ě
č
M stská ást PRAHA  Č
VELKÁ CHUCHLE
1. zasedání Zastupitelstva M konané dne 24.2.2014
ř
č
č
Ř P íloha . 1 usnesení
Č
. 1/2 ze dne 24.1.2014
ň
ř
P IPOMÍNKY M PRAHA VELKÁ CHUCHLE č
ř
ke studii „Mimoúrov ovéě k ížení ulice Starochuchelská
s železni ní tratí“,
vypracované Dopravn inženýrskou kancelá í s.r.o., Hradec Králové,
v prosinci 2013
ř
č
A. P ipomínky z projednávání s vlastníky dot ených a sousedních nemovitostí – ul. Nad drahou:
ě
1.
Preferovaná varianta je Varianta E, ale s 50 m polom rem oblouku silnice za napojením na
Starochuchelskou
ulici, kdy je vozovka silnice vedena v maximální možné vzdálenosti od
č
domu .p. 39 (20 m a více)
2.
Nová komunikace bude
ř v oblouku v úsekuěod portálu tunelu k napojení ulice Nad drahou do
Starochuchelské opat ena protihlukovou st nouř
ě
č
3.
Náhradní výsadba za pokácené stromy
ě
bude p ednostn realizována na pozemku parc. . 99
v prostoru mezi protihlukovou st nou ěa ulicí Nad drahou
ř
ě ď
4.
Technologie
č výstavby (zejména zajišt ní
ů čjámy) bude
č navržena tak, aby p i výstavb bu nedo
šlo k do ěasnému záboru zahrad u dom ř .p. 75 a .p. 449
ě v ulici Nad drahou, nebo aby tentoů
zábor m l zcela minimální ůrozsah – nap . provést zajišt ní jámy v jedné úrovni (dle výsledk
inženýrskogeologického
pr zkumu)
ř
ř
ř
5.
Do ešení rozsahu
č p íjezdové komunikace nad portálem tunelu věulici Nad drahou
ě
p
ed po
zemkem parc. . 106/1 tak, aby zajistilo bezproblémové zajížd ní a vyjížd ní z garáže u po
zemku. Ř
ř
6.
V rámci Ú bude zpracován technologický harmonogram, ze kterého budou z ejmé doby vý
stavby
ř
ň
B. P ipomínky z projednávání s vlastníky sousedních nemovitostí – ulice Staroláze ská a U ská
ly:
ř
7.
Vřulici U skály bude
pojezdový chodník ve stávající ší i 475 cm,
ň zachován
ř
ů což je minimálníř
ší e, která umož uje
ř p íjezd,
ř vzájemné míjení a vjezd osobních
ě automobil ůna pozemek. Ší e
chodníku byla již ešena
ř p i projektu stávající protihlukové st ny a oproti p vodnímu projektu
byla po kontrole
ě
řrozší ena o 75 cm.
8.
Pro umožn ní p íjezduřpožárních vozidel
č k pozemku bude prodloužen stávající
ů
pojezdový
chodník o minimální ší i 475 cm k sou asnému parkovišti tenisových kurt a zde napojen na
vozovku (propojení bezejmenné komunikace za tenisovými kurty
ů s ulicí
ř U Skály)
9.
Na konce pojezdového
chodníku
ě
č (v prostoru u tenisových kurt a v k ižovatce s ulicí Drážní)
bude umíst na dopravní zna ka Zákaz vjezdu všech vozidelřs dodatkovou tabulkou „S vý
jimkou dopravní obsluhy“. Již dnesěje situace neúnosná p
i akcích na závodišti, kdy ulice
Drážní
č a U skály se stává parkovišt m, bez možnosti výjezdu ěvozidla z pozemku.
č ě
10.
Sou ástí objektu podjezdu bude protihluková konstrukce (st na),
ě která bude
ů ú inn snižovat
jak hluk z automobilového provozu v podjezdu,ětak hluk projížd
jících vlak
ř
11.
Provedení (design,
ř
konstrukce)
ů protihlukové stěny bude p řed vyprojektováním konzultováno s
vlastníky p ilehlých
ě pozemk a budou zohledn ny jejich p ipomínkyěa návrhy.
12.
č
Protihluková st na bude v ulici
č U skály z východní strany odborn č osázena
ě
zelení, dle sou
ě
asného stavu.
ů K tomuto řú elu budou u ní vyhloubeny dostate
n velké jámy napln néů
úrodnou p dou (viz ůnap . stávající stav u pozemku, který byl realizován nákladem majitel
ř
ě
ě ř
sousedících pozemk ).ě
13.
Po celou dobu provád
ě ní stavby bude nep etržit umožn n p íjezd vozidel na pozemek.
14.
Podjezd
ř
budeě odv trán tak, aby se zplodinyě(výfukové plyny) nehromadily u pozemku.
ř
15.
Ve ejné osv tlení v ulici U skály, v míst
pojezdového chodníku s protihlukovou
č
ř
zdí, p i
pevnit na konstrukci protihlukové
ř
ě zdi tak, aby sloupy nezužovaly
řistou ší i pojezdového
chodníku 4,75 m. V p ípad technické neproveditelnosti
ě
takového ešení je nutno umístit
sloupy co nejblíže k protihlukové zdi. Sloup osv tlení u domu na adrese U skály 10 (pokud
1

ř
nelze
jinak)
umístit
doprost
ed osy vjezdových vrat (s vozidly se vždy vjíždí, nebo vyjíždí na
ě
n kterou ze stran).
ř
č
C. P ipomínky
č
ř z výboru dopravy a bezpe nosti č
ů
(pozn.: ást p ipomínek z výboru
ř dopravy ča bezpe nost, která je shodná s požadavky vlastník
nemovitostí, je uvedena výše – p ipomínky . 2, 5, 7 a 8)
ě
ř
ě
16.
u varianty E osadit sv telnou signalizaci p i výjezdu z tunelu v míst napojení na Mezi
chuchelskou
ř
ulici
ě ě ř
17.
vytvo itč parkovací místa ve vzniklém trojúhelníkovém prostoru na Starochuchelské t sn p ed
železni ní tratí
ř
č
ě
18.
na místo rampy vy ešit bezbariérový vstup
ň do podchodu
ě pod železni
ě
ní tratí pro p ší na Staro
chuchelské
ě ulici výtahem, což zárove umožní zm nit
č polom r nové komunikace na 50 m a
tím se zv tší vzdálenost komunikace od nemovitosti .p.39
ř
D. P ipomínky z výboru stavebního a územního plánu:
Č
ň
ř
19.
M V.
si vymi uje právo do
ě Chuchle
ř
ř dalších fázíěprojektu zasahovat  p ipomínkovat po
drobn jšíř ešení, a chce být o všech p ípadných zm nách informována. č
č
20.
Detailní ešení portálu tunelu a jeho okolí v ul. NadčDrahou. V této
ásti doporu uje, aby
chodník
ů
u portálu,
ř
který by spojoval dolní
ř a horní ást ul. Nad Drahou, byl vyprojektovaný v
pr jezdnéř ší i pro vozidla cca 3 m (pro p ípad nenadálých
č situací
ě v oblasti Mrázovky).
ř
21.
Detailní
ešení napojení ul. Mezichuchelské
ř
ě a tunelu, v etn vzhledu a tvaru zast ešení. (tvar
zast ešeníř navržený ve studii se musí zm nit).ř
ě
ě
ř
22.
Detailní
ešení podchodu a jeho okolí (nap . co nejv tší prosv tlení podchodu p irozeným
ě
světlem).
ř
ě
ř
ě
23.
M la byř být, p i variant
podchodu sřvýtahem, možnost dostat se p es železnici v míst stáva
ř
jícího p ejezdu nap . v š. 3 m pro p ípad povodní nebo jiné nenadálé situace (demontovatel.
zátarasa).ř
24.
Detailní ešení
oblouku z ul. Starochuchelské
bližší žel. trati. Po
ů napojení
č
ů – var. oblouku
ř
jednání zbytk par íku, zachování co nejvíce strom , výškové ešení atd.
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Zápis
z projednání pracovní verze studie „Mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí
ČD“ s majiteli nemovitostí v ulicích U Skály a Starolázeňská, dotčených zamýšlenou stavbou.
Jednání se uskutečnilo dne 22.1.2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Mgr. Martina
Melichara. Prezenční listina tvoří nedílnou část zápisu.
Po úvodním vystoupení starosty Mgr. Melichara, který zdůraznil aktuálnost řešení
nebezpečného komunikačního propojení Velké Chuchle v úseku křižovatky ulic Radotínská,
Dostihová, Mezichuchelská, Starochuchelská a především, vlivem nárůstu četnosti průjezdů
vlakových souprav PID, nebezpečného přejezdu a přechodu přes ČD na Starochuchelské
se ujal slova Ing. Kozický, který seznámil přítomné se zadáním a členěním studie
Mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí ČD.
a) studie byla zpracována odbornou projekční kanceláří DIK Hradec Králové v několika

alternativních řešeních z nichž po průběžných konzultačních schůzkách byly některé opuštěny
a do verze k projednání byly dopracovány tři základní varianty pracovně nazvané podjezd
(B), nadjezd (C) a tunel (E)
b) vybraná varianta mimoúrovňového křížení bude zapracována a realizována v rámci

stavby „Optimalizace železniční tratě Praha Smíchov – Černošice“ kterou z fondů EU
připravuje státní organizace SŽDC ( správa železniční dopravní cesty ) s předpokladem
zahájení realizace v roce 2016.
c) všechny tři varianty jsou přibližně stejně finančně náročné ( 400 až 450 mil.Kč )
d) výběr varianty musí brát především ohled na minimalizaci negativních dopadů stavby na

majitele dotčených nemovitostí nejen v průběhu výstavby, ale i po jejím dokončení.
e) všechny tři varianty mají řešený přechod pro pěší přes železniční trať podchodem se vstupem

na Starochuchelské pomocí rampy nebo výtahu a výstupem do Dostihové a Radotínské u
zastávky autobusu MHD.
Poté bylo zahájeno vlastní projednávání jednotlivých variant studie:
Varianta B podjezd pod tratí – trasa začíná na křižovatce ulic Starochuchelská a Nad
Drahou prochází velice blízko zástavbě ulice Nad Drahou po terénu, dále je zahlubuje až do
podjezdu s výškovým rozdílem 15 m a za vyústěním podjezdu se v ulici Mezichuchelská
napojuje na kruhový objezd. Tato varianta je nevýhodná jak pro stavbou dotčeného majitele
nemovitosti pana Indru tak i pro majitele nemovitostí Nad Drahou a Starolázeňské. Dále se
jeví jako technicky náročnější na provoz po dokončení, neboť operativní správce komunikace
Mezichuchelská TSK ( technická správa komunikací ) by musel trvale řešit odčerpávání
povrchové ( dešťové ) vody pomocí instalovaných stacionárních čerpadel.
Varianta C nadjezd nad tratí – trasa začíná na křižovatce ulic Starochuchelská a Nad
Drahou, ulicí Nad Drahou prochází po terénu až k napojení na mostní objekt, napojení na
Mezichuchelskou je zajištěno stykovou křižovatkou.Varianta je velmi podobná původně
navrhovanému přemostění z roku 2008. Po všech stránkách se nejeví jako vhodné řešení.
Varianta E tunel pod tratí – trasa začíná na křižovatce ulic Starochuchelská a Nad Drahou,
prochází po terénu až za potokem Vrutice se zahlubuje až do tunelového podjezdu, napojení

na Mezichuchelskou je zajištěno stykovou křižovatkou. Při technickém dořešení omezujících
faktorů a oprávněných připomínek z řad majitelů nemovitostí dotčených stavbou v PD pro
stavební řízení a realizaci se jeví varianta E jako nejvýhodnější.
Již v průběhu projednávání jednotlivých variant vznášeli přítomní dotazy na vodotěsnost
tunelu, co s „šikanou“ na Mezichuchelské v místě kde mělo dojít k napojení původního
přemostění, jak ovlivní přeložky sítí obslužnost nemovitostí v průběhu realizace, na dobu
realizace tunelu, na výšku zastřešení tunelu, na možnou změnu staničení tunelu dál od Velké
Chuchle, na možnosti vjezdu hasičů v případě požáru okolních budov a na umístění nově
projektované železniční zastávky v blízkosti současného přejezdu. Na všechny dotazy bylo
odpovězeno.

Všichni zúčastnění občané se závěrem shodli, že s realizací varianty E mimoúrovňového
křížení železniční trati ve Velké Chuchli budou jako vlastníci stavbou dotčených nemovitostí
v ulicích U skály a Starolázeňské souhlasit pouze za předpokladu dodržení následujícíc
podmínek :
1. V ulici U skály bude zachován pojezdový chodník ve stávající šíři 475 cm, což je minimální

šíře, která umožňuje příjezd, vzájemné míjení a vjezd osobních automobilů na pozemek.
2. Pro umožnění příjezdu požárních vozidel k pozemku bude prodloužen stávající pojezdový

chodník o minimální šíři 475 cm k současnému parkovišti tenisových kurtů a zde napojen na
vozovku.
3. Na konce pojezdového chodníku (v prostoru u tenisových kurtů a v křižovatce s ulicí Drážní)

bude umístěna dopravní značka Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou „S
výjimkou dopravní obsluhy“.
4. Součástí objektu podjezdu bude protihluková konstrukce (stěna), která bude účinně snižovat

jak hluk z automobilového provozu v podjezdu, tak hluk projíždějících vlaků
5. Provedení (design, konstrukce) protihlukové stěny bude před vyprojektováním konzultováno

s vlastníky přilehlých pozemků a budou zohledněny jejich připomínky a návrhy.
6. Protihluková stěna bude z východní strany odborně osázena zelení, k tomuto účelu budou

u ní vyhloubeny dostatečně velké jámy naplněné úrodnou půdou (viz např. stávající stav u
pozemku).
7. Po celou dobu provádění stavby bude nepřetržitě umožněn příjezd vozidel na pozemek.
8. Podjezd bude odvětrán tak, aby se zplodiny (výfukové plyny) nehromadily u pozemku.

Výše uvedené podmínky k zapracování do preferované varianty E – tunel, byly po dohodě
za všechny zúčastněné písemně formulovány Ing. Martinem Pelikánem a Ing. Natalijí
Pelikánovou a zaslány ve formě e-mailové zprávy na ÚMČ ( viz příloha )

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod
Záznam zapsal Ing. Petr Schůrek
V Praze 23.1.2014

2. Zápis
z projednání pracovní verze studie „Mimoúrovňového křížení ulice Starochuchelská s tratí
ČD“ s majiteli nemovitostí v ulici Nad Drahou, dotčených zamýšlenou stavbou a Ing.
Šmejkalovou ze Správy železniční dopravní cesty s.p., Stavební správa západ (dále jen
SSZ). Jednání se uskutečnilo dne 28.1.2014 od 9.15 hodin v kanceláři starosty Mgr. Martina
Melichara. Prezenční listina tvoří nedílnou část zápisu.
Úvodní slovo si vzala Ing. Šmejkalová, která představila jak sebe, tak stavby, které jí
byly přiděleny k řešení. Jedná se o koridorovou stavbu: „Optimalizaci trati Praha Smíchov
(mimo) – Černošice (mimo)“.
Na této stavbě vyvstaly 2 zásadní komplikace a to – rozšíření stavby o novou železniční
zastávku Radotín Sídliště v km 10.00 trati Praha - Plzeň a o řešení mimoúrovňového křížení
s žel. tratí ve Velké Chuchli. Z tohoto důvodu se v současné době přepracovává tzv. „Záměr
projektu stavby“, který bude obsahovat původní rozsah stavby
a jmenované rozšíření stavby.
Hlavním účelem jednání je se domluvit na společné akceptovatelné variantě
mimoúrovňového křížení, kterou následně pak SŽDC, s.p. může zadat ke zpracování
přípravné dokumentace pro územní řízení (dále jen „ÚŘ“).
Ing. Šmejkalová tímto zápisem upřesňuje, že SSZ bude respektovat výběr varianty
mimoúrovňového křížení, pokud bude odpovídat technickým a bezpečnostním požadavkům
ve vztahu k řešení železniční trati. Jako bezproblémové považuje SSZ variantu původního
silničního nadjezdu dle projektu TSK z roku 2008 a dále vybranou variantu „E“ silničního
podjezdu – dle studie DIK s.r.o Hradec Králové z roku 2014. Ing. Šmejkalová upozornila, že
v obou případech bude nutné vybudovat podchod pro pěší – ul. Starochuchelská. Dále bude
sledovat vývoj přípravy a projednání navrženého řešení s tím, že pokud dojde k zásadním
problémům, zdržující zpracování dokumentace pro územní řízení a zajištění územního
rozhodnutí, bude nucena SSZ od této stavby upustit, neboť nebude možné zásadně stavbu
koridoru zdržovat.
K problematice protihlukových opatření bylo sděleno, že protihluková opatření byla řešena
v přípravné dokumentaci optimalizace trati v souladu s legislativou – tj. na zátěž od železniční
dopravy – nikoliv kombinace se silniční dopravou (viz diskuze z územního řízení, konaného
dne 4. černa 2013). Co se týká mimoúrovňového křížení, bude řešena nová hluková
studie od nové silniční zátěže pro tuto „silniční stavbu“, tomu bude odpovídat nový návrh
protihlukových opatření této konkrétní silniční stavby! V tomto případě tedy budou přilehlé
objekty chráněny před hlukem – od železnice a zvlášť od „silnice“.
Poznámka pro případ možnosti řešení součtu hlukových zátěží od železnice a přilehlých
komunikací: Toto lze řešit pouze dohodou SŽDC s.o. a městské části Prahy, kdy se město
finančně podílí na vícenákladech, řešících silniční hlukovou zátěž. Jedná se o případ, kdy
čistá stavba železnice nemůže legislativně přičítat hluk z přilehlých komunikací – viz.
citované územní řízení!
Slovo si vzal p. Indra, který prohlásil, že pro něj je akceptovatelná pouze varianta E, kde je
tunel nevzdálenější od jeho pozemku a za podmínky nad terénem vytvoření protihlukové
stěny či jiného vhodného protihlukového opatření např. osázení vhodné zeleně. S tímto se
ztotožnili i ostatní přítomní majitelé dotčených nemovitostí. Dále trvá na tom, že pokud by
mělo dojít k odkupu jeho pozemku mezi tratí a silnicí, tak požaduje prodej celého pozemku,
taktéž se dotazuje, jak dráhy postupují se stanovením výše ceny za pozemek. Na toto mu
reaguje Ing. Šmejkalová slovy, že odkupují za cenu v místě a v daném čase obvyklou a to
na základě znaleckého posudku, který si může zadat sám u soudního znalce s tím, že i tento

znalecký posudek jsou dráhy ochotny zaplatit.
Paní Nedvědová upozorňuje na to, že již několik let si stěžuje na neúnosný hluk od vlaků a
nikdy jí nebylo vyhověno, k tomuto se připojuje i pí. Mlezivová. Dále informuje, že dům je
od plotu umístěn ve vzdálenosti pouhých 9m a že nesouhlasí se záborem svého pozemku,
tak jak je ve studii navrženo, protože zábor by končil 2,5m od okna její kuchyně a navíc je
přes velkou část zahrady umístěn bazén (od plotu ve vzdálenosti jen 1m). Největší obavy
má ze zajištění stěny jámy pomocí štětové nebo pilotové stěny, které by mělo být umístěno
v místě jejího plotu a mohlo by taktéž dojít k navrtávání kotev do svahu pod domem z důvodu
statického zajištění pažení jámy a tím by mohlo dojít dle jejího mínění k porušení domu. Ing.
Kozický na toto reagoval vysvětlením technologického postupu prací, především ujištění
v tom, že dnešní technologie umožňují bezproblémový průběh stavby bez porušení domu,
tvrzení podložil vlastní zkušeností z podobných staveb, vrtání a kotvení svahu by sice mohlo
probíhat i pod jejím domem, ale v hloubce cca 5m. Ohledně štětové stěny – ta naopak zajistí
aby se nepřenášel k pí. Nedvědové jak hluk, tak hlavně vibrace. Společně se shodli na tom,
že během výstavby je nutné zbourat přilehlou garáž, po dokončení stavby by byla garáž opět
nově postavena, na toto reagovala i Ing. Šmejkalová, která souhlasila a dodala, že se jedná o
vyvolanou investici a tuto investici SŽDC, s.p. zaplatí.
Závěrem:
➢ V rámci připomínkování projektové dokumentace (dále jen „PD“) bude zpracovateli předán

především požadavek:
o minimálního zásahu na pozemky pí. Nedvědové a paní Mlezivové
o vyřešení příjezdové komunikace před pozemkem paní Nedvědové, které zajistí
bezproblémové zajíždění a vyjíždění do garáže.
➢ V rámci ÚŘ bude požadován i technologický harmonogram
➢ Preferovaná varianta je Varianta E, ale s 50m poloměrem oblouku za napojením na
Starochuchelskou ulici
➢ Pro majitele dotčených nemovitostí bude po samotné realizaci podjezdu znamenat stavba
celkové snížení hlukové zátěže
➢ Náhradní výsadba za pokácené stromy bude realizována před pozemkem p. Indry
Jednání bylo ukončeno v 10.45 hod
Záznam zapsala Ing. Michaela Benešová
V Praze 28.1.2014
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Dorueeno: 28.01.2014

MCVCH 00186/2014
prilohy^
Ilsly^l
druh:

Ú ^adu M ^ Praha Velká Chuchl
me52es53724ee4
Dohrý clen,

s realizací varianty mimoúrov ^ového k ^ižování železni ^ní trati ve Velké Chuchli (podjezd,
^ad ^
varianta „E", dále v textu jen „podjezd"), která byla dne 22. 1. 2014 prezentována na ú
TVT(' Prara VPlirá (`hiirhiP^ mii^PYnP^ jal^n ylactnírri S^^cPdí^íhn p^?Pmlr^ na adrecP T T clcály $

Praha Velká Chuchle (dále jen „pozemek"),
následujících podmínek:

^edpokladu dodržení

souhlasit pouze za p

^. ^' ulici U skály budezachovár^p ^ezdo. ýr
ehodník ve stávající ší ^i 475 cm, ccž je
^
^
^
minimální ší e, která umož uje p íjezd, vzájemné míjení a vjezd osobních automobil ^
na pozemek. Ší ^e chodníku byla již ^ešena p ^i projektu stávající protihlukové st ^ny a
oproti p^vodnímu projektu po kontrole byla rozší ^ena o 75cm.
2. Pro umožn ^ní p ^íjezdu požárních vozidel k pozemku bude prodloužen stávající
pojezdový chodník o minimální ší ^i 475 cm k sou ^asnému parkovišti tenisových kurt
a zde napojen na vozovku.

^

^ a v k ^ižovatce s ulicí
3. Na konce pojezdového chodníku (v prostoru u tenisových kurt
Drážní) bude umíst ^na dopravní zna ^ka Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou
^i akcích na
tabulkou : S výjimkou dopravní obsluhy. Již dnes je situace neúnosná p
závodišti, kdy ulice Drážní a U skály
_ se stává _parkovišt ^m, bez možnosti v_ý_jezdu
vozidla z pozemku.
^na}, :kte^rá, bude ú ^inn^
4. Sou^ástí objektu podjezdu bude protihluková konstrukce (st
^jících vlak ^.
snižovat jak hluk z automobilového provozu v podjezdu, tak hluk`próiížd
^ny bude p ^ed vyprojektováním
5. Provedení (design, konstrukce) protihlukové st
konzultováno s vlastníky p ^ilehlých pozemk ^ a budou zohledn ^ny jejich p ^ipomínky a
návrhy.
6. Protihluková st ^na bude v ulici U skály osázena zelení, dle sou
^asného stavu, ktery'
byl realizován na vlastní náklady majitel ^ sousedících pozemk ^.
7. Po celou dobu provád
pozemek.
8. Podjezd bude odv
pozemku.

^etržit ^ umožn ^n p ^íjezd vozidel na

^ní stavby bude nep

^trán tak, aby se zplodiny (výfukové plyny) nehromadily u

D^kujeme za v ^asnou informaci a jsme s pozdravem
Milena Jelínková
^
^^^^ ^^^ti^
V Práze, dne 23. 1. 2014

/

Jaroslav Tvrdík
^^

^^

^

