Informace podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 201/2012 Sb.“), týkající se závazného stanoviska k
umístění stavby kapacitní pozemní komunikace, vydaného podle § 11 odst. 1 písm. b)
zákona č. 201/2012 Sb.
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I (dále jen „MŽP“)
obdrželo dne 4.2.2021 žádost č.j. APIS-64/2021-510 ze dne 3.2.2021 investora Ředitelství
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČO 65993390,
zastoupeného na základě plné moci ze dne 12.11.2020 společností Ateliér projektování
inženýrských staveb,s.r.o., se sídlem Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO
61853267, o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb.
pro účely územního řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu „D0 510 zkapacitnění“, ve
smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Přílohou této žádosti byla Konsolidovaná dokumentace pro územní rozhodnutí, vypracovaná
v únoru 2020 žadatelem. Dne 16.2.2021 žadatel svou žádost doplnil dopisem č.j. APIS66/2021-510 ze dne 15.2.2021, jehož přílohou byla rozptylová studie, vypracovaná v únoru
2020 společností EKOLA group, spol. s r.o., se sídlem Mistrovská 4, 108 00 Praha 10, IČO
63981378, dne 24.2.2021 pak žadatel svou žádost doplnil dopisem č.j. APIS-67/2021-510 ze
dne 17.2.2021, jehož přílohou byl návrh kompenzačních opatření ke snížení vlivů záměru na
kvalitu ovzduší, vypracovaný v únoru 2020 týmž autorem. Ministerstvo životního prostředí,
odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen „MŽP OPVIP“)
vydalo dne 23.5.2014 pod č.j. 3310/ENV/14 stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru
na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (dále
jen „zákon č. 100/2001 Sb.“). Dne 12.4.2016 vydalo MŽP OPVIP pod č.j. 81109/ENV/15
k tomuto stanovisku souhlasné závazné stanovisko k ověření souladu dle zákona č. 100/2001
Sb.. Dle předložené dokumentace se navrhuje zkapacitnění stávající stavby dálnice D0 (úsek
510), spočívající zejména v rozšíření obou jízdních pásů o cca 0,5 – 1,5 m, rekonstrukci
některých mostů, stavbě dvou nových mostů uvnitř mimoúrovňové křižovatky Horní Počernice,
zajištění správné funkce odvodnění, výstavbě protihlukových opatření a úpravě dálniční
telematiky.
Po prostudování obdržené žádosti a jejích příloh vydalo MŽP dne 4.3.2021 pod č.j.
MZP/2021/500/381, podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., k umístění stavby
předmětné pozemní komunikace souhlasné závazné stanovisko, a to za závazné podmínky, že
navýšení imisních koncentrací prachových částic PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyrenu vlivem

provozu záměru bude kompenzováno výsadbou dřevin před zprovozněním záměru. Vysazeno
bude alespoň 2177 stromů, o minimálním objemu koruny u každého stromu 4 m3. Žadatel zajistí
i následnou péči o stromy a jejich údržbu během provozu stavby. Podrobný plán výsadby
žadatel zpracuje v dokumentaci pro stavební rozhodnutí předmětné stavby a to tak, aby byly
splněny předpoklady v Podpůrných opatřeních k aktualizovaným programům zlepšování
kvality ovzduší pro období 2020+, zde konkrétně k Programu zlepšování kvality ovzduší pro
Aglomeraci Praha CZ01.
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