
Magistrát hlavního města Prahy 

odbor ochrany prostředí  

Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

Mariánské nám. 2  

110 00 Praha 1 

 

 

 

Věc: vyjádření k oznámení záměru ODKOLEK, Praha 9, k.ú. Vysočany, PHA709  

 

Vážení,  

tímto podáváme vyjádření k oznámení záměru ODKOLEK. 

Připomínek k dokumentaci oznámení záměru máme mnoho.  Důvodem je bezohledné pojetí 

nové výstavby a snaha zpracovatelů dokumentace obhájit investiční záměr ODKOLEK za 

každou cenu. Skutečné dopady projektu  na životní prostředí se přitom zpracovatelé pokoušejí 

v předložené dokumentaci skrývat či marginalizovat.  

 

 

Pro lepší přehlednost jsme připomínky zpracovali do tématických  bodů, které jsou 

rozpracovány v přílohách našeho vyjádření. Záměr připomínkujeme v bodech: 

 

1. Urbanistické, architektonické  a výtvarné řešení, vliv na hmotný majetek a kulturní 

památky 

2. Inženýrsko-geologické hodnocení 

3. Vlivy na krajinu, vlivy na významné krajinné prvky, vliv na Územní systém 

ekologické stability 

4. Hodnocení flory  a fauny  

5. Vlivy na obyvatelstvo 

6. Řešení inženýrských sítí 

7. Dopravní stavby, automobilová doprava, pěší doprava, navazující dopravní vztahy 

8. Harmonogram realizace záměru 

9. Opatření vedoucí k prevenci, vyloučení, snížení a  kompenzaci nepříznivých vlivů 

 

Je zřejmé, že vlivy záměru na životní prostředí mohou být natolik závažné, že je nutné jejich 

posouzení v rámci dalšího postupu EIA. 

 

Předem děkuji za řádné zohlednění našich připomínek. 

 

 

 

V Praze dne 10.4. 2010 



1. Urbanistické, architektonické  a výtvarné řešení,  

vliv na hmotný majetek a kulturní památky 
 
Většinu požadavků, které uplatňujeme k tomuto bodu jsme uplatnili již: 

 v námitce ke Konceptu Úpn z 8. 11 .2009 viz příloha č.1 

 připomínka ke změně  Z 1530/07  ÚPn z 14. 1.2010 viz příloha č.2 

 

 bod B.1.6.   Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 
pozn. šedě zvýrazněné texty jsou odkazy na dokumentaci „Oznámení záměru Odkolek, Praha9“ 

 

a)   Bylo by dobré omezit hustotu, a snížit výšku plánované zástavby, současně 
zvýšit podíl zeleně na rostlém terénu v areálu Odkolek.  
 Lokalita Krocínka je svébytné obydlené území vzniklé na počátku 19. století, které svým 
charakterem vytváří harmonickou protiváhu k hustě zastavěnému území „spodních 
Vysočan“, majících částečně i industriální charakter.  
 Krocínka je charakteristická vilovou zástavbou se zahradami, z obou stran je obepnuta 
rozsáhlými zelenými plochami. Na západní straně je to lesopark Jetelka, na straně východní 
Klíčovský lesopark.   
 Projekt Odkolek ve své stávající podobě vůbec nerespektuje charakter a měřítko stávající 
zástavby v nejbližším okolí Krocínky a snižuje tak urbanistickou hodnotu území.   
 Z hlediska typologie lze zástavbu Krocínky zařadit do: urbanistické struktury zástavby: 
Otevřená rodinná zástavba odpovídající definici rodinného domu Oi, Otevřená izolovaná 
nízkopodlažní zástavba izolovanými rodinnými domy Os a Otevřená souvislá nízkopodlažní 
zástavba řadová. 
 Charakter nové zástavby areálu Odkolek nelze odvozovat od zástavby původní. 
Výška provozních stavebních souborů na západní straně areálu, které vyžadovaly výšku z 
důvodů technologického vybaveni mlýnů a pekáren, nemůže být důvodem pro osmipatrovou 
zástavbu monobloky. Současná okolní výstavba směrem k náměstí OSN nepřesahuje pět 
podlaží a ve vilové čtvrti Krocínka převažují dvoupodlažní rodinné domy. Nejvyšší domy v 
přilehlých ulicích Krocínky mají pouze tři podlaží. 
 Zdůvodnovat výšku budov nelze ani tím, že slouží jako protihluková bariéra železniční 
tratě - ta bude totiž odstíněna vlastní bariérou. 
   
b) Hledání variantního řešení - severovýchodní hranici budoucí zástavby (v ul. Pod 
Krocínkou) by bylo dobré oddělit od stávajících budov pásem zeleně, který bude plnit 
funkci izolační (protihluková zeleň) i urbanistickou.   
 Budovy navrhované v ul. Pod Krocínkou výrazně převyšují stávající zástavbu, na kterou 
přímo navazují. Rodinný dům č.p. 30, sousedící s plánovanou výstavbou, má vyšku od 
chodníku k hřebenu střechy 9,84 m viz příloha č. 3, budova  SO17, která na něj podle 
projektu navazuje je vysoká 12, 2 m. Nově plánovaná výstavba neodpovídá  stávající 
zástavbě ani svými parametry, typem střechy a krytinou. Zároveň nerespektuje měřítko ani 
charakter stávající prvorepublikové zástavby.   
 V ulici Pod Krocínkou byla výstavba ukončena kolem roku 1936. V roce 2007-9 byly 
postaveny dvě novostavby v její východní části, obě stavby přitom mají charakter rodinného 
domu, mají sedlovou střechu a svojí výškou nepřevyšují okolní zástavbu. Citlivě tak zapadají 
do místního urbanistického rázu (viz příloha č.1 ). 
 
c)    Oblast náměstí OSN ve Vysočanech je v konceptu územního plánu vymezena 
jako „lokální centrum“.   
 Dle definice konceptu mají lokální centra jasně vymezenou funkci - soustřeďují stavby a 
zařízení občanské vybavenosti místního významu sloužící obyvatelům příslušné městské 
části, zpravidla v pěší dostupnosti. Projekt Odkolek je vyloženě komerční záměr, který 
obyvatelům Vysočan nabízí pouze zhoršenou kvalitu života a pohody bydlení - úbytek 
zeleně, zvýšení dopravy, hluku a zhoršení kvality ovzduší.  
 



d) Další posuzování daného místa si vyžaduje zachování objektivity. 
 Tvrzení  „Posuzovaný záměr svým měřítkem naváže na novou moderní zástavbu v území 
na jihovýchodní straně“ (str. 97 ) je naprosto neopodstatněné, neboť žádná nová moderní 
výstavba v přímem kontaktu s lokalitou Odkolek není. Plánovaný areál Odkolek navazuje 
jednou stranou na čtvrť Krocínka, přes železniční trať pak na ulici Jandovu a na zadní trakt 
náměstí OSN. Jandova ulice je jednou z nejstarších ulic Vysočan a není významě narušena 
žádnou novostavbou. Na náměstí OSN  je umístěna jediná novostavba (Fenix) a je dobře 
vidět, jak taková těžká monolitická stavba působí v daném území esteticky destruktivně na 
ráz daného místa. 
      Areál Odkolek urbanisticky navazuje na Krocínku. Tato návaznost je mnohem 
podstatnější než návaznost na „spodní Vysočany“, neboť koridor železnice, který bude 
v budoucnu ještě posílen o jednu kolej a doplněn protihlukovou stěnou,  „spodní Vysočany“ 
od území za tratí směrem na jih výrazně odděluje. Toto oddělení je patrné z více pohledů: 
krajinného rázu, urbanistického, dopravního, způsobem vyžití...  
 
 V dokumentaci Oznámení záměru Odkolek se na straně 97 zároveň píše: „V místě jsou 
prakticky zcela setřeny všechny typické znaky původního krajinného rázu. Celkově se tedy 
krajinný ráz místa dá označit za typické městské prostředí ….“ Možná by bylo na místě, aby 
se autor těchto vět zašel na lokalitu, o níž píše, alepoň podívat.  
 
 
bod: D.1.9. vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky 
 
e) Svah Krocínky má svůj nesporný urbanistický význam.   
Ve studii je urbanistický význam a ráz Krocínky účelově bagatelizován a pomíjen. Různé 
usedlosti vznikaly na tomto území v souvislosti s vinicemi již v 16. a 17. století, nynější 
podoby začala Krocínka nabývat počátkem 20. století. Krocínka je architektonicky hodnotnou 
lokalitou, nachází se zde i architektonicky cenné objekty jako je například Hajnova vila arch. 
Žáka v ulici Pod Krocínkou či Dlabačova vila č.p. 784 v ulici Na Krocínce, kterou nechali v 
roce 1934 dle plánu ing. arch. Aloise Dlabače postavit ve slohu pražského baroka manželé 
Stuchlíkovi. 
 
f) Je potřeba vypracovat speciální studii, která zpracuje a vyhodnotí začleněni národní 
technické památky – administrativní budovy.  
Tato budova se nacházi v areálu Odkolek a je třeba, aby vyhodnocení jejího začlenění do 
celého areálu bylo posouzeno odborníky - památkáři MHMP. V areálu Odkolek se nachází 
také budova sýpky, která je unikátní svým technickým řešením. Tato sýpka byla také 
navržena na národní technickou památku, ale později byla z důvodu špatného technického 
stavu z návrhu vyjmuta. Žádáme proto, aby tato stavba byla před započetím bouracích prací 
v areálu zdokumentována v plném rozsahu současného stavu a  aby byl zhodnocen její 
význam.  
 
g) Poukazujeme na nejednoznačný popis míst v dokumentaci.  
Například. chodník ulice Jandova, požární komunikace Nad Vysočany jsou definovány 

neexistujícím určením místa (např. str 61 tab 27), místo ulice Stoupající je uváděn chodník 
ulice Jandovy, jedná se však o  ulici (např. obr 27. str 77). 

 
 
pozn. šedě zvýrazněné texty jsou odkazy na dokumentaci „Oznámení záměru Odkolek, Praha9“ 



2.Inženýrsko-geologické hodnocení 

 
a) Je nutné zpracovat podrobný geologický průzkum, který by odhalil rizika spojená s 
výstavbou areálu Odkolek.  
Tato studie by se měla zaměřit především na nestabilitu svahu, na jehož úpatí areál vznikne. 
Důvodem našeho požadavku je skutečnost, že většina budov projektu Odkolek má navrženo 
několik podzemních podlaží, čímž ovšem dojde k významnému zásahu do podloží. V 
dokumentaci str. 114 kapitola D.I.6  se uvádí zásahy pod terénem do hlouky až 13 m.   
  Území  vykazuje značnou nestabilitu, charakter zemin se mění jak v horizontálním, 
tak vertikálním směru, svrchní vrstvy tvoří zeminy neúnosné či málo únosné (navážky a 
spraše) a zeminy náchylné k sesouvání (na strmém skalním podkladě). 
 V nedávné době (v letech 2006 - 2008) se objevily vážné komplikace při výstavbě 
nových domů v ul. Pod Krocínkou č.p. 43 a v ulici Na Vysočanských vinicích  č.p. 40 (objekt 
u trafostanice). 
 V textu na str. 114 D.I.6. je uvedeno, že je nutné provést podrobný geologický 
výzkum pro každou (nově budovanou) stavbu s ohledem na velmi složité poměry, nikde 
ovšem není ani zmínka o vlivu stavby na stabilitu svahu a tím i stávajících staveb v okolí celé 
stavby. 
 
b) V důsledku předchozího požadujeme provedení pasportizace stávajících budov v ul. 
Pod Krocínkou.. 
 
 
 
 
pozn. šedě zvýrazněné texty jsou odkazy na dokumentaci „Oznámení záměru Odkolek, Praha9“ 

 



3. Vlivy na krajinu, vlivy na významné krajinné prvky,  

vliv na Územní systém ekologické stability 

 
bod: D.1.8. Vlivy na krajinu, D.1.7.vlivy na významné krajinné prvky 
 
a) Nová výstavba na Krocínce má respektovat reliéf kopce, do jehož úbočí se 
zakusuje.  
Tento svah je významným krajinným prvkem - VKP. A  to nejen v rámci Prahy 9, ale je 
součástí Prosecké terasy - pohledově významnou krajinnou dominantou v celopražském 
rámci.  
 
b) Zachování celistvosti Klíčovské aleje.  
Dopravní řešení navrhované v projektu ukrajuje ze spodní část Klíčovské aleje. Klíčovská 
alej je významný krajinný prvek - VKP, který svojí historickou, kulturní, rekreační i 
ekologickou hodnotou nemá v širokém okolí srovnání. Klíčovská alej je součástí Klíčovského 
lesoparku z druhé pol. 19. stol. Klíčovský park je příkladem romantismu v parkové 
krajinářské tvorbě. Klíčovská alej byla součástí historické cesty, která po mnoho stoleti 
propojovala starou Prahu směrem na Starou Boleslav.  V současné době probíhá první 
etapa revitalizace Klíčovské aleje za grantové podpory MHMP. 
 
c) Zachování celistvosti lesoparku Jetelka.  
Tento lesopark patří mezi významné VKP Vysočan, má naprosto unikátní atmosféru a je 
hojně využíván jak návštěvníky Vysočan, tak místními obyvateli. Tímto územím vede také 
přírodovědná stezka, její součástí je lokální biocetrum l1/78 Flajšnerka.   
 
d) Nezasahování do ÚSEZ  - lokálního biocetra l1/78 Flajšnerka..  
Navrhované dopravní řešení při ulici Vysočanská zasahuje do biocentra. V textu Oznámení 
záměru Odkolek, Praha 9 se přitom na str. 95  tvrdí, že stavba křižovatky daný USEZ 
neovlivní. Daný biokoridor je velmi hodnotný a je důležité ho zachovat v plné funci. Toto  
území navazuje na lokální biokoridor L3/254 „Vysočanské svahy“ a dále navazuje na L4/254 
a poté na L4/253, které jsou sice vedeny jako nefunkční, přesto jsou hojně využivány 
migrujícími zviřaty. V zahradách Krocínky lze spatřit i lišku, zajíce, sojky, straky, strakapoudy 
i jinou drobnou zvěř, která přes území migruje mezi zeleným svahem, který se táhne od 
Balabenky  přes Klíčovský lesopark, Višňovku a dále ven z Prahy.   
 
e) Rozpor se skutečností. 
Na straně 78 dokumentu C.I.c.  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěže   se píše: 
"Řešené území nezasahuje do prvku USES a VKP.“  Toto tvrzení je v přímém rozporu se 
skutečností.  
 
f) Potřeba zpracování studie o podzemních vodách v dotčené lokalitě.  
Například na straně 38 se píše o zásahu do podzemních vod. Při takovem zásahu do podloží 
na úpatí svahu je studie  o podzemních vodách důležitou součástí projektu. 
 
g) Je třeba zpracovat další pohledové studie.  
Pohled na lokalitu z protějšího svahu, který je uveden na str. 118 je naprosto nevhodný a 
zavádějící. Je proto potřeba vypracovat pohledové studie: 
-  z náměstí OSN od autobusové zastávky linky 151 směrem na Prosek, záběr na průhled na 
svah ulicí Jandovou (viz příloha č. 2 obr 1.) 
-  od Libeňského nádraží (viz příloha č. 2 obr. 2) 
-  ulice Pod Krocínkou – pohled od č.p. 31  (viz příloha č. 2 obr. 3) na novou zástavbu na 
východní straně ulice, a to v těchto variantách:  
 I.) navrhované řešení  



 II.) variantu s oddělením nové zástavby zeleným pásem při ulici Pod Krocinkou viz 
připomínka č. 1  Urbanistické, architektonické  a výtvarné řešení,  vliv na hmotný majetek a 
kulturní památky / bod b) 
- z ul. Stoupající nad ulicí Na Krocínce, vedle č.p. 13 (viz příloha č. 2 obr. 4) 
- z veřejného schodičtě ve stčedu ul. Pod Krocínkou (viz příloha č. 2 obr. 5) 
 
 
 
pozn. šedě zvýrazněné texty jsou odkazy na dokumentaci „Oznámení záměru Odkolek, Praha9“ 

 



4. Hodnocení flory  a fauny  

 
Flora a fauna by měla být hodnocena ve vztahu k celému okolí, lze totiž očekávat, že pokud 
bude území ODKOLEK v budoucnu obydleno a využíváno cca 1500 lidmi, dojde zcela určitě 
ke značnému zatížení okolních klidových zón (Klíčovský park, Jetelka) a ÚSEZ. Ke 
značnému zatížení celého území dojde také v době výstavby areálu, která potrvá minimálně 
7 let. 
 
a) Je proto třeba zpracovat řádnou studii výskytu živožichů v dotčeném území 
s následným vyhodnocením dopadu stavby.  
Vzhledem k uvedeným skutečnostem je třeba vyhodnotit dopady stavby na faunu v celém 
dotčené oblasti, tj. nejen v území vlastní stavební činnosti, a to nezavislým odborníkem. 
V území se nachází více živočichů s různým stupněm ochrany, např. strakapoud, liška , 
sojka obecná , straka , zajíc polní, veverka obecná… Je proto nutné respektovat zákon 
114/1992 Sb, zvláště pak § 50. 
  
b) Doplnění dendrologického posudku.  
V posudku by také měla být studie využití perspektivnich stromů v sadových úpravách 
celého území.  Nepřehledné zpracování dendrologického průzkumu (viz str 27), kde jsou 
zakreslené sítě el. vedení, by mělo být napraveno, a to včetně popisu . Dále v tomto posudku 
chybí ortomapa, stejně jako celkový návrh sadových úprav území, včetně varianty izolačního 
pásu zeleně při ulici Pod Krocínkou (viz tyto připomínky č.1. bod b). 
 
c) Chybné započítávání plochy zeleně. 
Do procentuálního podílu zeleně v areálu Odkolek by se v souladu s konceptem územního 
plánu měla započítávat pouze zeleň v rostlém terénu.  
 
d) Navýšení koeficientu zeleně v areálu Odkolek.  
V projektu se uvádi pro celý areál podíl zvýšení koeficientu zeleně na 31,1 %,  což je ovšem 
velice nízké procento zeleně. V konceptu UPn je totiž navrženo pro dané území 30% pouze 
v cca 1/3 areálu na západě, zbylé 2/3 mají navržený  koeficient zeleně 50%.   
V západní části by proto měl být koeficient zeleně zvýšen na 40%,  u zbylých dvou třetin na 
60%,  a to ve vzrostlé ploše.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pozn. šedě zvýrazněné texty jsou odkazy na dokumentaci „Oznámení záměru Odkolek, Praha9“ 

 



5. Vlivy na obyvatelstvo 
 

a)  Chybné určení počtu obyvatel ovlivněných účinky stavby.  
V textu D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, str 98, je počet dotčených obyvatel nesmyslně a 
záměrně zkreslen. Ve studii se uvádí, že hlukem z výstavby bude zasažena pouze malá část 
Krocínky, uvádí se zde devadesát občanů. Pokud bude hluk dosahovat nadlimitních hodnot 
a tím bude docházet k ohrožení zdraví obyvatel, nelze to rozhodně řešit tím, že bude účelově 
snižován počet zasažených obyvatel a tím tento dopad om louván či bagatelizován. 
Každému přeci musí být jasné, že stavba v takovémhle měřítku a rozsahu bude zákonitě 
svým hlukem a emisemi zatěžovat mnohem větší část obyvatelstva než uváděných 
devadesát občanů. Hluk se šíří ve vlnách a bude po úbočí kopce postupovat nahoru, bude 
se od kopce odrážet – a to bude zasahovat celou čtvrť Krocínka. Z toho vyplývá, že uvedený 
počet dotčených lidí ve studii je naprosto účelový a manipulativní.  
 
b)  Nezávislá hluková studie dotčeného území v oblasti Krocínky.  
Hladina hluku na Krocínce je ve studii účelově zkreslena (je záměrně navýšena). Jak se lze 
přesvědčit, Krocínka je doposud tichá a klidná vilova čtvrť.  
 
c)  Zpracování sociologické studie v dotčeném  území.  
Bylo by dobré zpracovat požadavky občanské vybavenosti pro nové obyvatele a zároveň 
vyhodnotit současné kapacity stávajících prvků.     
 
d) Projekt areálu Odkolek se nezabývá občanskou vybaveností pro nové obyvatele. 
V této souvislosti by bylo na místě, aby se projekt touto vybaveností zabýval – v lokalitě 
přibyde odhadem 1500 nových obyvatel, na které projekt nepamatuje.  
 
e)  Omezení prašnosti v souvislosti se stavbou.  
V  Oznámení záměru Odkolek je dopad nadlimitní prašnosti na obyvatelstvo dotčeného 
uzemí účelově bagatelizován – je třeba, aby byl zpracován seriózně, s ohledem na 
obyvatele, a ne investora. 
 
f)     Zavádějící hodnoty emisí a imisí a zdrojů hluku v dotčeném území.  
Ve studii jsou jednotlivé zdroje znečištění uváděny samostatně, na lidské zdraví však působí 
kumulovaně.  Například hluk dopravy ze stavby, bodové zdroje hluku, současné zatížení 
lokality a další nově vzniklé zdroje hluku, hluk související s provozem letiště Kbely, hluk ze 
železnice pod Odkolkem a z libeňské trati a nádraží. 
 
g)  Žádáme o zpracování přitížení PM 2,5.  
PM 2,5 je z hlediska zdravotních rizik ještě závažnější než PM 10. 
 
h)  Chybějící zdůvodnění tvrzení v  tab. 32.  
Postrádáme odůvodnění tvrzení, že se PM v roce 2015, po ukončení výstavby, oproti 
současnému stavu sníží. 
 
i) Bylo by dobře doplnit tabulku 30 o ulice Pod Krocínkou, Na Krocínce a Na 
vysočanských vinicích. 
 
j) Chybějící návrh řešení nadlimitního překročení hlukové zátěze ve 4. etapě výstavby.   
V celé studii není nikde ani naznačeno, jak se investor hodlá vypořádat s nadlimitním hlukem 
a jeho dopady na obyvatele. 
 
 
 
pozn. šedě zvýrazněné texty jsou odkazy na dokumentaci „Oznámení záměru Odkolek, Praha9“ 



6. Řešení inženýrských sítí 

 

 
a) Chybějící časové harmonogramy prací v souvislosti s budováním inženýrských sítí.   
Práce by měly probíhat tak, aby po co nejkratší dobu zatěžovaly přilehlé okolí rozkopanými 
ulicemi a omezeným přistupem pro pěší a automobily v obytných zónách.  
 
 

 
pozn. šedě zvýrazněné texty jsou odkazy na dokumentaci „Oznámení záměru Odkolek, Praha9“ 

 



7. Dopravní stavby, automobilová doprava,  

pěší doprava, navazující dopravní vztahy 

 
k)  Nutnost zachování průjezdnosti území z Vysočan na Krocínku.  
V souvislosti se stavebními pracemi během výstavby areálu Odkolek je třeba řešit dopravu 
tak, aby byla zachována průjezdnost pro auta, IZS, sanitky i MHD a průchodnost pro pěší 
z Vysočan na Krocínku . 
 

l)  Posunutí kruhové křižovatky na východní straně areálu, aby nezasahovala do území 
Kličovského lesoparku, ale do územi Odkolka.  
K tomu viz naše připomínky bod  3.Vlivy na krajinu, vlivy na významné krajinné prvky,  
vliv na Územní systém ekologické stability / odstavec b). Zároveň v dokumentaci chybí 
řešení průchodnosti této křižovatky pro pěší. 

 
m)  Žádáme o omezení nárůstu automobilové dopravy v ul. Pod Krocínkou tab.17  str. 
54 
 
n)  Doplnění dokumentace - Staveništní doprava v části Zásady organizace výstavby 
str. 57 V dokumentaci se používá označení výjezdů a vjezdů na staveniště, např. VJ2/1,  
toto však není nikde blíže popsáno a není to ani obsaženo ve výkresové dokumentaci.  
 
o)  K odvozu suti z demolic by bylo dobré k dosažení výrazného snížení prašnosti na 
komunikacích zajišťujících staveništní dopravu použít železniční vlečky.  
Maximální využívání dopravy po železnici během celé výstavby areálu Odkolek by nemělo 
být problémem a bylo by šetrnější k celému území i jeho obyvatelům. 
 
p)  Návrh řešení nákladní dopravy pod žel. podjezdem.  
Zvýšení průjezdního profilu u stávajícího železničního mostu zvýší riziko, že bude tato 
komunikace (Vysočanská) v mnohem větší míře využívána nákladní dopravou a tím se 
logicky výrazně zvětší znečištění ovzduší. Dopravním značením a jinými restriktivními 
prostředky by mělo být zabráněno využívání této komunikace nejtěžší nákladní 
automobilovou dopravou. 
 
q) Omezení dopravních staveb na západní straně areálu – za železničním viaduktem.  
 
r)  Doplnění dokumentace o kapitolu Podmínky pro pěší.  
V této kapitole by měl být řešen přístup do vilové čtvrti Krocínka a zachování propojeni pěší 
propustnosti mezi Vysočanami a Prosekem po celou dobu výstavby, jež by měla být 
zachována i po jejim ukončení. V dokumentaci by měl být uveden popis stoupání 
komunikací, podmínek pro kočárky, hendikepované a starší občany. 
 
s)  Žádáme ponechat funkční ulici Stoupající, která v projektu Odkolek nefiguruje.  
 
t) Doplnění údajú o parametrech lávky s výtahem přes železnici. B.1.6. Lávka přes 
železnici.    
V dokumentaci chybí informace o přístupnosti výtahu a jeho využitelnosti pro osoby se 
sníženou pohyblivosti, využitelnosti pro kočárky, odhadu využití výtahu a jeho kapacity. 
 
u) Chybí informace jak a kým bude řešena cesta - lávka ze středu ulice Pod 
Krocínkou směrem do Vysočan přes areál Odkolek.  
 

 
pozn. šedě zvýrazněné texty jsou odkazy na dokumentaci „Oznámení záměru Odkolek, Praha9“ 



8. Harmonogram realizace záměru 
 

a) Uzávěra ulice Ke Klíčovu v I. etapě výstavby by měla být omezena na minimální 
dobu. Řešitel dopravní obsluhy území by měl hledat způsob, jak řešit tuto komunikaci 
etapovitě, s náhradním dopravním řešením přes areál Odkolek.  

 
b) Zachování  pěší dostupnosti Krocínky ulicí Stoupající po celou dobu výstavby.  

 
c) Řešení dostupnosti Krocínky MHD pro všechny věkové skupiny.  



9. Opatření vedoucí k prevenci, vyloučení, snížení a  

kompenzaci nepříznivých vlivů 

 
 

a) Kompenzační opatření nenabízí žádnou kompenzaci obyvatelům dotčených lokalit. 
Z našeho pohledu se nám tato dopravní stavba, která je autorem dokumentace uvedena jako 
jediná kompenzace, jeví jako nedostatečně zdůvodněná a předimenzovaná megalomanská 
stavba projektovaná ve stylu socialistického plánování. 

 

b) Omezení pracovní doby.   
Ve všední dny navrhujeme pracovní dobu od 7:00 do 20:00 hodin, o vikendech a svátcích 
požadujeme v dokumentaci změnit formulaci „doporučená doba“ na „doba závazná“ (str. 
122). Požadujeme změnit text str.123 na „Práce v noční době se zakazují“. 
 

 

c) Jak jsme již uvedli v bodu 2. Inženýrsko-geologické hodnocení,  je zcela na místě 
zpracování podrobného  geologického průzkumu a  provedení pasportizace 
stávajících budov v ul. Pod Krocínkou. 
 
 

 
 

 
 
 


