Informace odboru ochrany ovzduší podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, k žádosti o závazné stanovisko podle § 11 odst. 1 písm. b) k umístění
stavby parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání.
Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, obdrželo dne 22. května 2013 žádost
společnosti Inženýring dopravních staveb a.s., Na Moráni 3/360, 128 01, Praha 2, IČ: 279
23 673, o závazné stanovisko podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, k územnímu řízení pro stavbu „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru –
Depo Písnice (včetně depa)“. Téhož dne bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci.
Investorem záměru je Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s., se sídlem Sokolovská 217/42, 190
22, Praha 9, IČ: 000 05 886.
Předmětem záměru je výstavba a provoz nové trasy I.D metra s celkovou provozní délkou
10,5 km (provozní úsek I.D1 Pankrác – Nové Dvory s délkou 4,1 km, provozní úsek I.D2
Nové Dvory – Depo Písnice s délkou 3,7 km a provozní úsek I.D3 Pankrác – Náměstí Míru
s délkou 2,7 km) a celkem 10 stanicemi – Náměstí Míru, Náměstí Bratří Synků, Pankrác,
Olbrachtova, Nádraží Krč, Nemocnice Krč, Nové dvory, Libuš, Písnice a Depo Písnice.
Trasa prochází přes katastrální území Vinohrady, Vršovice, Nusle, Michle, Krč, Lhotka,
Kamýk, Libuš, Písnice a Kunratice.
Součástí záměru je i výstavba a provoz záchytného parkoviště typu P + R („zaparkuj a jeď“)
u stanice Depo Písnice. Jedná se o dvě parkovací plochy s celkovou kapacitou 870
parkovacích stání (220 parkovacích stání je navrženo na volné ploše a 650 parkovacích stání
na střeše budoucího objektu depa metra).
Dne 1. srpna 2013 vydal odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí souhlasné
závazné stanovisko (č.j.: 45533/ENV/13) pro navazující územní řízení pro stavbu „Výstavba
trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru – Depo Písnice“ k umístění stavby parkoviště
s kapacitou nad 500 parkovacích stání podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona o
ochraně ovzduší.
Bližší informace lze získat na odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.

