
Záznam

z jednání skupiny odborníků ustanovených ve smyslu usnesení vlády č. 104
(z 19. 9. 2007) pro vyhodnocení variantního řešení vybraných úseků pozemních

komunikací

Jednání se konalo 11. června 2008 na Dopravní fakultě ČVUT v Praze 1, Konviktská 20

Přítomni: Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc.,  Prof. RNDr. Vlad. Bejček, CSc., 
Doc. Ing. Václav Beran, DrSc., Ing. Petr Holcner, Ph.D., Mgr. Petr Karlík,
Prof. Ing. Frant. Lehovec, CSc., Prof. Ing. Václav Melichar, CSc., 
Prof. Ing. Petr Moos, CSc., Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc., Mgr. Aleš Kuták

Omluveni: Prof. Ing. Jiří Stráský, DrSc.

1. Zahájení

Prof. Lehovec přivítal přítomné a stručně charakterizoval aktivity investora při přípravě
prvního zasedání expertní skupiny, tj. zpracování studií k jednotlivým posuzovaným tématům.

2. Projednání obsahu a záměru usnesení vlády

Členové expertní skupiny, kteří se podíleli na přípravě usnesení vlády uvedli základní
cíle  přijatého  usnesení  a  očekávané  výsledky  práce  skupiny  odborníků.  Bylo  přijato
doporučení, aby skupina expertů přijímala závěry především na základě koncesu, v případě
většinového  stanoviska  bude  mít  každý  člen  skupiny  možnost  vyjádřit  a  zaznamenat
individuelní názor.

Expertní skupina stanovila, že jednání budou uzavřená a prezentace výsledků a závěrů
bude až po ukončení projednávání jednotlivých úseků dopravní infrastruktury.

3. Prezentace a projednávání variantního řešení

a) Silničního okruhu kolem hlavního města Praha

Předložená studie Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 518 a 519 obsahuje posouzení
varianty „Ss“  a „ J“; byla zpracována firmou City Plan s.r.o. a dokončena v prosinci roku
2007. Výsledná dokumentace byla členům odborné skupiny zaslána na CD.

Představitel  zpracovatele  Ing.  Jiří  Landa  ve  své  prezentaci  podal  podrobný  výklad
k použité  metodice  hodnocení  a  k dosaženým  výsledkům  hodnocení,  zahrnujícím  rovněž
podrobnou analýzu rizik při realizaci posuzovaných variant.



Dále  byla  prezentována  studie  Porovnání  varianty  „J“  a  „Ss“  staveb  č.  518  a  519
severozápadního  sektoru  silničního  okruhu  města  Prahy.  Členům  expertní  skupiny  byl
v předstihu před jednáním předán písemný materiál, obsahující hlavní dosažené výsledky a
doporučení. Studie bude dokončena 30. 6. t.r. a následně bude na CD předána členům expertní
skupiny. Prezentaci na jednání přednesli Ing. Kašík, Ing. arch. Körner, CSc.  a Ing. J. Lebeda.
Studie je zpracována ve spolupráci firem: JACOBS, consultancy a Ing. J. Lebeda, s.r.o.
Prezentace byla zaměřena na:

- dopravní posouzení
- analýzu územního plánu
- posouzení vlivu na životní prostředí
- ekonomické a právní posouzení

Po obou prezentacích následovala rozsáhlá rozprava a dotazy expertů k prezentovaným
výsledkům.

Z á v ě r:
1) Po dokončení studie JACOBS a Ing.  J. Lebeda, bude dokumentace zaslána na CD

všem členům expertní skupiny (termín 30. 6. 2008)
2) Členové skupiny mohou zasílat dotazy zpracovatelům prezentovaných studií do 31. 7.

2008  elektronicky  (prostřednictvím  investora).  Odpověď  zpracovatelů  bude
k dispozici do 20. 8. 2008 (adresa: Miroslav.Kupka@rsd.cz)

3) Na příštím zasedání skupiny (2. září 2008) budou projednány návrhy na vyhodnocení
obou posuzovaných variant.

b) Výstavba dálnice D 3 ve Středočeském kraji

Proces pořízení ÚP VÚC Benešov byl ovlivněn jednáním vlády ČR, která usnesením č.
1634 ze dne 14. 12.  2005 potvrdila  pro další  sledování  variantu „STABILIZOVANOU“.
Problematika výběru trasy vyústila ve schválení ÚP VÚC dne 18. 12. 2006.

V současné době probíhá proces posouzení všech staveb trasy dálnic na životní prostředí
podle  zákona 100/2001 Sb. (EIA) Pro obě etapy výstavby (I a II etapa D 3 středočeská) jsou
posuzovatelem (MŽP) vydány závěry zjišťovacího řízení, které nařizují sledovat a v následné
dokumentaci  EIA  zahrnout  do  porovnání  a  hodnocení  rovněž  variantu  „PROMIKA“
modifikovanou do normových parametrů.

Studii   PROMIKA  (v  subvariantách  v celé  trase)  zpracovává  uskupení  projekčních
kanceláří (PUDIS, a.s., Atelier Promika, s.r.o., VHE a spol. – architektonická kancelář s.r.o.)

Prezentaci  současného stavu řešení  technické studie přenesl  na jednání  Ing.  J.  Höfler
(PUDIS a.s.)

Při rozsáhlé rozpravě k tématu odpověděl zpracovatel na vyslovené dotazy.

Z á v ě r:
1. Skupina  expertů  vzala  na  vědomí  termín  dokončení  (15.  7.  2008)  řešené  etapy

zjišťovacího  řízení  (vyjádření  obcí)  dotčených  trasou  dálnice  varianty  PROMIKA
2008.

2. Účastníci jednání souhlasí, že předmětem hodnocení bude:
- varianta STABILIZOVANÁ
- varianta PROMIKA 2008 (v subvariantách v celé trase)



Následné komparativní studie budou u obou variant zahrnovat hodnocení rizika dopravní,
enviromentální, celospolečenská a ekonomická. Současně budou hodnoceny i přínosy pro
rozvoj území, kterým dálnice prochází.

Termín dokončení studií oznámí ŘSD ČR do příštího zasedání.

c) Výstavba rychlostní silnice R 55 v úseku Otrokovice – Rohatec

Informaci o stavu přípravy výstavby rychlostní silnice R 55 připravilo ŘSD ČR, odbor
výstavby Brno.

V současné době probíhá zpracování dvou variant označených „T“ – tunelová a „P“ –
povrchová,  které  jsou  alternativou  pro  variantu  ŘSD  ČR,  která  je  v souladu  s územně
plánovací dokumentací (stabilizovaná varianta).

Bylo  dokončeno  dopravně  inženýrské  posouzení  hodnocených  variant  a  probíhá
ekonomické hodnocení. Předpokládaný termín dokončení je červenec 2008.

Prezentovány byly hodnocené 3 varianty. Při následné rozpravě byly vzneseny vážné
výhrady ke stabilizované variantě, především s její neslučitelností se schválenou soustavou
NATURA 2000.

Z á v ě r:
1) varianty řešení budou předány na CD členům expertní skupiny (červenec 2008)
2) Investor zajistí samostatné projednávání a posouzení variant z hlediska souladu 
    s platnou soustavou NATURA 2000.

4. Příští zasedání skupiny

Byl  stanoven termín 2. 9. 2008 ve 14:00 hodin, zasedací místnost Fakulty dopravní,
Praha 1, Konviktská 20.

V Praze dne 18. 6. 2008
Zaznamenal: Prof. Ing. F. Lehovec, CSc.


