditelnou ze středu posuzovaného okna pod 
výškovým úhlem 30°. 
Nejbližší okno obytných domů v okolí je na jižním průčelí řadového domu na parc. č. 
3323/13. Toto okno bylo posouzeno v samostatné studii proslunění spolu s druhým 
místem na protější straně ulice Komárkovy v místě možné budoucí polohy obytného 
domu (dle územního plánu). V obou případech je z grafického výstupu v uvedené 
studii patrné, že atiky navrhovaných domů jsou buď zcela (u stávajícího okna domu 
na parc. č. 3323/13) nebo v rozhodujícím rozsahu pod zmíněnou 30° hranicí. Tím je 
potvrzeno úvodní konstatování o dostatečných odstupech a o tom, že zastínění okolí 
je v souladu s hygienickými požadavky. 
Kromě toho je třeba připomenout, že uvedená problematika je standardně v gesci 
orgánu ochrany veřejného zdraví a záměr by nemohl být realizován v případě zjištění 
negativních výstupů z hlediska oslunění a osvětlení. 
 
Na základě výše uvedeného nejsou žádné důvody k vydání souhlasného stanoviska 
EIA k záměru Bytový park Roztyly II. Požaduji přepracování dokumentace záměru v 
souladu s našimi připomínkami případně záměr v předložené podobě zcela 
zamítnout. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Předložený posudek hodnotí způsob vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a na základě tohoto vyhodnocení 
navrhuje stanovisko příslušnému úřadu. Aspekt zamítnutí nebo případného povolení 
záměru není v kompetenci zpracovatele posudku. 
 
Pokud nebude vydáno nesouhlasné stanovisko, mám tyto připomínky k navrženým 
podmínkám a požaduji jejich zapracování do stanoviska: 
Nejpozději v rámci územního řízení (nikoliv až stavebního) musí být doloženo a 
vypořádáno: 

− popis účinných vibroizolačních opatření podložených skutečným průzkumem lokality, 
− rozsah účinných protihlukových opatření vč. konkrétního návrhu všech ochranných 

staveb (val, stěna vč. kotvení, podpůrná konstrukce pro zeleň), a to vč. materiálového 
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a konstrukčního řešení těchto staveb, neboť od tohoto se odvíjejí jejich účinné 
ochranné vlastnosti  

− podrobný hydrogeologický průzkum, 
− průzkum znečištění geologického prostředí, 
− kompletní návrh sadových úprav včetně náhradní a kompenzační výsadby (za 

kácené dřeviny a kompenzaci překročení průměrného ročního limitu BaP), 
− dopravní posouzení křižovatky Ryšavého - Komárkova a případný návrh úpravy 

křižovatky, 
− navrhnout veřejná prostranství záměru podle Manuálu tvorby veřejných prostranství, 
− ke stavebnímu povolení vypracovat plán opatření pro případ havárie ze stavební 

činnosti (havarijní plán) v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., který musí být 
schválen místně-příslušným vodoprávním úřadem. 

Do podmínek pro fázi přípravy záměru požadujeme dále doplnit: 
− provedení měření výchozího stavu z hlediska vibrací u vybraných objektů (ve 

spolupráci s Hygienickou stanicí hl.m. Prahy), 
− provedení měření výchozího stavu z hlediska hlukové zátěže u vybraných objektů (ve 

spolupráci s Hygienickou stanicí hl.m. Prahy). 
Pozn.: tato měření měla být již provedena před zahájením první etapy projektu. V současné chvíli, kdy 
již došlo ke zhoršení stavu v důsledku zahájení stavby, nebude možné tato měření již vztahovat k 
původnímu stavu před zahájením výstavby.Tuto skutečnost požaduji zahrnout do hodnotících 
parametrů. 

Do podmínek pro fázi výstavby záměru požadujeme doplnit: 
− Ad podmínka 17 - součástí ZOV bude i hluková studie ze stavební činnosti s návrhem 

protihlukových opatření pro fázi výstavby. Součástí ZOV bude i havarijní plán (viz 
výše). 

− Ad podmínka 20 - protihluková opatření budou provedena zejména z hlediska snížení 
hluku z pilotování základů budov. Dále zde požadujeme doplnit, že hlučné stavební 
práce nebudou prováděny v brzké ranní a pozdních večerních hodinách, tzn. 
minimálně od 6 do 8 hod. ráno a od 20 do 22 hod. večer. 

− Požadujeme stanovit zmírňující podmínky z hlediska hluku ze stavební činnosti i pro 
práce související s etapou I, kdy dotčené správní orgány v tomto ohledu naprosto 
selhaly. 

Do podmínek pro fázi provozu požadujeme doplnit: 
− Nejpozději do 1 roku od zprovoznění záměru a nastěhování obyvatel doložit, že nová 

zástavba nezhorší působení vibrací ve vztahu ke stávající okolní zástavbě a to 
provedením změření technické seismicity u vybraných objektů stávající obytné 
zástavby v rámci kolaudačního řízení. Při prokazatelné změně, která by mohla mít 
negativní vliv na stávající objekty, budou případná opatření realizována na náklady 
investora záměru. Měření výchozího stavu z hlediska vibrací bude provedeno u 
daných objektů před zahájením výstavby suterénu etapy I záměru. 

Pozn.: protože však již stavební činností v současné době došlo k ovlivnění výše diskutovaných 
parametrů, je nutné toto zohlednit pro doložení. 

− Povinná péče o vysazenou zeleň po dobu min. 5 let, a to i o popínavé rostliny na 
protihlukové stěně. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Kapacitní posouzení křižovatky je navrženo pro fázi územního řízení. Náhradní 
výsadba by měla v případě realizace záměru být realizována po dohodě s příslušnou 
městskou částí tak, jak je tato skutečnost formulována v posudku. Vypracování plánu 
opatření pro případ havárie ze stavební činnosti v souladu s vyhl.450/2005 Sb. 
vyplývá z příslušné složkové legislativy, a proto takový požadavek není formulován 
jako podmínka ve stanovisku příslušného úřadu v procesu EIA, a to s ohledem na  
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Metodické sdělení MŽP, odboru posuzování  vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence č.j. 18130/ENV/15. 
Požadované podmínky, které by měly být doplněny do fáze přípravy jsou dle názoru 
zpracovatele posudku zahrnuty v podmínkách č.3) a č.4). 
Ve vztahu k požadavkům doplnění podmínek pro fázi výstavby lze uvést, že 
požadavek na hlukovou studii v etapě výstavby je zapracován v podmínkách č.1) a 
č.2). Požadavek na upřesnění podmínky č.20) lze považovat za oprávněný a dle 
názoru zpracovatele posudku může být zapracován do podmínek stanoviska, pokud 
by příslušný úřad v procesu EIA po zhodnocení celého procesu případně vydával 
souhlasné stanovisko.  
Problematika týkající se požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví ve vztahu 
k výstavbě I. etapy Bytového parku Roztyly z hlediska hlukové zátěže v etapě 
výstavby nepřísluší hodnotit zpracovateli posudku. 
Ve vztahu k doplnění podmínek do fáze provozu zpracovatel posudku konstatuje 
k požadované problematice vibrací, že tento požadavek je obsažen v podmínce č.3). 
Přesto lze souhlasit s úpravou podmínky a jejím částečném přenesení do fáze 
provozu. 
Požadavek týkající se péče o zeleň z hlediska délky trvání této péče je dle názoru 
zpracovatele posudku zahrnut v podmínce č.13). Lze však souhlasit s upřesněním 
podmínky tak, aby se taxativně týkala i popínavých rostlin. 
Tak jak jsou podmínky formulovány v návrhu stanoviska vyplývají z obdržených 
vyjádření, případně z názoru zpracovatele posudku tak, aby postupně navazovaly ve 
vztahu k případnému  vydání územního rozhodnutí, případně stavebního povolení. 
Zpracovatel posudku na základě veřejného projednání navrhl upravit některé 
podmínky oproti původnímu návrhu stanoviska ve zveřejněném posudku. 
 
16) Občanské sdružení Chodov 
      vyjádření ze dne 15.11. 2015  bez č.j.  
Podstata vyjádření:  
K předloženému posudku a návrhu závazného stanoviska OS Chodov má dále 
uvedené připomínky: 

a) Bytový park Roztyly II z hlediska vlivu na ž.p. rozsahem představuje veliký 
záměr. K záměru bylo zasláno velké množství připomínek, většina z nich je 
negativních nebo podmínečně souhlasných. V posudku (1-186 str.) je 
posouzení dokumentace věnována jen jedna třetina posudku, zbylé dvě třetiny 
posudku se věnují vypořádání se zaslanými vyjádřeními k dokumentaci EIA. 
Celkové posouzení akceptovatelnosti záměrů z hlediska vlivů ž.p. na str. 171 
(kap. VI. Posudku) tyto skutečnosti vůbec neodráží, nereflektuje vypořádání se 
s nesouhlasnými připomínkami k dokumentaci EIA. Pouze konstatuje, že při 
respektování ve stanovisku navržených 27 podmínek lze vyslovit se záměrem 
souhlas, a to aniž by bylo objektivně prokazatelné naplnění stanovených 
podmínek. Podmínky do závazného stanoviska byly mechanicky převzaty z 
vyjádření subjektů k dokumentaci EIA, aniž by byla v posudku a v závazném 
stanovisku provedena jejich vzájemná koordinace či byly komplexně 
vyhodnoceny podle jednotlivých vlivů na ž.p. a veřejné zdraví. Plnění 
podmínek je tak přesouváno mimo proces EIA do dalších navazujících řízení, 
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územního a stavebního. Odůvodnění závazného stanoviska, že vyjádření byla 
vypořádána v posudku kap V., je v rozporu s přílohou č. 6 zák.č. 100/2001 
Sb., vypořádání musí být součástí odůvodnění stanoviska. 
Odůvodnění závazného stanoviska neobsahuje žádné informace o 
obdržených vyjádření k dokumentaci EIA. Podmínky ve stanovisku nejsou 
vůbec odůvodněny, není uvedeno, na základě jakých úvah byly stanoveny. 
Chybí vypořádání, proč byly některé připomínky zapracovány a proč nebyly 
zohledněny nesouhlasné připomínky. Souhlas se záměrem je vydáván za 
splnění všech uvedených podmínek, tj. opatření na eliminaci vlivu záměru 
stavby, avšak není doloženo, jak budou podmínky naplněny. Lze mít tak 
objektivní pochybnosti o splnění závazného stanoviska. Stanovisko je zcela 
účelové a formální bez ohledu na realizaci opatření na ochranu ž.p. 
Podmínky, či opatření, jsou nekonkrétní, a jdou proti sobě, nebo se podmiňují, 
jsou proto nevymahatelné. Opatření by měla být součástí dokumentace EIA. 
Tak aby byla prokazatelná jejich realizace a tím i eliminace vlivu záměru na 
ž.p. Vzhledem ke stanovém velkého počtu podmínek, celkem 27, v závazném 
stanovisku, lze mít za to, že dokumentace záměru je neúplná. 
Významnou právní změnou zák.č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ž.p. po 
novele je změna formy stanoviska EIA podle § 9a na závazné stanovisko. 
Toto stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních 
předpisů, je podkladem na navazující správní řízení. Závazné stanovisko je 
tak institutem, který se svou povahou, a zejména též administrativními nároky 
na formu a odůvodnění, blíží správnímu rozhodnutí. Pokud zákonodárce v 
zákonu právně zakotvil požadavek na závazné stanovisko ve smyslu § 149 
zák. č. 500/2004 Sb. a to včetně požadavku na odůvodění stanoviska, pak by 
odůvodnění mělo obsahovat náležitosti podle ustanovení § 68 odst. 3) 
správního řádu „V odůvodnění se uvedou důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, 
podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a 
při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s 
návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Závazné 
stanovisko podle §149 správního (1) je úkon učiněný správním orgánem na základě 
zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je 
závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Správní orgány příslušné k 
vydání závazného stanoviska jsou dotčenými orgány.“ 
Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že závazné stanovisko nebylo 
řádně a důkladně vypořádáno jak ve výrokové části, tak v odůvodnění. Nebylo 
tak zpracováno v souladu s přílohou č. 6 zák.č. 100/2001 Sb. 
Aplikace závazného stanoviska bude v navazujících řízení pro správní orgány 
vázané zásadami správní činnosti podle správního řádu nemožná. Rozpory, 
nesouhlasná vyjádření se záměrem, se přenesou na navazující správní řízení. 
Bez přepracování dokumentace EIA a zapracování podmínek (nápravných 
opatření) k eliminaci vlivu na ž.p. není možné vydat souhlasné stanovisko. 
Není postupováno v souladu s metodickým sdělením čj. 25090/ENV/15 ze dne 
6.3.2015, tj. v souladu s požadavkem na preciznost vyhodnocení jednotlivých 
vlivů na ž.p. a veřejné zdraví, včetně důkladného odůvodnění, tak aby se 
znalost a popis záměru přibližovala dokumentům pro navazující řízení, 
přičemž je nutné detailně popsat, ty parametry, které mají přímý vztah k ž. p. 
Zásadně nelze souhlasit s tím, aby „navrhovaná opatření“ k eliminaci vlivu 
záměru na ž.p. spočívající v požadavku doplnění měření či pořízení studií v 
rámci navazujících řízeních byla přesouvána a transformována do podmínek 
závazného stanoviska dokumentace EIA, neboť nelze předem předjímat jejich 
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výsledek a plnění. Navrhovaná opatření k eliminaci vlivu na ž.p. a veřejné 
zdraví by měly být součástí dokumentace. Cílem procesu EIA je minimalizovat 
vlivy na ž.p., a veřejné zdraví. Návrh stanoviska toto neřeší, a alibisticky a 
neobjektivně přesouvá do dalších navazujících řízení. 
Na základě uvedeného požadujeme vydat k záměru nesouhlasné závazné 
stanovisko. 
Není odůvodnění podmínek 

Odůvodnění stanovených podmínek: 
Podmínky formulované ve stanovisku vyplývají z vyjádření k dokumentaci  a k  
posudku.  
Podmínka č.1) vychází z požadavku HS hl. m. Prahy, zpracovatele posudku, 
občanských sdružení a občanů 
Podmínka č.2), č.3), č.4), č.5), č.7), č.26), č.27) vychází zejména z požadavku HS hl. 
m. Prahy 
Podmínka č.6), č.15), č.17), č.18), č.19), č.20), č.22) vychází z požadavku 
zpracovatele posudku, občanských sdružení a občanů 
Podmínka č.8) vychází z požadavku OŽP MHMP, občanských sdružení a občanů 
Podmínka č.9) vychází z požadavku OŽP MHMP,  zpracovatele posudku 
Podmínka č.10, č.14), č.16) vychází z požadavku OŽP MHMP 
Podmínka č.11) vychází z požadavku zpracovatele posudku 
Podmínka č.12) vychází z požadavku OŽP MHMP a zpracovatele posudku 
Podmínka č.13) vychází z požadavku ČIŽP a zpracovatele posudku 
Podmínka č.21), č.24), č.25)  vychází z požadavku zpracovatele posudku  
Podmínka č.23)  vychází z požadavku zpracovatele přírodovědného průzkumu 

Některé zdůvodňované podmínky jsou modifikací podmínek uvedených 
zpracovatelem dokumentace v kapitole D.IV. Jiné ostatní připomínky a 
požadavky dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních 
úřadů obdržené v rámci procesu EIA, jakož i podmínky zpracovatele 
dokumentace, které vyplývají ze zákonných požadavků, do podmínek 
závazného stanoviska zahrnuty nebyly, neboť povinnost splnit takovéto 
požadavky ukládá oznamovateli platná legislativa 

     Rozpory podmínek v závazném stanovisku 
Podmínka č. 1- Hluk by měl být vyřešen v rámci umístění stavby a ne až ve 
stavebním řízení.  
Podmínka č. 2 - Požadavek na etapizaci nelze vyloučit plnění dalších 
podmínek v závazném stanovisku. Podmínky vázat na etapizaci před 
územním řízení. 
Podmínka č. 3 - Co je prokazatelná změna, a co jsou případná opatření, není 
uvedeno, podmínka je nevymahatelná. 
Podmínka č. 4 a 5 - Co je konkretizovat účinná protihluková opatření ve 
vztahu k protihlukové stěně. Hluková stěna vyvolána navýšením bytových 
domů. Rozporná stanoviska IPR, kolize se dřevinami, jak se hluková stěna 
přizpůsobí stromům není patrné. 



 110 

Podmínka č. 8, 9 a 22 - Hydrologický průzkum je třeba doložit v rámci 
územního řízení k vyřešení změn odtokových poměrů území v důsledku 
stavební činnosti a nárůstu zpevněných ploch; kolize se zálivkou a 
podmáčením stavby, jedno nebo druhé. Odtok vody ze stavebních jam není 
vyřešen. 
Podmínka č.12 a 13 - Kde a jak bude realizována větší mocnost zeminy pro 
růst stromů v rámci ,stavby není doloženo, nevymahatelné. Dokumentace toto 
neřeší. 
Kompenzace znečištění benzo(a)pyrenu je nekonkrétní a nevymahatelná. 
Sadové úpravy přednostně řešit v místě vzniku na pozemku investora. 
Přenášení odpovědnosti na jiný subjekt. 
Podmínka č. 16 - Vzhledem k různé aktivitě různých druhů živočichů nelze 
omezit zoologický průzkum na jarní období. 
Podmínka č. 17 - Případný souběh výstavby měl být součástí posouzení 
dokumentace EIA bytového parku řešit v rámci, tzv. salámová metoda. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Posudek je zpracován standardním způsobem a odpovídá požadavkům přílohy č.5 
k zákonu č.100/2001 Sb. v platném znění. Rozsah kapitoly V. posudku odpovídá 
objemu obdržených vyjádření k dokumentaci. Konstatování v kapitole „Celkové 
posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí“ plně 
odpovídá vyhodnocením posudku, a to že z hlediska velikosti a významnosti se jako 
nejvýznamnější jeví vlivy z hlediska ovzduší a hlukové zátěže, vibrací, veřejného 
zdraví a vlivy na přírodu. Kromě toho v kapitole Souhrnná charakteristika 
předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti jsou jednotlivé vlivy srozumitelně popsány a je z nich i patrné, proč a 
z jakých důvodů jsou formulována doporučení do stanoviska o hodnocení vlivů. 
Jak je z koncepce celého posudku patrné, nebyly podmínky do závazného stanoviska 
„mechanicky převzaty z vyjádření subjektů k dokumentaci EIA, aniž by byla v posudku a v 
závazném stanovisku provedena jejich vzájemná koordinace či byly komplexně vyhodnoceny 
podle jednotlivých vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví“, naopak, podmínky 
stanoviska zahrnují veškeré aspekty, které posudek vyhodnotil jako potřebné řešit a 
doložit v návazných stupních projektové dokumentace. Je třeba připomenout, že 
proces EIA předchází dopracování dokumentace pro územní řízení a následně 
dokumentace pro stavební povolení a podmínky případně vydaného stanoviska musí 
být zapracovány do těchto dokumentací. 
Konstatace vyjadřovatele, že „je v rozporu s přílohou č. 6 zák.č. 100/2001 Sb., že v 
odůvodnění závazného stanoviska je uvedeno, že vyjádření byla vypořádána v posudku kap 
V., a že  vypořádání musí být součástí odůvodnění stanoviska“ není v rozporu s tím, jak je 
návrh stanoviska koncipován. Jedná se o návrh stanoviska, nikoliv o stanovisko. 
V kapitole Vypořádání vyjádření k dokumentaci je srozumitelně uvedeno, že:  
„K dokumentaci vlivů záměru "Bytový park Roztyly II, Praha 11, k.ú. Chodov"  na životní 
prostředí bylo doručeno odboru ochrany prostředí MHMP vyjádření  příslušné obce, 6 orgánů 
státní správy, 3 vyjádření občanských sdružení a vyjádření veřejnosti, která byla ve formě 
jednotlivých vyjádření občanů, nebo vzorů reprezentující obdobná vyjádření. Veškerá 
vypořádání připomínek vzešlých z obdržených vyjádření jsou komentována v části V. 
posudku. Všechny oprávněné požadavky, připomínky a návrhy vyplývající z těchto vyjádření 
byly zpracovatelem posudku odpovídajícím způsobem komentovány a případně ve formě 
podmínek navrženy do stanoviska příslušnému úřadu“. 
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Kapitola V. posudku obsahuje cca 120 stran vzhledem k počtu obdržených vyjádření 
pro návrh stanoviska nepovažoval zpracovatel posudku v této fázi procesu EIA za 
účelné v této kapitole znovu opakovat těchto 120 stránek, což by zbytečně rozšířilo 
obsah posudku o dalších 120 shodných stran, tudíž by tato skutečnost v této fázi 
procesu EIA byla zcela zbytečná a nepřinesla by žádné nové skutečnosti. Stanovisko 
vydané příslušným úřadem bude respektovat požadavky zákona. 
Obdobně se nezakládá na pravdě, že „odůvodnění závazného stanoviska neobsahuje 
žádné informace o obdržených vyjádření k dokumentaci EIA“. U každé podmínky je jasně 
stanoveno z jakého požadavku tato podmínka vyplývá, v řadě případů je obecně 
požadovaná podmínka ještě detailněji rozpracovaná. Jak již bylo uvedeno, smyslem 
procesu EIA je stanovit z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví 
podmínky, které je třeba respektovat v následujících stupních projektové přípravy. 
Ani zpracovateli posudku, ani dotčených orgánům státní správy ani příslušnému 
úřadu v procesu EIA nepřísluší projektovat, natož detailněji navrhovat, jakými 
konkrétními technickými řešeními nebo opatřeními má být požadovaného cíle 
dosaženo. Zpracovatel posudku ze své strany 
Názor vyjadřovatele, že navržené podmínky „jdou proti sobě“ musí být diskutována na 
veřejném projednání záměru, protože zpracovatel posudku tento názor nezastává. 
Tento názor se týká i uváděných rozporů podmínek v závazném stanovisku –
navržené podmínky jsou srozumitelné a odůvodnitelné. 
Názor vyjadřovatele, že „není postupováno v souladu s metodickým sdělení č.j. 
25090/ENV/15 ze dne 6.3.2015“, se netýká stávající fáze procesu posuzování vlivů 
záměru na životní prostředí, protože se týká fáze vypracování oznámení záměru za 
předpokladu, že takovýto záměr bude uzavřen zjišťovacím řízením a nebude dále 
posuzován podle zákona. 
V rámci posudku je postupováno a je odkazováno na Metodické sdělení MŽP, 
odboru posuzování  vlivů na životní prostředí a integrované prevence č.j. 
18130/ENV/15  o hodnocení vlivů. Pro upřesnění je třeba upozornit, že dle tohoto 
metodického sdělení nemohl postupovat ani zpracovatel dokumentace, protože toto 
sdělení bylo vydáno již po zveřejnění posuzované dokumentace. 
Otázka fáze naplňování  podmínek z navrženého stanoviska (územní řízení, stavební 
povolení) může být věcí diskuse v rámci veřejného projednání záměru a finálního 
rozhodnutí příslušného úřadu v procesu EIA. Tak, jak jsou podmínky formulovány 
v návrhu stanoviska, vyplývají z obdržených vyjádření, případně z názoru 
zpracovatele posudku tak, aby postupně navazovaly ve vztahu k případnému  vydání 
územního rozhodnutí, případně stavebního povolení. 
Ve vztahu k naplňování podmínek formulovaných zpracovatelem posudku a jejich 
vymahatelnosti lze připomenout, že nově vložené ustanovení § 9a novely částečně 
přebírá pravidla dříve uvedená v § 10 zákona. Výsledek procesu EIA se stává 
závazným, tj. namísto stanoviska bude vydáváno závazné stanovisko podle § 149 
správního řádu, jednak se identita záměru podrobeného procesu EIA (celý proces 
posuzování) bude v rámci následných řízení ověřovat prostřednictvím tzv. 
verifikačního stanoviska. Tímto ověřením změn příslušný úřad jako dotčený orgán 
potvrdí, že nedošlo k takovým změnám záměru předkládaného do povolovacího 
řízení oproti záměru posuzovanému v procesu EIA, které by mohly mít významný 
negativní vliv na životní prostředí. 
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Účelem verifikačního stanoviska má být ověření totožnosti mezi záměrem 
posuzovaným procesem EIA a záměrem schvalovaným v navazujícím povolovacím 
řízení. Toto stanovisko bude sloužit k zajištění kontroly identity záměru z hlediska 
jeho vlivů na životní prostředí během navazujících řízení a v případě zjištění 
významných změn takového záměru bude provedeno posouzení nové. 
§ 9a Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí: 
odst. 4: Nejméně 30 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení 
předloží oznamovatel příslušnému úřadu dokumentaci pro příslušné navazující řízení 
včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno 
stanovisko. Příslušný úřad ověří na základě oznámení o zahájení řízení zaslaného 
tomuto úřadu správním orgánem příslušným k vedení navazujícího řízení každý 
záměr a vydá nesouhlasné závazné stanovisko, jestliže došlo ke změnám záměru, 
které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména ke zvýšení 
jeho kapacity a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo 
způsobu užívání. Tyto změny jsou předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. f). 
Jestliže nedošlo ke změnám záměru podle věty druhé, příslušný úřad závazné 
stanovisko nevydá. Nesouhlasné závazné stanovisko může příslušný úřad vydat také 
tehdy, pokud dokumentace podle věty první nebyla předána včas nebo pokud popis 
případných změn není úplný. 
Příslušný úřad (orgán EIA) má postavení dotčeného orgánu ve všech navazujících 
řízeních a žadatel mu poskytne s předstihem, a to nejméně 30 dní před podáním 
žádosti o zahájení navazujícího řízení, dokumentaci pro navazující řízení, včetně 
úplného popisu případných změn záměru oproti stavu posouzenému v procesu EIA. 
Na základě předložené dokumentace (projektové dokumentace) a oznámení o 
zahájení řízení příslušný úřad (orgán EIA) ověří každý záměr a posoudí, zda nedošlo 
k podstatné změně záměru (zejm. rozsah, kapacita, technologie apod.), která by 
mohla mít významný negativní vliv na životní prostředí. 
V případě, že orgán EIA vyhodnotí, že co do parametrů záměru došlo ke změně, 
vydá nesouhlasné závazné stanovisko a stanoví povinnost podrobit identifikované 
změny zjišťovacímu řízení (§ 4 odst. 1 písm. f) zákona). Nesouhlasné závazné 
stanovisko může orgán EIA vydat také tehdy, pokud dokumentace nebyla předána 
včas nebo pokud popis případných změn záměru není úplný. 
Zákon předpokládá, že k ověření změn (identity) záměru bude docházet vždy, 
v každém navazujícím řízení. V případě, že nedojde ke změnám záměru, které by 
mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, orgán EIA závazné 
stanovisko nevydá a pouze sdělí tuto skutečnost oznamovateli a správnímu orgánu 
příslušnému k vedení navazujícího řízení. Výjimkou bude stavební řízení a řízení o 
změně stavby před jejím dokončením, kde je stanovena povinnost žadatele opatřit si 
verifikační stanovisko vždy. 
 
17) Občanské sdružení Zelené Roztyly 
      vyjádření ze dne 15.11. 2015  bez č.j.  
Podstata vyjádření:  
Oznamujeme Vám, že „Zelené Roztyly” jsou občanským sdružením, jehož hlavním 
posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny v rámci území Prahy 11. 
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K záměru EIA Bytový park Roztyly II jsme se vyjádřili dopisem ze dne 10. 1. 2014 k 
zjišťovacímu řízení. Dokumentace však vůbec nezohlednila naše připomínky 
uplatněné v zjišťovacím řízení. Řešení záměru stavby je v dokumentaci stejné jako v 
oznámení. K dokumentaci záměru jsme se vyjádřili dopisem ze dne 8. 2. 2015. 
Zpracovatel posudku se s našimi námitkami a námitkami dalších spolků, občanů a 
Prahy 11 vyrovnal způsobem, který naše pochybnosti nezmenšil. 
Po seznámení se s obsahem předmětného posudku, vč. příloh, uplatňujeme tímto 
následující připomínky a dále si plně osvojujeme připomínky podané spolkem 
Ochrana Roztyl, z.s. a činíme je výslovnou součástí našich připomínek. Stejně tak 
nadále trváme na znění připomínek našich, ale i ostatních subjektů k oznámení a 
dokumentaci záměru. 
Zásadně nemůžeme souhlasit s následujícími body, které jsou součástí posudku. 
V průběhu zpracování posudku oznamovatel upravil a doplnil záměr tak, aby 
reagoval na připomínky uvedené ve vyjádření IPRu (ze dne 3. 2. 2015). Byla 
předložena nová urbanistická studie pro celé území vlastněné Alborgem a fakticky 
došlo k doplnění či přepracování dokumentace. Dokumentace měla tak být vrácena k 
přepracování a doplněná dokumentace měla být zveřejněna. Vše se mělo objevit v 
informačním systému EIA na www stránce http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/ElA 
PHA894 a veřejnost měla být o těchto skutečnost informována oznámením. Tento 
postup ale nebyl dodržen, a veřejnost ani náš spolek se o doplnění dokumentace 
nedozvěděl dříve, než z posudku záměru. Prohlašujeme, že se tímto nezákonným 
postupem cítíme poškozeni na svých právech. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Úvodem je třeba konstatovat, že v rámci vypracování posudku v žádném případě 
nedošlo k doplnění dokumentace. Uvedené konstatování vyjadřovatele zřejmě 
vyplývá z ne zcela přesného prostudování posudku, proto je níže uvedeno shrnutí 
tohoto aspektu. 
V rámci zveřejněné dokumentace obdržel příslušný úřad kromě jiných vyjádření i 
vyjádření  Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, p.o. (vyjádření ze dne 
3.2. 2015  č.j.: 200/2015), ze kterého vyplynul požadavek zohlednit  připomínky v 
tomto vyjádření obsažené; toto vyjádření bylo spolu s ostatními vyjádřeními 
předloženo zpracovateli posudku k vyjádření. 
Oznamovatel doplnil a upravil urbanistickou studii tak, aby reagoval na uvedené 
připomínky. Na základě tohoto materiálu získal oznamovatel nové vyjádření Institutu 
plánování a rozvoje hl.m. Prahy č.j. 06383/15 ze dne 3.9.2015, které v době 
vypracování posudku bylo doručeno zpracovateli posudku. 
Zpracovatel posudku si celkem logicky vyžádal podklady podle §9 zák. č.100/2001 
Sb. v platném znění tak, aby získal informace, které vedly Institut plánování a rozvoje 
Hlavního města Prahy ke změně vydaného stanoviska, a aby zejména posoudil, zda-
li úprava projektu může ovlivnit, případně změnit závěry posuzované dokumentace. 
Oznamovatel předložil zpracovateli posudku urbanistickou studii, na základě které 
bylo vydáno nové stanovisko IPR. Na tomto základě si zpracovatel posudku vyžádal 
další doplňující podklad, a to výkresovou část dokumentace EIA, aby posoudil, zda-li 
došlo k nějakým změnám oproti podkladům ve zveřejněné dokumentaci a rozhodl, 
zda-li se jedná o informace, které by vyžadovaly vrácení dokumentace a její nové 
zveřejnění tak, aby nebyl porušen §9, odst. (5) zákona č.100/2001 Sb. Rozbor 

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/ElA
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dodaných podkladů je uveden v posudku na straně 60 a 61. Ze zevrubného 
prostudování vyžádaných doplňujících podkladů vyplývá, že nové vyjádření IPR se 
vztahuje na upravenou urbanistickou studii, která není předmětem procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí – z rozboru je patrné, že se jedná o takové 
úpravy, které zcela nesouvisí s hodnocením vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Obdobně ze zevrubného porovnání výkresové části EIA uvedené ve 
vyžádaných doplňujících podkladech a  výkresové části ve zveřejněné dokumentaci 
EIA vyplývá, že nelze najít jakékoliv změny, které by mohly ovlivnit nebo změnit 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí – 
proto také byla tato výkresový část doložena ve vyžádaných doplňujících 
podkladech, aby bylo jednoznačně patrné, že úprava urbanistické studie jako celku 
nemá vliv na výkresovou část dokumentace EIA. Protože urbanistické změny nejsou 
ve výkresové části EIA  v zásadě patrné, jsou na str. 60 a 61 posudku okomentovány 
a vyplývá z nich, že se jedná o následující změny:  
 nová ulice s oboustranným stromořadím je napřímena podél nově vyrovnané 

uliční fronty 
 byl doplněn chodník podél ulice Ryšavého 
 byly doplněny chodníkové přejezdy 
Lze tedy uzavřít, že uvedené úpravy jsou ryze urbanistického charakteru bez 
jakéhokoliv vlivu na vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví. 
Ve vztahu ke způsobu projednání záměru zpracovatel posudku konstatuje, že 
posuzuje záměr v rozsahu, který byl příslušnému úřadu předložen a který příslušný 
úřad zveřejnil. Jedná se tedy o konstatování vyjadřovatelů, které bude nepochybně 
příslušným úřadem zohledněno při koncipování stanoviska. 

a) B.I.I. Kategorie záměru 

Předmětem předkládané dokumentace je posouzení záměru „Bytový park 
Roztyly II, Praha 11 - Chodov“. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Záměr je zařazen do Kategorie II, bod 10.6 - Skladově nebo obchodní komplexy 
včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2 zastavěné plochy; 
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu “ kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává 
orgán kraje, v tomto případě Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí. 

Zpracovatel posudku upozorňuje, že výše uvedené zařazení záměru vyplývá z dikce 
zákona č.100/2001 Sb. před jeho poslední novelizací. 

Podle aktuálně platného zákona o posuzování vlivů na životní prostředí by se jednalo 
o následující zařazení: 

10.6 Nové průmyslové zóny a záměry rozvoje průmyslových oblastí s rozlohou nad 
20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. 

Výstavba skladových komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné 
plochy. Výstavba obchodních komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou 
nad 6 000 m2 zastavěné plochy. 

Parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu pro celou 
stavbu.  
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Poslední odstavec ve stanovisku zpracovatele posudku nesmí mít žádný vliv 
na rozhodnutí o povolení či zamítnutí záměru. 
Je tedy patrné, že pokud by záměr byl zahájen v době platnosti stávajícího 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, jednalo by se o oznámení 
podlimitního záměru dle přílohy č.3a zákona č.100/2001 Sb. v platném zněni. 
V důsledku toho by se k záměru nemohla vyjádřit ani veřejnost, dokonce ani 
městská část. 
Právě záměr Bytový park Roztyly II ukazuje, jak bylo rozhodnutí poslanců v 
novele zákona posunout hranici podlimitních záměrů z hlediska parkovacích 
stání na hranici 500, ovlivněno stavaři, developery a investory na úkor 
obyvatel a životního prostředí. Navýšení hranice posuzování na 500 
parkovacích stání považujeme za nešťastné a žádáme úřad OŽP MHMP, aby 
prostřednictvím svého vlivu apeloval na změnu zákona č. 100/2001 Sb. v 
rámci vyšší transparentnosti posuzování vlivů záměrů na životní prostředí. 
Kapacita parkovacích míst však nemůže být jediným ukazatelem, zda zařadit 
záměr do podlimitní kategorie. Zodpovědný úředník by měl zhodnotit, jak velký 
vliv na okolí může záměr přinést, a tak může být ve zjišťovacím řízení i záměr 
tabulkově podlimitní. 
V případě bytového parku Roztyly II je evidentní, že záměr významně ovlivní 
okolí, které je již v současné době nadlimitně zatížené, a dále může mít 
významný vliv na stanoviště zvláště chráněných živočichů stejně jako na 
okolní zástavbu z hlediska vibrací a tedy v každém případě musí být 
posuzován podle zákona. 
Připomínáme, že Bytový park Roztyly (etapa I) byl díky selhání úřadů 
posouzen jako podlimitní záměr a následky se promítly do táhlého procesu 
územního řízení a stavebního řízení, které byly nakonec napadeny žalobami. 
Veřejnost i MČ byli vyloučeni z rozhodování o stavebním záměru a stavebník 
nebyl dostatečně tlačen provádět zmírňující opatření v území zatíženém 
hlukem, vibracemi, znečištěným ovzduším, ale zároveň místem výskytu 
zvláště chráněných živočichů a velkého množství zeleně. Tato zeleň byla z 
velké části zlikvidována a stavebníkovi nebyla uložena žádná zmírňující 
opatření pro fázi výstavby záměru - velmi hlučné práce na pilotování základů 
budov probíhaly o víkendech a svátcích i v brzkých ranních hodinách. Nebyl 
proveden pasport okolních domů z hlediska statických poruch vyvolaných 
působením vibrací, v rámci hlukové studie neproběhlo ani měření hluku z 
dopravy, atd., atd. V průběhu stavby došlo k poškozování dřevin (viz 
fotodokumentace) apod. 
Poznámka: Záměr Bytový park Roztyly (etapa I) měl podléhat nejméně 
zjišťovacímu řízení v procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Jednak je 
v území prokazatelně překročena hluková zátěž, jednak 98 parkovacích stání 
uváděných v řízení i orgánu EIA byla zjevná účelová machinace s cílem 
dosáhnout těsně podlimitní kapacity, tedy pod 100 parkovacích stání. 
Původně bylo v záměru navrhováno 104 stání. Jedná se o zjevné obcházení 
zákona. O.s. Zelené Roztyly podalo proti výše uvedenému rozhodnutí MHMP 
stížnosti (a to jak na Magistrát, tak i na MŽP) v letech 2011 a 2014, tyto 
stížnosti ale byly MHMP zamítnuty s tím, že postupoval správně. 
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Zároveň by v žádném případě neměla být připuštěna „salámová metoda“ 
dělení záměru, čehož je Bytový park Roztyly příkladem: podlimitní Bytový park 
Roztyly I, nyní posuzovaný Bytový park Roztyly II a připravovaná 3. etapa 
zástavby, kterou nyní investor prezentuje, aby uspokojil námitky, které byly 
podány k dokumentaci. Zpracovatel posudku toto přijímá, aniž by jako zásadní 
požadoval zpracování varianty řešení záměru včetně etapy III a posouzení 
záměru jako celku z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
(Otázkou je, zda by v tom případě neměl být záměr posuzován dokonce v 
procesu SEA.) Zpracovatel posudku tím jednoznačně podporuje „salámovou 
metodu“. Připomínáme, že 3. etapa záměru je v současné době ve fázi zadání 
změny územního plánu (z funkčního využití VV na OB) a není zřejmé, jak 
tento proces dopadne. Navrhovaná 3. etapa záměru oznamovatelem není, 
nicméně, v současné době v souladu s územním plánem a lze s ní (např. z 
hlediska přesunutí občanské a veřejné vybavenosti, stejně jako parkových 
ploch) počítat. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není patrné, proč by konstatování zpracovatele posudku o případném aktuálním 
zařazení záměru mělo jakýmkoliv způsobem ovlivnit rozhodnutí o povolení či 
zamítnutí záměru. Otázku změn zařazení záměrů po novele zákona ponechává 
zpracovatel posudku bez komentáře, protože mu nepřísluší tyto změny komentovat.  
Ani příslušnému úřadu nepřísluší zhodnotit, jak velký vliv na okolí záměr může 
přinést – kapacity jsou jasně dané zákonem a v těchto intencích musí příslušný úřad 
postupovat.  
Ve vztahu k citované „salámové metodě“ je patrné, že příslušný úřad nevyužil 
ustanovení §8 odst.(2) zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (tedy neshledal, že 
by dokumentace neobsahovala náležitosti na základě tohoto zákona) a nevrátil 
dokumentaci k přepracování. Dle názoru zpracovatele posudku i z toho důvodu, že 
dokumentace na Bytový park Roztyly II, která je předmětem procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí z hlediska rozhodujících synergických vlivů v oblasti vlivů na 
ovzduší a vlivů na hlukovou zátěž zahrnuje jak první, tak i druhou etapu záměru 
Bytový park Roztyly. Bude-li realizována další případná  etapa výstavby bytového 
parku, potom nepochybně budou muset být, tak jako v rámci předložené druhé 
etapy, hodnoceny synergické vlivy spolu s předcházejícími etapami záměru. Otázku 
SEA nepřísluší komentovat zpracovateli posudku. Požadavek na případně SEA 
hodnocení není věcí zpracovatele posudku.  
Zpracovatel posudku nezkoumal, na základě jakých podmínek bylo příslušným 
orgánem ochrany přírody povoleno kácení v rámci I. etapy Bytového parku Roztyly, 
ani v jakém rozsahu byla předepsána náhradní výsadba. Dle názoru zpracovatele 
posudku musely být stanoveny podmínky v souladu s příslušným složkovým 
zákonem. 
Příslušným úřadem byla zpracovateli posudku postoupena dokumentace hodnotící 
vlivy záměru druhé etapy výstavby Bytového parku Roztyly  na životní prostředí a 
veřejné zdraví a k této etapě jsou také formulovány podmínky v návrhu stanoviska. 
Otázka vlivu na stanoviště chráněných druhů živočichů je pro hodnocenu etapu 
posudkem řešena a opět je třeba připomenout, že udělení případných výjimek není 
věcí zpracovatele posudku, ale příslušného orgánu ochrany přírody. Opět platí, že 
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nebude-li případná výjimka udělena, nemůže být záměr v navrženém rozsahu 
realizován. 
Předmětem posudku je posouzení záměru, který byl předložen v rámci procesu EIA. 
Z kapitol B.I.2 a B.I.6. je patrný jak rozsah záměru, tak i popis technického a 
technologického řešení záměru. Z posuzovaného rozsahu záměru nevyplývá, že by 
oznamovatel nějaké objekty v předloženém záměru přesouval. 
Zpracovatel posudku sice chápe vznesené připomínky týkající se problematiky 
občanské vybavenosti, avšak je nucen konstatovat, že tento aspekt nijak nesouvisí 
s problematikou, která je náplní předkládaného posudku, tedy posouzení vlivů 
záměru na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví. 

b) B.I.5 

Za naprosto nedostačující považujeme zdůvodnění potřeby záměru. V 
Zásadách územního rozvoje hl.m. Prahy je uvedeno, že v roce 2040 bude mít 
Praha bez migrace jen 1 132 000 obyvatel (2011 měla 1 260 000 obyvatel). V 
místě záměru navíc dochází k překročení hygienických limitů. Za potřebu 
záměru nelze považovat zhodnocení pozemku a investice soukromého 
investora. 
Jedná se navíc o investora (firmu Alborg-Development, a.s.), který figuruje ve 
skandálu kolem odvádění peněz z Dopravního podniku hl.m. Prahy 
společnostmi Iva Rittiga. Článek „Korunní svědek promluví až u soudu“ 
publikovaný v Lidových novinách (22. 9. 2015) odhaluje, že Alborg-
Development a.s. byla jednou ze společností, kam mířily peníze získané v 
rozporu s dobrými mravy z britskopanenských společností majetkově 
spojených s panem Rittigem a panem Dvořákem, bývalým ředitelem DP hl.m. 
Prahy. 
V rozporu s dobrými mravy proběhl i prodej dotčených pozemků - ty byly 
prodány za cenu podstatně nižší, než byla cena v místě a čase obvyklá, a to 
bez náležitého zdůvodnění. Dle cenové mapy z roku 2008 byla cena těsně 
sousedící pozemků 4 560,- Kč/m2, osoba zúčastněná na řízení - Alborg-
Development, a.s. - koupila tyto pozemky od Městské části Praha 11 za 2450,- 
Kč/m2, takže cca 2x levněji. Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 
3950/2010 stanoví: „Smlouva o úplatném převodu obecního majetku za cenu 
podstatně nižší, než je cena v místě a čase obvyklá, je bez náležitých důvodů 
pro tuto odchylku neplatná podle § 39 obč. zák., neboť svým obsahem 
odporuje zákonu (§ 39 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní 
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů)." Tvrdíme, že se jedná o absolutně 
neplatnou kupní smlouvu a společnost Alborg-Development, a.s. nemá proto 
vlastnické právo k pozemkům. 
Zároveň připomínáme, že za obdobné prodeje pozemků hl. m. Prahy 
svěřených do péče MČ Praha 11 v letech 2006 až 2014 je obviněno 40 členů 
bývalého zastupitelstva MČ Prahy 11 - včetně exstarosty Dalibora Mlejnského, 
a to za zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správně 
cizího majetku. 
Zpracovatel posudku dále z podkladů oznamovatele vypichuje, že „záměr 
přináší náplň pro dlouhodobě nevyužitou a neudržovanou plochu “ a dále že 
„návrh bytového domu vytváří jeden z prvků, které dají vzniknout budoucímu 
lokálnímu centru kolem stanice metra Roztyly“. Uvedená tvrzení jsou 
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tendenční a poplatná investorovi stavby. Lokalita je dvoudobé využívána 
místními obyvateli k rekreaci. Uváděný neudržovaný stav území je čistě 
zodpovědností majitele a současně investora záměru společnosti Alborg-
Development. a.s.. která pozemky vlastní již od roku 2008. 
Nestandardní chování investora (a jeho „dobré úmysly“) v území dokládá i 
opakované nezákonné kácení dřevin rostoucích mimo les blíže popsané v 
kapitole „Ochrana dřevin rostoucích mimo les“. 
Zdůvodněním potřeby záměru nemůže být ani fakt, že v územním plánu jsou 
pozemky vedeny jako stavební (pro obytnou výstavbu). Pro obyvatele, žijící v 
sousedství záměru a životní prostředí je záměr naopak škodlivý, přivádí do 
oblasti pouze další lidi, kteří spotřebovávají hodnoty území (ať přírodní či 
vytvořené), zvyšuje osobní automobilovou dopravu, zvyšuje riziko přenosu 
vibrací v území, zvyšuje riziko zhoršení hydrogeologické situace, vyvolává 
potřebu kácení velkého množství zeleně, zasahuje do stanovišť zvláště 
chráněných druhů, degraduje veřejný prostor a vzrostlou izolační zeleň 
umísťováním mohutné protihlukové stěny a naopak vůbec nijak nedoplňuje 
občanskou a veřejnou vybavenost. 
Dokumentace ElA ani posudek řádně neodůvodňují potřebu záměru na úkor 
negativního ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí (hluk, kvalita 
ovzduší, vibrace, krajinný ráz, biota, hydrogeologické poměry) a neodůvodňuje 
ani podstatu zisku soukromého subjektu na úkor zhoršení zdravotních rizik pro 
stávající i budoucí populaci daného místa a potenciálního poklesu hodnoty 
stávajících nemovitostí. 
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu sp. zn. 6 As 65/2012 jsou soudci 
Nejvyššího správního soudu přesvědčeni, že veřejný zájem musí být výslovně 
formulován ve vztahu ke konkrétní posuzované záležitosti a musí být 
přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého”. Veřejný zájem je přitom třeba 
vyvodit z právní úpravy, z právní politiky a z posouzení různých hodnotových 
hledisek podle úkolů veřejné správy v příslušné oblasti (sociální, kulturní, 
ochrany životního prostředí apod.). Skutečnost, že vedlejším důsledkem 
podnikatelské činnosti soukromé společnosti, která hodlá realizovat svůj 
investiční záměr, jehož cílem je s největší pravděpodobností její zisk, je 
uspokojení bytové potřeby jejích zákazníků, ještě nemusí vytvářet odpovídající 
sociální veřejný zájem. 
Upozorňujeme, že Zastupitelstvo Městské části Praha 11 deklarovalo ve svém 
usnesení č. 0011/1/Z/2014 (viz příloha), že veřejným zájmem na Praze 11 je 
zejména ochrana zdraví a životního prostředí, ochrana kvality a bezpečnosti 
bydlení včetně ochrany obyvatel před hlukem a emisemi, ochrana zvláště 
chráněných živočichů, zachování a respektování krajinného rázu a ochrana 
ploch zeleně a veřejné vybavenosti. Tento veřejný zájem je nadřazený 
individuálním stavebním záměrům. Veřejným zájmem je dále nezahušťovat 
Prahu 11 další administrativní a bytovou výstavbou či navyšováním kapacity 
zastavěných ploch. Výjimku z tohoto principu může schválit v konkrétních 
případech pouze ZMC Prahy 11. 
Zároveň upozorňujeme, že posuzovaný záměr výstavby bytového komplexu 
není v zájmu veřejného zdraví (ba naopak) či veřejné bezpečnosti, není 
veřejným zájmem ani nijak nenaplňuje ostatní body taxativního výčtu možnosti 
udělení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Výjimku z 
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ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů tak nelze pro 
posuzovaný záměr udělit, díky čemuž je záměr v podstatě nerealizovatelný. 
Dále uvádíme, že zastupitelstvo MČ Praha 11 nesouhlasí s umístěním 
záměru, respektive jeho 1. etapy v předložené podobě v dané lokalitě. Ve 
svém usnesení č. 0012/1/Z/2014 (viz příloha) vyslovilo nesouhlas s územním 
rozhodnutím č.j. MCPll/13/019715/OV/Lev ze dne 11.4.2014 na Bytový park 
Roztyly a umístěním záměru v předložené podobě. ZMC požaduje zrušení 
tohoto rozhodnutí, přepracování projektové dokumentace a nové projednání. 
Umístění navrhované 4 - 4.6 m vysoké a 204 m dlouhé protihlukové stěny na 
vrcholu zemního valu podél ulice Ryšavého sníží kvalitu veřejného prostoru, 
vytvoří další bariéru v území a povede k likvidaci vzrostlé a funkční izolační 
zeleně, kterou je val porostlý. Připomínáme, že další protihluková zeď (75 m 
dlouhá a 6 m vysoká) je plánována východně od řešeného území severně 
podél ulice Ryšavého v rámci bytového souboru Na Výhledu. 
Třetí etapa záměru, představená v urbanistické studii zveřejněné až ve fázi 
posudku k dokumentaci, je v rozporu s územním plánem. Studie je navíc 
dokument, který nemá žádnou právní hodnotu. Po investorovi nelze 
požadovat, aby se v budoucnu podle studie řídil. 
Je nutné si uvědomit, že záměr představuje komerční projekt bez veřejného 
zájmu a na jeho realizaci není možné vydělávat v případě, že je touto 
výstavbou poškozeno okolí, a to jak technicky, tak i ekonomicky. 
Připomínáme, že Městský soud v Praze přiznáním odkladného účinku žalobě 
proti stavebnímu povolení (usnesení Městského soudu v Praze č.j. 9A 
75/2015 - viz příloha), a to s vědomím zastavení probíhající stavby, a žalobě 
proti územního rozhodnutí (usnesení Městského soudu v Praze č.j. 11A 
27/2015 - 57 - viz příloha) pro Bytový park Roztyly (etapa I) potvrdil, že 
realizace daného záměru může významným a nevratným způsobem 
zasáhnout do práv žalobce (o.s. Zelené Roztyly), tedy do práv na příznivé 
životní prostředí a může mít významný vliv záměru na životní prostředí a 
veřejné zdraví. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zdůvodnění záměru je věcí oznamovatele a nijak nemůže ovlivnit závěry procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Zpracovateli posudku taktéž 
nepřísluší ani hodnotit, který veřejný zájem bude v lokalitě upřednostněn, ani 
jakýmkoliv způsobem hodnotit nebo komentovat rozsudky Nejvyššího správního 
soudu. Jediným posláním předkládaného posudku je posoudit předložené vlivy 
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.  
Konstatování, že „záměr přináší náplň pro dlouhodobě nevyužitou a neudržovanou 
plochu “ a že „návrh bytového domu vytváří jeden z prvků, které dají vzniknout 
budoucímu lokálnímu centru kolem stanice metra Roztyly“ vychází z obsahu 
posuzované dokumentace a není patrné, jak by toto konstatování mohlo ovlivnit 
závěry procesu posuzování vlivů na životní prostředí. 
Konstatování vyjadřovatele, týkající se investora a prodeje pozemků nechává 
zpracovatel posudku bez komentáře, protože nejsou náplní procesu posuzování vlivů 
na životní prostředí. 
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Otázka nezákonného kácení je opět věcí příslušného složkového zákona a 
příslušného dotčeného orgánu státní správy, a to opět mimo proces posuzování vlivů 
na životní prostředí. 
Zpracovatel posudku nezkoumal, na základě jakých podmínek bylo příslušným 
orgánem ochrany přírody povoleno kácení v rámci I. etapy Bytového parku Roztyly, 
ani v jakém rozsahu byla předepsána náhradní výsadba. Dle názoru zpracovatele 
posudku musely být stanoveny podmínky v souladu s příslušným složkovým 
zákonem.  
Nelze souhlasit s názorem, že „posudek řádně neodůvodňuje potřebu záměru na úkor 
negativního ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí (hluk, kvalita ovzduší, vibrace, 
krajinný ráz, biota, hydrogeologické poměry)“ – všechny zde citované aspekty jsou 
v posudku komentovány a k většině z nich jsou posudkem pro další projektovou 
přípravu záměru formulována odpovídající doporučení. 
Naopak lze souhlasit s tím, že posudek „neodůvodňuje podstatu zisku soukromého 
subjektu“, protože toto není náplní procesu posuzování vlivů na životní prostředí a 
veřejné zdraví. 

c) Str. 55 – 61 

V této části posudku je uvedeno dvojí vyjádření IPRu a stanovisko 
zpracovatele posudku. 
Posudek se opírá o již výše zmíněnou předloženou urbanistickou studii, která 
má území řešit jako celek. 
Z přiložené studie nevyplývá, že by IPR měl své původní stanovisko změnit. 
Je velmi překvapující, že nepatrné úpravy ve studii (např. vybudování 
chodníku podél ul. Ryšavého, napřímení komunikace procházející územím, 
vybudování průchodu protihlukovou stěnou) mohou zásadně změnit 
stanovisko instituce, která má být garantem rozvoje města a jeho 
urbanistického vzhledu a plánování. Navíc nelze zaručit, že navrhované řešení 
bude realizováno, protože 3. etapa záměru je v současné době ve fázi zadání 
změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy (z VV na OB). Připomínáme, že 
zastupitelstvo Městské části Praha 11 vydalo k zadání této změny 
nesouhlasné stanovisko č. 0002/2/Z/2014 (viz níže). 
Záměr, tak jak je navržen, nerespektuje charakter současné výstavby, která je 
tvořena blokovou zástavbou a max. 3 patrovými řadovými rodinnými domy. 
Domy záměru jsou navrženy jako navzájem natočené solitéry, tento princip 
umožňuje maximální vytěžení pozemku. 
V žádném případě nemůžeme souhlasit s výstavbou protihlukové zdi v 
navržené podobě, která bude vybudována ve veřejném prostoru a citelně 
zasáhne do charakteru současného sídliště. Opakujeme, že umístění stěny do 
funkční plochy IZ není v souladu územním plánem. 
Se současnými i budoucími ulicemi by se mělo pracovat jako s městskými 
ulicemi, a ne komunikacemi s charakterem silnic. Navržený záměr se však 
chová právě opačně. A rovněž neobsahuje žádnou občanskou ani veřejnou 
vybavenost. 
Za naprosto nepřijatelné považujeme přesunutí občanské (pobytový parter) a 
veřejné vybavenosti (mateřská školka) a dále parkových ploch a dětského 
hřiště pouze do třetí etapy záměru. Opakujeme, že se jedná o nevymahatelný 
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příslib, který není v současné době v souladu s územním plánem. Pokud toto 
hodlá IPR a zpracovatel posudku akceptovat, aniž by požadoval předložení 
úplné celého záměru do procesu posuzování EIA, nemůžeme než 
konstatovat, že takové jednání je nekompetentní a zřejmě i účelové, aby mohl 
být tento předimenzovaný, danou lokalitu naprosto vytěžující a k okolí 
nešetrný záměr schválen. 
Upozorňujeme, že plocha, na které je uvažována třetí etapa, je dle platného 
územního plánu funkční plocha VV. Oznamovatel záměru již podal podnět na 
změnu územního plánu z VV na OB pod číslem 128. Zařazení tohoto podnětu 
do pořizování se odehrálo značně nestandardní formou na Výboru pro územní 
rozvoj MHMP. Změna (nyní ve fázi zadání) má číslo Z 2867/00. K návrhu 
zadání změny se negativně vyjádřil náš spolek, spolek Zelené Roztyly, občané 
z okolí i MČ Praha 11 (usnesení Zastupitelstva MČ Praha 11 ze dne 9. 
12.2014 č. 0002/2/Z/2014 - příloha 2). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zpracovateli posudku nepřísluší komentovat vyjádření IPR obdržená v rámci 
vypracování posudku. Jak je patrné z posudku, v rámci jeho vypracování byly 
vyžádány doplňující podklady pro objasnění skutečností, které vedly ke změně 
vyjádření.  Současně jsou ve vyžádaných  doplňujících podkladech doloženy výkresy 
EIA, ze kterých je patrné, že změny, které nastaly, jsou v zásadě ve výkresech 
nedohledatelné – jedná se o změny urbanistického charakteru, jak je patrné i 
komentovaného vyjádření – které nemají žádný vliv na hodnocení velikosti a 
významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Zpracovatel posudku dále konstatuje, že soulad či nesoulad s územním plánem není 
náplní procesu EIA a tímto aspektem se zpracovatel posudku nezabývá na rozdíl od 
posouzení způsobu vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví v předložené dokumentaci.. 
Dosažení souladu s územním plánem je jednoznačným rizikem oznamovatele, jak je 
v posudku uvedeno. Pokud stavba nebude v souladu s územním plánem, nemůže 
být realizována. Obdobně, pokud navržená protihluková stěna není nebo nebude 
v souladu s územním plánem, nebudou splněny hygienické limity a stavba nebude 
realizována. Dojde-li ke změně projektu, nelze na případnou změnu záměru uplatnit 
vydané stanovisko na posuzovaný záměr. 
Předmětem posudku je posouzení záměru, který byl předložen v rámci procesu EIA. 
Z kapitol B.I.2 a B.I.6. je patrný jak rozsah záměru, tak i popis technického a 
technologického řešení záměru. Z posuzovaného rozsahu záměru nevyplývá, že by 
oznamovatel nějaké objekty v předloženém záměru přesouval. 
Zpracovatel posudku sice chápe vznesené připomínky týkající se problematiky 
občanské vybavenosti, avšak je nucen konstatovat, že tento aspekt nijak nesouvisí 
s problematikou, která je náplní předkládaného posudku, tedy posouzení vlivů 
záměru na jednotlivé složky životního prostředí a na veřejné zdraví. 
 

d) Intenzity automobilové dopravy - nesprávnost vstupních dat 
Za zásadní považujeme, že hluková studie vč. návrhu masivních 
protihlukových opatření, rozptylová studie a posouzení vlivu na veřejné zdraví 
vychází ze zastaralých dat. Vstupní data musí být aktualizována a ne více jak 
rok stará. Dopravně inženýrské údaje o intenzitě automobilové dopravy, 
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včetně prognózy dopravy k roku 2017 jsou z 30. 8. 2013, tzn., že vychází ze 
sčítání dopravy v roce 2012. Vzhledem ke zprovoznění rampy na Kačerově v 
listopadu 2013 a navedení části těžké tranzitní nákladní dopravy (tzn. 5200 
NA denně, tzn. o 2400 NA více, než uvedla uvedená prognóza dopravy TSK) 
ze Spořilovské na ul. 5. května jsou zjevně neaktuální. 
Zpracovatel posudku k tomu konstatuje, že údaje o intenzitách dopravy 
vycházejí z údajů známých v době vypracování posuzované dokumentace, 
tedy z konce srpna 2013. Aktuálnější informace v době zpracování 
dokumentace EIA nebyly k dispozici. K tomu uvádíme, že když mohla být 
dokumentace pro účely posudku přepracována z hlediska urbanismu, proč 
nebyly aktualizovány i dopravně-inženýrské údaje, resp. navazující studie 
(akustická, rozptylová a studie vlivu na zdraví)? Proč je snaha vyhnout se 
problému a nebo ho odsunout mimo proces EIA? 
Požadujeme proto aktualizaci dopravně inženýrských dat včetně prognózy 
dopravy k výhledovému roku 2017 (resp. očekávaného roku zprovoznění 
záměru) vč. kumulace dopravy ze stavebních záměrů v okolí a dále aktualizaci 
akustické, rozptylové studie a studie vlivu záměru na zdraví obyvatel. 
Požadujeme rovněž doložit, že plánovaná zástavba nezhorší působení vibrací 
ve vztahu ke stávající okolní zástavbě. Požadujeme vyřešení této 
problematiky v rámci procesu EIA a neodkládat problémy do dalších stupňů 
projektové přípravy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Znovu je třeba zcela jasně připomenout, že dokumentace EIA nebyla 
přepracovávána. Ve vyžádaných doplňujících podkladech je doložena urbanistická 
studie, kterou si zpracovatel posudku vyžádal pro dokladování změny vyjádření IPR 
a na tomto základě byly zpracovatelem posudku vyžádány výkresy EIA pro 
posouzení, zda-li doznaly změn oproti dokumentaci EIA. 
Protože urbanistické změny nejsou ve výkresové části EIA  v zásadě patrné, jsou na 
str. 60 a 61 posudku okomentovány a vyplývá z nich, že se jedná o následující 
změny:  
 nová ulice s oboustranným stromořadím je napřímena podél nově vyrovnané 

uliční fronty 
 byl doplněn chodník podél ulice Ryšavého 
 byly doplněny chodníkové přejezdy 
Lze tedy uzavřít, že uvedené úpravy jsou ryze urbanistického charakteru bez 
jakéhokoliv vlivu na vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví. 
Ve vztahu k uváděné „zastaralosti dat“  lze uvést, že doprava generovaná záměrem 
(v rámci I. i II. etapy záměru) je v posuzované dokumentaci uvedena. Součástí 
posuzované dokumentace je Příloha č.6 – Dopravně inženýrské údaje o intenzitě 
automobilové dopravy pro komunikace Ryšavého a 5. května v Praze 11 pro rok 
2012 a pro etapový stav komunikační sítě pro rok 2017. V rámci hlukové studie je 
k této dopravě dále přičtena doprava generovaná první a druhou etapou 
hodnoceného záměru. V rámci předložené dokumentace EIA tedy zpracovatel 
hlukové studie pracoval s jedinými oficiálními údaji, které v době vypracování 
dokumentace ve vztahu k dopravě na veřejném komunikačním systému byly 
k dispozici. V rámci doložené Přílohy č.6 je uvedeno, že při konstrukci modelových 
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výpočtů pro stav roku 2017 se vycházelo z předpokladů postupného naplňování 
ÚPSÚ včetně realizace okolních rozvojových záměrů. Z tohoto pohledu tedy lze 
hlukovou studii v době vypracování dokumentace EIA považovat za aktuální. 
Předložený posudek na straně bezpečnosti na několika místech konstatuje, že do 
doby vypracování dokumentace pro územní řízení může dojít díky otevírání 
některých nových dopravních staveb respektive dalších rozvojových záměrů na 
území hl. m. Prahy ke změnám v intenzitách dopravy na veřejném komunikačním 
systému. Proto je v rámci návrhu stanoviska příslušnému úřadu požadováno, aby v 
rámci dokumentace pro územní řízení byla provedena  aktualizace  hlukové studie z 
dopravy v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku 
a výšku protihlukové stěny na valu) na základě aktuálních dodaných dopravních 
intenzit od TSK hl.m. Prahy a současně byla konkretizována účinná protihluková 
opatření pro zajištění hygienických limitů. 
Z hlediska vibrací lze uvést, že uvedená problematika je v dokumentaci komentována 
v kapitole D.I.13.1. na stranách 93 až 95 dokumentace. 
Posudek posléze konstatuje, že v souladu s názorem orgánu ochrany veřejného 
zdraví lze za účelné v rámci další projektové přípravy záměru dokladovat, že 
navrhovaný bytový komplex nezvýší přenos vibrací od metra ke stávající nejbližší 
obytné zástavbě. Pro další projektovou přípravu záměru je proto formulováno  
doporučení aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl doložen detailnější 
popis vibroizolačních opatření vylučujících působení metra na plánovanou výstavbu 
bytového parku; současně bude doloženo, že plánovaná výstavba nezhorší působení 
vibrací ve vztahu ke stávající nejbližší obytné zástavbě s ohledem na plánované 
založení navrhovaných objektů; bude provedeno změření technické seismicity u 
vybraných stávajících objektů obytné zástavby ve stávajícím stavu a následně po 
realizaci záměru v rámci kolaudačního řízení; při prokazatelné změně, která by 
mohla mít negativní vliv na stávající objekty budou případná opatření realizována na 
náklady investora záměru.  

e) Hluková zátěž 

Nesouhlasíme s vybudováním mohutné (4 m, v některých místech až 4,6 m 
vysoké) protihlukové stěny na vrcholu zemního valu podél ulice Ryšavého, 
která má být umístěna ve funkční ploše izolační zeleň (IZ), kde je její umístění 
nepřípustné. Plocha IZ je určena pro zeleň s ochrannou funkcí, oddělující 
plochy technické a dopravní infrastruktury od jiných funkčních ploch. V tomto 
funkčním využití není možné umístit protihlukovou stěnu (viz. též stanovisko 
MČ Praha 11, Odboru územního rozvoje v rámci zjišťovacího řízení záměru 
Bytový park Roztyly II). 
Ve vyjádření stavebního odboru MČ Praha 11 k souladu záměru Bytový park 
Roztyly II s územním plánem ze dne 5. 11. 2010 (viz příloha) je uvedeno, že 
dotčené pozemky leží většinou v ploše určené pro funkční využití „čistě obytné 
- OB“ a dále je na konci 2. odstavce konstatováno, že pás při ulici Ryšavého je 
součástí plochy izolační zeleně (IZ). Stavební úřad ve vyjádření konstatuje, že 
navrhovaný záměr je v souladu s modifikací úpravy územního plánu č. U 
0783/2009, která se týká výhradně plochy určené pro funkční využití „čistě 
obytné - OB“, nejedná se tedy o vyjádření souladu návrhu v ploše izolační 
zeleně (IZ)! 
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Upozorňujeme, že funkční plocha izolační zeleně (IZ) není součástí plochy, 
které se dotkla úprava územního plánu U0783/2009 a následná modifikace 
územního plánu. Přesto jsou v této ploše navrhovány významné úpravy terénu 
(rozšíření zemního valu), umístění stavby masivní protihlukové stěny a 
očekávatelná likvidace či potlačení optimálních podmínek pro růst izolační 
zeleně, které jsou vyvolány navýšením zastavitelnosti sousední funkční 
plochy. Úpravou míry využití území je vyvolána i nezbytnost kácení dřevin na 
zemním valu pro umístění protihlukové stěny a rozšíření zemního valu - tím 
dochází k úbytku zeleně, které je na Jižním Městě (dle ÚAP) nedostatek. 
Rovněž protihluková stěna nebyla v rámci pořizování úpravy projednána - 
nebyla součástí podkladové dokumentace pro úpravu územního plánu. Při 
pořizování úpravy U0783/2009 a její modifikace, potažmo navýšení 
zastavitelnosti území z koef. C na F neproběhlo hodnocení vlivu na životní 
prostředí, resp. na krajinný ráz. Výstavba odpovídající koef. F nejen 
neodpovídá charakteru okolní zástavby, ale vyvolá i výše popsaná 
protihluková opatření - úpravy terénu a výstavbu masivních protihlukových 
stěn, které významným způsobem ovlivní estetické a harmonické vztahy v 
území. 
Žádáme proto OŽP MHMP, aby vyzval stavební odbor MČ Praha 11 o nové 
vyjádření k souladu záměru Bytový park Roztyly II s územním plánem, kde by 
zohlednil i navrhované umístění protihlukové stěny do funkční plochy IZ. 
V Pražských stavebních předpisech se navíc v § 17 Požadavky na dopravní 
infrastrukturu a dopravní vybavenost v odstavci (7) uvádí: Umístění 
protihlukových stěn a valů v zastavitelném území je nepřípustné vyjma stěn a 
valů podél rychlostních místních komunikací, železnic a stávajících 
tramvajových tratí vedených mimo uliční prostranství. 
Umístění stěny není možné ani z hlediska požadavků vyhlášky č. 104/1997 
Sb., která považuje protihlukové stěny za krajní řešení, a to nejen v městském 
prostředí, ale i v krajině: „Protihlukové stěny podél komunikace musí být 
budovány tak, aby byly co nejšetrněji začleněny do okolní krajiny, a zřizují se 
pouze v případech, kde není možné snížit škodlivé účinky dopravního hluku 
jiným způsobem. “ (§ 22 odst. 2). 
Ztotožňujeme se s vyjádřením IPR ze 3.2.2015 k protihlukovým opatřením a 
domníváme, že toto stanovisko je platné i po kosmetických úpravách záměru, 
ke kterému došlo na základě připomínek podaných k dokumentaci: 
„Důležitým limitem tohoto území je jeho poměrně značná hluková zátěž generovaná 
provozem na ulici Ryšavého. Vzhledem k tomu, že investor záměru má pro tuto 
funkční plochu v důsledku vyžádaného navýšení koeficientu míry využití území na 
stupeň OB-F k dispozici značný potenciál HPP, navýšil kapacitu svého záměru na 
maximum. Bytové domy tak mají výšku 6 NP. To vyvolává potřebu zásadních 
protihlukových opatření, z důvodu dodržení hygienických limitů akustické zátěže na 
fasádách všech bytových domů. Tato opatření ovšem záměr nezajišťuje stavebně 
technickými a konstrukčními opatřeními na objektech samých, ale problém řeší 
navýšením již stávajícího protihlukového valu podél ulice Ryšavého a navíc instalací 
4,5 m vysoké protihlukové stěny po celé délce jeho hřebene v rozsahu cca 300 m, v 
úseku mezi ulicemi Komárkova a Hrdličkova. Ve stejném délkovém rozsahu byla již 
spolu s výstavbou sídliště realizována protihluková stěna na protější, jihozápadní 
straně této ulice. 
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S výstavbou nového záměru by tak došlo v tomto úseku k vytvoření oboustranné 
protihlukové bariery, .... Tento zásah, by dále degradoval kvalitu veřejného prostoru 
celé lokality. “ 

V posudku se uvádí, že protihluková stěna s podpůrnou konstrukcí pro zeleň o 
celkové délce 204 m bude zakomponována mezi stávající zeleň. Nikde však 
nelze nalézt podrobnější popis konstrukce, který by vyjádření posuzovatele 
dokládal. V dokumentaci bylo uvedeno, že se bude jednat o pevnou zeď s 
konstrukcí pro popínavou zeleň na vrcholu. Tato zeď by měla být tvořena 26 
sloupy a 52 vzpěrami. Vzhled a konstrukce protihlukové stěny navržené v 
první etapě (která je už ve výstavbě) naše obavy podporují, a to včetně kácení 
koridoru pro protihlukovou stěnu v lednu 2014 (fotodokumentace poškozování 
dřevin). Domníváme se, že navrhované „šetrné“ řešení protihlukové stěny 
nelze realizovat, aniž by došlo k (okamžitému či postupnému) poškození 
stávajících dřevin v území a zároveň, aby konstrukce stěny byla dostatečně 
stabilní a masivní, pro odstínění a pohlcení hluku z dopravy. 
Navrhovaný průchod skrze protihlukovou stěnu vyvolá další likvidaci stávající 
zeleně v území a ještě zhorší estetický dopad stěny. Navíc je dle našeho 
názoru nesmyslný - hustě zarostlé území není prostupné ani v současné 
době. 
Problematiku hluku by měl investor řešit jiným způsobem (menším počtem 
domů s nižším stupněm podlaží), než je zásah do veřejného prostoru. Potřeba 
výstavby protihlukové zdi navíc ukazuje na nevhodnost umístění tak velkého 
záměru do vybraného území. Problematika s hlukem ukazuje, že původní 
koeficient míry využití území „C“ mnohem lépe popisoval možnosti výstavby v 
dané lokalitě. 
Požadujeme, aby základní otázka - (ne)soulad protihlukové stěny s územním 
plánem - byla vyřešena v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí, 
aby bylo zabráněno zbytečným sporům a průtahům v navazujících řízeních či 
případným soudním sporům. 
V případě, že protihlukovou stěnu do plochy IZ nelze umístit, nelze realizovat 
ani záměr v navržené podobě, protože nebudou splněny limity pro hluk z 
dopravy v chráněném venkovním prostoru novostaveb. V takovém případě 
požadujeme přepracování projektu a zahájit nové posuzování vlivů na životní 
prostředí. 
Dále opakujeme požadavek na aktualizaci akustické studie na základě 
reálných aktualizovaných dopravně-inženýrských dat a prognózy výhledu 
dopravy. 
Nesouhlasíme stvrzením oznamovatele a zpracovatele posudku, že v 
předmětné lokalitě není nadlimitní hluk. 
Kromě důkazů uvedených v našich připomínkách k dokumentaci uvádíme, že 
hluková studie k oznámení záměru Bytový park Roztyly II (PHA 894) 
zpracovaná v 7.11.2013 firmou Greif - Akustika, s.r.o. prokázala překročení 
limitů pro hluk z dopravy během denního i nočního období v chráněném 
venkovním prostoru staveb u terasového domu v Kloboukově ulici č.p. 83. 
V současné době, po navedení těžké tranzitní dopravy na ul. 5 května (dne 
27.11.2013) lze očekávat významné přitížení hlukové zátěže v daném bodě a 
stejně tak u stávající zástavby v ulicích Komárkova a Hněvkovská. Realizace 
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stavby Bytový park Roztyly povede k dalšímu zhoršení nadlimitní hlukové 
zátěže minimálně u tohoto chráněného objektu v ul. Klobouková. (Překročení 
limitních hodnot pro daný chráněný objekt je patrné z výkresových příloh 
hlukové studie - str. 12 až 14). 
Dále upozorňujeme, že WHO Regional Office for Europe (2009) doporučuje 
hygienický limit pro hluk v noční době v chráněném venkovním prostoru 
staveb v úrovni 40 dB z hlediska negativního působení hluku na zdraví. Tato 
hodnota je v dotčeném území bezpečně překračována. 
Stanovisko zpracovatele posudku ke kapitole hluková zátěž: 
Doprava generovaná hodnoceným záměrem nepřesahující průměrně 30 pohybů 
osobních automobilů za den je doprava, která nemůže na uváděných komunikacích 
změnit akustickou situaci. Toto stanovisko je značně zavádějící, neboť dle 
dokumentace posuzovaný záměr vyvolá denně 234 pohybů OA pro druhou 
etapu a 432 obousměrných pohybů pro obě etapy. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Otázka souladu či nesouladu s územním plánem již byla komentována pod bodem c) 
tohoto vypořádání. Otázka žádosti směřující na OŽP MHMP ve vztahu k požadavku 
na  nové vyjádření týkající se souladu s územním plánem ve vztahu 
k projednávanému záměru II. etapy dle názoru zpracovatele posudku není věcí 
tohoto úřadu. Soulad či nesoulad s územním plánem je jednoznačným rizikem 
oznamovatele, jak již bylo komentováno na několika místech předloženého posudku. 
Při realizaci navrhované protihlukové stěny je pro objekty v rámci posuzované II. 
etapy dokladováno plnění hygienického limitu. Opět platí konstatování posudku, že 
pokud navržená protihluková stěna není nebo nebude v souladu s územním plánem, 
nebudou splněny hygienické limity a stavba nebude realizována. Dojde-li ke změně 
projektu, nelze na případnou změnu záměru uplatnit vydané stanovisko na 
posuzovaný záměr. 
Ve vztahu k požadavku na aktualizaci hlukové studie lze připomenout, že v posudku 
je uvedeno, že rámci zpracování posudku dospěl zpracovatel k závěru, že sice u 
nejbližší obytné zástavby ve vztahu k řešenému záměru, která je  situovaná podél 
komunikací Komárkova a Hněvkovská a je  reprezentovaná výpočtovými body č.5 až 
č.11, dojde díky realizaci záměru k poklesu hladin akustického tlaku, avšak 
metodicky by měl být výpočet proveden nejen pro chráněný venkovní prostor staveb, 
ale i pro chráněný venkovní prostor, kterým se  rozumí nezastavěné  pozemky, které 
jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro 
zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť. Taktéž v tomto prostoru logicky 
dojde ke snížení hladin akustického tlaku obdobně jako ve venkovním chráněném 
prostoru staveb. Hluk vyvolaný provozem samotného záměru z logiky doložených 
výpočtů nebude znamenat překročení základního hygienického limitu pro denní, 
respektive noční dobu. Proto další projektovou přípravu záměru je v posudku 
formulováno  doporučení, aby v rámci dokumentace pro územní řízení byla 
provedena  aktualizace  hlukové studie z dopravy v relevantním 3D prostředí 
(zahrnující finální parametr zemního valu a délku a výšku protihlukové stěny na valu, 
jakož i výpočet pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor) 
na základě aktuálních dodaných dopravních intenzit od TSK hl.m. Prahy a současně 
konkretizovat účinná protihluková opatření pro zajištění hygienických limitů; 
z hlediska hlukové studie musí být respektována i vyjádření dotčených dopravních 
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orgánů ve vztahu ke křižovatce komunikací Komárkova a Ryšavého z hlediska 
rozhledových poměrů; výchozí stav akustické situace bude taktéž doložen měřením u 
stávajících objektů obytné zástavby – výběr výpočtových bodů u stávajících objektů 
bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví. 
Ve vztahu k uváděné generované dopravě lze souhlasit s konstatováním 
vyjadřovatele, neboť se v posudku jedná o tiskovou chybu; správná formulace je 30 
pohybů OA za hodinu, což je obecně známá skutečnost.  
Z hlediska hlukových limitů je třeba s řídit těmi hygienickými limity, které jsou 
zakotveny ve stávající platné legislativě. 

f) Vibrace 

Připomínky týkající se negativních vlivů vibrací v důsledku realizace záměru 
na stávající zástavbu nebyly dostatečně vypořádány, a to včetně znaleckého 
posudku ing. Marka Novotného, Ph.D. z 5.2.2015 zpracovaného s veškerými 
náležitostmi paragrafu 127a zákona č. 99/1963 Sb. ve znění 218/2011 Sb. 
Občanský soudní řád, který byl předložen v rámci našich připomínek k 
dokumentaci. Tento posudek nebyl nikdy projednán. 
Vliv vibrací je nutné opět zpracovat komplexně a ne per partes. Výsledky 
získané per partes jsou nesmyslné a je škoda, že vůbec někdo připustí 
zpracování takovéto studie, která ve svém komplexu nemá žádný význam a 
nepopisuje skutečnosti, které jsou zásadní pro danou oblast. Akustická, 
antivibrační a hydrogeologická fakta jsou vyhodnocena nesprávně, bez 
jakýchkoliv měření, bez jakékoliv inventury stávajícího stavu, zejména okolní 
zástavby ve prospěch stavebního záměru, bez hledu, že hodnocená část je 
součástí rozsáhlého areálu. Předložená dokumentace EIA vychází z 
nesprávných a zkreslených údajů, které deformují výsledky. Pozitivně pro 
investora, negativně pro všechny ostatní. 
K poškozování okolní zástavby již dochází v současné době - v důsledku 
stavebních prací na etapě I záměru jsou na okolních stávajících objektech 
patrné: 
− Trhliny od poklesu výrazné hladiny vody způsobené nekvalifikovaně navrženou a 

provedenou drenáží, bez jakéhokoliv ohledu na okolní výstavbu (viz 
Dokumentace trhlin ve stavebních konstrukcích ze dne 20. 8. 2015). 

− Pokles terénu v zahradních partiích stávající výstavby. 
− Zvýšení antivibračního namáhání, které je způsobeno odrazem od pevné vrstvy 

betonové podkladní mazaniny. 
Požadujeme, aby v rámci navrhovaných studií a měření technické seismicity u 
navrhovaných i stávajících objektů v území byla provedena inventura 
stávajícího stavu sousedící objektů a to se sledováním progresivity trhlin a 
dalších veličin, které jsou důležité z hlediska užívání objektů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Problematika vibrací již byla komentována pod bodem d) tohoto vyjádření, na který 
lze na tomto místě odkázat. 

g) Imisní zátěž 

Nesouhlasíme s vypořádáním našich připomínek z hlediska imisní zátěže 
území. V místě záměru jsou překračovány imisní limity pro benzo(a)pyren a 
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krátkodobé koncentrace prachových částic PM10 a NO2 (viz příloha - 
Informace k překračování limitů). 
V lokalitě nesmí být překročeno únosné zatížení území a do nadlimitně 
zatíženého území nelze novou bytovou funkci bez dalších kompenzačních 
opatření vůbec umisťovat. U nových záměrů je nutno zcela nekompromisně 
trvat na dodržení a nepřekračování imisních limitů a hlukové zátěže, případně 
dalšího působení na okolí nad míru stanovenou právními předpisy, a to v 
kontextu již existujícího pozadí antropogenního původu. 
K tomu uvádíme, že ze zprávy Státního zdravotního ústavu, Centra zdraví a 
životního prostředí o zdravotních rizicích ze znečištěného ovzduší za rok 2014 
(http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/dokumenty_zdravi/ovzdu
si_rizika_praha_2014.pdf) vyplývá, že se jedná o závažnou věc. Podle dat 
získaných z monitorovacích stanic kvality ovzduší se znečištěné ovzduší, 
jmenovitě jen znečištění prachem - částicemi PM10 a PM2,5, mohlo v roce 2014 
podílet na 5300 předčasných úmrtích v rámci celé republiky a 700 
předčasných úmrtích v Praze. V předchozích letech byl tento trend obdobný. 
Znečištění ovzduší vyvolává i další závažné problémy jako je např. rakovina 
plic, kardiovaskulární onemocnění, onemocnění dýchacího ústrojí, výskyt 
symptomů chronického zánětu průdušek a snížení plicních funkcí u dětí i 
dospělých. 
Předkládaný záměr nesníží zátěž, ani jeho příspěvek nebude nulový. Podle 
rozsudků Nejvyššího správního soudu (např. sp. zn. 6 As 189/2014 - 40) do 
území, které je už zatíženo nadlimitně nebo se zatížení blíží k limitu, nelze 
žádný nový záměr umístit. 
V této souvislosti poukazujeme i na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze 
dne 31. ledna 2012, č. j. 1 As 135/2011 - 246, z něhož vyplývá, že „do území 
nadlimitně zatíženého hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat 
stavby, které sice každá jednotlivě nepřitíží svým provozem dotčenému území 
nijak výrazně, ale v součtu jednotlivých případů znamenají postupné a 
významné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území. “ Městský 
soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 23. července 2014, č. j. 11 A 
109/2013 - 62 šel dokonce ještě dále, když uvedl (zvýrazněno Nejvyšším 
správním soudem): „Stavební úřad je povinen vyhodnotit vlivy stavby ve svém 
souhrnu zejména v situaci, kdy ze stanovisek dotčených orgánů plyne, že 
zjištěné hodnoty, pokud jde o účinky samotné stavby jako takové, sice 
jednotlivě nevykazují nadlimitní či nepřípustné hodnoty, ale stavbu je 
navrhováno umístit do území, které je již za stávajícího stavu nadlimitně 
zatíženo, nebo se zjištěné hodnoty přípustné maximální limitní zátěži blíží. “ 
Podobně se vyjádřil i Nejvyšší správní soud, a to již v rozsudku ze dne 2. 
února 2006, č. j. 2 As 44/2005 - 116: „Z hlediska posuzování pohody bydlení 
může být relevantní, pokud limitní hodnoty jsou sice dodrženy, ovšem 
naměřené hodnoty hluku se pohybují u horních hranic přípustného rozmezí. “ 
Citovaná judikatura tedy ukládá stavebnímu úřadu důkladně zvážit, zda vůbec 
bude možno umístit do území silně zatíženého hlukem i imisemi novou stavbu, 
pokud je navržená stavba sama zdrojem dalšího hluku či emisí. 
Zpracovatel posudku své tvrzení opírá o pětileté klouzavé průměry imisních 
koncentrací znečišťujících látek v dané lokalitě pro období 2009 - 2013. Tyto 
pětiletí prezentované na webu ČHMÚ, nicméně, neudávají imisní mapy pro 

http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/dokumenty_zdravi/ovzdusi_rizika_praha_2014.pdf
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/dokumenty_zdravi/ovzdusi_rizika_praha_2014.pdf
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hodinové imisní koncentrace NO2 a dle sdělení ČHMÚ (RNDr. Josef Keder, 
CSc., bývalý pracovník Oddělení modelování a expertíz) jsou mapy denních 
imisních koncentrací prachu (částic PM10, 36. max. 24hod. průměr) velmi 
hrubým odhadem. Dle sdělení ČHMÚ (RNDr. Josef Keder, CSc.) tyto imisní 
mapy pětiletí rovněž nezohledňují lokální „hot spoty“, tedy např. nejbližší okolí 
frekventovaných silnic. Klouzavé průměry imisních koncentrací znečišťujících 
látek za období 2009 - 2013 vůbec nezohledňují následné navedení těžké 
nákladní dopravy ze Spořilovské na ul. 5. května díky rekonstrukci mostu a 
navedení těžké tranzitní dopravy na ul. 5. května 27. 11. 2013, tedy blíže 
zájmové lokalitě. Pětiletí za období 2009 - 2013 tedy imisní zátěž dané lokality 
podhodnocují, a to včetně výhledové imisní zátěže v roce 2017, ke které jsou 
přičítány příspěvky záměru vypočtené rozptylovou studií. 
Zpracovatel posudku své tvrzení dále opírá o výsledky Modelového hodnocení 
kvality ovzduší na území hl.m. Prahy (ATEM, aktualizace 2014) a dále uvádí, 
že výpočtový model ATEM používaný pro modelování kvality ovzduší v Praze i 
v rámci příspěvkové rozptylové studie zpracované v rámci dokumentace je 
standardní referenční metoda používaná pro modelování rozptylu 
znečišťujících látek. Namítáme, že dle přílohy č. 1, bodu III Vyhlášky č. 
330/2012 Sb. se nejistota uvedeného referenčního modelu (v prognóze 
transportu a vývoje znečistění) pohybuje od 30% (pro stanovení ročních 
průměrů NO2) až do 50 % (např. pro prachové částice PM10 a PM2,5) či 60 % 
(např. pro benzo(a)pyren). 
Jako vstupní data do rozptylové studie jsou používány emisní faktory 
automobilových vozidel homologovaných na emisní třídy EURO 1 - 6. V 
současné době automobilový průmysl čelí skandálu s podvody právě s těmito 
emisními faktory. Zároveň se z médií dozvídáme, že v ČR až polovina 
dieslových aut má odmontovány filtry k zadržování prašných částí. Tyto 
skutečnosti znamenají, že matematické modelování imisní zátěže je spojeno 
se značnými nejistotami a na jeho výsledcích (často udávaných s přesností na 
2 a více desetinných míst) nelze rozhodovat o (ne)překračování imisních limitů 
látek znečisťujících ovzduší či s jistotou tvrdit, že imisní příspěvek 
posuzovaného záměru bude „zanedbatelný“. 
K překračování limitů v území dále uvádíme, že orgán ochrany ovzduší ve 
svém stanovisku odboru životního prostředí hl. m. Prahy ze dne 22.1. 2014 
sp.zn. S-MHMP-1536958/2013/1 /OZP/VI v rámci zjišťovacího řízení záměru 
Bytový park Roztyly II v části ochrany ovzduší uvádí, že jsou jednoznačně 
překročené imisní limity (roční průměrný limit pro koncentrace 
benzo(a)pyrenu, krátkodobé limity pro imisní koncentrace NO2 a PM10). Dle 
vyjádření ÚRM (vyjádření hl.m. Prahy č.j. 5951/2013 ze dne 10.7.2013 v rámci 
zjišťovacího řízení k záměru bytového domu Benkova PHA 862) se území, 
situované v blízkosti dopravně frekventované komunikace Brněnská (a ul. 
Ryšavého) řadí z hlediska kvality ovzduší mezi nejvíce zatížené lokality v 
Praze. Bytový dům Benkova je situován v obdobné vzdálenosti od ulice 
Brněnská, resp. dálnice jako Bytový park Roztyly vůči ulici 5. května. ÚRM 
dále upozorňuje, že jakékoliv zvýšení intenzity dopravy, které je nedílnou 
součástí realizace stavebního záměru, povede k nežádoucímu nadlimitnímu 
zhoršení kvality ovzduší. Podle vyjádření Hygienické stanice hl.m. Prahy v 
rámci podnětů a vyjádření dotčených orgánů k návrhu zadání změny 
územního plánu SÚ HMP Z 2722/00 Velké Roztyly zahrnující rovněž 
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předmětnou lokalitu při ulici Ryšavého: „Lokalita je napadena nadlimitním 
hlukem z dopravy, vysoká zdravotní rizika vyplývající z nadlimitního znečištění 
ovzduší. Umístění obytné zástavby v takto exponovaném prostředí není 
vhodné. “ Z výše uvedeného a z vyjádření dalších dotčených orgánů v rámci 
zjišťovacích řízení EIA na jiné záměry v dotčeném území (Garáže Tomíčkova 
PHA 518, administrativní budova U Kunratického lesa PHA 889, Prague Eye 
Towers PHA 794) i Územně analytických podkladů hl.m. Prahy je zřejmé, že 
posuzované území je již v současné době nadlimitně zatíženo z dopravy z 
hlediska hygienických limitů pro hluk a znečištění ovzduší a není vhodné pro 
novou bytovou zástavbu. 
Zpracovatel posudku zcela ignoroval naše připomínky k dokumentaci, kde 
jsme uvedli výsledky krátkodobých měření imisní zátěže v blízké lokalitě na 
Spořilově - v okolí křížení ulic Spořilovská x Hlavní a křížení Jižní spojky s ulicí 
5. května ústavem ÚEM AV ČR. Výsledky měření potvrzují významné 
překračování imisního limitu pro benzo(a)pyren, stejně jako pro jemný prach 
PM2,5. Měření byla provedena ve třech měřících bodech v termínech od 27.1. 
do 3.2.2014 a od 24.3. do 21.3.2014. Výsledky měření potvrdily překračování 
ročního imisního limitu PM2,5 ve venkovním ovzduší i ve vnitřním prostředí 
bytů a dále překračování ročního imisního limitu benzo(a)pyrenu ve 
venkovním ovzduší. Získané výsledky rovněž potvrzují, že znečištění ovzduší 
může nepříznivě ovlivňovat zdraví lidí, a to zejména dětské populace. 
Dále upozorňujeme, že WHO od roku 2014 doporučuje pro PM2,5 limit 10 
µg.m-3 od roku 2020 by v ČR podle EU měl platit limit 20 µg.m-3 , který je však 
dvojnásobný, než je doporučení WHO. Toto doporučení WHO zřejmě není 
bezdůvodné viz zpráva SZÚ o předčasných úmrtích v Praze. 
Realizací posuzovaného záměru při souběžné realizaci vysokopodlažních 
záměrů plánovaných v blízkém okolí může rovněž dojít ke zhoršení (již dnes 
zhoršeného) provětrávání území a jeho okolí a s tím souvisejícímu zhoršení 
imisních podmínek v území. Lokalita je totiž umístěna v údolní špatně 
provětrávané poloze se zhoršenými rozptylovými podmínkami, v zimním 
období s častými inverzemi (viz příloha - Informace k překračování limitů). 
Oznamovatel i posudkář tuto problematiku nedostatečně vypořádali pouhým 
konstatování, že ke zhoršení provětrávání území vlivem záměru nedojde a 
žádným způsobem toto tvrzení nedokladují. Větry vanoucí ze západu unášejí 
znečištění z ulice 5. května a z Jižní spojky do dotčené lokality. Do vybudování 
obchvatu města Prahy a odvedení tranzitní kamionové dopravy mimo silně 
obydlené území se znečištění v dotčeném území nesníží, naopak bude 
narůstat. 
Opakujeme, že ze zákona č. 17/1992 Sb. vyplývá, že: 
Veškeré navrhované zásahy v území musí být provázeny přesvědčivým 
průkazem, že jejich uskutečněním nedojde k překročení přípustné míry 
zatěžování a znečišťování prostředí, tedy k nadlimitní zátěži území. Pokud již 
objektivně v důsledku lidské činnosti existuje v daném území nadlimitní zátěž, 
tedy protiprávní stav, pak je nutno u navrhovaného zásahu podat přesvědčivý 
průkaz toho, že provedením tohoto zásahu, případně dalších souběžných 
opatření v území nedojde ani v minimální míře k přitížení nadlimitní zátěže 
nebo bude zajištěn pokles zátěže pod předepsané mezní hodnoty - limity. Bez 
takového průkazu je odsouhlasení, umístění nebo povolení zásahu 
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nezákonné, ba protiústavní a příslušné dotčené orgány i stavební úřady, jež 
mají hájit vymezené veřejné zájmy a místo toho souhlasí se způsobením 
bezpráví nebo s jeho prohloubením, závažným způsobem porušují zákon a 
jednají hrubě chybně. 
Opakujeme proto požadavek na aktualizaci rozptylové studie na základě 
reálných aktualizovaných dopravně-inženýrských dat a prognózy výhledu 
dopravy. 
Nesouhlasíme s řešením, aby příspěvek záměru k nadlimitní imisní zátěži v 
území (konkrétně imisní příspěvek benzo(a)pyrenu byl kompenzován pouhou 
(a zatím nekvantifikovanou) výsadbou stromů. Výsadba stromů nemůže být 
skutečným kompenzačním opatřením, protože lokalita byla doposud hustě 
ozeleněna vzrostlými stromy a keři (viz fotodokumentace poškozování dřevin - 
původní stav zeleně v roce 2009), které byly vykáceny z důvodu přípravy 
výstavby 1. etapy záměru. Výsadba stromů může částečně kompenzovat 
zhoršení stavu po vykácení zeleně, ale v žádném případě nemůže stav zlepšit 
oproti úrovni před započetím výstavby. Upozorňujeme, že ke kácení zeleně a 
další případný úbytek zeleně v území je v rozporu s Integrovaným krajským 
programem snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace 
Hlavní město Praha, který rada Magistrátu hl.m. Prahy přijala dne 12.9.2006, 
usnesení č.1461. Rada hl.m. Prahy se usnesla, že „v husté obytné zástavbě je 
dále nutno nadále zvyšovat zastoupení vegetace. Vegetační kryt účinně váže 
prachové částice na svém povrchu a neumožní jim tak snadno uvolnit se 
znovu do ovzduší. Prašnost na těchto plochách je tak zásadně omezena. “ 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Z hlediska vlivů na ovzduší lze za rozhodující považovat příspěvkovou rozptylovou 
studii hodnotící příspěvky k imisní zátěži pouze zdrojů znečišťování ovzduší, 
související s hodnoceným záměrem ( z hlediska kumulativních vlivů I. i II. etapy. 
Protože jediným zdrojem emisí hodnoceného záměru je doprava, lze uzavřít, že 
imisní příspěvky hodnoceného záměru se i v případě posunutí realizace výstavby 
nebudou nijak prokazatelně měnit vzhledem k téměř neměnným změnám emisních 
faktorů od roku 2017 dále. V souladu s požadavky platné legislativy v oblasti ochrany 
ovzduší se příspěvky záměru vyhodnocují ve vztahu k imisnímu pozadí zájmového 
území. Jediným oficiálním podkladem charakterizujícím imisní pozadí jsou pětileté 
aritmetické průměry hodnocených škodlivin, které jsou publikovány ČHMÚ. 
Z uvedených skutečností, vyplývajících z platné legislativy v oblasti ochrany ovzduší 
vyplývá, že případná aktualizace příspěvkové rozptylové studie vyhodnocující 
příspěvky řešeného záměru nemůže přinést žádné nové významnější informace než 
ty, které jsou prezentovány v posuzované dokumentaci. 
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší je nezbytné provádět 
k platným imisním limitům, nikoliv k potenciálně možným jiným charakteristikám 
ovzduší.  
Ve vztahu k bilancím emisí z automobilové dopravy je jediným schváleným 
programem pro tyto bilance program MEFA schválený MŽP, který byl v rámci 
vypracování bilancí v dokumentaci EIA použit. 
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší lze konstatovat, že 
k posudku oddělení ochrany ovzduší OŽP MHMP nevzneslo připomínky. 
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Ve vztahu k použitému modelu výpočtu lze uvést, že Příloha č. 6 k vyhlášce 
č. 330/2012 Sb. uvádí: 

Část B 
Referenční metody pro modelování 

 Název modelu Oblasti použití Velikost výpočetní oblasti 
SYMOS'97 ATEM Městské oblasti nad úrovní 

střech budov a venkovské 
oblasti (všechny zdroje 
znečišťování) 

do 100 km od zdroje znečišťování 

AEOLIUS Městské oblasti v uličních 
kaňonech (silniční motorová 
vozidla) 

jednotlivé ulice 

Tyto metody nejsou vhodné pro znečišťující látky s krátkou dobou setrvání v 
atmosféře, sekundární nebo rychle reagující znečišťující látky (např. troposférický 
ozon), ani pro zjištění pozaďových úrovní znečištění způsobených vzdálenějšími 
zdroji znečišťování. Uvedené modely nezahrnují sekundární ani resuspendované 
částice PM10 a PM2,5. Modely musí být používány v souladu s manuálem dané verze 
programu. Lze připomenout, že problém sekundární prašnosti a resuspenze je 
kompenzován tím, že je zahrnut v bilancích emisí dle programu MEFA pro PM10 a 
PM2,5. 
Model AEOLIUS umožňuje počítat hodinové průměry koncentrací NOx, NO2, CO, 
SO2, PM10, benzenu a 1,3-butadienu. Verze „screen“ rovněž počítá 98 percentil 
koncentrací NO2 a maximální osmihodinová koncentrace CO. Je tedy patrné, že 
tento model nezohledňuje potřebnou škálu znečišťujících látek pro potřeby 
hodnocení vlivů na veřejné zdraví. 
Lze tedy uzavřít, že modely SYMOS a ATEM jsou v zásadě jediné použitelné pro 
výpočet příspěvků k imisní zátěži a jsou běžně na celém území ČR používány. 
Ve vztahu k provětratelnosti území se zpracovatel posudku ztotožňuje se závěry 
dokumentace, že se jedná  o prostorově nepříliš rozsáhlé, víceméně bodové objekty, 
které nepředstavují výraznou překážku proudění vzduchu. Ani výška objektů 
nepředstavuje z hlediska proudění významnou překážku. 
Ve vztahu k citovanému zákonu č. 17/1002 Sb. lze uvést ve vztahu k imisní 
respektive hlukové zátěži ve stávajícím stavu následující skutečnosti. 
K zájmovému území se vztahují následující imisní charakteristiky: 
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Z uvedené tabulky lze vyvodit, že s odkazem na zákon č.201/2012 Sb. není  zájmové 
území  nadlimitně zatíženo. 
Ve vztahu k imisnímu pozadí benzo(a)pyrenu lze ze strany zpracovatele posudku 
upozornit na §12 zákona č.201/2012 Sb.: při vydání stanoviska, závazného 
stanoviska a povolení provozu podle § 11 odst. 1 až 3 vychází ministerstvo, krajský 
úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností z programů zlepšování kvality 
ovzduší a z úrovně znečištění znečišťujícími látkami, které mají stanoven imisní limit 
v bodech 1 a 2 přílohy č. 1 k tomuto zákonu. V případě znečišťujících látek, které 
mají stanoven imisní limit v bodech 3 a 4 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, k úrovním 
znečištění přihlíží (toto konstatování platí pro benzo(a)pyren). 
Posudek v příslušné kapitole uzavírá, že vzhledem k umístění záměru do území, kde 
je podle údaje ČHMÚ překračován imisní limit pro průměrnou roční koncentraci 
benzo(a)pyrenu – ke kterému se při hodnocení kvality ovzduší pouze přihlíží (1,0 
ng/m3), se v rámci zpracování posudku doporučuje s ohledem na ochranu veřejného 
zdraví kompenzační opatření ve vztahu k předpokládanému imisnímu příspěvku 
průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu generovaného posuzovaným záměrem 
i přes to, že je tento příspěvek vyhodnocen na úrovni pod 1 % příslušného imisního 
limitu, (i když podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení 
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření 
vyžadují až od hodnoty imisního příspěvku vyššího než 1 % imisního limitu). 

Ve vztahu ke kácení zeleně lze připomenout že  v posudku je konstatováno, že 
odstraňování vzrostlých dřevin a plošných křovin bude prováděno v souladu s vyhl. 
189/2013 Sb. v platném znění a v souladu se zákonem č.114/1992 Sb. v platném 
znění a není proto nutné  v souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru 
posuzování  vlivů na životní prostředí a integrované prevence č.j. 18130/ENV/15 
k této problematice formulovat doporučení do stanoviska o hodnocení vlivů. 
Obdobně je zjevné, že pro zhotovitele stavby vyplývá povinnost ochrany stromů, 
které nebudou káceny dle ČSN 83 9061. Opět proto není nezbytné formulovat 
podmínky do návrhu stanoviska s odkazem na již citované Metodické sdělení MŽP 
č.j. 18130/ENV/15.  
Z výsledků přírodovědného průzkumu ve vztahu k projektu sadových úprav vyplývá 
doporučení, aby k výsadbě dřevin byly použity pouze autochtonní, stanovištně 
odpovídající druhy. V souladu s vyjádřením ČIŽP, oddělení ochrany přírody, lze 
upozornit na skutečnost, že pokud platí informace dokumentace týkající se mocnosti 
zeminy pro sadové úpravy v místech umístění stromů se vzrostlou korunou (0,3 m), 
pak je tato mocnost nevyhovující pro růst kořenové zóny. Proto je v návrhu 
stanoviska formulováno doporučení, aby projekt sadových úprav dokladoval, že 
v místech výsadby stromů bude upravena mocnost zemin pro umístění stromů tak, 
aby byla odpovídající navrženým dřevinám v projektu sadových úprav a tak byla 
zajištěna prosperita vysázených dřevin (tedy vyšší mocnost zeminy); k výsadbě 
budou použity pouze autochtonní, stanovištně odpovídající druhy dřevin; vysazené 
dřeviny a zeleň udržovat v dobrém stavu, zajistit povýsadbovou péči minimálně 
v délce 5 let; v případě potřeby provést neprodleně náhradní výsadbu. 
Dále je v posudku uvedeno, že v návrhu stanoviska příslušnému úřadu je 
formulováno doporučení, aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl 
vypracován projekt sadových úprav včetně kompenzační výsadby dřevin k 
odstranění znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem; rozsah vegetačních úprav bude 
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odpovídat rozsahu zeleně, která musí být vysázena za kácenou zeleň v prostoru 
stavby nebo blízkém okolí po dohodě s příslušnou městskou částí a dále v rozsahu 
kompenzační zeleně stanovené na základě bilancovaných emisí benzo(a)pyrenu z 
posuzovaného záměru. 
Kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dalších prvků dřevin nad rámec 
navržených sadových úprav (tento počet bude doložen v rámci dokumentace pro 
územní řízení) tak, aby byl dostatečně kompenzován nárůst emisí benzo(a)pyrenu 
vyvolaných provozem posuzovaného záměru. V návrhu stanoviska příslušnému 
úřadu je formulováno doporučení, aby v rámci dokumentace pro stavební povolení 
byl vypracován projekt sadových úprav včetně kompenzační výsadby dřevin k 
odstranění znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem; rozsah vegetačních úprav bude 
odpovídat rozsahu zeleně, která musí být vysázena za kácenou zeleň v prostoru 
stavby nebo blízkém okolí po dohodě s příslušnou městskou částí a dále v rozsahu 
kompenzační zeleně stanovené na základě bilancovaných emisí benzo(a)pyrenu z 
posuzovaného záměru. 
Pokud se budeme u nejzávažnějších polutantů, tj. NO2, PM10, PM2,5, benzenu a 
benzo(a)pyrenu, orientovat s ohledem na specifika výpočetního modelu na průměrné 
roční koncentrace (které  nejlépe charakterizují posuzované místo, protože reflektují 
vliv větrné růžice charakteristické pro dané místo a tedy i vliv četnosti výskytu 
krátkodobých koncentrací a zohledňují jak vliv emisí, tak průběh meteorologických 
parametrů), je zřejmé, že nárůsty imisních koncentrací látek znečišťujících ovzduší v 
důsledku provozu posuzovaného záměru prakticky nemohou významným způsobem 
ovlivnit situaci ve znečištění ovzduší. 
Pro ověření skutečné hladiny hluku v území bylo v rámci zpracování studie 
provedeno měření hluku v terénu, které proběhlo 24. září 2014 na volném 
prostranství na parcele č. 3322/1 v prostoru navrhovaného záměru na hranici jižní 
fasády objektu G ve výšce 4 m nad úrovní terénu ve vzdálenosti 40 m od osy ulice 
Ryšavého. Při měření byla zaznamenána ekvivalentní hladina hluku LAeq, 3h = 49,9 
dB.  
Z hlukové studie vyplývá, že ve stavu před výstavbou záměru lze v nejbližším okolí 
očekávat v denní době (6 až 22 hod) nejvyšší hodnoty u stávající zástavby do 57,8 
dB, a to u objektu v blízkosti ulice Ryšavého (jedná se o západní fasádu objektu v 
Kloboukově ulici). V noční době (22 – 6 hod) se budou vypočtené hodnoty LAeq,noc 
ustávající zástavby pohybovat do 50,0 dB. Uvedené závěry vyplývají z tabulky č.5 
Akustické studie pro výpočtové body č.1 až č.19. 
Příspěvky záměru jsou však nulové nebo max. do 0,2 dB (většinově  u stávající 
zástavby dochází ke snížení dopadajícího hluku)  a podle nařízení vlády č. 272/2011 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, při hodnocení změny 
hlukového ukazatele nelze považovat za hodnotitelnou změnu jejich rozdílu 
pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. 
Z hlediska výše uvedených skutečností ve vztahu k imisní a hlukové zátěži 
z posuzované dokumentace vyplývá, že ve stávajícím stavu nejsou limitní hodnoty 
z hlediska imisní nebo hlukové zátěže překročeny. 

 
h) Vlivy na veřejné zdraví 

Opakujeme požadavek na aktualizaci studie vlivu na veřejné zdraví na 
základě reálných aktualizovaných dopravně-inženýrských dat a prognózy 
výhledu dopravy, resp. aktualizované akustické a rozptylové studie. 
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Zpracovatel posudku dále nedostatečně vypořádal naše připomínky k 
hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví. Opakujeme, že předložená studie 
HIA nezahrnuje hodnocení vlivu osvětlení a oslunění, stejně jako vibrací na 
veřejné zdraví. Přitom právě riziko zhoršení poměrů z hlediska vibrací vůči 
stávající i nové zástavbě představuje jeden z klíčových faktorů spojených s 
posuzovaným záměrem, realizovaným v těsné blízkosti tubusu metra. Na toto 
riziko upozorňuje ve svém znaleckém posudku k dokumentaci záměru aut. 
ing. Marek Novotný, Ph.D. z 5.2.2015. Studii vlivů záměru na veřejné zdraví 
proto požadujeme náležitě doplnit. 
Studie HIA nezahrnuje hodnocení působení karcinogenního benzo(a)pyrenu 
na veřejné zdraví. Rozptylová studie nehodnotí reálné imisní pozadí této 
škodliviny, proto není možné provést řádné vyhodnocení zdravotních rizik. Na 
základě dat ČHMÚ (5-letých klouzavých průměrů průměrných ročních imisních 
koncentrací) a MŽP je však v současné době limitní hodnota benzo(a)pyrenu v 
daném území překročena. Jedná se tedy o území se zvýšenou mírou 
karcinogenního rizika, kam není vhodné umisťovat jakoukoliv novou obytnou 
zástavbu a vystavovat tak nové obyvatele této zástavby zvýšenému riziku 
vzniku rakoviny. Díky imisním příspěvkům z provozu nové obytné zástavby 
také dojde ke zhoršení karcinogenního rizika pro obyvatele stávající obytné 
zástavby v okolí. Domníváme se, že toto celkové hodnocení neuvedl autor 
studie HIA do své práce záměrně, protože jakékoliv umisťování nových zdrojů 
polutantů ovzduší a hluku do území, kde jsou již v současné době 
překračovány úrovně referenčních dávek prachových částic, ale i 
karcinogenních látek v ovzduší a hluku oproti doporučení WHO je zcela 
nepřípustné. Z tohoto důvodu, ale i vzhledem ke všem výše uvedeným 
bodům, požadujeme přepracování studie hodnocení vlivů na veřejné zdraví, a 
to včetně zhodnocení kumulativních vlivů stavebních záměrů 
plánovaných/realizovaných v blízkém okolí, které povedou k prohloubení výše 
nastíněných problémů. Jedná se min. o záměry: Na Výhledu, BD Gregorova, 
polyfunkční budovy v ul. Babákova, Prague Eye Towers a administrativní 
budova U Kunratického lesa. 
V rámci posudku nebyl vypořádán fakt, že studie hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví zcela postrádá vyhodnocení socio-ekonomických vlivů záměru, kterou 
by každá studie HIA dle metodiky SZU měla obsahovat. Hodnocení 
zdravotních rizik má vycházet z definice zdraví WHO, kdy se za zdraví 
nepovažuje pouze nepřítomnost choroby, nýbrž je chápáno v celém kontextu 
souvisejících fyzických, psychických a sociálních aspektů. Realizací záměru 
přinášejícím cca 500 nových obyvatel do daného místa, mohou být stávající i 
noví lidé stresováni díky ztrátě soukromí, přetíženosti prostředků MHD, 
nedostatečné kapacity předškolních a školních zařízení v místě, zařízení pro 
seniory, likvidací jejich parkovacích míst bez dostatečné náhrady, likvidací 
zeleně a výhledů a změnou krajinného rázu v okolí jejich domovů, zastíněním 
jejich obytných místností, nedostatečností lokalit pro oddech a rekreaci, 
nemluvě o zvýšené hlukové zátěži a působení vibrací. 
Popsané negativní vlivy mohou vyvolávat stres. Dlouhodobé působení stresu 
vede kromě psychosomatických projevů též ke vzniku cukrovky II. typu, 
hypertenze a ischemické choroby srdeční, stresovým žaludečním vředům, 
zvýšení rizika vzniku astmatu apod. Požadujeme proto doplnit řádné a úplné 
vyhodnocení socio-ekonomických vlivů záměru, a to v kontextu kumulativních 
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vlivů dalších stavebních projektů plánovaných v blízkém okolí - jen s realizací 
bytového komplexu Na Výhledu přibude do lokality dalších cca 700 obyvatel. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Dle názoru zpracovatele posudku je hodnocení vlivů na veřejné zdraví jednoznačně 
v kompetenci orgánu ochrany veřejného zdraví, protože je-li zákonná povinnost, aby 
součástí dokumentace EIA byla studie vlivů na veřejné zdraví, potom musí být 
vypracována držitelem odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné 
zdraví.  
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je zpravidla součástí posouzení vlivů na životní 
prostředí (EIA, SEA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění. U záměrů uvedených v příloze č. 1 kategorii I (záměry 
vždy podléhající posouzení) tohoto zákona a dále u ostatních záměrů, pokud se tak 
stanoví v závěru zjišťovacího řízení, musí být část dokumentace týkající se 
posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracována osobou, která je držitelem osvědčení 
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, vydávaného 
Ministerstvem zdravotnictví (viz § 19 odst. 1 zákona). Hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví se zpravidla zpracovává pro posouzení zdravotních rizik spojených s hlukem a 
znečištěním ovzduší. Mezi nejdůležitější podklady při hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví tak patří zejména akustická a rozptylová studie, kde lze vlivy na veřejné zdraví 
vztahovat  k chemickým (koncentrace) nebo fyzikálním (hladina akustického tlaku) 
veličinám. 
Zákonná úroveň ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými vlivy hluku a imisí 
škodlivin v ovzduší je stanovena platnými hlukovými a imisními limity, jejichž 
dodržení ve vztahu k posuzovanému záměru hodnotí zmíněné studie. Úkolem 
hodnocení zdravotních rizik je proto především doplnění informačního obsahu 
oznámení záměru pro potřebu orgánu ochrany veřejného zdraví i dalších účastníků 
procesu EIA včetně veřejnosti o zdravotní charakteristiku posuzovaných faktorů, 
popis podkladů a postupů použitých při stanovení jejich limitů a v rámci možností i o 
vyhodnocení možných zdravotních dopadů příspěvku záměru a celkové expozice 
obyvatel zájmového území.  
U hlukové expozice se na rozdíl od expozice chemickým látkám podstatně více 
uplatňují různé okolnosti a vlivy ekonomického, sociálního či psychologického 
charakteru, které modifikují a spoluurčují výsledné zdravotní účinky působení hluku. 
Lze připomenout, že hodnocený záměr náleží svým zařazením dle Přílohy č.1 do 
kategorie II, tedy do kategorie, kde záměry vyžadují zjišťovací řízení a kde taková 
studie není povinná. V rámci probíhajícího procesu EIA nebyl orgánem ochrany 
veřejného zdraví požadavek na takovouto studii vznesen. Přesto je studie součástí 
posuzovaného materiálu a obsahuje obvyklé vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví ve 
vztahu ke znečištění ovzduší a vlivu hluku. 
Studie vlivů na veřejné zdraví vychází z hlukové a rozptylové studie, zpracované 
v rámci posuzované dokumentace. Vlivy související s problematikou hlukové a imisní 
zátěže jsou v posuzované dokumentaci (jakož i ve studii vlivů na veřejné zdraví) 
hodnoceny pro obě etapy. Imisní pozadí je v rozptylové studii vyhodnoceno 
v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší.  Benzo(a)pyren pro obě 
etapy je ve studii vlivů na veřejné zdraví hodnocen. 
Lze ze strany zpracovatele posudku uzavřít, že Studie hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví, zpracovaná v rámci dokumentace obsahuje hodnocení vlivů znečištění 
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ovzduší a hluku na zdraví obyvatel na základě výsledků rozptylové a hlukové studie. 
Vychází ze standardních metodických postupů hodnocení zdravotních rizik (Health 
Risk Assessment), které v ČR usměrňují autorizační návody, vydávané SZÚ Praha. 
Zmíněné socio-ekonomické vlivy záměru na duševní pohodu obyvatel a kvalitu 
bydlení sice mohou mít za určitých okolností zprostředkovaný vliv i na zdravotní stav, 
avšak nelze je objektivně kvantifikovat a současné metody hodnocení zdravotních 
rizik je nezahrnují. Nespadají proto do oblasti ochrany veřejného zdraví, upravené 
legislativou Ministerstva zdravotnictví ČR a dozorované hygienickou službou.    
Zmíněná metodika HIA (Health Impact Assessment) není určena k hodnocení vlivů 
na veřejné zdraví v procesu EIA, nýbrž k hodnocení potenciálních vlivů na zdraví 
v rámci širších strategických dokumentů a koncepcí. Proti hodnocení zdravotních 
rizik je mnohem širší, komplexnější a hodnotí nejen rizika, ale i potenciální pozitivní 
dopady na zdraví. Pracuje však spíše s obecnými než konkrétními informacemi a 
hodnotí je spíše kvalitativně, nežli kvantitativně, V ČR není její používání závazně 
metodicky ani legislativně zakotveno.   
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo podle názoru zpracovatele posudku 
zpracováno standardním způsobem v dostatečném rozsahu, což potvrzuje i kladné 
vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví, který k této části dokumentace neměl 
žádné připomínky.    
Problematika oslunění a osvětlení je v dokumentaci řešena a je dále komentována 
pod bodem o) tohoto vyjádření. 
Problematika vibrací již byla komentována pod bodem d) tohoto vyjádření, na který 
lze na tomto místě odkázat. 
 

i) Ochrana dřevin rostoucích mimo les 

I na základě našich připomínek zpracovatel posudku stanovil podmínky, které 
musí být splněny před započetím a v průběhu stavby. Musíme bohužel 
konstatovat, že oznamovatel se v případě 1. etapy k vegetaci a živočichům 
choval přesně opačně, než požaduje zpracovatel posudku. Připomínáme, že 
stavba 1. etapy již byla zahájena na jaře 2015. V rámci přípravy staveniště 
byla v březnu 2015 vykácena skupina bříz (nadlimitních dřevin), a to i přesto 
že v dané době nebyla právní jistota ve věci rozhodnutí o umístění stavby a 
stavebního povolení a navíc bylo již po termínu období vegetačního klidu a 
MŽP ČR, stejně jako OŽP MČ Praha 11 doporučovaly odložit kácení na další 
rok (lze doložit zápisy k provádění kácení vyhotovené OŽP MČ Praha 11). Na 
začátku vegetační sezóny a v jejím průběhu došlo k odstranění zeminy atd. 
Zcela zbytečně byly vykáceny i podlimitní dřeviny, které podél hranice 
předmětného pozemku, podél ulice Komárkova nechala v roce 2013 vysázet 
MČ Praha 11 (viz usnesení zastupitelstva MČ Prahy lič. 0016/6/Z/2015 ze dne 
16.4.2015, protokoly MČ Praha 11a fotodokumentace). K dalšímu poškození 
dřevin - poškození kořenového systému dřevin rostoucích na zemním valu 
podél ulice Ryšavého a obsypání dřevin při rozšiřování zemního valu - došlo i 
během stavebních prací. Toto poškozování dřevin, které je porušením ČSN 
839061:2006 - Ochrana stromů porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích, bylo předmětem šetření že strany ČIŽP (viz. předložená 
fotodokumentace poškozování dřevin). 
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Dovolujeme si tvrdit, že investor záměru, Alborg-Development a.s., resp. 
společnosti, které byly na danou věc najaty, v případě kácení dřevin 
rostoucích mimo les soustavně jednají v rozporu se zákonem. V území bylo již 
třikrát prováděno nezákonné kácení, které zastavila a řešila ČIŽP. 
V rámci „rekultivace“ území investor na jaře 2010 (přelom března a dubna - 
tedy již ve vegetačním období) nechal masivně vykácet cca polovinu starého 
ovocného sadu – již kvetoucích stromů a keřů v území. Došlo k likvidaci 
ptačích hnízd a drobných živočichů. 15.4.2010 kácení ukončila ČIŽP. V 
druhém případě bylo káceno nad rámec vydaného povolení ke kácení. V 
současné době probíhá řízení o uložení pokuty za nezákonné vykácení 3,5 tis. 
m2 keřových porostů, které OŽP MČ Prahy 11 ve svém rozhodnutí o povolení 
kácení požadoval ponechat v území! Ve třetím případě, v době kdy stavební 
povolení ještě nenabylo právní moci, byly v lednu 2015 nad rámec povolení 
vykáceny zapojené porosty borovic na vrcholu zemního valu včetně okolních 
keřových porostů tvořících izolační zeleň v rámci přípravy koridoru pro 
protihlukovou stěnu (viz fotodokumentace poškozování dřevin). 
Toto vše dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl byt posuzován jako 
jeden celek a ne po etapách „salámovou metodou“. Opakujeme, že díky 
selhání systému a OŽP MHMP byly v rámci 1. etapy záměru, která byla 
posouzena jako záměr podlimitní, byly napáchány nevratné škody na životním 
prostředí daném v území. 
Požadujeme, aby případná rozvolněná stěna navrhovaná mezi stávající 
dřeviny respektovala kořenový systém dřevin a právními předpisy danou 
minimální vzdálenost stavby od dřevin. 
Není uvedeno, jakým způsobem by měl být vybudován chodník podél ulice 
Ryšavého. Obáváme se, že bude postaven místo části zemního valu. Toto 
řešení je pro nás nepřijatelné, neboť dojde k zásahu do izolační zeleně a k 
likvidaci dřevin rostoucích mimo les, které zde plní důležitou hygienickou a 
estetickou funkci. 
I přes naše připomínky k oznámení i dokumentaci posudek neřeší případný 
zásah do zeleně vyvolaný plánovaným průtlakem vedení teplovodu z 
výměníkové stanice v ul. Gregorova pod ulicí Ryšavého a zemním válem při 
této ulici. Požadujeme doplnit. 
Nebyly vypořádány naše připomínky k oznámení i k dokumentaci a nebylo 
specifikováno poškození dřevin v důsledku výstavby protihlukové stěny v pásu 
husté izolační zeleně, která má být tvořena 26 sloupy a 52 vzpěrami, použití 
těžké techniky k výstavbě a vytváření přístupových cest. Požadujeme doplnit. 
Nad rámec náhradní výsadby v rámci etapy II a kompenzační výsadby dřevin 
k odstranění znečištění ovzduší BaP požadujeme alespoň částečnou 
kompenzaci za zeleň masivně vykácenou v rámci přípravy 1. etapy záměru, a 
to v souladu Integrovaným krajským programem snižování emisí a zlepšení 
kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha, který rada 
Magistrátu hl. m. Prahy přijala dne 12. 9. 2006, usnesení č. 1461. Rada hl. m. 
Prahy se usnesla, že „v husté obytné zástavbě je dále nutno nadále zvyšovat 
zastoupení vegetace. Vegetační kryt účinně váže prachové částice na svém 
povrchu a neumožní jim tak snadno uvolnit se znovu do ovzduší. Prašnost na 
těchto plochách je tak zásadně omezena. “ 
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Připomínáme, že stromy nejen snižují znečištění ovzduší, ale díky 
evapotranspiraci zároveň ochlazují své okolí, a to až o 10°C, což by nemělo 
být vzhledem k nastupujícím klimatickým změnám v ČR opomíjeno. 
Dále připomínáme, že ke kácení dřevin je nezbytné jasně a přesvědčivě 
deklarovat závažný důvod kácení dřevin podle § 8 odst. 1) zákona č. 114/1992 
Sb. 
Dotčené dřeviny v území tvoří izolační pás podél ulice Ryšavého a představují 
tak důležitou ekologickou a estetickou ochranu stávající zástavby řadových 
domů v ulici Komárkova a Hněvkovská - v území, kde jsou již v současné 
době překračovány limity znečišťujících látek z dopravy (NO2, PM10 a 
benzo(a)pyren). Kořenový systém těchto dřevin navíc zadržuje svah 
(protihlukový val) proti sesuvu. Stromy na volném prostranství (jívy) snižují 
hladinu spodní vody v lokalitě původního potoka, což představuje pozitivní vliv 
z hlediska ohrožení základů stávajících řadových domů v ulici Komárkova a 
Hněvkovská spodní vodou. Ochrana nové zástavby před hlukem z ulice 
Ryšavého není závažným důvodem k likvidaci dřevin. 
Dále upozorňuje na problematickou životaschopnost stromů vysazených na 
konstrukci a ne na rostlém terénu. Sadové úpravy a kompenzační výsadbu 
požadujeme provádět na rostlém terénu, tedy v životaschopných podmínkách 
pro dřeviny. Zároveň požadujeme, aby byly splněny (minimálně) požadavky na 
výsadbu dle koeficientu zeleně (KZ) vyplývajícího ze směrné části územního 
plánu. Kód míry využití „F“ určuje minimální plochu započitatelné zeleně 45 % 
plochy při podlažnosti 6 (i když podlažnost bude v reálu 6,5 až 7, neboť 
podzemní garáže budou do země zapuštěny jen napůl). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zpracovatel posudku nezkoumal, na základě jakých podmínek bylo příslušným 
orgánem ochrany přírody povoleno kácení v rámci I. etapy Bytového parku Roztyly, 
ani v jakém rozsahu byla předepsána náhradní výsadba.  
Výše uvedené konstatování platí i ve vztahu u k teplovodní přípojce, kde  
dokumentace uvádí, že jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev teplé vody Bytového 
parku Roztyly je navrženo využití CZT ze soustavy Pražské teplárenské. Za tímto 
účelem bude zřízena tlakově nezávislá předávací stanice (PS), umístěná v 1. PP 
bezprostředně za obvodovou zdí objektu F. Připojení je navrženo jako pokračování 
již odsouhlasené primární horkovodní přípojky 2× DN 100 z I. etapy výstavby. Dle 
sdělení oznamovatele na veřejném projednání záměru bude napojení na CZT 
realizováno průtlakem pod komunikací a valem. 
Dle názoru zpracovatele posudku musely být stanoveny podmínky v souladu 
s příslušným složkovým zákonem. 
Příslušným úřadem byla zpracovateli posudku postoupena dokumentace hodnotící 
vlivy záměru druhé etapy výstavby Bytového parku Roztyly  na životní prostředí a 
veřejné zdraví a k této etapě jsou také formulovány podmínky v návrhu stanoviska. 
Ve vztahu k II. etapě, která je předmětem předkládaného posudku platí konstatování 
posudku, že protihluková stěna na valu bude řešena tak, aby reagovala na stávající 
zeleň a vzrostlým stromům se vyhýbala. Bude tvořena z pohltivého materiálu a bude 
konstruována tak, aby mohlo být navrženo její ozelenění popínavými rostlinami. 
Pokud se týká nároků na kácení zapojených porostů dřevin, potom dle aktuálních 
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podkladů projektanta záměru oproti údajům prezentovaným v dokumentaci EIA 
dochází k navýšení kácení zapojených porostů dřevin o cca 70 m2 oproti údajům 
prezentovaným v dokumentaci EIA – viz vypořádání vyjádření ČIŽP pod bodem 4). 
Pod uvedeným bodem 4) je rovněž podáno vysvětlení ke způsobu stavby 
protihlukové stěny. 
Ve vztahu ke stavbě chodníku podél ulice Ryšavého lze uvést, že pata valu bude cca 
1,5 až 2,3 m od obrubníku ulice Ryšavého. Ve vztahu k IPRem požadované šířce 
chodníku 2m lze uzavřít, že může dojít jen k ořezání větví keřového patra podél 
navrhovaného chodníku. 
Konstatování vyjadřovatele týkající se respektování § 8 odst. 1) zákona č. 114/1992 
Sb. je dáno přímo tímto složkovým zákonem a mělo by být respektováno bez ohledu 
na proces posuzování vlivů na životní prostředí. 
Ve vztahu k vlivům na prvky dřevin rostoucích mimo les je v posudku konstatováno, 
že odstraňování vzrostlých dřevin a plošných křovin bude prováděno v souladu 
s vyhl. 189/2013 Sb. v platném znění a v souladu se zákonem č.114/1992 Sb. 
v platném znění a není proto nutné  v souladu s Metodickým sdělením MŽP, odboru 
posuzování  vlivů na životní prostředí a integrované prevence č.j. 18130/ENV/15 
k této problematice formulovat doporučení do stanoviska o hodnocení vlivů. 
Obdobně je zjevné, že pro zhotovitele stavby vyplývá povinnost ochrany stromů, 
které nebudou káceny dle ČSN 83 9061. Opět proto není nezbytné formulovat 
podmínky do návrhu stanoviska s odkazem na již citované Metodické sdělení MŽP 
č.j. 18130/ENV/15.  
Z výsledků přírodovědného průzkumu ve vztahu k projektu sadových úprav vyplývá 
doporučení, aby k výsadbě dřevin byly použity pouze autochtonní, stanovištně 
odpovídající druhy. V souladu s vyjádřením ČIŽP, oddělení ochrany přírody, lze 
upozornit na skutečnost, že pokud platí informace dokumentace týkající se mocnosti 
zeminy pro sadové úpravy v místech umístění stromů se vzrostlou korunou (0,3 m), 
pak je tato mocnost nevyhovující pro růst kořenové zóny. Proto je v návrhu 
stanoviska formulováno doporučení, aby projekt sadových úprav dokladoval, že 
v místech výsadby stromů bude upravena mocnost zemin pro umístění stromů tak, 
aby byla odpovídající navrženým dřevinám v projektu sadových úprav a tak byla 
zajištěna prosperita vysázených dřevin (tedy vyšší mocnost zeminy); k výsadbě 
budou použity pouze autochtonní, stanovištně odpovídající druhy dřevin; vysazené 
dřeviny a zeleň udržovat v dobrém stavu, zajistit povýsadbovou péči minimálně 
v délce 5 let; v případě potřeby provést neprodleně náhradní výsadbu. V souladu s již 
dříve komentovanými připomínkami lze v případě vydání souhlasného stanoviska 
v posudku formulovanou podmínku týkající se péče o zeleň rozšířit výslovně i o péči 
o popínavou zeleň. 
Dále je v posudku doporučeno s ohledem na ochranu veřejného zdraví kompenzační 
opatření ve vztahu k předpokládanému imisnímu příspěvku průměrné roční 
koncentrace benzo(a)pyrenu generovaného posuzovaným záměrem i přes to, že je 
tento příspěvek vyhodnocen na úrovni pod 1 % příslušného imisního limitu, (i když 
podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 415/2012 Sb., o 
přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření vyžadují až od 
hodnoty imisního příspěvku vyššího než 1 % imisního limitu). Kompenzační opatření 
bude spočívat ve výsadbě dalších prvků dřevin nad rámec navržených sadových 
úprav (tento počet bude doložen v rámci dokumentace pro územní řízení) tak, aby 
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byl dostatečně kompenzován nárůst emisí benzo(a)pyrenu vyvolaných provozem 
posuzovaného záměru. V návrhu stanoviska příslušnému úřadu je tak  formulováno  
doporučení, aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl vypracován projekt 
sadových úprav včetně kompenzační výsadby dřevin k odstranění znečištění ovzduší 
benzo(a)pyrenem; rozsah vegetačních úprav bude odpovídat rozsahu zeleně, která 
musí být vysázena za kácenou zeleň v prostoru stavby nebo blízkém okolí po 
dohodě s příslušnou městskou částí a dále v rozsahu kompenzační zeleně 
stanovené na základě bilancovaných emisí benzo(a)pyrenu z posuzovaného záměru. 
Navrhované kompenzační opatření tedy vyplývá z výsledků rozptylové studie, 
zahrnující dopravu generovanou oběma etapami Bytového parku Roztyly. 
Je tedy patrné, že kompenzační výsadba bude zohledňovat z hlediska imisních 
příspěvků obě etapy. 
 

j) Biota a zvláště chráněné druhy živočichů 

I přes naše připomínky k oznámení i dokumentaci posudek neřeší případný 
zásah do stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů vyvolaný plánovaným 
průtlakem vedení teplovodu z výměníkové stanice v ul. Gregorova pod ulicí 
Ryšavého a zemním válem při této ulici. 
Požadujeme, aby celý záměr Bytový park Roztyly byl posuzován jako jeden 
celek a ne po etapách „salámovou metodou“. Opakujeme, že díky selhání 
systému a OŽP MHMP byly v rámci 1. etapy záměru, která byla posouzena 
jako záměr podlimitní, byly napáchány nevratné škody na životním prostředí 
daném v území. 
Požadujeme nejen to, aby nezávislý biologický průzkum byl zpracován 
bezpečně před zahájením stavby a rozhodně před započetím případně 
nezbytného kácení v území, aby nebyla negativně ovlivněna jeho objektivita, 
ale aby byla provedena aktualizace do vydání územního rozhodnutí, kdy by 
nejpozději mělo být rozhodnuto o případném udělen výjimky z ochrany zvláště 
chráněných druhů - ta by měla být vydána ve fázi umísťování stavby. Další 
nezávislou aktualizaci požadujeme provést před započetím výstavby (viz 
výše). 
Biologické hodnocení zpracované doc. Farkačem bagatelizuje předchozí 
nálezy v území, není zpracováno v souladu s požadavky Metodického návodu 
MŽP k provádění biologického hodnocení, a to zejména ve vztahu k využití 
dostupných zdrojů informací (konkrétně nálezové databáze AOPK) a místních 
znalců. Autor neuvádí, jak často a kdy během dne byly prováděny průzkumné 
práce. Byl pan Farkač na lokalitě mezi dubnem a zářím 2014 jednou nebo 
dvakrát? I z tohoto důvodu má žalobce pochybnosti o objektivitě a 
nepodjatosti této studie. 
Dále upozorňujeme, že záměr Bytový park Roztyly II přímo zasahuje do míst, 
kde byly pozorovány zvláště chráněné druhy živočichů (ATEM 2009 - 2013, 
AOPK apod.) a také to, že zastupitelstvo Městské části Praha 11 deklarovalo 
ve svém usnesení č. 001 l/l/Z/2014, že veřejným zájmem na Praze 11 je mimo 
jiné i ochrana zvláště chráněných živočichů a rostlin. 
Trváme na naší připomínce k dokumentaci, aby předsunuté fasády nových 
bytových domů plánované jako ochrana proti hluku, případně další větší 
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skleněné plochy byly vybaveny ochrannými prvky proti možným kolizím s 
ptactvem. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Jak je uvedeno v dokumentaci, teplovodní připojení je navrženo jako pokračování již 
odsouhlasené primární horkovodní přípojky 2× DN 100 z I. etapy výstavby. Dle 
sdělení oznamovatele na veřejném projednání záměru bude napojení na CZT 
realizováno průtlakem pod komunikací a valem. 
V prostoru druhé etapy v rámci prodloužení teplovodní přípojky bude, v případě 
vydání souhlasného stanoviska, postupováno dle podmínek v tomto stanovisku 
uvedeném. Znovu platí, že je věcí příslušného orgánu ochrany přírody, na základě 
jakých podmínek bylo povoleno kácení v rámci I. etapy Bytového parku Roztyly, 
jakož i jaké případné podmínky byly stanoveny v případě zásahu do stanovišť 
chráněných druhů živočichů. 
Ve vztahu k citované „salámové metodě“ je patrné, že příslušný úřad nevyužil 
ustanovení §8 odst.(2) zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (tedy neshledal, že 
by dokumentace neobsahovala náležitosti na základě tohoto zákona) a nevrátil 
dokumentaci k přepracování. Dle názoru zpracovatele posudku i z toho důvodu, že 
dokumentace na Bytový park Roztyly II, která je předmětem procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí z hlediska rozhodujících synergických vlivů v oblasti vlivů na 
ovzduší a vlivů na hlukovou zátěž zahrnuje jak první, tak i druhou etapu záměru 
Bytový park Roztyly. Bude-li realizována další případná  etapa výstavby bytového 
parku, potom nepochybně budou muset být, tak jako v rámci předložené druhé 
etapy, hodnoceny synergické vlivy spolu s předcházejícími etapami záměru. Otázku 
SEA nepřísluší komentovat zpracovateli posudku. Požadavek na případně SEA 
hodnocení není věcí zpracovatele posudku.  
Konstatování o bagatelizaci jiných nálezů ponechává zpracovatel posudku bez 
komentáře. V Příloze č.5 na straně 8 je uveden jasný komentář doc. Farkače 
k citovaným odkazům OS Zelené Roztyly na některé průzkumy. 
Zákon stanoví biologické hodnocení jako povinnost investorů v případě, že o jeho 
nezbytnosti rozhodne OOP příslušný k povolení zamýšleného zásahu. Hodnocení lze 
uložit pouze v případě, že se jedná o zásahy závažné, u kterých by mohlo dojít k 
dotčení zájmů chráněných zákonem, resp. jeho částí. OOP využívá biologické 
hodnocení jako podklad k rozhodnutí ve věci. V uvedeném posuzovaném záměru si 
biologické hodnocení orgán ochrany přírody nevyžádal. 
Otázka vlivu na stanoviště chráněných druhů živočichů je pro hodnocenou etapu 
posudkem řešena a opět je třeba připomenout, že udělení případných výjimek není 
věcí zpracovatele posudku, ale příslušného orgánu ochrany přírody. Opět platí, že 
nebude-li případná výjimka udělena, nemůže být záměr v navrženém rozsahu 
realizován. 
Pro posuzovanou druhou etapu dokumentace uvádí, že plánovanou stavební 
činností a následným využitím vymezeného území nedojde ke škodlivému zásahu do 
přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů. V posudku je uvedeno, že se nelze 
úplně ztotožnit s výše uvedeným závěrem. Jak již bylo uvedeno v předcházející části 
posudku, ve vztahu k zoologickému průzkumu lze uvést, že v rámci oznámení byl 
doložen biologický průzkum, kde ze strany 4 lze vyvodit, že na lokalitě probíhaly 
průzkumy v letech 2009 až 2013. V rámci těchto průzkumů byly na lokalitě 
zaznamenány výskyty ropuchy obecné a slepýše křehkého. Výskyt obou druhů nebyl 
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v rámci biologického průzkumu provedeného v roce 2014 prokázán. Posudek dále 
uvádí, že mezi ukončením procesu EIA a případným zahájením stavby bude 
nepochybně časová prodleva, a proto jsou do návrhu stanoviska formulována 
doporučení, aby v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci 
zoologického průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných 
ohrožených druhů; výsledky průzkumů je třeba následně předat příslušnému orgánu 
ochrany přírody (MHMP OOP). 
V rámci kompenzačních opatření je posudkem doporučeno, aby v rámci stavby byly 
instalovány na jednom až dvou místech nejvyšších staveb  pod hranou střechy na 
jihovýchodní, jižní nebo jihozápadní straně hnízdní budky pro rorýse; na dvou 
místech stěn potom založit do fasády budky pro netopýry. Lze souhlasit, v případě 
vydání souhlasného stanoviska, s úpravou této podmínky v tom smyslu, aby 
v případě realizace velkých skleněných ploch byly tyto vybaveny prvky proti možným 
kolizím s ptáky; nutnost a charakter ochranných prvků konzultovat s ornitologem. 
Zpracovateli posudku taktéž nepřísluší ani hodnotit, který veřejný zájem bude 
v lokalitě upřednostněn – jedná se opět o riziko oznamovatele, který veřejný zájem 
v rámci následných povolovacích procesů bude upřednostněn.  

k) Krajinný ráz 

Zpracovatel posudku se ztotožňuje s oznamovatelem, že navrhovaná 
zástavba je mezistupněm snižujícím kontrast mezi zástavbou panelovými 
domy na JZ za ulicí Gregorova a řadovými rodinnými domy na SV a dále že 
nedojde ke snížení estetických hodnot a harmonického měřítka v území. Tyto 
argumenty jsou tendenční a poplatné investorovi. Již jen krabicovitý tvar spolu 
s plochými střechami a celkovým pojednáním pláště budovy - mohutných 
bloků komerčního bydlení v dosud volném území s vegetací, činí ze staveb v 
daném území nežádoucí místní dominantu. Dovolujeme si tvrdit, že zástavba 
JZ od ul. Gregorova již leží mimo „místo krajinného rázu“ a je od řadových 
(max. 3 podlažních řadových domů v ul. Komárkova a Hněvkovská oddělena 
jednak ulicí Ryšavého a dále pásy zeleně a zemním válem podél ulice 
Ryšavého. 
Upozorňuje, že v širším okolí sporného záměru se sice nachází i výškové 
stavby, ale ve většině bezprostředního okolí se jedná o zástavbu řadových 
rodinných domků max. se 3 NP, které měly tvořit plynulý přechod ze sídlištní 
zástavby k okraji Michelského lesa, který je mimo jiné významným krajinným 
prvkem ze zákona č. 114/1992 Sb. V rámci sídliště Jižní město II severně od 
ulice Ryšavého (urbanistický obvod UO 513) se nachází max. 6 NP zástavba 
panelových domů. Na jih od ulice Ryšavého tvoří linii horizontu 7 NP domy v 
ulici Gregorova. Není pravdou, že předmětná stavba bude severním směrem 
sousedit s objektem obytného domu. Stavební parcela sousedí přes ulici 
Komárkova s nízkou ocelovou budovou - Curligovou halou, navíc zapuštěnou 
v terénním zářezu. 
Znovu připomínáme, že navrhovaný záměr (etapa II i etapa I) je umísťován do 
pohledově exponovaného svahu (viz ÚAP hl.m. Prahy 2010) - navazujícího na 
horizont Kunratického lesa - který má být z hlediska zachování hodnot 
krajinného rázu chráněn. Jak vyplývá i z názvu sousedního záměru stavby „Na 
výhledu“, jedná se o lokalitu silně pohledově exponovanou. Tato naše 
připomínka nebyla v rámci posudku vypořádána. 
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Posuzovaný záměr představuje atypický urbanistický koncept (navzájem 
natočené budovy vedoucí k maximálnímu vytěžení území) a nevhodné 
doplnění stávající zástavby, který zcela znehodnotí původní záměr plynulého 
přechodu zástavby k Michelskému lesu. 
Domníváme se, že uvedené stavby nemohou mít nulový dopad do krajinného 
rázu. Jedná se o šestipatrové budovy umístěné na společné v zemi-napůl-
zapuštěné podnoži podzemních garáží, doplněné o 4 až 4,5 m vysokou 
protihlukovou stěnu na vrcholu (rozšiřovaného) zemního valu, navíc v kontextu 
plánovaných dalších etap výstavby Bytového parku Roztyly (etapy II a III). 
O významném vlivu plánované protihlukové stěny z hlediska krajinného rázu 
se vyjadřuje i MČ Praha 11 ve svém stanovisku ze 6.1.2014 ke zjišťovacímu 
řízení k záměru Bytový park Roztyly II, Praha 11, k.ú. Chodov. Stanovisko je 
uvedeno v závěru zjišťovacího řízení S-MHMP- 1536958 / 2013 / OZP / VI / 
EIA /894-2/Pos): ".Věcí veřejnou, a tudíž i věcí městské části, je další nutné 
opatření, a to protihluková zástěna, která v navrženém rozsahu bude mít významný 
podíl na vzhledu a fungování celého okolního území. Z hlediska zásahu do prostředí 
města bude tato zástěna daleko výraznějším prvkem než shluk několika krychlových 
hmot v terénní prohlubni. 
Přestože ul. Ryšavého nikdy městskou třídou nebude, nepovažujeme za vhodné tuto 
komunikaci dále degradovat a stávající bariéru umocňovat zemním válem s 
protihlukovou zdí. Požadujeme v rámci záměru navrhnout z hlediska dodržení 
hygienických limitů hluku maximální možná opatření na fasádách nových objektů na 
úkor rozsahu protihlukové stěny. V UPn v rámci funkčního využití plochy IZ je 
stanoveno, že plocha je určena pro zeleň s ochrannou funkcí.... Možnost umístění zdi 
zde v rámci funkčního využití stanovena není. Požadujeme v rámci obou “bytových 
parků" plochu IZ opatřit maximálním množstvím vzrostlé zeleně (s podpůrnou 
konstrukcí či bez), která bude mít izolační přírodní a estetické vlastnosti, a to vč. 
závazku investora k dlouhodobé následné péči. ” 

Nesouhlasíme tedy s vypořádáním našich připomínek k zásahu záměru do 
hodnot krajinného rázu a požadujeme zpracování hodnocení vlivu záměru, vč. 
navrhovaných protihlukových opatření a vč. etapy I a kumulace stavebních 
projektů v blízkém okolí, na krajinný ráz a závazné stanovisko dotčeného 
orgánu státní správy z hlediska vlivu na krajinný ráz ve smyslu §12 zákona 
č.114/1992 Sb. v platném znění, a to včetně posouzení vlivu záměru na 
vyhlídkové místo celoměstského významu na památkovou rezervaci a 
centrum hl. m. Prahy od budovy MediCentra. 
K tvrzení zpracovatele posudku, že v urbanizované krajině se posuzování 
vlivu na krajinný ráz neprovádí, odkazujeme na dva rozsudky Nejvyššího 
správního soudu z poslední doby, a to ve věci sp. zn. 1 As 5/2008 ze dne 18. 
6. 2008 (komerční objekt při Budějovickém nám. v Praze 4) a ve věci sp. zn. 6 
As 30/2006 ze dne 26. 6. 2008 (mohutný bytový objekt na sídlišti Modřany, 
Praha 12). 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Vlivy na krajinný ráz jsou v dokumentaci vyhodnoceny se závěrem, že záměr nebude 
mít významný vliv na krajinný ráz. 
V rámci uvedeného vyjádření zůstává v platnosti vyjádření zpracovatele posudku, že 
dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění zásahy do krajinného rázu, zejména 
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na 
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zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny, a na harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
Dle odst (4) §12 zákona č.114/1992 v platném znění  se krajinný ráz neposuzuje v 
zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo 
regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany 
krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody. Tato skutečnost vyplývá z 
§43 odst.(1) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění: územní plán stanoví základní 
koncepci rozvoje území  obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné 
plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému 
využití znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“), pro veřejně prospěšné 
stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro 
využití těchto ploch a koridorů. Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský 
úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů 
přesahujících hranice obce nevyloučí. 
Zpracovatel posudku vychází z jasné dikce příslušného složkového zákona a 
nepříslušní mu hodnotit ani komentovat rozsudky Nejvyššího správního soudu. 
V rámci dosud probíhajícího procesu posuzování vlivů žádný z orgánů ochrany 
přírody ve svých vyjádřeních nepožadoval vypracování hodnocení vlivů na krajinný 
ráz a vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu státní správy. Vyhodnocení 
vlivu na krajinný ráz je čistě v kompetenci dotčeného orgánu státní správy. Jedná se 
o požadavek vyplývající z příslušného složkového zákona, a i kdyby byl požadován, 
nebude formulován jako podmínka ve stanovisku příslušného úřadu v procesu EIA, a 
to s ohledem na  Metodické sdělení MŽP, odboru posuzování  vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence č.j. 18130/ENV/15. 

l) Hospodaření s dešťovými vodami 
Požadujeme, aby v rámci záměru byly kladeny vyšší požadavky na moderní 
způsoby hospodaření s dešťovými vodami v území (např. TNV 75 9011 
Hospodaření se srážkovými vodami, ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a 
provoz vsakovacích zařízení srážkových vod), tj. zejména z pohledu 
zadržování vody v krajině, používání k zálivce parkové zeleně, ochlazování 
okolí, a to vzhledem k současnému klimatickému vývoji - častým obdobím 
sucha a nedostatku povrchových a podzemních vod v ČR. Nesouhlasíme s 
pouhým dočasným zadržením dešťové vody a jejím odvedením do kanalizace. 
Trváme na naší připomínce k dokumentaci - návrh opatření pro minimalizaci 
podmínek pro vývoj a šíření komárů v lokalitě v souvislosti s existencí jezírka a 
blízkosti rodinných domů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Dokumentace uvádí, že odvedení dešťových vod z Bytového parku Roztyly II je 
částečně zamýšleno městskou kanalizační sítí (areálové plochy), částečně je pak 
uvažováno se vsakováním v přilehlých zelených plochách (veřejné plochy). Pro 
vsakování zadržených vod nejsou dle dokumentace v území podle dostupných 
geologických podkladů vhodné podmínky a tedy základním prvkem pro snížení 
odtokového množství je technická retence dešťových vod. Koncepce odvádění 
dešťových vod je řešena v souladu s normáliemi PVS a v souladu s požadavky OŽP 
MHMP, retenční objemy jsou počítány na srážku p = 0,1, t = 30 min, i = 153 l/s/ha, 
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regulované vypouštěné množství bude činit 10 l/s/ha, což činí pro plochu 3 491 m2 (tj. 
celková zpevněná plocha z které budou dešťové vody sváděny do retence) cca 3,5 
l/s. Dále dokumentace uvádí, že dešťové vody z navržených veřejných komunikací, 
chodníků, parkovacích stání a cyklostezky budou likvidovány rozlivem do okolní 
zeleně, ke kterým budou spádovány zpevněné plochy. 
Kromě to je v posudku ve vztahu k vodnímu režimu je v posudku uvedeno, že 
vzhledem k hydrogeologickým poměrům v zájmovém území považuje zpracovatel 
posudku za účelné detailněji prověřit pohyb podzemní vody v zájmovém území, tak, 
aby skutečně bylo jednoznačně vyloučeno riziko podmáčení stávajících objektů a 
následně tedy i jejich znehodnocení. ve vztahu k této skutečnost je posudkem 
doporučeno, aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl pro celé zájmové 
území  vypracován podrobný hydrogeologický průzkum, který bude dokladovat, že 
záměrem nedojde ke zhoršení hydrogeologických podmínek v zájmovém území a 
současně bude jednoznačně vylučovat, že by realizací záměru mohlo dojít 
k podmáčení stávajících objektů. Dále posudek doporučuje, aby na základě 
hydrogeologického průzkumu byl v dokumentaci pro stavební povolení specifikován 
přibližný přítok dnem stavební jámy, byl doložen návrh na zajištění stavební jámy 
jakož i návrh na čerpání podzemní vody a způsob nakládání s čerpanou podzemní 
vodou ve vztahu k jejím kvalitativním a kvantitativním parametrům.  

m) Terénní práce, nakládání se zeminou 

V této kapitole není popásán a zhodnocen vliv plánovaného průtlaku vedení 
teplovodu z výměníkové stanice v ul. Gregorova pod ulicí Ryšavého a zemním 
válem při této ulici. 
V rozporu s názorem zpracovatele posudku se domníváme, že vzhledem k 
výstavbě spojeného suterénu (společných podzemních garáží) jednotlivých 
objektů o rozměrech cca 60 x 350 m lze očekávat významné terénní práce. 
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s tvrzením oznamovatele, že bilance 
objemu zeminy na staveništi bude vyrovnaná (bude přesunována v rámci 
staveniště etapy I a II) a že nevznikne nárok na vyšší objemy dopravy v 
souvislosti s odvozem výkopové zeminy. Ptáme se, jakým způsobem a kde 
bude tato zemina použita? Již dnes je v území ve spojitosti s výstavbou etapy 
1 rozsáhlá deponie zeminy a protihlukový val podél ulici Ryšavého je již téměř 
dokončen. 
Požadujeme zhodnocení terénních prací z hlediska vlivu na životní prostředí a 
vysvětlení, jak bude naloženo se zeminou s výkopů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Jak již bylo uvedeno, z dokumentace vyplývá, že napojení zájmového území na 
teplovodní přípojku je navrženo jako pokračování již odsouhlasené primární 
horkovodní přípojky 2× DN 100 z I. etapy výstavby. Dle sdělení oznamovatele na 
veřejném projednání záměru bude napojení na CZT realizováno průtlakem pod 
komunikací a valem. 
Bilance zeminy jsou v dokumentaci uvedeny v tabulce B.18. na straně 43 
posuzované dokumentace. Na téže stránce dokumentace uvádí, že  bilanci zeminy je 
možno v přesnosti vyplývající ze stupně přípravy záměru považovat za vyrovnanou, 
přebytek zeminy bude deponován na pozemcích investora k dalšímu využití při 
terénních úpravách. V následujících studiích hodnotících etapu výstavby je pro 
špičkovou fázi výstavby uvažováno s 10 TNA/hod. 
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Zpracovatel posudku tedy nevidí důvod měnit závěr k  etapě výstavby. 
Kromě toho je v návrhu doporučeno, aby v rámci dokumentace pro územní řízení 
byla stanovena závazná etapizace výstavby Bytového parku Roztyly II, Praha 11, 
k.ú. Chodov (případně i souběh s výstavbou I. etapy záměru); etapizace bude sloužit 
jako jeden z podkladů pro vypracování vyhodnocení hluku pro etapu výstavby 
v rámci zásad organizace výstavby; současně je nezbytné, aby výstavba byla 
koordinována jak ve vztahu k jiným plánovaným záměrům v nejbližším okolí záměru, 
tak i aby v rámci organizace výstavby parku Roztyly bylo postupováno co nejšetrněji 
vzhledem k nově budované i původní zástavbě. 
Dále je posudkem doporučeno, aby v rámci dokumentace pro stavební řízení bylo 
provedeno podrobné vyhodnocení hluku ze stavební činnosti, které musí prokázat 
dodržení hygienického limitu ve venkovním chráněném prostoru staveb včetně 
případných návrhů na jeho dodržení v rámci návaznosti na průběh etapizace stavby 
a aby v rámci etapy výstavby bylo dodržování hygienických limitů hluku ze stavební 
činnosti ověřeno autorizovaným měřením hluku u nejbližší obytné zástavby. 

n) Doprava 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Z pohledu zpracovatele posudku se jako významné jeví posouzení navrhovaných 
protihlukových opatření (zemní val, protihluková stěna) ve vztahu k rozhledovým 
parametrům křižovatky. Proto lze z pohledu zpracovatele posudku upozornit, že v 
rámci dokumentace pro územní řízení budou doložena odpovídající vyjádření 
dotčených orgánů činných v dopravě, minimálně odboru dopravních agend MHMP a 
Policie ČR z hlediska rozhledových poměrů v křižovatce ve vztahu k navrhovanému 
protihlukovému opatření. Minimálně uvedená vyjádření ve vztahu k návrhu 
protihlukových opatření musí oznamovatel získat bez ohledu na proces posuzování 
vlivů na životní prostředí, proto nejsou formulována do podmínek stanoviska 
příslušnému úřadu. Uvedený aspekt je však zapracován do příslušného doporučení 
týkajícího se problematiky hluku z dopravy, a to tak, že je požadováno, aby v rámci 
dokumentace pro územní řízení byla provedena aktualizace hlukové studie z dopravy 
v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku a výšku 
protihlukové stěny na valu) na základě aktuálních dodaných dopravních intenzit od 
TSK hl.m. Prahy a současně byla konkretizována účinná protihluková opatření pro 
zajištění hygienických limitů; z hlediska hlukové studie musí být respektována i 
vyjádření dotčených dopravních orgánů ve vztahu ke křižovatce komunikací 
Komárkova a Ryšavého z hlediska rozhledových poměrů. 

Musíme upozornit, že prodloužení stávajícího valu se začalo budovat již při 
zahájení výstavby 1. etapy, aniž by stavební úřad vyhodnotil nebezpečnost 
valu na provoz v křižovatce Ryšavého - Komárkova, i když občanská sdružení 
a občané na tento problém upozorňovali. Upozorňujeme, že problémy s 
průjezdností křižovatky Komárkova - Ryšavého (odbočování vlevo v 
křižovatce) jsou již nyní. A proto stejně jako v předchozím odstavci musíme 
konstatovat: Toto vše dokazuje, že celý záměr Bytový park Roztyly měl být 
posuzován jako jeden celek a ne po etapách „salámovou metodou“. 
Požadujeme, aby úprava křižovatky (minimálně vyznačení odbočovacích 
pruhů) byla zahrnuta do záměru již v současné fázi posuzování. 
Již nyní slouží ulice Komárkova, Hněvkovská, Brehmova a často i Klobouková 
jako P+R parkoviště pro jižní okraje Prahy a návštěvníky města přijíždějící po 
D 1. Parametry těchto komunikací nejsou dostačující ani pro obvyklý provoz 
automobilů vlastněných stálými obyvateli této čtvrti (rozumí se i přilehlého 
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sídliště apod.) a běžné dopravní obsluhy těchto míst. Projektanti prostě kdysi 
za soumraku socialismu netušili, že zde bude parkovat a projíždět více 
automobilů, než jeden trabant na pět rodin. Nemluvě o jejich velikosti. 
Současný stav, kdy v každém druhém domku je sídlo firmy nebo penzionu, 
což významně přispívá k často neudržitelné dopravní/parkovací situaci, bude 
při dokončení byť jen první etapy projektu doveden do takové "dokonalosti", že 
pohyb automobilů (pokud vůbec půjde o pohyb) a chodců mezi zaparkovanými 
vozy povede zákonitě jen k úrazům a poškozování majetku (v tom lepším 
případě). Průjezd větší sanitky, stěhovacích nebo požárních vozidel, 
popelářských vozů apod. je ve všední dny prakticky nemožný už nyní, takže 
při zahuštění pozemních komunikací situace překročí kritickou bezpečnostní 
hranici. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zpracovateli posudku ani příslušnému úřadu v procesu EIA nepřísluší být 
odborníkem na dopravní problematiku a hodnocení rozhledových parametrů 
křižovatek. Proto je v posudku formulován text, který je v úvodu vyjadřovatelem 
citován. Posudkem je s odpovídajícím odůvodněním formulováno  doporučení, aby v 
rámci dokumentace pro územní řízení byla provedena aktualizace  hlukové studie z 
dopravy v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku 
a výšku protihlukové stěny na valu, jakož i výpočet pro chráněný venkovní prostor 
staveb a chráněný venkovní prostor) na základě aktuálních dodaných dopravních 
intenzit od TSK hl.m. Prahy a současně konkretizovat účinná protihluková opatření 
pro zajištění hygienických limitů; z hlediska hlukové studie musí být respektována i 
vyjádření dotčených dopravních orgánů ve vztahu ke křižovatce komunikací 
Komárkova a Ryšavého z hlediska rozhledových poměrů. 
Ve vztahu k hodnocenému záměru z dokumentace vyplývá, že v podzemí bude 
vybudováno 106 parkovacích stání, dalších 11 stání bude na terénu, což je 
postačující pro navržené typy bytů. 
 

o) Socio-ekonomické vlivy a pohoda bydlení 

Nesouhlasíme s vypořádáním našich připomínek k zásahu do majetku (tržní 
hodnoty nemovitostí) a soukromí stávajících obyvatel v okolí, osvětlení a 
oslunění stávající zástavby a pohody bydlení stávajících obyvatel a 
požadujeme, aby tato problematika byla vyřešena v rámci procesu EIA. 
Realizací záměru v dnes již vysoce urbanizované a zahuštěném území (v 
kumulaci se záměry Na Výhledu v těsné blízkosti) dojde k likvidaci jedné z 
posledních volných ploch, která je v této části sídliště využívána místními 
občany k rekreaci. 
Negativní vliv na pohodu bydlení bude mít (resp. již má) i značný úbytek 
zeleně v území. Nízké zastoupení zeleně, zejména stromového růstu se 
projeví v rozkolísání mikroklimatu, zhoršení kvality ovzduší omezením 
uvolňování kyslíku stromy i k menšímu záchytu prachových částic. 
Požadujeme doložit odborným podkladem, že studie vlivu záměru na osvětlení 
a oslunění stávající zástavby není potřeba. Pouhé konstatování 
oznamovatele, že tato studie není potřeba je nedostačující. Požadujeme 
doplnění záměru o občanskou a veřejnou vybavenost (a nepřesouvat ji 
alibisticky do 3. etapy projektu). 
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Dále požadujeme vybudování parku k oddělení stávající zástavby a 
novostaveb k vytvoření rekreační zóny a kompenzaci likvidované zeleně. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Problematika týkající se ocenění nemovitostí vyplývá z  přílohy č. 21 k vyhlášce č. 
3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování 
majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací 
vyhláška) a toto konstatování uvedené v posudku ponechává zpracovatel posudku 
bez dalšího komentáře. 
Otázka zeleně již byla komentována pod bodem i) tohoto vyjádření. 
Předkládaný posudek vychází ze závěrů dokumentace, která konstatuje, že záměr 
nebude mít vzhledem ke své poloze a vzdálenosti od stávajících objektů významný 
vliv na oslunění a denní osvětlení okolní zástavby což vychází z dosud zpracovaných 
projektových podkladů. Pokud by případně záměr v daném území byl realizován, lze 
předpokládat, že budou splněny veškeré požadavky orgánu ochrany veřejného 
zdraví týkající se této problematiky. 
Ve vztahu k problematice vlivů záměru na oslunění a osvětlení se zpracovatel 
posudku ztotožnil se závěrem dokumentace, a to na základě konzultace 
s projektantem záměru. Pro druhou etapu byla zpracována studie oslunění, ze které 
vyplývá, že pro ověření vlivu zastínění okolní bytové zástavby byly vybrány dva 
stávající řadové rodinné domy v ulici Hněvkovská, a to na č. parc. 2117/271 a č. 
parc. 2117/277. V těchto případech nebylo třeba provádět přesný výpočet doby 
proslunění, neboť s dostatečnou rezervou bylo možno dojít k závěru již z jednoduché 
geometrické úvahy.  
Dále bylo ověřeno, že doba proslunění místností v řadových bytových domech v ulici  
Hněvkovská s okny na západ nepoklesne v důsledku navrhované výstavby pod 
požadované hygienické minimum. Zástupce rodinných domů v Komárkově ulici byl 
posouzen na zastínění již v rámci I. etapy s příznivým výsledkem a ostatní obytné 
domy v okolí nemohou být vzhledem k odstupům, orientaci a výškovým poměrům 
navrhovanou výstavbou zastíněny. 
Výše citovaný závěr týkající se zastínění pro zástupce rodinných domů v Komárkově 
ulici byl řešen v rámci I. etapy. Ze závěrů této studie vyplývá, že stávající i 
potenciálně budoucí blízké obytné domy (ulice Komárkova) mají dostatečné odstupy 
a nehrozí jejich zastínění nad úroveň stanovenou v ČSN 730580-1: ta připouští pro 
kategorii 2 prostoru a lokality, která odpovídá umístění stavby (tedy běžné prostory s 
trvalým pobytem lidí), zastínění oken stávajících místností s požadavky na denní 
osvětlení souvislou překážkou viditelnou ze středu posuzovaného okna pod 
výškovým úhlem 30°. 
Nejbližší okno obytných domů v okolí je na jižním průčelí řadového domu na parc. č. 
3323/13. Toto okno bylo posouzeno v samostatné studii proslunění spolu s druhým 
místem na protější straně ulice Komárkovy v místě možné budoucí polohy obytného 
domu (dle územního plánu). V obou případech je z grafického výstupu v uvedené 
studii patrné, že atiky navrhovaných domů jsou buď zcela (u stávajícího okna domu 
na parc. č. 3323/13) nebo v rozhodujícím rozsahu pod zmíněnou 30° hranicí. Tím je 
potvrzeno úvodní konstatování o dostatečných odstupech a o tom, že zastínění okolí 
je v souladu s hygienickými požadavky. 
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Kromě toho je třeba připomenout, že uvedená problematika je standardně v gesci 
orgánu ochrany veřejného zdraví a záměr by nemohl být realizován v případě zjištění 
negativních výstupů z hlediska oslunění a osvětlení. 
 

p) Zhodnocení variant záměru 

Zpracování variant navrhl i příslušný úřad k posuzování vlivů záměru na 
životní prostředí (OŽP MHMP) v závěru zjišťovacího řízení na Bytový park 
Roztyly II. Proč tedy nebylo zpracováno variantní řešení v dokumentaci? 
Na základě výše uvedeného nejsou žádné důvody k vydání souhlasného 
stanoviska EIA k záměru Bytový park Roztyly II. Požadujeme přepracování 
dokumentace záměru v souladu s našimi připomínkami případně záměr v 
předložené podobě zcela zamítnout. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
V závěru zjišťovacího řízení je uvedena sumarizace požadavků a připomínek, které 
byly obsaženy v obdržených vyjádřeních. V požadavcích jsou taxativně vyjmenovány 
okruhy problémů, kterým se zejména má dokumentace věnovat, kde řešení variant 
vyjmenováno není. V rámci vyjádření k oznámení bylo požadováno vyjadřovatelem 
posoudit variantu záměru, která je v souladu s platným Uzemním plánem sídelního 
útvaru hlavního města Prahy, tedy v souladu s úpravou U 0783/2009 před 
provedením její modifikace. Z příslušných dokladů doložených v Příloze 8 
dokumentace vyplývá, že navržené řešení není v rozporu s územním plánem. Tudíž 
oznamovatel využil možnosti dané mu legislativou a hodnotil navržené řešení 
s neprovedením záměru, přičemž dokumentace dospěla k závěru, že předložené 
řešení nemá nepřijatelné vlivy na životní prostředí.   

 
Pokud nebude vydáno nesouhlasné stanovisko, máme tyto připomínky k 
navrženým podmínkám a požadujeme jejich zapracování do stanoviska: 

Nejpozději v rámci územního řízení (nikoliv až stavebního) musí být doloženo a 
vypořádáno: 

− popis účinných vibroizolačních opatření (viz podmínka č. 3), a to včetně 
kumulace s etapou 1. 

− rozsah účinných protihlukových opatření vč. konkrétního návrhu všech 
ochranných staveb (val, stěna vč. kotvení, podpůrná konstrukce pro zeleň), a 
to vč. materiálového a konstrukčního řešení těchto staveb, neboť od tohoto se 
odvíjejí jejich účinné ochranné vlastnosti (viz podmínky č. 6 a 7), a dále 
vyhodnocení hluku rovněž v chráněném venkovní prostoru stávající zástavby, 

− podrobný hydrogeologický průzkum (viz podmínka č. 8), 
− průzkum znečištění geologického prostředí (viz podmínka č. 11), 
− kompletní návrh sadových úprav včetně náhradní a kompenzační výsadby (za 

kácené dřeviny a kompenzaci překročení průměrného ročního limitu BaP) (viz 
podmínka č. 12) 

− dopravní posouzení křižovatky Ryšavého x Komárkova a případný návrh 
úpravy křižovatky (viz podmínka č. 15), 

− navrhnout veřejná prostranství záměru podle Manuálu tvorby veřejných 
prostranství, 

− ke stavebnímu povolení vypracovat plán opatření pro případ havárie ze 
stavební činnosti (havarijní plán) v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., který 
musí být schválen místěn - příslušným vodoprávním úřadem, 

− biologický průzkum lokality a případné rozhodnutí o výjimce z ochrany zvláště 
chráněných druhů živočichů 
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Do podmínek pro fázi přípravy záměru požadujeme dále doplnit: 

− provedení měření výchozího stavu z hlediska vibrací u vybraných objektů (ve 
spolupráci s Hygienickou stanicí hl.m. Prahy), provedení inventury stávajícího 
stavu sousedící objektů, a to se sledováním progresivity trhlin a dalších 
veličin, které jsou důležité z hlediska užívání objektů, 

− provedení měření výchozího stavu z hlediska hlukové zátěže u vybraných 
objektů (ve spolupráci s Hygienickou stanicí hl.m. Prahy), 

− kácení mimolesních porostů včetně podlimitních dřevin řešit výhradě v 
obdobích vegetačního klidu 

 
Do podmínek pro fázi výstavby záměru požadujeme doplnit: 

− ad podmínka 17 - součástí ZOV bude i hluková studie ze stavební činnosti s 
návrhem protihlukových opatření pro fázi výstavby. Součástí ZOV bude i 
havarijní plán (viz výše), 

− ad podmínka 20 - protihluková opatření budou provedena zejména z hlediska 
snížení hluku z pilotování základů budov. Dále zde požadujeme doplnit, že 
hlučné stavební práce nebudou prováděny v brzké ranní a pozdních večerních 
hodinách, tzn. minimálně od 6 do 8 hod. ráno a od 20 do 22 hod. večer, 

− požadujeme stanovit zmírňující podmínky z hlediska hluku ze stavební 
činnosti i pro práce související s etapou I, kdy dotčené správní orgány v tomto 
ohledu naprosto selhaly, 

− trváme na naší připomínce k dokumentaci - požadujeme omezit noční 
osvětlení staveniště, aby neobtěžovalo obyvatele v sousedství a 
nepřipravovalo je o noční tmu, která je nezbytná pro zdravý spánek. 

Do podmínek pro fázi provozu požadujeme doplnit: 
− Nejpozději do 1 roku od zprovoznění záměru a nastěhování obyvatel ke 

kolaudačnímu rozhodnutí doložit, že nová zástavba nezhorší působení vibrací 
ve vztahu ke stávající okolní zástavbě a to provedením změření technické 
seismicity u vybraných objektů stávající obytné zástavby v rámci kolaudačního 
řízení. Při prokazatelné změně, která by mohla mít negativní vliv na stávající 
objekty, budou případná opatření realizována na náklady investora záměru. 
Měření výchozího stavu z hlediska vibrací bude provedeno u daných objektů 
před zahájením výstavby suterénu etapy I záměru. 

− Po nastěhování obyvatel do novostaveb, nejpozději do 1 roku od vydání 
kolaudačního souhlasu ke kolaudačnímu rozhodnutí doložit měření hluku z 
dopravy ve venkovním chráněném prostoru staveb i ve venkovním chráněném 
prostoru u stávající zástavby. 

− Povinná péče o vysazenou zeleň po dobu min. 5 let, a to i o popínavé rostliny 
na protihlukové stěně. V případě potřeby neprodleně provést náhradní 
výsadbu. 

Přílohy: 
Usnesení č. 0011/1/Z/2014 Zastupitelstva MČ Praha 11 
Usnesení č. 0002/2/Z/2014 Zastupitelstva MČ Praha 11 
Usnesení č. 0012/1/Z/2014 Zastupitelstva MČ Praha 11 
Usnesení č. 0012/1/Z/2014 Zastupitelstva MČ Praha 11 – důvodová zpráva 
Fotodokumentace poškozování dřevin 
Článek „ Korunní svědek promluví až u soudu “publikovaný v Lidových novinách (22. 9. 2015)  
Vyjádření stavebního odboru MČ Praha 11 k souladu záměru Bytový park Roztyly II s územním 
plánem ze dne 5. 11. 2010 
Dokumentace trhlin ve stavebních konstrukcích ze dne 20. 8. 2015  
Informace k překračování limitů 
Příloha č. 1 Vyhlášky č. 330/2012 Sb. - nejistota referenčních imisních modelů 
Přiznání odkladného účinku žalobě proti stavebnímu povolení (usnesení Městského soudu v Praze č.j. 
9A 75/2015) 
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Přiznání odkladného účinku žalobě proti územnímu rozhodnutí (usnesení Městského soudu v Praze 
č.j. 11A 27/2015 - 57) 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Otázka fáze naplňování  podmínek z navrženého stanoviska (územní řízení, stavební 
povolení) je věcí diskuse v rámci veřejného projednání záměru a finálního rozhodnutí 
příslušného úřadu v procesu EIA. Tak jak jsou podmínky formulovány v návrhu 
stanoviska vyplývají z obdržených vyjádření, případně z názoru zpracovatele 
posudku tak, aby postupně navazovaly ve vztahu k případnému  vydání územního 
rozhodnutí, případně stavebního povolení. Zpracovatel posudku na základě 
veřejného projednání navrhl upravit některé podmínky oproti původnímu návrhu 
stanoviska ve zveřejněném posudku. 
Kapacitní posouzení křižovatky je navrženo pro fázi územního řízení. Náhradní 
výsadba by měla v případě realizace záměru být realizována po dohodě s příslušnou 
městskou částí tak, jak je tato skutečnost formulována v posudku. Vypracování plánu 
opatření pro případ havárie ze stavební činnosti v souladu s vyhl.450/2005 Sb. 
vyplývá z příslušné složkové legislativy, a proto takový požadavek není formulován 
jako podmínka ve stanovisku příslušného úřadu v procesu EIA, a to s ohledem na  
Metodické sdělení MŽP, odboru posuzování  vlivů na životní prostředí a integrované 
prevence č.j. 18130/ENV/15. 
Požadované podmínky, které by měly být doplněny do fáze přípravy jsou dle názoru 
zpracovatele posudku zahrnuty v podmínkách č.3) a č.4).  
Termíny pro kácení dřevin v období vegetačního klidu vyplývá z příslušného 
složkového zákona. 
Součástí akustické studie je Protokol o zkoušce č.140924/2014, který dokladuje 
akustickou situaci v prostoru předpokládané stavby. 
Ve vztahu k požadavkům doplnění podmínek pro fázi výstavby lze uvést, že 
požadavek na hlukovou studii v etapě výstavby je zapracován v podmínkách č.1) a 
č.2). Požadavek na upřesnění podmínky č.20) lze považovat za oprávněný a dle 
názoru zpracovatele posudku může být zapracován do podmínek stanoviska, pokud 
by příslušný úřad v procesu EIA po zhodnocení celého procesu případně vydával 
souhlasné stanovisko.  
Problematika týkající se požadavků orgánu ochrany veřejného zdraví ve vztahu 
k výstavbě I. etapy Bytového parku Roztyly z hlediska hlukové zátěže v etapě 
výstavby nepřísluší hodnotit zpracovateli posudku. 
Problematika osvětlení staveniště v noční době je zahrnuta v podmínce č.20) 
navrhovaného stanoviska. 
Ve vztahu k doplnění podmínek do fáze provozu zpracovatel posudku konstatuje 
k požadované problematice vibrací, že tento požadavek je obsažen v podmínce č.3). 
Přesto lze souhlasit s úpravou podmínky a jejím částečném přenesení do fáze 
provozu. 
Požadavek na měření hluku je zahnut v podmínce č.27) navrhovaného stanoviska. 
Požadavek týkající se péče o zeleň z hlediska délky trvání této péče je dle názoru 
zpracovatele posudku zahrnut v podmínce č.13). Lze však souhlasit s upřesněním 
podmínky tak, aby se taxativně týkala i popínavých rostlin. 
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o.s. Zelené Roztyly – doplněk 
vyjádření ze dne 6.1. 2016  bez č.j.  
Podstata vyjádření:  
V rámci veřejného projednání posudku k dokumentaci záměru Bytový park Roztyly II 
konaného dne 7.1.2016 od 15:30 v KC Zahrada doplňujeme naše vyjádření k 
posudku dokumentace záměru Bytový park Roztyly II (PHA894) o následující: 
• Důvodovou zprávu k usnesení č. 0002/2/Z/2014 Zastupitelstva MČ Praha 11 (nesouhlas 
ZMČ Prahy 11 se změnou územního plánu č. 2867/00 pro 3. etapu výstavby záměru Bytový 
park Roztyly). 
• Emailovou komunikaci mezi zástupcem spolku Zelené Roztyly a odborem výstavby ÚMČ 
Praha 11 jako důkazní materiál k našemu vyjádření, že umístění plánované protihlukové 
stěny na zemním protihlukovém valu v ploše s funkčním využitím IZ dle platného územního 
plánu. 

Protihlukový val je v územním plánu SÚ hl.m. Prahy vymezen s funkčním využitím 
plochy IZ, tj. plocha je určena pro zeleň s ochrannou funkcí, oddělující plochy 
technické a dopravní infrastruktury od jiných funkčních ploch. V tomto funkčním 
využití není možné umístit protihlukovou stěnu. 
Tímto dokládáme vyjádření vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 11, ze kterého 
jasně vyplývá, stavební úřad se námitkou umístění stavby protihlukové stěny do 
funkční plochy IZ vůbec nezabýval a toto v rámci svého vyjádření č.j. 
MCP11/10/065611/OV/Hr z 5.11.2010 k souladu záměru Bytový park Roztyly II s 
územně plánovací dokumentací (v rámci zjišťovacího řízení k tomuto záměru) 
neposuzoval. 
V odpovědi na emailový dotaz zástupce spolku vedoucí odboru výstavy uvádí, že cit: 
„Stavební úřad ve vyjádření konstatuje, že navrhovaný záměr je v souladu s 
modifikací úpravy územního plánu č. U 0783/2009, která se týká výhradně plochy 
určené pro funkční využití „čistě obytné - OB“, nejedná se tedy o vyjádření souladu 
návrhu v ploše izolační zeleně. “ (zvýrazněno zástupcem spolku). 
Žádáme tedy tímto OŽP HMHP, aby zajistil nové vyjádření příslušného stavebního 
úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace, které by zohlednilo 
plánované umístění protihlukové stěny, jež je nedílnou součástí záměru. 
Rovněž požadujeme předložení projektu této protihlukové stěny, a to v souladu s 
Technickými předpisy 104 „Protihlukové clony na pozemních komunikacích“ 
vydávanými Ministerstvem dopravy. Opakujeme, že v posudku se uvádí, že 
protihluková stěna s podpůrnou konstrukcí pro zeleň o celkové délce 204 m bude 
zakomponována mezi stávající zeleň, nikde však nelze nalézt podrobnější popis 
konstrukce, který by vyjádření posuzovatele dokládal. 
Požadujeme rovněž doložit, kdo a jakým způsobem se bude starat o údržbu 
navrhované protihlukové stěny po realizaci záměru. Pokud by se jednalo o součást 
místní komunikace ve smyslu ust. § 12 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, připadla by tato správa na vlastníka komunikace hl. m. Praha, 
prostřednictvím TSK hl. m. Prahy. Dle ústního vyjádření pracovníka TSK, oblastní 
správy Praha 11, TSK ve všech svých vyjádřeních k záměru převzetí a údržbu 
protihlukové stěny odmítá. 
Přílohy: 
Usnesení č. 0002/2/Z/2014 Zastupitelstva MČ Praha 11- důvodová zpráva  
Emailová komunikace mezi zástupcem spolku a odborem výstavby ÚMC Praha 11 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zůstává v platnosti vyjádření zpracovatele posudku již v posudku formulované a na 
veřejném projednání zopakované, že dosažení souladu s územním plánem je 
jednoznačným rizikem oznamovatele, jak je v posudku uvedeno. Pokud stavba 
nebude v souladu s územním plánem, nemůže být realizována. Obdobně, pokud 
navržená protihluková stěna není nebo nebude v souladu s územním plánem, 
nebudou splněny hygienické limity a stavba nebude realizována. Dojde-li ke změně 
projektu, nelze na případnou změnu záměru uplatnit vydané stanovisko na 
posuzovaný záměr. Je věcí oznamovatele záměru dosáhnout souladu s územním 
plánem; není to tedy věcí ani zpracovatele posudku, ani příslušného úřadu v procesu 
EIA.  
 
o.s. Zelené Roztyly – 2. doplněk 
vyjádření ze dne 14.1. 2016  bez č.j. 
Podstata vyjádření:  
K našim připomínkám k posudku a dokumentaci bychom rádi doplnili následující 
závažná fakta: 
K překračování imisních limitů v zájmovém území: 
V dokumentu Integrovaný krajský program zlepšení kvality ovzduší na území 
aglomerace hl. m. Praha z roku 2012 se uvádí, že: „Celé území hl. m. Prahy je 
oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) dle metodiky MŽP (překročení alespoň 
tří limitů v uplynulých pěti letech), tj. pro celé území města platí zásady typické pro 
území OZKO. Na území se zvláště zhoršenou kvalitou ovzduší (vymezeném jako 
„prioritní oblast kategorie 1“ v tomto Programu) a v prostoru nízkoemisní zóny je pak 
nutno uplatňovat přísnější podmínky tak, aby byl zajištěn potřebný účinek 
plánovaných opatření ke zlepšení kvality ovzduší.“  
  
K navrhovanému kácení dřevin v pásu izolační zeleně spojenému s realizací 
protihlukové stěny uvádíme, že je v rozporu s Integrovaným krajským programem 
zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace hl. m. Praha z roku 2012, který 
v kapitole K.2.3.4. - Výsadby izolační zeleně s protiprašnou funkcí (opatření pro 
snížení prachu z automobilové dopravy) stanovuje následující: 
„Cílem tohoto opatření je oddělit silně dopravně zatížené komunikace od obytné 
zástavby prostřednictvím pásů izolační zeleně s protiprašnou funkcí.“ 
„Dále je nutno zásadně vyžadovat výsadby v lokalitách, kde je izolační zeleň 
zanesena v územním plánu a kde se připravuje výstavba nových objektů podél 
komunikací, např. čerpacích stanic, skladů apod. Tento požadavek bude uplatňován 
v rámci stavebního řízení k příslušným objektům, týká se ovšem výsadeb na 
pozemku příslušné stavby.“ 
V kapitole K.2.3.5. programu - Omezování prašnosti výsadbami zeleně v obytné 
zástavbě a jejím okolí se dále uvádí: 
„Současně bude uplatňován požadavek na maximální ozelenění uličního profilu, a to 
zejména v oblastech se zvýšenou imisní zátěží, kde je nutno nadřadit výsadbu a 
ochranu zeleně jiným zájmům, jako je tvorba parkovacích stání a podobně.“ 
K rozsahu náhradní výsadby: 
V kapitole K.2.4.4. programu - Aplikace preventivních správních nástrojů ochrany 
ovzduší, a) Zásady uplatňování správních nástrojů pro celé území Prahy se dále 
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uvádí: „U všech záměrů bude vyžadováno nahrazení odstraňovaných dřevin v 
původním rozsahu a v blízkém okolí“. 
Děkujeme za zohlednění těchto připomínek. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Vyhlašování oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) zavedl do českého 
právního prostředí zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Na něj navázalo několik 
dalších legislativních dokumentů.  Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. stanovilo imisní 
limity a metody posuzování úrovně znečištění ovzduší. Bylo aktualizováno nařízeními 
60/2004  Sb. a 429/2005 Sb. a následně zrušeno novějším nařízením vlády 
597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší (to stanovilo imisní limity 
pro roky 2007 a  pozdější). Toto nařízení bylo také později aktualizováno, a to od 
února 2011 nařízením 42/2011 Sb. Od 1. 9.  2012 vstoupil v platnost nový zákon č. 
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, který dosavadní legislativní úpravu zrušil a s ním 
byl i celý koncept  vyhodnocování OZKO v původní podobě ukončen; nahradilo jej 
hodnocení pětiletých klouzavých průměrů koncentrací znečišťujících látek. 
Ministerstvo životního prostředí vydává Věstník MŽP. Toto resortní odborné 
periodikum slouží ke zveřejňování podzákonných norem a dokumentů (metodických 
pokynů, sdělení apod.), které stanoví konkrétní kroky k naplňování platné legislativy v 
ochraně životního prostředí. Právě v tomto věstníku bylo úředně zveřejňováno  
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to na základě dat postupně z let 
2000 – 2010 – konkrétně v číslech 8/2002 (podkladem data za rok 2000), 2/2003 s 
opravou v 7/2003 (data za rok 2001), 4/2004 (data za rok 2002), 12/2004 (data za 
rok 2003), 12/2005 se změnou v 5/2006 (obojí data za rok 2004), 3/2007 (data za rok 
2005), 4/2008 (data za rok 2006), 2 /2009 a 6/2009 (obojí z dat za rok 2007), 4/2010 
(data za rok 2008), 4/2011 (data za rok 2009) a jako poslední 2/2012 (z dat za rok 
2010). V dalších letech už nová legislativa další zveřejňování OZKO nevyžadovala, a 
proto jsou také na stánkách ČHMÚ prezentovány údaje pouze do roku 2010. 
Ve vztahu k problematice kácení zeleně a náhradní výsadby lze konstatovat, že 
zůstávají v platnosti dále uvedené formulace zpracovatele posudku, které byly  
uvedeny i v rámci veřejného projednání záměru. 
O povolení ke kácení stromů s obvodem kmene větším než 80 cm nebo zapojené 
skupiny stromů nebo keřů o ploše větší než 40 m2 musí vlastník pozemků nebo 
pověřený zástupce vlastníka požádat příslušný orgán ochrany přírody a ekologická 
újma způsobená kácením dřevin bude nahrazena v rámci sadových úprav v rámci 
výstavby záměru, kácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou na pozemcích v 
zájmovém území. Množství náhradní výsadby bude dohodnuto s odborem životního 
prostředí městské části Praha 11. Bude opět věcí příslušného orgánu ochrany 
přírody, zda-li k povolení vydá souhlas. 
Dále je v posudku uvedeno, že v návrhu stanoviska příslušnému úřadu je 
formulováno doporučení, aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl 
vypracován projekt sadových úprav včetně kompenzační výsadby dřevin k 
odstranění znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem; rozsah vegetačních úprav bude 
odpovídat rozsahu zeleně, která musí být vysázena za kácenou zeleň v prostoru 
stavby nebo blízkém okolí po dohodě s příslušnou městskou částí a dále v rozsahu 
kompenzační zeleně stanovené na základě bilancovaných emisí benzo(a)pyrenu z 
posuzovaného záměru. 
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Z výsledků přírodovědného průzkumu ve vztahu k projektu sadových úprav vyplývá 
doporučení, aby k výsadbě dřevin byly použity pouze autochtonní, stanovištně 
odpovídající druhy. V souladu s vyjádřením ČIŽP, oddělení ochrany přírody, lze 
upozornit na skutečnost, že pokud platí informace dokumentace týkající se mocnosti 
zeminy pro sadové úpravy v místech umístění stromů se vzrostlou korunou (0,3 m), 
pak je tato mocnost nevyhovující pro růst kořenové zóny. Proto je v návrhu 
stanoviska formulováno doporučení, aby projekt sadových úprav dokladoval, že 
v místech výsadby stromů bude upravena mocnost zemin pro umístění stromů tak, 
aby byla odpovídající navrženým dřevinám v projektu sadových úprav a tak byla 
zajištěna prosperita vysázených dřevin (tedy vyšší mocnost zeminy); k výsadbě 
budou použity pouze autochtonní, stanovištně odpovídající druhy dřevin. 
 
18) Hygienická stanice hlavního města Prahy 
      vyjádření ze dne 11.11. 2015  č.j.: HSHMP – 49192/2015 Pol./3104  
Podstata vyjádření:  
Pro Bytový park Roztyly II, Praha 11, k.ú.Chodov, byla zpracována dokumentace dle 
zákona 100/2001 Sb. Park je vyhrazen pro bydlení. Umístěn je při ul. Roztylská, a 
navazuje na Bytový park Roztyly I. Jedná se o dalších 5 objektů označených E, F, G, 
H, I o 6 NP a 1 PP. Počet bytů je 110. V garážích II. etapy je 106 stání a na terénu 
dalších 11. Uvažovaná intenzita vyvolané dopravy pro druhou etapu bude 234 
pohybů, pro obě etapy dohromady je tedy 432 pohybů obousměrně za 24 hodin. 
Příjezd je navržen z ul. Komárkova.  
Akustickou studii pro dokumentaci zpracoval ATEM, s.r.o. v listopadu 2014. 
Podkladem jsou intenzity dopravy TSK, viz kartogramy. Výpočty jsou provedeny pro 
rok 2017 bez výstavby a s výstavbou. Nejistota výpočtu ± 2 dB, s odečtením korekce 
pro odraz 3 dB. Kalibrace modelu byla provedena na základě měření v září 2014 
v místě budoucí fasády objektu G. Hluk ze stacionárních zdrojů a provoz na 
neveřejných komunikacích nezpůsobí překročení limitů 50/40 dB LAeq,16,8h. Pro 
stávající zástavbu při ul. Komárkova budou i nadále dodrženy hygienické limity 55/45 
dB v LAeq,16,8h.  U žádného ze sledovaných bodů, včetně venkovního chráněného 
prostoru hřiště při Kolibě nedojde k překročení hygienického limitu pro hlavní 
komunikaci. 
Pro nové objekty jsou navržena opatření ve formě valů v kombinaci se zdmi a 
úpravami fasád. Výpočet hluku ze stavební činnosti prokazuje možnost dodržení 
hygienického limitu. 
Vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví zpracoval Mgr. Robert Polák, listopad 2014. 
Z hlediska exhalací je nárůst koncentrací pro obě hodnocené etapy odpovídající 
nárůstu karcinogenního rizika, což činí jeden případ na více než 8,3 milionu obyvatel. 
Vzhledem k dotčené populaci se jedná opět o hodnoty zcela nevýznamné z hlediska 
vlivů na lidské zdraví. 
Z hlediska hluku lze vlivem realizace záměru očekávat v okolní zástavbě celkově 
mírný pokles hlukové zátěže, což bude znamenat i mírný pokles negativního vlivu na 
zdraví rezidentů.  
Na základě těchto podkladů byly v dokumentaci stanoveny požadavky pro další 
stupně projektové dokumentace. Všechny tyto požadavky byly zapracovány do 
závazného stanoviska posudku k posouzení vlivu provedení záměru na životní 
prostředí, a proto lze s předmětným posudkem souhlasit. 
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Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ve vztahu k obsahu výše uvedeného vyjádření ze strany zpracovatele posudku bez 
komentáře. 
 
19) Dana Rajmanová 
      vyjádření ze dne 7.1. 2016  bez č.j. 
Podstata vyjádření:  
Ráda bych přišla, ale 2 věci mi bohužel na tom nevyhovují, v dnešní době jsou lidi v 
práci minimálně do 17 hod., takže začátek v 15,30 hod. určitě nestihla a za další 
máme dnes odpoledne v bytě odpočty vody a topení. 
Mrzí mě, že z výše uvedených důvodů nemůžu přijít, ale prosím Vás šlo by tam za 
nás občany se zmínit, že dostáváte plno e-mailů, kde s tímto projektovým záměrem 
nesouhlasíme a uvést důvody, že je zde už velká koncentrace budov, dále jde o 
životní prostředí pro nás obyvatele tj. zvýšená hlučnost a prašnost, ze stávající 
stavby OC Chodov a z provozu těchto budov. 
Rozhodně by zde pro nás obyvatele nastal velký problém s parkováním, protože už 
nyní díky administr. budovám, je zde problém zaparkovat. 
Přílohy: 
e-mailová komunikace Kulhánek-Rajmanová 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Termín veřejného projednání byl ovlivněn hospitalizací zpracovatele posudku. Místo 
a čas veřejného projednání je věcí příslušného úřadu v procesu EIA.  
 
20) Městská část Praha 11, Ing. Jiří Štyler 
      vyjádření ze dne 11.11. 2015  č.j.: MCP 11/15/061552/STA  
Podstata vyjádření:  
Informaci o zveřejnění považujeme za neúplnou, neboť nebylo informováno o 
doplnění Dokumentace. Posudek, včetně vyžádaného doplnění, se nám jeví 
tendenční ve prospěch záměru, zpracovatele považujeme za podjatého. Posudek se 
spolehlivě nevypořádal se všemi posuzovanými částmi Dokumentace ani s našimi 
připomínkami. Jsme toho názoru, že posuzovaná stavba je v konkrétním místě 
nevhodná a škodlivá, o čemž svědčí mj. i nutnost stanovení řady podmínek v rámci 
stanoviska. Požadujeme a navrhujeme, aby stanovisko příslušného správního 
orgánu bylo negativní. 
V případě, že příslušný správní orgán vydá stanovisko souhlasné, požadujeme do 
něj zapracovat naše připomínky k navrženým podmínkám. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Výše uvedené konstatování vyjadřovatele je závěrem jeho vyjádření. Zpracovatel 
posudku toto závěrečné shrnutí předřadil obsahové náplni vyjádření s tím, že otázku 
tendenčnosti a podjatosti ponechává na tomto místě, i v dalších částech připomínek 
prezentovaných vyjadřovatelem bez komentáře. Je na příslušném úřadu v procesu 
EIA, aby posoudil úroveň zpracování posudku a vystoupení zpracovatele posudku na 
veřejném projednání záměru.   
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Městská část Praha 11 se tímto vyjadřuje k posudku záměru ,, Bytový park Roztyly, 
Praha 11, k.ú. Chodov", kód PHA894 (dále jen „Posudek"), včetně vyžádaného 
doplnění dokumentace. 
Posudek zpracoval jako oprávněná osoba RNDr. Tomáš Bajer, CSc. v říjnu 2015. 
Oznamovatelem je spol. ALBORG DEVELOPMENT a.s. 
 
Podklady pro Posudek jsou: 

a) Dokumentace hodnocení vlivu na životní prostředí, kterou zpracovala spol. ATEM - 
Ateliér ekologických modelů, s.r.o. v prosinci 2014 (dále jen „Dokumentace"). 

b) Nová složka „Bytový park Roztyly 2 - dokumentace oznámení EIA", kterou zpracovali 
ABM architekti, Ing. arch. Petr Bouřil, v červnu 2015. Tato složka nahrazuje v 
Dokumentaci v části „H - Přílohy“ původní složku „Výkresová část", kterou zpracovali 
ABM architekti, Ing. arch. Petr Bouřil, označenou daty 
07/2014, 01.OS.2014, 18.12.2014. 

c) Nová složka „Bytový park Roztyly - urbanistická studie", kterou zpracovali ABM 
architekti, Ing. arch. Petr Bouřil, v červnu 2015. 

d)  Nové vyjádřeni k upravenému záměru od Institutu plánováni a rozvoje hl. m. Prahy 
(dále jen „IPR"), č.j. 83/15, ze dne 03.09.2015 (souhlasné s podmínkami), které 
nahrazuje původní nesouhlasné vyjádření IPR k záměru obsaženému v Dokumentaci 
čj. 200 2015 ze dne 03.02.2015. 

Výše uvedené vyžádané podklady podle § 9 zákona č. 100-2001 Sb. ozn. 2, 3, 4 jsou 
v Posudku obsaženy v Příloze 2. 
Ze současně předložených podkladů vyplývá, že předmět a kapacita záměru jsou 
stejné jako předmět a kapacita záměru obsažené v Dokumentaci. Rozdílné je jeho 
uspořádání v rámci řešeného území (např. konstrukce protihlukové stěny nebude 
rovná, ale má se zakomponovat do zeleně valu, podél ulice Ryšavého bude nový 
chodník, přibude též průchod protihlukovou stěnou, hlavní ulice v areálu nebude 
rozvolněná, ale rovná). Dále ze současně předložených podkladů, zejména z 
vyžádaného podkladu 3 - urbanistické studie, vyplývá, že investor hodlá území při 
ulici Ryšavého mezi ulicemi Komárkova a Hrdličkova zastavět celé - tj. první etapou 
je Bytový park Roztyly (tč. ve výstavbě pod názvem „Rezidence Letokruhy''), druhou 
etapou je současně projednávaný záměr a třetí etapou je obytná výstavba s 
komerční a občanskou vybaveností v sousední funkční ploše VV - veřejné vybaveni, 
v niž řeší absenci vybavenosti na území první a druhé etapy. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Lze souhlasit s konstatováním vyjadřovatele, že předmět a kapacita záměru 
doložená ve vyžádaných doplňujících podkladech k posudku jsou stejné, jako byly 
v obsažené dokumentaci EIA. 
Vedení protihlukové stěny je výsledkem procesu EIA a i z toho důvodu je v posudku 
uveden požadavek, aby v rámci dokumentace pro územní řízení byla provedena  
aktualizace hlukové studie z dopravy v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální 
parametr zemního valu a délku a výšku protihlukové stěny na valu). 
Požadavky vznesené v rámci nového vyjádření IPR jsou ryze urbanistického 
charakteru a nemají žádný vliv ve vztahu k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
na životní prostředí a veřejné zdraví.  
Ve vztahu ke stavbě chodníku podél ulice Ryšavého lze uvést, že pata valu bude cca 
1,5 až 2,3 m od obrubníku ulice Ryšavého. Ve vztahu k IPRem požadované šířce 
chodníku 2m lze uzavřít, že může dojít jen k ořezání větví keřového patra podél 
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navrhovaného chodníku – tedy z hlediska uvedeného potenciálního vlivu na zeleň je 
patrné, že tento vliv nenastává. 
Průchod protihlukovou stěnou je požadavkem aktualizovaného vyjádření IPR; 
protože tento průchod překrytím stěny nemůže ovlivnit akustickou situaci pro 
hodnocené objekty, dále ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.  
Ve vztahu k občanské vybavenosti nepřísluší zpracovateli posudku komentovat první 
etapu. Předmětem posudku je posouzení záměru, který byl předložen v rámci 
procesu EIA. Z kapitol B.I.2 a B.I.6. je patrný jak rozsah záměru, tak i popis 
technického a technologického řešení záměru. Z posuzovaného rozsahu záměru 
nevyplývá, že by oznamovatel nějaké objekty v předloženém záměru přesouval. 

Naše městská část se vyjádřila k Dokumentaci dopisem čj. MCP11/15/005884/STA 
ze dne 28.01.2015, v němž jsme měli připomínky a z nich vyplývající požadavky, 
které jsme požadovali zohlednit. S řadou vypořádání našich připomínek se 
nemůžeme ztotožnit, viz dále v textu. 
Nejprve bychom se chtěli vyjádřit k Posudku jako takovému a jeho podkladům 
obecně: 

a)  V informaci MHMP OOP o zveřejnění posudku není uvedeno, že Dokumentace byla 
upravena a doplněna. Informaci považujeme za neúplnou a požadujeme nově úplné 
oznámení. Proces posuzování je veřejný, o úpravě a doplněni věděli pouze někteří 
zúčastnění (oznamovatel, MHMP OOP, IPR, zpracovatel Posudku). Postup správního 
orgánu je nerovný, netransparentní a tím pádem nezákonný. 

b)  Vyžádaný podklad 3 - urbanistická studie nemá žádnou zákonnou vymahatelnou 
váhu. Nikdo po skončení tohoto procesu a vydání stanoviska nemůže po 
oznamovateli chtít její naplnění (zejména příslib výstavby vybavenosti jinak 
monofunkčního záměru). Studie je určena pravděpodobně pouze k získání 
souhlasného vyjádření IPR. Tato organizace je v navazujícím územním řízení pouze 
účastníkem řízení a nemá žádnou rozhodovací pravomoc. Stavební úřad může 
rozhodnout i v rozporu s jejími souhlasy, nesouhlasy, požadavky či námitkami. 
Požadavky na doplnění i úpravu záměru a obsahu Dokumentace jsme měli v našich 
připomínkách také. Naše městská část má v navazujícím územním řízeni také 
postavení účastníka řízení, přesto na základě našich návrhů (či na základě dalších 
připomínkujících) nebylo zpracovatelem Posudku žádné nové vyjádřeni od nikoho 
vyžádáno. Navíc není jasné, jak je možné, že IPR se k záměru vyjádřil nejprve 
jednoznačně nesouhlasně a následně souhlasně, přestože kapacita, podstata a 
veškeré původně vytčené nedostatky záměru zůstaly beze změny. Postup 
zpracovatele Posudku je podivný a tendenční ve prospěch posuzované stavby. 
Posuzovatele proto považujeme za podjatého. 

c) Stavby pro bydlení a občanské (i komerční) vybavení navržené v podkladu 3 - 
urbanistické studii ve funkční ploše VV - veřejné vybavení jsou ve vztahu k současně 
platnému Územnímu plánu SÚ hl. m. Prahy (dále jen „ÚPn“ nerealizovatelné. Návrh 
není v souladu s funkčním využitím plochy. V území je sice požádáno o změnu ÚPn z 
funkční plochy VV na OB - čistě obytnou, avšak změna ÚPn č. Z 2867/00 je ve fázi 
zatím neschváleného návrhu zadání. Navíc naše městská část s jejím pořízením 
nesouhlasila, a to usnesením ZMČ Praha 11 č. 0002/2/Z/2014 ze dne 09.12.2014, 
které bylo zasláno pořizovateli. Urbanistická studie je tedy kromě toho, že je 
nevymahatelná, v rozporu s platným ÚPn. Lze ji považovat za vizi či představu o 
území, nikoliv však jako podklad pro Posudek. 

d) Celková studie využiti celého území mezi ulicemi Ryšavého, Komárkova a Hrdličkova 
měla být správně předložena správnímu orgánu současně se zahájením posuzování 
první etapy s tím, že investor může výstavbu záměru etapizovat, což se běžně 
praktikuje. Správní orgán měl území posoudit jako celek. Jelikož předložena nebyla, 
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měl si ji správní orgán již v této úvodní fázi vyžádat a nepřistupovat na 
oznamovatelem vnucenou „salámovou metodu", již se na základě všech připomínek k 
Dokumentaci pravděpodobně zalekl a teprve jako vyžádaný podklad k Posudku se v 
průběhu posuzování tato studie objevuje. Základní chybou bylo posuzování záměru 
„Bytový park Roztyly" jako podlimitního záměru PHA891P. Správní orgán v tomto 
konkrétním případě naprosto selhal. Na toto selhání však doplácí naše městská část, 
neboť se na jejím území již částečně staví a částečně připravuje stavba, kterou z 
mnoha důvodů na tomto konkrétním místě považujeme za nepřijatelnou. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
K bodu a) 
Jak je patrné z průběhu veřejného projednání, sám vyjadřovatel konstatoval, že 
kapacita a podstata záměru zůstává nezměněna. Tedy platí konstatování 
zpracovatele posudku, že v rámci vypracování posudku v žádném případě nedošlo 
k doplnění dokumentace. Uvedené konstatování vyjadřovatele zřejmě vyplývá z ne 
zcela přesného prostudování posudku, proto je níže uvedeno shrnutí tohoto aspektu. 
V rámci zveřejněné dokumentace obdržel příslušný úřad kromě jiných vyjádření i 
vyjádření  Institutu plánování a rozvoje Hlavního města Prahy, p.o. (vyjádření ze dne 
3.2. 2015  č.j.: 200/2015), ze kterého vyplynul požadavek zohlednit  připomínky v 
tomto vyjádření obsažené; toto vyjádření bylo spolu s ostatními vyjádřeními 
předloženo zpracovateli posudku k vyjádření. 
Oznamovatel doplnil a upravil urbanistickou studii tak, aby reagoval na uvedené 
připomínky. Na základě tohoto materiálu získal oznamovatel nové vyjádření Institutu 
plánování a rozvoje hl.m. Prahy č.j. 06383/15 ze dne 3.9.2015, které v době 
vypracování posudku bylo doručeno zpracovateli posudku. 
Zpracovatel posudku si celkem logicky vyžádal podklady podle §9 zák. č.100/2001 
Sb. v platném znění tak, aby získal informace, které vedly Institut plánování a rozvoje 
Hlavního města Prahy ke změně vydaného stanoviska, a aby zejména posoudil, zda-
li úprava projektu může ovlivnit, případně změnit závěry posuzované dokumentace. 
Oznamovatel předložil zpracovateli posudku urbanistickou studii, na základě které 
bylo vydáno nové stanovisko IPR. Na tomto základě si zpracovatel posudku vyžádal 
další doplňující podklad, a to výkresovou část dokumentace EIA, aby posoudil, zda-li 
došlo k nějakým změnám oproti podkladům ve zveřejněné dokumentaci a rozhodl, 
zda-lise jedná o informace, které by vyžadovaly vrácení dokumentace a její nové 
zveřejnění tak, aby nebyl porušen §9, odst. (5) zákona č.100/2001 Sb. Rozbor 
dodaných podkladů je uveden v posudku na straně 60 a 61. Ze zevrubného 
prostudování vyžádaných doplňujících podkladů vyplývá, že nové vyjádření IPR se 
vztahuje na upravenou urbanistickou studii, která není předmětem procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí – z rozboru je patrné, že se jedná o takové 
úpravy, které zcela nesouvisí s hodnocením vlivů na životní prostředí a veřejné 
zdraví. Obdobně ze zevrubného porovnání výkresové části EIA uvedené ve 
vyžádaných doplňujících podkladech a  výkresové části ve zveřejněné dokumentaci 
EIA vyplývá, že nelze najít jakékoliv změny, které by mohly ovlivnit nebo změnit 
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního prostředí – 
proto také byla tato výkresová část doložena ve vyžádaných doplňujících 
podkladech, aby bylo jednoznačně patrné, že úprava urbanistické studie jako celku 
nemá vliv na výkresovou část dokumentace EIA. Protože urbanistické změny nejsou 
ve výkresové části EIA  v zásadě patrné, jsou na str. 60 a 61 posudku okomentovány 
a vyplývá z nich, že se jedná o následující změny:  
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 nová ulice s oboustranným stromořadím je napřímena podél nově vyrovnané 
uliční fronty 

 byl doplněn chodník podél ulice Ryšavého 
 byly doplněny chodníkové přejezdy 
Lze tedy uzavřít, že uvedené úpravy jsou ryze urbanistického charakteru bez 
jakéhokoliv vlivu na vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky 
životního prostředí a veřejné zdraví. 
K bodu b) 
Posudek nikde nekonstatuje, že by urbanistická studie měla mít nějakou zákonem 
vymahatelnou formu. Důvodem uvedení urbanistické studie ve vyžádaných 
doplňujících podkladech nebylo nic jiného, než doložení podkladů, na základě 
kterých bylo pro vypracování posudku doloženo nové vyjádření IPR. 
K bodu c) 
Zpracovatel posudku dále jednoznačně konstatuje, že soulad či nesoulad s územním 
plánem není náplní procesu EIA a tímto aspektem se zpracovatel posudku nezabývá 
na rozdíl od posouzení způsobu vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na 
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví v předložené dokumentaci. 
Dosažení souladu s územním plánem je jednoznačným rizikem oznamovatele, jak je 
v posudku uvedeno. Pokud stavba nebude v souladu s územním plánem, nemůže 
být realizována. Obdobně, pokud navržená protihluková stěna není nebo nebude 
v souladu s územním plánem, nebudou splněny hygienické limity a stavba nebude 
realizována. Dojde-li ke změně projektu, nelze na případnou změnu záměru uplatnit 
vydané stanovisko na posuzovaný záměr. 
K bodu d) 
Otázka citovaného správného postupu správního orgánu nepřísluší zpracovateli 
posudku komentovat. Postup příslušného úřadu v procesu EIA lze shrnout tak, jak je 
uveden v následujícím textu. 
Proces EIA nerozhoduje o realizaci nebo nerealizaci stavby. Smyslem procesu EIA je 
vyhodnotit velikost a významnost vlivů záměru na jednotlivé složky životního 
prostředí a veřejné zdraví. Toto také předložený posudek činí. Není předmětem 
posudku řešit kroky příslušného úřadu v procesu posuzování vlivů z hlediska 
etapizace stavby; je však nezbytné upozornit na již prezentované konstatování 
zpracovatele posudku ve vztahu k příslušnému úřadu, a to, že tento nevrátil 
dokumentaci dle §8 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, protože z hlediska 
rozhodujících synergických vlivů v oblasti vlivů na ovzduší a vlivů na hlukovou zátěž 
zahrnuje posuzovaná dokumentace na Bytový park Roztyly II jak první, tak i druhou 
etapu záměru. 
 
K názoru zpracovatele Posudku k jednotlivým kapitolám (str. 6 - 48): 

Kap. B.I.5. - Zdůvodnění potřeby záměru Zpracovatel Posudku nemá připomínky ke 
zdůvodnění potřeby záměru. Jsme toho názoru, že zpracovatel vnímá pouze potřebu 
nových obyvatel, nebere ohled na veřejný zájem ani na stávající stav území a jeho 
obyvatele. Z hlediska městské části považujeme záměr za zcela nepotřebný a 
škodlivý. S názorem zpracovatele Posudku nesouhlasíme. 
Upozorňujeme, že ZMČ Praha 11 deklarovalo usnesením č. 0011/1/Z/2014 ze dne 
10.11. 2014, že veřejným zájmem na Praze 11 je ochrana zdraví a životního 
prostředí, ochrana kvality a bezpečnosti bydlení, včetně ochrany obyvatel před 
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hlukem a emisemi, ochrana zvlášť chráněných živočichů, zachování a respektování 
krajinného rázu a ochrana ploch zeleně a veřejné vybavenosti. Tento veřejný zájem 
je nadřazen zájmům individuálním. 
Dále upozorňujeme, že podle rozsudku NSS č. 6As 65/2012 jsou soudci NSS 
přesvědčeni, že „ veřejný zájem musí být výslovně formulován ve vztahu ke konkrétní 
posuzované záležitosti a musí být přesvědčivě odlišen od zájmu soukromého“. 
Cílem posuzovaného soukromého zájmu je vytvoření zisku na úkor veškerého okolí 
bez jakékoliv veřejně prospěšné přidané hodnoty. Posuzovaný záměr je tedy dle 
našeho názoru v rozporu s výše uvedeným usnesením zastupitelstva, neboť 
nenaplňuje potřebu veřejného zájmu a nerespektuje v usnesení citované hodnoty. 
Zpracovatel Posudku se vlivem posuzovaného záměru na veřejný zájem v Posudku 
vůbec nezabýval. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zdůvodnění záměru je věcí oznamovatele a nijak nemůže ovlivnit závěry procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Zpracovateli posudku taktéž 
nepřísluší ani hodnotit, který veřejný zájem bude v lokalitě upřednostněn, ani 
jakýmkoliv způsobem hodnotit nebo komentovat rozsudky Nejvyššího správního 
soudu. Ve vztahu k územnímu plánu je v posudku konstatováno, že dosažení 
souladu s územním plánem je jednoznačným rizikem oznamovatele. Pokud stavba 
nebude v souladu s územním plánem, nemůže být realizována. Jediným posláním 
předkládaného posudku je posoudit předložené vlivy záměru na životní prostředí a 
veřejné zdraví.  
Jak již bylo zpracovatelem posudku konstatováno, Nejvyšší správní soud 
charakterizoval veřejný zájem jako pojem, který právní řád České republiky výslovně 
nevymezuje, nicméně, který se vyskytuje v celé řadě právních předpisů. Veřejný 
zájem v konkrétní věci je zjišťován v průběhu správního řízení na základě 
poměřování nejrůznějších partikulárních zájmů po zvážení všech rozporů a 
připomínek. Veřejný zájem je třeba nalézt v procesu rozhodování o určité otázce a 
nelze jej v konkrétní věci stanovit. Z těchto důvodů je zjišťování veřejného zájmu 
v konkrétním případě typicky pravomocí moci výkonné, a nikoliv zákonodárné. 

Kap. B.II.2 Voda - Zpracovatele Posudku nemá připomínky k „salámové metodě " 
výstavby vodovodu. S názorem zpracovatele Posudku nesouhlasíme. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Dokumentace konstatuje, že areál Bytového parku Roztyly II (shodně jako I. etapa) 
bude zásobován pitnou vodou připojením na veřejnou městskou vodovodní síť. Tento 
systém je ve správě firmy Pražské vodovody a kanalizace a. s. V nejbližším okolí 
jsou vedeny řady z litinových trub, a to řad DN200 v ulici Komárkova (1990) a řad 
DN300 v ulici Hrdličkova (1989) a nově bude k dispozici řad DN200 připravovaný v 
rámci výstavby I. etapy Bytového parku Roztyly. Napojení je navrženo z veřejného 
vodovodu DN 200 připravovaného v rámci akce „Bytový park Roztyly“, v II. etapě 
bude tento vodovod dále prodloužen. V rámci následující výstavby pak dojde k 
prodloužení projektovaného vodovodu a jeho konečnému propojení na řad LT DN 
300 vedeného v ulici Hrdličkova tak, aby došlo k zokruhování stávajících řadů. Dále 
dokumentace obsahuje bilanci nároků na vody v etapě provozu v objemu 9 205 m3. 
Zpracovatel posudku ve vyjádření konstatuje, že nároky na vodu nemohou nijak 
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významně ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů – tedy ze strany zpracovatele 
posudku  bez připomínek. 
Problém vyjadřovatele týkající se „salámové metody ve stavbě k vodovodu“ není 
v této kapitole posudkem vůbec zmiňován a není patrné, jak by výstavba vodovodu 
mohla ovlivnit vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. 
 
Kap. B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu - Zpracovatel Posudku nemá 
připomínky mj. k přitížení křižovatky Ryšavého x Komárkova. Již v současné době 
jsou problémy s levým odbočením směr Chodov. S názorem zpracovatele Posudku 
nesouhlasíme. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Není patrné, na základě jaké skutečnosti dospěl vyjadřovatel k uvedenému 
konstatování. V rámci posudku je konstatováno, že jako významné se jeví posouzení 
navrhovaných protihlukových opatření (zemní val, protihluková stěna) ve vztahu 
k rozhledovým parametrům křižovatky. Proto je z pohledu zpracovatele posudku 
požadováno, aby v rámci dokumentace pro územní řízení byla doložena odpovídající 
vyjádření dotčených orgánů činných v dopravě, minimálně  odboru dopravních agend 
MHMP a Policie ČR z hlediska rozhledových poměrů v křižovatce ve vztahu 
k navrhovanému protihlukovému opatření. Toto konstatování je v posudku uvedeno 
z toho důvodu, že vlivy na hlukovou situaci v souvislosti s hodnoceným záměrem je 
třeba dle názoru zpracovatele posudku posuzovat z hlediska celkové dopravy 
generované záměrem. 

Kap. B.III.1 - Ovzduší - Výdechy z garáží v podzemní podnoži jsou pod okny bytů. 
Zpracovatel Posudku se tímto nezabývá. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Nezakládá se na pravdě, že se posudek tímto aspektem nezabývá.  V rámci 
vyjádření oddělení ochrany ovzduší odboru ochrany ovzduší MHMP je požadováno 
pro omezení vlivu emisí z pohybu vozidel v podzemních garážích bytových domů na 
výše položené byty, aby tato odvětrání byla situována v polohách mimo okna 
bytových prostorů. Proto je v tomto smyslu do návrhu stanoviska formulováno 
doporučení, aby v rámci dokumentace pro stavební povolení bylo dokladováno 
situování výduchů z odvětrání podzemních garáží bytových domů tak, aby byly 
v polohách mimo okna bytových prostorů. 
 
Kap. B.Ill.2 Odpadní vody a Kap. D.I.4 - Vliv na povrchové a podzemní vody - 
Recipient na dešťovou vodu je navržen pouze pro rovnoměrné vypouštění do 
kanalizace. V rámci záměru jsou navrženy sadové úpravy a porostlý val, pro tuto 
zeleň není řešena možnost zpětného využití části vody alespoň pro zálivku. 
Zpracovatel Posudku se tímto nezabývá a navržené řešení pouze akceptuje. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Z dokumentace vyplývá, že pro snížení špičkového odtoku dešťové vody z 
upravovaných ploch je navržena retenční nádrž o celkovém objemu 130 m3 
s redukovaným odtokem maximálně 7,5 l.s-1. 
 
Kap. B.III.5 - Doplňující údaje - V rámci doplňujících údajů je uvedeno, že záměr 
nepředpokládá významné terénní úpravy a že v rámci stavby budou vyhloubeny 
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podzemní garáže. Zpracovatel Posudku nemá připomínky. Doplňující údaje se 
vzájemně vylučují. Výstavba podzemní části o rozměrech cca 55 x 340 m ve svahu 
dle našeho názoru významná terénní úprava je, navíc může být komplikována tím, že 
se nejedná o rostlý terén, ale o násyp nad stavbou metra. Velikost podzemní části je 
patrná např. z výkresu IPP vyžádané složky 2 k Posudku. Zpracovatel Posudku se 
však tímto nezabývá. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Bilance zeminy jsou v dokumentaci uvedeny v tabulce B.18. na straně 43 
posuzované dokumentace. Na téže stránce dokumentace uvádí, že  bilanci zeminy je 
možno v přesnosti vyplývající ze stupně přípravy záměru považovat za vyrovnanou, 
přebytek zeminy bude deponován na pozemcích investora k dalšímu využití při 
terénních úpravách. V následujících studiích hodnotících etapu výstavby je pro 
špičkovou fázi výstavby uvažováno s 10 TNA/hod. 
Zpracovatel posudku tedy nevidí důvod měnit závěr k  etapě výstavby. Nezakládá se 
tedy na pravdě, že se tímto aspektem posudek nezabývá. 
Kromě toho je v návrhu doporučeno, aby v rámci dokumentace pro územní řízení 
byla stanovena závazná etapizace výstavby Bytového parku Roztyly II, Praha 11, 
k.ú. Chodov (případně i souběh s výstavbou I. etapy záměru); etapizace bude sloužit 
jako jeden z podkladů pro vypracování vyhodnocení hluku pro etapu výstavby 
v rámci zásad organizace výstavby; současně je nezbytné, aby výstavba byla 
koordinována jak ve vztahu k jiným plánovaným záměrům v nejbližším okolí záměru, 
tak i aby v rámci organizace výstavby parku Roztyly bylo postupováno co nejšetrněji 
vzhledem k nově budované i původní zástavbě. 
 
Kap. C.2.7 - Krajina a způsob jejího využívání a D.I.8 - Vlivy na krajinu - Krajinný ráz 
je v místě označen za typické městské prostředí bez dochovaného krajinného rázu a 
s nejnižším stupněm ochrany. Zpracovatel Posudku nemá připomínky, pouze se 
kloní k závěrům Dokumentace, že záměr nebude mít významnější vliv na krajinný 
ráz. Na městské části jsme však toho názoru, že ani místo podobně 
charakterizované není vhodné devastovat takovým záměrem, jaký je navržen ve 
všech třech etapách. Posuzovaný záměr je podřízen maximální výtěžnosti a nenabízí 
ohleduplné rozumné využiti území, které by z hlediska krajiny či městského prostředí 
mohlo lokalitu naopak pozdvihnout. Z celého Posudku je zřejmé, že zpracovatel na 
urbanistické a architektonické působení záměru naprosto rezignoval a názor nemá 
prakticky nijaký. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Vlivy na krajinný ráz jsou v dokumentaci vyhodnoceny se závěrem, že záměr nebude 
mít významný vliv na krajinný ráz. 
V rámci uvedeného vyjádření zůstává v platnosti vyjádření zpracovatele posudku, že 
dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění zásahy do krajinného rázu, zejména 
umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na 
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních 
dominant krajiny a na harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
Dle odst. (4) §12 zákona č.114/1992 v platném znění se krajinný ráz neposuzuje v 
zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo 
regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany 
krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody. Tato skutečnost vyplývá z 
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§43 odst.(1) zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění: územní plán stanoví základní 
koncepci rozvoje území  obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání (dále jen „urbanistická koncepce“), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury; vymezí zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné 
plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému 
využití znehodnoceného území (dále jen „plocha přestavby“), pro veřejně prospěšné 
stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro 
využití těchto ploch a koridorů. Záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny 
v zásadách územního rozvoje, mohou být součástí územního plánu, pokud to krajský 
úřad ve stanovisku podle § 50 odst. 7 z důvodu významných negativních vlivů 
přesahujících hranice obce nevyloučí. 
V rámci dosud probíhajícího procesu posuzování vlivů žádný z orgánů ochrany 
přírody ve svých vyjádřeních nepožadoval vypracování hodnocení vlivů na krajinný 
ráz a vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu státní správy. Vyhodnocení 
vlivu na krajinný ráz je čistě v kompetenci dotčeného orgánu státní správy. Jedná se 
o požadavek vyplývající z příslušného složkového zákona, a i kdyby byl požadován, 
nebude formulován jako podmínka ve stanovisku příslušného úřadu v procesu EIA, a 
to s ohledem na  Metodické sdělení MŽP, odboru posuzování  vlivů na životní 
prostředí a integrované prevence č.j. 18130/ENV/15. 
 
Oddíl D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní 
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti - Zde se všude počítá pouze s 
první a druhou etapou. Třetí etapa doložená ve vyžádaném podkladu 3 - urbanistické 
studii není uvažována. Zpracovatel Posudku toto nezpochybňuje, přestože si podklad 
sám vyžádal. Není tedy zřejmé, k čemu byl podklad, kromě získání nového 
souhlasného vyjádřeni IPR, vlastně použit. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Lze souhlasit s tím, že zpracovatel posudku se případnou třetí etapou nezabývá. Jak 
sám konstatuje vyjadřovatel, urbanistická studie nemá žádnou zákonnou 
vymahatelnou váhu. 
Jak je z celkové koncepce posudku nanejvýš patrné, zpracovatel posudku si vyžádal 
doplňující podklady pouze z toho důvodu, aby v rámci vypracování posudku mohl 
dokladovat důvody, které vedly ke změně vyjádření IPR. 
Bude-li realizována další případná etapa výstavby bytového parku, potom 
nepochybně budou muset být, tak jako v rámci předložené druhé etapy, hodnoceny 
synergické vlivy spolu s předcházejícími etapami záměru. 
 
Kap. D.I.2 Vlivy na ovzduší - Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci BaP je v 
místě překročen. Kompenzace je navržena výsadbou zeleně nad rámec 
sadovnických úprav. Vzhledem k tomu, že v Dokumentaci chybí výpočet koeficientu 
zeleně, že není zřejmý ani rámec kompenzační zeleně navíc, není v Dokumentaci 
prokázáno, že navržená a ve výkresech zakreslená zeleň je vyhovující či alespoň 
postačující. 
Státní zdravotní ústav v současné době provádí studii Evropský průzkum zdravotního 
stavu — EHES, jejíž součásti je odhad zdravotních rizik mj. i v Praze. Ze studie 
vyplývá, že dlouhodobě přetrvávajícím problémem v Praze jsou látky, jejichž emise 
do ovzduší jsou přímo svázány mj. s dopravou a procesy s ní spojenými. Dlouhodobé 
překračováni limitu (krátkodobé i dlouhodobé koncentrace) způsobuje celkový nárůst 
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nemocnosti o úmrtnosti. Pro rok 2014 v Praze je odhad předčasně zemřelých v 
důsledku znečištěni ovzduší 6,7% ročně (cca 700 osob). Posuzovaný nepotřebný 
záměr k tomuto svými poměrným dílem přispěje. 
Zpracovatel Posudku výše uvedené záležitosti vůbec neřeší a ke kapitole se vyjádřil 
bez připomínek. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Nezakládá se na pravdě, že se posudek tímto aspektem nezabývá.  Posudek celkem 
jasně konstatuje, že vzhledem k umístění záměru do území, kde je podle údaje 
ČHMÚ překračován imisní limit pro průměrnou roční koncentraci benzo(a)pyrenu – 
ke kterému se při hodnocení kvality ovzduší pouze přihlíží (1,0 ng/m3), se v rámci 
zpracování posudku doporučuje s ohledem na ochranu veřejného zdraví 
kompenzační opatření ve vztahu k předpokládanému imisnímu příspěvku průměrné 
roční koncentrace benzo(a)pyrenu generovaného posuzovaným záměrem i přes to, 
že je tento příspěvek vyhodnocen na úrovni pod 1 % příslušného imisního limitu, (i 
když podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, resp. vyhlášky č. 415/2012 
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých 
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, se kompenzační opatření vyžadují až 
od hodnoty imisního příspěvku vyššího než 1 % imisního limitu). 

Kompenzační opatření bude spočívat ve výsadbě dalších prvků dřevin nad rámec 
navržených sadových úprav (tento počet bude doložen v rámci dokumentace pro 
územní řízení) tak, aby byl dostatečně kompenzován nárůst emisí benzo(a)pyrenu 
vyvolaných provozem posuzovaného záměru. 
Vlivy na veřejné zdraví zpracované autorizovanou osobou jsou vypracovány 
standardním způsobem a ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví k této studii 
nebyly vzneseny připomínky. Názor orgánu ochrany veřejného zdraví je pro 
zpracovatele posudku rozhodující. 
 
Kap. D.I.3 — Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky - Z 
vyjádření zpracovatele Posudku vyplývá, že je třeba řešit řadu opatření proti 
negativním účinkům hluku a vibrací a v návrhu stanoviska stanoví podmínky 
(doporučení). Veškerá navržená opatření pouze potvrzuji náš názor, že 
předimenzovaná stavba pro bydlení se do území navrhuje naprosto nevhodně. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Je náplní posudku formulovat doporučení pro další přípravu záměru i ve vztahu 
k vlivům na hlukovou situaci v zájmovém území. Zpracovatel posudku posuzuje 
velikost a významnost vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví, 
nepřísluší mu vyjadřovat svůj názor na vhodnost či nevhodnost záměru v dané 
lokalitě. Ve vztahu k hlukové zátěži lze pouze připomenout, že rozhodujícím je názor 
orgánu ochrany veřejného zdraví, který z hlediska hlukové zátěže k dokumentaci a 
posudku neměl připomínek.  
 
Kap. D.I.7 - Vliv na faunu, flóru a ekosystémy - Z Dokumentace je zřejmé, že díky 
výkopovým pracím pro podzemní část stavby, díky stavbě komunikace a cyklostezky 
(viz podrobněji např. výkres D.4 - Koordinační situace) z původního vegetačního 
povrchu v řešeném území nezbude prakticky vůbec nic. V okolí staveb (budovy, 
komunikace) bude vytvořen vegetační povrch nový na rostlém terénu nebo na 
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konstrukci. S tím je spojena kompletní likvidace původní fauny a flóry. V návrhu 
stanoviska je stanovena řada podmínek, které musí být dodrženy. 
Dokumentace předpokládá kácení části stromových skupin označených v 
dendrologickém průzkumu č. 47, 57 a 73 a rostoucích na valu při ulici Ryšavého, o 
celkové výměře 463 m2. Uvedená zeleň plní v místě veškeré funkce zeleně, včetně 
estetické, ekologické i funkční hodnoty. Dřeviny zde plní též významnou izolační 
funkci. Z těchto důvodů by měl být již v této fázi projednání záměru navrhovaný 
citelný zásah do vzrostlé zeleně podrobně odůvodněn. Zároveň by měla být 
prokázána jeho nezbytnost, neboť jakýmkoli zásah do zeleně na předmětném 
ochranném valu je nepřijatelný. V Dokumentaci se dále uvádí, že odstraňování 
„vzrostlých dřevin a plošných křovin" bude prováděno v souladu s vyhláškou č. 189 
2013 Sb., o ochraně dřevin a povolováni jejich kácení, v platném zněni a v souladu 
se zákonem č. 114 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
Upozorňujeme, že v dokumentaci i Posudku je odkaz na již několik let neplatnou 
normu pro oblast tvorby zeleně ČSN 18 920, která byla nahrazena novou ČSN 83 
9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních činnostech“. Tuto normu je třeba plně respektovat. 
Dokumentace dále uvádí, že plánovanou stavební činností a následným využitím 
vymezeného území nedojde ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných druhů. Zpracovatel Posudku se s uvedeným tvrzením správně 
neztotožňuje, vychází z výsledků průzkumů provedených v letech 2009 - 2010 a 
doporučuje v jarním období roku uvažované výstavby provést aktualizaci 
zoologického průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných 
ohrožených druhů. Doporučení by však mělo být formulováno tak, že aktualizovaný 
biologický průzkum musí být zpracován bezpečně před zahájením stavby a rozhodně 
před započetím případně nezbytného kácení v území, aby nebyla negativně 
ovlivněna jeho objektivita. 
Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ve vztahu k problematice kácení zeleně a náhradní výsadby lze konstatovat, že 
zůstávají v platnosti dále uvedené formulace zpracovatele posudku, které byly 
uvedeny i v rámci veřejného projednání záměru. 
O povolení ke kácení stromů s obvodem kmene větším než 80 cm nebo zapojené 
skupiny stromů nebo keřů o ploše větší než 40 m2 musí vlastník pozemků nebo 
pověřený zástupce vlastníka požádat příslušný orgán ochrany přírody a ekologická 
újma způsobená kácením dřevin bude nahrazena v rámci sadových úprav v rámci 
výstavby záměru, kácené dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou na pozemcích v 
zájmovém území. Množství náhradní výsadby bude dohodnuto s odborem životního 
prostředí městské části Praha 11. Bude opět věcí příslušného orgánu ochrany 
přírody, zda-li k povolení vydá souhlas. 
Dále je v posudku uvedeno, že v návrhu stanoviska příslušnému úřadu je 
formulováno doporučení, aby v rámci dokumentace pro stavební povolení byl 
vypracován projekt sadových úprav včetně kompenzační výsadby dřevin k 
odstranění znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem; rozsah vegetačních úprav bude 
odpovídat rozsahu zeleně, která musí být vysázena za kácenou zeleň v prostoru 
stavby nebo blízkém okolí po dohodě s příslušnou městskou částí a dále v rozsahu 
kompenzační zeleně stanovené na základě bilancovaných emisí benzo(a)pyrenu z 
posuzovaného záměru. 
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Z výsledků přírodovědného průzkumu ve vztahu k projektu sadových úprav vyplývá 
doporučení, aby k výsadbě dřevin byly použity pouze autochtonní, stanovištně 
odpovídající druhy. V souladu s vyjádřením ČIŽP, oddělení ochrany přírody, lze 
upozornit na skutečnost, že pokud platí informace dokumentace týkající se mocnosti 
zeminy pro sadové úpravy v místech umístění stromů se vzrostlou korunou (0,3 m), 
pak je tato mocnost nevyhovující pro růst kořenové zóny. Proto je v návrhu 
stanoviska formulováno doporučení, aby projekt sadových úprav dokladoval, že 
v místech výsadby stromů bude upravena mocnost zemin pro umístění stromů tak, 
aby byla odpovídající navrženým dřevinám v projektu sadových úprav a tak byla 
zajištěna prosperita vysázených dřevin (tedy vyšší mocnost zeminy); k výsadbě 
budou použity pouze autochtonní, stanovištně odpovídající druhy dřevin. 
Lze souhlasit, že dřeviny, které se nebudou kácet, je nutné ochránit dle ČSN 83 9061 
(ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavební činnosti) a že 
v dokumentaci je citována neplatná norma. Tato skutečnost však nemůže nijak 
ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů na životní prostředí, protože požadavky na 
ochranu stromů, které nebudou káceny je nezbytné plnit bez ohledu na proces 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
Ve vztahu k vlivům na faunu posudek konstatuje, že vztahu k zoologickému 
průzkumu lze uvést, že v rámci oznámení byl doložen biologický průzkum, kde ze 
strany 4 lze vyvodit, že na lokalitě probíhaly průzkumy v letech 2009 až 2013. 
V rámci těchto průzkumů byly na lokalitě zaznamenány výskyty ropuchy obecné a 
slepýše křehkého. Výskyt obou druhů nebyl v rámci biologického průzkumu 
provedeného v roce 2014 prokázán.  
Mezi ukončením procesu EIA a případným zahájením stavby bude nepochybně 
časová prodleva, a proto je do návrhu stanoviska formulováno doporučení, aby 
v jarním období roku uvažované výstavby byla provedena aktualizace zoologického 
průzkumu včetně vyhodnocení zásahu do biotopu případně zjištěných ohrožených 
druhů; výsledky průzkumů a následně předat příslušnému orgánu ochrany přírody 
(MHMP OOP). 
 
K našim připomínkám a požadavkům k Dokumentaci a jejich vypořádáni v Posudku: 
Poznámka: Připomínky níže označujeme dle označení v Posudku (str. 66 - 72). 
  

a) V připomínce jsme požadovali předloženi řešeni území jako celku. Toto bylo 
doloženo a Posudek se ve svém kladném hodnocení o tento podklad opírá. 
Nicméně předložený podklad 3 - urbanistická studie nemá žádnou 
vymahatelnost a je v rozporu s funkčním využitím podle ÚPn. Řešit by se měly 
společně všechny tři etapy a nikoli jen zbývající dvě (druhá a třetí). Jak jsme 
již uvedli výše, nepovažujeme tuto urbanistickou studii právě z těchto důvodů 
za spolehlivý podklad pro zpracování Posudku. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Posudek nikde nekonstatuje, že by urbanistická studie měla mít nějakou zákonem 
vymahatelnou formu. Důvodem uvedení urbanistické studie ve vyžádaných 
doplňujících podkladech nebylo nic jiného, než doložení podkladů, na základě 
kterých bylo pro vypracování posudku doloženo nové vyjádření IPR. 
Bude-li realizována další případná etapa výstavby bytového parku, potom 
nepochybně budou muset být, tak jako v rámci předložené druhé etapy, hodnoceny 
synergické vlivy spolu s předcházejícími etapami záměru. 
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b) V připomínce jsme upozorňovali na nevhodnost umístění staveb pro bydlení 

do území, v němž jsou právě pro tuto funkci nutná různá ochranná opatření 
zejména před vlivem provozu na komunikaci Ryšavého, kterými jsou 
protihlukový val, protihluková stěna a též „protihlukový urbanismus" spočívající 
v různém natáčeni průčelí budov. Z návrhu jasně vyplývá, že oznamovatel 
chce pro dané místo naprosto nevhodný návrh prosadit za každou cenu, tj. i 
za cenu, že soubor staveb rezignuje na okolní urbanistickou strukturu území 
(budovy připomínají rozsypané kostky) a podporuje (spolu s první etapou) 
fungováni komunikace Ryšavého jako „neměstské“ dopravní stoky. V Posudku 
se uvádí, že protihluková stěna s podpůrnou konstrukcí pro zeleň bude 
zakomponována mezi stávající zeleň a že naše obavy z jejího „monstrózního" 
vzhledu jsou liché. V Dokumentaci ani v žádném jiném projektu však val, 
stěna či podpůrná konstrukce podrobněji představeny nejsou. Navíc vzhled a 
konstrukce těchto ochranných staveb obsažených v první etapě, která je t.č. 
ve výstavbě, včetně kácení koridoru pro protihlukovou stěnu v lednu 2014, 
naše obavy jen potvrzují. Z tohoto důvodu nepovažujeme za správné, aby se 
Posudek opíral jen o pouhé ujištění oznamovatele bez toho, aniž by bylo 
prokázáno, že val, stěnu i podpůrné konstrukce pro zeleň lze esteticky, 
humánně a šetrně zrealizovat. Předložené doplněné výkresy též nezobrazuji 
průchod z nově navrženého chodníku podél severovýchodní části komunikace 
Ryšavého do nitra území, jak se uvádí ve vypořádání této připomínky v 
Posudku. Nový chodník podél komunikace Ryšavého je naprosto zbytečný. 
Obyvateli nebude využíván, neboť z jedné strany val a z druhé strany rušná 
komunikace povedou k tomu, že pro chodce bude nepříjemné chodník 
používat. Stejně tak považujme za zbytečný pouhý průchod protihlukovou 
stěnou (vedoucí odnikud nikam). Domníváme se, že zpracovatel Posudku 
neměl v tomto případě dostatečné podklady pro kladné hodnocení záměru a 
vypořádání naši připomínky. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
 
Nezakládá se na pravdě, že by posudek kdekoliv konstatoval, že obavy 
„vyjadřovatelů jsou liché“.  
Nezakládá se na pravdě, že by dokumentace neuváděla charakter konstrukce 
protihlukové stěny. 
Jak již bylo několikrát konstatováno, předmětem posudku je posouzení záměru, který 
byl předložen v rámci procesu EIA. Z kapitol B.I.2 a B.I.6. je patrný jak rozsah 
záměru, tak i popis technického a technologického řešení záměru. Z posuzovaného 
rozsahu záměru nevyplývá, že by oznamovatel nějaké objekty v předloženém 
záměru přesouval. 
Posudek se v žádném případě „neopírá jen o pouhá ujišťování oznamovatele“, ale 
všude tam, kde to považuje za účelné a smysluplné, formuluje odpovídající 
doporučení do návrhu stanoviska příslušnému úřadu. 
Průchod protihlukovou stěnou je požadavkem aktualizovaného vyjádření IPR; 
protože tento průchod překrytím stěny nemůže ovlivnit akustickou situaci pro 
hodnocené objekty, dále ze strany zpracovatele posudku bez komentáře.  
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Problematiku umístění chodníku podél komunikace Ryšavého ponechává 
zpracovatel posudku bez komentáře, protože nijak neovlivňuje vyhodnocení velikosti 
a významnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
 

c) V připomínce jsme upozorňovali, že návrh postrádá městotvorné principy a 
neumísťuje do parteru nebytové funkce. Zpracovatel se ve vypořádání opět 
opírá o vyžádaný podklad 3 - urbanistickou studii, k jejímuž využití a 
(ne)spolehlivosti jsme se vyjádřili již výše. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Platí stejné vyjádření zpracovatele posudku jako k výše uvedené připomínce. 

 
d) V připomínce jsme uvedli, že stavba protihlukové zdi (pozn.: není zřejmé, o 

jakou stavbu se bude jednat a jak bude vypadat) není v souladu s funkčním 
využitím dle ÚPn plochy IZ izolační zeleň. Soulad s ÚPn v tomto případě 
neprokazuje ani doloženě vyjádření příslušného stavebního úřadu. 
Zpracovatel Posudku k tomuto uvádí, že toto nebude v procesu posuzování 
vlivu na životní prostředí komentovat, že se jedná o riziko oznamovatele. 
Vzhledem k tomu, že bez jakékoliv ochranné stavby by navržený obytný 
soubor nemohl být umístěn, povolen a zrealizován, domníváme se, že nemá 
smysl posuzovat v jakémkoliv procesu stavbu, jejíž životně důležitá součást 
není v souladu s ÚPn. Jedná se tedy o naprosto absurdní situaci, včetně 
alibistického vypořádáni této připomínky. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zpracovatel posudku dále jednoznačně konstatuje, že soulad či nesoulad s územním 
plánem není náplní procesu EIA a tímto aspektem se zpracovatel posudku nezabývá 
na rozdíl od posouzení způsobu vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na 
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví v předložené dokumentaci. 
Dosažení souladu s územním plánem je jednoznačným rizikem oznamovatele, jak je 
v posudku uvedeno. Pokud stavba nebude v souladu s územním plánem, nemůže 
být realizována. Obdobně, pokud navržená protihluková stěna není nebo nebude 
v souladu s územním plánem, nebudou splněny hygienické limity a stavba nebude 
realizována. Dojde-li ke změně projektu, nelze na případnou změnu záměru uplatnit 
vydané stanovisko na posuzovaný záměr. 

 
e) V připomínce jsme uvedli, že ve funkční ploše OB - F je v Dokumentaci 

doložen výpočet koeficientu podlažních ploch a není doložen koeficient 
zeleně, tj. opět není prokázán soulad s ÚPn. Zpracovatel Posudku ve 
vypořádání odkazuje na vypořádání připomínky d). Vzhledem k tomu, že v 
procesu, a tedy i v Posudku, je posuzován mj. i vliv a potřeba zeleně v rámci 
záměru, mělo by být prokázáno, že míra zeleně je minimálně v souladu s 
koeficientem stanoveným ÚPn. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Koeficient zeleně je uveden na str.87 dokumentace. 
 

f) V připomínce jsme požadovali zápočet kumulace záměru s dalšími záměry v 
okolí, a to zejména z hlediska dopravy. Zpracovatel Posudku ve vypořádání 
uvádí, že v návrhu stanoviska bude požadováno, aby v územním řízení byla 
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předložena aktualizovaná hluková studie. Tuto podmínku stanoviska (č. 4) 
akceptujeme, nicméně připomínka se netýkala pouze hluku z dopravy, nýbrž 
dopravy jako celku, zejména intenzit dopravy na okolních komunikacích. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Posudek konstatuje, že doprava generovaná záměrem (v rámci I. i II. etapy záměru) 
je v posuzované dokumentaci uvedena. Součástí posuzované dokumentace je 
Příloha č.6 – Dopravně inženýrské údaje o intenzitě automobilové dopravy pro 
komunikace Ryšavého a 5. května v Praze 11 pro rok 2012 a pro etapový stav 
komunikační sítě pro rok 2017. V rámci hlukové studie je k této dopravě dále přičtena 
doprava generovaná první a druhou etapou hodnoceného záměru. V rámci 
předložené dokumentace EIA tedy zpracovatel hlukové studie pracoval s jedinými 
oficiálními údaji, které v době vypracování dokumentace ve vztahu k dopravě na 
veřejném komunikačním systému byly k dispozici. V rámci doložené Přílohy č.6 je 
uvedeno, že při konstrukci modelových výpočtů pro stav roku 2017 se vycházelo 
z předpokladů postupného naplňování ÚPSÚ včetně realizace okolních rozvojových 
záměrů. Z tohoto pohledu tedy lze hlukovou studii v době vypracování dokumentace 
EIA považovat za aktuální. 
Předložený posudek na straně bezpečnosti na několika místech konstatuje, že do 
doby vypracování dokumentace pro územní řízení může dojít díky otevírání 
některých nových dopravních staveb respektive dalších rozvojových záměrů na 
území hl. m. Prahy ke změnám v intenzitách dopravy na veřejném komunikačním 
systému. Proto je v rámci návrhu stanoviska příslušnému úřadu požadováno, aby v 
rámci dokumentace pro územní řízení byla provedena  aktualizace  hlukové studie z 
dopravy v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku 
a výšku protihlukové stěny na valu) na základě aktuálních dodaných dopravních 
intenzit od TSK hl.m. Prahy a současně byla konkretizována účinná protihluková 
opatření pro zajištění hygienických limitů. 

 
g) V připomínce jsme poukazovali na to, že již v současné době se projevuji 

problémy na neřízené průsečné křižovatce Ryšavého x Komárkova, a to při 
odbočení vlevo z Komárkovy na Ryšavého směr Chodov. Výhledový stav je 
20000 vozidel/24 hodin, kapacita je 24 000 vozidel 24 hodin, přírůstek vlivem 
dvou etap stavby bude 432 pohybů 24 hodin (třetí etapa z urbanistické studie 
není zmíněna!). Zpracovatel Posudku ve vypořádání této připomínky považuje 
přírůstek za nepodstatný. Pro nás toto však podstatné je, neboť kromě 
kapacity křižovatky je důležitě i rozložení intenzit. Toto rozložení již nyní 
prokazuje stávající problémy s levým odbočením. Zpracovatel Posudku 
navrhuje podmínku stanoviska, aby v územním řízení bylo na základě aktuální 
situace předloženo posouzení křižovatky v souladu s platnými předpisy a 
případně navržena její úprava. Tuto podmínku stanoviska (č. 15) akceptujeme, 
nicméně jestliže je s průjezdností křižovatky problém již nyní, dá se 
předpokládat, že bude i v budoucnu. Úprava křižovatky by měla být zahrnuta 
již do současně posuzovaného záměru. Zpracovatel Posudku problém svoji 
podmínkou pouze obchází a odkládá. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zpracovateli posudku ani příslušnému úřadu v procesu EIA nepřísluší být 
odborníkem na dopravní problematiku a hodnocení rozhledových parametrů 
křižovatek. Proto je v posudku formulován text, který je v úvodu vyjadřovatelem 
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citován. Posudkem je s odpovídajícím odůvodněním formulováno  doporučení, aby v 
rámci dokumentace pro územní řízení byla provedena aktualizace  hlukové studie z 
dopravy v relevantním 3D prostředí (zahrnující finální parametr zemního valu a délku 
a výšku protihlukové stěny na valu, jakož i výpočet pro chráněný venkovní prostor 
staveb a chráněný venkovní prostor) na základě aktuálních dodaných dopravních 
intenzit od TSK hl.m. Prahy a současně konkretizovat účinná protihluková opatření 
pro zajištění hygienických limitů; z hlediska hlukové studie musí být respektována i 
vyjádření dotčených dopravních orgánů ve vztahu ke křižovatce komunikací 
Komárkova a Ryšavého z hlediska rozhledových poměrů; výchozí stav akustické 
situace bude taktéž doložen měřením u stávajících objektů obytné zástavby – výběr 
výpočtových bodů u stávajících objektů bude konzultován s orgánem ochrany 
veřejného zdraví. 

 
h) V připomínce jsme poukazovali na tzv. „salámovou metodu“ mj. i při návrhu 

inženýrských sítí konkrétně vodovodního řadu. Měl by být navržen a 
vybudován (resp. zokruhován) pro celý záměr najednou. Dále jsme uváděli, že 
ve výčtu navazujících rozhodnutí chybí rozhodnutí vodoprávního úřadu. 
Zpracovatel Posudku se k připomínce nelogické výstavby vodovodního řadu 
vůbec nevyjadřuje. Uvádí pouze, že veškerá další rozhodnutí musí být dle 
platných složkových zákonů. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Dokumentace konstatuje, že areál Bytového parku Roztyly II (shodně jako I. etapa) 
bude zásobován pitnou vodou připojením na veřejnou městskou vodovodní síť. Tento 
systém je ve správě firmy Pražské vodovody a kanalizace a. s. V nejbližším okolí 
jsou vedeny řady z litinových trub, a to řad DN200 v ulici Komárkova (1990) a řad 
DN300 v ulici Hrdličkova (1989) a nově bude k dispozici řad DN200 připravovaný v 
rámci výstavby I. etapy Bytového parku Roztyly. Napojení je navrženo z veřejného 
vodovodu DN 200 připravovaného v rámci akce „Bytový park Roztyly“, v II. etapě 
bude tento vodovod dále prodloužen. V rámci následující výstavby pak dojde k 
prodloužení projektovaného vodovodu a jeho konečnému propojení na řad LT DN 
300 vedeného v ulici Hrdličkova tak, aby došlo k zokruhování stávajících řadů. Dále 
dokumentace obsahuje bilanci nároků na vody v etapě provozu v objemu 9 205 m3. 
Zpracovatel posudku ve vyjádření konstatuje, že nároky na vodu nemohou nijak 
významně ovlivnit závěry procesu posuzování vlivů – tedy ze strany zpracovatele 
posudku  bez připomínek. 
Problém vyjadřovatele týkající se „salámové metody ve stavbě vodovodu“ není v této 
kapitole posudkem vůbec zmiňován a není patrné, jak by výstavba vodovodu mohla 
ovlivnit vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. 

i) V připomínce jsme poukazovali na nelogickou etapizaci celého záměru. Záměr 
se začíná budovat u komunikace Komárkova a následně bude postupovat do 
hloubi území přes hotově či částečně hotové objekty první etapy. Zpracovatel 
Posudku navrhuje podmínku stanoviska (č. 2), aby v územním řízení byla 
stanovena závazná etapizace, a stanovuje pro tuto etapizaci další podmínky. 
Tato podmínka je rozumná, avšak mohla by se uplatnit pouze v případě, že 
stavby se zatím nerealizují a jsou v souladu s ÚPn. Stav je takový, že první 
etapa (nejblíže vstupu do území) je ve výstavbě, druhá etapa (navržená za ní, 
přístupná po jedině nové přístupové komunikaci) je předmětem Posudku a 
třetí je nereálná, protože funkční využití navržených objektů není v souladu 
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s ÚPn. Tímto je nelogická etapizace již dána a podmínku stanoviska půjde jen 
těžko naplnit. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Zpracovatel posudku tak, jak již bylo několikrát uvedeno, hodnotí tu etapu, která byla 
předložena do procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Pouze 
tam, kde lze předpokládat synergické vlivy (hluková zátěž, imisní zátěž) jsou 
posudkem komentovány i vlivy při provozu I. i II. etapy. Pokud dojde k překryvu 
výstavby I. a II. etapy, je logicky předloženým posudkem formulována podmínka i pro 
etapizaci výstavby z hlediska hlukové zátěže. 

 
j) V připomínce jsme požadovali minimální zásahy do zeleně. Zpracovatel 

Posudku uvádí, že protihluková stěna se přizpůsobí a bude zakomponována 
mezi zeleň na valu. Toto je uvedeno pouze na základě ujištění oznamovatele, 
bez toho aniž by byl předložen jakýkoliv návrh úpravy valu, návrh stěny či 
podpůrné konstrukce, který by prokázal, že je možné stavbu mezi dřeviny (bez 
jejich újmy a ve vzájemné vzdálenosti dané platnými předpisy) vůbec umístit. 
Jsme toho názoru, že takový návrh stěny může způsobit poškození 
kořenového systému dotčených dřevin, narušení jejich přirozeného habitu a 
znemožnění jejich dalšího přirozeného vývoje tak, že může dojít k jejich 
celkovému odumření. Vypořádání připomínky není založeno na spolehlivém 
(resp. žádném) podkladu Posudku. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Nezakládá se na pravdě, že by dokumentace neuváděla charakter konstrukce 
protihlukové stěny. 
Ve vztahu k II. etapě, která je předmětem předkládaného posudku platí konstatování 
posudku, že protihluková stěna na valu bude řešena tak, aby reagovala na stávající 
zeleň a vzrostlým stromům se vyhýbala. Bude tvořena z pohltivého materiálu a bude 
konstruována tak, aby mohlo být navrženo její ozelenění popínavými rostlinami. 
Pokud se týká nároků na kácení zapojených porostů dřevin, potom dle aktuálních 
podkladů projektanta záměru oproti údajům prezentovaným v dokumentaci EIA 
dochází k navýšení kácení zapojených porostů dřevin o cca 70 m2 oproti údajům 
prezentovaným v dokumentaci EIA. 

k) V připomínce jsme požadovali stanovit podmínky pro co nejúčinnější zmírnění 
negativních dopadů na stávající faunu a flóru vzhledem k tomu, že z důvodu 
rozsáhlých výkopových prací pro podzemní část stavby bude prakticky 
odstraněn veškerý současný půdní pokryv odstraněn a znovu nahrazen. 
Zpracovatel Posudku navrhuje k tomuto podmínky stanoviska (č. 16, č. 19, č. 
23). Tyto podmínky akceptujeme. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Ze strany zpracovatele posudku bez komentáře. 
 
K návrhu stanoviska příslušného správního úřadu (str. 45 - 48 Posudku) 
Stanovisko je navrženo jako souhlasné. Městská část Praha 11 však nesouhlasí s 
vydáním souhlasného stanoviska. Navržená stavba druhé etapy je v rozporu s 
funkčním využitím ploch podle ÚPn, urbanisticky se jedná o záměr do území 
naprosto nevhodný, předimenzovaný a díky své monofunkčnosti i nepotřebný. Tento 
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názor lze podpořit nedobrou zkušeností se současně probíhající etapou první. Etapa 
třetí je pouze nevymahatelnou vizí oznamovatele, která je v rozporu s ÚPn. 
 
Pokud nebude vydáno nesouhlasné stanovisko, máme tyto připomínky k navrženým 
podmínkám: 

• K podmínce 2 - Nelogická etapizace je již dána a podmínka půjde jen těžko naplnit. 
• K podmínce 3 - Popis účinných vibroizolačních opatření musí být doložen již v rámci 

územního řízení, nikoliv až stavebního. 
• K podmínce 6 - Jasný a konkrétní návrh všech ochranných staveb (val, stěna, 

podpůrná konstrukce pro zeleň) musí být doložen již v rámci územního řízení, nikoliv 
až stavebního. V případě rozvolněné stěny mezi stávajícími dřevinami musí být 
respektován jejich kořenový systém a právními předpisy daná minimální vzdálenost 
stavby od dřeviny. Musí být zřejmé materiálové a konstrukční řešení těchto staveb, 
neboť od tohoto se odvíjejí jejich účinné ochranné vlastnosti. 

• K podmínce 7 - Rozsah účinných protihlukových opatřeni musí být doložen již v rámci 
územního řízení, nikoliv až stavebního. 

• K podmínce 8 - Hydrogeologický průzkum musí být doložen již v rámci územního 
řízení, nikoliv až stavebního. 

• K podmínce 11 - Průzkum znečištění geologického prostředí by měl být doložen již v 
rámci územního řízení, nikoliv až stavebního. 

• K podmínce 12 - Akceptujeme podmínku týkající se výsadby zeleně a výsadby 
náhradní a kompenzační zeleně po dohodě s městskou částí Praha 11. Kompletní 
návrh sadových úprav včetně náhradní a kompenzační výsadby (za kácené dřeviny a 
kompenzaci překročení průměrného ročního limitu BaP) musí být doložen již v rámci 
územního řízení, nikoliv až stavebního. 

• K podmínce 15 - Dopravní posouzení křižovatky Ryšavého x Komárkova by mělo být 
zpracováno tak, aby v případě průkazů, že je třeba křižovatku upravit, mohla být její 
úprava součástí staveb oznamovatele obsažených v dokumentaci pro územní řízení. 

• K podmínce 16 - Aktualizaci biologického průzkumu požadujeme provést těsně před 
zahájením stavby a před zahájením kácení, jinak průzkum nemá smysl. 

Stanovisko zpracovatele posudku: 
Tak jak jsou podmínky formulovány v návrhu stanoviska vyplývají z obdržených 
vyjádření, případně z názoru zpracovatele posudku tak, aby postupně navazovaly ve 
vztahu k případnému  vydání územního rozhodnutí, případně stavebního povolení. 
Zpracovatel posudku na základě veřejného projednání navrhl upravit některé 
podmínky oproti původnímu návrhu stanoviska ve zveřejněném posudku. 
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