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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY

ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Vyøizuje/linka
Mgr. Pacner/4322

Datum
21.11.2007

Váš dopis zn. SZn.
S-MHM P-237012/2007 /OOPNI/EIA/402-2/Pac

podle § 7 zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlívù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlívù na žívotní prostøedí),

v platném znìní (dále jen zákon)

Ostrovského,Zámìr: Rezidence Park Mrázovka,
Praha 5, k. Ú. Smíchov

ul. Na Zatlance a

Zaøazení zámìru dle zákona:
Bod 10.6, kategorie II, pøíloha È. 1 - Skladové nebo obchodní komplexy vèetnì
nákupních støedisek o celkové výmìøe nad 3000 m2 zastavìné plochy; parkovištì
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v souètu pro celou stavbu.

Oznamovatel: HOCHTIEF Development Czech Republic s.r.o
IÈO: 251 39 169
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5

Charakter a kapacita zámìru: Zájmové území pro výstavbu zámìru se nachází
v areálu bývalého Výzkumného ústavu chladírenské techniky v severozápadní èásti
køižovatky ulic Na Zatlance a Ostrovského. Ze severu je zájmové území vymezeno
prudkým svahem parku Mrázovka a zahrádkáøkou kolonií, ze západu obytnou
zástavbou (bytový komplex Rezidence Nový Andìl), na niž bezprostøednì navazuje.
Z východu je zájmové území ohranièeno ulicí Na Zatlance a z jihu ulicí Ostrovského.
Zámìr øeší výstavbu bytových domù s kapacitou 173 bytových jednotek
uspoøádaných do polouzavøeného bloku podél ulic Ostrovského a Na Zatlance.
Objekty budou mít 5 - 6 základních a pøevážnì jedno ustupující podlaží s místními
akcenty do 9 - 10 podlaží. V nadzemní èásti obytných domù budou umístìny

pøevážnì byty a na úrovni pøízemí jsou navrženy drobné nebytové prostory.
Podzemní èást rezidence bude využívána jako hromadná garáž, technické zázemí
budovy, manipulaèní prostory a sklípky pro rezidenty. V podzemních hromadných
garážích obytných domù bude situováno celkem 230 parkovacích stání ve tøech
podzemních podlažích. Napojení podzemní garáže bude z ulice Na Zatlance.
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Umístìní: hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 5
Smíchov

kraj:
obec:
mìstská
katastrál

Prùbìh zjiš•ovacího øízení: Pøi zjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu
mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom
kritéria, která jsou stanovena v pøíloze È. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné
stranì vlastní zámìr a pøíslušné zájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající
významné potenciální vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí. Dále pøíslušný úøad
pøihlíží k obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených
územních samosprávných celkù.

Oznámení zámìru bylo zpracováno firmou DHV CR, spol. s r.o., pod vedením
Ing. Bohumila Sulka (èerven 2007), autorizované osoby dle zákona. Dle zpracovatele
oznámení lze pøi posouzení všech v oznámení EIA uvedených aspektù, souvisejících
s realizací navrhované stavby, a za pøedpokladu splnìní opatøení navrhovaných
k omezení a minimalizaci negativních dùsledkù na životní prostøedí konstatovat, že
navrhovaná stavba je akceptovatelná z hlediska vlivù na životní prostøedí a její
realizaci je možno doporuèit.

Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.

Ke zveøejnìnému oznámení se bìhem zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:

. hlavní mìsto Praha
(vyjádøení è. j. PRM 540/2007 ze dne 25. 7. 2007)

. mìstská èást Praha 5
(vyjádøení è. j. ODŽ/4/2007/2441beshp ze dne 2.7.2007)

. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení è. j. Z.HK 2306/52306/07 ze dne 26. 6. 2007)

. Èeská inspekce životního prostøedí
(vyjádøení è. j. 41/ØI/0717877.01/07/PVB ze dne 11. 7. 2007)

. odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení è. j. S-MHMP-237012/2007/1/00PNI ze dne 30.7.2007)

. odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta
Prahy
(vyjádøení è. j. S-MHMP 258572/2007/Pul ze dne 10. 9. 2007).

Pøíslušný úøad neobdržel žádné vyjádøení veøejnosti

Podstata jednotlivých vyjádøení je shrnuta v následujícím textu, pøièemž jsou uvedeny
pouze ty pøipomínky, které se dotýkají hodnocení vlivù na životní prostøedí a veøejné
zdraví nebo které mohou zpochybnit závìry oznámení. Ve vyjádøeních jsou však
další pøipomínky, které nejsou pøedmìtem posuzování vlivù na životní prostøedí a
které lze považovat za požadavky èi doporuèení pro následná správní øízení o
povolení zámìru.
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Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) uvádí, že posuzovaný zámìr je významný
z hlediska pøíslušné mìstské èásti. Upozoròuje se, že v souèasné dobì není zámìr
v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy (ÚPn)
a že území pro zámìr je pøedmìtem zmìny ÚPn è. Z 1190/06, která má zmìnit
funkèní využití z veøejného vybavení na obytné území. Dále se konstatuje, že
pøípadná zmìna platného ÚPn na obytnou funkci bude navíc pøedstavovat nežádoucí
nárùst ploch bydlení nad rámec územního plánu.

Z hlediska urbanistické koncepce HMP konstatuje, že Útvar rozvoje mìsta podává
pøipomínku k poøízení pøedmìtné zmìny s ohledem na názor, že nelze rušit rezervy
pro veøejné vybavení. Sdìluje se, že dokud nedojde ke schválení zmìny
è. Z 1190/06, nelze se zámìrem z hlediska funkèního využití souhlasit.

Z akustického hlediska má HMP výhrady k závìrùm hlukové studie. HMP konstatuje,
že zámìr je umís•ován do území se znaèným hlukovým zatížením již v souèasné
dobì, zpracovatel sám uvádí, že u nìkterých fasád objektù budou pøekroèeny limity
pro venkovní chránìný prostor staveb, a to o 7 dB ve dne a 9 dB v noci.
Z akustického hlediska se považuje za problematické umís•ovat v lokalitì další
objekty, které dále zvýší, byt' maximálnì o 1,5 dB, úroveò stávajícího hluku svým
provozem, nebo zvýšením hlukové odrazivosti staveb v území. Upozoròuje se, že pro
toto øešení, kdy jsou plnìny pouze limity pro vnitøní obytné prostory budov, je nutné
souhlasné stanovisko orgánu ochrany veøejného zdraví.

Z hlediska ochrany ovzduší se uvádí, že z rozptylové studie vyplývá, že obytný dùm
je navržen do oblasti, ve které již v souèasnosti dochází k pøekraèování limitù pro
kvalitu ovzduší pro prùmìrné roèní a krátkodobé maximální hodnoty NO2.
Konstatuje se, že do výpoètù pro koncentrace PM1o nebyla zahrnuta sekundární
prašnost, a proto pøedpoklad uvedený ve zprávì, že lze s rezervou pøedpokládat
splnìní imisního limitu pro prùmìrné hodnoty PM1o nelze pokládat za prokázaný.
HMP sdìluje, že se v rozptylové studii uvádí, že pøíspìvek emisí z provozu
navrhované budovy bude nízký, a že k pøekraèování imisních limitù v daném území
dochází již v souèasnosti a nelze pøedpokládat, že se v budoucnosti situace zlepší.
Upozoròuje se, že rozhodujícím faktorem pro kvalitu ovzduší v dané oblasti jsou
emise z dopravy na frekventovaných komunikacích Radlické, Plzeòské a Svornosti.
Závìrem se sdìluje, že prùmìrné roèní koncentrace zneèiš•ujících látek NO2 a PM1o
v dané oblasti dosahují nadlimitních hodnot.

Z hlediska mìstské zelenì se konstatuje, že doložený koeficient zelenì je
akceptovatelný. Upozoròuje se, že dokud nedojde ke schválení pøedmìtné zmìny je
zámìr v nesouladu s ÚPn.

Z hlediska dopravy se upozoròuje, že je tøeba doøešit soulad s ÚPn. Upozoròuje se,
že založení objektu bude nutné provìøit a posoudit ve vztahu k blízkým tunelùm
Mìstského okruhu (tunelùm Mrázovka).

Mìstská èást Praha 5 (MÈ Praha 5) se ve svém stanovisku ztotožòuje s vyjádøením
Odboru dopravy a ochrany životního prostøedí Úøadu mìstské èásti Praha 5.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se požadují zachovat lípy dle dendrologického
prùzkumu 81, 82 a 84 a dále vzrostlé døeviny, které jsou dobøe rostlé a vitální a které
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nerostou v místì plánovaných staveb. Dále MÈ Praha 5 požaduje navržení výsadby
stromoøadí úzkokorunných kultivarù stromù v okraji chodníku v ulici Na Zatlance.

Z hlediska vodního hospodáøství se uvádí, že deš•ové vody z objektù budou
odvádìny do deš•ové kanalizace, která bude svedena do stávající stoky jednotné
kanalizace. Tím se ztrácí význam budování deš•ové kanalizace. Konstatuje se, že je
zapotøebí dopracovat nakládání s deš•ovými vodami.

Z hlediska ochrany ovzduší nejsou k realizaci navrhovaného zámìru žádné námitky.

Hyqienická stanice hlavního mìsta Prahy (dále jen HSHMP) konstatuje, že
z hodnocení vlivù na veøejné zdraví vyplývá, že realizace zámìru nepøedstavuje
zdravotní riziko pro obyvatele v okolí. K uvedenému oznámení nemá podstatných
pøipomínek.

Èeská inspekce životního prostøedí (ÈIŽP) sdìluje:
Z hlediska ochrany vod se postrádá informace, na kterou mìstskou èistírnu
odpadních vod budou odvádìny vzniklé odpadní splaškové vody. V pøípadì, že
budou odvádìny na Ústøední èistírnu odpadních vod (ÚÈOV), postrádá ÈIŽP vliv
nárùstu odpadních vod na funkci ÚÈOV. Upozoròuje se, že deš•ové vody budou
odvedeny oddílnou kanalizací do mìstské deš•ové kanalizace. Není však uvedeno,
zda tato kanalizace vyús•uje do retenèní nádrže èi zasakovacích jímek.

Z hlediska ochrany pøírody nemá ÈIŽP zásadních pøipomínek.

Odbor ochrany prostøedí Maqistrátu hlavního mìsta Prahy: (dále jen OOP MHMP)
uvád í:
Z hlediska ochrany ovzduší se uvádí, že vyhodnocení vlivu stavby v parametru
krátkodobých (hodinových) pøíspìvkù ke koncentracím NO2 nelze považovat za
vìrohodné. Hodnoty pøíspìvkù v rozmezí 0,2 - 0,5 ~g/m3 jsou nereálnì nízké. Jsou
na úrovni vyhodnocených pøíspìvkù k roèní prùmìrné koncentraci, což je samo o
sobì zcela neobvyklé a je to signálem možného pochybení ve výpoètech. Mezi
hodinovými a roèními pøíspìvky bývá za normálních okolností øádový rozdíl.
V dané konfiguraci terénu a pøi daném umístìní stavby se lze domnívat s vysokou
pravdìpodobností, že vleèka z komína kotelny a ještì pravdìpodobnìji vleèka
z výduchu garáží budou za urèitých atmosférických podmínek narážet do vrchu
Mrázovka, pøièemž pak v dýchací zónì návštìvníkù tohoto vrchu mohou být
koncentrace zneèiš•ujících látek v úrovních, které jsou v kouøových vleèkách komínù.
Pøi daných odstupových vzdálenostech a reálných koncentracích NOx resp. NO2 ve
spalinách lze oèekávat krátkodobé koncentrace NO2 na svahu vrchu Mrázovka
v øádu desítek ~g/m3 a nikoliv desetin, jak uvádí rozptylová studie. Takové zhoršení
kvality ovzduší by bylo nepøijatelné. Pøitom sám projekt poèítá s rekultivací parku na
pøilehlé stranì vrchu Mrázovka a jeho využíváním k rekreaèním úèelùm.
Orgán ochrany ovzduší považuje vznesené pøipomínky za velmi závažné a požaduje,
aby bylo provedeno opakované vyhodnocení vlivu stavby na kvalitu ovzduší
s ohledem na výše uvedené okolnosti. Dále se upozoròuje, že pokud se uvádìné
argumenty potvrdí, bude nutno øešit vytápìní komplexu a pravdìpodobnì i vìtrání
garáží jiným zpùsobem.
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Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se konstatuje, že oznámení postihuje všechny
významné aspekty sledované z pohledu zákona è.114/1992 Sb., o ochranì pøírody a
krajiny, v platném znìní, a k jeho zpracování nejsou pøipomínky.

Z hlediska ochrany vod se upozoròuje na rozporné informace týkající se
kanalizaèního systému. Jednou je v oznámení uvedena kanalizace jednotná,
podruhé kanalizace oddílná - deš•ová. Uvádí se, že tento rozpor je klíèový pro
urèení jakostních limitù vypouštìných vod. Upozoròuje se, že likvidace deš•ových
vod musí být v souladu s èlánkem 11 odst. (7) vyhlášky è. 26/1999 Sb., hlavního
mìsta Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním mìstì
Praze (OTPP), ve znìní pozdìjších pøedpisù, který stanovuje, že stavby musí být
napojeny na veøejnou deš•ovou nebo jednotnou kanalizaci, pokud nelze deš•ové
vody likvidovat jinak. Od jiné likvidace mùže stavebník ustoupit, pokud to
hydrogeologické pomìry v lokalitì, velikost pozemku a jeho výhledové využití
prokazatelnì neumožní.
Požaduje se, aby stavební mechanizmy byly ochránìny proti úkapùm ropných látek a
vody zneèištìné nerozpuštìnými látkami (NL) byly do kanalizace vedeny pøes
usazovací nádrže s dostateènou dobou zdržení potøebnou k sedimentaci NL.
Dále se upozoròuje na rozporné informace týkající se instalace odluèovaèe lehkých
kapalin k zachycení ropných látek z prostoru podzemních garáží a jeho napojení na
kanalizaci.
Další projednávání zámìru v procesu EIA se z hlediska ochrany vod nepožaduje.

Pøíslušný úøad na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených a podle
hledisek a mìøítek uvedených v pøíloze È. 2 k zákonu došel k následujícím závìrùm.

Soulad s ÚPn
- -
Ve vztahu k ovìøení splnìní regulativù daných ÚPn pøíslušný úøad konstatuje, že
posouzení souladu s vydanou územnì plánovací dokumentací, s cíly a úkoly
územního plánování a s požadavky zvláštních právních pøedpisù je pøedmìtem øízení
podle stavebního zákona, které provádí stavební úøad. Podle pøíslušného stavebního
úøadu, odboru výstavby Úøadu mìstské èásti Praha 5, pro vymezenou èást území W
(veøejné vybavení) probíhá poøizování zmìny ÚPn pod è. Z 1190/06, kterou by se
mìlo zmìnit území na OV (všeobecnì obytné) (viz stanovisko è. j. OÚR.Sm.p.2308-
2310/2-13-279/07-Lac ze dne 10.4.2007).

Zeleò:
Souèástí oznámení byl dendrologický prùzkum (Ing. Hrubý, øíjen 2006), který hodnotí
území jako málo stabilní až nestabilní s pøevažujícími náletovými døevinami. Jako
nejhodnotnìjší døeviny oznaèuje tøi lípy u vjezdu do závodu (S1, S2 a S4).
Dle doplòujících informací (øíjen 2007) bude jedna z lip (možná dvì - podle konkrétní
situace po otevøení stavební jámy) zachována. Za kosterní pokácené døeviny bude
v území vysazena odpovídající náhrada s perspektivní druhovou skladbou
odpovídající antropogenní zátìži území. Konkrétnì za pokácenou lípu u vjezdu je
navrženo vysadit v daném prostoru vzrostlou lípu (Ti/ia tomentosa). Detailní skladba
zelenì a skuteèné rozložení jejích jednotlivých prvkù bude upøesnìno v dalších
fázích projektové pøípravy stavby v rámci projektu komplexních parkových a
sadových úprav.
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Kácení ostatních døevin ze zdravotních a pìstebních dùvodù vèetnì náletových bude
øešeno v samostatném správním øízení, ve kterém je pøíslušným dotèeným orgánem
státní správy pøíslušný úøad mìstské èásti Praha 5.
Zachovávané døeviny budou zabezpeèeny dle ÈSN 83 9061 "Technologie
vegetaèních úprav v krajinì - Ochrana stromù, porostù a vegetaèních ploch pøi
stavebních pracích".
Dle doplò~jících informací oznamovatele (øíjen 2007) je chodník v ulici Na Zatlance
vzhledem ke svým rozmìrùm, základovým pomìrùm v blízkosti historické opìrné
stìny a v chodníku uloženým inženýrským sítím - silnoproud, telefon a jejich
ochranným pásmùm - nevhodný pro výsadbu stromù.

Ovzduší:
Pro vyhodnocení zneèištìní ovzduší byla v rámci oznámení zpracována rozptylová
studie (Ing. Václav Píša, bøezen 2007) a odborný posudek (Ing. Miloš Pulkrábek,
kvìten 2007). Z odborného posudku vyplývá, že posuzované zaøízení na spalování
zemního plynu pro úèel dodávky tepla a ohøev vody a zpùsob jeho instalace vyhovují
požadavkùm zákona a jeho provádìcích pøedpisù, zejména pokud jde o plnìní
emisních limitù.
Z výsledkù rozptylové studie, do které autoøi zahrnuli vliv tepelného zdroje a dopravy
vyvolané provozem pøipravovaného obytného areálu a která hodnotí imisní situaci
v roce 2009 pøed i po realizaci zámìru, je patrné následující:

. V místì plánované výstavby (pøed realizací) byly vypoèteny maximální
hodinové koncentrace NO2 v rozmezí 190 - 225 j.Jg/m3. Pøekraèování imisního

limitu pøed realizací zámìru lze ve vztahu k maximálním hodinovým
koncentracím NO2 oèekávat ve východní a severozápadní èásti zájmové
oblasti.

. Realizace zámìru imisní situaci podle rozptylové studie ve sledované lokalitì
výraznì neovlivní. Podle výpoètu lze oèekávat pøíspìvky k maximálním
hodinovým koncentracím NO2 v rozmezí 0,2 - 0,5 j.Jg/m3 - nejvyšší nárùst

(0,5 j.Jg/m3) západnì od prostoru plánovaného objektu.
. Nejvìtší imisní pøíspìvky k prùmìrné roèní koncentraci NO2 generované

posuzovanou stavbou lze oèekávat severozápadnì od posuzovaného objektu,
na vrchu Mrázovka, ve výši do 0,2 j.Jg/m3 NO2.

Rozptylová studie (Ing. Václav Píša, bøezen 2007) tvrdí, že i když roèní prùmìrné
imisní hodnoty pozadí u NO2 v dotèené lokalitì budou dosahovat úrovnì 39,5 - 42,5
j.Jg/m3 a lokálnì budou s nejvìtší pravdìpodobností pøekraèovat platný imisní limit
stanovený naøízením vlády è. 597/2006 Sb., lze øíci, že realizace posuzovaného
obytného areálu kvalitu ovzduší v dotèené oblasti ovlivní velmi málo.
Pøíslušnému úøadu byly zpracovatelem rozptylové studie pøedloženy aktualizované
podklady (Mgr. Polák et. Mgr. Karel, èervenec 2007) k vyjádøení z hlediska ochrany
ovzduší, ze kterých vyplývá následující:
Mezi hodinovými a roèními pøíspìvky konkrétního zdroje skuteènì obvykle bývá
øádový rozdíl. To však platí tehdy, pokud je poèítán pouze vliv jednoho zdroje bez
imisního pozadí. V pøípadì realizace zámìru by skuteènì èinil až 10 j.Jg/m3 a jeho
maximum by se nacházelo v prostoru vrchu Mrázovka. V rámci rozptylové studie byla
modelována situace i s imisním pozadím. V tomto pøípadì jsou hodnoty maximálních
hodinových koncentrací poèítány tak, že model pro daný referenèní bod postupnì
bere jednotlivé meteorologické podmínky (zejména smìry proudìní) a pro každý
smìr proudìní vypoète hodinovou koncentraci. Nejvyšší z tìchto hodnot je pak
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exportována do hlavního výsledkového souboru jako "maximální hodinová
koncentrace". Do této sestavy byl vložen i nový zdroj Rezidence Mrázovka.
Pøíspìvek zdroje se ale ve výsledcích projeví pouze v tìch smìrech, kde se mùže
pøièíst k maximální hodnotì. Vostatních smìrech se sice hodnota nárùstu
zaznamená do vnitøní databáze modelu, ale pokud výsledek nepøevýší maximální
hodnotu, není exportován jako maximum. Autor rozptylové studie uvádí, že v dané
oblasti nastávají maxima pøi proudìní od rozhodujících dopravních zdrojù (ulice
Plzeòská). V prostoru vrchu Mrázovka jde o proudìní od severovýchodu, v jižní èásti
území pak o prodìní od jihovýchodu. Tj. v obou pøípadech pøi opaèném proudìní,
než pøi kterém se mùže areál Rezidence Mrázovka projevit. K nárùstu maximálních
hodnot pak dochází pouze v blízkém okolí zámìru, a to nejvíce jižním a
jihovýchodním smìrem o 0,5 ~g/m3. Popsané skuteènosti autor rozptylové studie
dokládá právì provedením výpoètu bez imisního pozadí a s pozadím a konkrétními
hodnotami hodinových koncentrací, vypoètené pro referenèní bod na vrchu
Mrázovka, kde pøi výpoètu bez imisního pozadí vychází nejvyšší hodnota.

. Pøi proudìní ve smìru od zámìru: bez zámìru 121,7 ~g/m3, se zámìrem
131,9 ~g/m3, nárùst o 1 0,2 ~g/m3.

. Maximální hodnota (ve smìru od severovýchodu): bez zámìru 205,16 ~g/m3,
se zámìrem 205,22 ~g/m3, nárùst o 0,08 ~g/m3.

Z toho vyplývá, že pøi proudìní od zámìru skuteènì dojde k nárùstu hodinových
koncentrací v prostoru vrchu Mrázovka o 1 O ~g/m3. Hodnota maximální hodinové
koncentrace však není zámìrem ovlivnìna, nebo• nastává pøi proudìní z jiného
smìru.
Orgán ochrany ovzduší na základì nových informací považuje toto vysvìtlení za
dostateèné a k provedenému hodnocení nemá dalších námitek.

~
Dle hlukové studie (Ing. Vejražka, duben 2007), která byla souèástí oznámení,
nepøekroèí nikde u okolních chránìných objektù hluk z provozu areálu povolené
limitní hodnoty hluku ve dne 50 dB a v noci 40 dB. Samotný zámìr je umís•ován do
území, kde bude ve výhledu roku 2010 jižní a východní èást objektu A, orientovaná
do køižovatky ulic Ostrovského a U Santošky, zatížena hlukem 67 dB ve dne a 59 dB
v noci. Východní fasáda objektù D a E, orientovaná do komunikace Na Zatlance,
bude zatížena hlukem 63 dB ve dne a 55 dB v noci. U tìchto fasád tak není splnìn
hygienický limit 60/50 dB pro chránìný venkovní prostor ovlivnìný hlukem z dopravy
po hlavních komunikacích v území. V ulièním prostoru u ulice Na Zatlance se projeví
efekt odrazu hluku od nových objektù a projeví se zde i vliv zvýšeného provozu
pøitížením provozu garáží navrhovaného souboru. V ulici Na Zatlance se zvýší
hluková zátìž u stávajících objektù na opaèné stranì ulice ve dne o 0,2 až 0,9 dB a
v noci o 0,2 až 0,7 dB. Navrhovaný areál bude svoji hmotou naopak pùsobit pøíznivì
na hlukové pomìry západnì od tohoto souboru objektù. Nové objekty budou pùsobit
jako clona proti pronikání hluku od sbìrných a místních komunikací a významnì sníží
úroveò ekvivalentních hladin hluku u objektù Mrázovka II, a to až o 13dB ve dne a o
12,3 dB v noci.
Dle vyjádøení HSHMP (è. j. Z.HK 2306/52306/07 ze dne 26. 6. 2007) jsou hlukové
pomìry ve venkovním prostøedí hodnoceny jako mírnì pøekraèující hyg. limit 60/50
dB/A/eq., hlukem jsou zatíženy fasády domù situovaných k ul. Na Zatlance,
Ostrovského a U Santošky, ostatní fasády vyhovují hyg. limitùm i s rezervou. HSHMP
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ve vyjádøení konstatuje, že z hodnocení vlivù na veøejné zdraví vyplývá, že realizace
zámìru nepøedstavuje zdravotní riziko pro obyvatele v okolí.
Dodržení limitù hluku ve vnitøním prostøedí objektù bude øešeno v dalším stupni
projektové pøípravy stavby dle pokynù orgánu ochrany veøejného zdraví.

Odkanalizování:
Dle doplòujících informací oznamovatele (øíjen 2007) vyplývá následující:

. Z areálu jsou vedeny dvì pøípojky jednotné kanalizace a jedna pøípojka
deš•ové kanalizace. V území je pouze jednotná mìstská kanalizace, do které
budou zaústìny veškeré pøípojky. Pøípojka deš•ové kanalizace bude odvádìt
pouze deš•ové vody ze zpevnìných ploch ve vnitrobloku, deš•ové vody ze
støech budou odvádìny pøípojkami jednotné kanalizace.

. Deš•ové vody z nezpevnìných ploch budou likvidovány vsakováním. Využití
zasakování vod ze støech a zpevnìných ploch nebylo použito s ohledem na
riziko podmáèení terénu u paty svahu a pøítomnost tunelù Mrázovka. V lokalitì
nedojde ke zvýšení povrchového odtoku deš•ových vod oproti pùvodnímu
stavu. V dùsledku navýšení ploch zelenì na rostlém terénu oproti stávajícímu
stavu a zmenšení zpevnìných ploch dojde k mírnému poklesu.

. Instalace odluèovaèe lehkých kapalin k zachycení ropných látek byla
uvažována pouze pro odpadní vody z mycího vozíku na mytí podlah
v hromadných podzemních garážích jako alternativa odvozu tìchto vod mimo
objekt specializovanou firmou. Varianta s odluèovaèem ropných látek se dále

neuvažuje.
. Napojení pøípojek deš•ové kanalizace bude projednáno s provozovatelem

kanalizace.

Souhrn: Uvažovaný zámìr je umís•ován do lidskou èinností silnì ovlivnìného
mìstského prostøedí, do bývalého areálu Ústavu chladírenské techniky, kde se
v souèasnosti nachází nìkolik nízkopodlažních budov. Podél severní hranice areálu
prochází nadregionální biokoridor N 3/5, do kterého ale plánovaný zámìr
nezasahuje. V dotèeném území nebyl zjištìn výskyt chránìných rostlinných ani
živoèišných druhù ani významných biotopù. Zámìr neovlivní zvláštì chránìná území,
krajinu, horninové prostøedí, pøírodní zdroje, vodu a hmotný majetek. V dosahu
zámìru a jeho možných vlivù se nenachází žádné chránìné území vymezené
v rámci soustavy NA TURA 2000. Hlavními identifikovatelnými potenciálními vlivy
zámìru na obyvatele jsou vlivy automobilové dopravy vyvolané výstavbou a
provozem na kvalitu ovzduší a na hlukovou situaci. Z hlediska hlukové situace bude
mít realizace zámìru dvojí efekt. V územích západnì od zámìru, kde navrhované
objekty pùsobí jako clony v pronikání hluku dojde k pomìrnì znaènému snížení
hlukové imise. Ke snížení dojde v podstatì i v celé západní èásti ulice Ostrovského
od støední vzdálenosti od køižovatky. Nejvíce se tento efekt projeví u objektù
Rezidence Nový Andìl. Naproti tomu v ulièním prostoru v ulici Na Zatlance naproti
vjezdu a výjezdu z garáží nových objektù a v okolí køižovatky ulic Ostrovského a U
Santošky se hluková zátìž mírnì zvýší. Realizací zámìru dojde k ovlivnìní ovzduší a
hlukové situace, pøedevším v dobì výstavby, avšak jak vyplývá z provedených
hodnocení, toto ovlivnìní bude akceptovatelné. Vlivy posuzovaného zámìru na
uvedené složky životního prostøedí se tak promítají i do akceptovatelného ovlivnìní
veøejného zdraví vèetnì únosného ovlivnìní faktorù pohody. Pøedpokladem je však
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realizace opatøení k prevenci, vylouèení, snížení,
nepøíznivých vlivù, která jsou popisována v oznámení.

popøípadì kompenzaci

Závìr: "Rezidence Park Mrázovka, ul. Na Zatlance a Ostrovského, Praha 5, k.ú.
Smíchov" naplòuje dikci bodu 1 0.6, kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù
(zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném znìní. Proto bylo dle § 7
citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr
bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základì dostupných podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru,
že zámìr

"Rezidence Park Mrázovka, ul. Na Zatlance a Ostrovského, Praha 5,
k.ú. Smíchov"

nebude posuzován

podle citovaného zákona, nebo• zámìr nemùže významnì ovlivnit životní prostøedí
a veøejné zdraví. Dále je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení,
popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení (Ing. Bohumil
Sulek, CSc., èerven 2007) a zohlednit výše citovaná vyjádøení.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

Ing

i ~7
_.Jan Winkler
øeditel odboru

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánské nám. 2
Praha 1
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