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64. jednání

čís. RMC/64/1/0376/16 - RMC/64/1/0376/16

datum konání:
29.08.2016

Městská část Praha 20
Rada městské části Praha 20
USNESENÍ
64. schůze
číslo RMC/64/1/0376/16
ze dne 29.08.2016
Stanovisko k dokumentaci EIA ve věci "D11, stavba 1101, km 0,0 - exit
Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání" - (2.01)
Rada městské části Praha 20

1. bere na vědomí
dokumentaci EIA ve věci „D11, stavba 1101, km 0,0 – exit Jirny, modernizace dálnice na
šestipruhové uspořádání“ a požaduje:
1. tzv. tichý asfalt po celém úseku dálnice v katastru obce Horní Počernice od km 0 po MÚK
Beranka. Z důvodu zachování jeho funkčnosti požaduje uvézt do podmínek provozního řádu
jeho pravidelnou údržbu, kontrolu a obnovu.
2. vytvoření protihlukových stěn v úseku obytné zástavby ul. Šanovská čp. 1603/28 (ve
vzdálenosti cca 30 m od rodinného domu) a Božanovská 2450/96 (ve vzdálenosti cca 25 m
od rodinného domu) od záměru a totéž na protilehlé straně komunikace. Tento požadavek je
v souladu s platným územním plánem a plánovaným rozvojem dané lokality.
3. v jihozápadní části dálnice nahradit původně MČ Praha 20 navrhovaný protihlukový
val lomenými protihlukovými stěnami. Tento požadavek vychází z posouzení prostorových
možností výstavby valu.
4. z důvodu místních znalostí výměnu všech stávajících protihlukových stěn za nové 4 m výška
lomené.
5. upravit rychlost v úseku podél Horních Počernic tak, aby nepřesáhla 100 km/hod.
6. zajistit maximální možnou výsadbu zeleně v úsecích, které jsou k tomu vhodné.
2. souhlasí
s navrženým umístěním nových protihlukových stěn v PD označených jako PHS1 – nová – u
křížení s ul. Do Svépravic, výška 3 m, délka 160 m; PHS2 – nová a navýšení stávající – u
křížení s ul. K Hrázi, výška 4 m, délka 230 m; PHS3 – nová – u křížení s ul. Na Svěcence,
výška 3-5 m, délka 95 m; PHS4 – nová a navýšení stávající – u křížení s ul. Božanovská, výška
5-7 m, délka 160 m a PHS5 – nová – u křížení s ul. Božanovská, výška 6-5 m, délka 175 m.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

3. ukládá
sdělit stanovisko Rady žadateli (MŽPČR)
3.1

Zodpovídá: Odbor životního prostředí a dopravy

Termín: 31.08.2016

Usnesení - Schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 )

Hana Moravcová
Starostka

zpracoval:
předkládá:
bod jednání:

Mgr. Eva Březinová
Místostarosta

Věra Bidlová, Vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy
Hana Moravcová, Starostka
BJ/0501/2016

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

