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věc: Aktualizace ídoDlíěnnDřiDomínekk techíickéstudii vesteckésDoikv z l/2o07
Uvede[ou studii jsme nechali opětovně prostudovatkomisi stavebnía životníhoprostředí.
Dále se s uvedenoustudii seznámi1izastupitelé,
kteříji vzali na vědomía schválili k ni na
svémzasedánídne 23'7' následující
pi!pg4{!s:
1' Posunutí kiižovatky pro napojení komerčnízóny Pruhonic na hÍanici katastlu a

2'

3'

4'
5.
6.

umožněnínapojeníz této křižovatky i budouciho obchvatu Šeberov4případně
Šeberovskou
komerčnizónu'
Maximá|ní protihluková opatřenív blízkostiob}tnýchčástí(Hrnčiře)'PÍotihlukové
opatřenízřídit i u části,kteÍáje nal,rženay záňezl'' v místech,kde nelze silnici vést
zářezem jsou nezbyné protihlukovéopaťení- valy, keré by měly bý ozeleněny,tzn',
žeprc!9!!j9a9!9!9!é-Yo!y před plotihlukovými stěnami.
Most převádějící
siinici IIV0032z Hrnčířdo Pruhonicpřes vesteckou spojkuby měl
bý v max' výšcedo 4 m' Zákaz vjezda nák|adníchautomobilůnad ót' Jestližese
nepočítás kamionovou dopmvou, nenípotřeba vyššíÚška a je důvodzákazu těžkých
nákladních
vozidel'
Pokud komunikace Hmčíře Rozkoš nebude v zářezu (z důvodu r,ysoké hladiny
podzemních
vod),požadujeme
kruhovékřížení'
PÍovéstv současnédobě měřeníhladin l ul:u v obvdlených zóÍLách( izofon), kteréby
se v budoucnuuvedenoustavbounemělozhoršit.
přesnějijižněod HÍnčíij€ historicképnmeništěpodzemních
v místěnad Hrnčířemi,
vod, z tohotodůvodupožadujeme
podrobný rozbor a studii podzemních vod
jak v tďo oblasti,tak i v ob|asti kolem ce|ých Hrnčíř' tedy i mezi Rozkošía
Hrnčířem,případný vliv výstavby vestecké spojky na toto prameniště.Z důvodu
chláněnépamátkyHrnčířské
louky je tentoposudeknezbýný' Požadujeúčastnašeho
zástupcev komisi, kterábudepověřenauvedenoustudii'

7.

PřemostěníDl přo pěšía cyk|istickoustezku,umožnění
napojenícyklistichýchtras
MČ Praha Šeberova MČ Pnha újezó' Nepůjde.li toto přemostěníprovéstv ramci
křižovatkyv km 3'7 tedy samostatně,např.jako samostatloulávh] pro pěšía cyklisty.

8.

V celédélceVesteckéspojky řespektováníschvá|enéstudie cyk|ost€ z ek MČ Praha
Šeberov,tedy umožněnípřekonání vestecké spojky (porljezdy, lávky, přechody se
světe1nousignalizací)pro pěšíi cyklisty' Cyklostezky byly zpracovány ve spolupráci

s okolnímiobcemia MC, navazujína generelcyklostezekhl.m'Prahy'
9. PodélceléVesteckéspojkyr,rybudovat
cyklostezku'
1 0 . zce|a zásadnije i zprovozněníuvedenéhoúseku'Tedy vybudovánía zprovozněni
vesteckéspojlry po \,Tbudovánía zprovozněníčástisilničníhookruhu kolem Prahy Rl
(tedy512 a 513 , Dl - Vestec- Lahovice).
1 1 . Zabudování
průlezůpro drobnéživočichy
(savce'plazea obojživelníky)'
12. Umožnění překonáni zemědělské techniky vest€ckou spojku v místech rozdělení
současných
obdělávaných
zemědělských
pozemků.
l3

Zakfua|izovatmapovépodk|adysoučasné
obytnéZástavby.

1 4 . Respektováníplatnéhoúzemníhoplánu lú'm'Prahy,včetněnapojeníbudoucíkomerční
zóny na katastruMČ Praha Šeberov.
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Na vědomí:

obecVestec
obecJesenice
obecPrůhonice
rvr(.ťtanaU]ezo
IKP

Ing. Zeman
úvar rozvoje HMP - Ing.Hát, Mgr' Fejfar
l(su lng' Ďe|lcnaI

sElIostka

Městskcóást

Praha. Šeberm
ló0
K HÍnčiřům
i49 00 PÍaha4

