HLAVNí MÌSTOPRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNIHO PROSTØEDí

Váš dopis zn.

È.j.
M H M P-83600/2003/0ZP

NI/E IA/O54- 7 Nè

Vyøizuje/linka
Mgr. Vèislaková
/4490

Datum
20. 12. 2004

Zápis

z veøejného projednání posudku o vlivech zámìru

JZM Stodùlky

- patrové QarážeSBDStaveQ.Jeremiášova- Hábova

dle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých dalších
zákonù (dále jen zákon)

1. Prùbìh posuzování pøed veøejným projednáním

.

.

.
.
.
.
.

28. 5. 2003 obdržel odbor životního prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
(alP MHMP) jako pøíslušnýúøadoznámení dle § 6 odst. 1 zákona.
2.6.2003 bylo pøíslušným úøademzahájeno zjiš•ovací øízení a oznámení bylo
rozesláno dotèeným územním samosprávným celkùm a dotèeným správním
úøadùm. Informace o oznámení byla zveøejnìna v souladu s požadavky § 16
zákona.
16. 7. 2003 vydal pøíslušný úøadzávìr zjiš•ovacího øízení s tím, že pøedložený
zámìr bude dále posuzován podle zákona a upøesnil informace, které je
vhodné uvést do dokumentace vlivù zámìru na životní prostøedí.
21. 7. 2004 oznamovatel pøedal pøíslušnému úøadu dle § 8 odst. 1
zpracovanou dokumentaci.
23. 7. 2004 byla tato dokumentace rozeslána k vyjádøení dotèeným územním
samosprávným celkùm a dotèeným správním úøadùm. Informace o
dokumentaci byla zveøejnìna v souladu s požadavky § 16 zákona.
23.8.2004 doruèil alP MHMP dokumentaci zpracovateli posudku a následnì
smluvnì zajistil jeho zpracování v souladu s § 8 odst. 4 a § 9 odst. 1.
8. 11. 2004 obdržel pøíslušný úøad zpracovaný posudek vlivù zámìru na
životn í p rostøed í .
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10. 11. 2004 rozeslal azp MHMP posudek k vyjádøení dotèeným územním
samosprávným celkùm a dotèených správním úøadùm. Zároveò byla
zveøejnìna informace o posudku v souladu s § 16 zákona.
25. 11.2004 byla rozeslána pozvánka na veøejné projednání. Informace o
místì a èasu konání veøejného projednání byla zveøejnìna dle požadavkù §
16 zákona.

2. Místo a èas veøejného projednání
Veøejné projednání posudku vlivù zámìru na životní prostøedí se uskuteènilo
9. 12. 2004 od 16.00 v kinosále Fakultní základní školy Fingerova 2186/17, Praha
13.

3. Øízeníveøejnéhoprojednání
Ve smyslu § 4 odst. 2 vyhlášky MŽP è. 457/2001 Sb., o odborné zpùsobilosti a
o úpravì nìkterých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivù na životní
prostøedí, byla povìøena øízením veøejného projednání Mgr. Kamila Vèislaková,
zamìstnankynì oddìlení posuzování vlivù na životní prostøedíazp MHMP.
4. Úèastníci veøejného projednání
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oznamovatel (SBD Staveg):
Ing. Radko Skalický, MBA
Josef Pòovský
Projektant:
Ing. Robert Gregor
zpracovatel oznámení:
Ing. Libor Ládyš
zpracovatel dokumentace:
Mgr. Markéta Dušková
zpracovatel posudku:
Ing. Richard Kuk
územní samosprávné celky:
hlavní mìsto Praha: Helena Šlitrová
mìstská èást Praha 13: Jana Dvoøáková
Eduard Holý
dotèené správní úøady:
alP MHMP: Ing. Jitka Polanská, zastupující orgán ochrany ovzduší
Ing. Martina Nìmeèková, zastupující orgán ochrany pøírody
pøíslušnýúøad(oddìlení posuzování vlivù na životní prostøedí alP MHMP):
Ing. Marie Beranová
Ing. Tomáš Novotný
nepøítomni:Ministerstvo zdravotnictví
omluveni: vodoprávní úøad alP MHMP, Hygienická stanice hl.m.Prahy,
Èeská inspekce životního prostøedí.
Veøejného projednání se dále úèastnilo cca 30 zástupcù z øadveøejnosti.

II. Prùbìh veøejného projednání
Mgr. Vèislaková
zahájila veøejné projednání. Pøedstavila jednotlivé úèastníky
veøejného projednání a seznámila pøítomné se smyslem a cílem posuzování vlivù na
životní prostøedí. Dále provedla èasovou rekapitulaci
procesu
posuzování
projednávaného zámìru.
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- 3Ing. Gregor, zástupce projektanta, nejprve uvedl, že jelikož vìtšina pøítomných mìla
již možnost se s pøedkládanou dokumentací týkající se hromadných garáží mezi
ulicemi Jeremiášova a Hábova ve Stodùlkách seznámit, sdìlí zde pouze nìkolik

základních informací s tím, že podrobnosti a detaily, týkající se stavby garáží,
zodpoví na konci veøejného projednání v rámci diskuse.
Dále uvedl, že pozemek pro hromadné garáže SBD Staveg byl vybrán na základì
celkové studie zástavby území Stodùlky, zpracované v rámci projektu zástavby této
lokality, a aktualizované analýzy dopravy v klidu objednané odborem dopravy MÈ
Praha 13 v roce 1999. Dle územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy schváleného
usnesením zastupitelstva dne 9.9.1999 (dále jen ÚPn HMP) se navržená stavba
garáží nachází pøevážnì na území s funkèním využitím smíšené obchodu a služeb
(SVO) a všeobecnì obytné (OV). Toto funkèní využití zde umožòuje umis•ovat
garáže, parkovací a odstavné plochy. Stavba projektovaných garáží je situována na
západní stranì Prahy 5, ve Stodùlkách mezi ulicemi Jeremiášova a Hábova. Jde o
terén mírnì sklonitý smìrem jižním, který pøispívá k výhodnému komunikaènímu
napojení jednotlivých podlaží garáží na veøejnou komunikaèní sí• pomocí venkovních
vjezdových ramp. Projektované garáže se nacházejí ve výhodné vzdálenosti od
soustøedìné panelové bytové zástavby, a proto je pøedpoklad, že budou hojnì
využity uživateli bytù v této lokalitì. V této tìsné lokalitì doposud tento druh zástavby
garážemi není realizován. Jedná se o družstevní výstavbu s možností provádìt
stavební práce novými èleny družstva zèásti svépomocí, a tak docílit výhodných
finanèních podmínek pro tyto družstevníky. V souèasné dobì je zde realizováno
provizorní parkovištì a, oproti schválenému územnímu plánu a i celkové studii
zástavby na této lokalitì, i umìlý hlinìný val. SBD Staveg má se souhlasem MÈ
Praha 13 tento pozemek pronajat od MHMP za úèelem realizace výstavby
hromadných garáží o tøech podlažích s kapacitou 150 - 160 stání. Odvodnìní
stávajícího parkovištì je zaústìno mimo pozemek do deš•ové kanalizace DN 1000.
Tato hlavní deš•ová kanalizace DN 1000 bude využita pro zaústìní deš•ových vod
ze støechy garáží, která bude sloužit jako parkovací stání nájemníkùm okolních domù
náhradou za zrušená stání na terénu.
Dále uvedl, že v souvislosti se zamýšlenou výstavbou garáží se v pøedmìtné lokalitì
poèítá v malé míøe se zrušením vzrostlé zelenì v rozsahu cca 25 - 30 %. V projektu
je proto poèítáno s finanèní èástkou urèenou MÈ Praha 13 a odsouhlasenou
investorem SBD Staveg na náhradní výsadbu na plochách, které jsou ve správì MÈ
Praha 13, a to ve výši 520 000 Kè (v lokalitì Stodùlky). Také je zde poèítáno i s
finanèní èástkou na ozelenìní fasády a pøípadnì èásti støechy u projektovaných
garáží. Upøesnìní bude v dalším stupni projektových prací.
Na stávající komunikaèní sí• sídlištì Stodùlky bude napojena i doprava potøebných
stavebních materiálù bez omezení provozu na tìchto komunikacích. Èást stávajícího
protihlukového valu na jižní stranì staveništì bude zrušena v souladu s ÚPn HMP,
ale i již døíve vydaným pravomocným územním rozhodnutím na stavbu garáží ze dne
15.2.1995. Na základì získané dokumentace z roku 1995 byl zde tento val proveden
neoprávnìnì
pøi realizaci zástavby tohoto sídelního útvaru. Èást hlinìného valu,
která má být odstranìna, tvoøí celkem asi 1 800 m3.
Dále informovalo
identifikaèních údajích stavby. Stavba se nachází, mezi ulicemi
Jeremiášova a Hábova na pozemcích parc.è. 155/15,16,18,88, k.ú. Stodùlky. Úèelem
stavby je garážování osobních vozidel v garážových boxech pod uzavøením a volné
garážování osobních vozidel na støeše garáží a na terénu. V 1. podzemním podlaží
je navrženo 40 boxových stání, v 1. nadzemním podlaží
34 boxových stání, 3
invalidní boxová stání, 2 boxy pro motorky a 1 provozní skladová místnost pro
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-4potøeby SBD Staveg. Ve 2. nadzemním podlaží je navrženo 40 boxových stání a na
støeše 42 volných stání. Celkovì jsou patrové garáže øešeny pro garážování 117
osobních vozù v boxech (+ 2 boxy pro motorky) a 42 osobních vozù na volných
stáních na støeše. Dále bude ještì k dispozici 13 stání na stávajícím terénu na
základì požadavku odboru dopravy MÈ Praha 13. V prùbìhu jednání a zpracování
posudku bylo doporuèeno zpracovatelem posudku využít i prostory pod rampami.
Tam tedy dochází k navýšení parkovacích stání v pøípadì, že nepùjde o šikmá stání,
ale o kolmá stání. Celkem tedy pøichází v úvahu na terénu 20 volných parkovacích
stání, která jsou k dispozici uživatelùm okolní zástavby. Oficiálnì odbor dopravy MÈ
Praha 13 stanovil poèet parkovacích míst na stávající ploše parkovištì na 57.
Zastavìná plocha objektem je 1 379 m2.
Zpùsob organizace výstavby je družstevní èásteèná svépomoc a zahájení výstavby
se poèítá v 1. - 2. ètvrtletí roku 2005 s dobou výstavby 10- 12 mìsícù.
Co se týèe konstrukèního a dispozièního øešení, jedná se o tøípodlažní objekt o dvou
nadzemních a jednom podzemním podlaží a se støechou umožòující volné parkování
osobních vozù. Za nosnou konstrukci objektu garáží je navržen monolitický
železobetonový skelet bezprùvlakový pøi modulaci sloupù v podélném a pøíèném
smìru 6 x 6 nebo 3 x 6 m. Konstrukèní výška podlaží je poèítána 2,65 a 2,5 m,
maximální délka je 48 m a šíøka 36 m. Odvádìní deš•ové vody ze støechy je
navrženo prefabrikovanými støešními žlaby. Výjezd na støechu je železobetonovou
rampou z ulice Hábova, na støeše ve vjezdu bude instalována øidièi dálkovì ovládaná
závora. Po celkovém obvodì atiky støechy bude osazeno typové silnièní svodidlo,
kotvené do nosných ocelových sloupù. Rovnìž 1. PP a 2. NP je pøístupno po
venkovních rampách, které umožòují pøíjezd do jednotlivých podlaží.
Mgr. Dušková, zpracovatelka dokumentace EIA, uvedla, že pro zámìr bylo
zpracováno oznámení zámìru v roce 2003. Na základì zjiš•ovacího øízení, které
vzalo v úvahu vyjádøení pøíslušných orgánù státní správy a veøejnosti, pøíslušný úøad
dospìl k závìru, že zámìr bude dále posuzován podle zákona è. 100/2001 Sb. Proto
byla zpracována v roce 2004 dokumentace EIA, která se zabývá všemi aspekty
životního prostøedí. Popisuje je a provádí hodnocení dopadù výstavby a provozu
zámìru na tyto jednotlivé složky životního prostøedí. Pro vyhodnocení vlivù zámìru
na životní prostøedí byly v rámci dokumentace zpracovány jednotlivé odborné studie,
a to rozptylová studie, hluková studie, studie sadovnických úprava studie osvìtlení a
oslunìní. Výsledky tìchto odborných studií pøejímá dokumentace EIA. Pøedložená
dokumentace byla zpracovávána pro zámìr realizovaný v jedné variantì. Tato
varianta byla porovnávána se stavem bez èinnosti. Z hlediska rozptylové studie
modelové výpoèty prokázaly, že po výstavbì objektu lze oèekávat pouze lokální,
málo významné zmìny imisní zátìže v posuzovaném území. Žádné z tìchto
koncentrací zdaleka nedosahují hodnoty požadovaných limitù. Z hlediska hlukové
zátìže nedojde k významnému navýšení ve sledovaných místech venkovního
prostoru dané lokality ve fázi provozu. Co se týèe stavebních prací, bude nutné
zajistit, aby zvuková izolace oken pøilehlé zástavby splòovala danou limitní hodnotu.
Po dokonèení zámìru stavba èásteènì pøevezme funkci protihlukového valu a díky
své hmotì mírnì zlepší akustické zatížení lokality. Stavba tak nepøedstavuje
významné riziko z hlediska zdraví obyvatel. Garáže se dostávají do støetu se zájmy
ochrany pøírody a krajiny v pøípadì odstranìní stávající zelenì na ploše zájmového
území. Tyto zásahy budou èásteènì kompenzovány vlastním ozelenìním dané
plochy.
Závìrem
uvedla,
že budou-Ii
respektovány
podmínky
navržené
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v dokumentaci a dále pak samozøejmì vyplývající z dalších èástí procesu EIA, lze
pøípadnézásahy do životního prostøedívýstavbou tìchto garáží akceptovat.
Ing. Kuk, zpracovatel posudku EIA, uvedl, že posudek se skládá ze tøí základních
èástí. První je vlastní posouzení dokumentace, druhá je vyhodnocení a zapracování
vyjádøení, která byla podána k dokumentaci, a tøetí je zpracování návrhu stanoviska.
Stanovisko má za úkol jednak vyhodnotit a urèit, zda daný zámìr je pøijatelný èi není
pøijatelný z hlediska vlivù a dopadù zámìru na životní prostøedí, a jednak stanovit
podmínky, které je tøeba po investorovi požadovat, aby daný zámìr v období
výstavby i v období provozu vyhovoval z pohledu kladených
požadavkù a
hygienických limitù na životní prostøedí. V první èásti lze konstatovat, že zpracovaná
dokumentace je formálnì èlenìna zcela v souladu s pøílohou È. 4 zákona È. 100/2001
Sb. Nad rámec zákona je v dokumentaci zpracována kapitola "Vypoøádání závìru
zjiš•ovacího øízení", která se vìnuje vypoøádání pøipomínek k oznámení. Tuto
kapitolu zákon striktnì nevyžaduje a Ing. Kuk to považuje spíš za klad pøístupu
zpracovatele dokumentace.
Poté se krátce zmínilo
hlavních bodech (problematikách), které byly v posudku
z jeho strany nejvíce zdùraznìny nebo kritizovány. Jedním z nich byla problematika
dopravních intenzit - v základní èásti dokumentace nebyly intenzity zcela pøehlednì
uvedeny, nicménì po provìøení uvedených údajù se zjistilo, že byla použita správná
data. Pøi podrobném rozboru se zároveò ukázalo, že pøi zpracovávání vlivù na hluk
zpracovatelé pøi hodnocení zanedbali (nebo se rozhodli nezpracovávat) vliv vlastního
provozu ulice Hábova na chránìné objekty. Zákon v zásadì umožòuje zpracovateli
dokumentace zpracovávat jednotlivé vlivy na životní prostøedí v pøimìøené míøe pro
daný zámìr a vždy záleží na zpracovateli dokumentace, kterému problému bude
vìnovat vìtší pozornost a jak podrobnì bude daný problém zpracovávat. Zpracovatel
posudku si nechal znovu provìøit, jakým zpùsobem se projeví vliv ulice Hábova na
hlukovou situaci, a protože byl závìr shodný se závìry uvedenými v dokumentaci,
nepovažoval proto z tohoto dùvodu za nutné dokumentaci pøepracovávat. Dalšími
významnými vlivy na životní prostøedí byl rozsah kácené zelenì a podrobné
vyhodnocení vlastního vlivu výstavby garáží na možnosti parkování místních
obyvatel.
Celkovì pro zhodnocení dokumentace platí to, že je zpracována v souladu se
zákonem È. 100/2001 Sb. a po provedených ovìøeních ji lze použít pro vyhodnocení
vlivù stavby na životní prostøedí. K dokumentaci se vyjádøily 4 dotèené orgány státní
správy, 2 územní samosprávné celky a byla podána 4 vyjádøení veøejnosti.
V posudku jsou uvedeny komentáøe ke všem tìmto vyjádøením. Po zpracování
dokumentace, po vyhodnocení všech pøipomínek, které byly podány k dokumentaci,
na základì vyhodnocení oznámení a provedených šetøení se v návrhu stanoviska
zpracovaném k posudku konstatuje, že je v silách investora pøi použití souèasného
stavu techniky a dostupných možností vybudovat a provozovat tuto stavbu tak, aby
hygienické limity byly splnìny a aby nezatìžovala neúmìrnì životní prostøedí. Proto
za podmínek uvedených v návrhu stanoviska je nakonec konstatováno, že daný
zámìr z pohledu vlivù na životní prostøedí je pøijatelný.
Paní
Šlitrová,
zastupující
radního
RNDr.
Gregara
(zástupce
územního
samosprávného celku - hl.m.Praha), uvedla pøipomínky z vyjádøení hl. m. Prahy
k posudku. Z hlediska umístìní a kapacity zùstává stále pøipomínka, že zámìr
èásteènì zasahuje do plochy izolaèní zelenì, a proto není v souladu s ÚPn HMP.
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- 6stupni projektové pøípravy je tøeba zpracovat hlukové posouzení pro období výstavby.
Další pøipomínka se týkala problematiky mìstské zelenì - hl. m. Praha souhlasí
s podmínkou provìøení nezbytného rozsahu kácené zelenì i s návrhem nových
sadových úprav, které jsou zaøazeny do návrhu stanoviska. Dále vyjádøení hl. m.
Prahy obsahovalo nìkolik dílèích pøipomínek z dopravního hlediska, ale z ostatních
hledisek hodnocení vlivù na životní prostøedí již nebyly žádné jiné pøipomínky.
Závìrem opìtovnì uvedla, že pokud zámìr nebude uveden do souladu s ÚPn HMP,
není možné zámìr akceptovat.

Pan Holý, povìøený zástupce MÈ Praha 13, uvedl, že mùže pouze tlumoèit
stanovisko radnice MÈ Praha 13, která je zásadnì proti tomuto zámìru
POTLESK

Paní Dvoøáková, povìøená zastupováním MÈ Praha 13, upøesnila dùvody
nesouhlasu MÈ Praha 13. Sdìlila, že má k dispozici Usnesení Rady MÈ Praha 13,
které bylo vydáno 26.2.2002 a v nìmž Rada upozoròovala, že zámìr je v rozporu
s územnímplánem. Takže oznamovatel mìl vlastnì 2 roky èas se s tímto problémem
vypoøádat ještì døív, než byl zahájen proces EIA. Dále uvedla, že požadovali
upøesnit, jakým zpùsobem bude peèováno o zeleò na pozemcích investora kolem
garáží. Oznamovatel se k požadované povýsadbové péèi, která je nutná, staví
laxním zpùsobem - nedoèkali se ze strany oznamovatele žádné kladné odezvy. Dále
zkonstatovala, že v posudku je uvedeno, že posouzení potøeb parkovacích míst bylo
realizováno v sobotu, což je podle jejího názoru absolutnì nevhodné. Na závìr
uvedla, že dne 30.11.2004 obdržela MÈ Praha 13 vyjádøení investora SBD Staveg,
ve kterém se uvádí, že volná stání na støeše budou za úplatu, což je v rozporu
s požadavkem MÈ Praha 13. Prohlásila, že MÈ Praha 13 byla ochotna udìlat
kompromis, co se týèe ozelenìní støechy a hodlali ustoupit z tohoto požadavku
z dùvodu, aby obèané mìli zdarma možnost parkovat na tomto prostoru. V tomto
pøípadì ale nevidí dùvod, proè by mìla stání na støeše vùbec vzniknout a proè by
mìla MÈ Praha 13 ustupovat od podmínky ozelenìní støechy.
Ing. Nìmeèková,
zastupující orgán ochrany pøírody, nejprve zrekapitulovala
vyjádøení OZP MHMP k oznámení a k dokumentaci. Objekt patrových garáží
zasahuje v jihozápadní èásti do plochy izolaèní zelenì (IZ) a zúžením této plochy
dojde k významnému omezení izolaèní funkce této plochy, která je prioritnì urèena
pro výsadbu døevin a trvalé travní porosty. V oznámení je navrženo kompenzaèní
opatøení, které tvoøí výsadba nejen v místì stavby, ale i v navazující dotèené ploše IZ
a v pøilehlých èástech sídlištì. Ale OZP MHMP z hlediska ochrany pøírody a krajiny je
toho názoru, že je tøeba zohlednit i urèité estetické pùsobení zelenì, a proto
požaduje tento úbytek zelenì kompenzovat i èásteèným ozelenìním støechy, která
bude používána k venkovnímu parkování. Bylo navrženo umístìní kontejnerù pøi
okrajích støechy, kde by mìla být umístìna pokryvná a popínavá zeleò. Mìla by být
také realizována automatická závlaha, aby mohly být uspokojeny nároky zelenì na
vodu.
Poté se krátce vyjádøila k posudku, který zohledòuje výše zmínìný požadavek a
pøichází se zajímavým øešením, kdy jsou navrženy 2 varianty vyvedení popínavých
døevin po pergolách až nad støechu tak, aby došlo k zakrytí parkujících automobilù.
Bud' by byla popínavá zeleò vedena pøímo po stìnách objektu, nebo by byla vedena i
kolem nájezdové rampy, takže by vlastnì vznikl propustný zelený tunel, který by
zakrýval pohled na objekt ze severní strany. Tomuto návrhu by muselo být ale
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-7pøizpùsobeno technické øešení samotné stavby, napojení rampy na objekt použitím
materiálu, který by mìl vyhovovat životním nárokùm popínavých rostlin. Základní
podmínkou je realizace pásu o minimální šíøi 50 cm podél stìn objektu, aby mìly
popínavé rostliny dostateèný prostor pro svou existenci. Toto øešení se zdá
akceptovatelné a domnívá se, že tím by se nahradila zeleò v kontejnerech, kterou
pùvodnì požadovali. Dále se ztotožòuje se zpracovatelem posudku v tom, že
doporuèuje provìøit rozsah kácení podél ulice Jeremiášova s cílem zachovat co
nejvìtší poèet døevin (pøedevším se jedná o topoly èerné). Také se ztotožòuje se
zpracovatelem posudku v minimalizaci proluky mezi stávajícím protihlukovým valem
a jižní stranou objektu, což by mìlo jistì vliv na zachování izolaèní funkce valu.
Závìrem pøipomnìla, že stavba není v souladu s ÚPn HMP a výše uvedené platí
pouze za pøedpokladu, že zmìna územního plánu bude povolena.
Ing. Polanská, zastupující orgán ochrany ovzduší, uvedla, že z hlediska ochrany
ovzduší se navrhovaný objekt nachází v pásmu mírnì zneèištìného
ovzduší
vycházející z celkového hodnocení kvality ovzduší na území hl.m.Prahy. Imisní
pøíspìvky z provozu tohoto objektu jsou velice mírné, témìø zanedbatelné. Z hlediska
ochrany ovzduší proto orgán ochrany ovzduší souhlasí se závìry posudku.

Poté následovala diskusní èást.
Ing. Kuk zkonstatoval, že problematika vlastního souladu nebo nesouladu stavby
s územním plánem je vìc, na kterou proces EIA pouze upozorní, ale vlastní
rozhodnutí o povolení èi nepovolení stavby záleží na orgánu, který vydává
rozhodnutí o umístìní stavby. Obvyklý zpùsob je ten, že když zámìr není v souladu
s ÚPn HMP, tak územní rozhodnutí vydáno není.

Ing. Gregor reagoval na pøipomínky týkající se péèe o zeleò a parkování na støeše
zadarmo pro rezidenty. Uvedl, že pøedseda SBD Staveg napsal dopis starostovi MÈ
Praha 13, a sice v tom smyslu, že byla splnìna podmínka zachování volných
parkovacích stání. Na terénu pùvodního parkovištì je 13 volných stání, na støeše 42
volných parkovacích stání. Mimo tato nejsou ještì zapoètena volná stání pod rampou
a kolem pøíjezdu k rampì v poètu 7 stání. Celkem je tedy k dispozici 62 volných stání
(což je víc než 57 dosavadních stání, takže podmínka byla splnìna). Bezplatnì lze
tedy parkovat na 20 stání na terénu. U 42 stání na støeše objektu bude možno
parkovat, vzhledem k tomu, že se jedná o chránìné parkování s bezpeènostním
uzamykatelným vjezdem (ochrana parkujících vozidel proti vstupu cizích osob)
s úklidem a údržbou parkovištì, za poplatek nezbytnì nutných provozních nákladù,
tj. bez nájemného za užívání parkovací plochy. Dále uvedl, že v Nušlovì ulici je
podobný objekt a uživatelé støechy tam platí za rok 1 000 Kè (ménì než 100 Kè za
mìsíc). Dále se v dopise zmiòuje o popínavé zeleni. Popínavá zeleò bude udržována
na náklady firmy Staveg a zároveò firma Staveg akceptuje požadavek alP MÈ
Praha 13 na náhradní výsadbu døevin. Sama MÈ Praha 13 si ve svém vyjádøení dala
požadavek na náhradní výsadbu døevin ve výši 519 000 Kè. I tento požadavek bude
splnìn. To znamená, že veškeré pøipomínky, které zaslal starosta MÈ Praha 13 firmì
Staveg, byly splnìny a potvrzeny dopisem.
Paní Dvoøáková sdìlila, že požadavek náhradní výsadby ve výši 519 000 Kè
nevyvstal z toho, že by si OŽP MÈ Praha 13 stanovilo tuto èástku, ale tato èástka

.
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- 8byla urèena v souladu s dendrologickým posudkem ohodnocovaných
mìly být podle návrhu investora pokáceny.

døevin, které

Ing. Gregor ještì doplnil, že vykáceno bude zhruba 25 % stávajících stromù. Dále
sdìlil, že již v roce 1995 bylo vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní moci, a
mezi subjekty, které se v rámci územního øízení k dokumentaci vyjádøily, byla i MÈ
Praha 13 - dokonce zásluhou MÈ Praha 13 získal investor pozemek s tím, že v
pøedmìtné lokalitì budou postaveny garáže. Je pøekvapen tímto obratem ze strany
mìstské
èásti. Prohlásil, že již od roku 1995 registrují zájemce o stání
v navrhovaných garážích.
Paní Dvoøáková uvedla, že tito zájemci nejsou z vìtší èásti z MÈ Praha 13. Co se
týká územního rozhodnutí, které bylo vydané v roce 1995, má k dispozici pøímo od
pana starosty odvolání (ze dne 6.9.2002) proti rozhodnutí OÚR ÚMÈ Praha 13 ze
dne 27.8.2002, kde mìstská èást nesouhlasí s vydaným rozhodnutím ke stavbì
garáží a požaduje toto rozhodnutí zrušit. MÈ Praha 13 podporuje v tomto pøípadì
obyvatele domu v Hábovì ulici a staví se za jejich argumenty, které vznášejí proti
umístìní uvedené stavby.
Ing. Jungmann
(Hábova 1564) vystoupil s technickou pøipomínkou týkající se
územního rozhodnutí. Toto pravomocné územní rozhodnutí, o kterém hovoøil Ing.
Gregor, bylo za prvé udìleno na jinou firmu než na Staveg a za druhé (a to
pøedevším) dva roky poté opìt pozbylo právní moci.
Ing. Gregor odpovìdìl,
že dùvodem, proè do dvou let nezahájili výstavbu (podali
sice žádost o stavební povolení, ale to nebylo vydáno) byl fakt, že nebyly vyjasnìny
majetkoprávní vztahy na pøedmìtném pozemku.
Ing. Jungmann zopakoval, že investor hovoøí o pravomocnì
které pravomocnì platné není.

platném rozhodnutím,

Ing. Gregor souhlasil s tím, že samozøejmì po dvou letech ztrácí územní rozhodnutí
platnost.
Mgr. Sedláèková,
MBA (obyvatelka Stodùlek) sdìlila, že MÈ Praha 13 pøijala
Usnesení Zastupitelstva o tom, že nepodporuje tento zámìr a že nechce, aby byly
garáže v pøedmìtné lokalitì umístìny. Je to fakt, který je neoddiskutovatelný. Další
fakt je, že nebyla schválena zmìna územního plánu ZO946/05, kterou neodsouhlasilo
Zastupitelstvo hl.m.Prahy, a není tudíž možné posuzovaný zámìr do této lokality
umístit. Po konzultaci s Útvarem rozvoje hl.m.Prahy mùže potvrdit a konstatovat, že
územní rozhodnutí není platné. Dále uvedla, že pozemek stále patøí MHMP a
pochybuje, že by MÈ Praha 13 dala souhlas s umístìním garáží, tzn. k pronájmu
pozemku za cílem umístìní garáží. Pak by zde docházelo k porušení Usnesení
Zastupitelstva MÈ Praha 13 a pochybuje, že by toto mìstská èást udìlala.
Ing. Hejhálek (Hábova 1563) prohlásil, že v období výstavby, které by trvalo 10- 12
mìsícù, by lidé z bezprostøedního okolí trpìli neustálým hlukem z nákladních aut a
kompresorù. Všude by bylo spousty špíny, kterou by auta nanesla na komunikaci.
Nevìøí, že by investor vymìnil místním obyvatelùm okna, aby odpovídala hygienické
normì - to je krásný slib, který je absolutnì nesplnitelný. Sdìlil, že své pøipomínky
podal písemnì na MHMP.
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9Diví se, že se vùbec ještì o garážích diskutuje, když Magistrát, MÈ Praha 13 i mnoho
místních obyvatel je proti tomuto zámìru. Vznesl dotaz, komu budou garáže sloužit,
když místní obyvatelé, tam parkovat nechtìjí.
POTLESK
Mgr. Vèislaková
vysvìtlila, že pokud oznamovatel pøedloží pøíslušnému úøadu
dokumentaci EIA a hodlá pokraèovat v procesu, pøíslušný úøad musí podle zákona
proces dovést do konce a ukonèit ho až výsledným stanoviskem.
Mgr. Dušková uvedla, že v dokumentaci EIA byla fáze výstavby hodnocena jak
z hlediska hlukové zátìže, tak z hlediska rozptylových podmínek. Všechny závìry
jsou uvedeny jak v jednotlivých odborných studiích, tak v dokumentaci a jsou
samozøejmì navržena taková opatøení, která mají zmírnit negativní dopady. A
orgány státní správy mají pravomoc vynutit si dodržování tìchto pøedepsaných
opatøení.
Pan Vrba (ul. Hábova) na úvod sdìlil, že bydlí ve zvýšeném pøízemí. Nesouhlasí
s názorem, že se kvalita ovzduší a hluk nezhorší. Uvedl, že bude mít staveništì pár
metrù naproti oknùm, tzn., že auta mu budou foukat výfukové plyny pøímo do oken.
Dále prohlásil, že jakmile se garáže postaví, tak by se z Hábovy ulice stala "žumpa",
která pùjde tìžko vìtrat, nepùjde jim tam sluníèko, a hluk by se odrážel do jejich
domù. Místní obèané nebudou mít kde parkovat a budou hledat místa k parkování
jinde na sídlišti, což bude na úkor zbylého sídlištì).
POTLESK

Mgr. Dušková uvedla, že všechny tyto aspekty byly hodnoceny jak v rozptylové, tak
v hlukové studii. Co se týèe vlivù hluku, jsou jednotlivé hodnoty urèeny pro jednotlivé
výšky (1,5 m, 3 m, 10m, 20 m, 25 m). Rozptylové modely samozøejmì poèítají
s rozptylovými podmínkami, s vìtrnou rùžicí, s jednotlivými objekty, takže výsledky,
které z tìchto studií vystupují, zohledòují jednotlivé aspekty.
Ing. Hejhálek upozornil, že vyšší poschodí budou naprosto nechránìná.
Souhlasil
s názorem pana Vrby, že by se z Hábovy ulice stala "žumpa", kde nebude možnost
ani hluk, ani špínu nìjak od izolovat, aby to odpovídalo hygienické normì. Dotázal se,
kdo jim zaruèí, že podmínky a pøedpoklady budou opravdu splnìny. Dále uvedl, že
jakmile se tam stromy jednou pokácejí, v životì tam už zeleò nebude. Mluvit o
popínavé zeleni, to jsou sliby do budoucnosti, která je nezajímá, protože ta bude za
nìjakých 10 let, a to už "tu dávno nebudou".
Pan Nemastil (Hábova 1561) sdìlil, že bydlí pøímo u výjezdu ze sídlištì. Zajímalo by
ho, kdo tam kde mìøil hluk. Když si otevøe v létì ve 2. patøe okno na balkon, tak
neslyší televizi, když ji má puštìnou na normální hlasitost ze 4 metrù. Lidé, kteøí pak
budou bydlet naproti garážím, budou bydlet v koridoru, kde bude hluk vyšší, protože
se zvuk rozléhá. Tak neví, jak to mìøení hluku mùže odpovídat normì.
Ing. Kuk se vyjádøil nejprve k problematice výmìny oken. Jsou situace, kdy investoøi
mìní ne 100 nebo 200 oken, ale stovky oken a mohou si vybrat - buï je vymìní a
investici zrealizují, nebo je nevymìní a stavbu nezrealizují. Úkolem zpracovatele
posudku je posoudit, jestli je možno technickými prostøedky zajistit splnìní
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-10pøíslušných hygienických limitù. Jestliže je investor nevymìní, samozøejmì tu stavbu
nemùže realizovat. Poté pøedal slovo Ing. Ládyšovi, aby se vyjádøil k problematice
hluku.
Ing. Beranová, zastupující pøíslušný úøad (oddìlení posuzování vlivù na životní
prostøedí OZP MHMP), reagovala na nespokojené hlasy veøejnosti, která nechtìla
poslouchat experty a odborné názory. Zopakovala, že se zde nerozhoduje o povolení
èi nepovolení stavby. Proces EIA je odborná expertíza. Jedná se o veøejné
projednání odborné expertízy, proto se zde musí projednávat odborná témata. V
další stupních (napø. územní øízení) se bude mluvit napø. o územním plánu, o
majetkoprávních vztazích atd., ale na tomto veøejném projednání se probírají
odborná hlediska, a proto by je všichni mìli vyslechnout.
Ing. Ládyš, zpracovatel oznámení EIA, doplnil Ing. Beranovou. Výsledné stanovisko
pøíslušného úøadu z procesu EIA bude jedním z podkladù pro územní rozhodnutí, ke
kterému se zase budou moci všichni vyjádøit a které má podstatnì vìtší právní dopad
než toto dnešní jednání.
Souèástí dokumentace je akustická studie, která øeší jak stávající akustickou situaci,
tak samozøejmì i tu výhledovou po výstavbì garáží. Nikde tam není napsáno, že by
byl splnìn limit. Ve výpoètových tabulkách jsou hodnoty, pøekraèující limit,
zvýraznìny. Na objektech v Hábovì ulici se pohybujeme na hranici hygienického
limitu (60 dB ve dne, 50 dB v noci). Tento limit je pomìrnì dost vysoký. Nelze øíci, že
tam je splnìn limit, ale lze øíci, že se pohybujeme na hranici hygienického limitu.
Zjiš•uje se, jakým zpùsobem zámìr, který vložíme do území, ovlivní stávající
akustickou situaci. Tím, že se mezi obytnou zástavbu a rušnou ètyøproudovou
komunikaci Jeremiášova postaví navrhovaný objekt a naváže se na stávající
protihlukový val, tak dochází k akustickému stínìní hluku z ostatní dopravy ve vztahu
k objektùm v Hábovì ulici. Tímto odstínìním se do urèité míry dá kompenzovat
pøípadný nárùst hluku. Vzhledem ke skuteènosti, že se jedná o parking pronajímatelù
a ne napø. o administrativu, obrátkovost je tam pomìrnì dost malá. Tudíž by zde
nemìla být obava z nìjakého výrazného nárùstu dopravy, a tedy k výraznému
nárùstù hluku.
Dále se zmínilo fázi výstavby. Ta byla také posouzena v rámci hlukové studie a není
tam zastíráno, že by nedocházelo k pøekraèování hluku. Samozøejmì v prvních
fázích výstavby mùže dojít k pøekroèení limitních hladin na fasádách nejbližších
objektù, a proto je v hlukové studii uvedeno, že musí být provìøena kvalita oken
(pokud se nemùže ochránit vnìjší prostor po tu relativnì krátkou dobu, tak je potøeba
zajistit alespoò vnitøní klima). Proto musí být provìøen stav stávajících oken a musí
se zjistit, zda jsou schopna utlumit venkovní hluk ve vztahu k hluku vnitønímu. Pokud
by se zjistilo, že stávající okna nejsou schopna utlumit pøedpokládanou venkovní
hladinu hluku (dá se to zjistit jednoduchým zpùsobem, jsou na to pøesnì stanovené
normové metody), tak investor bude mít povinnost tuto situaci øešit a jedno z øešení
je výmìna nevyhovujících oken za okna s vyšším stupnìm neprùzvuènosti.
Ing. Skalický, MBA, zástupce oznamovatele zámìru, se ujal slova a prohlásil, že je
èlenem družstva od roku 1977, 10 let pracoval jako stavbyvedoucí, pøes 750 garáží
po Praze postavil, pro družstvo pak dìlal jako stavební dozor. On sám garážuje na
sídlišti Bohnice v garážích, které postavili. Vidí, že odpor je velký, proto nehodlá
protestující veøejnost pøesvìdèovat. Nabádá ale ke zvážení výhody mít garáž poblíž
bydlištì Oe to samozøejmì velké plus). Uvádí, že má s garážemi na sídlišti dobrou
zkušenost - jako pøíklad uvádí nástavbu v ulici Ratiboøská v Bohnicích, která je
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obtìžovala, ale mnozí z nich si tam tu garáž postavili a dneska jsou spokojení.
Pan Ulrych (Hábova 1564) se dotázal na èást zrušeného valu. Dùm Hábova 1561
má pøímý výhled na køižovatku s Jeremiášovu ulicí, a tam je hluk nedozírný.
V okamžiku, kdy se zruší stávající val, tak se ještì více otevøe provoz z druhé strany
z ulice Jeremiášova. Zvýší se tak nadmìrná hluènost pro obyvatele tohoto domu.

Ing. Gregor prohlásil, že investor neruší celý val, ruší pouze jeho èást. Také
provedou ozelenìní a bude tam vysazena vzrostlá zeleò, takže to také povede k
odhluènìní.
Pan Nemastil se obává, že se krátkodobì bude zvyšovat hluk, protože rampa
povede do kopce a pøi rozjezdu do kopce hluk stoupá o hodnì víc než pøi normální
dopravì. Vznesl dotaz, jestli toto bylo uvažováno pøi mìøení.
Ing. Ládyš upøesnil, že když se dìlá model akustické situace, tak jeden z parametrù,
který se zadává pro konkrétní úsek komunikace, je jeho sklon. Jakmile se zadá do
modelu sklon, tak ten model poèítá s pøíslušným výkonem motoru a s pøíslušnou
akustickou emisí Oe jiná u osobních a jiná u nákladních vozidel). Zadává se tedy
nejen intenzita, ale i rychlost a sklon vozovky (dokonce se zadává, jestli je
komunikace obousmìrná,
jednosmìrná
atd.). Tzn., že model s touto situací
samozøejmì poèítá a poèítá i s pøerušením plynulosti dopravního proudu.
Ing. Kuk se vyjádøil k otázce mezery mezi èástí protihlukového valu a navrhovaným
objektem. Osobnì se domnívá, že je tento problém technicky možné øešit tak, aby
tam prakticky žádná mezera nevznikla (mùže se to dát do podmínek). Dále upozornil,
že jako zpracovatel posudku provìøuje, jestli je možné navrhovaný objekt vybudovat
a provozovat pøi dodržení požadovaných limitù.
Ing. Jungmann
prohlásil, že se vyjadøoval k oznámení i k dokumentaci. Vlastní
pøipomínky k posudku zašle písemnì na MHMP. Vznesl dotaz, jestli mùže z dùvodu
dodržení termínu zaslat své vyjádøení v elektronické podobì, když to samé zašle i
písemnì.

Mgr. Vèislaková odpovìdìla,

že ano

Ing. Jungmann poté pokraèoval. Vyslovil politování nad tím, že se tohoto jednání
neúèastní zástupci hygieny a zástupci ÈIŽP. Uvedl, že se v pøedmìtné lokalitì nikdy
nic nemìøilo, všechny údaje byly vypoèteny na základì tabulkových hodnot, které
jsou prùmìrné, které jsou nìjakým zpùsobem dané.
Mgr. Dušková potvrdila, že mìøení provádìno nebylo, nicménì závìry nejsou
udìlány podle tabulkových hodnot, ale podle matematického modelu.
Ing. Jungmann uvedl že vstupní data musí být nìjaké tabulkové hodnoty, které jsou
dále zpracovány matematickým modelem. Podivuje se nad tím, že jednou se
zanedbává hluk z Hábovy ulice, jednou se nezanedbává hluk z Hábovy ulice a
nìjakým zpùsobem jsou stanoveny poèty aut. Potom vyjde absurdní výsledek, že až
se garáže postaví, tak tam bude vìtší ticho než teï.

.
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které dodává Ústav dopravního inženýrství Praze (ÚDI), který tato data zjiš•uje na
základì sèítání dopravy. Takže to nejsou smyšlené údaje, protože si ÚDI dost pøesnì
tato data sèítá a aktualizuje. To jsou data o stávajícím stavu dopravní situace a
výhledová data predikují (na základì pøedpokládaných rùstù aktivit v okolí atd.). To
jsou tedy oficiální údaje, které vstupovaly do samotného výpoètu.
Ing. Jungmann
dále uvedl, že si nedovede pøedstavit, jak hodlá investor øešit
problematiku výmìny
oken. I kdyby se investor rozhodl vymìnit
okna za
neprùzvuèná, neví, jak by se pak øešilo vìtrání, protože jakmile okno otevøe, tak hluk
by oknem pronikal dovnitø. Dále se nedomnívá se, že dokumentace øeší problematiku
ovzduší v celé šíøi. Dokumentace se napø. nezmiòuje o depozici prašného spadu, o
vlivu perzistentních látek a polyaromatických uhlovodíkù. Tyto látky jsou velmi
nebezpeèné a zejména v souèasné dobì, kdy se používají bezolovnaté benzíny, tak
jejich emise jsou mnohem vyšší než bylo v dobì, kdy se používala olovnatá aditiva. A
už vùbec se v dokumentaci nikde neøeší depozice prašného spadu pøi výstavbì. Co
se týèe výstavby samotné, domnívá se, že jakmile se kopne poprvé do zemì, už není
žádná páka k tomu, aby investora donutila dodržet uvedené podmínky. Navržená
opatøení považuje za naprosto nereálná, i když posudek uvádí, že budou-Ii dodržena,
není dùvodu mít výhrady.
Na posudku velmi kladnì hodnotí, že uvedl skuteènost, že zámìr není v souladu
s územním plánem. Co se týèe zelenì, domnívá se, že se dá zeleò tìžko
pøepoèítávat na peníze a prohlásil, že se nedomnívá, že 45 - 55 vzrostlých stromù,
urèených k pokácení, nahradí bøeè•an a psí víno, které se budou pnout po garážích.
Co se týèe poètu parkovacích stání na stávajícím parkovišti, zkonstatoval, že si je byl
sám spoèítat a vyšlo mu nìco
kolem 70 Gen na vlastním
parkovišti).
Z architektonicko-urbanistického
hlediska oznaèil navrhovanou stavbu za "strašnì
ošklivou", je to neživá mrtvá hmota bez oken, do které obèas vjede auto. Prohlásil, že
by bydlel pøímo proti nájezdové rampì, kdyby se garáže postavily.
Dále vyslovil názor, že tato stavba patøí nìkam jinam - z tohoto dùvodu vytkl
zpracovatelùm dokumentace i posudku, že nebyla zpracována varianta umístìní
zámìru v nìjaké jiné lokalitì. Vypoøádání pøipomínek ve vlastní dokumentaci mu
pøipadalo povýšené.
Dále se domnívá, že MÈ Praha 13 "odepsala" tuto západní èást Stodùlek. Mají tam u
metra kasino, sázkovou kanceláø, Brooklyn, Fantazii, tudíž se o víkendu ani jednu
noc nevyspí. Také to znamená zvýšenou kriminalitu - tato oblast je, co se kriminality
a výtržností týèe, jedna z nejhorších v celé Praze. Osobnì by nechtìl mít v
navrhovaných garážích auto - myslí si, že na otevøeném parkovišti, kde je na nìj
vidìt, je bezpeènìjší. Dále prohlásil, že slyšel, že pan starosta prosazuje ideu
postavit za silnicí fotbalový stadion pro 50 000 lidí. Chápe, že mìstské èásti pøinese
stadion víc penìz na pozemkových daních než trávník nebo že hypermarkety
pøinesou do mìstské pokladny víc penìz než zelené plochy, ale v dùsledku to bude
znamenat, že se lidé odstìhují. V hypermarketech potom nebude mít kdo nakupovat,
v garážích nebude mít kdo parkovat, ze stadionu pak lidi vtrhnou do sídlištì a znièí
tam, na co pøijdou. K tomu smìøuje politika MÈ Praha 13 (alespoò tak se to jeví
v jejich èásti sídlištì).

POTLESK
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Mgr. Vèislaková pro upøesnìní sdìlila, že zástupci Hygienické stanice hl.m.Prahy i
ÈIŽP dostali pozvánku, dokonce s nimi i ústnì hovoøilaa snažila se je pøimìt k úèasti
na veøejném projednání. Pøíslušný úøad ale nemá žádné prostøedky k tomu, jak
kohokoliv donutit zúèastnit se veøejného projednání.
Ing. Nìmeèková reagovala na poznámku týkající se kácení stávající zelenì. V této
vìci bude vedeno samostatné øízení podle zákona è. 114/1992 Sb., o ochranì
pøírody a krajiny. Kompetentní v tomto pøípadì je OŽP MÈ Praha 13.

Paní Dvoøáková prohlásila, že co se týká ohodnocování døevin existuje spousta
metodik. Protože ta èástka byla stanovena investorem zamýšlené stavby, tak je
logické, že mùže být ve znaèném rozporu s posudkem, který by si mohl vyžádat
orgán státní správy a který by pak samozøejmì dal k úhradì investorovi stavby.
Uvedla, že by se asi pak investor divil, na kolik by se hodnota døevin skuteènì
vyšplhala.
POTLESK
Ing. Kuk se ujal odpovìdi na dotazy týkající se problematiky ovzduší. Prohlásil, že
v rámci zpracovávání posudku byla možnost ovlivnìní tìchto látek (prašný spad,
polyaromatické uhlovodíky, perzistentní látky) provìøována. Tyto látky spadají do
kategorie spousty rùzných ukazatelù životního prostøedí, které v tomto pøípadì
provozem a výstavbou areálu nemohou být ovlivnìny tak, aby to mìlo faktický vliv.
Co se týká dodržení limitù prašného spadu pøi výstavbì, je to záležitost, která je
øešena prakticky pøi jakékoliv investièní výstavbì, v jakékoliv zastavìné èásti Prahy.
Jediný zpùsob, jak to lze øešit, je jedinì kázní dodavatele pøi vlastní výstavbì. Není
v silách procesu EIA zjistit, koho si investor najme, a bohužel lze tuto situaci øešit jen
podmínkami. Dodržování podmínek potom kontroluje orgán ochrany veøejného zdraví
a pøípadnì i místní obèané. Øeší se to takto vždycky a tímto zpùsobem to øeší i
správní øízení (územní rozhodnutí i stavební povolení).
Poté se vìnoval problematice kompenzace za pokácenou zeleò. Zdùraznil, že
nebude nutné vykácet takové množství zelenì, jaké je navrženo v dokumentaci.
Ing. Jungmann se dotázal, na základì jakého pøedpisu se dá posoudit, že se výše
zmiòované látky nebudou v pøedmìtné lokalitì
vyskytovat
nebo že budou
nevýznamné.
Ing. Kuk odpovìdìl, že existují pøedpisy, které stanovují požadované koncentrace
látek. Pro Prahu existují zpracované mapy koncentrací jednotlivých škodlivin
z pohledu vlivu na ovzduší. Z tìchto map vyplývá, že v pøedmìtné lokalitì nemohou
být hygienické limity u výše zmínìných látek pøekroèeny.

Ing. Jungmann se zeptal, jak to ví, když tam nikdy nemìøili. A jestli byl použit
výpoètový program SYMOS.
Ing. Kuk odpovìdìl, že SYMOS to nedìlá. Tyto kompletní mapy pro celou Prahu
zpracovává ATEM. Ten vychází jednak z vlastních výpoètù, jednak ze stacionárních
stanic, které jsou po Praze rozmístìny.
Nic lepšího a dostupnìjšího
není.
Zpracovateli posudku nezbývá nic jiného, než vìøit odborníkùm. Na podporu tvrzení,
že není potøeba detailnìjší hodnocení uvedl, že kdyby provedené hodnocení bylo
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nedostaèující, tak by pøedpokládal, že se k tomu vyjádøí ÈIŽP jiným zpùsobem, než
že nemá pøipomínek.
Ing. Jungmann se ještì vrátil k problematice prachu. Sdìlil, že v tomto domì bydlel
už v dobì, kdy protihlukový val naváželi, teï ho zase budou bagrovat a odvážet. A
nebude to jenom val, ale bude rozrytá celá plocha. Nesouhlasí s názorem, že si
obèané ohlídají podmínky v územním a stavebním øízení. Èást protestujících obèanù
se tìchto øízení vùbec nebude moci úèastnit, protože územního a stavebního øízení
se mohou úèastnit majitelé bytù, ale ne ti, co žijí v nájmu.
Ing. Kuk souhlasil, že se mnoho lidí tìchto procesù nebude moci úèastnit. Obvykle
tuto situaci øeší obèané tak, že si zakládají sdružení, které když se pøihlásí, tak má
stavební odbor i OÚR MÈ Praha 13 za povinnost je obeslat a sdružení pak mají
právo se tohoto procesu zúèastnit.
Ing. Jungmann prohlásil, že sdružení nemají. Sdružení znamená, že ho nìkdo musí
založit a administrovat (vést úèetnictví). Uvedl, že nemají èas ani peníze na to, aby
zakládali obèanské sdružení.
Vznesl dotaz na zpracovatele posudku i dokumentace, aby mu upøímnì øekli, jestli by
se jim líbilo, kdyby navrhované garáže stavìli pøímo pøed jejich okny.
Ing. Kuk odpovìdìl, že bydlí na Jižním mìstì na sídlišti, kde jsou problémy
s parkováním o hodnì vìtší, než jsou v pøedmìtné lokalitì. Když poprvé slyšelo
pøedmìtné výstavbì, tak usoudil, že by se mu to také osobnì nelíbilo. Když se ale
nadále touto problematikou zabýval, dospìl k názoru, že by tìch 1f2 až % roku
výstavby, která je vždycky nepøíjemná, obìtoval za možnost parkování, ale za
podmínky kompletní náhrady zrušených parkovacích
míst tak, jak to bylo
požadováno MÈ Praha 13.

Ing. Jungmann prohlásil, že nemají problémy s parkováním, ale že je budou mít
teprve potom, co se zrealizuje navrhovaná stavba.
Ing. Kuk uvedl, že pøesto je v posudku podmínka, aby byl místním obyvatelùm
kompenzován úbytek parkovacích stání (na støeše a na terénu). K celkovému úbytku
parkovacích míst by tedy dojít nemìlo.
Ing. Jungmann øekl, že navrhovaná stavba volná parkovací místa nemùže nahradit
(podle jeho názoru to není reálné).

Mgr. Dušková uvedla, že nemá dùvod nevìøit odborníkùm, kteøí zpracovávali
jednotlivé studie. Tudíž by si dùkladnì pohlídala, aby byly splnìny všechny
podmínky, které jsou dány jednotlivými fázemi procesu.
Ing. Jungmann se dotázal, jestli Mgr. Dušková vìøí tomu, že by mìla šanci všechny
tyto podmínky uhlídat.
Mgr. Dušková odpovìdìla, že ano

Paní Týlová (Hábova 1563) se rozhoøèila,že se jim znehodnotí bydlení, když se tam
garáže postaví. Uvedla, že si koupili byt do osobního vlastnictví a neví, kdo jim teï
tu ztrátu nahradí. Prohlásila, že si nechali pøedtýdnem udìlat nová plastová okna na
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vlastní náklady (75 000 Kè), aby se aspoò trochu vyspali, protože tam je velký rámus
od aut.
Ing. Ládyš prohlásil, že jestli mají vymìnìná okna za plastová, tak udìlali jedinì
dobøe, protože ta mají vyšší neprùzvuènost. Dále prohlásil, že hluk se vlivem ostatní
dopravy mùže ještì zvyšovat. A také se v této oblasti chystají další zámìry, a
doprava se tudíž bude na této páteøní ètyøproudé komunikaci neustále zvyšovat.
Navrhovaná stavba, která tam vyroste, bude mít stínící efekt od ètyøproudé
komunikace Jeremiášova. Uvedl, že fyzikální zákony platí.
Pan Nìmec (Hábova 1564) se vyjádøilv tom smyslu, že se vyráží klín klínem. Zbourá
se èást valu a postaví se garáže. Proè se tam tedy neudìlá val po celé délce, mìli by
ticho a nemìli by garáže. Když se na stávajícím parkovišti, kde je teï 70 aut, postaví
garáže, tak není možné že tam bude menší hluk, než je teï. Bydlí ve 4. patøe a
zajímalo by ho, kam se bude dívat Uestli na beton nebo do pøírody).
Ing. Gregor prohlásil, že objekt garáží má výšku je 5,30 m. Atika má výšku 1 m a
garáže jsou vzdáleny 33 m od obytného domu. Dále uvedl, že v ulici Nušlova
podobné garáže už stojí, jsou skoro o 2 m vyšší, než jsou plánované garáže mezi
ulicemi Jeremiášova a Hábova a jsou vzdáleny od obytné zástavby 32 m. Když tam
garáže stavìli, byl tam jeden protestující obèan, který se velmi stavìl proti výstavbì,
a teï tam má v garážích jedno stání.
Pan Nìmec se dotázal, kolik jedno garážové stání bude stát
Ing. Gregor odpovìdìl, že jedno stání pøijdena 150 000 Kè.

Pan Nìmec se zeptal, kde budou parkovat ti, kteøína to nemají
Ing. Gregor odpovìdìl, že ti, kteøí na to nemají, budou parkovat na støeše (42 míst)
a na terénu (20 míst).
Pan Nìmec se dotázal, kde bude parkovat dalších 10 aut.
Ing. Gregor prohlásil, že dalších 10 míst není potøeba, protože oficiálnì bylo MÈ
Praha 13 stanoveno, že na stávajícím parkovišti je 57 stání. Uvedl, že tento poèet byl
stanoven aktualizovanou analýzou dopravy v klidu, kterou si objednala MÈ Praha 13
(odbor dopravy) v roce 1999. To byl také jeden z dùvodù, proè se zdržela celá
výstavby - dva roky museli èekat na zmínìnou analýzu, než byla provedena. A ještì
dodal, že nìkteøí místní obyvatelé si koupí garážová stání uvnitøobjektu.
Pan Nìmec uvedl, že na to mít nebude, protože je øidiè.Domnívá se, že si investor
umanul, že tam ty garáže budou za každou cenu. A vznesl dotaz, proè se garáže
nestaví kus dál.
Ing. Gregor odpovìdìl, že má k dispozici seznam míst, kterých se má podle analýzy
dopravy v klidu využít na víceúèelové garáže. A i o kus dál se garáže budou stavìt má s sebou situaci, kde jsou vidìt i další místa, kde by garáže mìly stát Oe to
v místech stávajících parkoviš•). Na tìchto místech se mají tedy výhledovì stavìt
garáže podle zpracované analýzy dopravy v klidu.
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Pan Nìmec podotkl, že v tìchto garážích budou parkovat lidé ze Smíchova, protože
ze Smíchova je do Stodùlek velice dobré spojení. Na Smíchovì se špatnì parkuje,
tak si koupí stání ve Stodùlkách. Nesouhlasí s názorem, že navrhované garáže
budou pro místní obyvatele. Uvedl, že on osobnì nebude moci dát 150 000 Kè za
stání ze svého.
Mgr. Dušková poté reagovala na pøipomínku týkající se varianty umístìní garáží
v nìjaké jiné lokalitì. Upozornila, že mìli dánu jednoznaènì umístìnou variantu
øešení zámìru stavby, která vyplynula z pøedchozího procesu. V dokumentaci bylo
vysvìtleno, proè nebyly øešenydalší varianty nájezdu.
Ing. Jungmann

oponoval,

že to v dokumentaci

nebylo

vysvìtleno,

ale pouze

konstatováno.

Pan Musil (Hábova 1562) podotkl, že byla zmínìna studie z roku 1999, ubìhlo ale 5
let a situace se v pøedmìtné lokalitì markantnì zmìnila. Domnívá se, že by se mìla
dopravní situace znovu provìøit a znovu zpracovat. Od té doby pøibylo asi 5
supermarketù a situace je daleko horší než v roce 1999.
Ing. Gregor uvedl, že studie dopravy v klidu byla zamìøena na bytovou výstavbu a
na možnost parkování uživatelù jednotlivých bytù.
Mgr. Dušková ještì doplnila, že dopravní údaje jsou z roku 2002 od ÚDI + podklady
SBD Staveg o èetnosti vjezdù a výjezdù vozidel z garáží.
Pan Musil prohlásil, že projektant uvedl, že jsou z roku 1999

Mgr. Dušková upøesnila, že projektant hovoøilo studii, která byla zpracována pro
celou oblast.
Ing. Polanská sdìlila, že rozptylová studie byla poèítána na rok 2010 a bylo v ní
uvažováno podle ÚDI s nárùstem jak nákladní dopravy, tak osobní dopravy.
Zopakovala, že nárùst dopravy byl v rozptylové studii opravdu zapoèítaný.
Ing. Ládyš vysvìtlil údaje týkající se intenzit dopravy z roku 1999 a 2002. U intenzity
dopravy z roku 2002 se jedná o intenzity ostatní dopravy na komunikacích, které jsou
v okolí Hábovy ulice, a samozøejmì s pøiètením pøedpokládané intenzity dopravy
pøedmìtného zámìru, který se má budovat. Kdežto to, co øíkal Ing. Gregor, to byla
studie dopravy v klidu, tzn. parkovacích možností pro místní obyvatele, a ta byla
zpracovávána v roce 1999, èili je nezávislá na tom, co dìlá ÚDI.
Ing. Jungmann upozornil, že se sníží ceny bytù a že byl zanedbán vliv na hmotný
majetek. Okolí dìlá až 1/3 ceny bytu. Místním obyvatelùm tak vznikne pomìrnì jasnì
vyèíslitelná hmotná škoda, Náhradu budou, pokud tento projekt bude realizován,
vyžadovat soudnì. Uvedl, že v tomto smìru již urèité kroky podnikli.
Ing. Kuk uvedl, že každá stavba, která se v blízkosti bytù realizuje, ovlivòuje jejich
cenu. Nìkdy je i problém øíci dopøedu, jestli kladnì nebo zápornì. Domnívá se, že je
lepší požadovat vyèíslenou hmotnou škodu døív, než bude stavba realizována. A je
toho názoru, že by místním obèanùm mohlo pomoci již zmiòované sdružení.
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Pan Kršek (také bydlí v Hábovì ulici) uvedl, že zde nebylo øeèeno, jakým zpùsobem
byl mìøen vliv zapouzdøení Hábovy ulice, po které jezdí dost aut. Domnívá se, že se
zvuk bude odrážet od garáží a že se zvýší hluk.
Ing. Ládyš uvedl, že do procesù, které by teoreticky mìly následovat (a• to bude
územní rozhodnutí nebo stavební povolení), vstoupí orgán ochrany veøejného zdraví.
K dokumentaci EIA vydává orgán ochrany veøejného zdraví jenom vyjádøení,
nevydává žádné závazné stanovisko. Kdežto k následným procesùm už vydává
závazné stanovisko. Ujistil, že si orgán ochrany veøejného zdraví otázku hluku ohlídá
a z vlastní zkušenosti mùže potvrdit, že na Praze 5 jsou velice "tvrdí". Urèitì bude
požadovat, aby byl proveden prùkaz, zda nebude docházet
k reflexi od
navrhovaného objektu. V pøípadì, že by tam k nìjaké reflexi mìlo dojít, tak
samozøejmì bude požadovat úpravu fasády tak, aby k reflexi nedocházelo. Ty
možnosti dneska jsou a bìžnì se dìlají (napø. rozèlenìní fasády, aby nebyla hladká,
nebo pohltivé obklady). Na závìr zopakoval, že mùže garantovat, že si to orgán
ochrany veøejného zdraví ohlídá.
Mgr. Vèislaková vzhledem k tomu, že ze strany veøejnosti nebyly vzneseny žádné
další dotazy, veøejné projednání ukonèila. Ještì pøipomnìla, že z tohoto veøejného
projednání bude zpracován zápis, který bude rozeslán všem úèastníkùm øízení.
Následnì po zpracování tohoto zápisu bude vydáno na základì dokumentace,
posudku, veøejného projednání a všech vyjádøení, která byla obdržena ještì na tomto
veøejném projednání a po veøejném projednání, stanovisko o hodnocení vlivù na
životní prostøedí, které bude jedním z mnoha podkladù pro následné územní øízení.

III. Závìr
Veøejné projednání probìhlo ve smyslu zákona è.100/2001 Sb., o posuzování vlivù
na životní prostøedí.
Zpracovatel dokumentace i posudku oznaèili zámìr za pøijatelný z hlediska vlivù na
životní prostøedí pøi splnìní navržených podmínek pro minimalizaci a kompenzaci
vlivù na životní prostøedí.
Zástupci hl.m.Prahy a azp MHMP vyslovili souhlas s hodnocením vlivù zámìru na
životní prostøedí za pøedpokladu, že zámìr bude uveden do souladu s ÚPn HMP.
Zároveò upozornili na podmínky, které je nutné doøešitv dalších stupních povolování
stavby. Zástupci MÈ Praha 13 a veøejnostse vyslovili proti realizaci stavby.
Veøejného projednání se zúèastnila veøejnost v poètu cca 30 osob. Diskuse byla
zamìøena pøedevším na problematiku souladu s územním plánem, hluku, zelenì a
zneèištìní ovzduší.

Zpracovala:
Mgr. Vèislaková, povìøená øízenímveøejného projednání.
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