HLA VNt MÌSTO PRAHA
MAGISTRA T HLA VNtHO MÌST A PRAHY
ODBORŽIVOTN1HO PRosTØEm

V Praze dne 9.5.2003
È.j.:MHMP-40299/2003/0ZP/VI/EIA/046-2/Vè
Vyøizuje: Mgr.Vèislaková

podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých
souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí)

Identifikaèní údaje:
Název: Pøístavba Parkhotelu Praha, Praha 7
Zaøazení zámìru dle zákona: bod 10.6, kategorie II, pøílohy è. 1
Prùmyslové zóny a obchodní zóny vèetnì nákupních støedisek o celkové výmìøe
3000 m2 zastavìné
plochy; areály parkoviš• nebo garáží se zastavìnou
plochou
1000

nad
nad

m2.

Kapacita (rozsah) zámìru: Pøístavbaareálu Parkhotelu Praha je navržena jako samostatná
hotelová budova, která bude stejnì vysoká jako budova stávající a bude také stejného
architektonického i funkèního charakteru. Obì budovy budou vzájemnì propojeny v pøízemí
a v podzemních podlažích. Objekt bude mít vlastní podzemní garáže se 136 parkovacími
místy. Vytápìní budovy bude z CZT.

Charakter zámìru: Pøístavbanové hotelové budovy
Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Zahájení:
Ukonèení:

2004
2006

Oznamovatel: Parkhotel Praha a.s
Veletržní 20
170 00 Praha 7

Praha
Praha
Praha 7
Holešovice

Souhrnné vvpoøádánípøipomínek:
Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:

..
.
.
.

Hlavní mìsto Praha

Mìstská èást Praha7
Ministerstvozdravotnictví
OdborživotníhoprostøedíMHMP
OdborvýstavbyMHMP

. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
. Èeská inspekceživotníhoprostøedí
. Miloslava Votrubová, Heømanova35, 17000

Praha 7

Žádné z vyjádøení dotèených orgánù státní správy ani mìstské èásti neobsahovalo
doporuèení podrobit zámìr dalšímu posuzování podle zákona è. 100/2001 Sb.
Nesouhlas s výstavbou ve svém vyjádøenívyslovila paní Votrubová.
V jednotlivých vyjádøeních byly uplatnìny následující pøipomínkya požadavky:

Vyjádøení Ministerstva zdravotnictví

je pouze formálního charakteru. Požaduje, aby
bylo respektováno stanovisko místnì pøíslušného orgánu ochrany veøejného zdraví
(Hygienická stanice hl. m. Prahy).
Odbor výstavby MHMP ve svém vyjádøení podotýká, že pøi zpracování dalšího stupnì
projektové
dokumentace
je
nutné
se obrátit
na správce veøejné kanalizace a
vodovodu a zpracovatele Generelu odvodnìní hl.m.Prahy Pražskou
vodohospodáøskou
spoleènost a.s., Cihelná 4, Praha 1 s žádostí o poskytnutí podkladù.
Odbor životního
prostøedí MHMP z hlediska ochrany pøírody a krajiny upozoròuje, že
je tøeba zvážit použití sortimentu etážové zelenì (pøevislé formy stromù a solitérní menší
stromy) na konstrukci (støechy nadzemních podlaží) s ohledem na odpovídající mocnost
zeminy (minimální požadavek èiní 1 m) a stanovištních nárokù jednotlivých taxonù.
Sortiment by mìl být spíše uzpùsoben extenzivnìjší formì péèe. Pøi založení vnìjší øady
stromoøadí podél chodníku ul. Dukelských hrdinù a ve zpevnìných plochách. by mìly být
použity výpìstky s prùbìžným kmenem, aby bylo možno v budoucnu navýšit podchozí,
pøíp. podjezdovou výšku. Pøi rozmístìní jednotlivých výsadeb, zejména ve zpevnìných
plochách, by nemìlo docházet ke støetu s vedením inženýrských sítí.

Hygienická stanice hl. m. Prahy ve svém vyjádøení konstatuje, že do dokumentace pro

stavební øízeníbude požadovathodnoceníhluku ze stavební èinnosti a také prùkaz, že
hluk z provozu restaurací, bowlingu, squashe a dalších provozoven služeb nepøekroèí
v hotelových pokojích hygienické limity hluku (~. LpAmax25
dB v noèní dobì).
Hlavní

mìsto

Praha

se zámìrem

souhlasí a konstatuje,

že není nutné jej podrobit

dalšímu posouzení podle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí.
Požaduje však, aby všechny pøipomínky uvedené ve vyjádøení byly zapracovány v dalších
stupních projektové pøípravy:
. Zámìr bude považován za pøípustný pouze za podmínky, že míra využití plochy
ZUB (zvláštní plocha pro velké ubytovací komplexy) nepøesáhne míru využití
pøedepsanou pro sousední rozvojovou plochu pøi ulici Veletržní, ~ koeficient
podlažních ploch nepøesáhne KPP = 1,8 a koeficient zelenì pro 7 a více podlaží
bude min. KZ = 0,45. Pøi celkové ploše uvádìné v oznámení (12 059 m1 to
znamená max. 21 700 m2 celkových hrubých podlažních ploch ubytovacího
komplexu a min. 5 426 m2 zelenì zapoèítané dle metodického pokynu.
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V pøedloženém oznámení není uvedena bilance hrubých podlažních ploch.
Doporuèuje dokumentaci doplnit o výpoèty míry využití podle metodického
pokynu.
Za nedostatek oznámení považuje, že kvalitní rozbor stávajících ploch zelenì
postrádá základní situaci souèasného stavu pro grafickou orientaci v území
(vyznaèení popisovaných zón, pøípadnì limity zelenì v nich). V následujícím
stupni projektové dokumentace ji požaduje doplnit.
Doporuèuje také provìøit a doložit, zda všechny døeviny zjištìné prùzkumem
v roce 2001 jsou ještì v lokalitì a zda pøípadnì nedošlo k èásteèné likvidaci,
uvedené srovnání hodnot zpevnìných ploch a zelenì nevypovídá nic o jejich
kvalitì.
Požaduje objasnit pojem "støechy". Není jasné, zda se jedná o zastavìné plochy
objektù nebo støechy, které jsou zazelenìné. Z tabulky není patrné, zda plochy
zelenì "støechy"jsou pouze graficky zmìøené a nebo z hlediska podílu zelenì i
pøepoèítané pomocí ukazatelù, èímž se získá hodnota zapoèitatelné .plochy
zelenì srovnatelná s limity stanovenými pro rozvojová a transformaèní území v

.
.

ÚPn.
Mìlo by být vysvìtleno, zda plochy pro výsadby zelenì, které jsou v kontaktu
s ulicí Dukelských hrdinù, jsou naprosto bez sítí a umožòují výsadby stromù.
V dalším stupni dokumentace doporuèuje pøidat v pøíloze i rozložení izofon
v øešeném území ze stávající výstavby i s navýšením po realizaci (zejména
doprava do garáží) s vlivem na nejbližší obytnou zástavbu a vlastní hotel.
Bude nutné vyhodnotit dopad emisí z obslužné dopravy hotelu a automobilového
provozu na pøilehlých komunikacích, vèetnì emisí ze všech stacionárních a
plošných zdrojù v dané oblasti, spolu s pøenosem zneèištìní ze sousedních
území.
V dalším stupni projektové dokumentace bude nutné realizovat podrobný
inženýrsko-geologický prùzkum a prùzkum radonového indexu lokality.
Navržený poèet parkovacích stání areálu je tøeba doložit potøebným bilanèním
výpoètem dopravy v klidu podle platné vyhlášky è. 26/1999 Sb. hl.m.Prahy, o
obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze. V tomto pøípadì by
parkovací kapacita dle pøedmìtné vyhlášky mìla být 153 parkovacích stání, což
návrh splòuje. Není však zøejmé, zda vareálu hotelu není tøeba do bilancí
dopravy v klidu zapoèítat ještì další funkce.
Navrženou úpravu u vjezdu do areálu v ulici Veletržní je tøeba v navazující
dokumentaci doložit spolu s vodorovným znaèením pøilehlého úseku pøedmìtné
komunikace. S ohledem na znaèné automobilové zatížení ulice Veletržní a
bezpeènost provozu doporuèuje provìøit možnost pøemístìní navržených
parkovacích stání na této komunikaci (u vjezdu k hotelu) do vnitroareálového
prostoru.

Mìstská

èást Praha 7 souhlasí se závìry oznámení, které prokazují, že pøístavba
Parkhotelu Praha nebude mít na životní prostøedí témìø žádné negativní dopady, a proto
není nutné zámìr dále posuzovat.

Èeská inspekce životního prostøedí ve svém vyjádøení konstatuje, že k uvedenému
oznámení nemá pøipomínky.
Paní Miloslava Votrubová ve svém vyjádøení uvedla, že nesouhlasí s výstavbou až do
vybudování okruhu, zpochybòuje vìrohodnost údajù v oznámení (zastává názor, že údaje
uvedené v oznámení nejsou korektní, když zpracovatele platí investor), vyslovila obavy o
bezpeènost dìtí, které budou pøecházet ul. Veletržní a Strojnickou. Dále si stìžuje na
nedostateènou informovanost obèanù o pøipravovaných zámìrech.
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Pøíslušný orgán dospìl k závìru, že pøipomínky uplatnìné v jednotlivých vyjádøeních jsou
øešitelné v navazujících øízeních, a není tudíž potøeba zámìr podrobit posouzení podle
zákona È. 100/2001 Sb.

Závìr:
Zámìr Pøístavba Parkhotelu Praha, Praha 7 naplòuje dikci bodu 10.6, kategorie II,
pøílohy È. 1 zákona è.100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí. Proto bylo dle §
7 citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude
posuzován podle citovaného zákona.

Na základì zjiš•ovacího øízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospìl
pøíslušnýorgán k závìru, že zámìr

PøístavbaParkhotelu Praha, Praha 7
nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeníchzohlednit výše uvedené
pøipomínky.
Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.

(::::h_i~.(

JUDr. Helena Dob i á š o v á
øeditelkaodboru

Magistrát ni. m. Pran~
odbor životnlho prostfedl

Mariánskénim 2
Praha 1
let
Pøílohy:

. vyjádøení hlavního mìsta Prahy
. vyjádøení mìstské èásti Praha 7
. vyjádøení Ministerstva zdravotnictví
. vyjádøeníodboru životního prostøedíMHMP
. vyjádøeníodboru výstavby MHMP
. vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy
. vyjádøeníÈeské inspekce životního prostøedí
. vyjádøení Miloslavy Votrubové
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Vìc: Vvjádøeníhlavního mìsta Prahv k oznámení zámìru ..PøístavbaParkhotelu Praha,
Praha 7" podle zákona è. 100/2001Sb.. o posuzování vlívù na žívotní prostøedí

Podklady
Pøedložený zámìr spadá dle zákona è. 100/2001 Sb. do kategorie II bodu 10 6 Prùmyslové
zóny a obchodní zóny vèetnì nákupních støediseko celkové výmìøe nad 3000 m2 zastavìné
plochy; areály parkoviš• nebo garáží se zastavìnou plochou nad 1 000 m2. Pøedmìtem
zámìru je dostavba areálu Parkhotelu Praha v Praze 7 Holešovicích, který se nachází mezi
ulicemi Veletržní, Strojnická a Dukelských hrdinù. Dostavba zahrnuje výstavbu nové budovy
na ploše stávajícího parkovištì a plochách sadových úprav. Nová samostatná hotelová
budova bude mít 2 podzemní podlaží, 12 podlaží nadzemních, 13. nadzemní podlaží
ustupující a bude mít stejnou výšku jako budova stávající. Obì budovy budou vzájemnì
propojeny na úrovni pøízemí a v podzemních podlažích. Úèelem zámìru je rozšíøení
hotelových služeb a zvýšení ubytovací kapacity. Stávající ubytovací kapacita hotelu je 380
lùžek, navrhovaná dostavba o nový objekt by ubytovací kapacitu hotelu mìla rozšíøit na 762
lùžek, tedy na dvojnásobek. Bude také vybudován kongresový sál a fitness centrum
s bazénem. Parkhotel po pøestavbì bude mít hromadnou podzemní garáž o kapacitì 136
parkovacích stání a na povrchu (vèetnì parkovacího pruhu pøiul. Veletržní) bude 17 stání
pro osobní vozidla a 4 stání pro autobusy
Vyjádøení hlavního mìsta Prahy k oznámení podle pøílohy è. 3 k zákonu 100/2001 Sb.
..Pøístavba Parkhotelu Praha, Praha 7"

Z hlediska

.

územního

plánu (dále jen ÚPn)

Umístìní zámìru
- pøedmìtný zámìr se nachází v ploše urèene pro funkci ZUB - zvlaštní plocha
pro velké ubytovací komplexy
- funkènì je zámìr s tímto urèením v souladu; jedná se však o plochu, která byla
klasifikována jako nerozvojová, a tudíž ani nebyla stanovena míra využití
- vzhledem k tomu, že navrhovaný roz\/oj není zanedbatelný (pøedstavuje
zdvojnásobení kapacity hotelu), považujeme jej za pøípustný pouze
za podmínky, že míra využití plochy ZUB nepøesáhne míru využití
pøedepsanou pro sousední rozvojovou plochu pøi ulici Veletržní, tj. koeficient
podlažních ploch nepøesáhne KPP = 1,8 a koeficient zelenì pro 7 a více
podlaží bude min. KZ = 0,45; pøi celkové ploše uvádìné v oznamení (12 059
m2) to znamená max. 21 700 m2 celkových hrubých podlažních ploch
Mariánské námìstí 2. 110 {)1 Praha 1
tel: +420-236001111, fax: +420-236007048
e-mail: praha@cityofprague.cz

ubytovacího komplexu a min. 5 426 m2 zelenì zapoèítané dle platného
metodického pokynu
v pøedloženém oznámení není uvedena bilance hrubých podlažních ploch,
podle našeho odhadu však zámìr uvedené hodnoty pøesahuje, doporuèujeme
dokumentaci doplnit o výpoèty míry využití podle metodického pokynu
Z hlediska mìstské zelenì
konstatujeme, že v území dojde k posílení rùzných typù zelenì a zejména
zásadní výsadbì stromù

-

bohužel

-

dokumentaci k ÚR jednotlivé profesní èásti vyjádøit komplexnì na jednom
místì i s provázaností na objekty - stávající, navrhované (mocnosti
vegetaèních souvrství na støešní konstrukci), inženýrské sítì a komunikace,
aby bylo možné potvrdit správnost a optimálnost øešení
.
za nedostatek oznámení považujeme, že kvalitní rozbor stávajících ploch
zelenì postrádá základní situaci souèasného stavu pro grafickou orientaci
v území; není nutné zakreslovat každý strom a keø, ale vyznaèení
popisovaných zón pøípadnì limitù zelenì v nich; v následujícím stupni
požadujeme doplnit

-

oznámení

doporuèujeme

je

nepøehledné

a zmateèné;

doporuèujeme

v rámci

také provìøit a doložit, zda všechny døeviny (stromy a keøe)

zjištìné prùzkumem v roce 2 001 (v textu 2 000) jsou ještì v lokalitì, a zda
pøípadnì nedošlo k èásteèné likvidaci, uvedené srovnání hodnot zpevnìných
ploch a zelenì na str. 33 nevypovídá nic o jejich kvalitì

-

vysvìtlit

-

které jsou zazelenìné; z tabulky není jasné, zda plochy zelenì "Støechy"jsou
pouze graficky zmìøené a nebo z hlediska podílu zelenì i pøepoèítanépomocí
ukazatelù, èímž se získá hodnota zapoèitatelné plochy zelenì srovnatelná
s limity stanovenými pro rozvojová a transformaèní území v ÚPn
nelze ovìøit, kde dochází k 2/3 nárùstu zelenì na rostlém terénu, dále by mìlo
být vysvìtleno, zda plochy pro výsadby zelenì, které jsou v kontaktu s ulicí
Dukelských hrdinù, jsou naprosto bez sítí a umožòují výsadby tak velkých
stromù

-

údaj "Støechy"; myslí se tím zastavìné

nenacházíme

také v zakladních

plochy objektù a nebo støechy,

údajích celkovou rozlohu zájmového

území;

pokud se mluví na str. 33 o 50 % zelenì, pak celková zájmová plocha
dostavby hotelu musí být 12 059m2, pøi tìchto úvahách by každá støecha
(stávající i navržená) na Parkhotelu byla zelená
Z hlediska

ochrany ovzduší
- je nutné vyhodnotit dopad emisí z obslužnì dopravy hotelu a automobilového
provozu na pøilehlých komunikacích, vèetnì emisí ze všech stacionárních a
plošných zdrojù v dané oblasti, spolu s pøenosem zneèištìní ze sousedních
území

Z akustického hlediska
nemáme zásadních pøipomínek, v dalším stupni dokumentace doporuèujeme
pøidat v pøíloze i rozložení izofon v øešeném území ze stavající výstavby
i s navýšením po realizaci (zejména doprava do garáží) s vlivem na nejbližší
obytnou zástavbu a vlastní hotel
Z geologického
-

hlediska

v dalším stupni projektové dokumentace je nutné realizovat podrobný
inženýrskogeologický prùzkum a prùzkum radonového indexu lokality

Z hlediska dopravy

2

pøedpokládaný rozsah zdrojové a cílové dopravy je odvozen z navržené
parkovací kapacity areálu Parkhotelu, upozoròujeme, že navržený poèet
parkovacích stání areálu je tøeba doložit potøebným bilanèním výpoètem
dopravy v klidu podle platné vyhlášky È. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných
technických
požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze; v pøípadì
ètyøhvìzdièkového hotelu by parkovací kapacita hotelu ve vztahu k poètu
lùžek dle pøedmìtne vyhlášky mìla být (762 : 3) x 0,6 = 153 stání, což návrh
splòuje, není však zøejmé, zda v areálu hotelu není tøeba do bilancí dopravy
v klidu zapoèítat ještì další funkce
navrženou úpravu u vjezdu do areálu v ulici Veletržní je tøeba v navazující
dokumentaci doložit spolu s vodorovným znaèením pøilehlého úseku
pøedmìtné komunikace, s ohledem na znaèné automobilové zatížení
ul. Veletržní a bezpeènost provozu doporuèujeme provìøit možnost pøemístìní
navržených parkovacích stání na této komunikaci (u vjezdu k hotelu)
do vnitroareálového prostoru
k detailnímu technickému a provoznímu øešení areálu se není možné
na základì doložených grafických pøíloh komplexnì vyjádøit; posouzení
technického øešení návrhu však není pøedmìtem oznámení EIA
v pøedloženem oznámení jsou doloženy dopravnì-Inženýrské údaje za
r. 2003, které byly, jak je uvedeno, získány od Ústavu dopravního inženýrství
(dále jen ÚDI); vzhledem k tomu, že MHMP-SURM dosud nemá k dispozici
údaje o zatížení komunikaèní sítì v r. 2003, je tøeba do dokumentace doplnit
kopii pøedávacího dopisu s uvedenými daty nebo ÚDI musí uvedená data
potvrdit
upozoròujeme. že pro potøeby posuzování vlivu staveb na životní prostøedíje
nutné vycházet z oficiálních aktuálních údajù zatížení komunikaèní sítì
hl. mìsta, které poskytuje pro všechny posuzované èasové horizonty ÚDI
nebo MHMP-SURM

Hlavní mìsto Praha po seznámení se všemi okolnostmi oznámení se zámìrem souhlasí a
konstatuje, že není nutné jej podrobit dalšímu posouzení dle zákona è. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedí. Požaduje však, aby všechny pøipomínky uvedené ve
vyjádøení byly zapracovány v dalších stupnich projektové pøípravy.

S pozdravem

Vážená paní
JUDr. Helena Dobiášová
øeditelka OŽP MHMP

zde
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PRAHNDATUM

VYØIZUJE / LINKA
Ing.H. Horská/4151

109.04.2003

-

VÌC: VyjádøeníMÈ Praha7 k zámìru Pøístavba
ParkhoteluPraha,Praha7

V pøílozeVám zasílámusneseníRMÈ P7 è. 0386/03- R, z 08.04.2003,kterým sevyjadøujek zámìru Pøístavba
Parkhotelu,Praha7, který je zaøazen
v II. katego.rÍÍbodu 10.06.pøílohyè. 1 zák. è. 100/2001Sb.

/'
S pozdravem

Ing. H.Horská
ved. OŽP ÚMÈ P7

Mìstská
èás' Praha 7
é èásti
Úøad mìsts
odbor životníhc )rostøedl
PRAHA7. nábø.Kpt laroše1000

Pøíloha:UsneseníR MÈ P7

IÈO
063754

BANKOVNÍ SPOJENÍ
Èeská spoøitelna
È. Ú. : 2000870339/ 0800

TELEFON
20141111

FAX

MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 7
USNESENÍ RADY MÈ Praha 7 è. 0386/03-R, z 08.04.2003
na stanoviskoMÈ P7 k zámìru "PøístavbaParkhotelu Praha, Praha 7" z hlediska posuzování
vlivù na životní prostøedípodle zákona è. 100/2001Sb.
Anotace: Materiál navrhujeRMÈ P7 stanoviskok zamýšlenépøístavbìParkhoteluPrahaa to z
hlediskaposuzovánívlivù na životní prostøedí

Rada MÈ Praha 7
po projednání

I.

bere na vìdomí

-

pøedloženýnávrh Návrh na stanoviskoMÈ P7 k zámìru "PøístavbaParkhoteluPraha,Praha7" z
hlediska posuzování vlivù na životní prostøedípodle zákona è. 100/2001 Sb.
II.

souhlasí

Mìstská èást Praha 7 po projednání pøedloženédokumentacek Oznámenío hodnocenívlivù na
životní prostøedídle pøílohyè. 3 zákonaè. 100/2001Sb. souhlasíse závìry projektové dokumentace,
která prokazuje,že pøístavbaParkhoteluPrahanebude!Dít na životní prostøedítémìø žádnénegativní
dopadya proto nenínutnédále zámìr stavbyposuzovat.

III.

doporuèuje

- investorovizámìru PøístavbyParkhoteluPrahaprovéstspoleènýgeologickýprùzkum s investorem
zástavbytrojúhelníku.

- investorovizámìru PøístavbyParkhoteluPrahadoøešitdopravupøivýstavbì
- investorovizámìru PøístavbyParkhoteluPrahadoøešitèistotua regulaciostatníchnegativ
zpùsobených
výstavbou

IV.

ukládá

Urèen:
Úkol

Urèen:
Úkol:

VED OŽP HorskáHana
Termín: 10.04.2003
zaslatstanoviskoMÈ P7 k zámìru " Pøístavba
ParkhoteluPraha"na OŽP MHMP,
Øásnovka8, Praha1
VED OŽP HorskáHana
Termín: 10.04.2003
zaslatinvestorovizámìru " Pøístavba
ParkhoteluPraha"stanoviskoMÈ P7

PhDr. IvanaKuèerová
zástupkynìstarosty
Mìstské èástiPraha7

RadekMikšík
starosta
Mìstské èástiPraha7

~

HLA vN1 MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNtuO
MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

alP MHMP
oddìlení posuzování vlivù na ŽP
zde

C.j.
MHMP-040299/2003/001/0ZPNI

Váš dopis zn.

Vyøizuje/linka
Mgr. Vèislaková /4490

Datum
9.4.2003

Vìc: Vyjádøení odboru životního prostøedí MHMP jako dotèeného orgánu státní správy dle §
6 odst.3 a odst.4 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, k oznámení pøipravovaného zámìru

PøístavbaParkhotelu Praha, Praha 7
Odbor životního prostøedí Magistrátu hl.m. Prahy vydává pro úèely øízení dle zákona
è. 100/2001 Sb., ke shora uvedené akci stanoviska dotèených orgánù:
1. Z hlediska

ochrany

zemìdìlského

Bez pøipomínek.

pùdniho

fondu: Ing. Nìmeèková

.

2. Z hlediska lesù a lesního hospodáøství: Ing. Nìmeèková
Bez pøipomínek.
3. Z hlediska nakládáni s odpady: Ing. Macura
Pøístavba Parkhotelu Praha znamená zdvojnásobení lùžkové kapacity z 380 na 762 lùžek,
výstavbou další vzhledovì stejné budovy. Kladem zámìru je vybudování 136 parkovacích
míst v podzemí,
kongresového
sálu s pøedsálím a bazénu,
z dùvodu
udržení
ètyøhvìzdièkové kategorie pro tento hotel. Z hlediska nakládání s odpady vznikajícími pøi
výstavbì
a za provozu považujeme oznámení zámìru za dostaèující a nepožadujeme
dále pokraèovat v procesu EIA.
4. Z hlediska ochrany ovzduší: 3.4.2003 Ing. Stmadová
Pøedložené oznámení zámìru
navrhuje pøístavbu stávajícího hotelu na pozemku
stávajícího parkovištì a vybudování podzemního parkování, které nahradí parkování na
volné ploše.
Dostavbu bude tvoøit samostatná hotelová budova o stejné výšce jako budova stávající.
Obì budovy budou vzájemnì propojeny v pøízemí a podzemních garážích. Nová èást
hotelového komplexu se skládá ze 2 podzemních podlaží a 13 podlaží nadzemních. 13.
podlaží je ustupující a je v nìm umístìna strojovna výtahu, odvìtrání atd. Stávající
hotelová budova má kapacitu 380 lùžek. Pøistavìná budova rozšíøí ubytovací kapacitu o
382 lùžek.
V 1.PP je umístìn kongresový sál, fitness centrum s bazénem a squash.
Celý hotelový komplex bude vytápìn CZT.
Pøed vstupem do hotelu je parkovištì pro 4 autobusy. Uprostøed plochy je kruhový
objezd, kde je stání pro 5 vozù taxislužby. V severní èásti bude umístìn vjezd a výjezd

Sídlo: Mariánské námìstí 2,11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha I
E-mail: ozp@cityofj>rague.cz

tel.: +420-2-36 00 42 45
mx: +420-2-36 00 70 74

- 2k podzemním garážím s kapacitou 136 stání a možnost krátkodobého parkování
hotelových hostù na 8 stáních. Je splnìn právì požadovaný poèet stání. Garáže jsou
nucenì odvìtrány nad støechuobjektu (bodový zdroj zneèištìní ovzduší).
Stavba se nachází ve 3. zónì, není ve spádové oblasti metra, ale u stanice MHD.
Hodnocený zámìr byl vypracován bez alternativních variant.
K zámìru byla zpracována rozptylová studie, která hodnotí vliv navržené dostavby hotelu,
jí vyvolané automobilové dopravy (Iiniový zdroj) na zneèištìní ovzduší u stávající okolní
zástavby. Imisní výpoèty koncentrací nejzávažnìjší škodliviny NO2 prokazují nevýrazný
vliv provozu navrhované dostavby na kvalitu ovzduší. Lze považovat za jisté, že v oblasti
nebudou ani s pøispìním pøedmìtné dostavby pøekraèoványplatné imisní limity.
Z hlediska zájmù ochrany ovzduší konstatujeme, že pøedložené vyhodnocení vlivù
dostavby je dostateèné a nemáme námitek k použitému postupu ani k výsledkùm.
Z hlediska námi chránìných zájmù zámìr nevyžaduje komplexní posouzení v dalších
stupních procesu EIA.
5. Z hlediska ochrany pòrody a krajiny: Ing. Nìmeèková
K pøedloženému návrhu pa rkové plochy (kapitola B 1.6) nemáme podstatné pøipomínky.
Upozoròujeme, že je tøeba zvážit použití sortimentu etážové zelenì (pøevislé formy stromù
a solitémí menší stromy) na konstrukci (støechy nadzemních podlaží) s ohledem na
odpovídající mocnost zeminy (minimální požadavek èiní 1 m) a stanovištních nárokù
jednotlivých taxonù. Sortiment by mìl být spíše uzpùsoben extenzivnìjší formì péèe.
Realizaci provzdušòovacích
a závlahových prvkù považujeme za samozøejmost. Pøi
založení vnìjší øady stromoøadí podél chodníku ul. Dukelských hrdinù a ve zpevnìných
plochách by mìly být použity výpìstky
s prùbìžným
kmenem, aby bylo možno
v budoucnu navýšit podchozí, pøíp. podjezdovou výšku. Pøi rozmístìní jednotlivých
výsadeb, zejména ve zpevnìných plochách, by nemìlo docházet ke støetu s vedením
inženýrských sítí, stromy by mìly mít zajištìn dostateèný prokoøenitelný prostor. Souèástí
oznámení je i rámcový prùzkum stávající zelenì, situace 1 :200, zmiòovaná v tomto
prùzkumu, není souèástí pøedložené dokumentace.
V závìreèném zhodnocení prùzkumu je navrženo zachování pøípadnì transfer nìkterých
døevin (viz. bod 5 prùzkumu), ve zpracovaném návrhu pa rkové plochy toto není
zohlednìno ani komentováno, v èásti G, str. 43 oznámení je pouze konstatováno, že
stávající
zeleò
bude
"smýcena".
Vzhledem
k výše
uvedeným
skuteènostem
nepovažujeme další posouzení zámìru v procesu dle zákona è. 100/2001 Sb. za
nezbytné, pøipomínky je možné zohlednit v dalších stupních projektové pøípravy.

6. Z hlediska nakládáni s chemickými látkami a pøipravky: Ing. Macura
Bez pøipomínek.
7. Z hlediska myslivosti:
Námi chránìné zájmy nejsou dotèeny
Toto stanovisko není správním rozhodnutím dle zákona è.71/1967 Sb., o správním
øízení, a nelze se tudíž proti nìmu odvolat.
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JUDr. Helena Dob i á š o v á
øeditelkaodboru

Magistrát hl. m. Prahy'
odbor životn{ho prostfedl
Mariánské nám 2
Praha 1
(61
Sídlo: Mariánské námìstí 2,11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha I
E-mail: ozp@cítyofprague.cz

tel.: +420-2-36 00 42 45
mx: +420-2-36 00 70 74
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Vìc:

Vyøizuje/linka
Ing.Švecová/4364

Praha
28.4.2003

Zahájení zjiš•ovacího øízenízámìru "Pøístavba Parkhotelu Praha, Praha 7"
zaøazenéhov kategorii II pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001Sb., o posuzovánívlivù
na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù.

Pøedmìtemzámìru je dostavba areálu Parkhotelu. Dostavbu bude tvoøit samostatná
hotelová budova o stejnévýšcejako budova stávající,obì budovy budou vzájemnì propojeny.
Souèástíhotelubudekongresovýsál,fitnesscentrum,bazén,garážea øadadalšíchvybavení.
Areál budenapojenna stávajícímìstskou kanalizacia mìstský vodovod novými pøípojkami.
Pøi zpracováníprojektové dokumentaceje nutné se obrátit na správceveøejnékanalizacea
vodovodu a zpracovatele Generelu odvodnìní hl.m. Prahy Pražskou vodohospodáøskou
spoleènosta.s.,Cihelná4, Praha1 s žádostío poskytnutípodkladù.
Pøedložený
zámìr nenínutno z hlediskavodohospodáøského
posuzovatv procesuEIA.
Dokumentacisi ponecháváme.

~~. ",t•
Ing. ~.-. ~~Pospíšil

vedoucívodohospodáøského
oddìlení
Magistrát ~. m. Prahy
Odbor výstavby

Mariánské nám. 2
•'raha 1

Rozdìlovník
1) :MHMP VYS/O3-spis
2) :MHMP VYS/O3-Šv
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Praha 7, Dukelských hrdinù 11, 17000 Praha 7
Tel:233 377 766 Fax: 233 374 091
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lDa\ltlÍ mìsto Praha
Magistráthl.m.Prahy
odbor životníhoprostøedí
Øásnovka8
11015 Praha
1
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Našeèj.:
Vašeèj.:

I
è Vyøizuje:MUDr.DrašnarováV Prazedne: 2.4.2003
NI/EIN046-1Nè

Vìc: Praha7, píistavbaParkhoteluPraha
omámenídle pruohyè.3 zákonaè.lOO/2001Sb. - vyjádøení
Hygienickástanicehl.m.Prahyobdrželadne28.3.2003omámelÚpodlepøílohyè.3
k zákonuè.lOO/2001Sb.k zámìru "Pøístavba
ParklloteluPralta,Pral137".
Pøedloženýzámìr øešídostavbuareáluParkhoteluPraharODnOU
samostatnébudovy o
stejné výšce jako budova stávající. Nová èást hotelového komplexu se skládá ze 2
podzem1Úch
a 13 nadzemJÚch
podlaží.Ve 2.PPje nawženoparkovánípro 105automobilù,do
I.PP se navrhujeumístit kongresovýsál a pøedsálí,fitness-centrumvèetnì bazénua høištì na
squash,31 garážovýchstání,pivnice, 4 dráhy bowJingua plochy pro umístìní kuleèníkových
stolù. Do 3.NP až 12.NP se umis•uje 174 dvoulùžkovýchpokojù, 17 apartmánùs celkovou
kapacitou382 lùžek.
Dostavba hotelu je nawhována do lokality extrémnì zatížené automobilovou
dopravou,ekvivalentníhladiny akustickéhotlaku z dopravy se zde pohybují v rozmezí 73 až
76,2 dB v dobì denní. Zámìr dokládá, že provoz Parkhoteluvèetnì dostavby nezpùsobí
hlukové zatížení nejblliích obytných objektù v ul. Veletržní; vlastní doprava související
s provozemParkhoteluvyvolává zdrojovou referenèníhladinu akustickéhotlaku 47,8 dB ve
dne a 38,3 dB v noci, která se v celkovéekvivalentníhladinì akustickéhotlaku A z dopravy
neproje\fi. Ekvivalentníhladiny akustickéhotlaku A na fasádáchdostavbyhotelu pøekraèují
zejménana jihozápadní a severozápadní
fasádì v dobì noèní hygienickélimity hlukuo3,5až
9,5 dB.Zámìr dokládá, že zvukovou izolací pláštì a oken budou v hotelových pokojích
dodrženyhygienickélimity hluku stanovenév § 11, odst.2 naøízenívlády è.502/2000Sb. a
pøílohyè.5 k naøízenívlády s tím, že požadovanéminimální množstvípøivádìnéhovzduchu
pro hotelovépokoje bude zajištìno klimatizacía vzduchotechnikou.Stacioná11Ú
zdroje hluku
na støešeobjek1ubudou umístìny a øešeny~ aby byly ve venkovnímprostorusplnìny
hygienickélimity hlukujak pro denní,tak pro noènídobu.

2 -

Z hodnocenízneèištìní ovzduší vyplývá, že inùsní hodnoty NO2 nebudouprovozem
hotelu (související dopravou) pøekraèovány.Vytápìní je nawženo z parovodu Pražské
teplárenskéa.s.
V:zl1ledemk tomu, že pøedloženýzámìr dokládá,že provozemParkhotelu(doprava,
stacionárnízdroje hluku) nebude okolní obytná zástavbaov1iwovánahlukem nad pòpustné
hygienickélimity a že lze zvukovou izolací objektu zajistit potøebnouochranu hotelových
pokojù pøed hlukem z dopravy pøi zachovánímožnosti vìtrání tak, aby bylo vyhovìno
podmínkámuvedenýmv § 11 naøízenívlády è.502/2000Sb., lze konstatovat,že zámìr na
dostavbuParkhoteludokládásoulads požadavkypøedpisù
v oblastiochranyveøejnéhozdraví.
Zámìru lze pouzevytknout, že se nezabývalhodnocenímhluku ze stavebníèinnosti,
což bude HygieIÙckou stanicí hl.m.Prahy požadovánopøi posuzování dokumentaceke
stavebnímuøízení. Rovnìž tak bude požadován prùkaz, že hluk z provozu restaurací,
bowlingu, squashea dalšíchprovozovenslužebnepøekroèív hotelovýchpokojích hygienické
tirnity hluku (tj.LpAmax
25 dB v dobì noèní).

~~~~!
0'Z.1!~~!
-

.

ÈESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTnJjmøØIrh'!-;-;;:ih;.'.~ì~"'PiM
-_i!~~-:~~e~.~q!na
.~18n.vk~

Oblastníinspektorát
Praha
17000 Praha 7, Dìlnická 12
Tel.

.0111/
È.I..-0.,.,

'881O18p1~

Magistráthl.m. Prahy.
';...~., 'Id"f
Odborživotního prostøedí
Mariánskénám.2
11000 Praha1

~

/

~

MR 1>-40299/03/ZPNIiEW046-1Nè
(

è.j.
/Hl/3734/03

R 'UIt- 2003

r .-

~~~.

Iioat.

-~,

vyøizuje

datum

Ing.Brdièková

31.3.2003

Dopisemvýšeuvedenéznaèkyze dne 24.3.2003byl 01 ÈIŽP Prahapožádáno vyjádøeník zámìru
" PøístavbaParkhotelu Praha, Praha 7". Žádost byla doplnìna oznámenímpodle pøílohyè.3.
K tomutomateriáluvydávámenásledujícíkomplexnístanovisko:

Vyøizuje: ing. Král

Vyøizuje:Ing. Vrbský

Vyøizuje:Ing. Nase
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5/ Jak se dozví øadový obèan z Veletržní
ulice
o uvažované
,
výstavbì,
když zrovna na Uøadu mìstské èásti
èi 11agistrátu
hl.m.Prahy
nemá co do èinìni?
Až pøi realizaci?
Nebo je to
zámìrné?
6/ S výstavbou

nesouhlasíme,

až po vybudováni

"okruhu".
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