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Vìc: "Komunikaèní propojení MÈ Praha 12 a Pražským okruhem, stavbou SOPK 513 køižovatkase SOPK Komoøany,stavba è. 8560" - veøejnéprojednání dokumentace a
posudku dle zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedi,
v platném znìní
Dne 23.1.2008 se uskuteènilo veøejné projednání dokumentace a posudku dle zákona è.
100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí,v platném znìní (dále jen zákon) zámìru
"Komunikaèní propojení MÈ Praha 12 a Pražským okruhem, stavbou SOPK 513 - køižovatka
se SOPK Komoøany, stavba È. 8560" (dále jen zámìr) za úèasti pøíslušného úøadu,
zpracovatele dokumentace, posudku, oznamovatele, zástupcù dotèených územnì
samosprávných celkù, dotèených správních úøadùa zástupcù veøejnosti.

Vzhledem k tomu, že v prùbìhu veøejného
projednáníse prokázalo,že nìkteré podstatné
otázky a pøipomínkynebylo možno projednat a dále, že je nutno zajistit další údaje pro

projednání,povìøenáosobav souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky MŽP È. 457/2001Sb. , o
odbornézpùsobilostia o úpravì nìkterých dalšíchotázeksouvisejícíchs posuzovánímvlivù na
životní prostøedíveøejnéprojednánípøerušila s tím, že požaduje pøepracovatdokumentaci
následovnì:
- zvolit takový zpùsob vyhodnocení, aby bylo možné stanovit nejšetrnìjší reálnou
variantu v daném území z hlediska životního prostøedía veøejnéhozdraví (stanovit poøadí
variant) a do hodnocení zahrnout i variantu "šikmou", uplatnìnou OS Ateliér pro ŽP
- do vyhodnocení zahrnout i varianty SEA (vyhodnocení vlivù na životní prostøedí podle
§ 10i zákona - zmìna ÚPn Z 1439/00)
- rozpracovat zdùvodnìní realizace zámìru z dopravního hlediska v širších souvislostech
- vyhodnotit z hlediska životního prostøedí a veøejného zdraví pøeložku železnièní trati
(pokud je vyvolanou investicí)
- pøi pøepracovaní dokumentace využít všechny relevantní pøipomínky obdržené
k dokumentaci, posudku a též pøipomínkyuplatnìné na veøejnémprojednání.
Pøíslušný úøad požaduje pøedložit16 pare dokumentacevèetnì elektronické podoby. Tato
dokumentace bude následnì zveøejnìna v souladu se zákonem.
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