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ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 149 odst. 4 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, obdrželo od Magistrátu hlavního města Prahy, odboru
dopravních agend, žádost o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska č.j.: HSHMP
29358/2012 Pol./1724 ze dne 19. 7. 2012, vydaného Hygienickou stanicí hlavního města
Prahy k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Obytný soubor Blažimská“
v k.ú. Hostivař, Chodov, Záběhlice.
Podle § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s § 80 odst. 1 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví závazné stanovisko vydané
k projektové dokumentaci na stavbu „Obytný soubor Blažimská“ na pozemcích parc. č.
3466, 3468, 3473/1, 3473/10, 3485, 3487/3, 3488/9, 3489/15, 3490/1, 3490/7, 3490/45,
3490/55, 3490/58 v k.ú. Chodov, parc. č. 2871, 2882/1, 2882/2, 2886/2, 2887/2, 2893/1,
5770/2 v k.ú. Záběhlice jako podklad pro územní řízení p o t v r z u j e .
Odůvodnění:
Na základě žádosti Central Group, a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, Praha 4, IČO:
63999102, vydala Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále i „HSHMP“) dne 11. 11.
2010 podmíněně kladné stanovisko č.j. J.HK/3306/48891/10 k dokumentaci pro územní
řízení. K žádosti Central Group, a.s. o potvrzení platnosti tohoto stanoviska bylo dne 10. 10.
2011 sděleno, že uvedené stanovisko je i nadále v platnosti. Dne 13. 3. 2012 bylo na
HSHMP doručeno, prostřednictvím odboru výstavby ÚMČ 11, další doplnění námitek
účastníka řízení k umístění výše uvedené stavby ze dne 29. 2. 2012 Mgr. Tomáše Erbáka,
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advokáta, se sídlem Maiselova 38/15, Praha 1. V podání Mgr. Tomáš Erbák upozorňoval
na překročení hygienických limitů na komunikaci Klapálkova, i když nesprávně interpretoval
výsledky měření hluku z dopravy ze srpna roku 2011, které provedl Ing. Josef Drahota,
kterým toto tvrzení doložil. Mezi intenzitou dopravy uvedenou pro akustický výpočet
v doplňku akustické studie pro stávající zástavbu na komunikaci Klapálkova zpracovaný
Ing. Jirmanovou, č. zak. Z070759-30910865 z června 2009 (intenzity dopravy z roku 2007)
v rámci územního řízení pro „Obytný soubor Blažimská“ a sčítáním dopravy v ulici
Klapálkova ze dne 26. 8. 2011, které je součástí měření Ing. Josefa Drahoty, je významný
rozpor, i když toto měření i sčítání bylo provedeno v době prázdnin, tedy mimo doporučení
uvedená v metodickém návodu hlavního hygienika ze dne 11. 12. 2001. V doplňku
akustické studie je uvedena dopravní intenzita na komunikaci Klapálkova bez
navrhovaného záměru 1378 osobních aut za 24 hodin a z výsledků měření hluku včetně
sčítání dopravy provedeným Ing. Drahotou na komunikaci Klapálkova také bez záměru, je
uveden celkový počet všech vozidel za 24 hodin 2856 z toho 25 těžkých nákladních vozidel,
115 autobusů a 2710 osobních vozidel. Rozdíl mezi dopravními intenzitami byl natolik
významný, že HSHMP nemohla své stanovisko č.j. J.HK/3306/48891/10 ze dne 11. 11.
2010 jednoznačně potvrdit. Proto požadovala s ohledem na vedení autobusové dopravy,
nové sčítání a měření hluku dopravy v ulici Klapálkova dle platné metodiky včetně
vyhodnocení dopadu tohoto navýšení na stávající akustickou situaci. Do doby doložení
tohoto podkladu HSHMP nedoporučila rozhodnutí o umístění stavby Obytný soubor
Blažimská“ (dříve Trojmezí), v k.ú. Hostivař, Chodov, Záběhlice vydat. Po předložení
aktualizovanému návrhu projektové dokumentace pro územní řízení „Obytný soubor
Blažimská“ (dále i „stavba“) na pozemcích parc.č. 3466, 3468, 3473/1, 3473/10, 3485,
3487/3, 3488/9, 3489/15, 3490/1, 3490/7, 3490/45, 3490/55, 3490/58 v k.ú. Chodov, parc.
č. 2871, 2882/1, 2882/2, 2886/2, 2887/2, 2893/1, 5770/2 v k.ú. Záběhlice HSHMP dne 19. 7.
2012 vydala souhlasné závazné stanovisko č.j.: HSHMP 29358/2012Pol./1724. Souhlas byl
vázán na splnění stanovených podmínek v dokumentaci pro stavební řízení:
1. zapracování výsledků posouzení hluku ze stavební činnosti s ohledem na etapy výstavby
včetně návrhu nezbytných opatření k zajištění dodržení hygienických limitů do ZOV,
2. aktuální posouzení vlivu hluku z dopravy (tj. např. i z Jižní spojky) ve vyšších podlažích
novostaveb, které prokáže splnění hygienických limitů pro venkovní chráněný prostor
staveb,
3. posouzení hluku z provozu technologie po upřesnění zdrojů pro venkovní i vnitřní
chráněný prostor stavby, včetně vjezdu do garáží, které prokáže splnění hygienických
limitů pro venkovní i vnitřní chráněný prostor staveb,
4. upřesnění využití nebytových prostor, určení počtu pracovníků a jejich sociálního zázemí,
denního osvětlení a návrhu umělého osvětlení,
5. musí být doloženo, že v projektu podmiňující investice stavebníka OS Blažimská (oprava
ulice Klapálkova) musí být navržen materiál povrchu komunikace takový, který zajistí
nezvýšení hluku vlivem nové dopravy (např. asfaltobeton, obchodní název VIAPHONE),
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6. ZOV souboru staveb Blažimská musí navazovat na úpravu komunikace Klapálkova tak,
aby měření hluku z provozu dopravy po komunikaci Klapálkova mohlo být provedeno
před její úpravou a ve stejném místě po úpravě, jako doklad účinnosti provedených
úprav. Zároveň musí být doložen doklad o trvanlivosti předpokládaného útlumu.
Ministerstvo zdravotnictví (dále i „MZ“) přezkoumalo stanovisko HSHMP a stanovisko MZ
č.j.: 53460/2017-6/OVZ ze dne 13. 7. 2018 a učinilo ve věci následující závěr:
Projektovou dokumentaci pro územní řízení vypracovala společnost CENTRAL GROUP
a.s. Na Strži 65, 140 00 Praha 4, IČO: 63999102, hlavní inženýr projektu Ing. arch. Zdeněk
Frey (osvědčení ČKA 03032) v srpnu 2008, č. zakázky 21101. Navrhovaná stavba „Obytný
soubor Blažimská“ je situována v Praze, městské části Praha 10 a Praha 11, na pozemcích
v k.ú. Chodov a Záběhlice. Území na východě přiléhá k sadu „Třešňovka“. Na jihu
bezprostředně navazuje na stávající zástavbu nových bytových domů Kulatý Chodovec, na
západě odděluje lokalitu od sídliště Chodovec cca 100 m široký souvislý pás zeleně.
K lokalitě je přístup z ulice Klapálkova. Projektová dokumentace řeší umístění obytného
souboru s 5 bytovými domy se 477 jednotkami. Z toho je 403 bytů a 74 nebytových jednotek
se 418 parkovacími místy v podzemních garážích a dalšími 65 parkovacími místy na terénu.
Součástí je i řešení splaškové a dešťové kanalizace včetně přípojek, vodovod včetně
přípojek, horkovod včetně přípojek, rozvody NN, veřejné osvětlení včetně zapínacího místa,
komunikace včetně parkovacích stání, oplocení předzahrádek, telekomunikační vedení
a opěrné zdi u vjezdů do garáží. Bytové domy budou napojeny na rozvod Pražské
teplárenské a.s. a stávající inženýrské sítě. Nebytové jednotky jsou určeny pro využití jako
klubovny pro mimoškolní činnost, pro neorganizovaný sport a pro obchodní zařízení bez
vlastního přístupu využívající převážně internetový obchod. Stavba je členěna na osm
staveb z důvodu etapizace výstavby a přípravy investice.
Součástí předložené projektové dokumentace byla akustická studie „Obytný soubor
TROJMEZÍ“, číslo zakázky Z070759-01, ze 4. 2. 2008, kterou zpracovala společnost Greifakustika, s.r.o. se sídlem Kubíkova 12, 182 00 Praha 8, IČO: 45307385. Akustická studie
posuzuje hluk emitovaný dopravou na veřejných komunikacích v chráněném venkovním
prostoru staveb posuzovaného obytného souboru, vliv navrhované zástavby v chráněném
venkovním prostoru stávajících staveb, hluk ze stacionárních zdrojů hluku obytného
souboru (kotelny, VZT, chlazení, trafostanice, náhradní zdroje energie, apod.) v chráněném
venkovním prostoru staveb včetně posouzení hluku z provozu podzemních garáží
v chráněném venkovním prostoru staveb. K této předložené projektové dokumentaci pro
územní řízení vydala HSHMP podmíněně souhlasné závazné stanovisko pod
č.j. J.HK/3306/48891/10, dne 11. 11. 2010. Proti vydání územního rozhodnutí podal
námitky Mgr. Tomáš Erbák, advokát se sídlem Maiselova 38/15, 110 00 Praha 1, z důvodů
rozporů v hlukové studii, mj. použitých intenzit dopravy z roku 2007. Na základě těchto
připomínek, jak je výše uvedeno, HSHMP požádala stavebníka o odstranění rozporů
v hlukové studii. Stavebník předložil následně dvě doplnění akustické studie ve formě
dopisů ze dne 25. 6. 2012 a ze dne 2. 7. 2012. Tato doplnění předkládají aktualizaci
posouzení hluku v okolí komunikace Klapálkova, která byla zpracovaná na základě nových
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údajů o intenzitě dopravy Technické správy komunikací a kalibračního měření. HSHMP po
předložení těchto doplnění vydala dne 19. 7. 2012 souhlasné stanovisko č.j.: HSHMP
29358/2012 Pol./1724 s výše uvedenými podmínkami.
Rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 28. 11. 2012 č.j.: S-MHMP
1530389/2012MHMP-1530719/2012/ODA/Ma byly komunikace Klapálkova, v úseku
Senohrabská – Blažimská, a Blažimská, v úseku Klapálkova – Klíčova, zařazena do
kategorie místní komunikace II. třídy. Tato změna třídy komunikace v souladu s nařízením
vlády č. 272/2001 Sb. mění stanovený hygienický limit hluku pro chráněný venkovní prostor
staveb pro denní dobu na hodnotu LAeq,16h = 60 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 50 dB. Tento
limit však je platný pouze pro chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní
prostor ovlivněný provozem na komunikaci Blažimská a Klapálkova v úseku mezi
komunikacemi Senohrabská a Blažimská. Pro okolí komunikace Klapálkova v úseku od
křižovatky Klapálkova – Blažimská – Čenětická – stavba platí pro chráněný venkovní prostor
staveb hygienický limit hluku pro denní dobu na hodnotu LAeq,16h = 55 dB a pro noční dobu
LAeq,8h = 45 dB. Tento úsek komunikace Klapálkova není místní komunikací II. třídy.
U stávající zástavby v ulici Klapálkova se v době zpracování aktualizace hlukové studie, tj.
v roce 2012, pohybovaly ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní době mezi 47,8 až
57,9 dB a v noční době se ekvivalentní hladiny akustického tlaku pohybovaly mezi 39,3 až
51,6 dB. Nejvyšší hladiny akustického tlaku zjištěné výpočtem byly v chráněném venkovním
prostoru stavby č.p. 3131/2, která je situována u křižovatky komunikace Klapálkova –
Blažimská (komunikace II. třídy). Překračování hygienického limitu pro hluk z dopravy na
místních komunikacích II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je
převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích LAeq,8h = 50 dB,
v chráněném venkovním prostoru této stavby bylo v noční době o 1,6 dB. Stávající
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb ovlivněných
provozem na komunikaci Klapálkova v úseku Blažimská – Čenětická v roce 2012 zjištěné
výpočtem v denní době byly 38,8 až 53,6 dB a v noční době mezi 32,6 a 48,0 dB. Zástavba
v okolí komunikace Klapálkova v tomto úseku je ovlivněna především hlukem z dopravy na
pozemní komunikaci a hygienický limit pro noční dobu LAeq,8h = 45 dB v chráněném
venkovním prostoru staveb je překročen až o 3 dB. V roce 2017, který byl stanoven jako rok
uvedení obytného souboru Blažimská do provozu, bez vlivu posuzovaného záměru bylo
vypočteno navýšení hluku z dopravy v okolí komunikace Klapálkova o 0,1 až 1,1 dB oproti
stavu v roce 2012, ale zároveň v některých výpočtových bodech došlo k poklesu
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v noční době okolo 2 dB. Vypočtené ekvivalentní
hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí komunikace
Klapálkova v roce 2017 bez záměru se pohybovaly v denní době mezi 48,2 až 57,5 dB
a v noční době mezi 39,3 až 49,0 dB. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru staveb ovlivněný provozem na komunikacích II. třídy Klapálkova
(Senohrabská – Blažimská) a Blažimská v denní době byly mezi 53,7 až 57,6 dB a v noční
době mezi 43,2 a 49,0 dB. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb v okolí komunikace Klapálkova (Blažimská – Čenětická) byly vypočteny pro
rok 2017 pro denní dobu mezi 38,0 a 53,4 dB a pro noční dobu mezi 31,5 a 45,3 dB. V roce
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2017 dle předložených výpočtů nebylo zjištěno překročení hygienických limitů pro hluk
z dopravy na místních komunikacích II. třídy v území, kde hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích,
pro chráněný venkovní prostor staveb v okolí komunikace Klapálkova v denní době LAeq,16h
= 60 dB i v noční době LAeq,8h = 50 dB. Rovněž hygienický limit pro hluk z dopravy na
místních komunikacích III. třídy v denní době LAeq,16h = 55 dB i v noční době LAeq,8h = 45 dB
nebyl překročen. Po zprovoznění záměru se ekvivalentní hladiny akustického tlaku
u stávající chráněné zástavby v ulici Klapálkova dle předložených výpočtů budou pohybovat
na úrovni 54,7 až 58,2 dB v denní době a v noční době na úrovni 44,4 až 49,4 dB u zástavby
ovlivněné provozem na komunikacích II. třídy Klapálkova (Senohrabská – Blažimská)
a Blažimská, tj. zástavba u křižovatky Klapálkova – Blažimská. V okolí komunikace
Klapálkova, v úseku Blažimská – Čenětická – obytný soubor staveb Blažimská, se
vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru
stávajících staveb pohybovaly mezi 44,7 až 54,0 dB v denní době a v noční době mezi 34,6
až 45,7 dB. V noční době vypočtené hodnoty jsou na hranici nebo překračují hygienický limit
LAeq,8h = 45 dB. Změna hlučnosti oproti akustické situaci bez záměru se dle umístění bodů
výpočtu pohybuje mezi 0,3 až 2,8 dB. Jako opatření ke snížení hluku z provozu na
komunikaci Klapálkova a podmínka č. 5 závazného stanoviska HSHMP č.j.: HSHMP 29358/
2012 Pol./1724 je realizace opravy komunikace Klapálkova, zahrnující změnu krytu této
komunikace za povrch nízkohlučný, který pro správce komunikace bude financovat
stavebník Central Group a.s.
Předložená akustická studie hodnotila také hluk v chráněném venkovním a vnitřním
prostoru staveb záměru, a to pro hluk emitovaný provozem na veřejných a neveřejných
komunikacích a hluk emitovaný stacionárními zdroji hluku. Z předložených výsledků
výpočtů vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb záměru bude dodržen
hygienický limit v denní i noční době. Rovněž hluk emitovaný stacionárními zdroji
umístěnými v areálu posuzovaného záměru včetně výtahů a VZT instalovaných uvnitř
jednotlivých objektů nepřekročí povolené hygienické limity v chráněném venkovním
prostoru staveb pro osm nejhlučnějších na sebe navazujících hodin v denní době LAeq,8h =
50 dB a pro nejhlučnější hodinu v noci LAeq,8h = 40 dB. Rovněž i ve vnitřních chráněných
prostorech jsou hygienické limity stanovené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb. pro denní dobu
LAeq,16h = 40 dB a pro noční dobu LAeq,8h = 30 dB a pro hluk ze zdrojů umístěných uvnitř
chráněných staveb nejsou překročeny max. hodnoty akustického tlaku v denní době LAmax
= 40 dB a v noční době LAmax = 30 dB. U stávající chráněné zástavby hluk vyvolaný
provozem stacionárních zdrojů umístěných v areálu záměru rovněž nebudou překročeny
hygienické limity pro osm na sebe navazujících nejhlučnějších hodin LAeq,8h = 50 dB a pro
nejhlučnější hodinu v noci LAeq,8h = 40 dB. Součástí byl i hluk z výstavby záměru posuzovaný
v chráněném venkovním prostoru stávajících staveb.
Předložená akustická studie včetně doplnění byla zpracovaná výpočtovým programem
Sound Plan. Předložené výstupy akustických výpočtů i vstupní údaje uvedené v předložené
akustické studii a předložených doplněních podali v době předložení dokumentace
dostatečné informace o budoucí akustické situaci v chráněném venkovním prostoru
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posuzovaného záměru i u okolní zástavby a spolu se znalostí území byly dostatečným
podkladem pro rozhodování HSHMP a vydání závazného stanoviska č.j. HSHMP 29358/
2012 Pol./1724 ze dne 19. 7. 2012 k záměru „Obytný soubor Blažimská“ v k.ú. Chodov
a Záběhlice.
Úřad městské části Praha 11, odbor výstavby, Vidimova 1325, Praha 4, vydal dne 27. 11.
2012 pod č.j. MCP11/12/069443/OV/Duk rozhodnutí o umístění stavby nazvané „Obytný
soubor Blažimská“. O odvolání proti citovanému územnímu rozhodnutí rozhodoval
Magistrát hl. m. Prahy (dále jen „MHMP“) opakovaně, naposledy toto rozhodnutí v části
změnil, ve zbytku potvrdil rozhodnutím sp.zn. S-MHMP 825244/2014, č.j. MHMP
1415597/2014 ze dne 6. 10. 2014. Podkladem pro toto rozhodnutí bylo závazné stanovisko
Ministerstva zdravotnictví č.j. 24276/2013-OVZ-3.7.2013 ze dne 13. 8. 2013, kterým bylo
potvrzeno závazné stanovisko Hygienické stanice hl. m. Prahy č.j. HSHMP 29358/2012
Pol./1724 ze dne 19. 7. 2012. Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí MHMP sp.zn.
S-MHMP 825244/ 2014, č.j. MHMP 1415597/2014 ze dne 6. 10. 2014, rozsudkem č. j. 10 A
205/2014-90 ze dne 25. 4. 2017. Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby bylo
opakovaně řešeno MHMP. Podkladem pro jeho rozhodnutí ze dne 6. 10. 2014 č.j. MHMP
1415597/2017 bylo závazné stanovisko č.j. MZDR 24276/2013-OVZ-3.7.2013 ze dne 13. 8.
2013, kterým MZ potvrdilo závazné stanovisko HSHMP č.j. HSHMP 29358/2012/Pol./1724
ze dne 19. 7. 2017 k aktualizované dokumentaci pro územní řízení stavby. V souladu
s ustanovením § 149 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, MHMP opětovně žádá
o potvrzení nebo změnu závazného stanoviska č.j. HSHMP 29358/2012 Pol./1724 ze dne
19. 7. 2012, vydaného HSHMP.
Proti rozhodnutí Úřadu městské části Praha 11, odboru výstavby, č.j. MCP11/12/069443/
0V/Duk, sp.zn. OV/ll/051728/Duk, ze dne 27. 11. 2012, kterým byla na pozemcích parc. č.
3466, 3468, 3473/1, 3473/10, 3485, 3487/3, 3488/9, 3489/15, 3490/1, 3490/7, 3490/45,
3490/55, 3490/58 v k.ú. Chodov, parc. č. 2871, 2882/1, 2882/2, 2886/2, 2887/2, 2893/1,
5770/2 v k.ú. Záběhlice, umístěna stavba nazvaná „Obytný soubor Blažimská“ podali
společné odvolání Lubomír Nývlt, nar. 27. 10. 1971, Klapálkova 2241/7, Praha 4, Tibor
Kováč, nar. 25. 4. 1960, Klapálkova 2238/1, Praha 4, Miroslav Zábranský, nar. 2. 7. 1967,
Klapálkova 2243/11, Praha 4, občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí, IČO:
69347760, se sídlem Ve svahu 531/1, Praha 4, Občanské sdružení Klapálkova Chodovec,
IČO: 27001261, se sídlem Klapálkova 2243/11, Praha 4, Bytové družstvo Na Pahorku, IČO:
27064531, se sídlem Klapálkova 3135/10, Praha 4, Bytové družstvo Klapálkova 3121 3124, IČO: 27090949, se sídlem Klapálkova 3121/18, Praha 4, občanské sdružení
TROJMEZÍ Chodovec, Hostivař, Záběhlice, IČO: 26999340, se sídlem Divišovská 2307/12,
Praha 4, kteří jsou zastoupeni Mgr. Tomášem Erbákem, advokátem, se sídlem Maiselova
38/15, Praha 1.
V bodu 2 odvolání se uvádí: „… předmětný záměr bude po dobu svého užívání trvalým
zdrojem hluku na komunikaci Klapálkova připojující stavby na silniční síť. Jak vyplývá
z materiálů předložených žadatelem, už v době předmětného územního řízení docházelo
k překračování závazných limitů pro hluk v chráněných venkovních prostorech staveb.
Podle těchto materiálů by v důsledku užívání předmětného záměru došlo k navýšení hluku
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z provozu na pozemní komunikaci Klapálkova, který by měl jednak za následek další
prohloubení překročení limitů pro hluk v chráněném venkovním prostoru staveb a jednak k
novému překročení limitů pro hluk v místech, kde by podle akustického posouzení podle
dosavadního stavu a podle výhledového stavu bez záměru k překračování limitů
nedocházelo. Jako kompenzační opatření, které má údajně pokrýt zmiňované navýšení
hluku z provozu na pozemní komunikaci, je v uvedeném akustickém posouzení navrženo
provedení nového povrchu komunikace Klapálkova z asfaltobetonové směsi, která vykazuje
lepší akustické vlastnosti než stávající povrch, a u něhož by bylo očekávané snížení hladiny
hluku ve sledovaných bodech minimálně o 3 dB“.
Na základě výše uvedeného akustického posouzení bylo vydáno závazné stanovisko
Hygienické stanice hlavního města Prahy ze dne 19. 7. 2012 čj HSHMP 29358/2012
Pol./1724, jehož závěr a podmínky převzal stavební úřad do napadeného rozhodnutí,
konkrétně do podmínky č. 41 stanovující požadavky na projektovou dokumentaci pro
stavební povolení.
Výše uvedené závazné stanovisko bylo vydáno v rozporu se zákonem, v důsledku čehož je
nezákonností stiženo i samotné napadené rozhodnutí, pokud jde o posouzení souladu
předmětného záměru se závaznými hygienickými limity pro chráněný venkovní prostor
staveb.
Dále se v bodě 2 odvolání uvádí, že ze závazného stanoviska HSHMP není zřejmé, jestli
má být definitivní posouzení účinnosti navrženého protihlukového opatření na komunikaci
Klapálkova provedeno ve stavebním nebo až v kolaudačním řízení podmínka č. 5 uvedená
ve výroku výše uvedeného závazného stanoviska, závěr uvedený odůvodnění tohoto
stanoviska, což činí závazné stanovisko v tomto bodě nepřezkoumatelným pro vnitřní
rozporuplnost.
Následně je v odvolání uvedena námitka proti formulaci podmínky závazného stanoviska
a napadeného rozhodnutí vyžadující doložení „nezvýšení hluku vlivem nové dopravy“ je
nedostatečná s ohledem na výše zmiňovanou skutečnost, že hygienické limity hluku jsou
zde již nyní překračovány. Předmětný záměr na umístění stavby by byl přípustným jen za
situace, že by hluk generovaný užíváním stavby v součtu s předpokládaným hlukovým
pozadím nepřekročil závazné hygienické limity pro hluk v chráněném venkovním prostoru
staveb. Poslední námitka uvedená v odvolání vůči napadenému závaznému stanovisku
HSHMP uvádí, že pokud navrhované opatření spočívající v aplikaci tichého asfaltu na
povrch místní komunikace Klapálkova by skutečně vedlo ke snížení hluku z dopravy o 3 dB,
ani takovéto snížení by nepostačovalo k tomu, aby výsledné hladiny hluku splňovaly
příslušný hygienický limit 55/45 dB, když předpokládané hladiny nočního hluku ve výhledu
se záměrem mají v některých bodech dosahovat více než 49 dB, jak je zřejmé z aktualizace
akustického posouzení společnosti Greif-akustika, s.r.o.
K tomu MZ uvádí:
S ohledem na v té době platné nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací bylo možné na komunikaci Klapálkova uznat korekci pro
starou hlukovou zátěž. HSHMP splněním podmínky 5 uvedené ve svém stanovisku
požaduje dodržení limitu pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích
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III. třídy s uplatněním nízkohlučného povrchu komunikace, tj. v denní době LAeq,16h = 55 dB
a v noční době LAeq,8h = 45 dB. V době vydání stanoviska navržené kompenzační opatření
již bylo v ČR použito a jeho účinnost byla prokázána. Proto návrh tohoto kompenzačního
opatření byl pro HSHMP akceptovatelný a jeho účinnost pouze chtěla podrobně zapracovat
v dokumentaci pro stavební povolení. Dle aktuálního stavu poznání si tzv. tichý asfalt
(VIAPHONE) při pravidelné údržbě (čištění) k tomu určeným čistícím vozem zachovává své
vlastnosti. Splňuje požadavky z pohledu snížení hluku v širším pohledu ochrany životního
prostředí.
V době posuzování projektové dokumentace byly komunikace Blažimská a Klapálkova
místní komunikace III. třídy, ale jak je výše uvedeno, rozhodnutím MHMP č.j. S-MHMP
1530389/2012, MHMP-1530719/2012/ODA/Ma ze dne 28. 11. 2012, byla komunikace
Klapálkova v úseku Senohrabská – Blažimská a komunikace Blažimská zařazeny do
kategorie místní komunikace II. třídy s hygienickým limitem hluku v denní době LAeq,16h =
60 dB a v noční době LAeq,8h = 50 dB. Tyto hygienické limity dle dopisu s.r.o. Greif - akustika,
Kubíkova 12, Praha 8, č. Z 1200207-31210778 z 1. 6. 2012, nebudou v posuzovaných
bodech v okolí křižovatky komunikací Klapálkova – Blažimská, ovlivněném provozem na
komunikaci Klapálkova (Senohrabská – Blažimská) a Blažimská překročeny. K mírnému
překročení hygienického limitu v noční době může docházet v okolí komunikace Klapálkova
(Blažimská – Čenětická) u stávající zástavby, proto je uvažováno při opravě komunikace se
změnou povrchu komunikace v ulici Klapálkova.
K námitce, že závazné stanovisko je nepřezkoumatelné pro vnitřní rozporuplnost, zda má
být definitivní posouzení účinnosti navrženého protihlukového opatření na komunikaci
Klapálkova provedeno ve stavebním nebo až v kolaudačním řízení MZ uvádí, že podmínka
č. 5 požaduje zapracování úpravy povrchu na komunikaci Klapálkova do projektové
dokumentace ke stavebnímu řízení včetně upřesnění požadovaných vlastností, které by měl
daný povrch splňovat. Ke kolaudačnímu řízení pak musí stavebník předložit důkaz ve formě
protokolů o měření hluku před změnou povrchu a po jeho změně, že změna krytu
komunikace splňuje požadované vlastnosti. Tyto protokoly a měření hluku musí být
provedeno v souladu s § 32a zákona č. 258/2000 Sb. držitelem osvědčení o akreditaci nebo
držitelem autorizace podle § 83c tohoto zákona. Text uvedený v závěru odůvodnění
napadeného stanoviska pouze upozorňuje stavebníka na nutnost předložení průkazu
o funkčnosti nového povrchu komunikace, bez kterého nevydá HSHMP závazné stanovisko
ke kolaudačnímu řízení.
K námitce týkající se nedostatečnosti formulace podmínky „nezvýšení hluku vlivem nové
dopravy“ s ohledem na skutečnost, že hygienické limity hluku jsou již nyní překračovány
a nedodržení hygienických limitů i po realizaci navrženého protihlukového opatření, MZ
uvádí: „pokud je požadovaný hygienický limit překročen stávajícím provozem bez realizace
záměru nesmí dojít ke zhoršení akustické situace provozem záměru“. Odstranění
nevyhovujícího stavu vyvolaného provozem na takové komunikace je povinen správce
komunikace. V daném případě HSHMP požadovala dodržení stavu před realizací záměru
nebo jeho zlepšení realizací navrženého protihlukového opatření ve formě výměny povrchu
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komunikace v ulici Klapálkova, což bude doloženo měřením hluku před a po realizaci tohoto
opatření.
Na základě všech výše uvedených skutečností, tj. vydání rozhodnutí MHMP ze dne
28. 11. 2012 č.j.: S-MHMP 1530389/2012MHMP-1530719/2012/ODA/Ma, kterým byly
komunikace Klapálkova, v úseku Senohrabská – Blažimská, a Blažimská, v úseku
Klapálkova – Klíčova, zařazeny do kategorie místní komunikace II. třídy. MZ ruší své
závazné stanovisko ze dne 13. 7. 2018 č.j. MZDR 53460/2017-6/OVZ, které se nahrazuje
tímto závazným stanoviskem. MZ tak potvrzuje závazné stanovisko HSHMP č.j.
HSHMP 29358/2012/ Pol./1724 ze dne 19. 7. 2017, vydané k projektové dokumentaci
záměru „Obytný soubor Blažimská“ na pozemcích parc. č. 3466, 3468, 3473/1, 3473/10,
3485, 3487/3, 3488/9, 3489/15, 3490/1, 3490/7, 3490/45, 3490/55, 3490/58 v k.ú. Chodov,
parc. č. 2871, 2882/1, 2882/2, 2886/2, 2887/2, 2893/1, 5770/2 v k.ú. Záběhlice jako podklad
pro územní řízení.

MUDr. Jan Marounek, MBA
ředitel odboru ochrany veřejného zdraví

Na vědomí:
Hygienická stanice hlavního města Prahy
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