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ÚVOD
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí Háje –
Sportovní areál „Nad přehradou“ bylo vypracováno podle přílohy č.3
zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (zákon č.216/2007 Sb., kterým se
mění zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí ve znění
zákona č. 93/2004 Sb., 163/2006 Sb. a 186/2006 Sb.).
Investorem a oznamovatelem záměru je firma ODDITY a.s., Radlická
663/28, Praha 5.
Záměrem investora je realizace sportovního komplexu na pozemcích
parc. č. 537/33, 537/46, 537/50, 537/83, 576/15, 576/68, 598/1 v k.ú. Háje,
Praha 11.
Sportovní komplex je dle platného Územního plánu hl. m. Prahy a
Vyhlášky hl. města Prahy č. 27/2001 součástí funkční plochy
SP - území slouţící sportu bez udání kódu míry vyuţití. Navrţené
funkční vyuţití pozemku je v souladu se základním, doplňkovým a výjimečně
přípustným funkčním vyuţitím ploch SP dle územního plánu.
Posuzovaný záměr řeší vybudování sportovního areálu na ploše:
15 725 m2
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
ţivotní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
sportovního areálu zařazen do kategorie II, přílohy č.1 k citovanému
zákonu (záměry vyţadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu
10.10 – Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související
zařízení v územích chráněných podle zvláštních právních předpisů
(zákona č. 114/1992 Sb. § 45i odst.1, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.)
Záměr zároveň naplňuje dikci bodu 10.6 – Skladové nebo obchodní
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáţe s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
Celkový navrţený počet představuje 401 garáţových stání a 23 stání
na terénu, z toho pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je
určeno 22 stání.
Pro stavby kategorie II je vyţadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona.
Členění oznámení na 4 hlavní kapitoly odpovídá poţadavkům zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění
V části A jsou uvedeny „Údaje o oznamovateli“.
Čtenář najde v části B „Údaje o záměru“ - informace o stavbě a
jejím umístění, navrhovaných stavebních objektech, příjezdových
komunikacích, inţenýrských sítích a jsou podrobně zdokumentovány všechny
známé vstupy a výstupy z této stavby.
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V části C „Údaje o stavu ţivotního prostředí v dotčeném území“ je
popsána kvalita ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, fauny a flory,
krajiny a ekosystémů.
V části D „Komplexní popis a zhodnocení vlivů na ţivotní
prostředí“ jsou zdokumentovány veškeré známé vlivy na ţivotní prostředí a
zdraví obyvatel, které můţe stavba představovat.
V příloze oznámení jsou v mapové části uvedeny situace navrhované
zástavby a situace širších vztahů. Jsou zde rovněţ akustická a rozptylová
studie, z nichţ vyplývá vliv na hlukovou situaci a vliv na znečištění ovzduší
v dané lokalitě.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Ministerstvo
ţivotního prostředí, odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí a
integrované prevence.
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ČÁST A.
A.1

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

Oznamovatel a zpracovatel projektové dokumentace:
ATELIER 6, s.r.o.
Rokycanova 30, 130 00 Praha 3
IČO : 26 16 35 35
Ing.arch. Libor Číţek
Ing.arch. Ondřej Moravec
Ing.arch. Martin Spilka
Tel.: 222 590 946, 222 591 250
Fax.: 222 590 945
e-mail: a6@a6.cz
http : www.a6.cz

A.2

Jméno, příjmení, pracoviště a telefon oprávněného
zpracovatele:
Ing. Jiří Blaţek, CSc.
LI-VI Praha, spol. s r.o.
Jana Ţelivského 8
130 00 Praha 3
telefon: 222 580 933
e-mail: blazek@livi.cz

A.3

Investor:
ODDITY a.s.,
Radlická 663/28, 150 00 Praha 5
IČO : 282 21 893
Zástupce oznamovatele a investora:
Mgr. David Michal

LI-VI Praha spol. s r.o.
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ČÁST B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1.

NÁZEV ZÁMĚRU

Háje - sportovní areál „Nad přehradou“
B.I.2.

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU

Záměr firmy ODDITY a.s., popisovaný v tomto oznámení, představuje
výstavbu sportovního komplexu na dosud nezastavěném pozemku, který leţí
severně od ulice Výstavní na východním mírném svahu.
Sportovní komplex má slouţit pro širší městskou oblast Prahy 11. Je
doplněn o celou řadu doplňkových funkcí, a to např. hotel, bydlení,
administrativu, pronajímatelné plochy, prodejní pasáţe, atd.
Posuzovaný záměr řeší vybudování sportovního komplexu na ploše:
15 725 m2
15 725 m2

Plocha řešeného území
Zastavěná plocha
budova A (hotel)

750 m2

budova B (sportovní dům – gyms)

870 m2

budova C (sportovní dům – dance halls)

870 m2

budova D (lázeňský dům)

450 m2

budova E (sportovní dům-power)

520 m2

budova F (polyfunkční dům)

1 265 m2

zastavěná plocha celkem

4 725 m2

- KZP(koeficient zastavěné plochy)

0,30

- Plocha rostlé zeleně

4 955 m2

- Plocha ostatní zeleně

1 651 m2

- Plocha zpevněných ploch na pozemcích

6 045 m2

- Plocha zeleně celkem

6 606 m2

- KZ(koeficient zeleně)

0,42

- Zpevněné plochy :
- Pěší a cyklotrasy
- Komunikace
LI-VI Praha spol. s r.o.
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- KPP(koeficient podlaţních ploch)

1,65

- hrubé nadzemní podlaţní plochy

1.n.p.
2.n.p.
3.n.p.
4.n.p.
5.n.p.
6.n.p.
7.n.p.
8.n.p.
9.n.p.
10.n.p.
11.n.p.

Budova
A
645
730
467
416
392
386
393
407
430
466
196
4 928

Budova
B
866
866
898
866
593
593
4 682

Celkem

Budova Budova
C
D
866
445
866
678
898
609
866
609
593
403
593
474
4 682
3 218
25 999 m2

Budova
E
474
566
505
521
384
2 450

Budova
F
1 229
1 293
1 292
1 284
941
6 039

Podlaţnost
budova A
budova B
budova C
budova D
budova E
budova F

10
4+2
4+2
6
4+1
4+1

Bilanční propočet funkce bydlení z HPP navrhovaného areálu
Hrubé podlaţní plochy areálu celkem 25 999 m2 = 100%
Hrubé podlaţní plochy sluţebních bytů :
384 m2

Objekt E – 5.NP
384 m2

Celkem HPP sluţebních bytů
PROPOČET : 384 m2 / 25 999 m2 x 100 =

1,5 %

Čisté podlahové plochy sluţebních bytů :
297 m2

Objekt E – 5.NP
297 m2

Celkem ČPP sluţebních bytů

Poţadovaný počet stání celkem:

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Navrţený počet stání v garáţích:

401 stání

Budova A
2.pp(parklift)
1.pp

29 x 2
39

58
39

52
52
41

52
52
41

18 x 2
18

36
18

10

10

(31 x 2)+2
29+2

64
31

Budova B + C
3.pp
2.pp
1.pp
Budova D
2.pp(parklift)
1.pp
Budova E
1.pp
Budova F
2.pp(parklift)
1.pp
Počet stání na terénu
z toho : autobus
osobní auta

23 stání
1 stání
22 stání

Celkový navrţený počet stání pro sportovní komplex je 424 stání, z toho
22 stání bude vyhrazeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a
orientace (5%).
Rozdělení ploch areálu podle funkcí
plocha m2

%

restaurace
obchody
hotel
shromaţďovací prostory
sportovní plochy
kluby
rehabilitace
sluţby
sluţební byty
Plochy celkem

611,00
1 043,50
1 820
375,00
6 186,00
358,00
117,00
152,00
298,00
10 960,5 m2

5,60
9,50
16,60
3,40
56,40
3,30
0,70
1,40
2,70

LI-VI Praha spol. s r.o.
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B.I.3.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Kraj:

Hlavní město Praha

Obec:

Praha

Katastrální území:

728233 Háje

Prostor pro navrhovanou výstavbu sportovního areálu Háje je v
současné době nezastavěný. Z jiţní strany je vymezen ulicí Výstavní a ze
západní strany autobusovou konečnou Jiţní Město. Na severní a východní
straně se předpokládá budoucí rozvoj lokality.
Na celém řešeném území (dotčené pozemky) je dnes kombinace
nízké zeleně a vysoké zeleně, která je málo udrţovaná. Územím prochází
zrušená stará komunikace, která je v návrhu částečně obnovena a vyuţita.
Ulice Výstavní je vyuţívaná jako spojnice Jiţního města s Petrovicemi
a je v současné době dvoupruhová extravilánového typu.
Sportovní areál tvoří trojice budov (hotel A, polyfunkční domy B, C)
podél ulice Výstavní a trojice budov v příčné poloze (lázeňský dům D a
sportovní dům E a polyfunkční dům F).
Projekt novostavby sportovního areálu obsahuje kromě vlastních
polyfunkčních domů, lázeňského domu, hotelu a dalších staveb také
nadzemní a podzemní parking.
Vjezd a výjezd do areálu je navrţen z ulice Výstavní komunikací o
šířce 7,0 m, která jako areálová propojuje jednotlivé budovy v areálu. Na
komunikaci navazují rampy do podzemních parkovišť a venkovní parkovací
stání, popřípadě zásobovací rampy.

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Celkově je areál navrţen tak, aby umoţňoval případné další rozšíření.
Tomu jsou přizpůsobeny zejména trasy vozovek a chodníků.
Napojení garáţí na stávající uliční síť je přizpůsobeno konfiguraci
terénu a tvaru pozemku investora.
Podzemní parkoviště jsou napojena na uliční síť rampami, kaţdý
objekt má samostatný vjezd. Propojení jednotlivých podlaţí je navrţeno
vnitřními krytými rampami, popřípadě výtahy.
B.I.4.

CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŢNOST KUMULACE S JINÝMI
ZÁMĚRY

Sportovní komplex „Nad přehradou“ utváří souhrn navrhovaných
budov, které jsou rozděleny do tří samostatných částí. Tyto části jsou pak
dále děleny na jednotlivé budovy A-F. Budova A má deset nadzemních
podlaţí a bude uţívána jako hotel. Budovy B a C jsou čtyřpodlaţní se dvěma
ustupujícími patry a budou slouţit k pronajímatelným, polyfunkčním účelům.
Budova D v sekci 2 je šestipodlaţní a je uvaţována jako budova
lázeňského charakteru.
Sekci 3 reprezentují budovy E a F, které jsou výškově navrţeny jako
čtyřpodlaţní s jedním ustupujícím patrem. Stavby budou vyuţívány jako
budovy sportovní a zábavné. Střecha těchto budov je navrţena jako pochůzí,
ozeleněná.
Navrţená zástavba plně respektuje poţadavky na vzájemné odstupy
budov (dle OTPP), denní osvětlení a proslunění budov jak nově navrţených,
tak stávajících.
Vstupy do objektů jsou různě orientovány a reagují na situační návrh,
vjezdy do podzemních garáţí jsou realizovány z navrhovaných obsluţných
komunikací.
Investorem je firma ODDITY a.s., která má v úmyslu vybudovat
sportovní komplex zejména pro širší městskou oblast Prahy 11. Komplex
nabízí celou řadu doplňkových funkcí, a to např. hotel, administrativa,
pronajímatelné plochy, prodejní pasáţe.
Celkový navrţený počet stání automobilů pro sportovní komplex je
424.
Cílem záměru je tedy:
Provedení výstavby sportovního komplexu „Nad přehradou“ – budov A aţ
F (postupně ve 3 etapách)
Zřízení vjezdu a výjezdu do sportovního komplexu z ulice Výstavní
komunikací o šířce 7,0 m, chodníků pro pěší a cyklistických stezek
Sadové úpravy okolí sportovního komplexu
Pozemky pro budoucí výstavu jsou vedeny v ÚP hlavního města Prahy
jako plochy SP - sportu území slouţící pro umístění staveb a zařízení pro
sport a tělovýchovu.

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Toto oznámení řeší pouze výstavbu sportovního komplexu a jeho
napojení na inţenýrské sítě a sadové úpravy v okolí.
Kumulace s jinými stavbami se nepředpokládá, ale je moţné, ţe se
můţe stavba sportovního komplexu částečně překrývat s výstavbou obytného
souboru „Výstavní“.
Lze předpokládat, ţe před zahájením prací na výstavbě sportovního
komplexu bude jiţ stavba obytného souboru „Výstavní“ dokončena, a
nedojde tedy k ţádné kumulaci stavebních prací. Pokud by k částečnému
časovému souběhu stavebních prací přesto došlo, je nutno s předstihem
stavební činnost koordinovat, zejména pokud jde o staveništní dopravu, aby
nedocházelo ke kolizím na příjezdových komunikacích.
Výstavba sportovního komplexu nebude trvale omezovat ţádné
existující provozy. Vybudování přípojek elektro, vodovodu a kanalizace pro
potřeby komplexu si můţe vyţádat dočasné zábory na sousedních
pozemcích. Při realizaci přípojek a vedení inţenýrských sítí budou zřízeny na
veřejných komunikacích přejezdy a přechody tak, aby nebyla omezena práva
a uţívání ostatních nemovitostí.
Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval
dopad na okolí a stavební činnost neomezovala ţádné stávající objekty a
provozy v sousedství.
V souladu s poţadavky správců sítí budou respektována veškerá
stávající vedení inţenýrských sítí a bude provedena obnova povrchů stavbou
poškozených přilehlých komunikací, ploch a povrchů.
Před zahájením stavby bude nutno pokácet stávající nedostatečně
udrţovanou nízkou a vysokou zeleň. Tato zeleň, stejně jako flora i fauna na
dotčeném pozemku, byly v rámci zpracování tohoto oznámení posouzeny
v rámci biologického a dendrologického průzkumu.
V areálu bude provedena výsadba nové zeleně.
B.I.5.

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ,
VČETNĚ
PŘEHLEDU
ZVAŢOVANÝCH
VARIANT
A
HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO JEJICH VÝBĚR, RESP.
ODMÍTNUTÍ

Pozemky pro navrhovanou výstavbu sportovního komplexu se
nachází severně od ulice Výstavní na východním mírném svahu. Okolní
zástavba předmětné lokality je směrem na jih přes ulici Výstavní tvořena
bytovými domy různé výšky a půdorysného uspořádání. Jedná se o panelové
domy deskového a věţového charakteru. Územím probíhají stávající pěší
tahy přes ulici Výstavní směrem k přehradě Hostivař. Tyto tahy jsou
respektovány a v návrhu jsou posíleny pěší lávkou a novým řešením tras pro
cyklisty.
Okolí směrem od Výstavní ulice na sever je charakterizováno
nezastavěným mírným svahem přecházející k Hostivařské přehradě.
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Pozemky ve funkční ploše SP jsou na západní straně limitovány
otočkou autobusů městské hromadné dopravy v napojení na kruhovou
křiţovatkou a z jiţní strany frekventovanou ulicí Výstavní. Urbanistická studie
uvaţuje do budoucna nahrazení otočky autobusů terminálem a kruhovým
náměstím.
Z obytné části do části sportovních ploch, resp. k rekreačním plochám
vodní nádrţe Hostivař je v současné době nedostatečné propojení pro pěší a
cyklisty formou úrovňového přechodu bez světelné signalizace.
Cílem tohoto řešení je vytvořit přirozenou vazbu mezi stávající
urbanistickou strukturou v okolí a navázat na okolní plochy zeleně, resp.
vytvoření jakési „východní vstupní brány“ od Petrovic ulicí Výstavní v
napojení na ulici Opatovskou západním směrem, resp. východním směrem
na ulici Novopetrovickou.
Dalším cílem návrhu je vytvoření uliční fronty souběţné z ulicí
Výstavní. Tato přirozená protihluková bariéra napomůţe dalšímu
předpokládanému rozvoji zástavby v území nad Hostivařskou přehradou
(severním směrem od ulice Výstavní)
Návrh stavby se rovněţ snaţí vytvořit přirozenou vazbu mezi stávající
panelovou obytnou zástavbou sídliště Háje, jejíţ součástí bude i v
současnosti navrhovaná výšková zástavba mezi ulicemi Výstavní, Otická,
Exnerova (plánovaná výstavba Central Group) a dále navázat na plochy
sportovní vybavenosti s přechodem do okolních stávajících ploch zeleně u
vodní nádrţe Hostivař.
V návrhu se rovněţ předpokládá mimoúrovňové propojení stávající a
navrhované zástavby formou pěšího mostu nad ulicí Výstavní.
Územní plán
Pozemek je dle platného Územního plánu hl. m. Prahy a Vyhlášky hl.
města Prahy součástí funkční plochy SP.
SP – sportu – je územím pro umístění staveb a zařízení pro sport a
tělovýchovu.
Funkční vyuţití:
Krytá i otevřená sportovní zařízení, klubová zařízení, obchodní
zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, zařízení
veřejného stravování, ubytovací zařízení do 50 lůţek, administrativní zařízení,
kulturní zařízení, školská zařízení, sluţby, sluţební byty pro uspokojení
potřeb území vymezeného danou funkcí (to vše související s vymezeným
funkčním vyuţitím a zároveň to vše do souhrnného rozsahu 20% plochy
území vymezeného danou funkcí).
Doplňkové funkční vyuţití:
Vodní plochy, zařízení slouţící pro obsluhu sportovní funkce vodních
ploch, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná
zařízení a liniová vedení TV.
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Parkovací a odstavné plochy, garáţe pro osobní automobily,
komunikace vozidlové (to vše pro uspokojení potřeb území vymezeného
danou funkcí).
Výjimečně přípustné funkční vyuţití:
Jako výjimečně přípustné bude posuzováno překročení kapacitních
limitů zařízení obchodních a ubytovacích a umístění souvisejících funkcí
nesportovního charakteru nad souhrnný rozsah 20 % plochy území
vymezeného danou funkcí.
Návrh je v souladu s ÚPn z hlediska navrţených funkcí, z hlediska
kapacit je v kategorii výjimečně přípustné funkce.

Investor podal dne 30.12.2009 ţádost o posouzení moţnosti
výjimečně přípustného vyuţití území SP – sportu na úřad městské části
Praha 11.
Usnesení 2. schůze rady městské části Praha 11 vydalo dne
20.1.2010 souhlas s umístěním výjimečně přípustné stavby Sportovní areál
„Nad přehradou“.
Hrubé podlaţní plochy areálu celkem 25 999 m2 = 100%

Bilanční propočet funkce bydlení z HPP navrhovaného areálu
Hrubé podlaţní plochy areálu celkem 25 999 m2 = 100%
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Hrubé podlaţní plochy sluţebních bytů :
Plocha (m2)
384
384 m2

Objekt
Objekt E – 5.NP
Celkem HPP sluţebních bytů
Propočet : 384 m2 / 25 999 m2 x 100 =

1,5 %

Čisté podlahové plochy sluţebních bytů :
Plocha (m2)
297
2
297 m

Objekt
Objekt E – 5.NP
Celkem ČPP sluţebních bytů
Popis uvaţovaných variant řešení

Realizace záměru vyţaduje zábor orné půdy a zásah do ZPF.
Nulová varianta představuje stav bez realizace stavby sportovního
komplexu a ponechání plochy ve stávajícím stavu. V tomto případě by se na
sledovaných pozemcích dále rozšiřovala náletová zeleň a nadále přetrvával
nedostatek ploch a míst pro sportovní vyţití v dané lokalitě Prahy 11 a okolí.
Architektonické řešení této dokumentace navazuje na ideové a
hmotové studie zpracované Atelierem 6, které řešily širší území včetně
pozemků na jih od ulice Výstavní, jejíţ cílem bylo vytvořit přirozenou vazbu
mezi stávající urbanistickou strukturou v okolí a navázat na okolní plochy
zeleně.
Navrţená varianta architektonického řešení sportovního areálu vznikla
postupným upřesňováním jednotlivých studií sportovně-rekreačních ploch v
území nad Hostivařskou přehradou a je z pohledu investora prakticky jedinou
reálnou variantou.
B.I.6.

POPIS
STAVEBNÍHO,
TECHNICKÉHO
TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

A

Architektonické a stavební řešení
Architektonické řešení navazuje na ideové a hmotové studie
zpracované Atelierem 6, které řešily širší území včetně pozemků na jih od
ulice Výstavní, jejíţ cílem bylo vytvořit přirozenou vazbu mezi stávající
urbanistickou strukturou v okolí a navázat na okolní plochy zeleně, resp.
vytvoření jakési „východní vstupní brány“ od Petrovic ulicí Výstavní v napojení
na ulici Opatovskou západním směrem, resp. východním směrem na ulici
Novopetrovickou.
Dalším cílem návrhu je vytvoření uliční fronty souběţné z ulicí
Výstavní. Tato přirozená protihluková bariéra napomůţe dalšímu
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předpokládanému rozvoji zástavby v území nad Hostivařskou přehradou
(severním směrem od ulice Výstavní).
Návrh stavby se rovněţ snaţí vytvořit přirozenou vazbu mezi stávající
panelovou obytnou zástavbou sídliště Háje, jejíţ součástí bude i v
současnosti navrhovaná výšková zástavba mezi ulicemi Výstavní, Otická,
Exnerova (plánovaná výstavba Central Group) a dále navázat na plochy
sportovní vybavenosti s přechodem do okolních stávajících ploch zeleně u
vodní nádrţe Hostivař.
V návrhu se rovněţ předpokládá mimoúrovňové propojení stávající a
navrhované zástavby formou pěšího mostu nad ulicí Výstavní.
Navrhovaný komplex je rozdělen na etapizované sekce a budovy.
Sekci 1 reprezentují budovy A, B, C. Sekci 2 potom budova D a
poslední sekci 3 budovy E,F.
S1. Budova A je navrţena jako hotel s veřejnou podnoţí, stavby B,C
jsou navrţeny jako polyfunkční pronajímatelné plochy s pasáţemi. Tyto
budovy jsou vzájemně propojeny v podzemním podlaţí a tunelem v
nadzemní části.
S2. Budova D je charakterizována jako Lázeňský dům, který svým
půdorysným tvarem a hmotou do budoucna vytváří prostor moţného
náměstí. Tato budova je propojena s hotelem.
S3. Budovy E,F jsou komponovány jako volné vzájemně nadzemním
pěším tunelem propojené budovy. Výškově jiţ dochází k sniţování hmot s
cílem dalšího moţného hmotového rozvoje směrem na sever k Hostivařské
přehradě. Funkční náplň těchto budov je většinou sportovní, od posiloven a
tělocvičen aţ po bowling a herny, atd., v případě objektu E je funkce bytová.
Zástavba je doplněna o obsluţní komunikace, drobnou architekturu,
propojovací uzly a návrh drobné a vzrostlé zeleně.
Objekt A - hotel
Kompozice objektu A je navrţena jako dominanta v ukončení průhledu
ulice Opatovské. Objekt má navrţenu ortogonální dvoupodlaţní podnoţ tak
aby vytvářela parter do ulice Výstavní a směrem severovýchodním budoucí
moţný prostor náměstí, resp. rozptylovou plochu při budoucí konečné
tramvají, se kterou je stavba koordinována.
Vlastní objekt hotelu je elipsovitého půdorysného tvaru proměnné
velikosti v kaţdém podlaţí – hmota je nepravidelná. Výška objektu je 10 + 1
ustupující NP a dvě podzemní podlaţí provozně propojené s objektem D.
Tento objekt je v celém areálu nejvyšší a vytváří urbanistický
orientační „bod“ v území, resp. navrhovaného areálu. Obsluha a vjezd do
podzemních garáţí je ze severovýchodu.
Fasáda hotelu je v kombinaci prosklených ploch, pohledového
ţelezobetonu (event.probarvené omítka) a dvoupodlaţní podnoţ v kombinaci
probarvovaná omítka šedá s obkladem desky Fundermax-dekor dřevo.
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Objekty B a C – sportovní domy „gyms“ a „dance halls“
Tyto objekty spoluvytvářejí s objektem A uliční čáru k ul.Výstavní. Mezi
nimi (A a B) probíhá cyklostezka a pěší komunikace. Domy B a C jsou
vzájemně propojeny v úrovni 3.NP spojovacím krytým můstkem, pod kterým
je hlavní dopravní napojení na ul.Výstavní. V úrovni parteru jsou z ulice
Výstavní vstupy do objektů, resp. do jednotlivých částí sportovních aktivit.
Zásobování je navrţeno ze severovýchodu a výjezd a vjezd do podzemních
garáţí, které jsou společné pro oba objekty. Jihovýchodně od objektu C je
navrţen suchý poldr 250 m3 pro retenci dešťových vod.
Oba objekty jsou obdélníkového půdorysného tvaru. Výška objektů je
4+2 ustupující NP a 3 společná podzemní podlaţí s garáţemi a TZB, ± 0,000
= 286,750 m.n.m. a atika 380,950 m.n.m.
Fasáda objektů je prosklená s předsazenou organicky tvarovanou
fasádou s popínavou zelení, ustupující podlaţí v kombinaci probarvovaná
omítka v pastelových barvách s horizontálním hliníkovým lamelovým stínícím
roštem.
Podél objektů A, B a C, při ulici Výstavní je navrţena cyklistická trasa a
prostorová rezerva pro budoucí rozšíření komunikace o jeden jízdní pruh se
zastávkou pro autobusy MHD.
Objekt D – „lázeňský dům“
K hotelu (A) je od severu napojen objekt D, který je v úrovni 2.NP
s hotelem propojen komunikačním pěším stavebně uzavřeným krčkem. Pod
tímto „krčkem“ je pěší průchod z vnitřního prostoru navrhovaného areálu do
veřejného prostoru (moţného budoucího náměstí) resp. ke konečné
autobusů MHD a tramvaje (výhledově). Z tohoto prostoru jsou hlavní vstupy
do objektu pro veřejnost. Zásobování je navrţeno ze severu a provozně je
objekt D propojen v úrovni 1.a 2. PP, podzemních garáţí s objektem Ahotelem.
Lázeňský dům je nepravidelného lichoběţníkového půdorysného
tvaru. Výška objektu je 6 NP a dvě podzemní podlaţí s garáţovými stáními a
TZB, ± 0,000 = 293,5 m.n.m. a atika 316,150 m.n.m..
Fasáda je v kombinaci probarvovaná omítka v šedém odstínu se
stínícími horizontálními hliníkovými lamelovými rošty. Schodišťový trakt je
z probarvované omítky v odstínu ţlutá.
Objekt E – sportovní dům „ Power“
Východně od objektu D v ukončení průhledové osy mezi objekty A a B
je umístěn objekt E – sportovní dům „Power“., který je propojen s objektem F
v úrovni 2., resp. 3.NP proskleným můstkem z příhradové ocelové
konstrukce. Hlavní vstup do objektu pro veřejnost je ze západu, výjezd a
vjezd do garáţí je situován ze severu objektu.
Objekt je lichoběţníkového půdorysného tvaru na východní straně je
výrazná “válcovitá“ hmota vertikální komunikace elipsovitého půdorysu.
Výška objektu je 4+1 NP a jedno podzemní podlaţí podzemních garáţí a
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TZB objektu, ± 0,000 = 292,700 m.n.m., výška atiky schodiště 311,500
m.n.m.
Fasáda objektu je v kombinaci pohledový beton, probarvená omítka a
cementová stěrka v šedém odstínu a stínící horizontální hliníkové lamelové
rošty.
Objekt F – polyfunkční dům
Na východ od objektu E je situován polyfunkční dům F. Tyto objekty
jsou v nadzemní části propojeny krytou lávkou pod kterou vede směrem
severním cyklistická trasa a pěší trasa v pokračování stávajících cyklotras.
V přízemí domu jsou navrţeny 2 obchodní prostory a mini golf centrum. V
dalších patrech postupně bowling centrum, snooker centrum, horolezecká
stěna a posledním ustupujícím patře prostory pro atletiku. Vstupy do
polyfunkčního domu jsou navrţeny z východu i západu, Vjezd a výjezd
z podzemních garáţí je z jihu objektu z obsluţné komunikace.
Objekt je lichoběţníkového půdorysného tvaru na západní straně jsou
výrazné “válcovité“ hmoty vertikálních komunikací elipsovitého půdorysu.
Výška objektu je 4+1 NP a dvě podzemní podlaţí podzemních garáţí
a TZB objektu, ± 0,000 = 290,700 m.n.m., výška atiky střechy 307,830
m.n.m.
Fasáda Probarvená omítka, resp. cementová stěrka v tm.šedém
odstínu a stínících horizontálních hliníkových lamelových roštů.
Celý areál je obslouţen z jedné obsluţné komunikace napojené na
ulici Výstavní, která v severní části území umoţňuje napojení pro budoucí
moţný rozvoj území, resp. jeho obsluhu.
Podél této komunikace jsou navrţena i venkovní parkovací stání
areálu.
Cílem bylo vytvořit vnitřní klidový prostor, odcloněný od ulice Výstavní,
s podílem ploch pobytové zeleně.
Mezi objektem A a B
a dále u objektu F jsou navrţeny
trafostanice,která budou architektonicky a stavebně zakomponovány.
Konstrukčně jsou objekty uvaţovány jako monolitický ţelezobetonový
skelet s pohledovým betonem, vnější zateplenou fasádou s probarvenou
omítkou v odstínech bílá, šedá, odstíny ţluté aţ po zlatavou, dále kombinace
obkladových fasádních materiálů – desky Fundermax-dekor dřevo a
horizontální hliníkově lamelové rošty.
Okna budou hliníková. Zábradlí je navrţeno jako ocelová transparentní
konstrukce s protikorozní úpravou, v části celoskleněné z bezpečnostního
skla.
Na střešních partiích- terasách v ustupujících podlaţích jsou navrţeny
plochy pro nízkou a střední střešní extenzivní zeleň v kombinaci s pobytovými
terasami. Zábradlí balkonů je uvaţováno v kombinaci bezpečnostní sklo a
ocelová ţárově pozinkovaná transparentní konstrukce.
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Střechy u objektů jsou uvaţovány jako ploché s vnitřními spády. U
objektů B, C, E a F uvaţovány „zelené střechy“.
Výtahy jsou v objektech navrţeny takto: v objektu A – 2x evakuační
poţární výtah lanový trakční (Schindler EuroLift MRL) a ve stravovacím
provozu – 1x nákladní výtah (Schindler 3100) a 1x Servicelift ISO-D,
v objektech B a C – 4x evakuační výtah lanový trakční (Schindler 3300/1125),
v objektu D - 3x osobní výtah typ Schiendler 3300, v objektu E – 1x osobní
výtah typ Schindler 3300, v objektu F – 3x osobní výtah typ Schindler 3300
Autovýtah v objektu F je mezi 2.PP a 1.PP navrţen autovýtah jako
autoplošina od f. WOHR
Parkovací zakladače v objektech A, B, C jsou v podzemních garáţích
navrţeny zakladačové parkovací systémy firmy Nisbau liftparker N 4100.
Oplocení a opěrné zdi areál není oplocen, opěrné zdi z pohledového
ţelezobetonu.
Navrţená zástavba plně respektuje poţadavky na vzájemné odstupy
budov (dle OTPP), denní osvětlení a proslunění budov jak nově navrţených,
tak stávajících.
Vzduchotechnika
Systémy vzduchotechniky budou zajišťovat jednak přívod nezbytné
hygienické dávky čerstvého vzduchu a odvod znehodnoceného vzduchu pro
všechny vnitřní prostory bez moţnosti přirozeného větrání, a jednak vytváření
mikroklima pro zabezpečení poţadovaných podmínek k zajištění pobytového
komfortu pro osazenstvo.
V případě technických místností bude vzduchotechnika zajišťovat
dodrţení poţadovaných výměn vzduchu větráním a dodrţení technologií
poţadovaných teplotních podmínek.
V souladu s poţadavky poţárně bezpečnostního řešení objektu bude
vzduchotechnika zajišťovat větrání CHÚC.
Budova A - Hotel
Předpokládá se návrh vzduchotechniky pro následující prostory :
Hotelové pokoje, společenské místnosti v 10.NP, restaurace a hotelový bar
ve 2.NP, prostory přípravy stravy pro restauraci, bary v 1.NP, vstupní hala
s recepcí a zázemí zaměstnanců, šatny, sprchy, WC a úklidové místnosti,
vstupní haly a zázemí zaměstnanců, obchod v 1.NP, garáţe, technické
místnosti a chráněné únikové cesty.
Sestavy VZT jednotek budou obsahovat filtry vzduchu, výměníky pro
zpětné získávání tepla, teplovodní ohřívače vzduchu, chladiče vzduchu a
ventilátory pro přívod a odvod vzduchu. Ohřívače a chladiče vzduchu ve
větracích jednotkách budou napojeny na objektový rozvod tepla a chladu.
Umístění větracích jednotek bude z části v hlavní strojovně vzduchotechniky
v úrovni 12.NP a z části v podruţných strojovnách v těsné blízkosti větraného
prostoru.
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Hotelové pokoje budou mít zajištěn nucený přívod vzduchu do obytné
zóny. Odtah odpadního vzduchu bude přes koupelnu. Výfuk odpadního
vzduchu bude nad střechu budovy. Chlazení se uvaţuje fan-coily napojenými
na objektový rozvod chladu.
Stejně tak bude nad střechu budovy vyveden odtah znečištěného
vzduchu z kuchyňského provozu a veškeré odtahy podtlakově větraných WC,
sprch a úklidových místností.
Větrání podzemních garáţí bude podtlakové. Odtahové ventilátory pod
stropem 1.PP. Výfuk vzduchu z garáţí je navrţen do jiţní fasády v úrovni cca
5m nad terénem. Náhradní vzduch pro větrání garáţí bude nasáván
podtlakem přes vjezdový/výjezdový otvor.
Hlavní vstup do objektu bude opatřen teplovodní dveřní clonou.
Budovy B a C – Sportovní domy (gyms a dance hall)
Předpokládá se návrh vzduchotechniky pro následující prostory:
Budova B: Sportovní obchody v 1.NP, velká tělocvična ve 2.NP, malá
tělocvična ve 3.NP, strečing, kanceláře, denní místnost, kanceláře klubů,
administrativa v 5. a 6.NP, šatny, sprchy, WC a úklidové místnosti, garáţe,
technické místnosti a chráněné únikové cesty.
Budova C: Sportovní obchody v 1.NP, tělocvična ve 2.NP, strečing,
kanceláře, denní místnost, taneční sály ve 3.NP, gymnastické sály ve 4.NP,
Squash v 5. a 6.NP, šatny, sprchy, WC a úklidové místnosti, garáţe,
technické místnosti a chráněné únikové cesty.
Pro větrání uvedených prostor budou navrţena vzduchotechnická
zařízení tvořená sestavnými větracími jednotkami doplněnými o nezbytné
vzduchotechnické rozvody k zajištění přívodu upraveného větracího vzduchu
a odvod vzduchu znehodnoceného. Sestavy VZT jednotek budou obsahovat
filtry vzduchu, výměníky pro zpětné získávání tepla, teplovodní ohřívače
vzduchu, chladiče vzduchu a ventilátory pro přívod a odvod vzduchu.
Ohřívače a chladiče vzduchu ve větracích jednotkách budou napojeny na
objektový rozvod tepla a chladu. Umístění větracích jednotek pro obchody
bude v zázemí jednotlivých obchodních jednotek. Nasávání čerstvého a
odpadního vzduchu pro tyto jednotky bude z a do fasády. Ostatní větrací
jednotky, stejně jako odtahové ventilátory WC, sprch, úklidu a odtahové
ventilátory odvětrání podzemních garáţí budou umístěny na střeše budov.
Kanceláře budou vybaveny nuceným přívodem a odvodem větracího
vzduchu. Chlazení se uvaţuje fan-coily napojenými na objektový rozvod
chladu.
Větrání podzemních garáţí bude podtlakové. Výfuk odtahovaného
vzduchu nad střechu budov. Náhradní vzduch pro větrání garáţí bude
nasáván podtlakem přes vjezdový/výjezdový otvor.
Hlavní vstupy do pasáţe v úrovni 1.NP a vstupy z venku do
jednotlivých obchodních jednotek budou opatřeny teplovodními dveřními
clonami.
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Budova D – Lázeňský dům
Předpokládá se návrh vzduchotechniky pro následující prostory:
Recepce, restaurace vč. zázemí v 1.NP, příprava stravy pro restauraci v
1.NP, foyer, šatny, sprchy, WC, úklid a technické zázemí bazénu ve 2.NP,
bazén ve 3.NP, zázemí provozu objektu ve 4.NP, sauny, solária, masáţe,
šatny, sprchy WC a úklid v 5.NP, módní a kosmetický salon, šatny, sprchy
WC a úklid v 6.NP, garáţe, technické místnosti a chráněné únikové cesty.
Sestavy VZT jednotek budou obsahovat filtry vzduchu, výměníky pro
zpětné získávání tepla, teplovodní ohřívače vzduchu, chladiče vzduchu a
ventilátory pro přívod a odvod vzduchu. Ohřívače a chladiče vzduchu ve
větracích jednotkách budou napojeny na objektový rozvod tepla a chladu.
Umístění bazénové větrací a odvlhčovací jednotky bude ve strojovně v úrovni
4.NP. Nasávání čerstvého a výfuk odpadního vzduchu se uvaţuje z a do
východní fasády. Ostatní větrací jednotky, stejně jako odtahové ventilátory
WC, sprch, úklidu a odtahové ventilátory odvětrání podzemních garáţí budou
umístěny na střeše budovy.
Vzduchotechnická jednotka pro větrání a odvlhčování prostoru
bazénové haly bude vybavena kompresorovým odvlhčovacím okruhem a
v materiálovém provedení odpovídající uţití pro úpravu mikroklima
v bazénovém prostředí.
Odtah znečištěného vzduchu z kuchyňského provozu zázemí
restaurace a veškeré odtahy podtlakově větraných WC, sprch a úklidových
místností budou vyvedeny nad střechu budovy.
Větrání podzemních garáţí bude podtlakové. Výfuk odtahovaného
vzduchu nad střechu budovy. Náhradní vzduch pro větrání garáţí bude
nasáván podtlakem ze stavebně provedené nasávací šachty vyústěné nad
terén při obvodové stěně objektu.
Hlavní vstupy do objektu v úrovni 1.NP budou opatřeny teplovodními
dveřními clonami.
Budova E – Sportovní dům - power
Předpokládá se návrh vzduchotechniky pro následující prostory:
vstupní hala kanceláře v 1. aţ 4.NP, sportovní obchody v 1.NP, posilovna ve
2.NP, aerobic, squash ve 3.NP, bio restaurant vč. zázemí ve 4.NP, sluţební
byty v 5.NP, technické místnosti a chráněné únikové cesty
Sestavy VZT jednotek budou obsahovat filtry vzduchu, výměníky pro
zpětné získávání tepla, teplovodní ohřívače vzduchu, chladiče vzduchu a
ventilátory pro přívod a odvod vzduchu. Ohřívače a chladiče vzduchu ve
větracích jednotkách budou napojeny na objektový rozvod tepla a chladu.
Umístění větracích jednotek pro obchody bude v zázemí jednotlivých
obchodních jednotek. Nasávání čerstvého a odpadního vzduchu pro tyto
jednotky bude z a do fasády. Ostatní větrací jednotky, stejně jako odtahové
ventilátory WC, sprch, úklidu a odtahy z přípravy restaurace budou umístěny
na střeše budov.
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Kanceláře budou vybaveny nuceným přívodem a odvodem větracího
vzduchu. Chlazení se uvaţuje fan-coily napojenými na objektový rozvod
chladu.
Větrání garáţe v úrovni 1.PP bude přirozené, přes vjezdový otvor a
stavebně provedený otvor vyústěný do anglického dvorka u protilehlé stěny.
Kanceláře budou vybaveny nuceným přívodem a odvodem větracího
vzduchu. Chlazení se uvaţuje fan-coily napojenými na objektový rozvod
chladu.
Větrání bytů bude přirozené, otevíratelnými okny, doplněné o nucené
podtlakové odvětrání WC a koupelen a o odtahové kuchyňské digestoře.
Hlavní vstupy do haly v úrovni 1.NP budou opatřeny teplovodními
dveřními clonami.
Budova E – Bytový dům s obchody
Předpokládá se návrh vzduchotechniky pro následující prostory:
Sportovní obchody v 1.N, byty v úrovni 2. aţ 5.NP, garáţe v úrovni 1. a 2. PP,
technické místnosti a chráněné únikové cesty
Sestavy VZT jednotek budou obsahovat filtry vzduchu, výměníky pro
zpětné získávání tepla, teplovodní ohřívače vzduchu, chladiče vzduchu a
ventilátory pro přívod a odvod vzduchu. Ohřívače a chladiče vzduchu ve
větracích jednotkách budou napojeny na objektový rozvod tepla a chladu.
Umístění větracích jednotek pro obchody bude v zázemí jednotlivých
obchodních jednotek. Nasávání čerstvého a odpadního vzduchu pro tyto
jednotky bude z a do fasády.
Větrání bytů bude přirozené, otevíratelnými okny, doplněné o nucené
podtlakové odvětrání WC a koupelen a o odtahové kuchyňské digestoře.
Výtlaky odvětrání WC, koupelen a digestoří budou vyvedeny nad střechu
budovy.
Větrání podzemních garáţí bude podtlakové. Odtahové ventilátory pod
stropem jednotlivých odvětrávaných podlaţí. Výtlak ventilátorů vyveden nad
střechu budovy. Náhradní vzduch pro větrání garáţí bude nasáván
podtlakem jednak přes vjezdový otvor a jednak ze stavebně provedené
nasávací šachty/šachet vyústěné nad terén při obvodové stěně objektu.
Uvaţuje se, ţe hlavní vstupy do objektu v úrovni 1.NP budou opatřeny
teplovodními dveřními clonami.
Vzduchotechnická zařízení budou navrţena tak, aby ve větraných
místnostech, v místnostech sousedících s těmito místnostmi i ve venkovním
prostoru byly splněny limity Nařízení vlády 148/2006 Sb. pro denní i noční
provoz.
Návrhové parametry vzduchotechniky
Pro účely stanovení energetických bilancí v úrovni dokumentace pro územní
rozhodnutí bylo uvaţováno s následujícími návrhovými parametry:
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Výpočtové hodnoty venkovního vzduchu:
- léto

- zima

te = +32°C

te = -12°C

entalpie = 58 kJkg-1
Výpočtové teploty vnitřní podle charakteru místností:
- letní

- zimní

ti = 24°C (pro Tel <30°C)
ti = (Tel-6)°C (pro 30°C<Tel <32°C)
ti = 26°C (pro Tel >32°C)

ti = 21°

Kanceláře

Obchodní jednotky
ti = 24°C (pro Tel <30°C)
ti = (Tel-6)°C (pro 30°C<Tel <32°C)
ti = 26°C (pro Tel >32°C)

ti = 21°C

Tělocvičny, fitness, taneční sály
ti = 25°C

ti = 21°C

Bazénová hala
ti = 31°C; RH=max.60%

ti =31°C; RH=max.60%

Restaurace, jídelny
ti = 25°C

ti = 21°C

ti = max. 28°C

ti = 22°C

Kuchyně
Šatny, sprchy
ti = není kontrolována

ti = 22°C

ti = není kontrolována

ti = 16°C

Sklady
Technické místnosti
ti = dle poţadavků technologie

ti = 10°C

Intenzity větrání:
Kanceláře a ostatní trvalá pracoviště

50 m3/h na osobu

Denní místnosti, zasedací místnosti

30 m3/h na osobu

Restaurace nekuřácká, jídelna

50 m3/h na osobu

Restaurace kuřácká, bar

60 m3/h na osobu

Obchodní plochy

30 m3/h na osobu

Tělocvičny

výměna 1,5x za hodinu

Fitness,

výměna 3x za hodinu
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Taneční sály

výměna 6x za hodinu

Kuchyně restaurace a jídelny

vypočtená z poţadavků
technologického vybavení

Šatny

20 m3/h na kabinu

WC/sprchy (zaměstnanecké a veřejné) 50 m3/h na záchodovou kabinu
30 m3/h na umyvadlo
25 m3/h na pisoár
150 m3/h na sprchu
80 m3/h na WC s umyvadlem

WC/koupelny (bytové)

110 m3/h na koupelnu
Kuchyňské digestoře (v bytech)

250 m3/h na digestoř

Úklid, odpadky

výměna10x za hodinu

Sklady

výměna 1,5 aţ 3x za hodinu

Technické místnosti

dle poţadavků technologie

Garáţe (objekty A, B, C, D)

podtlakové větrání 300 m3/h na stání

Garáţe (objekt F)

podtlakové větrání 150 m3/h na stání
(dle předběţného výpočtu při
uvaţované výměně vozidel na jedno
stání 0,5 x1/h)

obsazenost:
Kanceláře
části)

10 m2/na osobu (v pronajímatelné

Zasedací místnosti

3 m2/na osobu

Prodejní plochy

5 m2/na osobu

Jídelny, restaurace, kavárny

2 m2/na osobu

Chlazení
K zajištění poţadavků na chlazení pro větrání a klimatizaci pro
jednotlivé objekty budou instalovány samostatné zdroje chladu pro chlazení
vody vzduchem chlazené. Zařízení je navrţeno ve smyslu platných českých
norem a předpisů (zejména ČSN140647 a Vyhl.193/2007Sb., 194/2007Sb.).
Chladící jednotky jsou umístěné ve strojovnách, jsou naplněny ekologicky
vhodným chladivem . Automatika chladicích jednotek je vybavena pro zimní
provoz.
Systém chlazené vody je napuštěn vodou bez nemrznoucí směsi.
Systém chlazené vody 6/12 oC je ve strojovně rozdělen na dva okruhy.
Primární okruh tvoří chladicí jednotky, primární oběhová čerpadla a
rozdělovač se sběračem. Sekundární okruh je tvořen rozdělovačem a
sběračem s čerpadly na jednotlivých větvích a navazující rozvody chladu
v objektu. Ve strojovně chlazení je umístěno i zařízení na pojištění a
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doplňování soustavy chlazené vody. Doplňování bude prováděno na základě
hlídání tlaku vodou z vodovodu. Chlazená voda je vedena pomocí
oběhového čerpadla do okruhů s koncovými zařízeními vzduchotechniky, t.j.
FCU v prostorách kanceláří a centrálními VZT jednotkami. Jednotky FCU a
VZT budou vybaveny vlastními regulačními okruhy.
Bilance chladu
Chladící výkon
509
285
360
201
239
415
2 009

Objekt
A
B
C
D
E
F
Celkem
Technologie stravování – gastroprovoz

BUDOVA „A“ – HOTEL
V jednotlivých podlaţích jsou gastroprovozy umístěny takto:
1.NP BAR - VEŘEJNOST s kompletním vlastním zázemím a
samostatným zásobovací vstupem s konzumací v odbytové části s cca 40
místy u stolu.
Obsluţný odbytový prostor s nápojovým barem (ofisem) zabudovaným
do interiéru odbytového prostoru, propojený s odbytovou částí hotelové
restaurace v 2.NP. Klasický gastronomický provoz s poskytováním širokého
sortimentu teplých a chlazených nápojů s nabídkou chlazených dováţených
cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně. V interiérovém zápultí bude
řešen oddělený úsek mytí stolního nádobí, sociální zázemí pro zaměstnance
a ukládání odpadků před odvozem do centrálního skladu.
2.NP HOTELOVÁ OBSLUŢNÁ RESTAURACE se snídaňovým
samoobsluţným bufetem s kompletním vlastním zázemím s konzumací v
odbytové části s cca 85 místy u stolu
Obsluţná restaurace s nápojovým barem (ofisem) zabudovaným do
interiéru odbytového prostoru. Klasický restaurační hotelový provoz se
snídaňovým samoobsluţným bufetem, s ofisní číšnickou zónou, odděleným
umýváním stolního a provozního nádobí, výrobní částí dělenou na produkční
a á la carte se středovým varným blokem, čisté přípravny jednotlivých surovin
a jejich příruční sklady. Oddělený provozní pracovní úsek přípravy studené
kuchyně a případná dokončovací dílna cukrářských výrobků (bude upřesněno
v průběhu zpracování dalšího stupně PD). Vertikální zásobovací propojení je
řešeno pomocí “čistého“ a „nečistého“ výtahu s provozními reţimovými
vazbami s ohledem na kříţení těchto provozů v zásobovací chodbě.
11.NP SPOLEČENSKÉ HOTELOVÉ MÍSTNOSTI (rautové banketové prostory) s hotelovým barem s vlastním (pronajímatelným)
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zázemím s konzumací v odbytových částech na cca 250 m 2. Zásobování
pomocí "čistého" výtahu“.
Gastronomický provoz bude zajišťovat „catteringová společnost“
s předpokládaným
podáváním občerstvení formou rautového, nebo
banketového servisu z mobilních i stacionárních bufetů umístěných v zázemí
provozu nebo přímo v odbytové části. Lze uvaţovat i s přípravou minutkových
jídel dohotovených z polotovarů přímo v tomto zázemí (energetická rezerva).
BUDOVA "C" - SPORTOVNÍ DŮM
3.NP BAR na ochoze s obsluhou s vlastním zázemím včetně šatny
personálu s konzumací v odbytové části s cca 20-ti místy u stolu.
Zásobování výtahem z 1.PP.
Obsluţný odbytový prostor s nápojovým barem (ofisem) zabudovaným
do interiéru odbytového prostoru. Klasický jednoduchý gastronomický provoz
s poskytováním širokého sortimentu teplých a chlazených nápojů s nabídkou
chlazených dováţených cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně.
Oddělené mytí skla s reţimovou manipulací s odpadky.
BUDOVA "D" - LÁZEŇSKÝ DŮM
1.NP SAMOOBSLUŢNÁ RESTAURACE - OBČERSTVENÍ s
kompletním vlastním zázemím s konzumací v odbytové části s cca 40-ti místy
u stolu. Samostatný zásobovací vstup ze stejného podlaţí (1.NP).
Samoobsluţná otevřená kuchyně - výdejní linka „on line“ s nabídkou
teplých hotových jídel, minutkových jídel připravovaných před strávníkem, se
samoobsluţnou studenou i nápojovou sekcí zakončenou pokladnou.
Skladování surovin, příprava a výroba hotových jídel ze surovin je umístěna
v navazujícím zázemí na otevřený výdej. V tomto zázemí bude řešeno
kompletní sociální zázemí pro zaměstnance, surovinové sklady, sklad nápojů
a obalů. Při odchodu z jídelny bude umístěna umývárna stolního nádobí, ze
které se bude čisté stolní nádobí vracet zpět k výdeji jídel.
2.NP BAR s obsluhou s vlastním zázemím s konzumací v odbytové
části s cca 16-ti místy u stolu. Zásobování pomocí osobního výtahu v
mimoprovozní době.
Obsluţný odbytový prostor s nápojovým barem zabudovaným do
interiéru odbytového prostoru. Klasický jednoduchý gastronomický provoz
s poskytováním širokého sortimentu teplých a chlazených nápojů s nabídkou
chlazených dováţených cukrářských výrobků a výrobků studené kuchyně.
Oddělené mytí skla s reţimovou manipulací s odpadky.
11. BAR - BÁZÉN s obsluhou s jednoduchým zázemím s cca 5-ti
místy u stolu. Zásobování v chráněném reţimu v mimoprovozní době.
Samoobsluţný – částečně obsluţný odbytový prostor s nápojovým
barem zabudovaným do interiéru bazénu s konzumací v nevratných –
nerozbitných obalech u baru s reţimovou manipulací s odpadky.
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BUDOVA "E" - SPORTOVNÍ DŮM "POWER"
2.NP BAR - FITNESS I. s obsluhou , pouze s barovým zázemím s
konzumací v odbytové části s cca 24-mi místy u stolu. Zásobování pomocí
osobonákladního výtahu v mimoprovozní době.
Obsluţný odbytový prostor s nápojovým barem zabudovaným do
interiéru odbytového prostoru. Klasický jednoduchý gastronomický provoz
s poskytováním širokého sortimentu nealkoholických (iontových, ovocných)
chlazených nápojů s nabídkou ovoce. Oddělené mytí skla s reţimovou
manipulací s odpadky.
3.NP BAR - FITNESS II. s obsluhou , pouze s barovým zázemím s
konzumací v odbytové části s cca 16-ti místy u stolu. Zásobování pomocí
osobonákladního výtahu v mimoprovozní době.
Obsluţný odbytový prostor s nápojovým barem zabudovaným do
interiéru odbytového prostoru. Klasický jednoduchý gastronomický provoz
s poskytováním širokého sortimentu nealkoholických (iontových, ovocných)
chlazených nápojů s nabídkou ovoce. Oddělené mytí skla s reţimovou
manipulací s odpadky
4.NP OBSLUŢNÁ BIO RESTAURACE s nápojovým ofisem - barem s
kompletním vlastním zázemím s konzumací v odbytové části s cca 50-ti
místy u stolu. Zásobování pomocí osobonákladního výtahu v mimoprovozní
době.
Obsluţná bio-restaurace s nápojovým barem (ofisem) zabudovaným
do interiéru odbytového prostoru. Restaurační provoz s charakteristickým bio
- sortimentem s výrobou ze surovin, případně polotovarů. S ofisní číšnickou
zónou, odděleným umýváním stolního a provozního nádobí, výrobní částí á
la carte se středovým varným blokem, čisté přípravny jednotlivých surovin a
jejich příruční sklady. Oddělený provozní pracovní úsek přípravy studené
kuchyně s dovozem cukrářských výrobků. Vertikální zásobovací propojení je
řešeno pomocí osobonákladního výtahu v mimoprovozní době, s provozními
reţimovými vazbami s ohledem na kříţení těchto provozů v zásobovací
chodbě.
BUDOVA "F" – PLYFUNKČNI DŮM
1.NP BAR – MINIGOLF s obsluhou , pouze s barovým zázemím s
konzumací v odbytové části s cca 30-ti místy u stolu. Zásobování hlavním
vstupem z úrovně terénu v mimoprovozní době.
Obsluţný odbytový prostor s nápojovým barem zabudovaným do
interiéru odbytového prostoru. Klasický jednoduchý gastronomický provoz
s poskytováním širokého sortimentu chlazených nápojů a kávy. Oddělené
mytí skla (myčka skla) s reţimovou manipulací s odpadky.
2.NP BAR – BOWLING - CENTRÁLNÍ s obsluhou , pouze s barovým
zázemím s konzumací v odbytové části s cca 110 -ti místy u stolu.
Zásobování vertikální komunikací – výtahem z prostoru garáţí v 1.PP.
Obsluţný otevřený prostor s nápojovým barem zabudovaným do
interiéru odbytového prostoru. Klasický jednoduchý gastronomický provoz
s poskytováním širokého sortimentu chlazených nápojů a kávy a studené
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kuchyně s nabídkovými vitrínami. Oddělené mytí skla pomocí myček
s reţimovou manipulací s odpadky.
2.NP BAR – HERNA s obsluhou, s barovým zázemím s konzumací u
baru, v odbytové části s cca 64 -mi hracími místy u stolu pouze konzumace
nápojů. Zásobování vertikální komunikací – výtahem z prostoru garáţí
v 1.PP.
Obsluţný otevřený prostor s nápojovým barem zabudovaným do
interiéru odbytového prostoru. Klasický jednoduchý gastronomický provoz
s poskytováním širokého sortimentu chlazených nápojů a kávy a eventuelně
studené kuchyně z nabídkových vitrín. Oddělené mytí skla pomocí myček
s reţimovou manipulací s odpadky.
3.NP OBSLUŢNÁ RESTAURACE - BAR s nápojovým ofisem - barem
s kompletním vlastním zázemím s konzumací v odbytové části s cca 25-ti
místy u stolu. Zásobování vertikální komunikací – výtahem z prostoru garáţí
v 1.PP.
Obsluţná restaurace s nápojovým barem (ofisem) zabudovaným do
interiéru odbytového prostoru. Restaurační provoz s minutkovým
sortimentem s výrobou ze surovin, případně polotovarů, s ofisní číšnickou
zónou, odděleným umýváním stolního a provozního nádobí, výrobní částí s
minutkovým přístěnným varným blokem, čisté přípravny jednotlivých surovin
a jejich příruční sklady. Oddělený provozní pracovní úsek přípravy studené
kuchyně s dovozem cukrářských výrobků (bude upřesněno v průběhu
zpracování dalšího stupně PD). Vertikální zásobovací propojení je řešeno
pomocí osobonákladního výtahu v mimoprovozní době, s provozními
reţimovými vazbami s ohledem na kříţení těchto provozů v zásobovací
chodbě.
BAR – HOROLEZECKÁ STĚNA s obsluhou, s barovým zázemím
s případnou konzumací jednoduchých studených balených jídel u baru, v
odbytové části s cca 25 -ti místy u stolu. Zásobování vertikální komunikací –
výtahem z prostoru garáţí v 1.PP.
Obsluţný otevřený prostor s nápojovým barem zabudovaným do
interiéru odbytového prostoru. Klasický jednoduchý gastronomický provoz
s poskytováním širokého sortimentu chlazených nápojů a kávy a eventuelně
studené kuchyně z nabídkových vitrín. Oddělené mytí skla pomocí myček
s reţimovou manipulací s odpadky.
Bazénová technologie
Bazénová hala se nachází v 3. NP budovy D „Lázeňský dům“. V hale
je umístěn rekreační bazén s plaveckou částí a se zálivem, kde budou
osazeny vzduchové a vodní masáţe, vířivka a masáţní sprchy. Bazénová
hala je propojena schodištěm se zázemím pro návštěvníky (2. NP) galerií a
zázemím pro zaměstnance (4.NP) a wellness provozem (5 NP.).
RÚV I. Rekreační bazén – se skládá ze dvou obdélníkových částí –
plavecká část o rozměrech 16,67 x 8,5 m, prům. hloubce 1,2 m. Druhá část
masáţní má rozměry 6 x 3 m, hl. 1,1 m. Celková plocha bazénu je 161 m 2,
objem 186 m3.
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RÚV II. Vířivka – kruhový bazén o průměru 1,4 m a ploše 6,15 m 2,
s max. hloubkou 0,85 m, objem vířivky je cca 2,9 m 3.
Úpravna vody
Pro provoz bazénů se zřídí úpravny vody zajišťující podmínky
v souladu s ustanovením Vyhl. 135/2004, kterou se stanoví hygienické
poţadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích
venkovních hracích ploch.
*
*
*
*
*
*
*

úpravna vody se bude skládat z:
akumulace vody v akumulační jímce
čerpacích jednotek chráněných lapači vlasů
koagulační pískové tlakové rychlofiltrace
výměnného systému a trubních rozvodů
hygienického zabezpečení systémem chlorace a UV záření
úpravy chemických vlastností cirkulované vody
temperace bazénové vody

Voda z bazénu bude odebírána přepadem přelivných ţlábků v úrovni
hladiny bazénu a gravitačně odteče do akumulační nádrţe. Na lapačích vlasů
se zbaví hrubých mechanických nečistot (současně bude odebírána i ze dna
bazénu) a bude čerpadly vytlačena na tlakové filtry, kde se odstraní nečistoty
zachytitelné koagulační filtrací. Voda se natemperuje na poţadovanou
teplotu, provede se korekce hodnoty pH a hygienické zabezpečení. V tomto
stupni dokumentace se uvaţuje zabezpečení vody průchodem přes
středotlakou UV lampu s následnou elektrolýzou soli. Tímto systémem
dochází k dokonalé sanitaci cirkulované vody v prostoru strojovny úpravny
vody. Takto upravená a zabezpečená voda bude přiváděna dnovými tryskami
zpět do bazénů.
Pro provoz bazénové technologie je nutno zřídit sklad chemického
hospodářství. Do prostoru chemického hospodářství je nutné přivést pitnou
vodu pro míchání chemikálií s vývodem na hadici a oplachovou hlavici.
Pro bazény bude instalováno zařízení, které bude měřit, vyhodnocovat
a archivovat nezávisle na obsluze úpravny vody aktuální hodnoty volného a
vázaného chlóru, pH vody a Redox potenciálu. Současně bude
zaznamenáváno mnoţství dopouštěné vody v závislosti na návštěvnosti
areálu. Ostatní sledované veličiny v souladu s Vyhl. 135/2004 Sb. budou
měřeny fotometrem, resp. laboratorně.
Intenzita cirkulace bazénové vody bude měřena průtokoměrem
osazeným v recirkulačním systému pro kaţdý bazén zvlášť. Do akumulační
nádrţe bude zaústěno dopouštění zdrojové vody s měřením mnoţství
pomocí registračního vodoměru – viz část ZTI. Měření a regulace teploty
vody bude řešena v rámci projektu topení.
U bazénů se předpokládá instalace atrakcí. Jedná se především o
vzduchové a vodní masáţe. Bazény mohou být doplněni podvodním
osvětlením.
Masáţní lůţka a sedátka - představují vzduchové atrakce zaloţené
na perličkových masáţích leţících či sedících návštěvníků ve vodě stlačeným

LI-VI Praha spol. s r.o.

30

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
Háje – Sportovní areál „Nad přehradou“

vzduchem vypouštěným do vody v bazénu do specielně tvarovaných lehátek
respektive sedátek. Tyto atrakce jsou zvláště oblíbené u starších návštěvníků
areálu. Pohon atrakce je zajištěn dmychadly, konstrukce sedátek a lehátek je
součástí konstrukce bazénu.
Podvodní masáţe - vodní trysky instalované do stěny bazénu
v různých výškových úrovních umoţňují podvodní masáţ jednotlivých partií
těla proudem směsi tlakové vody a vzduchu
Masáţní dnové trysky (perlička, dnový výron) – slouţí pro celotělovou
masáţ. Zpříjemňuje pobyt v bazénu a současně vytváří zajímavý vizuální
efekt.
Wellness
V 5. NP budovy „Lázeňský dům“ sportovního areálu bude zřízeno
wellness. Hlavní zařízení wellness je tvořeno dvěmi saunami s ochlazovacími
bazény a sprchami, dvěmi parními kabinami s ochlazovacími sprchami,
masáţemi, solárii a kneippovým chodníkem. Pro návštěvníky je vytvořeno
zázemí s oplachovými sprchami a s WC a vnitřní a venkovní odpočívárna
s barem. Obě odpočívárny jsou od sebe odděleny brodítkem. Součástí
wellness je také zázemí pro zaměstnance a místnosti čistého a špinavého
prádla.
Přístup do wellness bude umoţněno přes vlastní recepci, ze které
půjdou návštěvníci do šaten. Ze šaten je umoţněn přístup k očistným
sprchám, wc a osušovně. Z prostoru sprch návštěvník můţe navštívit
jednotlivé procedury wellness či se zrelaxovat v odpočívárně s barem.
Procedury wellness
Sauny jsou tvořeny dvěmi prohřívárnami o rozměrech 2,35 (resp. 2,1)
x 1,95 m, výška min. 2,1 m a mají kapacitu dle Vyhlášky 135/2004 Sb. 4
osoby. Provoz sauny bude zajištěn saunovými kamny, které budou
obsluhovatelné z recepce. Ochlazovna je sestavena z ochlazovacích bazénů
o rozměrech 2 x 1,3 m, hl. 0,8 – 1 m. Přístup do bazénků bude pomocí
vstupních ţebříků. Bazény budou průtočné. Sprchy je moţné osadit jako
masáţní, aby doplňovaly potřeby návštěvníků.
Páry o rozměrech 2,30 x 1,49 x 2,1 m budou řešeny s keramickým
obkladem. Pro provoz par je navrhnuta technická místnost, kde budou
osazeny parní generátory s moţností dávkováním aroma či soli. Do této
místnost musí přivedena pitná voda a místnost musí být odkanalizovány.
Generátory budou mít příkon cca á 18 kW.
Kneippův chodník je tvořen kruhovou samonosnou konstrukcí, ve
které jsou vytvořeny čtyři vaničky. Do dvou vaniček bude napouštěna voda
studená, do dvou voda teplá. Průchod vaničkami návštěvníkům umoţní lepší
prokrvení dolních končetin.
Poslední procedury tvoří masáţe (vţdy ve dvou místnostech) a
vertikální a horizontální solárium. U těchto procedur je potřeba zajistit
obsluhu pro návštěvníky
Automatické tlakové stanice
V areálu v rámci bazénové technologie budou instalována automatická
tlaková stanice pro očistná brodítka.
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Pro vstup do čisté zóny bazénu či wellness budou mezi venkovní a
vnitřní částí vytvořena oplachová brodítka. Plnění a předepsaná hodinová
výměna vody bude zajištěna bazénovou vodou z cirkulace rekreačního
bazénu.
Voda z brodítek bude následně přepadem odváděna do kanalizace.
Odvod vody z brodítek řeší ZTI.
Bazénové doplňky
K zajištění moţnosti čištění bazénové vany i v době, kdy je bazén
napuštěn vodou, bude provoz vybaven podvodním automatickým
vysavačem.
K chemickým rozborům bazénové vody bude obsluha úpravny vody
vybavena přenosným fotometrem a zákaloměrem.
Po obvodu všech bazénů bude na přelivný ţlábek instalován záchytný
plastový rošt - mříţka přelivného ţlábku.
Dotčená ochranná pásma
Objekty budou dopravně napojeny na stávající komunikaci Výstavní.
Příjezd i výjezd vozidel je navrţen jako jediný moţný, a to z ulice Výstavní
mezi objekty B a C.
Na ploše, na níţ je navrhována výstavba sportovního komplexu, se
podle předběţných zjištění nachází inţenýrské sítě. Objekty bude nutno
napojit na kanalizaci, vodovod, energetické rozvody. Proto budou
vybudovány venkovní přípojky těchto rozvodů. Všechny tyto inţenýrské sítě
jsou dostupné z ulice Výstavní.
Stavba zasahuje do těchto ochranných pásem :
1/
2/
3/

kanalizační stoky 900/1600 ZDIH splaškové kanalizace – 2,5m na
kaţdou stranu od okraje stoky
vzdušných paprsků T-Mobile a Vodafone
přírodního parku (ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.)
V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inţenýrských

sítí.
Ochranná pásma elektroenergetických zařízení jsou dána zákonem
č.458/2000Sb.
U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho
strany:
1 kV aţ 35 kV - vodiče bez izolace

7m

1 kV aţ 35 kV - vodiče s izolací

2m

1 kV aţ 35 kV - závěs. kabelové vedení

1m
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35 kV aţ 110 kV

12 m

110 kV aţ 220 kV

15 m

220 kV aţ 400 kV

20 m

nad 400 kV

30 m

závěsné kabelové vedení 110 kV

2m

zařízení vlastní TELECOM, sítě drţitele licence

1m

u podzemního vedení:
do 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně

nad 110 kV

3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic:
u venkovních elektrických stanic s napětím větším neţ 52 kV v
budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
u stoţárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1
kV a menší neţ 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z
úrovně nad 1 kV a menší neţ 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc
obvodového zdiva elektrické stanice.
Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č.
458/2000 Sb.
u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek,
jimiţ se rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od
půdorysu,
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek - 4 m na obě strany od
půdorysu
u technologických objektů - 4 m na všechny strany od půdorysu.
Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č.458/2000
Sb.
u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu
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Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno
zákonem č.274/2001 Sb.
ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího
líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na kaţdou stranu
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5m,
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m
Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č.13/1997 Sb. mimo souvisle
zastavěná území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:
100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo
rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křiţovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I.
třídy a ostatních místních komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo
III. třídy a místní komunikace II. třídy
Ochranná pásma mají přípojky elektrického proudu, plynu, vody a
kanalizace, které jsou přivedeny do areálu.

B.I.7.

PŘEDPOKLÁDANÝ
TERMÍN
ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ

ZAHÁJENÍ

REALIZACE

Podle záměru investora bude navrhovaná stavba realizována v těchto
termínech
Předpokládaná období realizace stavby:
Termín

Etapa
Zahájení stavby

2011

Dokončení realizace stavby

2015

Jedná se o stavbu značného rozsahu, která bude prováděna
oprávněnou stavební firmou. Stavební firma bude vybrána po výběrovém
řízení.
Výstavba sportovního komplexu včetně všech zpevněných ploch,
přípojek inţenýrských sítí a úprav okolí objektů bude probíhat v několika
etapách:
1.etapa - objekty A + B + C (příjezdová komunikace, inţenýrské sítě,
suchý poldr a odvod splaškové kanalizace na stávající stoku)
2.etapa - objekt D
3.etapa - objekty E + F
Součástí výstavby budou rovněţ sadové úpravy vegetačních ploch.
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B.I.8.

VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Navrhovanou výstavbou sportovního areálu je dotčen tento územně
samosprávní celek:
Kraj:

Praha

Obec:

Praha 11

Sportovní areál „Nad přehradou“ je situován v katastrálním území
Háje.
Dotčenou obcí je obec Praha 11.

B.I.9.

ZAŘAZENÍ ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE PODLE
PŘÍLOHY Č. 1 K ZÁKONU Č. 100/2001 Sb.

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí
Háje – sportovní areál „Nad přehradou“, slouţí pro zjišťovací řízení a bylo
vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu dle
přílohy č.3.
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí bylo
vypracováno podle přílohy č.3
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
ţivotní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
sportovního areálu „Nad přehradou“ zařazen do kategorie II, přílohy č.1
k citovanému zákonu (záměry vyţadující zjišťovací řízení).
Záměr naplňuje dikci bodu 10.10 – Rekreační a sportovní areály,
hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle
zvláštních právních předpisů (zákona č. 114/1992 Sb. § 45i odst.1, ve
znění zákona č. 218/2004 Sb.)
Záměr zároveň naplňuje dikci bodu 10.6 – Skladové nebo obchodní
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáţe s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
V tomto případě bude zřízeno celkem 424 stání, z toho 22 stání pro
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
Pro stavby kategorie II je vyţadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona.
Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je v tomto
případě Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor posuzování vlivů na
ţivotní prostředí a integrované prevence.
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B.I.10.

VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE §10 ODST.4
ZÁKONA Č.100/2001 Sb. A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ
BUDOU TATO VYJÁDŘENÍ VYDÁVAT

Pro realizaci záměru Háje – sportovní areál „Nad přehradou“,
proběhne v návaznosti na zjišťovací řízení územní řízení. Ţádost bude
podána na Úřad městské částí Praha 11, odbor územního rozvoje,
oddělení územního plánování, který je příslušným stavebním úřadem
podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon).
Předpokládaný postup je přehledně uveden v následující tabulce.
Územní rozhodnutí – dle zák. 183/2006 Sb., odbor výstavby, oddělení
územního řízení MČ Praha 11
Stavební povolení - dle zák. 183/2006 Sb., odbor výstavby, oddělení
stavebního řízení – investiční a speciální výstavba, MČ Praha 11
§ 8 odst.1 zák. 114/1992 Sb. - povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les – odbor ţivotního prostředí, oddělení ochrany přírody, krajiny
a zvířat MČ Praha 11
další případná rozhodnutí potřebná pro realizaci stavby
Kolaudační rozhodnutí – dle zák. 183/2006 Sb., odbor výstavby,
oddělení stavebního řízení – investiční a speciální výstavba, MČ Praha
11

B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1.

PŮDA

Při výstavbě sportovního areálu dojde k trvalému záboru pozemků
touto stavbou.
Pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda a ostatní
plochy se způsobem vyuţití jiné plochy. Objekty jsou umístěny na pozemcích
v katastrálním území Háje, a to p.č. 537/33, 537/46, 537/50,537/83, 576/83 a
576/68. Plocha zastavěná objekty sportovního areálu je 4 725 m2.
Pozemky určené pro výstavbu areálu jsou v částečném vlastnictví
investora, dále pak hlavního města Prahy a soukromých majitelů.
Výpis dotčených pozemků s druhem pozemku, způsobem vyuţití a
majiteli pozemků uvádíme v následující tabulce.
Číslo
parcely

Výměra
(m2)

Druh
pozemku

Způsob
vyuţití

Majitel

537/33

3 440

orná půda

jiná plocha

Investor

537/46

1 694

orná půda

-

Investor

537/50

2 635

orná půda

-

Investor
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537/83

240

orná půda

-

Investor

576/15

4 449

ostatní plocha

jiná plocha

Investor

576/68

580

ostatní plocha

jiná plocha

Hlavní město
Praha, Mariánské
nám. 2/2, PrahaStaré Město

598/1

2 957

ostatní plocha

jiná plocha

576/15

4 449

ostatní plocha

jiná plocha

Hlavní město
Praha, Mariánské
nám. 2/2, PrahaStaré Město
Investor

Pozemky určené pro realizaci záměru jsou součástí zemědělského
půdního fondu a uskutečnění záměru investora tedy vyţaduje zábor orné
půdy a vynětí ze ZPF. Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)
nebudou záměrem téţ dotčeny.
Veškerá činnost investora se bude odehrávat na výše uvedených
pozemcích.
Stávající pozemky vybrané pro výstavbu sportovního areálu jsou
nezastavěné, převáţně zatravněné a zarostlé nízkou a vysokou zelení, která
bude vykácena.
Na dotčeném pozemku byl proveden podrobný dendrologický
průzkum dřevin.
Pozemek se nachází v přírodním parku Hostivař Záběhlice.
Pozemky nejsou účelově vyuţívány, jedná se o zatravněnou plochu
s náletovou zelení.
Pozemky pro budoucí výstavu jsou vedeny v ÚP hlavního města Prahy
plochy SP – sportu je územím slouţícím pro umístění staveb a zařízení pro
sport a tělovýchovu.
Celkově je území pro výstavbu sportovního areálu vhodné jak
z hlediska geologických poměrů, tak z hlediska svého umístění poblíţ
rekreační oblasti lesoparku Hostivař.
Vynětí ze ZPF
Uvedenou stavbou dojde k trvalému záboru zemědělské půdy o
výměře 0,7739 ha. Část areálu o ploše 0,7986 ha je umístěna na
nezemědělských pozemcích. Z hlediska kvality se jedná o zemědělskou půdu
s nízkou agronomickou hodnotou, která navíc dlouhá léta neslouţí
zemědělské výrobě
Číslo parcely

kultura

výměra v ha

trvalý zábor v ha

537/33

orná půda

0,3440

0,3440

537/46

orná půda

0,1694

0,1694

537/50

orná půda

0,2365

0,2365
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orná půda

537/83
CELKEM

0,0240

0,0240

0,7739

0,7739

Součástí řešeného území jsou i parcely č.576/68, 598/1 a 576/15... (o
výměrách 0,0580ha, 0,2957 ha a 0,4449 ha), které jsou v KN vedeny jako
ostatní plochy, a proto nejsou předmětem odnětí půdy ze ZPF, a tudíţ ani
této zprávy.
Trvalý zábor: 0,7739 ha
z toho:zastavěné plochy (objekty D,E, F)........................0,2235 ha
zpevněné plochy...................................................0,2846 ha
zeleň.....................................................................0,2658 ha
Kód BPEJ:

2.26.14

Třída ochrany ZPF: IV
Chráněná území
Lokalita navrhovaná pro výstavbu nespadá do zvláště chráněného
území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Pozemky pro výstavbu sportovního areálu „Nad přehradou“ leţí na
území přírodního parku Hostivař – Záběhlice, který byl ustanoven vyhláškou
hl. m. Prahy č.8/1990. Vyhláška hl. m. Prahy č.8/1990, o zřízení oblastí klidu
(přírodní parky) v hlavním městě Praze a vyhlašování stavební uzávěry pro
tyto oblasti, zřizuje a vymezuje mimo jiné i oblastí klidu oblast "HostivařZáběhlice".
Posláním oblastí klidu je zachovat a trvale chránit vymezené části
území pro jejich přírodovědné, krajinné a estetické hodnoty, umoţnit jejich
vyuţití k rekreaci i poučení občanů a celkově přispět ke zlepšení ţivotního
prostředí města. Oblasti klidu tak představují specifickou velkoplošnou
ochranu zachovalé přírodní krajiny ve městě
V oblastech klidu lze provádět výstavbu objektů pouze na místech k
tomu určených schválenou územně plánovací dokumentací. Tato
dokumentace vychází ze specifických podmínek oblastí klidu a má přispívat k
naplnění jejich poslání.
Lokalita nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činnosti v chráněném
loţiskovém území dle zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a vyuţití nerostného
bohatství.
Pozemek pro stavbu leţí
podzemních a povrchových vod.

mimo

oblast

přirozené

akumulace

Ve vlastním zájmovém území se nenachází ţádné prvky územního
systému ekologické stability (ÚSES).
Nejbliţšími regionálními biokoridory jsou biokoridory L3/267 a
L4/267 (Botič II) vázané na nivu Botiče. Spojující dvě lokální biocentra L1/122 Hostivař a L1/121 U Fantova mlýna.
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Natura 2000
Navrţené lokality Natury 2000, tj. „Návrh evropsky významných lokalit“
ani „Návrh ptačích oblastí“ se území pro výstavbu sportovního areálu „Nad
přehradou“ nedotýkají. V okolí pozemků pro navrhovanou výstavbu se tyto
prvky nevyskytují. Tato skutečnost je doloţena vyjádřením Odboru ochrany
prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, které je uvedeno v příloze tohoto oznámení
v části H.
V řešeném území se nenachází ţádná z lokalit Natury 2000 a záměr je
nemůţe ovlivnit.
Ochranná pásma
Na vlastním pozemku ani v jeho bezprostředním okolí se nevyskytují
ochranná pásma s výjimkou ochranných pásem inţenýrských sítí.
B.II.2.

VODA

Provoz sportovního areálu vyţaduje napojení na vodovodní přípojku.
Voda bude pouţívána pro sociální zařízení areálu, stravovací provozy a
bazén.
Bilance potřeby vody
Výpočet bilance potřeby vody vychází ze zákona č. 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) se změnami: 320/2002 Sb.,
274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 167/2004 Sb., 127/2005 Sb., 76/2006 Sb. a
účinností od 1.1.2002
Směrná čísla potřeby vody jsou uvedena ve vyhlášce č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), v příloze č. 12.
Koeficienty nerovnoměrnosti dle směrnice č.p z 20.7.1973 vydané
MLVH ČSR a MZdr – hlavním hygienikem ČSR.
Pro zásobování navrhovaných objektů A-F pitnou vodou jsou navrţeny
vodovodní řady V1, V1-1 a V1-2 LT DN150 celk. délky ~ 378 m. Hlavní
vodovodní řad V1 je napojen na stávající vodovod LT DN300 v ulici Výstavní.
Trasa vodovodu je vedena podél navrţených objektů B a C, z něj budou
vyvedeny odbočky pro připojení vnitřního vodovodu jednotlivých objektů.
Trasy vodovodu jsou vedeny v navrhovaných komunikacích resp.
chodnících, v místě napojení na stávající vodovod křiţuje trasa stávající
komunikaci – ul. Výstavní.
Vodovod bude vybaven poţárními hydranty ve smyslu ČSN 730873,
jejichţ umístění bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace dle
poţadavku poţárního specialisty.
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Vodovod – vnitřní instalace
Vnitřní vodovod je napojen z venkovního rozvodu pitné vody. Vnitřní
rozvody vody jsou řešeny v souladu s vnějším rozvodem pitné vody. Vnitřní
rozvody studené a teplé uţitkové vody budou navrţeny z plastového potrubí.
Příprava TUV bude centrální v plynové kotelně objektu. Rozvod TUV bude s
nuceným oběhem - cirkulací. Všechny rozvody budou opatřeny tepelnou
izolací dle vyhlášky č. 151/2001. Pouţité armatury budou běţné výroby
odpovídající parametrům ČSN.
Poţární vodovod
Vnitřní poţární vodovod je navrhován v rámci projektu vnitřního
vodovodu. Vlastní řešení bude provedeno dle poţadavku poţárního
specialisty.
Zásobování poţární vodou
Jako venkovní odběrní místa budou pouţity nové nadzemní hydranty
DN 100 na potrubí DN 150 ve smyslu ČSN 730873, jejichţ umístění bude
upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace dle poţadavku poţárního
specialisty.
Potřeba vody
Skupina
dle
Druh potřeby
přílohy
č.12
byty sluţební
hotel s
restaurací
administrativa
restaurace
restaurace
obchodní
plochy
rekreace
wellness
bazén
Průměrná
denní potřeba
vody

I./6

Směrné
Směrné číslo
číslo
roční
Počet
roční
potřeby vody osob /ks
potřeby
(l/den / m2
vody
zam./ks/m2)
3
m /rok
56
153
12

l/den

1 841

III./17
II./9
VI./37
VI./35

200
16
80
30

548
44
219
82

140
9
20
14

76 712
395
4 384
1 151

VI./44
č.9
č.9
č.9

30
22
82
7 302

82
60
225
20 005

43
425
40
1

3 534
25 616
8 986
20 005

Qp

Koeficienty
Součinitel denní nerovnoměrnosti
Součinitel hodinové nerovnoměrnosti
Směnnost
Počet (pracovních) dnů
Počet (pracovních) dnů v měsíci
Počet (pracovních) dnů v roce
LI-VI Praha spol. s r.o.
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7
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365

hod
dny
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dny
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Poměr TUV ke studené vodě
40 %
Objekt celkem
Denní potřeba vody
Maximální hodinová potřeba vody
Maximální hodinová potřeba vody
Týdenní potřeba vody
Měsíční potřeba vody
Roční potřeba vody

Qp
Qm
Qh
Qhs
Qtýden
Qměsíc
Qrok

142 625
213 937
18 71900
5,20
998,37
4 278,74
52 058,00

l/den
l/den
l/hod
l/sec
m3/týd
m3/měs
m3/rok

Příprava TUV
TUV
Průměrná potřeba TUV
Denní potřeba TUV
Maximální hodinová potřeba TUV
Maximální hodinová potřeba TUV

QpUV
Qm TUV
Qh TUV
Qhs TUV

57 049,86
85 574,79
7 487,79
2,08

l/den
l/den
l/hod
l/sec

Období výstavby
Voda v období
dodavatelem stavby.

výstavby

sportovního

areálu

bude

zajištěna

Pro stavbu se předpokládá následující spotřeba pitné vody:
Qden
Qsec

100 x 40 l

4 000 l
0,14 l/s

Uţitková voda :
Qden technologická potřeba
Qden mytí automobilů
Qsec
Qcelkem

4 000 l
2 000 l
0,21 l/s
0,35 l/s

Pro dočasné vodovodní potrubí stačí potrubí ø 30 mm.

B.II.3.

OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE

Spotřeba surovin a materiálů
Vzhledem k charakteru objektů – sportovnímu areálu budou
spotřebovávány pouze suroviny a materiály pro restaurační a obchodní
provozy a materiály pouţívány pouze jako úklidové prostředky a prostředky
slouţící pro péči o bazén a zeleň v areálu.
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Elektrická energie
Energetická bilance
připojení elektro
P instalovaný
soudobost
P soudobý kW
kW
Objekt A - hotel
Osvětlení
Provozní zásuvky
Technologie kuchyně
Výtahy
Vzduchotechnika
Chlazení
Vytápění
Ostatní
Celkem

80
85
105
32
92
160
20
20
594 kW

0,7
0,3
0,7
0,5
0,7
0,8
0,7
0,4

56
25
73
16
65
128
14
8
385 kW

Maximální soudobý příkon : 385 x 0,8 = 308 kW
Předpokládaná roční spotřeba 675 000 kWh
Objekt B – Sportovní dům „Gyms“
Osvětlení
40
Provozní zásuvky
25
Výtahy
16
Vzduchotechnika
51
Chlazení
140
Vytápění
15
Ostatní
10
Celkem
297 kW

0,7
0,4
0,5
0,7
0,8
0,7
0,4

28
10
8
35
112
10
4
207 kW

Maximální soudobý příkon : 207 x 0,8 = 165 kW
Předpokládaná roční spotřeba 350 000 kWh
Objekt C – Sportovní dům „Dance Halls“
Osvětlení
40
Výtahy
16
Provozní zásuvky
25
Technologie stravování
12
Vzduchotechnika
66
Chlazení
170
Vytápění
15
Ostatní
10
Celkem
354 kW

0,7
0,5
0,4
0,7
0,7
0,8
0,7
0,4

Maximální soudobý příkon : 250 x 0,8 = 186 kW
Předpokládaná roční spotřeba 455 000 kWh
Objekt D – Lázeňský dům
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Osvětlení
Provozní zásuvky
Technologie kuchyně
Výtah
Vzduchotechnika
Chlazení
Vytápění
Technologie bazénu
Sauna + solária
Ostatní
Celkem

31
72
88
8
68
55
15
86
30
45
473 kW

0,6
0,3
0,7
0,5
0,7
0,8
0,7
0,8
1,0
0,4

19
22
62
4
48
44
10
69
30
12
316 kW

Maximální soudobý příkon : 316 x 0,8 = 253kW
Předpokládaná roční spotřeba 555 000 kWh
Objekt E – Power
Osvětlení
Provozní zásuvky
Výtah
Technologie kuchyně
Vzduchotechnika
Chlazení
Vytápění
Bytové jednotky (4 ks)
Ostatní
Celkem

23
55
8
72
49
85
15
60
10
377 kW

0,6
0,3
0,5
0,6
0,7
0,8
0,7
0,1
0,4

14
17
4
43
34
68
10
6
4
200 kW

Maximální soudobý příkon : 200 x 0,8 = 160 kW
Předpokládaná roční spotřeba 340 000 kWh
Objekt F – Games
Osvětlení
Provozní zásuvky
Výtahy
Vzduchotechnika
Chlazení
Vytápění
Technologie bowling
Technologie
občerstevní
Ostatní
Celkem

35
45
24
91
190
20
30
83

0,6
0,3
0,5
0,7
0,8
0,7
0,8
0,6

21
13
12
64
152
14
24
50

10
528 kW

0,4

4
354 kW

Maximální soudobý příkon : 354 x 0,8 = 283 kW
Předpokládaná roční spotřeba 590 000 kWh
Přípojka VN bude slouţit pro dvě nové velkoodběratelské trafostanice,
dále pro dvě nové distribuční DTS, kabelové rozvody NN, přeloţka kabelu
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VN DP a návrh nového osvětlení Eltodo Citelum v sportovním areálu u ulice
Výstavní v Hájích , Praha 11.
Pro napojení dvou nových trafostanic a dvě nové DTS bude přiveden
nový kabel VN od TS 3797. Nový kabel bude typu AXEKVCEY 3x1x120.
Kabel bude naspojkován před TS 3797 na stávající kabel VN, který bude
vytaţen z TS 3797 – směr TS 3096, zasmyčkuje dvě nové DTS ( u objektů
„A“ a „F“), dále pak VOTS pro objekt D a VOTS pro objekt A a bude ukončen
v TS 3797 v rozvaděči VN na původním vývodu směr TS 3096. Délka výkopu
cca 822 m, délka kabelové smyčky cca 2x 822 m. Kabely budou uloţeny
s krytím 1 m, v místě přechodu komunikace a vjezdů budou uloţeny do
chrániček pr. 200 mm.
V objektu A bude velkoodběratelská trafostanice s trafem 400 kVA,
rozvaděč VN bude typu Ormazabal GA 2K1TS, v objektu D bude také
velkoodběratelská trafostanice s trafem 400 kVA, rozvaděč VN bude typu
Ormazabal GA 2K1TS,distribuční trafostanice bude typu Betonbau UK3024
s rozvaděčem VN typu Areva - FBX v sestavě CCT1, trafem 630 kVA a
rozvaděčem NN s osmy vývody.
Z rozvaděče NN v DTS bude vyvedeno pět kabelů. Dva kabely
povedou přes ulici Výstavní do RIS na objektu Central Group, kde budou
ukončeny. Přechod ulice Výstavní bude proveden protlakem.
Třetí kabel povede do SR 502 na objektu E, čtvrtý kabel zasmyčkuje
přípojkovou skříň SS102 na objektu B a bude ukončen ve skříni SR 502 na
objektu C. Patý kabel NN povede přímo do skříně SR 502 na objektu C.
Z druhé DTS u objektu F bude vyveden kabel NN, který zasmyčkuje objekt F
a bude ukončen v SR 502 na objektu C. Dva kabely budou vyvedeny do SR
502 na objektu E.
Nové kabely budou typu AYKY 3x240+120 mm 2. Délka kabelové trasy
– výkopu cca 566 m, délka kabelů cca 1238 m.
Kabel bude uloţen v chodníku, s krytím 0,5 m, zakryt betonovou
deskou. Při přechodu komunikace a vjezdu budou kabely uloţeny s krytím 1
m v chráničce PVC TR 160.
Bilance elektro pro náhradní zdroj
Objekt A - HOTEL
P instalovaný
Osvětlení
16 kW
Výtahy
16 kW
Vzduchotechnika
22 kW
Celkem
54 kW
Objekt B Sportovní dům „Gyms“
P instalovaný
Osvětlení
10 kW
Výtah
8 kW
Vzduchotechnika
14 kW
Celkem
32 kW
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Objekt C – Sportovní dům „Dance Halls“
P instalovaný
Osvětlení
10 kW
Výtah
8 kW
Vzduchotechnika
14 kW
Celkem
32 kW
Objekt D – Lázeňský dům
P instalovaný
Osvětlení
6 kW
Výtah
8 kW
Vzduchotechnika
14 kW
Celkem
28 kW
Objekt E – Sportovní dům Power
P instalovaný
Osvětlení
6 kW
Výtah
8 kW
Vzduchotechnika
14 kW
Celkem
28 kW
Objekt F – Polyfunkční dům
P instalovaný
Osvětlení
4 kW
Výtah
10 kW
Vzduchotechnika
21 kW
Celkem
35 kW
Náhradní zdroj
V objektu Hotelu (objekt A) se počítá s instalací diesel agregátu
60kVA, v ostatních objektech bude nouzový zdroj řešen bateriovými zdroji
UPS v rozsahu 20 aţ 40kVA.
Nouzové osvětlení
Nouzové osvětlení bude navrţeno dle ČSN EN 1838 36 0553 Světlo a
osvětlení – Nouzové osvětlení. Slouţit bude k označení únikových směrů a
východů z objektu a k zajištění alespoň orientačního osvětlení na společných
prostorách při výpadku elektrické energie.
Ochrana před bleskem
Vnější systém ochrany před bleskem
Jednotlivé objekty budou zařazeny do třídy LPS. (systém ochrany před
bleskem). Pouţit bude systém mříţové soustavy. Provedení jímacích soustav
střech drátem AlMgSi ø 8 mm. Svody budou řešeny stejným typem drátu a
budou připojeny přes zkušební svorky se základovými uzemňovacími
soustavami.
Uzemňovací soustavy budou provedeny jako základové, tuhým páskem FeZn
30x4 mm.
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Vnitřní systém ochrany před bleskem
Vnitřní ochrana před bleskem bude provedena ekvipotenciálním
pospojováním a přepěťovým ochranným zařízením.
Přípojka teplovodu
Zdrojem tepla jsou samostatné výměníkové stanice voda/voda
umístěné v suterénu příslušného objektu napojené na horkovod CZT. Kaţdá
VS bude opatřena měřením tepla dle poţadavků PT a.s.
Na zařízení strojovny vytápění navazuje otopný systém objektu, jeţ je
členěn na potřebný počet větví podle účelu. Příprava TUV je prováděna vţdy
ve VS.
Vytápění v objektech bude obecně provedeno :
otopnými tělesy deskovými
otopnými tělesy konvektorovými v místech s nízkým parapetem nebo
prosklenými stěnami
vzduchotechnikou
Zdrojem chlazené vody pro klimatizaci jsou pro kaţdý objekt
samostatný zdroj chladu umístěný na střeše příslušného objektu osazené
vzduchem chlazenými kompaktními chladicími jednotkami. Zdroje chladu
připravují chlazenou vodu s parametry 6/12oC.
Na zdroj chladu navazuje rozvod chlazené vody pro jednotky VZT,
FCU (FCU = fancoil, VZT = vzduchotechnická jednotka).
Chlazení v objektu je provedeno: centrálními vzduchotechnickými
jednotkami FCU
Potřeba tepla pro vytápění a VZT:
Objekt
A
B
C
D
E
F
Celkem

Vytápění
kW
268,0
157,0
157,0
111,0
117,0
248,0
1 058,0

VZT
kW
415,0
225,0
320,0
321,0
190,0
485,0
1 686,0

TUV
kW
200,0
30,0
30,0
100,0
30,0
100,0
490,0

Bazén
kW
0
0
0
210
0
0
210,0

Celkem
kW
883,0
412,0
507,0
742,0
337,0
833,0
3 714,0

Plynovodní přípojka
Připojení objektů A, D, E, F na plynovod je řešeno novým STL
plynovodním řadem P1 a P1-1, materiál PE D 63, celkové délky ~197m,
napojeným na stávající plynovodu OC DN 350 v ulici Výstavní.
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Trasy plynovodu jsou vedeny v navrhovaných komunikacích resp.
chodnících, v místě napojení na stávající plynovod křiţuje trasa stávající
komunikaci – ul. Výstavní.
V nikách na budovách bude umístěn HUP, regulátor a plynoměr –
řešení bude upřesněno v dalším stupni PD.
Vedení vnitřního plynovodu je dáno půdorysným umístěním STL
připojení a umístěním plynových spotřebičů.
Vnitřní plynovodní potrubí je navrţeno z ocelových bezešvých černých
trubek (dle ČSN 42 5710). Spoje budou svařované. Potrubí bude chráněno
proti korozi vhodným nátěrem. Všechny kovové části potrubí musí mít stejný
elektrický potenciál, musí být provedeno vodivé propojení s budovou.
B.II.4.

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Dopravní řešení
Prostor pro navrhovanou výstavbu sportovního areálu Háje je v
současné době nezastavěný. Z jiţní strany je vymezen ulicí Výstavní a ze
západní strany autobusovou konečnou stanicí Jiţní Město. Na severní a
východní straně se předpokládá budoucí rozvoj lokality.
Ulice Výstavní je vyuţívaná jako spojnice Jiţního města s Petrovicemi
a je v současné době dvoupruhová extravilánového typu.
Popis navrhovaného stavu
Projekt novostavby sportovního areálu obsahuje kromě vlastních
polyfunkčních domů, lázeňského domu, hotelu a dalších staveb také
nadzemní a podzemní parking.
Vjezd a výjezd do areálu je navrţen z ulice Výstavní komunikací o
šířce 7,0 m, která jako areálová propojuje jednotlivé budovy v areálu. Na
komunikaci navazují rampy do podzemních parkovišť a venkovní parkovací
stání, popřípadě zásobovací rampy. Celkově je areál navrţen tak, aby
umoţňoval případné další rozšíření. Tomu jsou přizpůsobeny zejména trasy
vozovek a chodníků.
Napojení garáţí na stávající uliční síť je přizpůsobeno konfiguraci
terénu a tvaru pozemku investora.
Podzemní parkoviště jsou napojena na uliční síť rampami, kaţdý
objekt má samostatný vjezd. Propojení jednotlivých podlaţí je navrţeno
vnitřními krytými rampami, popřípadě výtahy.
Moţnosti napojení areálu
V současné době je ulice Výstavní dvoupruhová, napojení lze
uskutečnit stykovou křiţovatkou s řadícími pruhy. Podle intenzit stávající a
navrhované dopravy je moţné navrhnout řadící pruhy, případně je moţné
uvaţovat o zřízení okruţní křiţovatky. Vzhledem k výhledovému rozšíření
ulice Výstavní (včetně moţného vedení tramvajové trati) se jeví jako
výhodnější uspořádání s řadícími pruhy.
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Další moţné napojení je v budoucnu uvaţováno na východě
vytvořením křiţovatky s ulicí Výstavní v prodlouţení ulice Exnárova paralelní
komunikací k ulici „Výstavní“. Současný vjezd mezi objekty B a C by byl
zrušen.
Dopravní řešení
Stávající ulice jsou v současnosti široké cca 7,5 - 8,0 m, nově
navrţená komunikace s asfaltovým povrchem je široká 6,0 - 7,0 m. Na
komunikaci jsou navrţeny betonové obruby s nášlapem 20 - 120 mm.
Skladby vozovek budou odpovídat poţadavkům TP 170 MD. Na novou
komunikaci a stávající komunikace navazují příčná parkovací stání o
rozměrech 5,0 x 2,5 m, s asfaltovým krytem a chodníky pro pěší s povrchem
ze zámkové dlaţby o šířce 1,5 - 2,0 m. Z chodníků je zajištěn bezbariérový
přístup do budov.
Rampy do pozemních garáţí jsou navrţeny v šířce 6,0 m. V
podzemních garáţích je šířka komunikace pro vjezd na parkovací stání 6,0m.
Parkovací stání jsou navrţena pro vozidla O2.
Na povrchu jsou dále řešeny manipulační a zásobovací plochy, v
prostoru hotelu je uvaţováno i parkování (vč.otáčení) autobusu.
Odvodnění vozovky a chodníků je do nově navrţených vpustí.
Vozovky vjezdu budou spádovány do odvodňovacího ţlabu.
Pěší doprava a vchody
Hlavní pěší komunikace jsou uvaţovány tyto: stávající alej
v prodlouţení ulice „Štichova“, která vyuţívá úrovňový přechod a ústí do nově
vytvářeného náměstí, spojnice autobusové otočky a rekreační zóny u vodní
nádrţe která vytváří spojovací osu a určuje další moţný rozvoj území a pěší
zóna budoucího „náměstí“.
Dále pak (v budoucnu) pěší lávka jakoţto propojující prvek výše
uvedených, která umoţňuje mimoúrovňový přechod přes ulici Výstavní mezi
objekty A a B, čímţ lze vyuţít přímého napojení do těchto objektů pro
překonání výškového rozdílu.
Cyklostezka
V navrhovaném areálu jsou navrţeny cyklistické stezky, které jsou
napojeny na stávající a budoucí navrhované cyklotrasy. Cyklostezky jsou
navrţeny jako dvoupruhové o celkové šíři min. 2,5 m. V severojiţním směru
je šířka 2,5 m (cyklostezka) + 2,0 m (chodník). Chodník je na straně vstupů
do budov, jako společný prostor je řešen u přechodu v severní části. V celém
areálu jsou navrţeny cyklostezky šířky 2,5 m dle TP 179. Povrch stezky pro
cyklisty provést asfaltový (asfaltobeton), nejlépe s cihlově červeným
pigmentem, případně betonový monolitický. Pouţití dlaţby je nevhodné,
případně pouze lokálně v provedení drobné zbroušené dlaţby v úsecích
„sdíleného prostoru
Napojení na ulici Výstavní
Napojení areálu na ulici Výstavní bude řešeno stykovou křiţovatkou s
odbočovacími pruhy ve Výstavní ulici (umoţňujícími výhledové rozšíření
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křiţovatky o jiţní větev). Oproti stávajícímu stavu je uvaţována max.rychlost
vozidel na Výstavní ulici 50 km/h, v areálu max.rychlost 30 km/h.
Poţární ochrana
Pouţívané materiály pro stavbu komunikací vyhovují z hledisek PO.
Šířky stávajících komunikací a poloměry obrub umoţňují příjezd poţárních
vozidel k nově navrhované budově. Poţární řešení je obsaţeno v samostatné
části projektu. Odstupy od stávajících objektů vyhovují normám ČSN
Péče o osoby se sníţenou schopností pohybu a orientace
V oblasti budou provedeny následující úpravy k zabezpečení pohybu
osob se sníţenou schopností pohybu a orientace, v souladu s vyhláškou
č.369/2001 Sb.:
1) Místa k umoţnění přechodu musí být bezbariérová s nájezdy
šikmou rampou ve sklonu max. 8,33 %. Obrubník v nájezdu musí mít hranu
20 mm nad vozovkou, okraj nájezdu musí být vyznačen výrazně jinou
strukturou, šířka min. 1,5 m.
2) Varovný pás místa k umoţnění přechodu bude proveden pásem v
šířce 400 mm v délce šířky přechodu na sklonu z dlaţby s reliéfním
povrchem.
3) Signální pás přechodu se provádí v šířce min 800 mm z dlaţby s
reliéfním povrchem přes celý chodník. Na křiţovatkách je účelné spojování
signálních pásů do lomenic vţdy kolmo k ose chodníku.
4) Po dobu výstavby inţenýrských sítí musí mít překáţky ve výšce 1,1
m pevnou opticky kontrastní a hmatovou ochranu. Pro nevidomé musí mít
nejméně v obrysu překáţky nad terénem podstavec o výšce min. 0,1 m nebo
zaráţku pro slepeckou hůl.
5) Parkovací místa osob se sníţenou schopností pohybu a orientace
budou zřizována v rozměru 3,5 x 5 m.
6) Chodníky a vozovky jsou navrţeny z materiálů jejichţ drsnost
(součinitel tření) činí min. 0,7.
7) Záhonový obrubník na straně k zeleni má nášlap 60 mm.
Doprava v klidu
Výpočet potřebného počtu odstavných míst byl proveden podle
Vyhlášky hl.m. Prahy č. 26/199 o obecných technických poţadavcích na
výstavbu v hlavním městě Praze.
Výpočet poţadovaného počtu parkovacích stání (výpočet dle vyhlášky
OTPP 26/1999 Sb.)
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Funkce

Jednotka

1 stání
připadá na
x jednotek
X

1. Bydlení*) a ubytování
1.1. bytový dům

1.2. domov důchodců
1.3. domov mládeţe
1.4. ubytovna pro zaměstnance
1.5. vysokoškolská kolej
1.6. hotel (do **)
(*** a více)
1.7. turistická ubytovna
1.8. motel
6. Administrativa s malou
návštěvností
6.1. ředitelství podniků, projekční
ateliéry, instituce
7. Obchod
7.1. jednotlivá prodejna
7.2.
nákupní
středisko
s
potravinami
7.3. nákupní centrum, obchodní
dům
do 3000 m2 plochy
3000 aţ 50000 m2 plochy
nad 50000 m2 plochy
7.4. nákupní středisko určené
zejména
pro nákup do aut
7.5. obchod pouze s nábytkem
7.6. autosalón (prodejna aut)
7.7. obchod - ”dům a zahrada”
8. Stravování
8.1. hostinec, pivnice
8.2. restaurace
8.3. motorest
10. Sport bez diváků, rekreace
10.1. tréninkový stadion
10.2. tělocvična, sportovní hala

LI-VI Praha spol. s r.o.

byt o 1 obytné místnosti
byt do 100 m2 celkové
plochy
byt nad 100 m2 celkové
plochy
lůţko
lůţko
lůţko
lůţko
lůţko
lůţko
lůţko
pokoj

2
1
0,5
10
15
5
10
4
3
10
1

m2 kancelářské plochy

35

m2 uţitné plochy
m2 uţitné plochy

50
30

m2 uţitné plochy
m2 uţitné plochy
m2 uţitné plochy

35
30
20

m2 uţitné plochy
m2 uţitné plochy
m2 uţitné plochy
m2 uţitné plochy

20
50
25
50

m2 odbytové plochy
m2 odbytové plochy
m2 odbytové plochy

15
10
5

m2 plochy stadionu

250
50
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10.3. plavecký bazén
10.4. přírodní koupaliště

10.5. tenisové hřiště
10.6. fitness centrum
10.7. minigolf
10.8. kuţelna
10.9. loděnice
10.10. zahrada, park
10.11. zoologická zahrada

m2 plochy haly
m2 plochy bazénu
m2 plochy pozemku pro
návštěvníky (bez vodní
plochy)
kurt
m2 uţitné plochy
dráha
dráha
místo pro člun
m2 plochy parku
m2 plochy zahrady

10
250

0,25
20
6
1
2
10000
700

1. Bydlení

Budova A
Budova B
Budova C
Budova D
Budova E
Budova F
Celkem

1.1.bytový dům
(byt)
4
-

1.6.hotel (lůţko)

Celkový počet

140
-

47
4+1
52

6. Administrativa s malou návštěvností
6.1. ředitelství podniků,
projekční ateliéry, instituce
m2 kancelářské plochy
Budova A
31
Budova B
416
Budova C
43
Budova D
29
Budova E
162
Budova F
111
Celkem

Celkový počet stání

1
12
2
1
5
4
25

7. Obchod

Budova A
Budova B
Budova C
Budova D
Budova E
Budova F
Celkem
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7.1. jednotlivá prodejna
m2 uţitné plochy
98,5
248
350
282
146
221
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Celkový počet stání
2
5
7
6
3
5
28
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8. Stravování

Budova A
Budova B
Budova C
Budova D
Budova E
Budova F
Celkem

8.2. restaurace
m2 odbytové plochy
287
40
66
159
301

10. Sport bez diváků, rekreace
10.2
10.3
10.6.fitness
m2
tělocvična plavecký
uţit.plochy
sportovní
bazén
2
m plochy
hala
bazénu
m2 plochy
haly
Budova A
Budova B
1 197
Budova C
1 660
Budova D
180 (18)
188,5 (10
Budova E
499,5 (25)
Budova F
1 310
Celkem

Celkový počet stání
29
4
7
16
31
87

10.7 minigolf
10.8.kuţelna
dráha

Celko
vý
počet
stání

-

24
34
28

18 + 8

25
38
149

Pro určení počtu odstavných a parkovacích stání se stanovuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zóna 1 aţ 4
spádové území stanic metra
koeficient vlivu území Ku
koeficient dopravní obsluhy území Kd
základní počet stání Pz
poţadovaný počet stání Pp

ZÓNA 4
NE
1,00
1,00
341 (z toho 5%-19 inv.)
Pp = Pz x Ku x Kd
Pp = 341 x 1 x 1
Pp = 341

Poţadovaný počet stání celkem

341 stání

Navrţený počet stání v garáţích:
Budova A
2.pp(parklift)
29 x 2
1.pp
30
Budova B + C
3.pp
51
2.pp
51
1.pp
46

401 stání
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Budova D
2.pp(parklift)
1.pp
Budova E
1.pp
Budova F
2.pp(parklift)
1.pp

18 x 2
18

36
18

10

10

(31 x 2) + 2
29 +2

64
31

Počet stání na terénu

23 stání
1 stání

z toho : autobus
osobní auta

22 stání

Z celkového počtu parkovacích stání je poţadovaný počet stání pro osoby
s omezenou schopností pohybu (5%, min. 2 stání) 424 x 0,05 = 22 stání
(min.poţadovány / stání)
Celkový navrţený počet stání:
401 + 23 = 424 stání
Návrh v souladu s poţadavky na zařízení pro dopravu v klidu dle vyhlášky
OTP 26/1999 Sb. a přílohy č. 2 této vyhlášky.
97
145
54
10
95
401

Budova A
Budova B + C
Budova D
Budova E
Budova F
Celkem
Přepokládané počty vozidel

Na základě předběţných výpočtů a analogie s obdobnými stavbami se
předpokládá celkový počet obousměrných pohybů osobních automobilů 842
jízd za 24 hodin (součet počtu vjíţdějících a vyjíţdějících automobilů).
V noční době, tedy v době mezi 22,00 a 06 00 hodin, bude provoz podstatně
redukován na počet 50 jízd v noční době, tj. 6,25 jízd za hodinu.
Vyhodnocení vlivu dopravy na ţivotní prostředí a zdraví obyvatel, tedy
především hluku a emitovaných škodlivin, je provedeno v kapitole D. Výstupy
jsou uvedeny v následující kapitole B.III. – údaje o výstupech.

B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1.

OVZDUŠÍ

Ovzduší v okolí navrhovaného sportovního komplexu je ovlivněno
zejména automobilovou dopravou po okolních komunikacích. Vzhledem
k umístění sportovního areálu se jedná o příspěvky ze všech hlavních
městských komunikací v blízkém i širším okolí posuzované lokality.
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Sportovní areál nebude mít vlastní vytápěcí zdroj, neboť vytápění bude
zajištěno dodávkou dálkového tepla.
Jediným zdrojem škodlivin emitovaných do ovzduší ze
sportovního areálu budou emise z výfuků nákladních automobilů
zásobování a osobních automobilů návštěvníků.
Bodové zdroje znečištění ovzduší – provoz sportovního komplexu
Vzhledem k tomu, ţe garáţe jsou z větší části podzemní a jsou
odvětrávány vzduchotechnikou, uvaţujeme tento zdroj znečištění
ovzduší za bodový.
Počet parkovacích míst: 401 v podzemních garáţích a 23 na terénu.
Přehled emisí z garáţí a pojezdu v areálu
objekt

emise NOx

garáţe
pojezd
areálu

v

emise CO

emise PM10

emise benzen

g/s

kg/r

g/s

kg/r

g/s

kg/r

g/s

kg/r

0,00887

77,9

0,03373

295,1

0,00150

13,0

0,00046

4,1

0,00674

59,2

0,02563

224,2

0,00114

9,9

0,00035

3,1

Imisní zatíţení škodlivinami vznikajícími provozem sportovního areálu
bylo vyhodnoceno rozptylovou studií, která je přílohou tohoto oznámení.
Zároveň jsou výsledky výpočtu diskutovány v kapitole D.
Dalším zdrojem emisí bude dieselelektrické soustrojí, které bude
umístěno na střeše objektu „A“ na roznášecí betonový základ. Spaliny budou
odváděny rovnou do okolní atmosféry. Náhradní zdroj elektrické energie
bude provozován max. 20 hodin za rok (6 x v roce zkušební provoz po 30
minutách, předpokládaný výpadek elektrického proudu cca 6 hodin za rok).
V souladu s metodickým pokynem MŢP je náhradní zdroj malým
zdrojem znečišťování ovzduší a není pro něj poţadována rozptylová studie
ani odborný posudek.
Vzhledem k umístění zdroje na nejvyšším objektu sportovního areálu,
na střeše hotelu, lze předpokládat, ţe bude zajištěn dostatečný rozptyl
vznikajících emisí ze spalování.

B.III.2.

ODPADNÍ VODY

Provozem sportovního areálu vznikají splaškové a dešťové odpadní
vody.
Splaškové odpadní vody
Kanalizace splašková je navrţena nová obsluhující nově vzniklé území
a zajišťující gravitační odvod splaškových odpadních vod z navrhovaných
objektů A, B, C, D, E, F. Celková délka navrhovaných stok DN 300-400 je cca
306 m.
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Nový systém gravitační splaškové kanalizace bude sveden hlavní
stokou S1 a podél objektu A v uličním prostoru ulice Výstavní napojen do
stávající stoky (900/1600 ZDCIH) splaškové kanalizace, která křiţuje ulici
Výstavní a pozemky dotčené výstavbou.
Stávající splašková kanalizace je z dotčeného území svedena do
CČOV Praha na Císařském ostrově. Řešení napojení splaškové kanalizace
byly projednány v 2009 na PVK, a.s. (Ing. Novák).
Trasy splaškové kanalizace jsou vedeny ve většině trasy
v navrhovaných komunikacích areálu, na stokách budou vysazeny přípojky
pro jednotlivé objekty pro napojení vnitřní splaškové kanalizace objektů.
Na stokách budou vysazeny lomové a revizní šachty, budou vysazeny
odbočky a provedeny přípojky pro jednotlivé objekty.
Na stokách budou vysazeny typové prefabrikované revizní šachty. V
rámci výstavby kanalizace budou pro objekty A-F vysazeny odbočky pro
připojení vnitřní splaškové kanalizace objektů – celkem 6 ks.
Pro připojení stoky S1 splaškové kanalizace na stávající 900/1600
ZDCIH, která se nachází v hloubce cca 20m je navrţen ţelezobetonový
objekt bočního spadiště na vedlejší stoce o půdorysných rozměrech cca
4,5x2,5 m.
V místě podchodu stávající stoky 900/1600 ZDCIH pod navrhovaným
objektem A budou navrţena stavební opatření, která zabrání moţnosti
narušení objektu stávající stoky vlivem výstavby navrhovaných objektů.
Vnitřní kanalizace
Vnitřní splašková kanalizace bude řešena s návazností na vnější
oddílnou kanalizační síť. Splaškové odpadní vody budou odváděny od
jednotlivých zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních, z technolog.
provozů objektů, do svislého odpadního potrubí. V objektech budou hlavní
odpadní potrubí, která budou odvětrána nad střechu. Svislé potrubí bude
napojeno na leţaté svodné potrubí a dále přes přípojku splaškové kanalizace
do vnější stoky splaškové kanalizace. Všechna nadzemní podlaţí jsou
odkanalizována gravitačním systémem, jednotlivá podzemní podlaţí budou
dle potřeby odkanalizována přečerpáváním splaškových odp. vod do
gravitačního systému vnitřní kanalizace.
Splašková kanalizace je navrţena z plastových potrubních systémů
pro vnitřní kanalizaci HT-systém – připojovací a odpadní potrubí, svodná
potrubí jsou navrţena z potrubních systémů pro kanalizaci pro ukládání do
země KG - PP, se zvýšenou odolností proti vysokým teplotám.
Zařizovací předměty sociálních zařízení budou běţné výroby
odpovídající parametrům ČSN. Všechna ostatní zařízení napojená na
kanalizaci budou v souladu s příslušnými ČSN.
Výpočet splaškových vod
Skupina a druh
potřeby

Skupina
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Směrné
číslo
roční
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Směrné
číslo
roční

Počet
osob /
ks/ m2

l/den
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potřeby
vody
(m3/rok)
byty sluţební
hotel s
restaurací
administrativa
restaurace
restaurace
obchodní plochy
rekreace
welness
bazén

I./6
III./17
II./9
VI./37
VI./35
VI./44
č.9
č.9
č.9

56

potřeby
vody
(l/den směnu)
153

12

1 841

200
16
80
30
30
22
82
1 367

548
44
219
82
82
60
225
3 745

140
9
20
14
43
425
40
1

76 712
395
4 384
1 151
3 534
25 616
8 986
3 745
126 364
l/den

Objekt celkem
Qp
Koeficienty
Součinitel max. hodinové nerovnoměrnosti
Součinitel min. hodinové nerovnoměrnosti
Směnnost
Počet (pracovních) dnů
Počet (pracovních) dnů v měsíci
Počet (pracovních) dnů v roce
Objekt celkem
Průměrný denní průtok
Průměrný denní průtok
Maximální hodinový průtok
Minimální hodinový průtok
Průměrný týdenní průtok
Průměrný měsíční průtok
Průměrný roční průtok

2,3
0,4
24
7
30
365

hod
dní
dny
dny

Qp
Qp(l/s)
Qmax
Qhmin
Qtýden
Qměsíc
Qrok

126 364 l/den
1,463 l/s
3,425 l/s
0,567 l/s
884,55 m3/týden
3 790,93 m3/měsíc
46 123,00 m3/rok

Potřeba vody pro přepočet na EO (ČSN 7506402)
1 EO = 150 l/den
produkce znečištění
přepočet na EO
138068
1/150
/
920
druh znečištění g/d *
počet
g/den
kg/den
kg/rok
t/rok
/látky
obyv obyvatel
minerální
90
842
75 818,6
75,8 27 673,8 27,673
organické
90
842
75818,6
75,8 27 673,8 27,673
veškeré
180
842
151 637,3 151,6 55 347,6 55,347
BSK5
60
842
50 545,8
50,5 18 449,2 18,449
CHSK
120
842
101 091,5 110,1 36 898,4 36,898
NL
45
842
37 909,3
37,9 13 836,9 13,836
Ncelk
11
842
9 266,7
9,3
3 382,4
3,382
Pcelk
2,5
842
2 106,1
2,1
767,7
0,7677
V celkovém mnoţství splaškových odpadních vod je uvaţováno
s mnoţstvím odp. vod z technologie bazénu objektu D. Do potřeby vody je
započítána hodnota objemu vody bazénů (dle počtu napuštění za rok),

LI-VI Praha spol. s r.o.

56

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
Háje – Sportovní areál „Nad přehradou“

akumulačních nádrţí, hodnoty dopouštěné vody (ředící a doplňková voda)
dle Vyhlášky 135/2004 Sb. a zbytek vody potřebný pro praní filtrů.
Dešťové odpadní vody
Dle inţenýrsko geologické rešerše archivních materiálů firmy K+K
průzkum s.r.o. (RNDr. Altman) a předběţného posouzení moţnosti likvidace
sráţkových vod, nejsou na pozemcích vhodné podmínky pro zasakování
dešťových vod.
Pro odvedení splaškových vod z dotčeného území je navrţena nová
dešťová kanalizace zajišťující gravitační odvedení dešťových vod. Celková
délka navrhovaných stok DN 300-400 je cca 400 m. Dešťovou kanalizací
budou dešťové vody svedeny do retenční nádrţe – suchého poldru, který
bude umístěn uvnitř řešeného území, v blízkosti křiţovatky Výstavní –
Exnárova.
Regulovaný odtok z poldru bude dále odveden mimo řešené území
otevřeným příkopem délky cca 300 m do Hostivařské vodní nádrţe - toto
řešení bylo projednáno s Lesy hl.m. Prahy – Středisko vodní toky, Ing.
Benešem.
Je navrţen lichoběţníkový příčný profil koryta, břehy koryta budou
ohumusovány v tl. 100 mm a osety travinou, dle potřeby zpevněny geotextilií
příp. zatravňovacími tvárnicemi, dno koryta bude zpevněno štěrkovým
pohozem. Zaústění do vodní nádrţe Hostivař bude řešeno výústním
objektem. Při nutnosti překonat větší převýšení před zaústěním do nádrţe
(příkrý sklon břehů nádrţe) bude před výústním objektem navrţen např.
objekt spadiště.
Na stokách budou vysazeny lomové a revizní šachty, budou vysazeny
odbočky a provedeny přípojky pro jednotlivé objekty a dešťové vpusti
komunikací. Na otevřeném kanálu bude pro vyústění do vodní nádrţe
navrţen výústní objekt a příp. spadiště.
Pro regulaci odtoku z řešeného území je navrţena retenční nádrţ –
suchý poldr s regulací odtoku o celkovém objemu cca 250 m3, hloubka 1,5 m,
vyuţitelná hloubka pro retenci cca 0,8 m. Poldr bude navrţen s prostorem pro
usazeniny s moţností pro vyklízení (příjezd. komunikace do poldru) a s
regulačními prvky odtoku (regulační šachta).
Pro zajištění budoucího provozu suchého poldru je třeba počítat s
pravidelnou kontrolou funkčnosti jednotlivých pevně zabudovaných částí (tj.
odtokového objektu, regulace odtoku), pravidelným čištěním dna poldru od
sedimentů a dalšího znečištění, čištěním odtokového objektu a dále musí být
prováděna údrţba svahů a dna poldru a otevřeného příkopu.
Kanalizace dešťová – vnitřní instalace
Vnitřní dešťová kanalizace odvádí dešťové vody ze střech jednotlivých
objektů. Svislé odpadní potrubí odvádí vodu z dešťových střešních vpustí
(resp. ţlabů) do svodného leţatého potrubí a dále do vnější stoky dešťové
kanalizace.
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Dešťová kanalizace je navrţena z plastových potrubních systémů pro
vnitřní kanalizaci Polo-Kal NG (odhlučněných plastových systémů) –
připojovací a odpadní potrubí. Svodná potrubí jsou navrţena z potrubních
systémů pro kanalizaci pro ukládání do země KG-PP.
VÝPOČET ODTOKU - stávající
(dle ČSN 75 6261 - Dešťové nádrţe)
Směrodatná intenzita návrhového deště
q
t = 30
Doba trvání návrhového
deště
min
(l/(sec*ha))
Četnost návrhových dešťů
1x za 10
n = 0,1
(4)
Střechy dle ČSN 75 6760
Plocha
Redukovaná
Druh odvodňovaného
Součinitel
povodí
plocha
povrchu
odtoku
2
(m )
(m2)
Přirozený odtok
(stávající)
15 995
0,10
1 600
VÝPOČET ODTOKU - nový
(dle ČSN 75 6261 - Dešťové nádrţe)
Směrodatná intenzita návrhového deště
q
t = 30
Doba trvání návrhového
deště
min
(l/(sec*ha))
Četnost návrhových dešťů
1x za 10
n = 0,1
Střechy dle ČSN 75 6760
Plocha
Redukovan
Druh odvodňovaného
Součinitel
povodí
á plocha
povrchu
odtoku
(m2)
(m2)
střecha
střecha-zatravněná
zpevněná plocha komunikace
zpevněná plocha
nezpevněná plocha

2 835
3 327
5 108

Celkem

15 995

3 937
788

OBJEM RETENCE
Odtok z nádrţe
Pro směrodatný déšť s četností n = 0,1
(opakuje se 1 za 10 let)
čas (min)

intenzita
(l/(sec*ha))
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(l/sec)
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153
300
Odtok
Q
(l/sec)
24,5

153
300
Odtok
Q
(l/sec)

1,00
0,50

3 937
394

60,2
6,0

0,90
0,90
0,10

2 552
2 994
511

39,0
45,8
7,8

10 388

158,9

povolené
odteklé
mnoţství
(m3)

Objem
retence
(m3)

24,50

objem sráţky
(m3)
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30

153

151,9

Nutný retenční objem nádrţe

286,1

44,1

242,0
242,0

Pro regulaci odtoku z řešeného území je navrţena retenční nádrţ –
suchý poldr o celkovém objemu cca 250 m3.
Poldr bude navrţen s regulačními prvky odtoku - regulační šachta
s vírovým ventilem. Odtok bude regulován na hodnotu 24,5 l/s, který
odpovídá odtoku ze stávajícího území.
Pro zajištění budoucího provozu suchého poldru je třeba počítat s
pravidelnou kontrolou funkčnosti jednotlivých pevně zabudovaných částí (tj.
odtokového objektu, regulace odtoku), pravidelným čištěním dna poldru od
sedimentů a dalšího znečištění, čištěním odtokového objektu a dále musí být
prováděna údrţba svahů a dna poldru.
Bazénová voda 5 935 m3/rok bude vypouštěna do dešťové kanalizace.

B.III.3.

ODPADY

Odpady při provozu
V období provozu sportovního areálu bude nakládání s odpady
zajištěno v souladu s legislativou, platnou v době provozu. Veškeré
náleţitosti nakládání s odpady budou projednány s příslušným správním
orgánem před uvedením objektu do provozu. Vnitřně bude reţim nakládání
s odpady upraven interní směrnicí pro celý areál.
Pro odpady, které mají nebezpečné vlastnosti budou vyčleněna
shromaţdiště a shromaţďovací prostředky (kontejnery a speciální nádoby na
nebezpečný odpad), které budou vyhovovat poţadavkům platné legislativy (v
současné době § 5, vyhlášky MŢP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady). Areál bude vybaven dostatečným počtem dobře
přístupných nádob na tříděný sběr komunálního odpadu. Vznikající odpady
budou přednostně vyuţívány.
K odvozu a odstranění odpadů budou vyuţívány sluţby oprávněných
osob, které budou mít příslušné souhlasy správních orgánů k provozování
zařízení k vyuţívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů.
Původce odpadů je povinen vést průběţnou evidenci o odpadech a
pokud produkuje více neţ 50 kg nebezpečných odpadů, nebo více neţ 50 tun
ostatních odpadů za kalendářní rok, podávat také pravidelně hlášení o
produkci a způsobu nakládání s odpady. V případě, ţe bude produkovat více
neţ 10 t nebezpečného, nebo více neţ 1000 tun ostatního odpadu, musí
zpracovat
Plán
odpadového
hospodářství původce.
K nakládání
s nebezpečnými musí být od příslušného úřadu obce s rozšířenou působností
vydán platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládáním
s odpady se rozumí jejich shromaţďování, sběr, třídění, přeprava či
skladování.
V období provozu budou vznikat vzhledem k charakteru objektů
především odpady skupiny 15 – Odpadní obaly a skupiny 20 - Komunální
odpady včetně sloţek s odděleného sběru. Dále budou vznikat odpady
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z údrţby areálu (např. Zářivky, Vyřazená zařízení elektrické a elektronické
zařízení obsahující nebezpečné látky, Baterie a akumulátory).
Odpady vznikající z provozu sportovního areálu „Nad přehradou“
Katalog. číslo

Název odpadu
Odpadní tiskařský toner
obsahující nebezpečné látky
Papírové a lepenkové obaly tříděný sběr vyuţitelných sloţek
Plastové obaly - tříděný sběr
vyuţitelných sloţek
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly – tříděný sběr
vyuţitelných sloţek
Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek (z úklidu či
údrţby – obaly od SAVO, barev
apod.)
Absorpční činidla, filtrační
materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Biologicky rozloţitelný odpad
z kuchyní a stravoven
Zářivky
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a
pryskyřice obsahující
nebezpečné látky
Baterie a akumulátory, zařazené
pod čísly 160601, 160602 nebo
pod číslem 160603 a netříděné
baterie a akumulátory obsahující
tyto baterie
Vyřazené elektrické a
elektronické zařízení obsahující
nebezpečné látky neuvedené
pod čísly 200121 a 200123
Biologicky rozloţitelný odpad
(údrţba zeleně)
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Objemný odpad

Kategorie

08 03 17

N

15 01 01

O

15 01 02

O

15 01 03
15 01 04
15 01 06

O
O
O

15 01 07

O

15 01 10

N

15 02 02

N

20 01 08

O

20 01 21

N

20 01 27

N

20 01 33

N

20 01 35

N

20 02 01

O

20 03 01
20 03 03
20 03 07

O
O
O

Některé druhy odpadů mohou vzniknout externí společnosti, která
bude pro areál provádět sluţby (např. údrţbu zeleně) a původcem odpadů při
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této činnosti vzniklé (20 02 01 Biologicky rozloţitelný odpad) bude právě tato
externí společnost.
Objemově nejvýznamnějším druhem odpadu vznikajícím při provozu
bude pravděpodobně Směsný komunální odpad.
Z provozu areálu mohou vznikat v souvislosti s údrţbou areálu odpady
jako např. zářivky, baterie a akumulátory, vyřazená elektrická a elektronická
zařízení, zbytky barev a ředitel a podobně. Konkrétní druhy a mnoţství těchto
odpadů lze v současné době obtíţně odhadnout.
Nakládání s odpady se bude řídit následujícími obecnými pravidly:
Odpad bude tříděn minimálně na papír a lepenku, sklo, plasty,
biologicky rozloţitelný odpad z údrţby zeleně, nebezpečný odpad,
objemný odpad a směsný odpad,
Odpad bude shromaţďován na vymezených sběrných místech ve
sběrných nádobách, jejichţ typ a mnoţství bude nutno dohodnut
s oprávněnými osobami – firmami, které budou zajišťovat odvoz a
odstranění či vyuţití jednotlivých druhů odpadů,
Frekvence, velikost shromaţďovacích nádob a četnost svozu, stejně
jako způsob vyuţití či odstranění jednotlivých druhů odpadů bude
upřesněn s oprávněnými osobami tak, ţe vytříděný vyuţitelný odpad
bude nabízen k vyuţití, nebezpečné druhy odpadů budou předávány
oprávněným osobám k odstranění a směs vytříděného komunálního
odpadu bude předávána k odstranění ve spalovně či na příslušné
skládce komunálního odpadu,
Odpady z údrţby a oprav budov jako jsou zářivky a výbojky,
znečištěné obaly, apod., budou shromaţďovány odděleně podle
jednotlivých druhů a kategorií. Nebezpečné druhy odpadů budou
shromaţďovány v souladu s § 5, vyhlášky MŢP č.383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady. Jednotlivá shromaţďovací místa
budou řádně označena katalogovým číslem a názvem odpadu a
opatřena příslušnými Identifikačními listy nebezpečného odpadu,
Odpady z údrţby zeleně v areálu budou shromaţďovány odděleně a
předávány k vyuţití jako biologicky rozloţitelný odpad,
Konkrétní způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů se bude u
původce (provozovatele objektu) odvíjet podle skutečných vlastností
odpadů, včetně moţnosti, vyuţít v souladu s § 38, zákona č. 185/2001
Sb. o odpadech v platném znění moţnosti zpětného odběru (odpadní
oleje, výbojky a zářivky, olověné akumulátory). Tyto zpětně odebírané
výrobky mohou být vraceny na místa zpětného odběru a mohou být
vyloučeny z odpadového toku původce.
Shromaţďovací nádoby na nebezpečné odpady
Jako shromaţďovací nádoby na nebezpečný odpad mohou být pouţity
např. ocelové nebo plastové sudy o objemu přiměřenému mnoţství a
velikosti shromaţďovaných nebezpečných odpadů. Při shromaţďování
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nebezpečných odpadů, je vhodné podloţit pod shromaţďovací prostředky
záchytné vany, aby bylo zabráněno případnému neţádoucímu úniku
nebezpečných odpadů. V podmínkách původce je vhodné třídit minimálně
tyto nebezpečné odpady:
Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky – shromaţďovat
např. v umělohmotné krabici,
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami – shromaţďovat v umělohmotném
nebo v kovovém sudu,
Zářivky – shromaţďovat např. v umělohmotné uzavíratelné krabici,
Baterie a akumulátory a netříděné baterie a akumulátory –
shromaţďovat v papírové nebo umělohmotné krabici,
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky – shromaţďovat na vhodném uzavřeném místě.
V blízkosti shromaţďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo
shromaţďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být
umístěn identifikační list shromaţďovaného odpadu.
Na shromaţďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno
katalogové číslo a název shromaţďovaného nebezpečného odpadu a jméno
a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údrţbu shromaţďovacího
prostředku. Na všechny vznikající (i potencionálně) odpady musí být vydán
platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.
K odvozu a odstranění odpadů budou vyuţívány sluţby oprávněných
osob, které mají příslušná oprávnění správních orgánů k provozování
zařízení k vyuţívání, odstraňování nebo výkupu odpadů.
Nakládání s odpady se bude řídit následujícími obecnými pravidly:
Odpad bude shromaţďován na vymezených sběrných místech ve
sběrných nádobách, jejichţ typ a mnoţství bude nutno dohodnut
s oprávněnými osobami – firmami, které budou zajišťovat odvoz a
odstranění či vyuţití jednotlivých druhů odpadů.
Frekvence, velikost shromaţďovacích nádob a četnost svozu, stejně
jako způsob vyuţití či odstranění jednotlivých druhů odpadů bude
upřesněn s oprávněnými osobami tak, ţe vytříděný vyuţitelný odpad
bude nabízen k vyuţití, nebezpečné druhy odpadů budou předávány
oprávněným osobám k odstranění a směs vytříděného komunálního
odpadu bude předávána k odstranění ve spalovně či na příslušné
skládce komunálního odpadu,
Odpady z údrţby a oprav jako jsou zářivky a výbojky, znečištěné obaly,
apod., budou shromaţďovány odděleně podle jednotlivých druhů a
kategorií. Tyto odpady budou odstraňovány prostřednictvím servisních
firem, které budou na základě smluvního vztahu provádět konkrétní
údrţbu.
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Odpady z výstavby
Při výstavbě sportovního areálu budou dočasně vznikat odpady
z pouţitých stavebních materiálů, z jejich obalů, kabely z elektroinstalací,
umělé hmoty a podobně. Seznam odpadů dle jejich katalogových čísel, které
mohou vznikat během realizace stavby, je uveden v následující tabulce.
Nakládání s odpady ve fázi výstavby se bude řídit platnou legislativou
v odpadovém hospodářství. tj. zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech
v platném znění, vyhláškou MŢP č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog
odpadů a stanoví další seznamy odpadů, vyhláškou MŢP č. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 294/2005 Sb., o
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich vyuţívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
případně vyhláškou MŢP č.376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů.
Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady
podle poţadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů
především jejich minimalizace.
Podrobná specifikace druhů a mnoţství vznikajících odpadů bude
moţná během realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doloţit doklady
o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během
realizace stavby.
Vzhledem ke skutečnosti, ţe na plochách pro navrhovaný sportovní
areál, nebudou prováděny ţádné bourací práce a ţe stavební práce budou
pouze v omezeném rozsahu, bude mnoţství stavebních odpadů minimální.
Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při stavebních pracích:
Kód odpadu
15

15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
17 02
17 02 01
17 02 02
17 01 03
17 02 04
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Kategorie
odpadu
-

O
O
O
O
O
O
O
N
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Název druhu odpadu
ODPADNÍ OBALY;
ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ
TKANINY, FILTRAČNÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ
ODĚVY JINAK NEURČENÉ
Obaly
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Dřevo, sklo a plasty
Dřevo
Sklo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující
nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami
znečištěné
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Kód odpadu
17 03

Kategorie
odpadu
-

17 03 02

O

17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 06
17 06 03

O
O
O
O
O
O

17 09

-

17 09 03*

N

17 09 04

O

20
20 03
20 03 01

O

Název druhu odpadu
Asfaltové směsi, dehet a
výrobky z dehtu
Asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01
Kovy (včetně jejich slitin)
Měď, bronz, mosaz
Hliník
Ţelezo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Izolační materiály
Izolační materiály neobsahující
nebezpečné látky
Jiné stavební a demoliční
odpady
Jiné stavební a demoliční
odpady obsahující nebezpečné
látky
Směsné stavební a demoliční
odpady neuvedené pod čísly 17
09 01, 17 09 02 a 17 09 03
KOMUNÁLNÍ ODPADY
Ostatní komunální odpady
Směsný komunální odpad

Provozovatel musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o
odpadech a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů
vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.503/2004 Sb., a
vyhláškou č.383/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.41/2005 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné
odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.185/2001 Sb. ve
znění vyhlášky č.7/2005 Sb., o odpadech. Povinností původce odpadů je
kromě správného nakládání s odpady dle poţadavků zákona o odpadech a
jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.
Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny jiţ v místě jejich vzniku a
roztříděné ukládány na odpovídající místa dle charakteru odpadu.
Shromaţďovací místa a prostředky musejí být označena v souladu s
poţadavky vyhlášky.č. 383/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.41/2005 Sb. Pro
shromaţďování uvedených druhů odpadů je nutno zajistit dostatečný počet
shromaţďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující
shromaţďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.
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B.III.4.

OSTATNÍ VÝSTUPY

hluk a vibrace
a) hluk
Zdroje hluku z provozu sportovního komplexu jsou dopravní a
stacionární.
Dopravní zdroje hluku – automobily
Dopravními zdroji jsou zejména osobní automobily návštěvníků,
automobily zásobování a hotelové autobusy.
Stacionární zdroje hluku
Stacionárními zdroji hluku budou vzduchotechnická a chladící zařízení
umístěná na střechách objektů sportovního areálu a otvory po obvodu plášťů
objektů zajišťující přívod vzduchu do garáţí.
Dieselelektrický agregát (DA) je zařízení poháněné spalovacím
dieselovým motorem, které slouţí v automatickém reţimu pro automatický
záskok a dodávku elektrické energie do zálohované sítě. Mezi soustrojí a
základ bude instalována antivibrační vloţka (Silomer apod.) pro zamezení
přenosu zbytkových vibrací na konstrukci budovy. Hmotnost betonového
základu bude cca 1/3 hmotnosti soustrojí z důvodu pohlcení
nízkofrekvenčních kmitů. Vlastní soustrojí instalované v základovém rámu
přes pruţné antivibrační členy bude opatřeno odhlučňovací kapotou
v provedení odolném klimatickým podmínkám. Úroveň tlumení hluku musí
respektovat platná nařízení ve smyslu povolených úrovní emitovaného hluku
v okolních chráněných prostorech.
Hodnocení hluku způsobeného provozem sportovního areálu „Nad
přehradou“ bylo provedeno v souladu s platnou legislativou, kterou je
nařízení vlády č.148/2006 Sb. Akustická studie je přílohou tohoto oznámení.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací stanovuje limity pro hluk ve vnitřním a venkovním
chráněném prostoru staveb.
Popis vlivu posuzovaného záměru výstavby sportovního areálu na
hlukovou situaci v dané lokalitě je diskutován v kapitole D.I.3.

b) vibrace
Provoz sportovního areálu není zdrojem vibrací.
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B.III.5.

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

záření radioaktivní, elektromagnetické
V objektech sportovního areálu nebudou instalována zařízení, která
by byla zdroji radioaktivního nebo elektromagnetického záření.
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ČÁST
C.I.

C.ÚDAJE O STAVU
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

ŢIVOTNÍHO

VÝČET NEJZÁVAŢNĚJŠÍCH
RIZIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

PROSTŘEDÍ

ENVIRONMENTÁLNÍCH

Pozemky pro navrhovanou výstavbu sportovního areálu „Nad
přehradou“ se nacházejí na sever od Výstavní ulice. Z jihu je lokalita
vymezena ulicí Výstavní, ze severu okrajem stromového porostu, za nímţ
navazuje patrně dlouhodobě neobdělávaná zemědělská půda. Ze západní
strany sousedí dotčené území s otočkou pro autobusy městské hromadné
dopravy, která vyúsťuje v kruhovou křiţovatku. Územím probíhají pěšiny
směřující k přehradě Hostivař a úzká asfaltová komunikace, z obou stran
obklopená hustým neudrţovaným porostem. Terén se směrem k nádrţi
mírně svaţuje. Liniová výsadba podél zpevněné komunikace zahrnuje
převáţně ovocné dřeviny a dále náletové dřeviny různého stáří. Přechodové
plochy mezi porostem vysoké zeleně a zemědělskou půdou zarůstají
keřovým náletem (zejména trnka obecná, která se hojně rozšiřuje kořenovými
výmladky, a růţe šípková).
Územím prochází jiţ pro provoz vozidel nefungující úzká asfaltová
komunikace. Pozemky ve funkční ploše SP jsou na západní straně limitovány
otočkou autobusů městské hromadné dopravy v napojení na kruhovou
křiţovatkou a z jiţní strany frekventovanou ulicí Výstavní.
Z obytné části do části sportovních ploch, resp. k rekreačním plochám
vodní nádrţe Hostivař je v současné době nedostatečné propojení pro pěší a
cyklisty formou úrovňového přechodu bez světelné signalizace.
Část Prahy 11 situovaná u komunikace Výstavní se vyznačuje
intenzívní automobilovou dopravou po hlavních městských komunikacích,
takţe hluk a emise z dopravy jsou hlavním faktorem ovlivňujícím ţivotní
prostředí, obdobně jako je tomu téměř ve všech částech hlavního města.
Sportovní komplex má slouţit pro širší městskou oblast Prahy 11. Je
doplněn o celou řadu doplňkových funkcí, a to např. hotel, administrativa,
pronajímatelné plochy, prodejní pasáţe, atd.
V místě investičního záměru se nachází poměrně značné mnoţství
dřevin, které by měly ustoupit plánované stavbě. Při zhodnocení celkového
charakteru stávající vegetace v lokalitě lze zkonstatovat, ţe se jedná
převáţně o ovocné dřeviny s průměrnou či podprůměrnou sadovnickou
hodnotou, danou především stářím porostu a celkově zanedbanou údrţbou.
Většina dřevin je zapojena v souvislých, neproniknutelných porostech podél
procházející zpevněné komunikace; sadovnicky hodnotné solitérní dřeviny
(dokonale zdravé, s odpovídajícím habitem druhu) se v dotčené lokalitě
takřka nevyskytují.
V dalším stupni projektové dokumentace bude v souladu s § 8 odst.1
zák. 114/1992 Sb. – poţádáno o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo
les – odbor ţivotního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny magistrátu
hlavního města Prahy.
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Na plochách v okolí objektů areálu budou provedeny sadové úpravy,
které doplní ostatní plochy vhodnou skladbou zeleně. Rovněţ fasády
některých domů budou vyuţity pro popínavou zeleň, která přispěje
k nenásilnému začlenění objektu mezi okolní zástavbu.
Záměr způsobí jen určité zhoršení stávajícího stavu (oblast hluku,
znečištění ovzduší) a to zejména vlivem nárůstu dopravy v dané lokalitě.
Přírodní zdroje se na lokalitě navrţené výstavby nenachází.
Pozemek není účelově vyuţíván, jedná se o zatravněnou plochu s
neudrţovanou zelení. Jedná převáţně o ovocné dřeviny s průměrnou či
podprůměrnou sadovnickou hodnotou, danou především stářím porostu a
celkově zanedbanou údrţbou. Většina dřevin je zapojena v souvislých,
neproniknutelných porostech podél procházející zpevněné komunikace;
sadovnicky hodnotné solitérní dřeviny (dokonale zdravé, s odpovídajícím
habitem druhu) se v dotčené lokalitě takřka nevyskytují.
Pozemky pro budoucí výstavu jsou vedeny v ÚP hlavního města Prahy
jako plochy SP – sportu, územím pro umístění staveb a zařízení pro sport a
tělovýchovu.
Z hlediska starých ekologických zátěţí nejsou známy ţádné informace
vedoucí k předpokladu jejich existence. Z hlediska stávající únosnosti
prostředí se nejedná o významně nadlimitně ovlivněnou lokalitu.
Zájmové území se nachází mimo záplavové území. Na dotčeném
pozemku ani v jeho okolí se nenacházejí ţádné prvky ÚSES.
Vlivům na ţivotní prostředí je věnována maximální pozornost v tomto
oznámení, kde jsou vlivy na všechny sloţky podrobně posouzeny, tak i
v dalším stupni dokumentace.
Lze konstatovat, ţe daná lokalita je schopna snést zátěţ výstavby
navrţeného záměru bez narušení trvalé udrţitelnosti.
C.I.1.

Ekosystém

Ekosystém je funkční soustava ţivých a neţivých sloţek ţivotního
prostředí, jeţ jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a
předávání informací, a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém
prostoru a čase.
Ve vlastním řešeném území se nenachází ţádné významné přírodní
ekosystémy vyţadující ochranu.
C.I.2.

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako vzájemně
propojená soustava přírodně blízkých ekosystémů, které udrţují přírodní
rovnováhu. Je tvořen biocentry a biokoridory a interakčními prvky.
V řešeném území ani v jeho bezprostředním okolí se nenachází ţádný
skladební prvek ÚSES.
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Nejbliţšími regionálními biokoridory jsou biokoridory L3/267 a
L4/267 (Botič II) vázané na nivu Botiče. Spojující dvě lokální biocentra L1/122 Hostivař a L1/121 U Fantova mlýna.

Realizací záměru nedojde k narušení systému ekologické stability
zásahem do některého z biocenter nebo biokoridorů.
C.I.3.

Významné krajinné prvky (VKP)

Podle § 3, odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále jen zákona) je významný krajinný prvek definován jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utváří její typický
vzhled nebo přispívá k udrţení její stability. Významnými krajinnými prvky
jsou zejména lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
V místě záměru se nenachází ţádný taxativně vyjmenovaný VKP
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
novel, ani ţádný registrovaný, resp. navrţený k registraci.
Pozemku pro výstavbu nejbliţším VKP je přírodní památka meandry
Botiče.
Meandry Botiče jsou přírodní památkou (rozloha 6,7 ha, vyhlášena
1968) v jihovýchodní části Prahy, součást přírodního parku HostivařZáběhlice. Předmětem ochrany je přirozeně meandrující koryto potoka Botiče
s břehovými porosty. Rozsah ochrany je od mostku pod hostivařskou
přehradou aţ po zámek Práče (ulice Jiříčkové).
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Přírodní památka Meandry Botiče
Začínají u Hostivařské přehradní zdi a končí aţ u zámečku v Práčích.
Obklopuje ho přírodní park Hostivař - Záběhlice.
Botič pramení asi 6 km (vzdušnou čarou) JV od Průhonického parku.
Stav jeho vody je zde většinou dobrý (i dík provedeným revitalizacím
některých rybníků u Průhonic) a zhoršuje se po průtoku obcemi. Nad i pod
Hostivařskou přehradou je voda označována jako velmi silně znečištěná.
Důvodem ochrany je ta skutečnost, ţe se jedná o přirozený celek
neregulovaného meandrujícího toku s dobře zachovanými břehovými
porosty dřevin i s výskytem ohroţených druhů ptactva. Důleţitá je také jeho
funkce jako přirozené migrační cesty mnohých druhů (tzv. biokoridor), které
by jinak v izolovaných lokalitách byly podstatně více ohroţeny postupným
omezováním svého biotopu.
Údolí vzniklo zaříznutím toku, který si volně hledal cestu čtvrtohorními
náplavami. Klikatí se, vytváří zákruty, ostrůvky a slepá ramena, tj. meandruje.
Břehové porosty jsou tvořeny olší lepkavou, střemchou obecnou
a jasanem ztepilým, topolem kanadským a vrbou bílou. Z dřevin v nivě
potoka roste ještě jilm vaz, jilm habrolistý, líska obecná, bez černý, javor mléč
i javor klen, lilek potměchuť, vrba jíva. Místy se uchytil hloh jednoblizný, růţe
šípková a brslen evropský.
Mezi zavlečené druhy patří kustovnice cizí, pámelník bílý, loubinec
pětilistý a křídlatka japonská, která se neţádoucně rozrůstá.
V jarním aspektu v bylinném patře převládá orsej jarní, piţmovka
mošusová, rozrazil břečťanolistý, česnáček lékařský, ptačinec hajní,
hluchavka skvrnitá i bílá, kuklík městský, vlaštovičník větší, šťavel kyselý
a invazní druh netýkavka malokvětá.
Dalšími hojně se vyskytujícími bylinami vysokého vzrůstu jsou:
krabilice zápašná, bodlák kadeřavý, bršlice kozí noha, čistec lesní, krtičník
uzlovitý, kopřiva dvoudomá, děhel lesní, kostřava obrovská, lopuch plstnatý,
šťovík tupolistý, krabilice mámivá, kerblík lesní, pýrovník psí, bolševník
obecný, celík kanadský. Na levém břehu potoka místně tvoří porosty devětsil
lékařský.
Přírodní prostředí se stalo útočištěm celé řady ptačích druhů. Od
časného jara se ozývá zpěv kosů, drozdů, pěnkav a sýkor koňader, několik
druhů sýkor, zvonka i zvonohlíka, šoupálka krátkoprstého, konipasa bílého,
červenku, budníčka menšího i střízlíka, dále pak tesání strakapúda velkého,
hvízdání ţluny zelené, pěnici slavíkovou a jiné.
C.I.4.

Zvláště chráněná území (ZCHÚ)

Lokalita navrhované výstavby se nenachází na zvláště chráněném
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To
znamená, ţe neleţí na území národního parku, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace,
přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. Na území stavby se
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nenachází loţiska nerostných surovin a stavba neleţí v chráněném
loţiskovém území.
C.I.5.

Území přírodních parků (PP)

Území vyhlášených přírodních parků, jimiţ se rozumí dle § 12, odst. 3
zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, území s významnými
soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami. Pozemek pro
navrhovanou výstavbu sportovního areálu se nalézá na území přírodního
parku Hostivař – Záběhlice.
Přírodní park Hostivař – Záběhlice byl vyhlášen v roce 1990 (vyhláškou č.
8/90 Sb. NVP)
Rozloha: 423,1 ha
Městské části/Katastrální území: Praha 10 (k.ú. Záběhlice), Praha 11 (k.ú.
Háje), Praha 15 (k.ú. Hostivař), Praha - Petrovice (k.ú. Petrovice)
Charakter území:
Osou přírodního parku je tok Botiče mezi Hostivařskou přehradou a
Hamerským rybníkem v Záběhlicích. Východní část tvoří Hostivařský
lesopark s přehradou - jeden z nejvýznamnějších rekreačních areálů v Praze.
Západní část zahrnuje koridor Botiče z Hostivaře do Záběhlic s areálem
Toulcova dvora (vlastní Toulcův dvůr leţí jiţ mimo přírodní park), starými
sady a dvěma zámeckými parky. Území je ze všech stran sevřeno výstavbou.
Přírodní park navazuje na přírodní park Botič - Milíčov.
Zvláště chráněná území:
přírodní památka Meandry Botiče
Památné stromy:
dub ve Švehlově sadě v Hostivaři, dub letní v Záběhlicích
Další přírodovědně zajímavá místa:
Kozinec, mokřad pod Toulcovým dvorem, zámecký park Práče, zámecký
park Záběhlice, Hamerský rybník
Památkově chráněné objekty:
Hostivařské hradiště "Šance", památková zóna Stará Hostivař (pouze z
menší části), Záběhlický zámek s parkem, kostel Narození Panny Marie,
zaniklá tvrz v Hamerském rybníce
Další historicky a kulturně zajímavá místa:
Hamerský (Huťský) rybník s bývalým mlýnem Huť
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Turistika:
Z turistického hlediska stojí za pozornost zejména "Šance" a Hamerský
rybník s kostelem Panny Marie, z míst s přírodním parkem bezprostředně
souvisejících pak Toulcův dvůr (středověká tvrz, dnes středisko ekologické
výchovy s bohatým programem), historické jádro Hostivaře s kostelíkem sv.
Jana Křtitele a areál Práče s vodním mlýnem a zámečkem. Zajímavý (avšak
velmi špatně nalezitelný) je téţ skalní výchoz na Kozinci. Ke kratším
procházkám vybízí Hostivařský lesopark s řadou altánů, odpočívadel, hřišť i
malebných zákoutí.
Východní částí přírodního parku prochází červená turistická značka (z
Hostivaře podél Hostivařské přehrady do Petrovic), zhruba po stejné trase
vede téţ naučná stezka Povodím Botiče. Ta však zachází aţ k Toulcovu
dvoru (kde neformálně navazuje na ministezku areálem Toulcova dvora) a
má téţ odbočku na "Šance". Průchozí je i západní část údolí mezi Hostivaří a
Záběhlicemi, avšak není nijak značená. Přirozeným centrem přírodního parku
je Hostivař s dobrým autobusovým i tramvajovým spojením. Jako východisko
však lze zvolit i Záběhlice, Petrovice, popřípadě Háje.
C.I.6.

Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) –
NATURA 2000

V zájmové lokalitě ani v jejím okolí se nenachází ţádné Evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti (systém Natura 2000), coţ je doloţeno
vyjádřením Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, které
je uvedeno v příloze tohoto oznámení v části H.
Nejbliţší EVL
Přibliţně 600 m jihovýchodním směrem se od zájmové plochy
nachází evropsky významná lokalita ze soustavy NATURA 2000 Milíčovský
les (CZ0113002, výměra 11,4 ha), kde je jediným předmětem ochrany
tesařík obrovský Cerambyx cerdo. EVL se z větší části překrývá s přírodní
památkou Milíčovský les a rybníky a jejím ochranným pásmem.
Vzhledem k tomu, ţe v zájmovém území se nenacházejí ţádné
evropsky významné lokality ani ptačí oblasti je ve vyjádření Odboru ochrany
prostředí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 1.12.2009 je uvedeno, ţe
lze vyloučit významný vliv předloţeného projektu samostatně i ve spojení
s jinými projekty na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené
příslušnými vládními nařízeními.
C.I.7.

Území historického, kulturního nebo
významu

archeologického

Území Prahy 11 je součástí hlavního města Prahy od 1. ledna 1968.
Samostatnou městskou částí se stalo r. 1990 jako Praha - Jiţní Město a od
listopadu 1994 nese označení Praha 11. Úřad městské části Praha 11
zajišťuje výkon státní správy ve svěřených oblastech i ve třech dalších
městských částech a to v Praze Šeberově, v Praze Újezdě a v Praze
Křeslicích.
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Dnešní katastr Chodova i okolní region vydaly svědectví o lidském
osídlení jiţ z mladší a pozdní doby kamenné, tedy od 3. tisíciletí př. n. l. V
průběhu času se zde vystřídalo mnoho lidských skupin s různými kulturami.
První písemná zpráva se hlásí jiţ k roku 1185 a připomíná
zdejší obyvatele, svobodné sedláky - "kmety". Dosavadní archeologické
nálezy zatím dokládají nejstarší osídlení od 13. století. Základem Chodova
byl Chodův nebo snad Hodův dvůr. V blízkém sousedství nejpozději ve 13.
století vyrostla další obec jménem Litochleby.
Po roce 1848 vytvořily Chodov, Litochleby, Šeberov a Hrnčíře jednu
politickou obec Chodov - Šeberov, která měla v roce 1890 celkem 141 domů
a 1 201 obyvatele. Z toho měl Chodov s Chodovcem 432 a Litochleby 282
obyvatel. V roce 1908 se Šeberov s Hrnčíři oddělil a byl spojen s Křeslicemi.
Po vytvoření Velké Prahy v roce 1922 se Chodov stal bezprostředním
sousedem hlavního města, coţ podstatně ovlivnilo další stavební růst zdejší
obce.
Nejstarší minulost území Hájů je spjata s nedalekou obcí Hostivaří,
dnes součástí městské části Praha 15.
Chodov, Háje i další obce byly po vzniku Československa přičleněny
k politickému okresu Říčany, zřízenému 20. října 1921. Roku 1942 byly
připojeny k úřadu Praha - venkov - jih, po obnovení Československa k
obnovenému říčanskému okresu.
Od roku 1949 se obce Chodov a Háje staly součástí nově zřízeného
okresu Praha - východ a od 1960 připadly do okresu Praha - západ.
Od 1. ledna 1968 byly obě obce začleněny do obvodu Praha 4,
přičemţ Háje si ještě těsně před tím schválily připojení k Chodovu. Na
připojeném území existoval v rámci obvodu Praha 4 MNV Chodov.
Po roce 1970 začalo na katastru Chodova a Hájů vyrůstat Jiţní Město.
Od roku 1971 se prováděly zemní práce a navazovala stavba jednotlivých
objektů.
V roce 1976 dostaly první domy obyvatele. Stávající forma správy jiţ
nepostačovala. Od roku 1988 proto existoval MNV Chodov - Jiţní Město
s "experimentálními pravomocemi".
V roce 1990 konečně vznikla městská část Praha - Jiţní Město a ve
dnech 18. - 19. listopadu 1994 nabylo účinnosti usnesení Zastupitelstva hl.
města Prahy, podle něhoţ městská část dostala jiţ zmíněný název Praha 11.
Z Územního plánu města ani z výpisu katastru nemovitostí nebylo
zjištěno, ţe by se v zájmové lokalitě nacházelo památkově chráněné území,
nebo území jinak historicky, kulturně či archeologicky významné.
Investor je povinen respektovat poţadavky památkové péče z hlediska
archeologických výzkumů a nálezů (zákona č. 20/1978 Sb., o státní
památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb.).
Zejména se jedná o povinnost stavebníka oznámit záměr stavby
v území s archeologickými nálezy a umoţnit provedení záchranného
výzkumu. Veškeré zemní práce a skrývku ornice bude nutné od jejich
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zahájení sledovat a dokumentovat. Mimo tyto práce bude nutné provést
výzkum v případě, kdy budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu
narušeny archeologické struktury.
Realizací záměru nebudou území historického, kulturního nebo
archeologického významu dotčeny.
Nejvýznamnější kulturní památky
Nejbliţší kulturní památkou v území je Chodovská tvrz.
Petrovický zámek byl vystavěn ve stylu pozdního baroka v 18. století
na místě středověké tvrze ze 14. století. Objekt je veřejnosti nepřístupný.
Patrová budova má v průčelí mělký střední rizalit se 4 polosloupy.
Západní zahradní průčelí má střední rizalit s polosloupy. Oba rizality
zakončeny trojúhelníkovým štítem. K zámku přistavěno architektonicky
nevýznamné předstupující křídlo. Před západním průčelím je terasa s
polozničenou balustrádou.
Chodovská tvrz
Historie Chodovské vodní tvrze sahá aţ k roku 1185, kdy byla
majetkem vyšehradské kapituly. Za třicetileté války však byla zpustošena a
následné přestavby jí daly funkci zámečku, který vznikl v letech 1676 - 1728,
kdy ho vlastnili Benediktýni. V 19. století byly doplněny klasicistní arkády. Po
poslední opravě v letech 1985 - 1990 slouţí tvrz jako kulturní dům a obřadní
síň Prahy 11.
Podle archeologického výzkumu V. Humla lze předpokládat vznik tvrze
jiţ koncem 13. století. Území mladší osady Hájů náleţelo dlouho
k Hostivaři, Milíčov, zaniklý na místě dnešního dvora, snad zpočátku náleţel
k Průhonicím. Horní i zaniklé Dolní Roztyly navazovaly na Záběhlice.
V osadách brzy dominovaly hospodářské dvory vrchností, Chodovský,
Milíčovský, Hájský, Roztylský, Šeberovský, Hrnčířský, Újezdský, Křeslický
a Štít. Dvorské hospodaření bylo zaměřeno především na obilnářství a chov
dobytka, v novověku přibylo řepařství.
C.I.8.

Území hustě zalidněná
Území městské části sestává ze dvou katastrálních území Chodov a

Háje.
Katastrální městské části má celkovou výměru 982 ha a počet
obyvatel 86 533.
Hustota obyvatel:

V městské části Praha 11 nyní ţije 8 151 obyvatel na 1 km2.
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Území zatěţovaná nad míru únosného zatíţení

C.I.9.

Lokalita, na níţ je uvaţováno s výstavbou sportovního areálu, leţí
v relativně klidnější části města, pouze při jiţním okraji areálu vede
frekventovaná městská komunikace Výstavní a západně od areálu
komunikace Opatovská. Lze konstatovat, ţe jiţní část pozemků je ovlivněná
silniční dopravou, ale vzdálenější část pozemků pro realizaci areálu se
nalézá v klidnější části směřující do rekreačního území lesopark Hostivař.
Nejedná se tedy o lokalitu zatěţovanou nad míru únosného zatíţení.
Stávající hodnocení kvality ovzduší je uvedeno v kapitole C.II.1
Staveniště pro realizaci záměru je určeno územním plánem. Pozemek
je součástí ZPF, ale nikoliv PUPFL.
Předpokládá se kácení větší části zeleně na pozemku záměru.
Vykácená zeleň bude nahrazena novou výsadbou zeleně v celém sportovním
komplexu. Návrh vegetačních úprav bude součástí dalšího stupně projektové
dokumentace.
V zájmovém území není záměr na těţbu loţisek nerostných surovin,
která by omezovala realizaci daného záměru.
C.I.10.

Staré ekologické zátěţe

Vzhledem k tomu, ţe lokalita nebyla v minulosti průmyslově vyuţívána
a nedošlo k ţádné havárii většího rozsahu, není v zájmovém území
předpokládána přítomnost starých ekologických zátěţí.
C.I.11.

Extrémní poměry v dotčeném území

Extrémní poměry v zájmové lokalitě nebyly zjištěny.

C.II

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŢIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Stavba nemá vliv na prvky ÚSES, ZCHÚ, VKP ani systém Natura
2000. Ţádné limity území nejsou v rozporu s navrţenou stavbou.
Záměr svým charakterem provozu nepřekračuje stávající povolené
hladiny hluku ani imisní limity v řešené lokalitě.
V místě investičního záměru se nachází poměrně značné mnoţství
dřevin, které by měly ustoupit plánované stavbě.
V návrhu sadovnických úprav bude zohledněn počet vykácených
dřevin a dle moţnosti bude v řešeném prostoru pouţito adekvátní mnoţství
zeleně. Investor bude muset zajistit náhradní výsadby.
Stavba neomezuje okolní budovy ve vyuţití a funkci. Provozem budou
vznikat zejména komunální odpady, které však podstatně nezvýší mnoţství
ani druhy odpadů v dané lokalitě.
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Záměr neovlivní negativně ţivotní prostředí v daném území ani
nepřispěje k jeho zhoršení.
C.II.1

Ovzduší a klima

1) Klima
Dle klimatických oblastí je zkoumané území zařazeno do okrsku B2 –
mírně teplý, mírně suchý, převáţně s mírnou zimou. Území Hájí spadá do
klimatické klasifikace Quitta do klimatické oblasti označované jako T10 –
mírně teplá. Charakteristiky této oblasti jsou uvedeny v následující tabulce:
Klimatické charakteristiky oblasti T10 (dle Quitta 1971)
Počet letních dnů v roce
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se sráţkami 1 mm a více
Sráţkový úhrn ve vegetačním období
Sráţkový úhrn ve zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

40 - 50
140 - 160
110 – 130
30 – 40
- 2 aţ - 3 °C
17 - 18 °C
7 – 8 °C
7 – 8 °C
100 -120
400 - 450 mm
200 - 250 mm
50 – 60
120 – 150
40 – 50

2) Kvalita ovzduší
Vyhodnocení stávajícího imisního zatíţení v předmětné lokalitě
Posuzované území se nachází u jihovýchodního okraje Prahy v
nadmořské výšce cca 285 – 295 m n. m. Terén v posuzovaném území mírně
stoupá směrem západním a severozápadním, naopak mírně klesá směrem
východním.
Okolní zástavba je vytápěna z CZT, a tak v okolí nejsou lokální
stacionární zdroje znečišťování ovzduší. Nejbliţším většími dopravními zdroji
jsou ulice Výstavní s intenzitou dopravy cca 12100/1100/400 voz/24h
(všech/pomalých/těţkých N) a ulice Opatovská s intenzitou dopravy 13400/
900/200 voz/24h.
Z hlediska rozptylových podmínek se jedná o místo s dobrými
rozptylovými podmínkami a malou plošnou hustotou zdrojů, ovlivněné
v omezené míře provozem na ulicích Opatovské a Výstavní a přenosem
z centrální časti města.
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Na základě naměřených hodnot průměrných ročních koncentrací na
všech měřících stanicích AIMS v Praze v letech 1998 – 2008 a jejich
interpretaci na posuzované místo v závislosti na jeho umístění, nadmořské
výšce a blízké výrazné dopravě a s přihlédnutím k výsledkům modelu ATEM
2008, lze v okolí proponované výstavby očekávat tyto koncentrace
znečišťujících látek:
Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek
Škodlivina

Kr

g/m3

g/m3

Limit

NOx

35 – 40

80 *)

NO2

19 – 22

40

CO

500 - 510

10000**)

PM10

25 – 31

40

benzen

0,6 – 0,8

5

*) limit dle opatření FVŢP – nyní jiţ neplatný
**) klouzavý osmihodinový průměr
Navrhovaná výstavba sportovního areálu „Nad Přehradou“ Praha 11 Háje je situována do území, ve kterém nejsou překračovány imisní limity
krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v
hodnocení podle platných imisních limitů.
Imisní limity jsou stanoveny v nařízení vlády č.597/2006 Sb., o
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. V následujících tabulkách jsou
uvedeny relevantní limity z tohoto nařízení:
A. Imisní limity vybraných znečišťujících látek

Znečišťující
látka

Doba
průměrování

Hodnota imisního
limitu/maximální
povolený počet jejího
překročení za rok

Oxid siřičitý

1 hodina

350 µg/m3/24

-

Oxid siřičitý

24 hodin

125 µg/m3/3

-

Suspendované
částice PM10

24 hodin

50 µg/m3/35

-

Suspendované
částice PM10

1 rok

40 µg/m3/35

-

Oxid uhelnatý

Maximální denní
8-hodinový
klouzavý průměr

10 mg/m3

-
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Olovo

1 rok

0,5 µg/m

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg/m3/18

1. 1. 2010

Oxid dusičitý

1 rok

40 µg/m3

1. 1. 2010

Benzen

1 rok

5 µg/m3/35

1. 1. 2010

C Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující
látka

Doba průměrování

Hodnota imisního
limitu

Oxid siřičitý

Rok a zimní období (1. října - 31.
března)

20 µg/m3

Oxidy dusíku

1 rok

30 µg/m3

C.II.2

Voda

Lokalita navrhovaná pro výstavbu sportovního areálu se nachází
v prostoru Jiţního Města, který je odvodňován do Vltavy. Území regionu, s
mírným sklonem jedné části k severu a druhé k jihu, se vzhledem k
neprostupnému podloţí vţdy vyznačovalo hladinou podzemní vody velmi
blízko pod povrchem terénu. Přestoţe doplňování vodních zásob je závislé
pouze na mnoţství sráţek, stalo se území pramennou a infiltrační oblastí
několika drobných zdrojnic. Úroveň spodní vody ve vlastním Jiţním Městě a v
nejbliţším okolí však výrazně ovlivnila rozsáhlá výstavba.
Vodoteče na území regionu se jiţ v mnoha částech skryly pod zem,
např. Košíkovský potok, který z východní strany míjí chodovskou tvrz a teče
do Botiče.
Páteří drobných vodních toků v regionu je potok Botič. Pramení poblíţ
Kříţkového Újezdce. Od Kocandy prochází Průhonickým parkem, u Újezda
vstupuje na území Prahy, pokračuje přes Křeslice, Petrovice, Hostivař a další
městské části. Svoji pouť končí pod Vyšehradem ve vodách Vltavy.
Celý Botič má délku 33,5 km a vzniklo na něm sedm rybníků. Plocha
povodí představuje 134,8 km2 a průměrný průtok u ústí činí 0,44 m3. Na
území Prahy z délky toku připadá 21 km.
Vzhled Botiče v dohledu z Jiţního Města výrazně změnila vodní nádrţ
zvaná Hostivařská. Základem údolní Hostivařské přehrady je sypaná hráz,
vysoká 16 m a v koruně dlouhá 110 m. Jezero dosahuje rozlohy aţ 53 ha.
Maximální hloubka jezera činí 12 m, délka vzdutí Botiče představuje 2,6 km.
Stálý objem zadrţené vody je 1,34 milionu m 3, při maximálním stavu pojme
přes 2 milióny krychlových metrů vody.
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Těsně za jiţní hranicí Jiţního Města protéká drobný Milíčovský potok.
V sousedství Milíčovského dvora, jiţ na katastru Újezda, na něm vyrostla
menší rybniční soustava. Od západu k východu jsou to rybníky Nový nebo
Milíčovský, Kančík, Homolka a Vrah. Milíčovský rybník je největší (3,24 ha),
má nejčistší vodu a také nejlépe upravené břehy pro rekreační vyuţití.
Zájmové území se nenachází v záplavové zóně
Zájmové území leţí mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV).
C.II.3

Půda

Navrhovaný záměr výstavby sportovního areálu „Nad přehradou“ je
situován na pozemky investora, hlavního města Prahy a soukromých majitelů
v katastrálním území Háje.
Pozemek je v současnosti nevyuţívaný, pokrytý travním porostem a
náletovými dřevinami.
Plochy dotčených pozemků jsou součástí zemědělského půdního
fondu, ale nejsou zemědělsky vyuţívány. Výstavba sportovního areálu si
vyţádá vynětí půdy ze ZPF.
Zásah do PUPFL nenastane.

C.II.4

Horninové prostředí a přírodní zdroje

Na dotčených pozemcích pro navrhovanou výstavbu sportovního
areálu dosud nebyl prováděn geologický ani hydrogeologický průzkum.
K dispozici jsou pouze archivní podklady.
Předmětem rešerše archivních materiálů je charakteristika
nejdůleţitějších informací, týkajících se inţenýrskogeologických podmínek
výstavby projektovaného stavebního komplexu „Nad přehradou“.
Kromě rešerše archivních geologických a hydrogeologických podkladů
byla provedena podrobná rekognoskace lokality odborníkem – geologem
(RNDr. J. Altmann), ve snaze zjistit aktuální stav pozemku a indikovat
případné viditelné „závady“ ve smyslu jeho budoucího stavebního vyuţití.
Parcela sestává ze dvou částí; plošně rozsáhlejší částí je pole – nyní
zarostlé vysokou trávou a z plošně menší části, kterou reprezentuje cca 200
m dlouhý a cca 10 - 30 m široký pás s porostem listnatých stromů, křovin a
náletové zeleně. Středem tohoto pásu probíhá cca 150 m dlouhý zbytek
původní, nyní asfaltované komunikace z obce Háje do Petrovic. Geologické a
hydrogeologické poměry
Geologické poměry
Skalní podklad studovaného pozemku a jeho širšího okolí tvoří
horniny, náleţící z hlediska regionálně – geologické příslušnosti k
proterozoicko - paleozoické sedimentační pánvi – k Barrandienu. Horninový
masív, který zde tvoří skalní podklad je svrchnoproterozoického stáří. V
prostoru, vymezeném půdorysem budoucí stavební parcely je skalní podloţí
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zastoupeno souvrstvím břidlic a prachovců. Prahorní (algonkický) skalní
podklad je lokálně - v rozsahu předmětného pozemku postiţen tzv. fosilním
zvětráním - ve výřezu geologické mapy je předpokládaný rozsah fosilního
zvětrání zvýrazněn šrafou – páskováním s jemnými kříţky.
Jde o zvětrávací proces, který nepravidelně, jak směrem do hloubky
tak i laterálně přeměnil původně pevnou horninu na zvětraliny charakteru
hlinitoúlomkovité zeminy, případně na zeminu s výrazným ţlutavým nebo
červenavým zabarvením. Typickým projevem fosilního zvětrání jsou hluboko
zasahující klínovité – kořenovité útvary rozloţené horniny. Tímto intenzivním
zvětrávacím procesem je postiţen skalní podklad celého pozemku v různé
intenzitě a v proměnlivém hloubkovém dosahu. Povrch fosilně zvětralého,
místy hlinitě rozloţeného skalního podkladu nevystupuje v daném prostoru
přímo „na den“ ale je zakryt převáţně cca 2 m (lokálně u hlavní silnice aţ 4m)
vrstvou svahové hlíny – deluvia. Podrobněji lze rozsah a mocnost zemin
kvartérního pokryvu sledovat na přiloţených výřezech mapy a popisech
vybraných archivních sond.
Zeminy kvartérního pokryvu ve zkoumaném prostoru zastupují jiţ
zmíněnou cca 2 - 4m mocnou polohu. Svahovou hlínu reprezentuje zejména
jílovitopísčitá aţ písčitá hlína s kolísající příměsí úlomků, místy i drobných
valounů hornin; převáţně však zvětralých úlomků břidlic skalního podkladu.
Lokálně (v okolí staré komunikace) je tato svahová hlína při povrchu zakryta
nesouvislou vrstvou hlinitokamenité naváţky, dosahující mocnosti kolem 1
metru.
Při podrobné rekognoskaci terénu nebyly na studovaném pozemku
viditelné akumulace naváţky ani lokální deponie komunálního odpadu.
Hydrogeologické poměry
V závislosti na morfologii mírně svaţitého terénu, geologické stavbě a
na propustnosti jednotlivých členů souvrství je v rozsahu zkoumaného území
vyvinut hydrogeologický horizont, vázaný jednak na povrchovou partii fosilně
zvětralého skalního podkladu a jednak na prostředí zemin kvartérního
pokryvu – na propustnější partie svahových uloţenin. Hladina podzemní vody
se podle podrobné hydrogeologické mapy nalézá cca 6 aţ 12 m hluboko pod
povrchem stávajícího terénu – v závislosti na morfologii terénu a na
propustnosti prostředí.
Jedná se o horizont podzemní vody který je přímo závislý na dotaci
sráţkovou vodou. Uvedené hloubkové úrovně výskytu hladiny podzemní vody
odpovídají z hlediska zakládání nejméně příznivému stavu – výkyvu hladiny,
který lze zaznamenat v období déletrvající, nadnormální sráţkové činnosti.
Ve sráţkově chudších obdobích roku je úroveň hladiny podzemní vody
zaklesnuta hlouběji pod povrchem terénu (cca o 1–1,5m níţe oproti sráţkově
nadnormálnímu období). Zejména v sušších sezónních výkyvech nelze
hladinu podzemní vody povaţovat za průběţný – spojitý horizont. Prakticky
se jedná o jednotlivé, izolované zvodně, vázané buď na propustnější partie
svahových uloţenin, nebo na svrchní partie skalního podkladu, který je méně
postiţen fosilním zvětráním.
V případě konkrétního stavebního záměru, realizovat bytové domy,
podsklepené jedním aţ dvěmi podzemními podlaţími lze předběţně
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předpokládat ţe by bylo moţné suterénní prostory realizovat
hydroizolačního systému „těţkého typu“

bez

Inţenýrskogeologické podmínky zakládání
Základovou půdu – (v případě volby plošného způsobu zaloţení
prostřednictvím základové desky), uvaţované výstavby šesti polyfunkčních
objektů se čtyřmi aţ jedenácti nadzemními podlaţími a jedním aţ dvěmi
podzemními podlaţími bude zejména tvořit fosilně zvětralý skalní podklad,
místy charakteru zeminy s úlomky rozloţeného prachovce, lokálně také
zvětralou, relativně pevnou horninou.
Pouze budova „C“ projektovaná ve východním výběţku pozemku
zastihne v úrovni podlahy suterénu svahové hlíny – deluvia (na výřezu
geologické mapy je oblast výskytu významnější akumulace 2 -4m vyznačena
světle hnědou barvou.
Fosilně zvětralý skalní podklad – svrchnoproterozoické prachovce a
droby charakteru jílovitých a jílovitopísčitých hlín nejsou pro náročnější
vícepodlaţní stavební objekty vhodnou základovou půdu.
Základovou půdu vhodnou pro zaloţení plánovaných vícepodlaţních
objektů, hodnocených ve smyslu ČSN 731001 Základová půda pod plošnými
základy jako staticky náročné konstrukce, lze zastihnout prostřednictvím
hlubinných základů - vrtaných betonových pilot, vetknutých do horniny
skalního podkladu, který není významně postiţen zvětráním.
V daném případě lze předpokládat, ţe v závislosti na konkrétní pozici
projektovaného objektu bude potřeba vrtat piloty (v případě podsklepených
objektů cca 5 aţ 7m dlouhé, vetknuté do relativně kvalitní horniny (typu R4).
V ojedinělých případech můţe být při následném podrobném IG. průzkumu
zjištěn podstatně větší hloubkový dosah fosilního zvětrání. Pak bude třeba
realizovat případně „plovoucí“ piloty, jejichţ prodlouţený dřík nebo rozšířená
pata bude eliminovat omezenou únosnost paty. Předpokládáme, ţe bude
postačovat cca 10-14m délka těchto pilot, realizovaných ze dna stavební
jámy.
Z hlediska zakládání místních komunikací a zpevněných ploch je
potřeba upozornit, ţe zemina, která se bude nalézat v úrovni pláně, bude
reprezentovat nevhodné podloţí pro komunikace (je namrzavá a rozbřídavá).
Proto je třeba při výstavbě místních obsluţných komunikační a parkovacích
ploch, počítat se zlepšováním parametrů pláně např. vápněním.
Shrnutí - základní charakteristika pozemku:
Zakládání – na převáţné části parcely v případě náročných
stavebních konstrukcí s přiměřenými komplikacemi, reprezentovanými
hlubinným zakládáním ve fosilně zvětralém skalním podkladu.
V závislosti na konkrétní pozici projektovaného objektu předpokládáme
ţe bude potřeba provádět piloty cca 5–7 m dlouhé, včetně vetknutí do
relativně kvalitní horniny.
V této fázi znalosti místního geologického prostředí nelze alternativu
plošného způsobu zaloţení doporučit, vzhledem k očekávané nehomogenitě
základové půdy, zastiţené v rámci jedné stavební jámy. Předpokládáme, ţe
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základovou půdu bude reprezentovat jak hlinitojílovitě rozloţená hornina, tak i
relativně kvalitní zvětralá nebo slabě zvětralá břidlice skalního podkladu.
Podle dostupných podkladů lze předpokládat, ţe hladina podzemní
vody je relativně hluboko zaklesnutá a neovlivní suterénní prostory.
Geodynamické procesy
V oblasti nejsou evidovány ţádné svahové pohyby, taktéţ není
dokumentována ţádná hlubinná těţba a s ní spojené vlivy poddolování.
Území není náchylné k sesuvným jevům.
Vzhledem k charakteru záměru – výstavba sportovního komplexu není třeba ţádných mimořádných opatření.
Členitost terénu a seismicita
Lokalitu záměru je moţno povaţovat z hlediska seizmického za
stabilní. V území nedochází ani nebude docházet k vodní a větrné erozi
V území záměru se nevyskytují ţádná stará důlní díla, poddolovaná
území, sesuvy nebo sesuvná území. Nebyl zde prováděn ţádný významnější
geofyzikální nebo geochemický průzkum.
Radonový průzkum
Radon je inertní přírodní radioaktivní plyn nepostiţitelný lidskými
smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem izotopů uranu přítomného
v minerálech je uvolňován ve formě tzv. emanací a můţe migrovat do objektů
(zejména do jejich sklepních a přízemních částí). Radon se dále rozpadá na
produkty rozpadu, coţ jsou izotopy polonia, olova a vizmutu, které jsou
kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové částice v ovzduší a s
nimi jsou vdechovány do plic. V plicích pak působí jako vnitřní zářiče, které
mohou iniciovat karcinomy plic.
Lidský organismus můţe být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří
hlavních zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních
materiálů. První dva zdroje úzce souvisejí s geologickým podloţím.
Radonové riziko u geologického podloţí vyjadřuje míru nebezpečnosti
vnikání radonu z hornin podloţí do budov. Závisí na 2 faktorech:. objemové
aktivitě radonu v půdním vzduchu a na plynopropustnosti základové půdy. Je
tedy kombinací měřením určených hodnot objemových aktivit radonu a
plynopropustnosti základové půdy.
Radonový index pozemku podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost č.307/2002 Sb. se stanoví podle hodnot uvedených v následující
tabulce.
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Radonový index
pozemku

Objemová aktivita
Propustnost
prostředí nízká

1. nízké riziko
2. střední riziko
3. vysoké riziko

30

222

Propustnost
Propustnost
prostředí střední prostředí vysoká
20

30 - 100

20 - 70

100

3

Rn (kBq/m )

70

10
10 – 30
30

Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené
plynopropustnosti pro radon a z výsledků naměřených hodnot objemové
aktivity radonu v půdním vzduchu, lze zájmové území v Praze 11 - Háje,
určené pro výstavbu sportovního areálu „Nad Přehradou“, zařadit do nízkého
radonového indexu pozemku (RNDr. Věra Kameníčková ).
Nízký radonový index pozemku nevyţaduje zvláštní ochranná
opatření proti pronikání radonu z podloţí do budov. Lze pouţít běţné
konstrukce se standardními izolacemi. Doporučuje se však event. provést
utěsnění veškerých prostupů instalačních vedení vedoucí ze země do objektu
a zabezpečit neporušenost vyrovnávacího betonu podlahy (pracovní spáry,
smršťování, statické trhliny apod.). Tím se eliminují moţné zdroje průniku
plynné sloţky z podzákladí a zamezí se ev. koncentraci radonu (i kdyţ
zjištěné ve nízkých hodnotách) v pobytových místnostech při niţší výměně
vzduchu.
Dle podrobného radonového průzkumu bylo prokázáno, ţe provedení
příslušných opatření ke sníţení přírodního ozáření důsledku výskytu radonu a
produktů jeho přeměny není nutno realizovat, neboť stavba je umístěna na
pozemku s nízkým radonovým indexem.
Surovinové zdroje
V místě realizace záměru se nenacházejí loţiska nerostných surovin
ani dobývací prostory, jejichţ vyuţití by mohlo být záměrem ztíţeno nebo
znemoţněno.
C.II.5

Flóra řešené lokality

Na dotčených pozemcích byl v rámci zpracování tohoto oznámení
proveden orientační biologický průzkum a dendrologický průzkum. Průzkumy
prováděli specialisté firmy U24 spol. s r.o. Zprávy z těchto průzkumů jsou
uvedeny v příloze tohoto oznámení, zde jsou shrnuty hlavní zjištěné údaje.
Pro zájmové území bylo provedeno základní terénní šetření, jehoţ
cílem bylo zjistit aktuální výskyt druhů rostlin a ţivočichů s důrazem na
zvláště chráněné druhy podle vyhlášky MŢP ČR č. 395/1992 Sb.
Popis zájmové plochy a okolí
Plocha je léta neudrţovaná, přesto na ní nebyly zjištěny ţádné skládky
nebezpečných odpadů.
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Dendrologický průzkum
Ze zjištěných údajů a hodnot dendrologického průzkumu provedeného
firmou U 24 U-24, s.r.o., (Ateliér pro urbanismus a územní plánování) lze
vycházet při posuzování kvality dřevin v dané lokalitě, při jejich ochraně,
rozhodování, posuzování a hledání vhodných lokalit pro umístění
nejrůznějších staveb nebo jiných zásahů spojených s narušením stanoviště.
V místě investičního záměru se nachází poměrně značné mnoţství
dřevin, které by měly ustoupit plánované stavbě. Ostatní dřeviny na
navazujících plochách jsou pouze dotčeny navrhovanou trasou dešťové
kanalizace. Při zhodnocení celkového charakteru stávající vegetace v lokalitě
lze zkonstatovat, ţe se jedná převáţně o ovocné dřeviny s průměrnou či
podprůměrnou sadovnickou hodnotou, danou především stářím porostu a
celkově zanedbanou údrţbou. Většina dřevin je zapojena v souvislých,
neproniknutelných porostech podél procházející zpevněné komunikace;
sadovnicky hodnotné solitérní dřeviny (dokonale zdravé, s odpovídajícím
habitem druhu) se v dotčené lokalitě takřka nevyskytují. V části přiléhající
k otočce autobusů byly nalezeny 3 ks lípy srdčité, které sice vykazují
poměrně dobrý zdravotní stav, ale vzhledem k tomu, ţe se jedná o dospělé
vícekmenné stromy s nezapěstovanou korunou, nepovaţujeme je za natolik
cenné, aby bylo prosazováno jejich ponechání. Liniová výsadba ze severní
strany komunikace zahrnuje vícekmenné ovocné dřeviny (slivoně a třešně),
v dnešní době značně přestárlé a mnohdy napadené houbovými chorobami,
které způsobují prosychání korun. K prosychání korun přispívá i zmíněná
hustota porostu, která omezuje růstové podmínky jednotlivých jedinců. Porost
z druhé strany komunikace zahrnuje veskrze náletové dřeviny různého druhu
a stáří. Převládají zde opět ovocné dřeviny – slivoň, třešeň ptačí a trnka
obecná.
Zakomponování stávajících sadovnicky hodnotnějších dřevin do
výsadeb
posuzovaného
záměru
se
vzhledem
k převáţně
náletovému charakteru dřevin jeví jako problematické a nekoncepční.
Nezbytnou součástí projektu, který bude předloţen správnímu orgánu ve fázi
územního a následně stavebního řízení, by měl být návrh terénních úprav a
sadovnických výsadeb v areálu, včetně návrhu pěstebních opatření. Plošně
náročná uvaţovaná výstavba objektů a zařízení, které mají logické provozní a
technologické vazby, by vyvolala kácení značného rozsahu (převáţně
náletových dřevin). Z tohoto důvodu je nutné, aby v návrhu sadovnických
úprav byl zohledněn počet vykácených dřevin a dle moţnosti bylo v
řešeném prostoru pouţito adekvátní mnoţství zeleně. Investor bude muset
zajistit náhradní výsadby. Urbanistické řešení musí splnit koeficient zeleně,
který se k tomuto typu funkční plochy vztahuje.
Zachovávané dřeviny dotčené na navazujících plochách budou po
dobu stavebních prací chráněny ve smyslu ČSN 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích.
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Floristický průzkum
Floristický průzkum území byl proveden při terénním šetření dne 22. 9.
a 11. 11. 2009, doplněn byl návštěvami ve dnech 17. a 22. června 2010
zaměřenými na zjištění zvláště chráněných druhů rostlin. Zájmové území
spadá podle fytogeografického členění do okrsku 64a Průhonická plošina,
potenciální přirozenou vegetací je lipová doubrava Tilio-Betuletum.
Lokalitu záměru lze rozdělit na dvě části:
1) pás křovin a stromů podél asfaltové komunikace
2) zemědělská půda leţící ladem
ad 1) Pás stromů a křovin podél místní asfaltové komunikace představuje cca
190 m dlouhý a 35 m široký pás (včetně komunikace), kde naprosto
převládajícím druhem je rod Prunus, ze strany k ulici Výstavní se dále hojněji
prosazuje ptačí zob obecný Ligustrum vulgare. Pás křovin odděluje od ulice
Výstavní ještě cca 10 m široký travnatý pás, který skýtá stanoviště náletovým
dřevinám (rod Acer, Quercus, Fraxinus, Prunus, Malus). Stromové a keřové
patro je poměrně dobře vyvinuté. Veškeré náletové dřeviny jsou bez větší
hodnoty, neboť se jedná buď pouze o semenáče, nebo stromy nevelkého
vzrůstu. Mezi stromy s největším vzrůstem patří na dotčené lokalitě pouze
třešně (Prunus cerasus). Porost není obzvláště cenný z hlediska výskytu
přírodních společenstev, jeho význam můţe být vyšší z pohledu prvku
příměstské zeleně. Ruderální porost je druhově bohatý, nacházejí se zde
rostliny s různými ekologickými nároky.
ad 2) Druhá část zájmové lokality představuje pozemky vedené v KN jako
orná půda, jedná se o zemědělskou půdu leţící ladem, tato část je velmi
suchá. Rostlinstvo této části tvoří běţné luční druhy a druhy ruderální vázané
na antropicky narušená nebo člověkem vytvořená stanoviště. V porostu silně
dominuje třtina křovištní Calamagrostis epigejos, pelyněk černobýl Artemisia
vulgaris, vrbovka úzkolistá Epilobium angustifolium, třezalka tečkovaná
Hypericum perforatum a šťovík kadeřavý Rumex crispus. Na lokalitě zatím
nedochází k většímu zarůstání nálety křovin a stromů, pokud k němu
dochází, tak především šípkem Rosa canina.
Z fytocenologiského pohledu nejsou porosty této části zařaditelné do ţádné z
jednotek luční vegetace. V klasifikaci NATURA 2000 by byly hodnoceny jako
X4 – extenzivně obhospodařovaná pole. Do této mapovací jednotky patří i
zemědělská půda dočasně leţící ladem nebo nedávno opuštěná orná půda.
Nomenklatura níţe v textu uvedených taxonů je sjednocena podle
práce Kubát et al. (2002).
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Výsledky botanického průzkumu
Vědecký název

Český název

Stupeň
ochrany

Výskyt

E1 BYLINNÉ PATRO
Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

hojně

Achillea millefolium

řebříček obecný

hojně

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

hojně

Plantago major

jitrocel větší

Plantago lenceolata

jitrocel kopinatý

Phleum pratense

bojínek luční

Calamagrostis epigejos

třtina křovištní

Dactylis glomerata

srha říznačka

Melandrium album

knotovka bílá

Geum urbanum

kuklík městský

Rubus idaeus

ostruţiník maliník

Daucus carota

mrkev obecná

Dipsacus fullonum

štětka planá

Cirsium arvense

pcháč oset

Cirsium vulgare

pcháč obecný

Tripleurospermum
inodorum

heřmánkovec
nevonný

Fragaria vesca

jahodník obecný

Armoracia rusticana

křen selský

Urtica urens

kopřiva ţahavka

Echinops
sphaerocephalus

bělotrn kulatohlavý

Polygonum aviculare

rdesno ptačí

Galium aparine

svízel přítula

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Trifolium arvense

jetel rolní

Rumex crispus

šťovík kadeřavý

hojně

Epilobium angustifolium

vrbovka úzkolistá

hojně

hojně

hojně

Galeobdolon argentatum pitulník postříbřený
Lamium purpureum
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Vědecký název

Český název

Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

Taraxacum sect.
Ruderalia

smetánka lékařská

Lolium perenne

jílek vytrvalý

Aegopodium podagraria bršlice kozí noha
Alchemilla sp.

kontryhel

Aliaria petiolata

česnáček lékařský

Alopecurus pratensis

psárka luční

Anagalis arvensis

drchlička rolní

Anthriscus sylvestris

kerblík lesní

Arenaria serpyllifolia
agg.

písečnice
douškolistá

Armorica rusticana

křen selský

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

Aster sp.

hvězdnice

Bromus hordeaceus

sveřep měkký

Bromus sterilis

sveřep jalový

Capsella bursa-pastoris

kokoška pastuší
tobolka

Carduus crispus

bodlák kadeřavý

Carex muricata

ostřice
měkkoostenná

Carum carvi

kmín kořenný

Cerastium holosteoides

roţec obecný

Cichorium intybus

čekanka obecná

Crepis biennis

škarda dvouletá

Echium vulgare

hadinec obecný

Eragrostis minor

milička menší

Erigeron acris

turan ostrý

Euphorbia cyparissias

pryšec chvojka

Festuca rubra

kostřava červená

Galinsoga ciliata

pěťour srstnatý

Galium album

svízel bílý
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Vědecký název

Český název

Geranium pratense

kakost luční

Geranium pyrenaicum

kakost pyrenejský

Geranium robertianum

kakost smrdutý

Glechoma hederacea

popenec
břečťanovitý

Hedera helix

břečťan popínavý

Heracleum sphondylium bolševník obecný
Lactuca serriola

locika kompasová

Lamium album

hluchavka bílá

Lathyrus sp.

hrachor

Lathyrus pratensis

hrachor luční

Lathyrus tuberosus

hrachor hlíznatý

Leontodon hispidus

máchelka srstnatá

Lotus corniculatus

štírovník růţkatý

Medicago x varia

tolice měňavá

Myosotis arvensis

pomněnka rolní

Papaver rhoeas

mák vlčí

Poa annua

lipnice roční

Poa nemoralis

lipnice hajní

Potentilla aurea

mochna zlatá

Potentilla argentea

mochna stříbrná

Rubus fruticosus

ostruţiník křovitý

Rumex acetosella

šťovík menší

Sedum album

rozchodník bílý

Senecio jacobaea

starček přímětník

Torillis japonica

tořice japonská

Tragopogon dubius

kozí brada pochybná

Trifolium dubium

jetel pochybný

Trifolium pratense

jetel luční

Trifolium repens

jetel plazivý

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek
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Vědecký název

Český název

Vicia cracca

vikev ptačí

Vicia hirsuta

vikev chlupatá

Vicia tetrasperma

vikev čtyřsemenná

Viola tricolor

violka trojbarevná

Stupeň
ochrany

Výskyt

E2 + E3 KEŘOVÉ A STROMOVÉ PATRO
Ligistrum vulgare

ptačí zob obecný

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

Cerasus avium

třešeň ptačí

Prunus cerasus

třešeň

Acer negundo

javor jasanolistý

Crataegus monogyna

hloh jednosemenný

Rosa canina

růţe šípková

Quercus robur

dub letní

Quercus rubra

dub červený

Sambucus nigra

bez černý

sp. Malus
Dominantní
keřový porost
podél asfaltové
komunikace

sp. Prunus

Acer platanoides

javor mléč

Populus tremula

topol osika

Aesculus
hippocastanum

jírovec maďal

Betula pendula

bříza bělokorá

Crategus monogyna

hloh jednosemenný

Juglans regia

ořešák královský

Ligustrum vulgare

ptačí zob

Závěr průzkumu flóry:
Z floristického hlediska není zájmové území příliš hodnotné. Ţádný ze
zjištěných druhů nespadá do některé z kategorií „zvláště chráněných druhů
rostlin“ uvedených ve vyhlášce MŢP ČR 395/1992 Sb., ani do některé
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z kategorií „Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR“ (Procházka et al.
2001).
Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány ţádné zvláště
chráněné druhy rostlin podle Přílohy II vyhl. MŢP ČR č. 395/1992 Sb.

C.II.6

Fauna řešené lokality

Současně s botanickým a dendrologickým průzkumem byl prováděn i
zoologický průzkum.
Byly provedeny návštěvy lokality pro posouzení vhodnosti biotopu pro
výskyt jednotlivých druhů obratlovců. Návštěvy proběhly ve dnech 27. 9., 30.
10. a 2. 11. 2009, v roce 2010 byly doplněny návštěvou ve dnech 17. a 22.
června zaměřenou na výskyt zvláště chráněných druhů obratlovců. Soupis
druhů tak vychází z vlastního pozorování a z posouzených moţností lokality a
biotopových nároků obratlovců. Zemní ţivočichové byli aktivně vyhledáváni
pod dřevenými deskami, kusy dřev a pod plastovými fóliemi v místech
ponechaného odpadu. Dále byly vyhodnoceny nory, ochozy a zásobárny
drobných hlodavců a trus na zpevněné cestě. Ptáci byli určeni vizuálně a
podle specifických zvukových projevů. Bezobratlí nebyli cíleně zjišťováni,
největší význam bude pro ně mít zřejmě ztrouchnivělé dřevo pár kmenů
třešně (sp. Prunus), které se vyskytují v křovinatém pásu podél místní
asfaltové komunikace.
Při první kontrole na konci září byly zaznamenány běţné druhy ptáků
vyskytující se v širším okolí a některé druhy na podzimním tahu bez
specifické vazby k hodnocenému území. Nepochybně hnízdícím druhem je
straka obecná podle nálezu dvou pouţitých hnízd ve stromech. Další hnízda
na dřevinách nebyla nalezena, s výjimkou starého kosího hnízda. Dále je
moţné ještě hnízdění červenky obecné. Při druhé návštěvě uţ převládaly
druhy vázané na otevřené plochy s bohatou nabídkou semen plevelů –
hejnka stehlíků obecných, zvonků zelených a pěnkavy obecné na tahu.
Vzrostlé stromy jsou navštěvovány i druhy z blízkého lesního porostu –
brhlíkem lesním, ţlunou zelenou a strakapoudem velkým. Tyto druhy mají jen
občasný a sezónní výskyt při dozrávání plodů a při hledání ţivočišné potravy
na starých stromech.
Výsledky zoologického průzkumu
Vědecký název

Stupeň
ochrany

Český název

Poznámka

OBOJŢIVELNÍCI
Bufo bufo

ropucha obecná

O

ještěrka obecná

SO

PLAZI
Lacerta agilis
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Vědecký název

Stupeň
ochrany

Český název

Poznámka

PTÁCI
Buteo buteo

káně lesní

přelety

Falco tinnunculus

poštolka obecná

přelety, lov

Perdix perdix

koroptev polní

O

Phasianus colchicus baţant obecný

trvalý výskyt
trvalý výskyt

Larus ridibundus

racek chechtavý

přelety

Columba livia

holub domácí

sběr potravy

Columba palumbus

holub hřivnáč

sběr potravy

Streptopelia
decaocto

hrdlička zahradní

trvalý výskyt, sběr
potravy

Apus apus

rorýs obecný

Dendrocopos major

strakapoud velký

nepravidelný výskyt

Alauda arvensis

skřivan polní

trvalý výskyt

Hirundo rustica

vlaštovka obecná

O

O

přelety

přelety

Delichon urbica

jiřička obecná

přelety nad plochou lze
s vysokou
pravděpodobností
předpokládat

Motacilla alba

konipas bílý

výjimečný výskyt

Troglodytes
troglodytes

střízlík obecný

Erithacus rubecula

červenka obecná

Phoenicurus
ochruros

rehek domácí

Turdus merula

kos černý

trvalý výskyt, sběr
potravy

Turdus pilaris

drozd kvíčala

sběr potravy

Turdus philomelos

drozd zpěvný

výskyt lze s vysokou
pravděpodobností
předpokládat

Sylvia atricapilla

pěnice
černohlavá

výskyt

Sylvia communis

pěnice
hnědokřídlá

výskyt
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Vědecký název

Stupeň
ochrany

Český název

Poznámka

pěnice pokřovní

výskyt lze s vysokou
pravděpodobností
předpokládat

Phylloscopus
collybita

budníček menší

výskyt lze s vysokou
pravděpodobností
předpokládat

Aegithalos caudatus

mlynařík
dlouhoocasý

nepravidelný výskyt,
sběr potravy

Parus major

sýkora koňadra

trvalý výskyt, sběr
potravy

Parus caeruleus

sýkora modřinka

trvalý výskyt, sběr
potravy

Serinus serinus

zvonohlík
zahradní

výskyt lze s vysokou
pravděpodobností
předpokládat

Sitta europaea

brhlík lesní

výjimečný výskyt

Lanius collurio

ťuhýk obecný

Garrulus glandarius

sojka obecná

trvalý výskyt, sběr
potravy

Emberiza citrinella

strnad obecný

trvalý výskyt, sběr
potravy

Pica pica

straka obecná

trvalý výskyt, sběr
potravy

Coccothraustes
coccothraustes

dlask tlustozobý

trvalý výskyt, sběr
potravy

Sturnus vulgaris

špaček obecný

sběr potravy

Passer domesticus

vrabec domácí

nepravidelný výskyt,
sběr potravy

Passer montanus

vrabec polní

nepravidelný výskyt,
sběr potravy

Fringilla coelebs

pěnkava obecná

trvalý výskyt, sběr
potravy

Carduelis chloris

zvonek zelený

trvalý výskyt, sběr
potravy

Carduelis carduelis

stehlík obecný

trvalý výskyt, sběr
potravy

Sylvia curruca
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Vědecký název

Stupeň
ochrany

Český název

Poznámka
trvalý výskyt, sběr
potravy

Carduelis cannabina konopka obecná

sběr potravy, občasně
zaletuje

Picus viridis

ţluna zelená

Accipiter nisus

krahujec obecný

SO

sběr potravy (hejna
drobných pěvců)

SAVCI
Erinaceus concolor

jeţek východní

vázán na úkryty

Microtus arvalis

hraboš polní

hojný vyjma
zahuštěných porostů

Clethriomomys
glareolus

norník rudý

sběr potravy, úkryty

Apodemus sylvaticus myšice křovinná

hojně vázaná na
křoviny

Lepus europaeus

zajíc polní

občasný výskyt

Martes foina

kuna skalní

sběr potravy (plody
peckovin, drobní savci)

čmelák

výskyt lze s vysokou
pravděpodobností
předpokládat

BEZOBRATLÍ
sp. Bombus

Vysvětlivky stupně ochrany dle vyhlášky MŢP ČR č. 395/1992 Sb.:
O – ohroţený druh, SO – silně ohroţený druh, KO – kriticky ohroţený druh
Plocha nemá z hlediska výskytu obratlovců větší význam. Je ovlivněna
řadou rušivých faktorů, zejména vysokou hladinou rušení dopravou a
pohybem lidí i domácích zvířat. Plocha je příliš malá na to, aby mohla
poskytovat podmínky pro výskyt náročnějších druhů obratlovců, navíc se
jedná o otevřenou plochu s degradovaným travním porostem a rozptýlenými
stromy a keři. Zcela chybí vodní plochy, kde by mohlo docházet k
rozmnoţování obojţivelníků. Z hlediska výskytu bezobratlých nemá lokalita
ţádný význam. Nevyskytují se ţivné rostliny hostící ochranářsky významné
druhy. Lze předpokládat jen výskyt stanovištně málo náročných odolných
druhů.
Plocha slouţí k odclonění frekventované komunikace od volné krajiny
nad Hostivařskou nádrţí. Za významný lze označit výskyt koroptve polní, jejíţ
početnost v Praze je nadprůměrná. Koroptev se vyskytuje i na dotčené ploše,
která splňuje její biotopové nároky. Na lokalitě je nedostatek vody, coţ
limituje hnízdní výskyt většiny druhů ptáků. Cennějším místem ze
zoologického hlediska jsou staré poškozené třešně, provázené náletem
dalších dřevin. Plody a pecky jsou vyhledávaným zdrojem potravy drobných
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hlodavců a v narušených kmenech jsou larvy dřevokazného hmyzu, který
vyhledávají někteří pěvci a šplhavci.
Závěr průzkumu fauny:
Plocha nemá z hlediska výskytu obratlovců větší význam. Je ovlivněna
řadou rušivých faktorů zejména vysokou hladinou rušení dopravou a
pohybem lidí i domácích zvířat. Plocha je příliš malá na to, aby mohla
poskytovat podmínky pro výskyt náročnějších druhů obratlovců, navíc se
jedná o otevřenou plochu s degradovaným travním porostem a rozptýlenými
stromy a keři. Zcela chybí vodní plochy, kde by mohlo docházet k
rozmnoţování obojţivelníků. Toto prostředí vyhovuje jen odolným druhům
nebo jen sezónně, jako např. zdroj potravy. Na lokalitě je nedostatek vody,
coţ limituje hnízdní výskyt většiny druhů ptáků.
Na zájmové ploše byly nalezeny nebo se předpokládá výskyt těchto
ohroţených druhů:
Silně ohroţené druhy:
ještěrka obecná Lacerta agilis (výskyt lze s vysokou pravděpodobností
předpokládat)
krahujec obecný Accipiter nisus (na lokalitu zalétá jen za potravou,
vyhledává hejna drobných pěvců, hnízdí u přehrady)
Ohroţené druhy:
koroptev polní Perdix perdix (trvalý výskyt)
ťuhýk obecný Lanius collurio (výskyt lze s vysokou pravděpodobností
předpokládat)
vlaštovka obecná Hirundo rustica (přelety nad plochou lze s vysokou
pravděpodobností předpokládat)
rorýs obecný Apus apus (přelety nad plochou lze s vysokou
pravděpodobností předpokládat)
čmelák sp. Bombus (výskyt lze s vysokou pravděpodobností
předpokládat)
ropucha obecná Bufo bufo
Za významný lze označit výskyt koroptve polní, jejíţ početnost v Praze
je nadprůměrná. Koroptev se vyskytuje na dotčené ploše, která splňuje její
biotopové nároky. Určitý význam má lokalita v době migrace a přezimování,
kdy ptáci vyhledávají místa s potravní nabídkou.
C.II.7

Krajina

Území Prahy 11 tvoří v rámci Poberounské soustavy součást Praţské
plošiny. Na jihozápadě se nacházejí poměrně blízko od regionu - v
sousedství Hořovické brázdy na soutoku Berounky s Vltavou - počátky
Brdské vrchoviny. Jihovýchodním směrem přechází Praţská plošina asi po
deseti kilometrech do Středočeské pahorkatiny, bezprostředně pak do
Benešovské pahorkatiny.
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Výchozím tvarem Praţské plošiny je třetihorní parovina s poměrně
malými výškovými rozdíly. Předprvohorní uloţeniny vystupují na povrch
vzácně, jediným místem ve sledovaném regionu je vrch Háj.
Terén znenáhla přechází v táhlý, nepříliš výrazný hřbet. Prostírá se od
břehů Botiče západním směrem aţ do Kunratického lesa, kde je ohraničen
údolím Kunratického potoka. Vrch Háj v sousedství hotelu Opatov dosahuje
317 m n.m. Vyšší Chodová měří 319 m n.m. Nachází se jihozápadně od trasy
dálnice v prostoru Jiţního Města II.
Záměr je situován na okraj volného prostranství nad údolní nádrţí
Hostivař mezi Hájenským potokem a Botičem, které navazuje na sídlištní
zástavbu panelových domů o šesti aţ patnácti podlaţích oddělenou
frekventovanou komunikací spojující Petrovice s Jiţním městem a
Chodovem. Jedná se komplex vícepodlaţních budov spojených komunikací
umístěný do prostoru cesty pro pěší lemované zelení a nepříliš udrţované
kulturní louky.
Prostor je dnes součástí rekreační zóny města a přírodního parku
Hostivař– Záběhlice. Má charakter příměstské venkovské krajiny a slouţí
především k rekreaci. V prostoru, kam je situován uvedený záměr, byla v
platném územním plánu hl. města Prahy vymezena plocha určená ke sportu
a rekreaci a související výstavbou. K dané ploše není uveden konkrétní
regulativ omezující vyuţití plochy. Navrţená funkce zástavby je pro danou
funkční plochu v souladu s platným ÚPn sídelního útvaru hl. m. Prahy, resp. s
vyhláškou č.32/1999 Sb. hl. m. Prahy.
Situování záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci
Podle platného Územního plánu hlavního města Prahy se dotčené
pozemky pro výstavbu sportovního areálu nalézají v k.ú. Háje v území
funkčně vymezeném jako plochy SP – sportu, které je územím pro umístění
staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu.
Podle vyjádření odboru výstavby Úřadu městské části Prahy 11 ze
dne 22.12.2010 odpovídá umístění sportovního areálu „Nad
přehradou“ v daném území funkčnímu vyuţití jako výjimečně přípustná
stavba uvedeného území a není v rozporu s územním plánem města
Prahy.
Citované vyjádření je v příloze tohoto oznámení.
Investorem záměru výstavby sportovního areálu je firma ODDITY a.s.
Projektová dokumentace pro územní řízení bude podkladem pro další
jednání s dotčenými orgány státní správy a správci inţenýrských sítí, jejichţ
připomínky budou zapracovány do dalších etap projektové dokumentace.
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C.II.8

Ekosystémy

Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, plnící
funkci biocenter a biokoridorů. Biocentra slouţí pro uchování regionálního
genofondu rostlinných i ţivočišných organismů, biokoridory zajišťují
komunikaci mezi nimi, a umoţňují tak migraci a šíření společenstev do okolí s
cílem udrţení rovnováhy.
Vlastní zájmové lokalita se nedotýká bezprostředně ţádného z
prvků ÚSES.
Ţádný z prvků ÚSES v okolí nebude posuzovanou stavbou nijak
narušen ani nebude poškozena jeho struktura nebo funkce. Kvalitně
provedenými sadovými úpravami v areálu a vhodně vybranými domácími
dřevinnými druhy odpovídajícími stanovišti dojde k posílení ekologické funkce
zeleně a podpoře prvků systémů ekologické stability.
C.II.9

Obyvatelstvo

Zájmová lokalita pro navrhovanou výstavbu sportovního areálu se
nachází v území funkčně vymezeném jako plochy SP – sportu, které je
územím pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu.
Navrţená funkce je pro dané funkční plochy v souladu s platným ÚP
hlavního města Prahy.
Nejbliţší stávající zástavbou jsou panelové domy v ulici Štichova
nalézající se jiţně od plánovaného sportovního areálu. Vedle těchto
stávajících panelových domů je připravován projekt výstavby nových
bytových domů – obytný soubor „Výstavní“ (Central Group).
Severním směrem na sledovanou lokalitu navazuje rekreační oblast
lesoparku Hostivař.
Pro obyvatele oblasti Jiţního města můţe být výstavba nového
sportovního areálu pozitivním přínosem, protoţe zde mohou provozovat
různé sportovní aktivity, coţ je v současnosti značně problematické.
Kulturní památky
V lokalitě bezprostředně dotčené záměrem nejsou známa ţádná
archeologická naleziště ani se zde nenacházejí ţádné historické ani kulturní
památky. Nemovité památky zapsané ve státním seznamu v nejbliţším okolí
záměru nemohou být uvaţovaným záměrem nijak ovlivněny.
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C.II.10

Jiné charakteristiky

Stávající hluková situace
Dne 1.12.2009 bylo firmou Akustické centrum provedeno autorizované
měření hluku ze silniční dopravy v prostoru ulice Výstavní, v místě plánované
výstavby. Jak vyplývá z protokolu, který je přílohou tohoto oznámení, jsou
překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku v denní i noční době.
V denní době byla naměřena průměrná hodnota 68,4 dB a v noční
době 64,0 dB. Naměřené hodnoty v denní i noční době nesplňují limitní
hodnoty LAeq,T = 60 dB v denní době a LAeq,T = 50 dB v noční době.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A způsobená silniční
dopravou v denní i noční době je včetně nejistoty měření v měřeném
případě vyšší neţ příslušný hygienický limit hluku pro hlukovou zátěţ
z dopravy v okolí hlavních komunikací a chráněných venkovních prostor
staveb pro bydlení, daný nařízením vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví
před účinky hluku a vibrací.

C.III.

CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ
KVALITY
ŢIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO
ÚNOSNÉHO ZATÍŢENÍ

Realizace záměru je situována do území, které podle územního plánu
odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita ţivotního prostředí odpovídá
funkčnímu vyuţití území.
Lokalita není místem průmyslové výroby, ale nalézá se na rozhraní
rekreační lokality a frekventovaných komunikací Výstavní a Opatovská.
Podrobný popis jednotlivých sloţek ţivotního prostředí byl proveden
v předchozím textu, v kapitolách C.I a C.II.
Předloţený záměr ovlivní částečně svými dopady do jednotlivých
sloţek ţivotního prostředí stávající parametry ţivotního prostředí.
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ČÁST D.

KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH
VÝZNAMNOSTI

DI.

CHARAKTERISTIKA
PŘEDPOKLÁDANÝCH
VLIVŮ
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY:
Předmět hodnocení

Kapitola

Kategorie
významnosti
I.

II.

III.

D.I.1.

Vlivy na obyvatelstvo

x

D.I.2.

Vlivy na ovzduší a klima

x

D.I.3.

Vliv na hlukovou situaci

x

D.I.4.

Vliv na povrchové a podzemní vody

x

D.I.5.

Vliv na půdu

D.I.6.

Vliv na horninové prostředí a nerostné
zdroje

D.I.7.

Vliv na floru a faunu

D.I.7.

Vliv na ekosystémy

D.I.8.

Vliv na krajinu

D.I.9.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

x
x
x
x
x
x

Vysvětlivky:
I. - sloţka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - sloţka běţného významu, aplikace standardních postupů
III. - sloţka v daném případě méně důleţitá, stačí rámcové hodnocení
Sloţky ţivotního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle
charakteru záměru, lokality, do níţ má být záměr umístěn, a podle stavu
ţivotního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla vyplněna po
podrobném studiu dané problematiky.
Záměrem investora je výstavba sportovního areálu o 6 stavebních
objektech s celkovým počtem 424 parkovacích míst. Záměr je situován na
volný pozemek v oblasti autobusové smyčky pro konečnou stanici Jiţní
město.

LI-VI Praha spol. s r.o.

98

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
Háje – Sportovní areál „Nad přehradou“

Záměr je navrţen do území určeného územním plánem jako plochy
SP – sportu, územím pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu.
Ţádný z vlivů nebyl zařazen do první kategorie významnosti.
Záměr má určité negativní vlivy zejména na floru, faunu a krajinu, dále
také na ovzduší (emise z dopravy) a hlukovou situaci (hluk z dopravy).
Z důvodu vynětí ze ZPF má také vliv na půdu.
Navrhovaný areál představuje zásah do zeleně (záměr si vyţaduje
vykácení stromů a keřů na dotčených pozemcích), a proto jsou uvedené vlivy
v hodnocení zařazeny do II.kategorie významnosti.
Ostatní sloţky ţivotního prostředí nebudou záměrem prakticky vůbec
dotčeny, nebo jejich ovlivnění bude minimální.
D.I.1.

VLIVY NA OBYVATELSTVO
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší a hluk
Stavební a zemní práce při výstavbě sportovního areálu na
vymezeném pozemku nejsou takového rozsahu, aby při moderním způsobu
vedení prací a pouţití technicky vyspělých stavebních mechanizmů
představovaly významný faktor zhoršení pohody obyvatel u nejbliţších
obytných domů. Tyto nejbliţší obytné objekty stávající i ty plánované se
nalézají na druhé straně komunikace Výstavní, která je sama o sobě zdrojem
hluku a plynných a prašných emisí z projíţdějících automobilů.
Kaţdá stavba je nepochybně do určité míry rušícím prvkem, ale jedná
se o dočasná omezení, jejichţ negativní vlivy je moţno vhodným způsobem
minimalizovat.
Případnou sekundární prašnost při zemních pracích lze technicky
eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující
doporučení:
dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
především v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů
a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v
případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude
prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval moţnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních
hodinách a ve dnech pracovního klidu. Stavební práce musí být prováděny
převáţně v pracovních dnech v denní době od 7,00 do 21,00 hodin tak,
aby byly splněny hlukové limity stanovené pro hluk z výstavby nařízením
vlády č.148/2006 Sb. Na stavbě musí být pouţívány stavební mechanizmy
a další zařízení splňující platné limity.
Znečištění ovzduší při výstavbě je hodnoceno rozptylovou studií (viz
D.I.2.) a hluk z výstavby akustickou studií (obě studie jsou přílohou
oznámení)
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Provoz sportovního areálu
Provoz sportovního areálu se projeví v dané lokalitě pozitivně tím, ţe
nabídne obyvatelům okolních sídlišť sportovní aktivity, pro něţ se
v současnosti v daném území nevyskytuje dostatek vhodných sportovních
zařízení.
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k
ohroţení zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
znečištění ovzduší
hluk
V této souvislosti je třeba se zmínit o skutečnosti, ţe rozptylová i
akustická studie vyčíslují příspěvky, které sportovní areál do území vnese
jako nárůst dopravy oproti stávajícímu stavu.
Emise hluku z dopravy se projeví u okolní obytné zástavby, a to
především u nejbliţších obytných domů stávajících i plánovaných, coţ bylo
doloţeno i výpočty akustické studie. Z výsledků výpočtu vyplývá, ţe
v ţádném z referenčních výpočtových bodů v chráněném venkovním prostoru
staveb nedojde k překročení platných hygienických limitů pro denní ani noční
dobu.
Emise škodlivin ze sportovního areálu budou minimální a rozptyl
škodlivin bude dostatečný – tato skutečnost byla ověřena rozptylovou
studií.
Závěr ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo
Na základě podkladů dostupných v době vypracování oznámení při
respektování navrţených opatření lze hodnotit vliv provozu sportovního
areálu na okolní ţivotní prostředí jako málo významný.
Vlivy provozu sportovního areálu na ţivotní prostředí a obyvatelstvo
prokazatelně nepřekračují platné limity, záměr nepředstavuje ohroţení zdraví
obyvatel okolních domů.
Kvalita ţivotního prostředí se v důsledku realizace záměru
prakticky nezhorší.
Faktory pohody obyvatel nebudou záměrem investora nikterak
ovlivněny (s výjimkou časově omezeného období výstavby).
Zdravotní rizika
Mezi nejvýznamnější zdravotní rizika vlivu dopravy patří nebezpečné
látky, znečišťující ovzduší. Mezi nejvýznamnější patří oxidy dusíku, oxid
uhelnatý, prašný aerosol a velký počet organických látek jako je benzen,
polyaromatické uhlovodíky, aldehydy a řada dalších. Při hodnocení
potenciálního vlivu sportovního areálu jsou pouţívány jako indikátory
znečištění oxidy dusíku resp. oxid dusičitý, reprezentující skupinu látek s
prahovým působením společně s benzenem jako reprezentantem
karcinogenních látek, při rozšířeném hodnocení bývá pouţíván také prašný
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aerosol frakce PM10. Prašný aerosol, který je emitován převáţně z
dieselových motorů představuje frakci jemných částic, která je vzhledem ke
svému sloţení významná z hlediska působení na zdraví.
Provoz sportovního areálu „Nad Přehradou“ Praha 11 - Háje přispěje
k imisním koncentracím v okolí malým dílem a ani v součtu s pozadím
nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek ve svém okolí.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku z provozu dopravy a stacionárních
zdrojů hluku nepřekročí povolené limity.
V tomto případě tedy nepředpokládáme nárůst rizika chronických
zdravotních účinků emisí škodlivin v důsledku realizace předkládaného
záměru.
Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného stavu v zásadě
nedojde k prokazatelnějším změnám z hlediska zdravotních rizik.
D.I.2.

VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA

Zdroje emisí z dopravy spojené s posuzovaným sportovním areálem
jsou popsány v kapitole B.III.1.
Výsledky výpočtů rozptylové studie, která je celá uvedena v příloze
tohoto oznámení, jsou zrekapitulovány v následujícím textu.
Hodnocení rozptylovou studií vychází z výpočtů znečištění ovzduší
nově vzniklými zdroji metodikami uvedenými v oddílu Metodiky výpočtů. Je
provedeno pro zásadní škodliviny z dopravy.
Referenční body
Referenční body byly zvoleny po předběţném výpočtu v síti tak, aby
vystihly místa v okolí posuzovaného zdroje s největším imisním příspěvkem
od posuzovaného SA vyţadující hygienickou ochranu. Příspěvky od vyvolané
dopravy jsou nejvyšší v přízemní vrstvě, od větrání garáţí v ose vlečky. Proto
byly body voleny na horních hranách budov, výsledné hodnoty jsou však
uvedeny pro nejvyšší koncentrace na fasádě objektu dosaţené. V daném
případě jsou to body na okolních bytových domech v ulicích Štíchově, Otické
a Nešporově a dále v místě proponovaných bytových staven Háje – věţích
objektu A, B a C.
Zvolené referenční body jsou vyznačeny na obr. 1.
následující tabulce:

a uvedeny v

Přehled referenčních bodů
Bod č. název bodu č. pozemku

x m

y m

z m n.m.

1

BD Štíchova 909

50

203

309,8

2

BD Štíchova 867

33

147

311,1

3

Prop. BD Háje - věţ A

105

250

345,4

4

Prop. BD Háje - věţ B

165

233

339,2
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5

Prop. BD Háje - věţ C

230

215

333,1

6

BD Štíchova 849

105

118

291,5

7

BD Nešporova 644

-120

320

345,3

8

RD Otická 947

165

134

290,2

V tabulce značí:
x ...vodorovná vzd. r bodu od počátku směrem V
y ...vodorovná vzd. r. bodu od počátku směrem S
z ...výška referenčního bodu m n.m.
Počátek systému byl poloţen do jihozápadního rohu stávajícího domu na
parcele č. 874
Přehled emisí z garáţí a pojezdu v areálu
objekt

emise NOx

emise CO

g/s

kg/r

g/s

kg/r

g/s

kg/r

g/s

kg/r

0,00887

77,9

0,03373

295,1

0,0015

13,0

0,00046

4,1

pojezd v 0,00674
areálu

59,2

0,02563

224,2

0,00114

9,9

0,00035

3,1

garáţe

emise PM10

emise benzen

Vyhodnocení provozu areálu
Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující oxid dusičitý, u
kterého poměr emisí a imisních limitů je nejvyšší číslo. Proto také pro něj
byly provedeny výpočty. Dále byly provedeny výpočty pro suspendované
částice PM10 a benzen. V následující tabulce jsou uvedeny maximální imisní
příspěvky (hodinová maxima) a příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2
v referenčních bodech a dále maximální imisní příspěvky PM10 (24hodinový
průměr) a příspěvek k průměrné roční koncentraci benzenu (počítány jsou
imisní charakteristiky, které mají imisní limit).
Max. krátkodobé (půlhodinové imisní příspěvky NO2, (24hodinové) PM10
a příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 a benzenu [µg/m3]
Bod název
bodu
č. pozemku

č.

NO2
ΔKmax1h

NO2
ΔKr

PM10
ΔKmax24h

PM10 benzen
ΔKr
ΔKr

1

BD Štíchova 909

0,76

0,033

0,134

0,018

0,005

2

BD Štíchova 867

0,55

0,024

0,097

0,013

0,004

3 Prop. BD Háje - věţ A

1,05

0,045

0,184

0,025

0,007

4

Prop. BD Háje - věţ B

1,53

0,076

0,269

0,042

0,011

5

Prop. BD Háje - věţ C

1,07

0,061

0,188

0,034

0,009

6

BD Štíchova 849

0,69

0,030

0,121

0,017

0,005
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7

BD Nešporova 644

0,80

0,027

0,140

0,015

0,004

8

RD Otická 947

0,72

0,036

0,126

0,020

0,006

Znečištění ovzduší při výstavbě
Na tomto stupni dokumentace není zpracován podrobný projekt
organizace výstavby. Pro jednotlivé etapy jsou předběţně známé typy a
rozsah pouţití jednotlivých mechanizmů.
Proto se při výpočtu
předpokládaného znečištění výstavbou vychází ze zkušeností a naměřených
hodnot při výstavbě obdobného rozsahu a účelu.
Stavba bude realizována v prostoru jednoho hlavního staveniště,
velikost tohoto staveniště je v rozsahu umoţňujícím realizaci objektů stavby.
Vlastní staveniště je na jiţní straně vymezeno ulicí Výstavní, na severní a
východní volným terénem a na západní prostorem autobusové smyčky a dále
čerpací stanicí.
Volné plochy v prostoru staveniště budou vyuţity jako manipulační a
skladovací plochy pro předzásobení materiálem. Na staveništi nebude
vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních
výroben. staveniště, ve kterých budou šatny pracovníků stavby, základní
hygienické zařízení, kanceláře dodavatele stavby, investora. Objekt ZS buňkoviště bude napojen na elektrickou energii, vodu a kanalizaci.
Vytěţená zemina z výkopu stavebních jam a výkopu pro základové
konstrukce bude odváţena na řízenou skládku, v případě potřeby bude část
vytěţené zeminy uloţena na mezideponii umístěné mimo prostor staveniště
na vhodné ploše v majetku investora, z této mezideponie bude postupně
odváţena na řízenou skládku.
Zemina potřebná pro zpětný zásyp bude uloţena na mezideponii umístěné
mimo prostor staveniště na vhodné ploše v majetku investora. Místa skládek
a mezideponií zatím nejsou přesně stanovena. Na staveniště bude vjezd z
ulice Výstavní. U výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha výjezdu
vyuţita jako plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíţdějících ze stavby.
Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění
komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných
komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace.
Dopravní trasy
Po dobu výstavby bude pozemek přístupný z ulice Výstavní vedoucí
podél jiţního okraje areálu. Trasy pro dopravu vytěţené zeminy na skládku,
ostatních materiálů a hmot k místům skládek a zdrojům materiálů z ulice
Výstavní lze navrhnout a projednat aţ po stanovení lokality skládek a míst
zdrojů, tj. po výběru zhotovitele prací.
Pro výpočet předpokládaného imisního přitíţení výstavbou se
vycházelo z nasazení a intenzity uţití těchto zařízení v jednotlivých etapách
(dle údajů projektanta):
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Výstavba inţenýrských sítí
2x rypadlo
1x nakladač
2x těţký nákladní vůz pro přepravu materiálů po stavbě
1xvibrační válec
10x denně výjezd ze stavby - dovoz materiálu pro výstavbu
Malá mechanizace (vibrační pěch,)
Výkop stavební jámy základy bytového domu
2x rypadlo
80x výjezd ze stavby denně těţkým nákladním
automobilem(odvoz zeminy)
běţná malá mechanizace
1x vrtná souprava pro výstavbu pilot
Výstavba hrubé stavby
4x věţový jeřáb
16x denně výjezd ze stavby- betonování skeletu
2x denně návoz materiálu návěsem
1x čerpadlo betonové směsi
Běţná malá mechanizace
Dokončovací práce
4x stavební výtah ( budou osazeny aţ po demontáţi
výtahů )
1x nakladač
1x malý nákladní automobil
Běţná malá mechanizace
10x denně výjezd ze stavby těţkým nákladním
automobilem - návoz materiálu
Dokončování inţenýrských sítí
1x rypadlo
1x nakladač
1x vibrační válec
1x těţký nákladní vůz
Z uvedených hodnot vyplývá, ţe nejvyšší přitíţení staveništní dopravou
bude v období výkopu stavební jámy. Po tuto dobu se předpokládá pohyb
vozidel přemisťující zeminu a stavební hmoty v intenzitě 8 TN za hodinu a 80
TN za den. To představuje přitíţení příjezdových komunikací o 16 jízd
TN/hod a 160 TN/24h. Na staveništi pak s provozem zařízení odpovídající 2
TN. V ostatních etapách bude přitíţení menší; 40 aţ 72 jízd za den, t.j. 4 aţ 7
jízd za hodinu. Emise znečišťujících látek v rámci výstavby budou vznikat jak
primárně, tj. z vlastních mechanizmů a jejich činnosti a provozu automobilů
na příjezdových trasách, tak sekundárně, tj. vznosem znečišťujících látek jiţ
usazených z dotčených ploch, včetně komunikací. Přitíţení na okraji
komunikacích zatíţených staveništní dopravou se tak bude pohybovat v max.
krátkodobých hodnotách do 2,9 µg/m3 NO2, příspěvek k průměrné roční
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koncentraci bude menší neţ 0,021 µg/m3 NO2. V ostatních referenčních
bodech budou příspěvky ještě menší.
Kritickou znečišťující látkou pro pozadí v Praze se však v současné
době stávají suspendované částice PM10. Ty sice nebudou prakticky
navyšovány provozem OS po jeho dokončení (primární imise tuhých
znečišťujících látek TZL z dopravy jsou velmi malé a sekundární z nových
udrţovaných bezprašných vozovek také). V období výstavby je však emise
TZL charakterizovaných frakcí PM10 významná. Emisní faktory umoţňují však
vypočíst imisní příspěvky však pouze z primárních zdrojů. Ty se (dle emisních
faktorů MEFA) budou pohybovat z této stavby v max. krátkodobých
hodnotách do 0,15 µg/m3, příspěvek k průměrné roční koncentraci bude
menší neţ 0,03 µg/m3 U TZL však významnou roli hraje sekundární
znečištění.
Sekundární znečištění ovzduší
Sekundární znečištění ovzduší vzniká vznosem znečišťujících látek jiţ
usazených z dotčených ploch (redeponované částice), včetně komunikací.
Jedná se hlavně o pevné částice – prach. Plynné sorbované sloţky se
uvolňují do ovzduší (při poklesu koncentrace v ovzduší) v zanedbatelné míře.
Mnoţství emitovaného prachu závisí na mnoţství uvolňovatelné (nikoli pevně
vázané sloţky) na ploše, na velikostním sloţení usazeného prachu, na jeho
soudrţnosti a vlhkosti a na rychlosti větru. Výrazným faktorem je vlhkost
prachu. Při vlhkosti nad 35 % velikost emisí z usazeného prachu na
skládkách se blíţí téměř nule. Imisní koncentrace pak dále závisí na
odlehlosti posuzovaného místa od zdroje, rychlosti větru a rozptylových
podmínkách. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se tak dosahuje
při vysokých rychlostech větru, tj. nad 15 m/s. Tyto stavy lze v místě
výstavby očekávat cca po dobu 0,14 % doby trvání v roce a to pouze při
západním směru větru.
Stanovení předpokládané imisní zátěţe ze sekundárního prachu
výpočtem má v sobě řadu úskalí a jeho vypovídací hodnota je vyšší pouze u
speciálních případů (plošné skládky sypkých materiálů, vyschlá kalová pole,
skládky popílku apod.). U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů
takový, ţe výpočtové stanovení má znehodnocující chyby. Pro stanovení
emisní vydatnosti stavby tak lze s jistými omezeními vyuţít výsledky měření
v okolí prováděných staveb v rámci výstavby stanic metra (která byla
prováděna ve větším počtu). Ta samozřejmě hodnotí sekundární i primární
znečištění jako celek (zde primární zejména z rozpojování a přemisťování
sypkých hmot) a proto výpočet na jejich základě provedený hodnotí
primární a sekundární znečištění jako celek. V další tabulce jsou uvedeny
vypočtené hodnoty imisního přitíţení prachem PM10, ve vybraných
referenčních bodech.
Imisní příspěvek výstavby nadstavby k 24 hodinové koncentraci
průměrné roční koncentraci PM10 g/m3
Bod č. Název bodu č. poz.

1

ΔKmax24h

Δ Kr

PM10

PM10

1,44

0,30

BD Štíchova 909
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2

BD Štíchova 867

1,05

0,22

3

Prop. BD Háje - věţ A

2,10

0,44

4

Prop. BD Háje - věţ B

2,43

0,51

5

Prop. BD Háje - věţ C

1,92

0,40

6

BD Štíchova 849

1,20

0,25

7

BD Nešporova 644

1,15

0,24

8

RD Otická 947

1,24

0,26

Přes malou vypovídací hodnotu vypočtených hodnot v tab. 6, je třeba
konstatovat, ţe stavební práce prováděné v období velkého sucha jsou
významným zdrojem prašnosti. Proto je třeba vznik prašnosti sniţovat na
nejmenší moţnou míru. K omezení vzniku prachové zátěţe (sekundární i
primární při vlastní činnosti rozpojování a přemisťování tuhých hmot) je proto
třeba zajistit:
v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem,
t.zn. je zkrápět, předem vlhčit, vyuţívat operativně k činnostem
produkujícím prašnost vlhká období
zajistit očistu všech mechanizmů při odjíţdění z upravované plochy
(místa očisty jsou navrţena)
zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten
neřešit pouze splachem, nýbrţ i sběrem
všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do
provozních předpisů a zajistit prokazatelné seznámení pracovníků
s těmito opatřeními
při výběru prováděcí firmy sledovat také v nabídce hledisko ohledu na
vliv na ţivotní prostředí
Shrnutí výsledků
navrhovaná výstavba sportovního areálu „Nad Přehradou“ Praha 11 Háje je situována do území, ve kterém nejsou překračovány imisní
limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících
látek v hodnocení podle platných imisních limitů.
maximální krátkodobý imisní příspěvek kriteriálního NO2 bude na
okolní zástavbě 0,77 % krátkodobého imisního limitu a 0,19 % limitu
ročního
tyto příznivé výsledky jsou dány tím, ţe vytápění areálu je z CZT,
odvětrání garáţí je vyvedeno nad střechy objektů v různých místech a
vyvolaná doprava je relativně malá
Závěr
Provoz sportovního areálu „Nad Přehradou“ Praha 11 - Háje
k imisním koncentracím v okolí přispěje malým dílem a ani v součtu
s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek
ve svém okolí.
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Význačný zápach
Výstavba ani provoz sportovního areálu nebudou zdrojem zápachu.
Jiné vlivy
Jiné vlivy stavby na ovzduší nejsou známy. Stavba nebude mít ţádný
vliv na klima daného území.

D.I.3.

VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNÍ DALŠÍ
FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

Hluk, vibrace
Současná hluková situace v dané lokalitě je dána především hlukem
z dopravy na hlavních městských komunikacích, konkrétně Výstavní a
Opatovské ulici.
Dopravní i stacionární zdroje hluku posuzovaného sportovního areálu
„Nad přehradou“ byly vyhodnoceny akustickou studií, která je uvedena v
příloze tohoto oznámení
V následujícím textu jsou shrnuty výsledky výpočtu a jejich závěry.
Shrnutí platných limitů dle NV č.148/2006 Sb. pro případ obytného
území
a) venkovní chráněný prostor
Chráněným venkovním prostorem podle definice ze zákona
č.258/2000 Sb. v novelizovaném znění se rozumí nezastavěné pozemky,
které jsou uţívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor
určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m
okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní
výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakoţ i funkčně obdobných staveb.
Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i uţívání pozemku na
základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s
vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu
v nich.
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Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb bez uplatnění korekcí:
Nejvyšší přípustné hodnoty
hladin akustického tlaku LAeq,T
z provozu sportovního areálu
domu

Druh prostoru
Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní
prostory - denní doba
Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní
prostory - noční doba

LAeq,16h

= 50 dB

LAeq,8h

= 40 dB

Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb při uplatnění korekce na hluk z dopravy na hlavních
pozemních komunikacích v území, kde je hluk z dopravy na těchto
komunikacích je převaţující nad hlukem z dopravy na ostatních
komunikacích:
Nejvyšší přípustné hodnoty
hladin akustického tlaku LAeq,T
z provozu sportovního areálu

Druh prostoru
Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní
prostory - denní doba

LAeq,16h

= 60 dB

Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní
prostory - noční doba

LAeq,8h

= 50 dB

Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb při uplatnění korekce na starou hlukovou zátěţ
z dopravy na pozemních komunikacích a drahách, kdy starou zátěţí se
rozumí stav hlučnosti působený dopravou na pozemních komunikacích a
drahách, který v chráněných venkovních prostorech vznikl do 31.12.2000
Nejvyšší přípustné hodnoty
hladin akustického tlaku LAeq,T
z provozu sportovního areálu

Druh prostoru
Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní
prostory - denní doba

LAeq,16h

= 70 dB

Chráněné venkovní prostory ostatních
staveb, chráněné ostatní venkovní
prostory - noční doba

LAeq,8h

= 60 dB
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Závěr výpočtů akustické studie
Z výsledků výpočtu ekvivalentních hladin hluku ze stacionárních a
dopravních zdrojů hluku souvisejících s provozem nového sportovního areálu
vyplývá, ţe budou splněny poţadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před účinky hluku a vibrací a na hranici chráněných
venkovních prostor ostatních staveb bude dodrţena nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina hluku v denní době i noční době.
Rovněţ v době výstavby sportovního areálu budou hygienické
limity pro hluk z výstavby splněny, avšak vypočtené hodnoty se
pohybují na hranici limitů. Jedná se však o krátkodobé účinky,
nejhlučnější etapou bude provádění zemních prací.
Podrobné tabelární a grafické výstupy a výsledky výpočtu pro
jednotlivé výpočtové body a výšky nad terénem jsou uvedeny
v akustické studii v příloze tohoto oznámení.
Z provedeného hodnocení je zřejmé, ţe ekvivalentní hladiny hluku
z provozu samotného sportovního areálu denní hygienický limit
s dostatečnou rezervou splňují.
Na základě výše uvedeného lze hlukové poměry z provozu
navrţeného sportovního areálu hodnotit po hlukové stránce jako
vyhovující.
Další biologické a fyzikální charakteristiky
V areálu sportovního komplexu nebude umístěn ţádný zdroj
radioaktivního a elektromagnetického záření, který by se mohl projevovat
v okolí. Jiné ekologické vlivy stavby, kromě jiţ popsaných, nejsou známy.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v
následující tabulce.
Ostatní vlivy stavby
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Hluk při výstavbě časově
omezený

V době zemních prací vliv zejména na
hlukovou situaci

Hluk při provozu

minimální nepříznivý vliv, u nejbliţší
stávající obytné zástavby se navýšení
provozu projeví jen zanedbatelně

přímé, trvalé
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D.I.4

VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Vliv na charakter odvodnění oblasti
Výstavba posuzovaného sportovního areálu bude mít určitý místně
omezený vliv na odvodnění oblasti vytvořením nových objektů a zpevněných
ploch.
Dešťovou kanalizací budou dešťové vody svedeny do retenční nádrţe
– suchého poldru, který bude umístěn uvnitř řešeného území, v blízkosti
křiţovatky Výstavní – Exnárova.
Pro regulaci odtoku z řešeného území je navrţena retenční nádrţ –
suchý poldr s regulací odtoku o celkovém objemu cca 250 m3. Poldr bude
navrţen s prostorem pro usazeniny s moţností pro vyklízení (příjezd.
komunikace do poldru). Z poldru je uvaţován odtok (přepad) do stávající
kanalizace novým potrubím DN 300 v délce cca 300 m. Přípojný bod je v
ulice Euklidova v k.ú. Petroviče.
Pro zajištění budoucího provozu suchého poldru je třeba počítat s
pravidelnou kontrolou funkčnosti jednotlivých pevně zabudovaných částí (tj.
odtokového objektu, regulace odtoku), pravidelným čištěním dna poldru od
sedimentů a dalšího znečištění, čištěním odtokového objektu a dále musí být
prováděna údrţba svahů a dna poldru.
Moţnost vsakování dešťových vod bude ověřena následným
hydrogeologickým průzkumem a vsakovacími zkouškami a podle výsledků
těchto průzkumů bude v dalším stupni projektové dokumentace navrţen
způsob odvodu dešťových vod ze střech objektů sportovního areálu a
zpevněných ploch. Přednostně bude navrţeno vsakování, pokud to podmínky
umoţní.
Dešťové vody z ploch zeleně budou vsakovány na terénu.
Vliv na změny hydrologických charakteristik
Při realizaci záměru nedojde ke změnám hydrologických poměrů
daného území, stavba se z tohoto hlediska neprojeví.
Vlivy na podzemní vodu
Záměr výstavby sportovního areálu nebude mít na podzemní vodu
ţádný vliv.
Objekty budou stavebně zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k úniku
látek nebezpečných vodám (oleje, pohonné hmoty) mimo tyto objekty.
V případě, ţe dojde k havarijním únikům těchto látek uvnitř objektů, bude
provedena sanace vhodnými sorbenty. Za běţného provozu tyto situace
nenastanou.
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Vliv na jakost vody
Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod můţe
obecně nastat zejména v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního
provozu.
Vlastní provoz sportovního areálu bude mít na kvalitu vody
minimální vliv. Jedinou moţností znečištění vod jsou úkapy ropných látek
z motorových vozidel. Vzhledem k malé ploše komunikací a k provozu téměř
výhradně osobních vozidel je pravděpodobnost úniku ropných látek
minimální. V případě menšího havarijního úniku bude provedena sanace
vhodným sorbentem.
Únik enormního mnoţství ropných látek, které by nebylo moţné
zlikvidovat výše uvedenými prostředky, se nepředpokládá.

D.I.5

VLIV NA PŮDU

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
Záměr si vyţádá vynětí půdy ze ZPF. Pozemky pro výstavbu
sportovního areálu jsou zařazeny jako „orná půda“ a „ostatní plocha“ se
způsobem vyuţití „jiná plocha“.
Pozemky pro budoucí výstavu jsou vedeny v ÚP hlavního města Prahy
jako plochy SP – sportu je územím slouţícím pro umístění staveb a zařízení
pro sport a tělovýchovu.
Veškeré činnosti v rámci daného investičního záměru výstavby budou
prováděny výhradně na pozemcích ve vlastnictví investora a hlavního města
Prahy v souladu s územním plánem města.
Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) nebudou záměrem
dotčeny.
Výstavba nezasahuje do ţádných ochranných pásem s výjimkou
pásem inţenýrských sítí, jejichţ vedení je známo a ochranná pásma budou
respektována.
Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže
Vzhledem ke způsobu uţívání stávajícího pozemku jako volné,
částečně zatravněné a stromy porostlé plochy se staré ekologické zátěţe
nepředpokládají. Na ploše při průzkumu nebyly objeveny ţádné skládky.
Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu sportovního areálu
Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí kapitole D.I.4, k potencionálnímu
znečistění půdy během stavebních prací a při následném provozu můţe dojít
následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel na
parkovacích plochách. Při dobrém technickém stavu vozidel však k těmto
úkapům prakticky nedochází.
Během výstavby budou veškeré látky zabezpečeny tak, aby ke
znečištění půdy nemohlo docházet.
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Za provozu sportovního areálu nebudou látky, které by mohly způsobit
znečištění půdy, pouţívány.
Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Vlivem "zakrytí" ploch, zpevněnými povrchy a zatravněním zbývajících
ploch je prakticky eroze půdy vlivem deště a větru znemoţněna. Erozi půdy
při výstavbě bude zabráněno pouţitím vhodných typů stavebních technologií
v souladu s návrhy, specifikovanými výsledcích geologického průzkumu.

D.I.6

VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ ZDROJE

Podle současných znalostí nemůţe záměr ovlivnit horninové prostředí
lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou
stavbou ohroţeny nebo ovlivněny.
Do zájmové lokality nezasahuje ţádné chráněné loţiskové území.
Změny hydrogeologických charakteristik
Není předpoklad, ţe by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických
charakteristik dané lokality.
Vliv na chráněné části přírody
Pozemky určené pro stavbu sportovního areálu jsou součástí
přírodního parku Hostivař – Záběhlice. Stavba vzhledem ke svému
charakteru nebude mít na blízká ani vzdálená zvláště chráněná území
výrazný negativní vliv.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vzhledem k charakteru odpadů – především komunální odpad,
předpokládanému mnoţství a předpokladu jejich likvidace oprávněnými
firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů.

D.I.7

VLIV NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTÉMY

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů
K vyhubení chráněných rostlinných a ţivočišných druhů v ţádném
případě nedojde.
Na pozemcích tvořených především pásem křovin a stromů podél
místní asfaltové komunikace, pruhem trávníku zarůstajícím náletovými
dřevinami podél Výstavní ulice a plochou ladem leţící zemědělské půdy
v severní části dotčených pozemků, nebyly zjištěny ţádné zvláště chráněné
druhy rostlin, jak bylo doloţeno dendrologickým a floristickým průzkumem.
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Zoologickým průzkumem byly na lokalitě zastiţeny nebo
předpokládány některé chráněné ţivočišné druhy, a to ze silně ohroţených
druhů ještěrka obecná a krahujec obecný, z ohroţených druhů pak koroptev
polní, ťuhýk obecný, vlaštovka obecná, rorýs obecný, čmelák sp. Bombus a
ropucha obecná.
U ţádného z uvedených druhů se však nejedná o výhradní stanoviště
– tyto druhy lze nalézt i na mnoha dalších lokalitách v okolí pozemků
posuzovaného záměru i v širším okolí.
Ţádný z uvedených druhů ţivočichů nebude stavbou zásadním
způsobem poškozen ani ohroţen. Zejména s ohledem na zjištěné druhy
ptáků je nutno ke kácení dřevin přistoupit mimo hnízdní období, kdy touto
činností nedojde k porušení zákazů daných § 5a zákona č. 114/1992 Sb. Tím
bude umoţněna migrace ţivočichů na jiná vhodná stanoviště.
Součástí stavby je i vytvoření zelených ploch velkého rozsahu
okolo objektů a bude provedena náhradní výsadba dřevin. Tím budou
vytvořeny nové vhodné plochy pro řádu ţivočišných druhů.
Vliv na floru
Z floristického hlediska není zájmové území příliš hodnotné. Ţádný ze
zjištěných druhů nespadá do některé z kategorií „zvláště chráněných druhů
rostlin“ uvedených ve vyhlášce MŢP ČR č. 395/1992 Sb., ani do některé
z kategorií „Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR“ (Procházka et al.
2001). Vzhledem k charakteru stanoviště se nepředpokládá výskyt zvláště
chráněných druhů rostlin ani v případě, kdy by byl proveden celosezónní
průzkum.
Likvidace, poškození lesních porostů, likvidace, poškození
stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les
Z hlediska dřevin se jedná převáţně o ovocné dřeviny s průměrnou či
podprůměrnou sadovnickou hodnotou, danou především stářím porostu a
celkově zanedbanou údrţbou; sadovnicky hodnotné solitérní dřeviny
(dokonale zdravé, s odpovídajícím habitem druhu) se v dotčené lokalitě
takřka nevyskytují.
Zakomponování stávajících sadovnicky hodnotnějších dřevin do
výsadeb
posuzovaného
záměru
se
vzhledem
k převáţně
náletovému charakteru dřevin jeví jako problematické a nekoncepční.
Zachovávané dřeviny dotčené na navazujících plochách budou po dobu
stavebních prací chráněny ve smyslu ČSN 83 9061 Technologie vegetačních
úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích. O povolení ke kácení dřevin bude poţádán příslušný orgán ochrany
přírody a krajiny (Úřad MČ Praha 11) v dostatečném předstihu. Samotné
kácení bude provedeno výhradně v období vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do
31. 3.
Vliv hodnocený v rámci této kapitoly je za předpokladu dodrţení
uvedených opatření nevýznamný.
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Místní vliv na fytocenózu je moţno po následném kvalitním
ozelenění a sadových úpravách pokládat za přijatelný.
Vliv na faunu
Plocha nemá z hlediska výskytu obratlovců větší význam. Je ovlivněna
řadou rušivých faktorů zejména vysokou hladinou rušení dopravou a
pohybem lidí i domácích zvířat. Plocha je příliš malá na to, aby mohla
poskytovat podmínky pro výskyt náročnějších druhů obratlovců, navíc se
jedná o otevřenou plochu s degradovaným travním porostem a rozptýlenými
stromy a keři. Zcela chybí vodní plochy, kde by mohlo docházet k
rozmnoţování obojţivelníků. Toto prostředí vyhovuje jen odolným druhům
nebo jen sezónně, jako např. zdroj potravy. Na lokalitě je nedostatek vody,
coţ limituje hnízdní výskyt většiny druhů ptáků. Určitý význam má lokalita
v době migrace a přezimování, kdy ptáci vyhledávají místa s potravní
nabídkou.
Na zájmové ploše byly nalezeny nebo se předpokládá výskyt těchto
ohroţených druhů: ještěrka obecná Lacerta agilis (SO), krahujec obecný
Accipiter nisus (SO), koroptev polní Perdix perdix (O), ťuhýk obecný Lanius
collurio (O), vlaštovka obecná Hirundo rustica (O), rorýs obecný Apus apus
(O) a čmelák sp. Bombus (O).
Zejména s ohledem na zjištěné druhy ptáků je nutno ke kácení dřevin
přistoupit mimo hnízdní období, kdy touto činností nedojde k porušení zákazů
daných § 5a zákona č. 114/1992 Sb.
Vzhledem k informacím z biologického průzkumu a za splnění
uvedené podmínky je vliv na zvláště chráněné rostliny a ţivočichy hodnocen
jako nevýznamný.
Poškození ekosystémů
Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v jejím
okolí. Realizací záměru investora nebude zasaţen ţádný evidovaný
ekosystém, který má z hlediska ekologické stability krajiny nějakou hodnotu.
Při provozu sportovního areálu bude na ekosystém působit jak vlastní
provoz (zejména pohyb automobilů a lidí), tak práce spojené s údrţbou
(úklidové práce a péče o zelené plochy a pod.).
Vliv na soustavu NATURA 2000
Dle stanoviska Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí. ze
dne 1.12.2009 nemůţe mít hodnocený záměr samostatně ani v součtu
s ostatními záměry v daném území významný vliv na evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti.
Ochrana dřevin při výstavbě a navrţené sadové úpravy
V rámci záměru budou vykáceny vrostlé stromy, jejichţ dendrologická
kvalita není příliš vysoká. Součástí stavby bude nová výsadba zeleně
v areálu v souladu s navrţenými sadovými úpravami.
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Z hlediska dřevin rostoucích na dotčených pozemcích se jedná
převáţně o ovocné dřeviny s průměrnou či podprůměrnou sadovnickou
hodnotou, danou především stářím porostu a celkově zanedbanou údrţbou;
sadovnicky hodnotné solitérní dřeviny (dokonale zdravé, s odpovídajícím
habitem druhu) se v dotčené lokalitě takřka nevyskytují.
Zakomponování stávajících sadovnicky hodnotnějších dřevin do
výsadeb
posuzovaného
záměru
se
vzhledem
k převáţně
náletovému charakteru dřevin jeví jako problematické a nekoncepční.
Zachovávané dřeviny dotčené na navazujících plochách budou po dobu
stavebních prací chráněny ve smyslu ČSN 83 9061 Technologie vegetačních
úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích.
O povolení kácení stromů poţádá oznamovatel v souladu
s ustanoveními § 8 zákona č. 114/1992 Sb. ve znění zákona č. 460/2004 Sb.
a § 8 vyhlášky č. 385/1992 Sb. Ţádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka
pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou.
Celkově lze konstatovat, ţe z hlediska ochrany přírody - flóry,
fauny a celých ekosystémů, bude mít navrhovaný záměr malý negativní
vliv na své okolí. Shrnutí vlivů je provedeno v následující tabulce.
Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich sloţky a funkce.
Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Emise z
dopravy při
výstavbě

Minimální,
krátkodobé

minimální nepříznivý vliv, zmírňující opatření
jsou dostupná

Prach a hluk při
výstavbě

krátkodobé

nepříznivý vliv při zemních pracích

Emise a hluk z
dopravy v době
provozu

Přímé,
určitý nepříznivý vliv kvantifikovaný
omezené, rozptylovou a akustickou studií
dlouhodobé

Vlivy

Vliv na jakost
povrchové vody

Minimální

Vliv na flóru a
faunu v době
výstavby

Přímé

Vliv na flóru a
faunu v době
provozu

Minimální
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D.I.8

VLIVY NA KRAJINU

Zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v §12:
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa či oblasti, je ochráněn před činností sniţující jeho estetickou a
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování a
povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních
dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Záměr je situován na okraj volného prostranství nad údolní nádrţí
Hostivař mezi Hájenským potokem a Botičem, které navazuje na sídlištní
zástavbu panelových domů o šesti aţ patnácti podlaţích oddělenou
frekventovanou komunikací spojující Petrovice s Jiţním městem a
Chodovem. Jedná se komplex vícepodlaţních budov spojených komunikací
umístěný do prostoru cesty pro pěší lemované zelení a nepříliš udrţované
kulturní louky.
V rámci oznámení byl Ing. Romanem Bukáčkem a Mgr. Pavlínou
Bukáčkovou a posouzen vliv záměru na krajinný ráz
Cílem práce bylo posouzení vlivu uvedené ho záměru výstavby
sportovního areálu „HÁJE – SPORTOVNÍ AREÁL NAD PŘ EHRADOU“ v k.ú.
Háje, Praha 11 na krajinný ráz ve smyslu znění § 12 zákona č. 114/92 Sb. o
ochraně přírody a krajiny. Za tímto účelem byl na základě analýzy vizuálního
a jiného uplatnění záměru v krajině vymezen dotčený krajinný prostor
(DOKP), ve kterém lze předpokládat ovlivnění hodnot krajinného rázu a tento
byl vyhodnocen z pohledu širších územních vztahů. Tento prostor je součástí
významného místa krajinného rázu představujícího krajinu přírodního parku
Hostivař -Záběhlice.
Záměr uvaţuje o zastavění stávajícího prostoru přiléhajícího severně k
ulici Výstavní šesti stavebními objekty o více podlaţích, propojenými vnitřní
komunikací, na celkové ploše 4 725 m2.
Záměr je situován na parcely č. 537/33, 537/46, 537/50, 537/83,
576/68, 598/1 v k.ú. Háje, Praha 11.
Prostor je dnes součástí rekreační zóny města a přírodního parku
Hostivař– Záběhlice. Má charakter příměstské venkovské krajiny a slouţí
především k rekreaci. V prostoru, kam je situován uvedený záměr, byla v
platném územním plánu hl. města Prahy vymezena plocha určená ke sportu
a rekreaci a související s výstavbou. K dané ploše není uveden konkrétní
regulativ omezující vyuţití plochy. Navrţená funkce zástavby je pro danou
funkční plochu v souladu s platným ÚPn sídelního útvaru hl. m. Prahy, resp. s
vyhláškou č.32/1999 Sb. hl. m. Prahy.
Vymezení funkční plochy je vţdy určitou deklarací rozvoje daného
území, neboť územní plán je společnou dohodou všech zúčastněných stran.
Záměr je však do určité míry kontrastní se stávajícími hodnotami
krajinného rázu místa především pro své umístění na okraj přírodního parku
Hostivař -Záběhlice, jehoţ posláním je ochrana krajinného rázu na celém
území tohoto parku. Uvaţovaný stavební komplex navazuje na urbanizované
území sídliště Háje vyznačující se panelovou zástavbou bez začlenění do
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krajinného rámce a je umístěn do neudrţovaného prostoru, kterým prochází
stará komunikace dnes vyuţívaná pro pěší lemována z obou stran pásy
zeleně a směrem k údolí kulturní lada s náletovými dřevinami. Poměrně
frekventovaná ulice Výstavní zde tvoří významnou bariéru pro pěší a cyklisty,
ztěţuje prostupnost krajiny ve směru sídliště– přírodní park. Záměr nabízí
řešení komplexu pro sport a rekreaci, který je umístěn na okraji stávajícího
přírodního parku a zároveň moţnost protaţení pěších komunikací z obytné
části do části sportovních ploch, resp. k rekreačním plochám vodní nádrţe
Hostivař, nad úrovňovým propojením pro pěší a cyklisty.
Z hlediska zachování hodnot krajinného rázu ve smyslu ustanovení §
12 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny lze konstatovat, ţe
realizací uvedeného záměru dojde k mírnému sníţení hodnot krajinného
rázu, které je z pohledu širších územních vztahů i pro dotčené území
přírodního parku únosné především pro jeho uvaţovanou funkci. Vyuţití
území je navíc deklarováno vymezením odpovídající funkční plochy v
platném územním plánu. Zmírnění tohoto dopadu lze dosáhnout pomocí
vhodného ozelenění prostoru směrem k hostivařské vodní nádrţi.
Na základě uvedených skutečností lze konstatovat únosnou míru
vlivu uvedeného záměru na krajinný ráz místa ve smyslu citovaného
zákona.
Vlivy na rekreační využití krajiny
V širším okolí stavby se nachází přírodní území – lesopark Hostivař a
Hostivařská přehrada, které jsou hojně vyuţívány k rekreačním účelům.
Daná lokalita zvolená pro navrhovanou výstavbu sportovního areálu je,
stejně jako výše uvedená území, součástí přírodního parku Hostivař –
Záběhlice.
Stávající rekreační území zůstanou zachována a budou přímo
navazovat na sportovní areál, takţe lze konstatovat, ţe výstavba bude mít
minimální vliv na rekreační vyuţití krajiny.

D.I.9

VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské
výtvory
Výstavbou sportovního areálu nebudou nepříznivě ovlivněny ţádné
další budovy ani architektonické a archeologické památky nebo jiné lidské
výtvory nacházející se v okolí. Na pozemku určeném pro navrhovaný záměr
se v současnosti nachází pouze volné zatravněné plochy, ovocné stromy a
náletové dřeviny.
Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu
s § 22 (o náleţitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona
č.20/1987 Sb. o státní památkové péči.
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Výstavba sportovního areálu je stavbou pro veřejnost a jejím cílem je
rozšířit moţnosti sportovního vyţití obyvatel Jiţního města.

D.II.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU
NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŢNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Vliv na dopravu
Záměr spočívá ve výstavbě sportovního areálu se 424 parkovacími
místy v garáţích a na terénu.
Dopravní hluk sportovního areálu představuje cca 4 % ní zvýšení
stávající dopravní zátěţe. Kapacita dotčených komunikací je pro toto
navýšení dostatečná, záměr tedy nebude mít významný negativní vliv na
dopravní situaci v daném území.
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností
Realizace záměru nevyvolá ţádné související stavby. Objekty budou
napojeny přípojkami na inţenýrské sítě.
Vliv na rozvoj navazující infrastruktury
Stavba nebude mít ţádný zásadní vliv na rozvoj navazující
infrastruktury, avšak významně zlepší moţnosti sportovního vyţití v této
lokalitě.
Vliv na estetické kvality území
Vliv záměru na estetické kvality území je přijatelný.
Vliv na rekreační vyuţití krajiny
Plochy pro výstavbu ani jejich okolí nejsou vyuţívány k rekreačním
účelům, ale v širším okolí stavby se nachází přírodní území – lesopark
Hostivař a Hostivařská přehrada, které jsou hojně vyuţívány k rekreačním
účelům.
Stávající rekreační území zůstanou zachována a budou přímo
navazovat na sportovní areál.
Biologické vlivy
Stavba nebude mít ţádné vedlejší biologické vlivy na prostředí.
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Moţnost přeshraničních vlivů
Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční
vlivy z hlediska dopadu na stav ţivotního prostředí nenastanou.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční
vyuţití území je uvedeno v následující tabulce:
Vlivy stavby na strukturu a funkční vyuţití území:
Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivů

Pojezdy při
výstavbě

přímé,
krátkodobé

minimální nepříznivý vliv, zmírňující
opatření jsou dostupná

Doprava při
provozu

přímé

minimální nepříznivý vliv na stávající
obytnou zástavbu,

Vlivy

D.III.

CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI
MOŢNÝCH
HAVÁRIÍCH
A
NESTANDARDNÍCH
STAVECH

Moţnosti vzniku havárií
Obecně nelze moţnost vzniku havárií nebo nestandardních stavů
nikdy zcela vyloučit, je však třeba stavbu řešit tak, aby byl negativní dopad
těchto havárií minimalizován. Pro případ těchto událostí je vypracován
havarijní plán, jehoţ dodrţení zajistí rychlou evakuaci osob a vozidel a bude
minimalizovat následky na zdraví i škody na majetku a ţivotním prostředí.
Mezi havarijní a nestandardní stavy patří zejména tyto události: poţár,
poruchy kanalizace, výpadky elektrického proudu, dopravní havárie, úniky
ropných látek, vloupání, vytopení vodou, zásah blesku a další.
Vzhledem k charakteru stavby – sportovní areál – je pravděpodobnost
vzniku havarijních stavů minimální.
Nejpravděpodobnější moţností havárie je poţár, např. v důsledku
elektrického zkratu na elektrickém zařízení. Vzhledem k poţárnímu
zabezpečení objektů a přítomnosti ostrahy, lze díky rychlému zásahu zabránit
větším hmotným i ekologickým škodám.
Maximální snahou investora je takovýmto stavům předcházet.
Dopady na okolí
Při dodrţení běţných bezpečnostních opatření podle platných norem a
předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi
nízká.
V areálu sportovního areálu nebudou pouţívány látky, které jsou dle
platné legislativy zařazeny mezi nebezpečné látky.
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D.IV.

CHARAKTERISTIKA
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŢENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Územně plánovací opatření
Stavba sportovního areálu je situována do území, které je vedeno
v ÚP hlavního města Prahy jako plochy SP – sportu je územím slouţícím
pro umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu.
Veškeré činnosti v rámci daného investičního záměru výstavby budou
prováděny výhradně na pozemcích ve vlastnictví investora v souladu
s územním plánem města.
Výstavba si vyţádá vynětí půdy ze ZPF. Pozemky určené k plnění
funkce lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.
Výstavba nezasahuje do ţádných ochranných pásem s výjimkou
pásem inţenýrských sítí, jejichţ vedení je známo a ochranná pásma budou
respektována.
Kopie stanoviska stavebního úřadu, vyjadřující soulad záměru
s územním plánem, je v příloze tohoto oznámení.
Technická opatření
Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada,
v předkládaném oznámení jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou
rozpracována a řešena v projektu ke stavebnímu povolení.
Technická opatření pro ochranu vod:
Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí
být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat
především z hlediska moţných úkapů ropných látek.
Technická opatření pro ochranu půdy:
Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební
techniky a provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební
techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné ploše.
Technická opatření pro ochranu ovzduší:
Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce,
volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby.
Sníţit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a
komunikací v nejbliţším okolí.
Technická opatření na ochranu před hlukem:
Během výstavby pouţívat techniku, která bude v dobrém stavu a bude
splňovat poţadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb. v platném
novelizovaném znění
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Během provozu
č.148/2006 Sb.

dodrţovat

veškeré

poţadavky

nařízení

vlády

Ostatní opatření:
Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně
omezoval moţnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních
hodinách a ve dnech pracovního klidu.
Ke kolaudaci předloţit doklad o smluvním
komunálního odpadu oprávněnou firmou.

zajištění

odvozu

Preventivní opatření
Elektroinstalace bude navrţena dle platných norem, hlavní vypínače
elektrického proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami .
Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN,
předpisy a vyhláškami.
Provádět pravidelné kontroly všech technických zařízení.
Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním
značením.
Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných
norem.
Následná opatření
Následná opatření při případné havárii budou specifikována v
příslušných havarijních řádech. Tyto řády budou umístěny ve
vstupních prostorech tak, aby se s nimi mohli seznámit všichni
uţivatelé sportovního areálu.

D.V.

CHARAKTERISTIKA

POUŢITÝCH

METOD

PROGNÓZOVÁNÍ
A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI
HODNOCENÍ VLIVŮ
Při hodnocení vlivu záměru Háje – sportovní areál „Nad přehradou“
byly pouţity podklady vyjmenované v seznamu pouţitých podkladů tohoto
Oznámení.
Při hodnocení bylo pouţito standardních metod a dostupných
vstupních informací. Pouţitá metodika je zmíněna v rámci příslušných
odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v přílohách.
Jednotlivé vlivy na ţivotní prostředí byly hodnoceny v porovnání s
normovanými limity, které jsou obsaţeny v právních předpisech pro sloţky
ţivotního prostředí. V oborech, u nichţ normované limity nejsou stanoveny, je
předpokládaný dopad verbálně zhodnocen.
Základním podkladem byla ověřovací studie vypracovaná
projektovou organizací Atelier 6 spol. s r.o. pod vedením Ing.Arch. Libora
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Číţka. Zdrojem informací pro vypracování oznámení byla i konzultace se
zástupci zadavatele a veřejnoprávních orgánů.
Dalšími podkladem byl detailní průzkum navrhovaného pozemku,
včetně biologických průzkumů a rešerše jednotlivých sloţek ţivotního
prostředí.
Právní normy:
Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí ve znění
zákona č.93/2004 Sb., 163/2006 Sb., č.186/2006 Sb., č.216/2007 Sb.,
č.128/2008 Sb., č.223/2009 Sb., č.227/2009 a č.436/2010 Sb.(úplné znění
pod č.49/2010 Sb.)
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb. č.
92/2004 Sb. a č. 186/2004 Sb., č.695/2004 Sb., č.180/2005 Sb., č.385/2005
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.472/2005 Sb.),
v aktuálním znění.
Nařízení vlády č.597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
Vyhláška č. 12/2009 Sb., o stanovení postupu zjišťování, vykazování a
ověřování mnoţství emisí skleníkových plynů a formuláře ţádosti o vydání
povolení k emisím skleníkových plynů
Vyhláška č.13/2009 Sb., o stanovení poţadavků na kvalitu paliv pro
stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší
Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních
inventur a emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění
nařízení vlády č.476/2009 Sb.
Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
ve znění nařízení vlády č.475/2009 Sb.
Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další
podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.
Vyhláška č.12/2008 Sb. o stanovení postupu zjišťování, vykazování a
ověřování mnoţství emisí skleníkových plynů a formuláře ţádosti o vydání
povolení k emisím skleníkových plynů
Vyhláška č.13/2008 Sb. o stanovení poţadavků na kvalitu paliv pro
stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší
Vyhláška č.205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a
provedení některých dalších ustanovení zákona o ovzduší
Nařízení vlády č. 206/2006 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další
podmínky pro spalování odpadu, (mění nařízení vlády č. 354/2002 Sb.)

LI-VI Praha spol. s r.o.

122

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
Háje – Sportovní areál „Nad přehradou“

Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách
provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a
uţívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky
obsahujícími těkavé organické látky.
Vyhláška MŢP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace
pachových látek, přípustné limity ohroţování zápachem a způsob jejího
zjišťování
Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se
stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední
regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních
zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování
krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování
informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášek č.42/2005
Sb. a 373/2009 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 254/2001 Sb. , č. 274/2001 Sb., č.
13/2002 Sb. , č. 76/2002 Sb.,č. 86/2002 Sb., č.120/2002 Sb., č.309/2002 Sb.,
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 356/2003 Sb.,č. 167/2004 Sb., č.
326/2004 Sb. a č. 562/2004 Sb., č.125/2005 Sb., č.253/2005 Sb., č.381/2005
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 471/2005 Sb.) ve
znění zákonů č. 59/2006 Sb., č.74/2006 Sb., č.186/2006 Sb., č.189/2006 Sb.,
č.222/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č.110/2007 Sb.,
č.296/2007 Sb.., č.124/2008 Sb., č.130/2008 Sb., č.274/2008 Sb., č.41/2009
Sb., č.227/2009 Sb., č.281/2009 Sb. a č.301/2009 Sb.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.
Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a
nebezpečných chemických přípravků
Vyhláška č. 540/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č.221/2004 Sb., kterou
se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných
chemických přípravků, jejichţ uvádění na trh je zakázáno nebo jejichţ
uvádění na trh, do oběhu nebo pouţívání je omezeno, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o
změně některých zákonů (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení
ČR k EU v platnost), ve znění zákonů č.186/2004 Sb.,č.125/2005 Sb., a
č.345/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.440/2008 Sb.) ve znění
zákona č.227/2009 Sb., č.281/2009 Sb. a zákona č. 371/2009 Sb.
Vyhláška č.232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek
a chemických přípravků ve znění pozdějších předpisů vyhláška č.28/2007
Sb., č.389/2008 Sb.
Vyhláška č.234/2004 Sb., o moţném pouţití alternativního nebo jiného
odlišného názvu chemické látky v označení nebezpečného chemického
přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných
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chemických látek a chemických přípravků
Vyhláška č.28/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení
a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve
znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.
Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a
nebezpečných chemických přípravků
Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe, ve znění
vyhlášky č.279/2005 Sb.
Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náleţitostech nakládání se závadnými látkami a
náleţitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Vyhláška č.139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a
nebezpečných chemických přípravků
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně
zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a č.320/2002 Sb., o
změně a zrušení některých zákonů souvisejících s ukončením činnosti
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závaţných
havárií) ve znění pozdějších předpisů č.362/2007 Sb., č. 227/2009 Sb., č.
281/2009 Sb. a č.488/2009 Sb.
Zákon č.488/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci
závaţných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve
znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závaţných havárií), ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002
Sb., č. 356/2003 Sb. (nabyl účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003
Sb.), č. 167/2004 Sb., č.188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné
znění vyhlášeno zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb.,
č. 186/2006 Sb., č.222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb. a 154/2010 Sb.
Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů) ve znění vyhlášky pozdějších předpisů č. 503/2004
Sb.,č.168/2007 Sb., a č.374/2008 Sb.
Vyhláška č.41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva ţivotního
prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
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Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se
vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezení znečištění, o
integrovaném registru znečišťování a změně některých zákonů (zákon o
integrované inspekci), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb., č. 437/2004 Sb.,
č.695/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 222/2006 Sb., úplné znění vyhlášeno pod
č. 435/2006 Sb.
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování
prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů,
podmínky odběru biologického materiálu při provádění biologických
expozičních testů a náleţitosti hlášení prací s azbestem a biologickými
činiteli
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na
výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a
nařízení č. 198/2006 Sb.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002
Sb., č. 356/2003 Sb. (nabyl účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003
Sb.), č. 167/2004 Sb., č.188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné
znění vyhlášeno zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb.,
č. 186/2006 Sb., č.222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb. a 154/2010 Sb.
Vyhláška MŢP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů) ve znění vyhlášky pozdějších předpisů č. 503/2004
Sb.,č.168/2007 Sb., a č.374/2008 Sb.
Vyhláška č.41/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva ţivotního
prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se
vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
Vyhláška Ministerstva ţivotního prostředí č.383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášek č.41/2005 Sb.,
č.297/2005 Sb., č.353/2005 Sb. a č.61/2010 Sb.
Vyhláška č.168/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva ţivotního
prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.
Vyhláška č.95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se
vztahuje postup podle § 55 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného
opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákonů č.289/1995 Sb., nálezu
Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., č.16/1997 Sb., č.123/1998 Sb., č. 161/1999
Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., vyhlášky č.216/2001 Sb., zákonů č.
254/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. , č. 100/2004 Sb., č.
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168/2004 Sb. a č.218/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 460/2004
Sb.) ve znění zákonů č.287/2005 Sb., č.444/2005 Sb., č.186/2006 Sb. a
č.222/2006 Sb., č.96/2007 Sb., č.141/2007 Sb. a č. 349/2009 Sb.
Vyhláška č.141/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva ţivotního
prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění vyhlášek č. 105/1997 Sb., č.200/1999 Sb., č. 85/2000 Sb., č. 190/2000
Sb., č.116/2004 Sb., č.381/2004 Sb., č.573/2004 Sb., č.574/2004 Sb.,
č.452/2005 Sb., č.175/2006 Sb., č.425/2006 Sb., č.96/2007 Sb., č.141/2007
Sb., a č. 267/2007 Sb.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
zákonů č. 10/1993 Sb. a č.98/1999 Sb. (úplné znění zákon č. 231/1999 Sb.) ,
ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb.,č. 444/2005 Sb., č. 186/2006
Sb., č. 222/2006 Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění zákonů č.76/2002 Sb., č.320/2002 Sb., č.274/2003 Sb.,
č.20/2004 Sb., č.413/2005 Sb., č.444/2005 Sb., č.186/2006 Sb., č.222/2006
Sb., a č. 342/2006 Sb.
Zákon č.150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náleţitosti povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech (nabyl účinnosti dnem 1.března 2003 s výjimkou § 6 odst. 11, který
nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2008), ve znění nařízení vlády č.229/2007 Sb.
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992
Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických poţadavcích na
výstavbu, ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb.
Vyhláška č.398/2009 Sb.,
o
obecných
zabezpečujících bezbariérové uţívání staveb

technických

poţadavcích

Vyhláška č.195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice
územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek
při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických
zařízení
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
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Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných poţadavcích na vyuţití území
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci
Pouţitá literatura:
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech Česká republika –2008,
ČHMÚ Praha 2009
Územní plán hlavního města Prahy
Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů"
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŢP č.36 – Emisní faktory pro motorová
vozidla
Webové stránky města hlavního města Prahy, ČHMÚ, MŢP a další
Farkač J., Král D., Škorpík M. (2005):Černý a červený seznam ohroţených
druhů České republiky: Bezobratlí. AOPK ČR. Praha
Hudec, K., Šťastný, K. a kol. (2005): Fauna ČR. Ptáci – Aves 2/I, 2/II,
Academia, Praha.
Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (2001):Katalog biotopů České republiky. AOPK
ČR. Praha.
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J., Štěpánek J. eds.
(2002): Klíč ke květeně ČR. Academia. Praha
Procházka F. a kol. (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České
republiky (stav v roce 2000). Praha.
Šťastný K., Bejček V., Hudec K. (2006):Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR
v letech 2001-03. Aventinum Praha.
V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní pouţité
metody a základní údaje potřebné při hodnocení vlivů.
Metody pouţité při hodnocení vlivů stavby:
Vliv

Metoda hodnocení

Imisní zatíţení z
dopravy

Modelový výpočet,
rozptylová studie

Emisní faktory MEFA,
dopravní zátěţ

Hluk z provozu
a dopravy

Měření, modelový
výpočet

Podklady od projektanta a
investora, sčítání dopravy a
měření hluku
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Fauna

Místní šetření

Biologické průzkumy

Flóra

Místní šetření

Biologické průzkumy

Vliv na jakost
vod

Bilanční výpočet
splaškových
odpadních vod

Mnoţství vypouštěných vod,
znečištění odpadních vod

Krajinný ráz

Metodika
hodnocení
krajinného rázu

Terénní průzkum

Vliv na půdu

Bilance, návrh
vynětí ze ZPF

Podklady od projektanta a
investora

D.VI.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH
A NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v
dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé sloţky
ţivotního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy
stavby.
Zvýšení stupně objektivity je moţné dosáhnout uplatněním poznatků z
výstavby a provozu obdobných investičních záměrů.
Podklady pro zpracování oznámení záměru odpovídají stádiu
projektových příprav, v němţ se oznámení předkládá. Zpřesňování podkladů
proběhne v rámci dalších stupňů přípravné dokumentace k výstavbě.
Lze však jednoznačně konstatovat, ţe v průběhu zpracování
Oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které
by významně sniţovaly vypovídací schopnost odhadu vlivů na ţivotní
prostředí. Jedná se o výstavbu sportovního areálu, tedy o záměr, u něhoţ
nelze předpokládat výskyt takových negativních vlivů, které by nebyly v tomto
oznámení zhodnoceny.
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ČÁST E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Popis navrţených variant řešení
Varianta navrţená investorem – firmou Oddita a.s. – vychází
z Územního plánu hlavního města Prahy.
Vytipovaná lokalita je pro investora jako prakticky jediná vhodná, a to
jak svým umístěním a velikostí, tak i stávajícím druhem a vyuţitím pozemků.
Varianta, která je v tomto oznámení popisována, vyplynula z postupného
zpracování hmotových urbanisticko-architektonických studií zástavby s cílem
ověřit prostorové moţnosti lokality a míru vyuţití území.
Podle platného územního plánu města se lokalita pro navrhovanou
výstavbu sportovního areálu nachází v ploše SP – sportu a je územím pro
umístění staveb a zařízení pro sport a tělovýchovu.
Veškeré činnosti v rámci daného investičního záměru výstavby budou
prováděny výhradně na pozemcích ve vlastnictví investora a hlavního města
Prahy v souladu s územním plánem města. Navrţené vyuţití je ale v této
ploše výjimečně přípustné.
Jak bylo podrobně uvedeno v kapitole B.I.5 tohoto oznámení, výsledný
návrh, který je v tomto oznámení popisován, byl zvolen jako nejvhodnější ze
všech uvaţovaných.
Srovnávací variantou je varianta nulová
Nulová varianta představuje stav bez realizace stavby a ponechání
plochy s neudrţovanou náletovou zelení ve stávajícím stavu.
Aktivní varianta - Realizace stavby
Navrţená lokalita se pro daný záměr jeví jako vhodná a vzhledem ke
skutečnosti, ţe je třeba řešit rozšíření moţností sportovních aktivit v daném
oblasti, je jedinou reálnou variantou.
Pro realizaci stavby lze pouţít následující argumenty:
Potřeba vybudování tohoto typu zařízení pro sportovní vyţití obyvatel
Prahy 11;
Zvolené pozemky jsou svojí velikostí, tvarem a umístěním pro daný
záměr vhodný;
V okolí pozemků se vyskytují stávající inţenýrské sítě, na něţ lze
sportovní areál napojit;
Soulad s územním plánem.
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Na základě výše uvedených aspektů se architektonický návrh
výstavby sportovního areálu na dané lokalitě jeví jako vhodný pro
realizaci hodnoceného záměru.

ČÁST F.

ZÁVĚR

Záměrem investora je výstavba sportovního areálu „Nad přehradou“.
Cílem výstavby je vybudování sportovního komplexu slouţící pro širší
městskou oblast doplněné potřebným zázemím, obchody, restauracemi,
administrativou, sluţebními byty a ubytovacími kapacitami.
Popisovaný návrh byl zvolen jako výsledné řešení jiţ od roku 2008
postupně zpracovávaných studií.
Zvolená lokalita je z hlediska navrhované výstavby sportovního areálu
v souladu s platným územním plánem.
Záměr si vyţádá vynětí pozemků ze ZPF. Pozemky určené k plnění
funkce lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.
Při realizaci stavby bude nutné odstranit větší část stávající zeleně na
pozemku určeném pro výstavbu.
Výstavbou ani provozem sportovního areálu nedojde k významnému
zásahu do ţivotního prostředí ani nedojde k ohroţení zdraví obyvatel.
Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je v tomto případě
je Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
ţivotní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
zařazen do kategorie II, přílohy č.1 k citovanému zákonu (záměry
vyţadující zjišťovací řízení).
Záměr naplňuje dikci bodu 10.10 – Rekreační a sportovní areály,
hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle
zvláštních právních předpisů (zákona č. 114/1992 Sb. § 45i odst.1, ve
znění zákona č. 218/2004 Sb.)
Záměr zároveň naplňuje dikci bodu 10.6 – Skladové nebo obchodní
2
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáţe s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
V tomto případě bude ve sportovním areálu zřízeno celkem 424
parkovacích stání.
Při zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na ţivotní
prostředí poţadované v příloze č.3 zákona č.100/2001 Sb. Předloţené
oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové
dokumentace záměru, legislativních předpisů a rešerše základních sloţek
ţivotního prostředí. Na základě výše zpracovaného oznámení je patrné, ţe
záměr bude mít určitý vliv na okolí, a to zejména z hlediska emisí a hluku z
automobilové dopravy.
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Z výsledků výpočtu akustické studie vyplývá, ţe provoz sportovního
areálu zajistí splnění denních i nočních limitů dle nařízení vlády č.148/2006
Sb. v chráněném venkovním prostoru u fasád nejbliţších obytných domů.
Jedinou dotčenou obcí je Praha 11.
Zpracovatel Oznámení záměru Háje – sportovní areál „Nad
přehradou“ při svém hodnocení dospěl k závěru, ţe realizací této stavby
nebude přírodní prostředí výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z
ekologického hlediska přijatelná. Stavba je v souladu s platnou územně
plánovací dokumentací. Jedná se o stavbu, jejímţ cílem je zlepšit
moţnosti sportovního vyţití občanů Prahy 11 a okolí.
Výstavbu sportovního areálu „Nad přehradou“ lze tedy doporučit
k realizaci.
Podpis oprávněné osoby – zpracovatele oznámení:

............................................................
Ing. Jiří Blaţek, CSc.
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ČÁST G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Investor – firma Oddity a.s. – se rozhodl pro výstavbu sportovního
areálu Háje „Nad přehradou“ na nezastavěném pozemku umístěném nad
ulici Výstavní.
Záměrem investora je vybudování sportovního komplexu slouţící pro
širší městskou oblast doplněné potřebným zázemím, obchody, restauracemi,
administrativou, sluţebními byty, byty a ubytovacími kapacitami (hotel) aby
komplex tohoto rozsahu mohl plnohodnotně fungovat.
Navrţené objekty budou umístěny na pozemcích parc. č.537/33,
537/46, 537/50, 537/83, 576/15, 576/68, 598/1 v k.ú. Háje, Praha 11.
Podle platného územního plánu hlavního města Prahy se lokalita
pro navrhovanou výstavbu sportovního areálu nachází v ploše SP – tedy
ploše určené pro sport.
Veškeré činnosti v rámci daného investičního záměru výstavby budou
prováděny v souladu s územním plánem města.
Jak bylo uvedeno v kapitole B.I.5 tohoto oznámení, výsledná varianta,
která je v tomto oznámení popisována, vyplynula z postupného zpracování
hmotových urbanisticko-architektonických studií zástavby s cílem ověřit
prostorové moţnosti lokality a míru vyuţití území.
Investiční záměr investora odpovídá vymezení činností, pro které je
dané území určeno. Dotčené pozemky jsou dle výpisu z katastru nemovitostí
zařazeny jako druh pozemku „orná půda“
Realizace záměru vyţaduje zábor orné půdy a zásah do ZPF.
Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.
Na dotčených pozemcích byl proveden biologický průzkum včetně
dendrologického průzkumu. Z výsledků těchto průzkumů vyplývá, ţe na
dotčených pozemcích se nevyskytují chráněné druhy rostlin a zvířat .
V místě investičního záměru se nachází poměrně značné mnoţství
dřevin, které by měly ustoupit plánované stavbě.
Při zhodnocení celkového charakteru stávající vegetace v lokalitě lze
zkonstatovat, ţe se jedná převáţně o ovocné dřeviny s průměrnou či
podprůměrnou sadovnickou hodnotou, danou především stářím porostu a
celkově zanedbanou údrţbou. Většina dřevin je zapojena v souvislých,
neproniknutelných porostech podél procházející zpevněné komunikace;
sadovnicky hodnotné solitérní dřeviny (dokonale zdravé, s odpovídajícím
habitem druhu) se v dotčené lokalitě takřka nevyskytují.
Název záměru:
Háje - sportovní areál „Nad přehradou“
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Základní údaje o investorovi a oznamovateli stavby:

A.1

Oznamovatel a zpracovatel projektové dokumentace:
Atelier 6, spol. s r.o.
Rokycanova 30, 130 00 Praha 3,
IČO : 26 16 35 35
Ing.arch. Libor Číţek,
Ing.arch. Ondřej Moravec
Ing.arch. Martin Spilka
Tel.: 222 590 946, 222 591 250
Fax.: 222 590 945
e-mail: a6@a6.cz
http : www.a6.cz

A.2

Jméno, příjmení, pracoviště a telefon oprávněného
zpracovatele:
Ing. Jiří Blaţek, CSc.
LI-VI Praha, spol. s r.o.
Jana Ţelivského 8
130 00 Praha 3
telefon: 222 580 933
e-mail: blazek@livi.cz

A.3

Investor:
ODDITY a.s.,
Radlická 663/28, 150 00 Praha 5,
IČO : 282 21 893,
Zástupce oznamovatele a investora:
Mgr. David Michal
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Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na ţivotní prostředí
Háje – sportovní areál „Nad přehradou“ zjišťovací řízení a bylo vypracováno
podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu dle přílohy č.3.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
ţivotní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
sportovní areál Háje – „Nad přehradou“ zařazen do kategorie II, přílohy č.1
k citovanému zákonu (záměry vyţadující zjišťovací řízení).
Záměr naplňuje dikci bodu 10.10 – Rekreační a sportovní areály,
hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle
zvláštních právních předpisů (zákona č. 114/1992 Sb. § 45i odst.1, ve
znění zákona č. 218/2004 Sb.)
Záměr zároveň naplňuje dikci bodu 10.6 – Skladové nebo obchodní
2
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáţe s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
V tomto případě bude ve sportovním areálu zřízeno celkem 424
parkovacích stání.
Pro stavby kategorie II je vyţadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na ţivotní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona.
Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je v tomto
případě je Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor posuzování vlivů na
ţivotní prostředí a integrované prevence.
Z hlediska vlivů na ţivotní prostředí a zdraví obyvatel lze jednoznačně
konstatovat, ţe záměr bude mít určitý negativní vliv na své okolí, a to
v důsledku emisí a hluku z obsluţné dopravy osobními automobily. Dále
budou hlukovou situaci ovlivňovat technická zařízení umístěná zejména na
střechách objektů areálu.
Vliv dopravy spojené s provozem sportovního areálu na znečišťování
ovzduší byl vyhodnocen rozptylovou studií a bylo zjištěno, ţe provoz
sportovního areálu „Nad Přehradou“ Praha 11 - Háje k imisním koncentracím
v okolí přispěje malým dílem a ani v součtu s pozadím nezpůsobí
překračování imisních limitů znečišťujících látek ve svém okolí.
Hluk provozu sportovního areálu byl vyčíslen v akustické studii a bylo
zjištěno, ţe provoz sportovního areálu nezpůsobí překročení přípustných
hygienických limitů hluku u nejbliţších obytných domů.
Pozemky pro navrhovanou výstavbu sportovního areálu umoţňují
bezproblémové napojení na inţenýrské sítě.
Provozem sportovního areálu budou vznikat splaškové odpadní vody,
které budou odvedeny do kanalizace.
Dešťovou kanalizací budou dešťové vody svedeny do retenční nádrţe
– suchého poldru, který bude umístěn uvnitř řešeného území, v blízkosti
křiţovatky Výstavní – Exnárova.
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Regulovaný odtok z poldru bude dále odveden mimo řešené území
otevřeným příkopem délky cca 300 m do Hostivařské vodní nádrţe.
Při vhodném vedení a kontrole stavby nezpůsobí výstavba sportovního
areálu ţádné nenapravitelné škody okolní přírodě, nedojde ke znečištění
půdy ani vody ani k ohroţení chráněných druhů rostlin a ţivočichů.
Stávající dřeviny byly ohodnoceny dendrologickým průzkumem a byla
navrţena vhodná náhrada za pokácené dřeviny.
Z údajů uvedených v částech C a D tohoto oznámení je moţno zjistit
všechny předpokládané vlivy navrhovaného provozu na okolí. Vyplývá z nich,
ţe výstavba sportovního areálu neovlivní ţivotní prostředí ve svém okolí nad
míru povolenou platnými zákony a předpisy a ţe nedojde k ohroţení zdraví
obyvatelstva.
Podle vyjádření Stavebního úřadu MČ Praha 11 je navrhovaná
výstavba v souladu se schváleným územním plánem a navrhované vyuţití je
plně v souladu s územně plánovací dokumentací.
Závěrem tohoto netechnického shrnutí je moţno konstatovat, ţe
zpracovatelé oznámení záměru Háje – sportovní areál „Nad přehradou“
při svém hodnocení dospěli k závěru, ţe realizací této stavby nebude
přírodní prostředí ani zdraví obyvatel výrazně negativně ovlivněno a
stavba bude z ekologického hlediska přijatelná.

Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci.
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ČÁST H.

PŘÍLOHY

SEZNAM PŘÍLOH:
H.I.

Situace širších vztahů

H.I.2.

Situace širších vztahů 1 : 2 000

H.II.1

Půdorysy PP a 1.NP

H.II.2

Řezy

H.II.3

Pohledy

H.III.1.

Koordinační situace

H.III.2

Situace stavby Sportovního areálu "Nad Přehradou" 1:500

H.IV.

Fotopříloha – stávající stav pozemku a okolí, vizualizace
sportovního areálu

H.V.

Rozptylová studie

H.VI.

Akustická studie

H.VII.

Biologické průzkumy

H.VIII.

Inventarizace dřevin

H.IX.

Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz

H.X.

Měření hluku ze stávající dopravy

H.XI.

Vyjádření odboru územního rozvoje MČ Praha 11 z hlediska
územně plánovací dokumentace

H.XII.

Vyjádření odboru ochrany prostředí, oddělení posuzování vlivů na
ŢP Magistrátu hlavního města Prahy k NATURA 2000

H.XIII.

Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby
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