From:
Sent: Thursday, April 17, 2014 7:49 AM
To: Ježková Sandra (MHMP, S03)
Cc: Schön Kateřina ()
Subject: Re: pracovní skupina

Vážená paní bakalářko,
níže Vám za OS Zdravý Spořilov zasíláme body k jednání pracovní skupiny. V mailu z 20/3
(bod 2) jste psala, že „jednotlivé body zápisu jsou rozpracovávány a pracuje se na nich“.
Mailem z 26/3 jsme Vás tedy prosili zaslání bodů k jednání v dostatečném časovém předstihu.
Obdržíme tedy ještě před vlastním jednáním jeho detailní program?

1) Postavení pracovní skupiny (dále PS) a její vnitřní fungování, zejména












důvod vzniku,
zaměření na celý Spořilov postižený dopravou na páteřních komunikacích Jižní
spojka, 5. května a Spořilovská
organizační schéma
členové, doporučili jsme doplnění zástupce HSHMP – bez Vaší reakce
četnost jednání, termíny jednání
zastupování na základě plné moci (?)
možnost a mechanismu přizvání odborníků
psaní a následné odsouhlasováni zápisu – doporučili jsme, aby svolávající strana
zajistila vyhotovení zápisu optimálně hned na místě tak, aby jej přítomní mohli
hned podepsat. Alternativou je rozeslání návrhů zápisu k připomínkám,
zapracování možných protichůdných požadavků na úpravu zápisu ale může být
obecně problematické. – bez Vaší reakce
Jak bude nakládáno se závěry a doporučeními PS
Hlavní principy v aktivitách pracovní skupiny (návrh):
a. Přesouvání problému z jedné lokality do druhé není řešením.
b. Odmítat přesun další dopravy do již nyní extrémně zatížených oblastí.
c.
Zdravotní problémy způsobené hlukem a imisemi je nutné vztahovat na
všechny občany žijící ve všech postižených oblastech.
d. Nápravná či zmírňující opatření je nutné vyžadovat pro oblast Spořilova jako
celek.
e. Dílčí opatření ke zmírnění dopadu dopravního zatížení realizovat dle priorit,
postavených na základě aktuálních informací o intenzitě hluku, kvalitě a
kvantitě imisí a intenzitě a složení dopravy.
f.
Je nutné dbát na to, aby navrhovaná opatření ke zlepšení hlukové zátěže
nebyla kontraproduktivní ke kvalitě imisního zatížení (a naopak).
g. Důsledné sledování všech probíhajících výzkumů a opatření, průběžné
monitorování úspěšnosti probíhajících opatření a uplatňování principu zpětné
vazby s cílem maximální efektivity všech plánovaných a probíhajících aktivit.
h. Důsledné odkazování na zdroje citovaných informací.
i.
K interpretaci výsledků má klíčový význam autor měření / expert v dané
oblasti; nutnou součástí interpretace je:

i. vyhodnocení dílčích i opakovaných měření
ii. vzájemné porovnání lokalit v dané oblasti /i s
jinými obdobně zatíženými lokalitami na území Prahy/ČR
iii. a doporučení dalšího postupu:
A) Další měření realizovat je tam, kde má smysl získat dosud
neznámé informace o stavu ŽP
B) Hlavní těžiště – návrh opatření na minimalizaci dopadů na ŽP
a zdraví lidí
2) Hlavní otázky - hluk:
a. Informace od NM Nouzy z jednání PS k Pražskému okruhu, jejímž je členem
b. Jaký je stav prověření funkčnosti stávajících protihlukových opatření a jejich
nové funkční doplnění v Jižní části Spořilova podél 5. května? (stejně jako
posílení funkčnosti stávajících stěn podle Jižní spojky v úseku Sliačská –
Spořilovská). Mezi vilovou zástavbou a komunikací 5. května z části
vystavena „protihluková“ stěna, je evidentní její nedostatečná funkčnost –
nechrání přilehlou zástavbu před narůstající dopravou, stěna nerespektuje
stoupání komunikace, hluk se odráží od vyšších protilehlých budov OBI a
TMOBILE. Navíc stěna nebyla dimenzována na ochranu před hlukem
z provozu kamionů - výška stěny je nižší, než výška projíždějících kamionů.
c. Řešení PHO podél Jižní spojky v úseku Sliačská – Hlavní?
 V odpovědi uvádíte, že „Podél Jižní spojky v úseku Sliačská – Hlavní není
bytová zástavba, ale komerční areál; bytová zástavba ulice Severní XI je za
tímto areálem, protihluková opatření jsou prioritně určena k ochraně
objektů pro bydlení“. S tímto konstatováním zásadně nesouhlasíme – podél
celé východní strany Severní XI je souvislá řada rodinných domků, kde žijí
lidé. Doporučujeme navštívit lokalitu osobně. Na základě jakých
aktuálních výsledků, provedených autorizovaným měřením, rozhodujete o
dalším vystavování stovek lidí hlukové zátěži, která odklonem kamionů
pochopitelně výrazně vzrostla? Zdůrazňujeme, že požadavek na ochranu
této části Starého Spořilova je průběžně vznášen ve všech stanoviscích a
dopisech našeho občanského sdružení, z nichž řada je vystavena na Vašem
specializovaném portále. – bez Vaší reakce
d. Jaký je pokrok v přípravě realizace pokládky poltivého asfaltu i v úsecích
podél Starého Spořilova?
e. Jak TSK (DIPRO) zapracovali připomínky našeho OS k aktualizované
hlukové studii lokality Spořilovský plácek, vznesené v září 2013?
f. Stav územního řízení – Spořilovský plácek?
g. Žádáme o poskytnutí výsledků hlukových měření, prováděných v lednu a
červenci 2013 ulicích Čtyřdílná, Jižní XV, Jižní XVII a Hlavní (odpověď Ing.
Úlovcové, bod č. 2).
h. „Monitorování situace po změně organizace dopravy je průběžné“ (odpověď
Ing. Úlovcové, bod č. 7) – Jaké jsou průběžné výsledky?
i.
Stav hlukového měření podél páteřních komunikací – podmínky HSHMP
před kolaudací mostu. Kdy a jak bude zveřejněno?
j. Opakovaně žádáme o poskytnutí konkrétního podkladu, který sloužil pro
„odhady“ hlukové zátěže dle projektové dokumentace k akci č. 99 351, autor
AVS, stupeň DÚR, datum 4/2012, kap 2.4 Kap. 2.4 pro akci dočasné dopravní

propojení.. Žádali jsme o přesnou a úplnou citaci „odhadů“ (autor, rok,
zadavatel, zhotovitel, přesný název), nikdy jsme neobdrželi odpověď.
3) Hlavní otázky - Otázky ovzduší
a) Jaká další měření SZU a v jakých lokalitách Spořilova se plánují?
b) Výsledky a interpretace všech nově realizovaných měření imisí – dr. Šrám, dr.
Vojtíšek…?
c) Jak pokročila realizace návrhů na kontrolu technického stavu těžkých vozidel?

4) Očekávaný výstup z jednání PS
a. Konkretizace fungování PS
b. Požadavky na další měření (kdy, kde, co, četnost …)
c. Formulace nápravných opatření (co, kde a kdo uplatní, řešení, stav...)

S pozdravem
-Zdravý Spořilov, o.s.
http://zdravysporilov.webnode.cz/
---------- Původní zpráva ---------Od: Ježková Sandra (MHMP, S03) <Sandra.Jezkova@praha.eu>
Komu: Datum: 16. 4. 2014 14:17:06
Předmět: pracovní skupina
Vážená paní doktorko,
vzhledem k blížícímu se termínu konání pracovní skupiny „ Řešení problematiky kvality
ovzduší a hluku na Spořilově“ si Vás dovoluji požádat o soupis bodů, které si přejete na
pracovní skupině projednat.
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Bc. Sandra Ježková
sekretářka náměstka primátora hl. m. Prahy Ing. Jiřího Nouzy
Magistrát hl. m. Prahy
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
tel.: 236 002 791
mobil: : +420 601 372 950
e-mail: sandra.jezkova@praha.eu

