Magistrát hlavního města Prahy
Odboru stavebního řádu
Jungmannova 35/29,
110 00 Praha 1
prostřednictvím
Úřadu městské části Praha 22
Odboru výstavby
Nové náměstí 1250,
104 00 Praha 14
IDDS: 42ebvne
Ke sp. zn. MC22 1491/2018 OV 04
K č.j.: P22 7892/2020 OV 04

V Praze, dne 28. 8. 2020

Odvolatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20, SE SÍDLEM JÍVANSKÁ 647/10, 193 00 PRAHA 9,
IČO: 00240192, ZASTOUPENA MGR. PETREM MĚŠŤANEM, STAROSTOU

I. Stav věci
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22 vydal dne 30. 7. 2020 rozhodnutí o
umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ č.j.: P22
7892/2020 OV 04, sp.zn.: MC22 1491/2018 OV 04 (dále jen „rozhodnutí“). Rozhodnutí bylo
doručeno odvolateli dne 14. 8. 2020.
Odvolatel podává proti rozhodnutí
odvolání
II.
Napadané výroky
Odvolatel podává odvolání proti výrokové části napadeného rozhodnutí v plném
rozsahu.
III.

Odvolací důvody

1.

Námitka podjatosti

Odvolatel tímto uplatňuje námitku podjatosti podle § 14 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
-

starosty městské části a úřadu městské části
primátora hl. m. Prahy a Magistrátu hl. m. Prahy

Podjatost odvolatel namítá v řízení o umístění stavby i v odvolacím řízení.
Na úvod žadatel předestírá, že pro řešení otázky podjatosti úředních osob při
rozhodování orgánů územně samosprávných celků je směrodatné rozhodnutí rozšířeného
senátu Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) ze dne 20. 11. 2012, čj. 1 As 89/2010
– 119: „Rozhoduje-li orgán územního samosprávného celku ve správním řízení ve věci, která
se týká zájmu tohoto územního samosprávného celku, je důvodem pochyb o nepodjatosti
úřední osoby dle § 14 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, její zaměstnanecký
poměr k územnímu samosprávnému celku tehdy, je-li z povahy věci či jiných okolností
patrné podezření, že v důsledku tohoto zaměstnaneckého poměru by mohl být její postoj k
věci ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky.“
V návaznosti na usnesení rozšířeného senátu vydaný rozsudek NSS ze dne 30. 1. 2013,
č. j. 1 As 89/2010 - 152 uvádí: „Pochybnosti o nepodjatosti úředních osob orgánu územního
samosprávného celku (§ 14 odst. 1 správního řádu z roku 2004) ve správním řízení ve věci,
která se týká zájmu tohoto územního samosprávného celku, může za určitých okolností
vyvolat již jen samotný politický význam či kontroverznost určité stavby, v souvislosti s níž se
dané správní řízení vede, aniž by účastník správního řízení musel uvádět nějaké konkrétní
skutečnosti, které by relevantním způsobem svědčily o politické „citlivosti“ věci. Přitom je
však třeba rozlišovat mezi různými řízeními týkajícími se takové stavby, politická „citlivost“
zpravidla nebude z povahy věci zřejmá ve všech těchto řízeních.“
Skutečnost, že citované závěry soudů jsou stále platné a aktuální, opírá žadatel o
publikované závěry soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. Mgr. Ivo Pospíšila, Ph.D.
(veřejně dostupné zde: https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/systemovapodjatost-v-judikature-nejvyssiho-spravniho-soudu ) ze dne 28. 11. 2019 a analogicky o
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 3. dubna 2019 ve věci sp. zn. 2 As 151/2018.
V předmětné věci je dáno důvodné podezření, že v důsledku zaměstnaneckého poměru
zaměstnanců úřadu by mohl být jejich postoj k věci ovlivněn i jinými než zákonnými
hledisky.
Úřad je povinen vést správní řízení v souladu s principy dobré správy a vůči
účastníkům řízení postupovat nezávisle. Jeho postup je odůvodnitelný pouze platnou právní
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úpravou. V posuzovaném případě se ovšem z postupu stavebního úřadu jeví, že je významně
ovlivněn stanovisky hl. m. Prahy, byť toto nemá oporu v platných právních předpisech.
MUDr. Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy, zveřejnil na svém facebookovém účtu dne
30. 7. 2020 příspěvek, ve kterém uvádí: „Skvělá zpráva! Máme vydané územní rozhodnutí k
Pražskému okruhu v úseku 511 (Běchovice - D1)! … Aby se tohle podařilo, Praha
poskytovala městské částí materiální a finanční pomoc. A kdy se bude stavět? Rád bych, aby
se to stalo do dvou let. Ale záleží hlavně na investorovi ŘSD a také na tom, jestli se třeba
někdo odvolá a jak to bude probíhat. Držme si palce, aby už vše proběhlo hladce! ”(veřejně
dostupné
zde:
https://www.facebook.com/zdenek.hrib.primator/photos/a.302534390356236/646880572588281/?type=3&theat
er ).

Ministr dopravy na svém twitterovém účtu uvedl: „Uhříněves zlomena. Panoptikum,
kdy klíčový pražský okruh 14 měsíců nelogicky blokoval úředník z Uhříněvsi je u konce. Po
tlaku Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic jsme konečně získali územní
rozhodnutí.“
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Odvolatel tvrdí, že i přes zkratku a nadsázku v komunikaci směrem k veřejnosti je
zjevné, že byl na stavební úřad vykonáván tlak ze strany stavebníka a Ministerstva dopravy a
že hl. m. Praha jako obec s odvolacím úřadem má zájem na výsledku řízení.
Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 19. 3. 2020 usnesení č. 15/14 k návrhu
Memoranda o spolupráci na urychlení přípravy a realizace významných dopravních staveb na
území hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Stranou tohoto memoranda je i stavebník
–
ŘSD
(veřejně
dostupné
zde:
http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=2300120710790740350250120890790740350
22012086079074035023012083079074035023&id=596976
).
V memorandu
stojí:

„Zúčastněné strany mají zájem spolupracovat zejména v:
b) úzké koordinaci mezi Ministerstvem dopravy, Prahou, Středočeským krajem a ŘSD
s cílem:
- urychlení investorské přípravy a následné realizace všech chybějících částí dálnice
D0, jmenovitě staveb 511 (včetně přeložky silnice I/12 Běchovice - Úvaly), 518,
519 a 520 a případného zkapacitnění již zprovozněných staveb dálnice D0,
jmenovitě staveb 515, 510,..“
Podpora stavby 511 je uvedena i v programovém prohlášení zastupitelstva hl. m.
Prahy: „Naší klíčovou prioritou je vybudování Pražského okruhu. Budeme pokračovat v
přípravě stavby 511 (Běchovice–dálnice D1) a vyvineme úsilí, aby dopady stavby 511 na
místní
obyvatele
byly
co
nejmenší…
“
(veřejně
dostupné
zde:
https://www.praha.eu/file/2892031/programove_prohlaseni.pdf ).
I samotný starosta Prahy 22 veřejně podporuje tuto stavbu, neboť se domnívá, že jeho
MČ bez ní trpí. Odvolatel cituje z jeho vyjádření na Facebooku dne 1.8.2020:
"Nikdo ale nebude z naší městské části kvůli své neschopnosti dělat otloukánka a říkat, že
nepochopitelně stavbu 511 blokujeme. Rád bych panu vicepremiérovi připomněl, že
Uhříněves trpí absencí SOKP 511 nejvíce ze všech městských částí." (veřejně dostupné zde:
https://www.facebook.com/starostaprahy22/photos/a.1890693424300354/3178350042201346
/?type=3&theater ).
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Na základě výše uvedených důvodů a ve světle závěrů rozšířeného senátu Nejvyššího
správního soudu ze dne 20. 11. 2012, čj. 1 As 89/2010 – 119 o tzv. systémové podjatosti
úředních osob, žadatel namítá systémovou podjatost výše uvedených oprávněných úředních
osob a požaduje jejich vyloučení ze všech úkonů v předmětném správním řízení.
Žadatel dále žádá o uplatnění postupu podle ust. § 14 odst. 4 správního řádu a ust. §
131 odst. 4 správního řádu, podle kterého nadřízený správní orgán usnesením pověří
k projednání a rozhodnutí ve věci jiný věcně příslušný podřízený správní orgán ve svém
správním obvodu.
Žadatel navrhuje, aby pro podjatost celého stavebního úřadu Prahy 22 a Magistrátu hl. m.
Prahy pověřilo Ministerstvo pro místní rozvoj dalším vedením řízení jiný správní orgán.

2.

Nezákonnost závazného stanoviska EIA

V souvislosti s vypořádáním námitek týkajících se nezákonnosti stanoviska EIA,
kopíruje napadené rozhodnutí dokument vypracovaný Ministerstvem životního prostředí s
názvem „Vypořádání námitek a připomínek obdržených v rámci navazujícího územního řízení
o umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1,“ který
má reagovat na obdržené námitky týkající se závazného stanoviska k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí č.j. MZP/2017/710/1992 ze dne 23. 11. 2017 (dále jen
„stanovisko EIA“). Odvolatel v tomto ohledu konstatuje, že předmětné stanovisko EIA
vydané pro záměr stavby 511 je nezákonné z následujících důvodů.
a) Invariantnost záměru
Zcela zásadním nedostatkem záměru je zpracování dokumentace EIA pouze pro jednu
variantu vedení trasy SOKP 511. Variantní řešení obsahuje pouze návrh technického řešení
mostů Dubeč a Kolovraty. Ustanovení § 6 odst. 4 zákona o posuzování vlivů přitom stanoví,
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že „pokud se jedná o záměr podle § 4 odst. 1 písm. a), musí oznamovatel vždy uvést nástin
studovaných hlavních variant a stěžejní důvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na životní
prostředí.“ Ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů v této souvislosti
odkazuje na přílohu č. 1 kategorii I. zákona č. 100/2001 Sb., podle které spadá stavba právě
mezi uvedené druhy záměrů.
Dokumentace EIA tak s ohledem na tuto právní úpravu měla obsahovat nástin
variant záměru a stěžejní důvody pro volbu výsledné varianty vzhledem k vlivu na
životní prostředí. V daném případě nicméně nebylo zpracováno oznámení a v souladu
s ustanovením § 6 odst. 5 zákona o posuzování vlivů došlo rovnou k předložení dokumentace
záměru.
S ohledem na ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů, rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2012, č. j. 1 Ao 7/2011–526, podle něhož by těžiště
posouzení realizovatelnosti určitého záměru s ohledem na veřejnoprávní limity mělo ležet
právě v rámci územního řízení o umístění stavby, mělo být také z tohoto důvodu
odůvodnění výběru varianty a podrobnější posouzení realizovatelnosti vzhledem k
veřejnoprávním limitům provedeno na úrovni posuzování EIA, které je pro územní
řízení závazným podkladem.
Odvolatel dále odkazuje na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 7. 11.
2018 ve věci C-461/17 (Holohan), podle kterého musí oznamovatel v případě posouzení
variant záměru uvést důvody svého rozhodnutí, přinejmenším s ohledem na vlivy na
životní prostředí: „Článek 5 odst. 3 písm. d) směrnice 2011/92 musí být vykládán v tom
smyslu, že oznamovatel musí poskytnout informace o vlivech na životní prostředí u zvoleného
řešení i každého z hlavních alternativních řešení, které zkoumal, jakož i důvody svého
rozhodnutí přinejmenším z hlediska jejich vlivů na životní prostředí, a to i v případě, že
takové alternativní řešení bylo odmítnuto již v počáteční fázi.“
Napadené rozhodnutí v této souvislosti uvádí, že „uvažované varianty jsou podrobně
uvedeny v dokumentaci EIA na str. 42 – 65 i se zdůvodněním výběru posuzované varianty. V
dokumentaci EIA je zdůvodněno, proč není uvažována tzv. Regionální varianta“ (str. 75
napadeného rozhodnutí), tj. v části B.I.5 dokumentace EIA. Tato skutečnost však není z
pohledu zákona o posuzování vlivů relevantní a dostačující, jak bude uvedeno dále.
a.1) Ke srovnávání varianty SOKP s tzv. regionální variantou
Nástin variant byl v dokumentaci EIA uveden v části B.I.5, v níž se mimo jiné
srovnává varianta SOKP s tzv. regionální variantou. Dokumentace EIA ovšem v tomto
ohledu již neobsahuje stěžejní důvody pro volbu výsledné varianty vzhledem k vlivu na
životní prostředí. Ačkoliv tabulka č. 1 na str. 50 dokumentace EIA uvádí dílčí
environmentální hlediska Základního řešení a Regionální varianty, tak se tento přehled
omezuje jen na uvedení doporučení variant ze strany zpracovatele VVURÚ. Při podrobnějším
zkoumání se VVURÚ v podstatě omezuje na konstatování, že oproti stavbám SOKP, která
byly či jsou posuzovaná dle zákona EIA, vedení „Regionální varianty SOKP“ „nebylo
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prověřováno žádnými odbornými studiemi“ (viz např. str. 170 VVURÚ), nicméně z delší
trasy regionální varianty VVURÚ vyvozuje vyšší míru ovlivnění životního prostředí. Pokud
tak VVURÚ v podstatě odkazuje z hlediska variant na prováděné EIA, nelze mít za to, že
současná dokumentace EIA objasňuje důvody pro volbu výsledné varianty z hlediska vlivu na
životní prostředí, když de facto zase pouze zpětně odkazuje na VVURÚ. Ve zbývající části
srovnávání varianty SOKP s tzv. regionální variantou směřuje jediné odůvodnění
oznamovatele k tomu, že vybranou variantu záměru preferuje územně plánovací
dokumentace. Dokumentace EIA uvádí řadu skutečností, které se týkají dopadů jednotlivých
variant na dopravní situaci. Takové odůvodnění však neobstojí, jelikož se nijak nezabývá
vlivem varianty na životní prostředí. Výběr výsledné varianty tak nebyl dostatečně
odůvodněn, jak požaduje ustanovení § 6 odst. 4 zákona o posuzování vlivů.
Napadené rozhodnutí dále uvádí, že „tzv. regionální varianta byla prověřena v rámci
Komplexního posouzení alternativního návrhu SOKP (ČVUT, Fakulta stavební, říjen 2016),
které tvoří přílohu č. 3 dokumentace EIA. Z provedeného vyhodnocení vyplynulo doporučení k
přípravě SOKP 511 v souladu s platnou územně–plánovací dokumentací (ZÚR) a dále
neakceptování tzv. regionální varianty SOKP.“ Není přitom jasné, z čeho dovozuje stavební
úřad, potažmo MŽP, že bylo provedeno vyhodnocení s ohledem na vliv variant na životní
prostředí. Platná územně plánovací dokumentace je při posouzení vlivů záměru na
životní prostředí zcela irelevantní. Komplexní posouzení dále řeší pouze porovnání 3 studií
proveditelnosti, při kterém vyhodnocuje technické řešení jednotlivých variant a zpracované
dopravní modely. Pokud tedy došlo k odmítnutí jedné z variant vedení záměru, pak se tak
stalo pouze na základě hledisek, která nejsou z pohledu posuzování vlivů určující.
Dokumentace EIA dále konstatuje, že na základě porovnání základního a variantního
řešení Aktivní varianty vychází z hlediska možných dopadů na životní prostředí lépe Základní
varianta. Jak bylo ale uvedeno výše, k žádnému posouzení variant s ohledem na jejich
dopad na životní prostředí nedošlo, což je vadou napadeného rozhodnutí.
a.2) K porovnání variant s ohledem na systematickou nedostatečnost předchozí
právní úpravy
Jak bylo uvedeno v rámci připomínek s odkazem na již citovaný rozsudek ve věci C461/17 Holohan nelze mít za to, že v rámci předmětného posouzení byly v souladu se
zákonem a směrnicí EIA z hlediska environmentálního řádně posouzeny alternativní varianty,
pokud se oznamovatel v tomto ohledu v rámci předmětné EIA pouze omezuje na to odkázat
na předchozí posouzení založené na právní úpravě, která systematickým způsobem
nezajišťovala práva veřejnosti na právní ochranu, jak je uvedeno na str. 317 dokumentace
EIA. Vše ostatní by znamenalo, že by veřejnost nemohla efektivně napadnout
environmentální posouzení těchto variant. Jednak předchozí právní úprava jí v tom
systematicky bránila, jednak je současné posouzení EIA tím, že pouze odkazuje na
environmentální posouzení variant v minulosti, v tomto ohledu nepřezkoumatelné. Postup
oznamovatele tak přímo porušuje hlavní cíl zákona, kterým je ochrana životního prostředí
zajišťovaná soudy na základě podnětu veřejnosti. Takový postup nemůže být právním řádem
tolerován.
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Pokud stavební úřad v napadeném rozhodnutí přebírá obecné deklarace oznamovatele
v tom smyslu, že vše bylo dostatečně posouzeno, a v podstatě uvádí pouze jeden konkrétní
argument, a sice že „uvažované varianty jsou [údajně] podrobně uvedeny v dokumentaci EIA
na str. 42 – 65 i se zdůvodněním výběru posuzované varianty“, nelze než konstatovat, že na
uvedených stránkách je – až na výjimku, o které již bylo pojednáno výše - uvedena pouze
„historie trasování SOPK“ a popis vedení trasy jednotlivých variant. U ostatních variant však
dokumentace EIA v žádném ohledu neuvádí ve smyslu rozsudku Soudního dvora:



informace o vlivech na životní prostředí, jakož i
důvody rozhodnutí oznamovatele ve vztahu k těmto alternativním řešením
z hlediska jejich vlivů na životní prostředí.

Jedinou výjimku tvoří popis regionální varianty (viz. environmentální posouzení v tabulce č.
1 na str. 50 dokumentace EIA). Jak u variant JV-k, JV-D a R1 uvedené v ÚPn SÚ hl. m. Prahy
z roku 1999, tak zejména u variant A, B, C a D posuzované v rámci procesu EIA v roce 2000
nejsou v nynější dokumentaci EIA uvedeny jakékoliv environmentální informace
a důvody rozhodnutí oznamovatele ve vztahu těmto alternativním řešením z hlediska
jejich vlivů na životní prostředí. Argument uvedený v napadeném rozhodnutí, že se jedná o
nereálné varianty, jejichž posouzení zákon nepožaduje, nelze přijmout, když některé z těchto
variant byly posuzovány v rámci předchozího posuzování vlivů. Navíc citovaný rozsudek
Soudního dvora EU zjevně nerozlišuje podle reálnosti či nereálnosti variant, když se vztahuje
explicitně i na alternativní řešení odmítnutá již v počáteční fázi (např. právě z důvodu jejich
menší realizovatelnosti, tj. reálnosti). Není přitom na místě bagatelizovat tyto skutečnosti
tvrzením, že se rozsudek Soudního dvora EU vztahuje k jednotlivým případům a není
přenositelný. Obecně platné principy uvedené ve věci C-461/17 Holohan, jejichž cílem je
ochrana životního prostředí stanovená směrnicí EIA, jsou aplikovatelné také v případě
záměru. Na základě výše uvedeného je zřejmé, že rozhodnutí je v rozporu se zákonem o
posuzování vlivů.
b) Nesprávné vymezení dotčeného území
Další vadou dokumentace EIA je nesprávné vymezení dotčeného území. Dotčené
území je definováno v ustanovení § 3 písm. c) zákona č. 100/2001 Sb. jako „území, jehož
životní prostředí a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru nebo
koncepce.“ Napadené rozhodnutí sice uvádí, že „rozsah řešeného území byl v dokumentaci
EIA stanoven odpovídajícím způsobem po konzultaci zpracovatele dokumentace EIA s
odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP“ (str. 76
napadeného rozhodnutí), odvolatel však nemá žádné informace o tom, že by MŽP vydalo k
záměru vyjádření dle § 23 odst. 3 zákona o posuzování vlivů.
Závazné stanovisko EIA uvádí, že „dotčené území bylo stanoveno velmi velkoryse
a nadstandardně a provedení posouzení navíc prokázalo, že závažné ovlivnění nelze očekávat
1

Na str. 47 dokumentace je pouze bez dalších podrobností uvedeno, že v environmentálním posouzení byla
doporučena jako nejvhodnější varianta JV-D.
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ani i u nejbližších MČ a obcí, a tím spíše nebude závažně ovlivněno ani území vzdálenějších
MČ a obcí.“ Dokumentace EIA ovšem nepočítá s vlivem na významné pražské
komunikace, které záměr zcela jistě ovlivní. Mezi významné úseky komunikací, o jejichž
budoucím zatížení (po realizaci SOKP 511) dokumentace nic neuvádí, patří například úseky
Štěrboholská (Průmyslová – Ústřední), Vysočanská (MÚK Satalice – Budovatelská), SOKP
510 (MÚK Chlumecká – MÚK Satalice), D 10 (MÚK Satalice – okraj Prahy), Kbelská
(Vysočanská – Veselská), Cínovecká (Veselská – okraj Prahy), D 1 (úsek Průhonice –
Chodov), Vysočanská a na ni navazující Kbelská (mezi obytnou zástavbou Letňan a Proseka)
a dále Cínovecká - mají přitom dlouhodobě nahrazovat zatím chybějící SOKP 520.
Podle napadeného rozhodnutí zároveň „vlivem realizace SOKP, 511 se očekává na
řadě lokalit HMP, a Středočeského kraje změna dopravních zátěží, v převážné míře poklesy –
a tedy i odlehčení řadě velkých MČ či obcí a měst na území Středočeského kraje. To má
pochopitelně vliv na výslednou akustickou zátěž i imisní zátěž. Posuzování těchto pozitivní
vlivů v kontextu velkého řešeného území postrádá praktický smysl.“ Odvolatel uvádí, že
skutečnost, že stavební úřad očekává pokles dopravní zátěže není z pohledu zákona o
posuzování vlivů relevantní. Naopak je zřejmé, že záměr vzhledem ke své velikosti a
významu ovlivní také další významné komunikace a oblasti. Proto podle názoru odvolatele
naopak posuzování vlivů v širším kontextu jednoznačně smysl dává.
Také v případě, kdyby se prokázalo, že je vliv v tomto případě skutečně pozitivní,
nemění to nic na povinnosti takové posouzení provést. Podle Přílohy č. 4 zákona o
posuzování vlivů části D bodu I., patří mezi náležitosti dokumentace EIA také
„charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, nepřímých,
sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých,
trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a
existence záměru.“
Stavební úřad v napadeném rozhodnutí dále uvádí, že „požadavek na rozsáhlejší
posouzení vlivu záměru zahrnující i další MČ je obtížně splnitelný - jednalo by se o zahrnutí
dalších dosud nerealizovaných úseků a z části projekčně nepracovaných úseků SOKP, 518,
SOKP, 519, SOKP, 520, včetně zkapacitnění SOKP, 510 Satalice – Běchovice.“ Odvolatel
v této souvislosti připomíná, že v případě posuzování vlivů na životní prostředí stavby SOKP
510 došel zpracovatel posudku k závěru, že dojde ke kumulativním a synergickým vlivům
navazujících plánovaných staveb, a to zejména SOKP 511, SOKP 520, přeložky silnice I/12 a
dalších již v té době realizovaných staveb (železniční trať ČD 011 Praha - Kolín, silnice I/12).
Podle odvolatele tak měly být kumulativní a synergické vlivy výše uvedených významných
komunikací posouzeny také v tomto případě. Uvedené se však nestalo.
Podle stavebního úřadu zároveň „vlivy SOKP, 511 jsou zahrnuty v podkladových
materiálech pro posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. pro jednotlivé dílčí úseky, případně v
aktualizacích rozptylových studií a akustických studií pro DÚR.“ Odvolatel však s tímto
tvrzením zásadně nesouhlasí. Dílčí úseky SOKP 518 a 519, které jsou v tuto chvíli ve fázi
zjišťovacího řízení, vlivy SOKP 511 naopak vůbec nezohledňují.
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V rámci posuzování vlivů dále nebyl hodnocen ani vliv záměru na území Městské
části Praha-Horní Počernice. Přitom podle usnesení stavebního úřadu ze dne 12.6.2019
„stavbou SOKP 511, resp. jejím užíváním, dojde k většímu dopravnímu zatížení i v
navazujících úsecích SOKP, které bude znamenat zvýšení především hlukové a emisní zátěže
výše uvedených pozemků, které v daném případě je třeba ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona označit za sousední. Tudíž vlastnická, resp. jiná věcná práva k těmto
pozemkům nepochybně mohou být územním rozhodnutím na stavbu SOKP 511 přímo
dotčena.“
Jedná se přitom o pozemky v oblasti Robotnice na území Horních Počernic, na kterých
je vymezena veřejně prospěšná stavba mateřské školky. Totéž se týká také pozemku č. parc.
4357/1, v k. ú. Horní Počernice, neboť „i zde zvýšením zátěže na SOKP vlivem stavby SOKP
511 dojde k ovlivnění využitelnosti rekreační funkce tohoto pozemku.“ Stavební úřad
v citovaném usnesení dále uvádí, že „s ohledem na rozsah a význam stavby SOKP 511
nemůže vyloučit vliv stavby a jejího budoucího provozu na stavby a pozemky ve vlastnictví
MČ Praha 20.“ V rámci dokumentace EIA ovšem není s vlivem na území Městské části
Praha-Horní Počernice počítáno.
Napadené rozhodnutí k tomu uvádí, že „stavební úřad k tomu sděluje, že MČ Praha
20 byla v rámci probíhajícího řízení uznána účastníkem řízení, nicméně na rozsahu dotčeného
území v rámci procesu EIA to nic nemění. Za přímo dotčená území jsou dle závazného
stanoviska (ze dne 23.11.2017, pod č.j. MZP/2017/710/1992) považovány obce a MČ, na
kterých se daný záměr nachází. Dotčeným územím se podle zákona č. 100/2001 Sb. rozumí
území, které by mohlo být záměrem závažně ovlivněno, tzn. závažně ovlivněno nikoli pouze
ovlivněno“ /str. 84 napadeného rozhodnutí). Odvolatel však nemůže souhlasit s tímto
argumentem stavebního úřadu zejména proto, že území Městské části Praha-Horní
Počernice je již nyní nadměrně zasaženo hlukem a emisemi. Jakékoliv další zvýšení těchto
vlivů tak musí být považováno za závažné. V tomto ohledu není klíčový konkrétní příspěvek
zatížení projednávaného záměru, ale situace v území ve svém souhrnu. Pokud tedy záměr
přinese další zátěž do již nyní podstatně zatíženého území, jedná se o ovlivnění závažné.
Dotčené území tedy nebylo vymezeno správně a vlivy záměru na uvedené části
území nebyly vůbec posouzeny.
c) Vliv na klima
Odvolatel dále uvádí, že realizací záměru by došlo k přesunu nákladní a kamionové
dopravy z centra města právě na SOKP. Podle dokumentu s názvem „Vlivy záměru na
klimatický systém a odolnost a zranitelnosti projektu vůči klimatickým změnám“ (dále jen
„klimatická studie“) přitom má v řešené oblasti v roce 2025 po realizaci záměru dojít
k nárůstu emisí o 2 % u osobních automobilů a poklesu emisí z nákladní dopravy o 14
% u lehkých a 12 % u těžkých nákladních automobilů.
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Klimatická studie dále uvádí možná rizika spojená se změnou klimatu a následně
bez jakéhokoliv odůvodnění hodnotí vliv záměru na tato rizika. Celá klimatická studie je tedy
nepřezkoumatelná. Podle odvolatele zároveň není jasné, jak došel zpracovatel klimatické
studie k uvedeným závěrům, ani na jakých podkladech byla založena.
Stanovisko EIA přitom tyto nedostatky nijak neřešilo a nedostatečné posouzení vlivů
záměru na klimatický systém bez dalšího akceptovalo. Výše uvedené skutečnosti
představují závažné pochybení v rámci procesu posuzování vlivů záměru. Stanovisko
EIA je tedy v tomto případě věcně nesprávné a nezákonné. V souladu s § 4 odst. 9
stavebního zákona tedy odvolatel požaduje zrušení nezákonného stanoviska EIA.
3.

Vady ověřujícího stanoviska EIA

Ustanovení § 9a odst. 6 zákona o posuzování vlivů stanoví, že nejdříve 90 dnů před
podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení, nejpozději však v den podání žádosti o
zahájení navazujícího řízení, předloží oznamovatel příslušnému úřadu, který vydal stanovisko,
dokumentaci pro příslušné navazující řízení včetně úplného popisu případných změn oproti
záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko, a to v rozsahu části nebo etapy záměru, která je
předmětem navazujícího řízení. 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. g). Jestliže nedošlo ke změnám záměru
podle věty druhé, příslušný úřad vydá souhlasné závazné stanovisko. V tomto závazném
stanovisku příslušný úřad s přihlédnutím k podkladům podle odstavce 1 určí, které z
podmínek stanoviska jsou v důsledku jiných změn záměru neproveditelné, a to případně v
součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Pokud nebyly dokumenty podle věty první
předány ve stanovené lhůtě, má se za to, že nebyly předány. Tato úprava tedy vymezuje tzv.
verifikační stanovisko EIA. Tato úprava tedy definuje tzv. verifikační stanovisko EIA.
V rámci zpracování DÚR došlo dle napadeného rozhodnutí ke změnám technického
řešení stavby. Konkrétně se jedná o změny technického řešení v souvislosti s MÚK Dubeč.
Oproti stanovisku EIA se tak změnilo řešení nivelet a větví MÚK, způsob odvodnění a řešení
protihlukových opatření. Vzhledem k charakteru provedených změn došlo k několika
zásadním zásahům do původního projektu, pro který bylo uděleno stanovisko EIA.
Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 24. 6. 2019 pod č. j. MŽP/2018/710/3055
závazné stanovisko k ověření změn záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na
životní prostředí, podle § 9a odst. 6 zákona o posuzování vlivů („stanovisko k ověření změn
záměru“). Ministerstvo životního prostředí v rámci stanoviska k ověření změn záměru
rovnou posoudilo provedené úpravy a konstatovalo, že „uvedené změny vzhledem k jejich
charakteru a vzhledem k jejich možnému vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a
veřejného zdraví nelze považovat za změny, které by mohly znamenat zvýšení kapacity nebo
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rozsahu záměru, změny technologie, řízení provozu nebo způsobu užívání, a rovněž je nelze
považovat za změny, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, neboť z
hlediska vlivu na jednotlivé složky životního prostředí nebyla jak u jednotlivých změn, tak v
kumulaci všech výše popsaných změn zjištěna možnost významného negativního vlivu jak na
jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví, tak na životní prostředí a veřejné zdraví
jako celek“ (str. 21 stanoviska k ověření změn záměru).
Napadené rozhodnutí uvádí, že se jedná o naplnění podmínky č. 2 stanoviska EIA,
tedy prověření možnosti jiného řešení MÚK Dubeč s cílem snížení jeho vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí a veřejného zdraví. Podle napadeného rozhodnutí „bylo
vyprojektováno jiné řešení, které na základě zpracovaných studií garantuje snížení jeho vlivů
na životní prostředí, jak je uvedeno v bodě [22].“
Tento postup je podle podatele ovšem chybný, jelikož podstatná změna, ke které
k dokumentaci EIA došlo, nebyla podle napadeného rozhodnutí posouzena řádným procesem
EIA. V uvedeném případě došlo pouze k vypracování studií, které hodnotí změnu jako
pozitivní pro životní prostředí. Posuzování vlivů záměru na životní prostředí ovšem není
možné redukovat na pouhé zpracování dílčích studií. Posouzení vlivů naopak zahrnuje
proces, který hodnotí jednotlivé aspekty záměru a jejich vliv samostatně, ale také ve
vzájemných souvislostech.
Je tedy patrné, že došlo ke zcela zásadní změně záměru, která nově vymezila nejen
řešení celé MÚK, ale také způsob odvodnění a řešení protihlukových opatření. Všechny tyto
aspekty přitom mají z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí svůj význam. Vzhledem
k charakteru a závažnosti provedených změn tak Ministerstvo životního prostředí pochybilo
při vydávání stanoviska k ověření změn záměru. O tom svědčí například podstatná změna
bilance zemin. Původní výkop zaujímal 1.200.000 m3 + 200.000 m3 a přebytek 210.000 m3.
Po změně řešení ovšem bude bilance zemin činit výkop v rozsahu 3.143.404 m3 a přebytek
641.574,57 m3.
Uvedené změny by totiž mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí,
a proto mělo namísto vydání stanoviska k ověření změn záměru dojít k samotnému
posuzování vlivů v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb.
Nezákonnost stanoviska k ověření změn záměru se dále projevuje v tom, že bylo vydáno
na základě neúplných a nesprávně zpracovaných podkladů, především z hlediska vlivů
na ovzduší, jak je podrobně dále uvedeno v tomto odvolání.
4.

Věcná nesprávnost dopravně inženýrských podkladů

V rámci dokumentace EIA bylo zpracováno několik dopravně inženýrských podkladů
(„DIP“) od různých subjektů. Institut plánování a rozvoje („IPR“) zpracoval dokument
Dopravně inženýrské podklady – Dlouhodobý výhled, obj. 02PT-004979, Technická správa
komunikací hlavního města Prahy („TSK“) pak Dopravně inženýrské podklady – Současný
stav a střednědobý výhled, úkol č. 16-7500-H34 (společně jako „DIP“). Dále také došlo
k vypracování komplexního posouzení alternativního návrhu silničního okruhu kolem Prahy
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zpracované Českým vysokým učením technickým v Praze, fakultou dopravní („ČVUT“).
Tyto podklady byly základem pro posouzení dlouhodobé intenzity automobilové dopravy
v oblasti dotčené stavbou.
Dokumentace EIA přitom vykazuje zásadní rozpory s ohledem na předložená
data. Dopravní intenzity modelované TSK a IPR, ze kterých záměr vychází, obsahují velice
rozdílná data oproti srovnatelnému dopravnímu modelu ČVUT. Dokumentace EIA tak
obsahuje vážné vnitřní rozpory, které ovšem nejsou nijak vysvětleny ani v rámci
dokumentace EIA, ani se jimi nezabývá odborný posudek Ing. Josefa Tomáška, CSc. (dále jen
„odborný posudek“). Odvolatel má tedy pochybnosti o správnosti dat, ze kterých záměr
vychází, a dále o věrohodnosti intenzit dopravy uváděných v DIP pro rok 2016, které
jsou podhodnocené.
Odvolatel nesouhlasí s tvrzením stavebního úřadu z odůvodnění napadeného
rozhodnutí, že „tyto podklady jsou zpracovány organizacemi, které se dlouhodobě profesně
intenzitou silniční dopravy na území HMP a bezprostředního okolí zabývají, mají dostatek
podkladů z průběžného sledování frekvence dopravy, jsou dostatečné a jiné přesnější údaje
nejsou. Údaje pro současný stav – jedná se výchozí stav pro dokumentaci EIA.“ Odvolatel
naopak uvádí, že přesnější údaje k dispozici jsou, ale dokumentace EIA s nimi nepočítá.
Výchozí stav dat dokumentace EIA není možné považovat za stav odpovídající
současnému stavu, jak uvádí stavební úřad. Na str. 23 DIP zpracovaných IPR se například
uvádí, že „do modelu nemohly být zahrnuty nejaktuálnější podklady (včetně jejich
konečného vyhodnocení), např. Celostátní sčítání dopravy 2016, Výběrové šetření
charakteristik dopravního chování obyvatel zájmového území hl. m. Prahy, Průzkumy
poptávky a dopravního chování letištních cestujících a cestujících v příměstské dopravě,
Komplexní dopravní průzkum veřejné části LVH PR a další, protože nebyly v době zpracování
k dispozici.“ Toto tvrzení ovšem neodpovídá skutečnosti, jelikož dokumentace EIA byla
předložena teprve dne 22. 4. 2017. Již v době zpracovávání dokumentace tedy bylo jasné,
že existují novější data z roku 2016. Na tom nic nemění ani skutečnost, že ke sčítání
dopravy ŘSD dochází obvykle v pětiletých intervalech a rok 2016 je v této řadě výjimkou.
Irelevantní je také argument stavebního úřadu, že „sčítací úseky ŘSD na území HMP jsou ve
velmi omezeném rozsahu.“
Z podkladů dokumentace EIA dále vyplývá, že dopravní intenzity podle dat ČVUT
jsou v některých úsecích stavby vyšší, než jsou výhledy IPR. MŽP k tomu uvádí, že dopravní
údaje studie ČVUT byly zpracovány na základě podkladů (dopravního modelu) společnosti
AF City Plan. Studie TSK a IPR naproti tomu mají vycházet z jiných dat a nejsou tedy
srovnatelné. Podle stavebního úřadu jsou přitom také údaje o frekvenci dopravy ŘSD
zpracovány jinou metodikou než údaje TSK a IPR, nicméně v dopravních modelech TSK a
IPR mají být zohledňovány. Tato tvrzení však nemohou obstát v okamžiku, kdy ani samotné
údaje TSK nejsou zcela vypovídající a v některých případech naopak odporují údajům
ŘSD. Jak uvádí stavební úřad, dopravní model TSK je přitom výchozím stavem pro
zpracování rozptylové a akustické situace v dokumentaci EIA. Je tedy patrné, že samotná
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dokumentace EIA je zkreslená, neboť pracuje s několika různými hodnotami intenzity
dopravy.
Odvolatel dále namítá, že data na úseku SOKP 510 Běchovice - Počernice
(Českobrodská - dálnice D11) nejsou vypovídající. Jako výchozí stav byl pro výpočet
dopravních intenzit použit rok 2016, kdy byla prováděna rekonstrukce právě tohoto
úseku. Podle údajů z roku 2017 jsou dopravní intenzity vyšší o 8.000 vozidel za 24 hodin, u
těžkého nákladu pak o 3.600 vozidel vyšší než v roce 2016. Dopravní intenzity v tomto úseku
jsou tedy nevypovídající a ve vstupních podkladech jsou poníženy o cca 10.000 vozidel
denně oproti reálnému stavu. To potvrzuje také dopravní model ČVUT, který uvádí přes
90.000 vozidel za průměrný pracovní den. Také podle napadeného rozhodnutí nebyly DIP
nikdy aktualizovány a chybný výchozí stav TSK z roku 2016 nebyl opraven.
Jedná se přitom pouze o příklad. Veškeré vady DIP byly namítány v rámci námitek
účastníků řízení. Důsledkem těchto vad dokumentace EIA je mimochodem také skutečnost, že
tyto neaktuální a neodpovídající hodnoty, které udávají současný stav intenzity dopravy, dále
slouží pro modelování prognózy střednědobé a dlouhodobé intenzity dopravy. Z těchto
modelů pak vychází další odborné studie jako například akustická studie, rozptylová
studie či vyhodnocení vlivů veřejné zdraví. Stavební úřad přitom uvádí, že některé studie
byly v rámci dokumentace EIA aktualizovány na základě podkladů dodaných TSK v lednu
2017) či dokonce v roce 2018. Odvolatel proto nerozumí tomu, proč nebyly aktualizovány
také DIP.
Dokumentace EIA zároveň stojí na splnění velice nejisté podmínky, kterou je realizace
páteřních dopravních komunikací do roku 2040. Takový předpoklad by ovšem v souvislosti
s posuzováním vlivů na životní prostředí neměl být brán v úvahu. Záměr by měl být naopak
posuzován podle reálného stavu věcí, a ne podle nejistých budoucích okolností.
Před zahájením územního řízení následně došlo k dopracování DIP, které bylo
provedeno v dokumentech s názvem „Aktualizace dopravně inženýrských podkladů –
Dlouhodobý výhled,“ obj. 02PT-005733 zpracované IPR, a „Aktualizace dopravně
inženýrských podkladů – Střednědobý výhled,“ úkol č. 16-7500-H34c, kterou vypracovala
TSK (dále jen „aktualizované DIP“).
Jak bylo uvedeno v námitkách, aktualizované DIP pracují se stejnými podklady jako
DIP předložené v rámci dokumentace EIA. Jako stávající stav je stále používán rok 2016,
nejde tedy o aktualizaci DIP v pravém slova smyslu, vstupní data byla stejná jako u DIP pro
dokumentaci EIA, pouze byly intenzity přepočteny s ohledem na úpravy v křižovatce MÚK
Dubeč. Aktualizované DIP tak například nevyužily data z celostátního sčítání dopravy
2016, ale pouze vyhodnotily některé drobné úpravy provedené v záměru. Tento nedostatek
konstatují také aktualizované DIP, jelikož Aktualizace dopravně inženýrských podkladů –
Dlouhodobý výhled na str. 23 uvádí, že „do modelu nebyly zahrnuty podklady (včetně jejich
konečného vyhodnocení), které nebyly k dispozici v době zpracování dopravního modelu pro
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posouzení v rámci EIA. Nezapracované podklady se nejeví v rozporu se stávajícím modelem,
případně nelze jevy, změny z těchto podkladů označit za dlouhodobé trendy.“
To, že se podle zpracovatele aktualizovaných DIP nevyužité podklady „nejeví
v rozporu“ ovšem není přesvědčivý důkaz. Data z celostátního sčítání dopravy z let 2010 a
2016 naopak ukazují, že intenzita dopravy v dotčeném území narůstala, zatímco model TSK
popisuje v letech 2010-2016 pokles dopravní intenzity. Ani DIP, ani aktualizované DIP tak
neberou ohled na reálnou dlouhodobou situaci, která je uvedena v rámci pozorování
provedenými při celostátním sčítání dopravy a dalších dokumentech. Tyto skutečnosti přitom
byly podloženy řadou důkazů.
Napadené rozhodnutí k tomu uvádí pouze to, že „v rámci DÚR není důvod měnit
výchozí stav proti dokumentaci EIA.“ Napadené rozhodnutí se tak žádným způsobem
nevypořádalo s předkládanými výsledky ze sčítání dopravy v Praze provedené TSK v roce
2017, podle kterého na SOKP 510 Běchovice – D11 bylo o 8.000 automobilů více než v roce
2016, z toho o 3.000 nákladních aut nad 3,5 tuny.
Namísto toho, aby stavební úřad požadoval řádnou aktualizaci DIP, pokouší se
zcela nepochopitelně sám stavební úřad v napadeném rozhodnutí odůvodnit, proč
aktualizované DIP nepoužívají relevantní a aktuální data. Přitom v případě rozptylové a
akustické studie aktualizované vůči procesu EIA bylo možné stanovit stav dle nových dat
TSK a IPR z roku 2018. To vyplývá také ze str. 79 napadeného rozhodnutí. K žádné faktické
aktualizaci dat ovšem nedošlo, „aktualizované“ studie pouze přepočítaly stejná vstupní data (z
roku 2016) s ohledem na změny v MÚK Dubeč.
Z výše uvedeného je tedy patrná celá řada pochybení v rámci DIP a
aktualizovaných DIP. Tyto skutečnosti přitom vedou k tomu, že předložené podklady
jsou věcně nesprávné a neodrážejí skutečnou situaci v území. Stavební úřad, ač si byl
tohoto nedostatku vědom, nenařídil jeho odstranění. Namísto toho stavební úřad
v napadeném rozhodnutí uvádí, že je možné vyjít z věcně nesprávných a zastaralých
podkladů. Tato skutečnost přitom má zásadní vliv na posouzení vlivu záměru na životní
prostředí a obyvatelstvo v dotčeném území. Stavební úřad tak nepostupoval v souladu
s ustanovením § 3 správního řádu a nezjistil v daném případě řádně stav věci, o němž
nejsou důvodné pochybnosti. Napadené rozhodnutí je proto věcně nesprávné a
nezákonné.

5.

Věcně nesprávné posouzení vlivů záměru na ovzduší

V rámci procesu posuzování vlivů byla provedena rozptylová studie s názvem
„Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 511 - Modelové hodnocení kvality ovzduší“ (dále jen
„rozptylová studie EIA“). V rámci územního řízení bylo poukázáno na některé zásadní
nedostatky rozptylové studie EIA. Napadené rozhodnutí se přitom s těmito nedostatky
nevypořádalo, jak uvádíme dále.
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Vymezení území posuzovaného rozptylovou studií EIA je nedostatečné, jelikož
nezahrnuje městské části Dolní Počernice a Hostavice, které budou záměrem ovlivněny. Na
tom nic nemění, že rozsah řešeného území je 130 km2, jelikož tento rozsah není dostatečný.
Stejný závěr platí také pro studii s názvem „Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 511 –
Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví“, do které rovněž nejsou tyto dotčené
oblasti zahrnuty.
Napadené rozhodnutí v rámci vypořádání této námitky odkazuje na body 22 a 24
vypořádání námitek. Napadené rozhodnutí ovšem v těchto bodech žádné vypořádání
uvedené námitky neobsahuje.
Stavební úřad zároveň přiznává, že rozptylová studie EIA neobsahuje grafické
znázornění použitých větrných růžic. Podle napadeného rozhodnutí se však „nejedná se však
o zásadní nedostatek, který by snižoval věrohodnost rozptylové studie.“ Grafické znázornění
je přitom jednou z náležitostí rozptylových studií podle přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Odvolatel nesouhlasí s tím, že v případě rozporu
rozptylové studie EIA s právním předpisem, může stavební úřad rozhodovat o tom, zda
se jedná o zásadní nedostatek či nikoliv. Stavební úřad je v tomto případě vázán právními
předpisy, které musí dodržovat. Stavebnímu úřadu naopak nepřísluší interpretovat a hodnotit
právní předpisy podle svého uvážení.
Také podle samotné dokumentace EIA dojde realizací záměru SOKP 511 k dalšímu
znečištění ovzduší v zájmovém území. Samotný stavební úřad přiznává, že lze očekávat
nárůst koncentrací sledovaných polutantů. Tyto koncentrace přitom mohou překračovat limity
stanovené na ochranu lidského zdraví z hlediska znečištění ovzduší. Není tedy patrné, na
základě jakých údajů konstatuje rozptylová studie EIA dodržení imisních limitů
znečišťujících látek. Tím spíše, když například ze statistik a údajů o koncentraci
benzo(a)pyrenu vyplývá jeho zvýšená koncentrace na takřka celém území hlavního města. Z
tohoto důvodu nemohly být řádně posouzeny vlivy záměru na ovzduší, a proto je
stanovisko EIA nezákonné.
Podle uživatelské příručky modelu ATEM je tuto hodnotu nutné do modelu zadat.
Uživatelská příručka následně na str. 13 obsahuje doporučené hodnoty poločasu odstraňování
vybraných organických látek z ovzduší. Benzo(a)pyren se však mezi těmito látkami
nevyskytuje. Není tak jasné, jak došla rozptylová studie EIA k hodnotě poločasu
odstraňování benzo(a)pyrenu. Hodnota této veličiny přitom může ovlivnit výsledný
výpočet imisních hodnot pro benzo(a)pyren. Jedná se přitom o významnou látku
znečišťující ovzduší, která je zároveň lidským karcinogenem.
Napadené rozhodnutí v tomto ohledu uvádí některé skutečnosti, kterými se pokouší
zhojit namítané nedostatky rozptylové studie EIA. Napadené rozhodnutí tak například
bagatelizuje vliv dopravy na podíl emisí benzo(a)pyrenu. Věcné vypořádání námitky o
nedostatcích rozptylové studie EIA však napadené rozhodnutí neobsahuje. Tím ovšem
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napadené rozhodnutí namítané nedostatky rozptylové studie EIA pouze potvrzuje. Takovýmto
způsobem však při hodnocení vlivu záměru na životní prostředí postupovat nelze. Tyto
nedostatky měly být primárně řešeny v rámci procesu pořizování vlivů.
Rozptylová studie EIA rovněž neuvádí údaje o složení vozového parku dle
kategorií a emisních tříd vozidel tak, jak to vyžaduje příloha č. 15 vyhlášky č. 415/2012
Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
Již v rámci podaných námitek bylo upozorněno na to, že dokumentace EIA tak pracuje
s tím, kde je v současné chvíli obytná zástavba. Zároveň ale dokumentace EIA nepočítá
s rozšiřováním obytné zástavby v lokalitách, které jsou dle platné územně plánovací
dokumentace určeny k zastavění. Územní řízení se přitom týká oblasti nadlimitně zatížené
imisemi.
V takovém území tak podle judikatury správních soudů nelze bez dalšího
umísťovat další stavby, tím spíše stavby odpovídající uvedenému záměru, který bude
sám o sobě zdrojem významných negativních vlivů (srov. rozsudek Nejvyššího správního
soudu ze dne 31. 1. 2012, č. j. 1 As 135/2011–246). Napadené rozhodnutí se však touto
námitkou nezabývalo a citovaný rozsudek nijak nereflektovalo. Napadené rozhodnutí pouze
uvádí, že „v rámci procesu EIA bylo, jak je uvedeno v závazném stanovisku EIA, provedeným
posuzováním prokázáno, že navrhovaný záměr nebude mít významný negativní vliv na životní
prostředí a je z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí akceptovatelný.“
V tomto případě se však jedná pouze o obecné konstatování bez jakéhokoliv posouzení území
ve smyslu citovaného rozsudku.
Napadené rozhodnutí se dále nevypořádalo s námitkou, že dokumentace EIA počítá
s realizací určitých kompenzačních opatření pouze v oblasti hlavního města Prahy, a to i
přesto, že záměr ovlivní také území Středočeského kraje.
V souvislosti s rozptylovou studií EIA byla provedena její aktualizace v rámci
dokumentu s názvem „Vyhodnocení vlivů změn záměru na kvalitu ovzduší“ ze srpna 2018
provedená společností ATEM – Ateliér ekologických modelů, s. r. o. („aktualizovaná
rozptylová studie“).
Zásadním nedostatek aktualizované rozptylové studie je skutečnost, že vychází ze
zastaralých a nepřesných DIP, které za současný stav považují stav z roku 2016. V letech
2015-2016 však na SOKP 510 probíhaly rozsáhlé uzávěrky, což se na úseku Běchovice
(Českobrodská) – MÚK Olomoucká (D11), který je součástí zájmového území aktualizované
rozptylové studie, mohlo promítnout do dopravních intenzit. Z porovnání ročenek TSK za
roky 2016 a 2017 opravdu vyplývá, že na tomto úseku byla v roce 2017 dopravní intenzita
vyšší o celkově cca 8.000 automobilů denně, z toho cca 3.000 pomalých vozidel nad 3,5 t.
Aktualizovaná rozptylová studie tedy měla vycházet z DIP založených na údajích ze sčítání
dopravy za rok 2017.
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Celkově lze také konstatovat, že aktualizovaná rozptylová studie tím, že naprosto
nerespektuje náležitosti vyžadované příslušným metodickým pokynem Ministerstva životního
prostředí, je netransparentní a nepřezkoumatelná. Zásadní je i její zcela chybný koncept, který
neumožňuje posoudit vliv záměru na imisní situaci.
Území posuzované v rámci aktualizované rozptylové studie je předně
nedostatečné. Podle samotné aktualizované rozptylové studie „předkládaná studie slouží pro
fázi DÚR, ve které se již řeší vliv samotné stavby D0 511 a její dopad na okolí. V předešlém
procesu EIA byly řešeny širší vztahy“ (str. 5 aktualizované rozptylové studie). Přitom
v aktualizované rozptylové studii zcela chybí posouzení některých dotčených lokalit. Jedná se
například o území Městské části Praha-Horní Počernice, na kterém se podle usnesení
stavebního úřadu ze dne 12.6.2019 projeví „zvýšení především hlukové a emisní zátěže výše
uvedených pozemků, které v daném případě je třeba ve smyslu § 85 odst. 2 písm. b)
stavebního zákona označit za sousední. Tudíž vlastnická, resp. jiná věcná práva k těmto
pozemkům nepochybně mohou být územním rozhodnutím na stavbu SOKP 511 přímo
dotčena.“ Aktualizovaná rozptylová studie se však vlivem na tuto lokalitu vůbec
nezabývá.
Na rozdíl od rozptylové studie EIA není v aktualizované rozptylové studii proveden
modelový výpočet pro rok 2025 bez stavby. Po vydání stanoviska EIA ale došlo ke změnám
na stavbě, které sice byly vyhodnoceny v aktualizované rozptylové studii, ovšem také bez
srovnání situace v roce 2025 bez stavby a s ní.
Podle aktualizované rozptylové studie oba výpočty pro roky 2025 a 2040 „hodnotí
celkovou imisní situaci ve stavu s provozem záměru (…) nejedná se tedy o příspěvky
hodnoceného záměru“ (str. 15 rozptylové studie). Celková imisní situace však není
předmětem územního řízení. Údaje o imisním pozadí navíc vycházejí z modelového výpočtu,
jenž je z hlediska zdrojových sestav prakticky shodný s výstupy z projektu firmy ATEM
z roku 2016. Změny příspěvků k celkové imisní situaci do budoucna jsou uvažovány pouze u
liniových zdrojů (str. 7 rozptylové studie). U stacionárních zdrojů byly pravděpodobně
použity informace z roku 2016 pro hodnocení celkové imisní situace v letech 2025 a 2040,
což neodpovídá realitě. Celý koncept aktualizované rozptylové studie je tak zavádějící a
matoucí. Z výsledků aktualizované rozptylové studie nelze usuzovat na vliv stavby na kvalitu
ovzduší.
Podle aktualizované rozptylové studie dojde vlivem změn oproti procesu EIA
k dalšímu nárůstu imisního zatížení zejména v řešení MÚK Dubeč. Mělo by tak dokonce dojít
k překročení imisních limitů v okolí této MÚK. Napadené rozhodnutí v tomto ohledu uvádí,
že „ve stavu se záměrem je možné v zájmovém území očekávat lokální překračování imisních
limitů pro průměrné roční a denní koncentrace částic PM10, a to jen v oblastech bez obytné
zástavby a pro průměrné koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě překročení limitu pro
průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu se jedná o lokality, kde se ve výchozím stavu
pohybují hodnoty těsně pod hranicí imisního limitu, většinou v těsné blízkosti předmětného
záměru, bez obytné zástavby“ (str. 83 napadeného rozhodnutí). Tento nárůst zatížení ovzduší
je sice hodnocený jako nevýznamný a nevyskytující se v obytné zástavbě, imisní limity však
nerozlišují mezi zastavěným a nezastavěným územím. Není tedy splněna závazná
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podmínka č. 2 stanoviska EIA, podle které mělo dojít k prověření možnosti jiného řešení
MÚK Dubeč s cílem snížení jeho vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného
zdraví.
Napadené rozhodnutí dále uvádí, že „v rámci procesu EIA i územního řízení byla
navržena opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů stavby na ovzduší formou výsadeb zeleně
v souvislosti s emisními příspěvky benzo(a)pyrenu, resp. PM10. Byl proveden výpočet
množství stromů potřebného pro zachycení množství emisí benzo(a)pyrenu, které bude
emitováno záměrem“ (str. 83 napadeného rozhodnutí), a dále, že „je důležité poznamenat, že
provedené výpočty v rozptylových studiích jsou uváděny VŽDY BEZ ZOHLEDNĚNÍ OPATŘENÍ KE
SNÍŽENÍ PŘÍSPĚVKŮ ZÁMĚRU KE ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ zahrnujících výsadby zeleně.)“ (str. 85

napadeného rozhodnutí).
Jak bude uvedeno dále, navržená kompenzační opatření jsou však nadhodnocená a
silně nefunkční. Pokud tedy napadené rozhodnutí uvádí, že dojde k překročení závazných
hygienických limitů, které však bude kompenzováno provedenými opatřeními, pak s tímto
zlepšením situace není možné v žádném případě počítat. Vlivem realizace záměru tak bude
docházet k zatížení území znečištěním ovzduší nad míru únosného zatížení.
Do aktualizované rozptylové studie zároveň není zpracována změna bilance zemin
popsaná v rámci části věnující se nezákonnosti stanoviska k ověření změn záměru. Vliv více
než dvojnásobného nárůstu v bilanci zemin při stavbě MÚK Dubeč na nejbližší zástavbu tak
nebyl v rámci aktualizované rozptylové studie vyhodnocený. Přitom podle rozptylové studie
EIA „nejvyšší objem emisí suspendovaných částic frakce PM10 pochází z pojezdu po stavbě a
z nakládání se zeminou“ (str. 41 rozptylové studie EIA).
Aktualizovaná rozptylová studie zároveň nesplňuje náležitosti Metodického pokynu
Ministerstva životního prostředí, Odboru ochrany ovzduší, pro vypracování rozptylových
studií podle § 32 odst. 1 písm. e) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen
„metodický pokyn“). V aktualizované rozptylové studii konkrétně chybí:

Popis umístění záměru včetně popisu nejbližší obytné zástavby a
terénních poměrů v území;

Detailní popis liniových zdrojů dle metodického pokynu vč. parametrů
pro výpočet emisí z tunelů, informace o složení dopravního proudu dle metodického
pokynu a parametrech zadaných pro výpočet emisí do programu MEFA (plynulost
dopravy, vytíženost nákladních vozidel apod.);

Souřadnice použitých větrných růžic;

Uvedení výpočetní výšky referenčních bodů;

Správná volba specifických referenčních bodů dle metodického pokynu,
a to nejbližší obytné zástavby (v Praze – Běchovicích je zvolená adresa Do Dubče
339, ačkoli blíže MÚK Dubeč je např. adresa Do Dubče 288) a školských zařízení (na
adrese K Železnici 307 se nachází školka). Zcela nejblíže MÚK Dubeč se také nachází
sportoviště.
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Aktualizovaná rozptylová studie obsahuje také posouzení kumulativních vlivů z
výstavby D0 511 Běchovice – dálnice D1 a přeložky I/12. Podle aktualizované rozptylové
studie bylo se souběhem prací bylo počítáno v době, kdy budou u D0 realizovány
betonové konstrukce a u přeložky I/12 zemní práce (str. 59 aktualizované rozptylové
studie). Podmínka č. 16 napadeného rozhodnutí však uvádí, že „projektové přípravy stavby
SOKP 511 a stavby I/12 Běchovice – Úvaly spolu koordinovat tak, aby byly následně obě
stavby uvedeny do zkušebního provozu (předčasného užívání) ve stejném termínu.“ Závazná
podmínka je tak v napadeném rozhodnutí formulována nedostatečně. Napadené rozhodnutí
nestanoví, v jaké fázi má k souběhu s výstavbou přeložky I/12 dojít. Aktualizovaná
rozptylová studie přitom zvolila pro souběh prací záměrně fázi generující méně prašnosti.
Napadené rozhodnutí tak v tomto ohledu neodpovídá aktualizované rozptylové studii a
posouzení kumulativních vlivů tak není správné.
DÚR dále pracuje s rozptylovou studií opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů
stavby na ovzduší z června 2018 (dále jen „rozptylová studie ke kompenzačním
opatřením“). Jejím cílem je prověření, zda v souvislosti se změnami projektu, které nastaly
od doby zpracování dokumentace EIA, nedošlo ke změnám v bilanci emisí z dopravy, které
by vyžadovaly úpravu (navýšení) konečného počtu vysazovaných stromů.
Podle podmínky č. 11 stanoviska EIA je ke snížení imisního zatížení nutná výsadba
8.037 stromů. Tato podmínka vychází z typového projektu SFŽP, který kvantifikuje objem
korun porostu a následně počet dřevin, potřebný pro zachycení srovnatelného množství emisí
benzo(a)pyrenu, jaké bude emitováno pro realizaci záměru D0 511. Typový projekt SFŽP
vychází z údajů o schopnosti stromů vázat prach, k nimž uvádí informační zdroj z roku 1993.
V roce 2016 však byla publikovaná komplexní Metodika pro kvantifikaci efektu výsadeb
vegetačních bariér na snížení koncentrací suspendovaných částic (ATEM, 2016), kterou
dokumentace EIA nereflektovala.
Podle souhrnné technické zprávy „na základě metodiky SFŽP byl v dokumentaci EIA
kvantifikován objem korun porostu a následně počet dřevin, potřebný pro zachycení
srovnatelného množství emisí benzo(a)pyrenu, jaké bude emitováno pro realizaci záměru
D0 511“ (str. 267 souhrnné technické zprávy). Dle nové metodiky „zejména při určení
rozsahu tzv. kompenzačních opatření podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, je
záchyt částic stanovován, ale na základě zastaralých a zjevně silně nepřesných či spíše velmi
výrazně nadhodnocených podkladů“ (str. 182 Metodiky pro kvantifikaci efektu výsadeb
vegetačních bariér na snížení koncentrací suspendovaných částic).
Stanovené množství stromů pro zachycení částic a zejména druhovou skladbu
vegetačních pásů včetně rostlinných pater tak bylo již v dokumentaci EIA zastaralé a
nesprávné. Toto kompenzační opatření přitom má vést ke snížení imisního zatížení
benzo(a)pyrenu a tuhých znečišťujících látek. Podle nové metodiky však je jasné, že navržené
kompenzační opatření je nefunkční. Napadené rozhodnutí je proto stiženo zásadní vadou a
výpočet množství stromů je nutné ověřit dle aktuální metodiky.
Napadené rozhodnutí k tomu uvádí, že „vzhledem k tomu, že Metodika pro
kvantifikaci efektu výsadeb vegetačních bariér na snížení koncentrací suspendovaných částic
(ATEM, 2016) nebyla v době zpracování dokumentace EIA MŽP zveřejněna, byla využita
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metodika Státního fondu životního prostředí (…) Pro účely vyhodnocení opatření k
minimalizaci nepříznivých vlivů stavby na ovzduší v rámci územního řízení se jako nanejvýše
účelné jevilo využití stejné metodiky, jako byla použita v rámci procesu EIA, a to právě proto,
aby bylo možné na základě identických výpočetních postupů ověřit aktualizované emisní
bilance stavby z hlediska návrhu opatření k minimalizaci nepříznivých vlivů stavby na ovzduší
(tedy počtu stromů). (str. 84 napadeného rozhodnutí).“
Stavební úřad tedy akceptoval využití metodiky, která vychází ze zastaralých, silně
nepřesných a nadhodnocených podkladů, ačkoliv měl k dispozici metodiku novější. I
v tomto případě tak stavební úřad zcela rezignoval na zjištění řádného skutkového stavu a
posouzení účinnost kompenzačních opatření. Pokud stavební úřad uvádí, že využití zastaralé
metodiky se jevilo jako účelné s ohledem na ověření návrhu minimalizačních opatření, pak se
jedná dle odvolatele o nesmysl, který není podložený žádnými racionálními argumenty.
Dále je nutné zdůraznit, že v rámci územního řízení musí být prokázáno, že záměr
nevyvolá překročení imisních limitů, resp. že tam, kde již tyto limity překročeny jsou
(především území kolem stavby 510), nedojde k dalšímu zhoršení stávajícího stavu.
Předložená dokumentace však takové záruky neposkytuje. Dokumentace a odborné podklady
totiž do značné míry vychází ze stanoviska EIA a z dokumentů zpracovaných v rámci
posouzení vlivů na životní prostředí. Jak ovšem bylo uvedeno již výše, v rámci tohoto
posouzení bylo chybně stanoveno dotčené území, v důsledku čehož v rámci něho nebyly
vyhodnoceny vlivy na území kolem stavby 510 a tato vada není napravena ani v podkladech
předložených v rámci územního řízení.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je zřejmé, že posouzení vlivů záměru
na ovzduší je zatíženo zcela zásadními vadami. Z těchto důvodů není možné záměr
v současné podobě v daném území vůbec umístit. Rozptylová studie EIA, aktualizovaná
rozptylová studie a rozptylová studie ke kompenzačním opatřením obsahují celou řadu
výše popsaných nedostatků. Vzhledem k nesprávnosti těchto podkladů nemohly být
řádně posouzeny vlivy změn záměru na životní prostředí a lidské zdraví.
Odvolatel v tomto ohledu považuje napadené rozhodnutí a závazná stanoviska
Krajského úřadu Středočeského kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství č. j.
065062/2018/KUSK ze dne 10. 7. 2018 a č. j. 163541/2019/KUSK ze dne 6. 1. 2020, která
se s nedostatky podkladových dokumentů nevypořádaly, za nesprávná a nezákonná.
Stavební úřad v souvislosti s vlivem záměru na ovzduší nepostupoval v souladu
s ustanovením § 3 správního řádu a nezjistil v daném případě řádně stav věci, o němž
nejsou důvodné pochybnosti.
6.

Věcně nesprávné posouzení vlivů záměru na hluk

Co se týče problematiky hluku, v rámci posouzení EIA byl v únoru 2017 jako příloha
dokumentace zpracován dokument s názvem „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511,
Akustické posouzení“ (dále jen „akustické posouzení EIA“). K problematice hlukové zátěže
akustické posouzení EIA uvádí, že „u několika komunikací dochází v průběhu denního a
nočního období k mírnému zhoršení akustické emisní situace a to max. do 0,9 dB (např.
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SOKP 510, SOKP 512, Vysočanská radiála)“ (str. 59 akustického posouzení EIA). Podobně
akustické posouzení EIA uvádí, že „vypočtená změna akustické situace je především u staveb,
u kterých jsou již navržena a realizována rozsáhlá protihluková opatření nebo je u nich
plánováno rozšíření protihlukových opatření (např. SOKP 510) a to právě pro
předpokládané výhledové intenzity dopravy, a tedy pro období, kdy je počítáno i s SOKP 511.
Maximální změna akustické emisní situace + 0,9 dB, je změnou, která byla zjištěna přímo u
komunikace“ (str. 30 akustického posouzení EIA).
Nárůst hluku vlivem záměru byl tak vyčíslen maximálně do 0,9 dB v denní a noční
době.
Akustické posouzení EIA ovšem s tímto zhoršením již dále nijak nepracuje ani ho
neřeší, naopak se věnuje pozitivním vlivům stavby 511 na jiné části území. Podle tabulky č.
28 dokumentace EIA je ovšem zřejmé, že rozdíl 0,9 dB vyjadřuje pouze srovnání roku 2025
se záměrem a bez něho. Pokud vezmeme v potaz dlouhodobý výhled k roku 2040+, je již
nárůst hlučnosti vyšší než 1 dB. Takovýto rozdíl považuje odvolatel za hodnotitelnou
významnou změnu.
Podle těchto skutečností se tak přitom nemůže jednat o tzv. nehodnotitelnou změnu
podle § 20 odst. 5 nařízení č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací. Citované ustanovení navíc „nelze použít pro hodnocení výsledků měření vzhledem k
hodnotě HL, ale výhradně pro posuzování významnosti změny určujícího ukazatele hluku
např. před a po realizaci protihlukového opatření,“ jak uvádí dokument s názvem „Odborné
doporučení pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí“ Zdravotního ústavu
se sídlem v Ostravě z března 2018). Uvedené území tedy bude realizací záměru významně
ovlivněno, ač není zařazeno mezi dotčené území ve smyslu § 3 písm. c) zákona o posuzování
vlivů. Rozsah posuzovaného území je tedy nedostatečný. Ač byla tato skutečnost namítána
již během veřejného ústního jednání, napadené rozhodnutí se s tímto nijak nevyrovnalo.
Akustické posouzení EIA následně uvedené skutečnosti bagatelizuje s tím, že se jedná
o stavby „u kterých jsou již navržena a realizována rozsáhlá protihluková opatření nebo je u
nich plánováno rozšíření protihlukových opatření (např. SOKP 510) a to právě pro
předpokládané výhledové intenzity dopravy a tedy pro období, kdy je počítáno i s SOKP 511“
(str. 59 akustického posouzení EIA). Podle akustického posouzení EIA bude hlukový stav po
realizaci záměru „z hlediska celkového počtu všech hodnocených obyvatel z akustického
hlediska příznivější, než stávající stav varianta stav bez realizace záměru. Ve vyšších
hlukových pásmech je ve variantě se záměrem vždy nižší počet ovlivněných obyvatel než v
ostatních posuzovaných stavech. Uvedená skutečnost je způsobena vlivem zprovoznění SOKP
511 a související přeložky I/12 na snížení dopravního zatížení u okolních stávajících
komunikací“ (str. 60 akustického posouzení EIA).
Problematiku těchto protihlukových opatření (data jejich realizace, odhadu jejich
účinnosti apod.) ovšem akustické posouzení EIA zcela vylučuje z rozsahu posouzení s tím,
že tato otázka není předmětem záměru. Je přitom evidentní že zprovoznění záměru bude
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mít významný negativní dopad také na stavbu 510. Stavební úřad však odmítá posuzovat tuto
problematiku uceleně a odmítá jakékoliv požadavky na podmínění zprovoznění záměru
realizací protihlukových opatření na stavbě 510.
S problematikou protihlukových opatření na úseku 510 je tedy pracováno zcela
účelově. Tato opatření, ač nejsou podle stavebního úřadu předmětem tohoto řízení,
odůvodňují přípustnost realizace záměru a zatížení již dnes nadlimitně zatíženého území. Na
druhou stranu dokumentace EIA či akustické posouzení EIA tato opatření nijak blíže neřeší,
nestanoví žádné podmínky jejich realizace a jejich účinnost se nepokouší ani odhadovat. Bez
nich by přitom nebylo možné záměr s ohledem na emise hluku a další vlivy vůbec
realizovat.
Napadené rozhodnutí přitom uvádí, že „jak vyplývá ze závazného stanoviska EIA pro
stavbu SOKP 510 (dostupné z https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/ EIA_MZP244), vliv SOKP
511 na stavbu SOKP 510 byl hodnocen v rámci řízení o posouzení vlivu na životní prostředí
stavby SOKP 510, a to se souhlasným závěrem“ (str. 73 napadeného rozhodnutí). Odkaz na
souhlasné stanovisko EIA vydané v roce 2013 k záměru SOKP 510 (MZP244) je přitom zcela
nesmyslný, jelikož toto starší stanovisko logicky nemůže předjímat důsledky nově
posuzovaného záměru stavby 511 (předloženého v roce 2017).
Při překročení hygienického limitu hluku přitom nelze do území umístit další záměr,
který dále zvýší hlukovou zátěž v daném území. Pokud tedy je tedy v současné době v území
kolem úseku SOKP 510 překračován hygienický limit hluku a záměrem dle výsledků
akustické studie EIA dojde k dalšímu zhoršení situace, je potřeba v rámci realizace záměru
tuto skutečnost bezpodmínečně řešit, a nikoliv jenom dále prohlubovat nezákonný stav a
odkazovat na to, že se jedná o jinou pozemní komunikaci.
V rámci probíhajícího územního řízení bylo předloženo „Akustické posouzení změn
technického řešení záměru“ ze srpna 2018 č. 18.0361-04 (dále jen „akustické posouzení“).
Nejedná se však o hlukovou studii, která by se zabývala záměrem jako celkem, ale pouze o
posouzení změn technického řešení pro účely vydání stanoviska k ověření změn záměru.
Akustické posouzení počítá s umístěním nízkohlučného povrchu v úseku 75,5 – 76,0
přes údolí u obce Kuří. Naproti tomu napadené rozhodnutí uvádí, že „vozovky budou s
netuhým krytem, v úsecích SO 101 km cca 64,00-65,00 a 75,50-76,00 a dle provedených
hlukových studií budou navrhovány obrusné vrstvy z asfaltových směsí se sníženou
hlučností.“ Tato skutečnost je přitom zařazena mezi nepodstatné změny záměru, jelikož dle
stavebního úřadu „obrusnou vrstvu stále tvoří asfaltová směs, tudíž nedojde ke změně svrchní
vrstvy vozovky. Tato změna se tak na akustické situaci neprojeví.“
Napadené rozhodnutí je tedy v tomto ohledu v rozporu s akustickým posouzením a
akustickou studií EIA. Tvrzení stavebního úřadu o tom, že se změna povrchu neprojeví není
ničím podložené. Samotné napadené rozhodnutí uvádí, že konstrukce vozovky bude teprve
upřesňována v dalších stupních projektové dokumentace. Toto opatření zároveň nebylo v
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rámci dokumentace pro územní řízení žádným způsobem podrobněji posouzeno či
hodnoceno. Není tedy jasné, zda se jedná o opatření dostačující z hlediska dodržení
hygienických limitů hluku. Z napadeného rozhodnutí ani odborných podkladů nevyplývá, že
by byla podrobněji konkretizována kategorie tichého povrchu, pouze se konstatuje, že
konstrukce vozovky budou upřesňovány v dalších stupních dokumentace.
Napadené rozhodnutí přitom uvádí, že „v okolí trasy SOKP 511 jsou navrhována
rozsáhlá protihluková opatření, a to v podobě protihlukových stěn (navrženo 16 stěn),
protihlukových valů (navrženo 14 valů) a nízkohlučného povrchu. Dalšími doporučenými
protihlukovými opatřeními je použití nízkohlučných mostních závěrů a akustická úprava
koncových částí tunelů. Na základě uvedených protihlukových opatření je deklarováno
splnění hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, v souladu s
nařízením vlády č. 272/2011 Sb.“ (str. 99 napadeného rozhodnutí). Odvolatel nerozumí tomu,
jak může stavební úřad tvrdit, že jsou hygienické limity hluku splněny v okamžiku, kdy není
jasné, jaká podoba nízkohlučného povrchu bude zvolena.
Takový postup je nepřípustný, neboť jak bylo uvedeno výše, soulad záměru
s limity stanovenými na ochranu lidského zdraví z hlediska hluku musí být jednoznačně
prokázán již v rámci územního řízení a nelze odkazovat na další stupně přípravy.
Odvolatel dále podotýká, že obdobné povrchy prozatím nejsou na mostech realizovány, a
tudíž by se mohlo jednat o problém také z technického hlediska. Tím se však napadené
rozhodnutí nezabývá.
Závazné stanovisko Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 9. 10. 2018, č. j.
HSHMP 55431/2018 (dále jen „stanovisko HSHMP“), uvádí, že součástí dokumentace je
akustická studie vypracovaní společností EKOLA group, s. r. o., v srpnu 2018 č. 18.0307-04
s tím, že tento dokument má predikovat dodržení hygienických limitů hluku z budoucího
provozu stavby. Taková akustická studie však není součástí spisové dokumentace. Mimo to
bylo v srpnu 2018 uvedenou společností zpracováno pouze akustické posouzení, které ovšem
nehodnotilo záměr jako celek, ale zabývalo se pouze změnou technického řešení.
Tento postup dotčeného orgánu je přitom v rozporu se zákonem, jelikož Hygienická
stanice pouze bez dalšího odkázala na podklad předložený jedním z účastníků řízení, aniž by
jakkoli hodnotila jeho správnost, úplnost apod.
Stanovisko HSHMP se samo nezabývá posouzením záměru z hlediska zájmů
chráněnými zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zejména z hlediska
hlukové zátěže. Jediné vlastní odůvodnění stanoviska HSHMP lze spatřovat ve větě
„předložená projektová dokumentace na výše uvedenou stavbu je v souladu se zájmy
chráněnými orgánem ochrany veřejného zdraví.“ Toto prosté konstatování jistě nelze
považovat za řádné odůvodnění závazného stanoviska ve smyslu § 149 odst. 2 správního řádu,
obzvláště u tak významného záměru, jakým je SOKP 511. Z tohoto důvodu považuje
odvolatel stanovisko HSHMP za nezákonné.
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Podle akustického posouzení „protihluková stěna ve středním dělicím pásu směrem u
mostu přes Počernický rybník ze stavby 510 je oproti původnímu řešení ukončena ve staničení
cca 64,0 km z důvodu nutnosti umístění přejezdu středního dělícího pásu“ (str. 16 akustického
posouzení). Přerušení protihlukové stěny je přitom z hlediska šíření hluku negativním jevem,
který je nutné dále kompenzovat např. vyšším valem či protihlukovými stěnami po stranách
komunikace. Z akustického posouzení však není zřejmé, zda bylo dostatečné navýšení
ochrany na krajích komunikace realizováno.
Podle odvolatele to však není pravděpodobné s ohledem na další skutečnosti uváděné
v napadeném rozhodnutí. Napadené rozhodnutí totiž uvádí, že na stavbě SOKP 510 přes
Počernický rybník bude provedeno mimo jiné rozšíření komunikace na 2x3 pruhy + 2x1
odbočovací (resp. připojovací) pruh. V rámci dokumentace EIA záměru s názvem „Pražský
okruh, stavba 510 „Satalice-Běchovice“ je v kapitole Charakteristika opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí pro fázi
projektových příprav stanovena podmínka, podle které se nesmí zvětšovat šířka mostního
tělesa přes Počernický rybník. V tomto ohledu tak při rozšíření komunikace za současného
zachování šířky mostního tělesa není možné očekávat, že by došlo k realizaci účinných
protihlukových opatření při současném přerušení protihlukové stěny.
Předložené odborné podklady dále rezignují na řádné posouzení řešení negativních
vlivů záměr v území, do kterého bude převedena doprava z kapacitně přetížených komunikací
v Praze. V rámci dokumentu s názvem „Hodnoceni zdravotních rizik – hluk“ z února 2017
(dále jen „hodnocení zdravotních rizik“) je uvedeno, že „na základě dostupných podkladů
lze vyslovit předpoklad pozitivního příspěvku záměru ke snížení míry nepříznivých účinků
hluku pro obyvatele objektů v okolí části dotčených komunikací, u části dotčených komunikací
lze předpokládat, že nedojde k hodnotitelným změnám v nepříznivých účincích hluku ze
silniční dopravy vlivem záměru SOKP 511. Vzhledem k tomu, že lze očekávat prokazatelné
zlepšení akustické situace u významných, ve stávajícím stavu kapacitně přetížených
komunikací v Praze (např. ulice Spořilovská, Brněnská, Jižní spojka), lze i minimální
příspěvek záměru ke zlepšení akustické situace a tím i ke snížení míry nepříznivých účinků
hluku hodnotit pozitivně.“ (str. 60 hodnocení zdravotních rizik). Z těchto důvodů lze podle
jednotlivých dokumentů záměr hodnotit pozitivně s ohledem na hlukové zatížení. Pozitivně
již ovšem nelze hodnotit situaci v samotném území, ve kterém se má záměr nacházet. To
ovšem odborné podklady ignorují.
Vzhledem k výše uvedenému tedy byly nesprávně posouzeny vlivy záměru na
životní prostředí z hlediska hluku. Z těchto důvodů není možné záměr v současné
podobě v daném území vůbec umístit. Akustická studie EIA a akustické posouzení jsou
tak věcně nesprávná, jelikož obsahují celou řadu výše popsaných nedostatků. Vzhledem
k nesprávnosti těchto podkladů nemohly být řádně posouzeny vlivy změn záměru na
životní prostředí a lidské zdraví.
Odvolatel v tomto ohledu považuje napadené rozhodnutí a závazné stanovisko
Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 9. 10. 2018, č. j. HSHMP 55431/2018,
které se s nedostatky podkladových dokumentů nevypořádaly, za nesprávná a
nezákonná.
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Stavební úřad v souvislosti s vlivem záměru na ovzduší nepostupoval v souladu
s ustanovením § 3 správního řádu a nezjistil v daném případě řádně stav věci, o němž
nejsou důvodné pochybnosti.

7.

Věcně nesprávné posouzení zatížení území

Dle ustanovení § 11 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, nesmí být území
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení. Podle navazujícího ustanovení § 12
odst. 1 tohoto zákona se přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní
hodnoty stanovené zvláštními předpisy. Tyto hodnoty se stanoví v souladu s dosaženým
stavem poznání tak, aby nebylo ohrožováno zdraví lidí a aby nebyly ohrožovány další živé
organismy a ostatní složky životního prostředí.
Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 31. 1. 2012, č. j. 1 As 135/2011–246, uvedl,
že „limity využití území představují hranice pro využití území, a to hranice zpravidla
nepřekročitelné; jedním z limitů využití území je také hladina hluku.“ Tyto limity jsou
stanoveny právními předpisy proto, aby byly dodržovány. Nejsou tedy jen nějakým
doporučením, nebo dokonce nijak nesankcionovaným přáním zákonodárce. Dále se v tomto
rozsudku Nejvyšší správní soud ztotožnil se závěrem, 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. S tímto
závěrem… Cit. závěr důsledně respektuje základní zásadu práva životního prostředí
označovanou jako zásada přípustné míry znečišťování životního prostředí, podle níž území
nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení (§ 11 a § 12 zákona o
životním prostředí…).“
Ačkoliv se citovaný rozsudek týkal problematiky hluku, jeho závěry lze nepochybně
vztáhnout i na imisní limity týkající se znečištění ovzduší, které rovněž představují limit
využití území. Dodržení limitů stanovených na ochranu lidského zdraví z hlediska hluku a
znečištění ovzduší musí být prokázáno právě ve fázi územního řízení o umístění určité
stavby, která může být zdrojem těchto negativních vlivů. To lze dovodit také z ustanovení §
90 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, podle něhož stavební úřad v územním řízení posuzuje,
zda je záměr žadatele také v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, tedy včetně
zákona o životním prostředí, zákona o ovzduší či zákona o ochraně veřejného zdraví.
Obdobný závěr vyslovil také Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 21. 6. 2012, č. j.
1 Ao 7/2011–526, v němž uvedl, že „stavební úřad totiž není v územním řízení oprávněn
umístit stavbu, v důsledku jejíhož provozu by v daném území došlo k překročení imisních
limitů znečištění ovzduší a nejvyšších přípustných hodnot hluku“ (bod 105. rozsudku č. j. 1
Ao 7/2011–526) a že „posuzování imisních limitů znečištění ovzduší a nejvyšších přípustných
hodnot hluku má své místo především v územním řízení v rámci realizace konkrétního
záměru.“ (bod 551. rozsudku č. j. 1 Ao 7/2011–526).
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Záměr přitom bude zdrojem významných negativních vlivů na životní prostředí.
Zároveň bude SOKP 511 ovlivňovat kromě území, do něhož má být umístěn také území
navazující (území Horních a Dolních Počernic a Černého mostu). Černý most je přitom již
nyní negativně ovlivněno dopravou na úseku SOKP 510 a výstavbou SOKP 511 dojde
k propojení těchto úseků a dalšímu zásadnímu nárůstu dopravy.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je patrné, že negativní vlivy spojené se
záměrem nebyly řádně popsány a vyhodnoceny. V dokumentaci předložené stavebníkem
pak byly významně podhodnoceny a bagatelizovány. Přitom již v současnosti dochází
v předmětném území k překračování závazných hygienických limitů hluku a imisních limitů
pro znečištění ovzduší. Již nyní tedy v tomto území existuje nezákonný stav, který nesmí být
dále zhoršován, neboť by se jednalo o rozpor s výše uvedeným zákazem zatěžování území
nad přípustnou míru.
Odvolatel tedy shrnuje, že v rámci DÚR nebylo prokázáno dodržení limitů
stanovených na ochranu lidského zdraví z hlediska hluku a znečištění ovzduší,
v důsledku čehož je záměr v rozporu s ustanovením § 90 odst. 1 písm. c) stavebního
zákona a § 11 a 12 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.
8.

Věcně nesprávná a nezákonná závazná stanoviska

Stavební úřad vyzval dne 2. 3. 2020 k vzájemné součinnosti některé orgány ochrany
přírody a krajiny ve věci nezákonných závazných stanovisek ke kácení dřevin rostoucích
mimo les. Některé z těchto orgánů pak v rozporu s ustanovením § 4 odst. 4 stavebního zákona
(Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem nebo závazným stanoviskem.) vydaly
nová závazná stanoviska, která se liší i svým obsahem (například upuštěním od uložení
náhradní výsadby).
Napadené rozhodnutí k tomu uvádí: „Pokud je namítán nezákonný postup orgánů
ochrany přírody a krajiny při vydávání nového zákonného stanoviska ke kácení, je stavební
úřad toho názoru, že postup dotčených orgánů byl právně konformní, když je nutné
konstatovat, že zákonný požadavek na zachování kontinuity dle § 4 odst. 4 stavebního zákona
nelze předřadit před zásadu zákonnosti a materiální pravdy. Současně platí, že věcným
adresátem závazného stanoviska je stavební úřad, který jeho závěry následně prostřednictvím
tohoto rozhodnutí adresuje třetím osobám.“
Odvolatel s výše uvedenou argumentací nesouhlasí.
Úřad Městské části Praha – Dubeč byl vyzván k součinnosti z důvodu neurčitosti
podmínek náhradní výsadby. Úřad vydal závazné stanovisko ke kácení, č.j. 00290/2020
MCPDUB/2 ze dne 20.5.2020, ve kterém však od podmínky náhradní výsadby zcela upustil
s odůvodněním: „neboť přihlédl k tomu, že součástí projektu silničního okruhu je i rozsáhlá
výsadba pásů izolační zeleně kolem komunikace.“ Úřad přitom původně v závazném
stanovisku požadoval výsadbu zeleně i v tzv. izolačních zelených pásech přislíbených Radou
hl. m. Prahy v usnesení č. 2315 ze dne 30. 8. 2018. Izolační zelené pásy přislíbené Radou hl.
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m. Prahy nejsou součástí tohoto řízení a nejsou ani závazně schváleny v jiném řízení.
Obdobná platí i pro závazné stanovisko Úřadu Městské části Praha – Kolovraty vydal, zn. CJ
0908/2020 MCKOLOVRATY ze dne 15.6.2020.
Není zřejmé, jak omezení náhradní výsadby může přispět k dodržení zásady
zákonnosti a materiální pravdy. Naopak z výše popsaného postupu lze usuzovat, že ukládaná
náhradní výsadba není přiměřená ve smyslu požadavku ustanovení § 9 odst. 1 zákona o
ochraně přírody a krajiny.
9.

Chybějící koordinace rozšíření SOKP 510

Podmínka č. 17 napadeného rozhodnutí stanoví: „Stavba bude věcně, technicky a
časově koordinována se stavbami:
- Zkapacitnění stavby SOKP 510 (Pražský okruh – stavba 510 Satalice – Běchovice)
vč. mostu přes Počernický rybník tak, aby stavba SOKP 511 nebyla uvedena do zkušebního
provozu (předčasného užívání) dříve, než Zkapacitnění stavby SOKP 510 (Pražský okruh –
stavba 510 Satalice – Běchovice) vč. mostu přes Počernický rybník.
- Hostivařská spojka (MÚK Uhříněves na SOKP 511 – Kutnohorská ul.) tak, aby
projektová příprava staveb mohla probíhat současně.“
Zkapacitnění stavby SOKP 510 není v současné době předmětem řízení, není
povoleno žádným rozhodnutím. Již v současné době je proto zřejmé, že výše uvedenou
podmínku nebude možné naplnit. SOKP 511 bude realizován velmi pravděpodobně mnohem
dříve než zkapacitnění SOKP 510 a bude tak užíván již před zkapacitněním SOKP 510.
Posouzení vlivů na životní prostředí pro záměr SOKP 510 (stanovisko ze dne 23. 5.
2014, č.j.: 3310/ENV/14) uvádí: „Předmětem záměru je zkapacitnění stávajícího
provozovaného úseku Pražského okruhu, stavby 510 (Satalice – Běchovice), který zahrnuje
změnu uspořádání stavby 2 + 2 jízdní pruhy na 3 + 3 jízdní pruhy. Komunikace bude
rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 – 1,75 m.“
Dokumentace na str. 282, v bodu D. IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí uvádí: „Nezvětšovat
šířku mostního tělesa přes Počernický rybník.“
Výše uvedená podmínka zkapacitnění SOKP 510 je tak v rozporu s provedeným
posouzením vlivů na životní prostředí. Posouzení vlivů na životní prostředí bude zapotřebí
aktualizovat a zkapacitnění SOKP 510 tím bude ještě oddáleno.
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IV.
Závěrečný návrh
Na základě výše uvedeného odvolatel navrhuje, aby odvolací orgán rozhodnutí o
umístění stavby „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511 Běchovice – dálnice D1“ ze dne
30. 7. 2020, č.j.: P22 7892/2020 OV 04, sp.zn.: MC22 1491/2018 OV 04 zrušil a řízení
zastavil nebo věc vrátil k novému řízení orgánu prvního stupně.

Městská část Praha 20,
Mgr. Petr Měšťan, starosta

Příloha:
-

napadené rozhodnutí

29

