Příloha

Zápis z 11. zasedání komise životního prostředí Rady MČ Praha 22
dne 6. 6. 2018
Účastníci: viz prezenční listina KŽP
Jednání komise životního prostředí (dále komise) bylo svoláno na žádost pana starosty, který komisi
pověřil zformulováním připomínek k oznámení zjišťovacího řízení ke stavbě č. 42823,3 Propojovací
komunikace Kutnohorská – SOKR (dále Hostivařská spojka) z pohledu ochrany životního prostředí.
Toto byl jediný bod jednání.
MČ obdržela oznámení o zahájení zjišťovacího řízení (EIA) k výše uvedené stavbě s žádostí o zaslání
vyjádření územně samosprávného celku, a to nejpozději do 30 dnů od vyvěšení oznámení (do 14. 6.
2018).
RMČ projedná připomínky k oznámení na svém 85. zasedání dne 13. 6. 2018 a poté budou odeslány
příslušnému úřadu (MHMP).
Členové komise měli možnost se s materiálem předem seznámit v sekretariátu pana starosty nebo
prostřednictvím webových stránek CENIA, kde jsou včetně příloh k dispozici od zahájení zjišťovacího
zřízení.
K problematice Hostivařské spojky se rozvinula diskuze. Byly vymezeny okruhy, na které je podle
členů komise třeba se při přípravě této stavby zaměřit. Propojovací komunikace je vedená v blízkosti
chráněných částí přírody a protíná také klidovou zónu v okolí Podleského rybníka sloužící občanům ke
krátkodobé rekreaci, odpočinku a sportu.
1) Hluková zátěž
Protihluková opatření jsou navržena nedostatečně. Měla by být realizována v celém úseku
Hostivařské spojky od ulice Bečovská až po MÚK Uhříněves, a to nejen směrem k zástavbě, ale
i směrem ke klidové zóně u Podleského rybníka, tj. po obou stranách komunikace. V místech, kde je
komunikace vedena v úrovni terénu, je třeba vytvořit dostatečně široký pásu izolační zeleně a na
estakádě omezit šíření hluku průhlednými protihlukovými stěnami. Hlukovou zátěž je třeba také omezit
použitím „tichého asfaltu“.
2) Prostupnost krajiny
Z důvodu zachování dostupnosti klidové zóny v okolí Podleského rybníka je třeba v celém úseku
Hostivařské spojky důsledně trvat na mimoúrovňovém řešení křížení se stávajícími cyklotrasami,
případně trasami pro pěší. Zároveň je třeba promítnout nové vedení cyklotrasy A24 procházející
přes MÚK Uhříněves do napojení na cyklotrasu A239 se zachováním mimoúrovňového křížení.
3) Ochrana zvláště chráněných druhů
Vzhledem k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů (vydra) je třeba doložit žádost o udělení
výjimky a důsledně dodržet stanovené podmínky.

Návrh usnesení RMČ:
1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí dne 6. 6. 2018.
2. RMČ souhlasí s připomínkami komise životního prostředí a ukládá starostovi uplatnit připomínky
ve vyjádření MČ ve zjišťovacím řízení ke stavbě č. 42823,3 Propojovací komunikace Kutnohorská
– SOKR (Hostivařské spojky).

Zapsala: Ing. Dana Sopoušková

Ověřil: RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc.

