HLAVNi MÌSTO PRAHA
MAGISTRA T HLA VNiHO MÌST A PRAHY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

Váš dopis zn

È.j.

MHM P-83600/2003/0ZPNI/E IA/O54-8Nè

Vyøizuje/ linka
Mgr. Vèislaková/
4490

Datum
10.2.2005

Stanovisko k posouzení vlivù provedení zámìru na životní prostøedí
podle § 10 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na
životní prostøedí),v platném znìní pro zámìr

-

patrové garáže SBD Staveg,
Jeremiášova - Hábova, Praha 13

JZM Stodùlky

Identifikaèní údaie

1.

Název zámìru
JZM Stodùlky

2.

patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova

Kapacita zámìru

Pøedmìtem posuzování je zámìr výstavby patrových garáží mezi ulicemi
Jeremiášova a Hábova. Jedná se o objekt s jedním podzemním, dvìma
nadzemními podlažími a støechouurèenou k volnému parkování.
Zastavìná plocha patrovými garážemi
Zastavìná plocha vèetnì vjezdových ramp
Plocha doèasného záboru v dobì výstavby
Užitková plocha jednotlivých podlaží (vèetnì vnitøních komunikací)
Poèet garážových boxù v objektu garáží
Poèet parkovacích stání na støešeobjektu
Odstupová vzdálenost od nejbližšího obytného objektu

3.

1 379 m2
1 781 m2
3 472 m2
1 274m2
117
42
33 m

Umístìní zámìru
kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území
pozemky parc.è.:

Praha
Praha
Praha 13
Stodùlky
155/15, 155/16, 155/18, 155/88

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì:Øásnovka8, 110 15 Praha1
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Oznamovatel
SBD Staveg
sídlem Nušlova 2515/4, 15500
IÈ: 00222895

II.
1

Prùbìh

oDsuzování

Oznámení
Ing. Libor Ládyš
EKOLA group spol. s r.o.
Mistrovská 4, Praha 10
osvìdèení o odborné zpùsobilosti MŽP ÈR
èj. 3772/603/0PV/93 ze dne 8. 6. 1993

Zpracovatel oznámení

Datum zpracování oznámení
Datum pøedložení oznámení:

2.

Praha 5

OS/2003
OS/2003

Dokumentace
Zpracovatel dokumentace: Mgr. Markéta Dušková
EKOLA group spol. s r.o.
Mistrovská 4, Praha 10
osvìdèení o odborné zpùsobilosti MŽP ÈR
èj. 29560/4924/0PVŽP/02 ze dne 14. 11.2002
Datum zpracování dokumentace: 07/2004
Datum pøedloženídokumentace: 07/2004

3.

Posudek
Zpracovatel posudku:

Ing. Richard Kuk
Hrabákova 1969, Praha 4
osvìdèení o odborné zpùsobilosti MŽP ÈR
èj. 15700/4161/0EP/92 ze dne 19.1.1993

Datum zpracování posudku: 11/2004
Datum pøedloženíposudku: 11/2004

4. Veøejnéprojednání
Termín konání:

Místo konání:

5.

9.12.2004 od 16:00
Fakultní základní škola Fingerova 2186/17, Praha 13

Celkové hodnocení

procesu posuzování

vèetnì

úèasti veøejnosti

Proces posuzování probìhl v souladu s pøíslušnými ustanoveními zákona
è. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivù na životní,
a vyhlášky
MŽP ÈR
è. 457/2001 Sb., o odborné zpùsobilosti a o úpravì nìkterých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivù na životní prostøedí.
Oznámení dle pøílohy è. 3 zákona bylo pøíslušnému úøadu doruèeno v kvìtnu
2003 a neprodlenì bylo zahájeno zjiš•ovací øízení. Závìr zjiš•ovacího øízení
(è.j.83600/2003/0ZP/VI/EIA/054-2/Vè)
byl vydán 16.7.2003
s tím, že
posuzovaný zámìr bude dále posuzován podle zákona.

.

Sídlo: Mariánské
námìstí 2, 11001 Praha
.
PracovIštì:Rásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-236001 111
fax: +420-236007 074

3

Následnì byla zpracována dokumentace dle pøílohy è. 4 zákona. Do
dokumentace byly z vìtší èásti zapracovány pøipomínkyz vyjádøení k oznámení.
Zpracovaná dokumentace byla pøíslušnémuorgánu pøedánav èervenci 2004
a byla zveøejnìna. K dokumentaci se vyjádøily územní samosprávné celky,
dotèené správní úøadya veøejnost.
Pøíslušný úøad zajistil dle § 9 odst. 1 cit. zákona zpracování posudku dle
pøílohy è. 5 cit. zákona. Zpracovateli posudku bylo pøedáno oznámení,
dokumentace, závìr zjiš•ovacího øízení a veškerá obdržená vyjádøení
k dokumentaci.
Posudek byl zpracován v zákonné lhùtì a v listopadu 2004 pøedán
pøíslušnému úøadu, který ho zveøejnil. Ke zpracovanému posudku se jednotlivé
subjekty vyjádøily pøedveøejným projednáním, v rámci veøejného projednání i po
nìm.
Veøejné projednání se uskuteènilo v prosinci 2004. Zpracovatel
dokumentace i posudku oznaèili zámìr za pøijatelný z hlediska vlivù na životní
prostøedí pøisplnìní 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 prostøedíza pøedpokladu, že zámìr bude
uveden do souladu s územním plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy (dále jen
ÚPn HMP) a upozornili na podmínky, které je nutné doøešit v dalších stupních
povolování stavby. Zástupci MÈ Praha 13 a veøejnosti se vyslovili proti realizaci
stavby. Veøejného projednání se zúèastnila veøejnost v poètu cca 30 osob.
Diskuse byla zamìøena pøedevším na problematiku souladu s ÚPn HMP, hluku,
zelenì a zneèištìní ovzduší.
Lze konstatovat, že celý proces posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)
probìhl s aktivní úèastí všech zúèastnìných, to znamená veøejnosti, územnì
samosprávných celkù i dotèených správních úøadù.Vlivy zámìru "JZM Stodùlky
- patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova" na životní prostøedí byly
posouzeny ze všech podstatných hledisek v souladu se zákonem è. 100/2001
Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí.

6.

Seznam subjektù, jejichž vyjádøeníjsou ve stanovisku zèásti nebo zcela
zahrnuta
- hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, 110 01 Praha 1
- mìstská èást Praha 13, Sluneèní námìstí 13, 158 00 Praha 5
- Ministerstvo zdravotnictví, Palackého námìstí 4, 128 01 Praha 2
- Hygienická stanice hlavního mìsta
Štefánikova 17, 15000 Praha 5

Prahy, poboèka Praha

západ,

- Èeská inspekce životního prostøedí, oblastní inspektorát Praha, Dìlnická 12,
170 04 Praha 7
- Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor životního prostøedí Øásnovka 8,
11015 Praha 1
- Ing. Zdenìk Hejhálek, Hábova 1563/6, 155 00 Praha 5
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4-Ing. Jiøí Jungmann, Hábova 1564, 15500 Praha 5
- Mgr. Olga Sedláèková, MBA, K Zahrádkám 39/1022, 15500 Praha 13

- Radan Dolejš, Hábova 1565, 155 00 Praha 5

III.
1

Hodnocení

zámìru

Souhrnná charakteristika pøedpokládaných vlivù zámìru
prostøedí z hledíska jejich velíkosti a významností

na životní

Provedená hodnocení v rámci procesu EIA prokázala, že za nejvýznamnìjší
vlivy na životní prostøedí lze považovat vlivy na flóru a vlivy na obyvatelstvo
s dùrazem na problematiku parkování. Významný dopad mùže mít dále vliv
výstavby na hlukovou situaci a vliv na kvalitu ovzduší v období výstavby. Jako
ménì významné byly charakterizovány vlivy na pùdu a horninové prostøedí,
povrchové a podzemní vody.
Negativní dopady na stávající zeleò jsou jedním z nejvážnìjších dopadù
navrhované stavby. Problematiku lze rozdìlit do dvou èástí - rozsah zelenì
navržené ke kácení a návrh nových vegetaèních úprav. Po provìøení
dostupných výkresových podkladù se zpracovatel posudku pøiklání k názoru, že
rozsah kácené zelenì je zbyteènì velký. Do stanoviska je proto zaèlenìna
podmínka na provìøení nezbytného rozsahu kácené zelenì,
zvláštì
u
hodnotnìjších døevin je tøeba projevit maximální snahu o jejich zachování.
Návrh vegetaèních úprav by mìl øešit i problematiku stávající nevhodné skladby
pùdy. Proto je do stanoviska zaèlenìn požadavek na 100% výmìnu stávající
pùdy za vhodný pùdní substrát pøi realizaci nových výsadeb v území. Návrh
vegetaèních úprav tak, jak je uvedený v pøíloze dokumentace, je v posudku
navrženo doplnit následujícím
zpùsobem.
Popínavou
zeleò navrhnout
minimálnì podél celé východní (strana k panelovým domùm) i západní strany
objektu. Tomuto øešení je nutno pøizpùsobit povrchovou úpravu podél tìchto
stran objektu. Chodník (smìrem východním) bude posunut, nebo zmenšen tak,
aby se zde vytvoøil pás šíøky min. 0,5 m. Na západní stranì objektu je volný
terén, umístìní popínavé zelenì na západní stranì bude nutno místnì
pøizpùsobit pouze poloze schodiš•. Popínavé rostliny lze vyvést až do pergol
nad støechu objektu tak, aby èásteènì kryly parkující vozidla. Tímto zpùsobem
by došlo i k èásteènému ozelenìní støechy objektu. Toto øešení by mìlo být více
životaschopné než umístìní zelenì do kvìtináèù èi úzkého pásu na okraji
støechy, který by byl šíøky cca 0,20 m, a to by byl ještì èásteènì kryt svodidlem.
Projekt vegetaèních úprav je nutno øešit v následujícím stupni projektové
pøípravy ve spolupráci s OŽP MÈ Praha 13.
S ohledem na opakované pøipomínky uplatnìné v rámci procesu EIA,
týkající se upozornìní na nesoulad zámìru s ÚPn HMP, je do stanoviska
zaèlenìna podmínka, aby stavba nezasahovala do funkèní plochy izolaèní
zelenì.
Významný bude i dopad výstavby garáží na hlukové zatížení. Proto je
nutné v následujícím stupni PO zpracovat hlukové posouzení pro období
výstavby. Na základì tohoto detailního výpoètu bude provìøena kvalita oken
bytù a pøed zahájením výstavby budou v pøípadì potøeby provedena opatøení,
která zajistí dodržení požadovaných hygienických limitù (úprava nebo výmìna
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- 5oken). Na základì výsledkù hlukového posouzení bude tøeba dále zpracovat
pøed zahájením výstavby "Režim pro používání jednotlivých strojù a zaøízení
v prùbìhu výstavby" tak, aby jeho dodržováním bylo zajištìno nepøekraèování
hygienických norem v období výstavby.
Celkovì lze konstatovat, že je v technických možnostech investora
realizovat výstavbu garáží tak, aby požadavky na zajištìní vhodného životního
prostøedí v lokalitì byly splnìny. Po realizaci navrhovaných opatøení ve
stanovisku EIA lze dopady oznaèit za únosné a realizaci zámìru za pøijatelnou.

2.

Hodnocení technického øešení zámìru s ohledem na dosažený stupeò
poznání pokud jde o zneèiš•ování životního prostøedí
Technické øešení je srovnatelné s obdobnými stavbami, které jsou
realizovány na panelových sídlištích. Oproti nìkterým jiným garážím má navíc
podzemní patro a všechna stání v objektu boxová. Toto øešení umožòuje menší
rozsah záboru a zvyšuje komfort a bezpeènost parkování. Navržená údržba
pomocí mobilních zaøízení (a tím nenapojení objektu na splaškovou kanalizaci)
minimalizuje možnost kontaminace podzemních vod pøihaváriích.

3.

Návrh opatøení k prevenci,
vylouèení,
snížení, popøípadì
kompenzaci
nepøíznivých
vlivù zámìru
na životní prostøedí vèetnì
povinností
a
podmínek pro sledování a rozbor vlivù na životní prostøedí
Pøíslušná opatøení k ochranì životního prostøedí a zdraví obyvatelstva
vyplývající z procesu posuzování vlivù na životní prostøedí jsou specifikována
jako podmínky tohoto stanoviska k posouzení vlivù provedení zámìru na životní
prostøedí pro fázi pøípravy, realizace a provozu zámìru. Zároveò musí investor
respektovat požadavky vyplývající z obecnì závazných právních pøedpisù.

4. Poøadívariant z hlediska vlivù na životní prostøedí

Navrhovaný zámìr nebyl pøedloženve variantách ve smyslu zákona è. 100/2001
Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí.

5. Vypoøádánívyjádøeník dokumentaci a k posudku
5.1 Vyjádøení k dokumentaci
K dokumentaci se vyjádøily následující subjekty:

5.1.1 Hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, 11001 Praha 1
è.j. SEG-03062003 ze dne 30.8.2004

Z hlediska umístìní a kapacity je konstatováno, že zámìr není v souèasné
dobì v souladu s ÚPn HMP a je vysloven nesouhlas se zámìrem, pokud bude
stavba zasahovat do funkèní plochy izolaèní zelenì (IZ).
Zpracovatel posudku konstatuje, že tato skuteènost by mìla být zcela zásadní
v procesu rozhodnutí o umístìní stavby. Proces EIA ale nerozhoduje o souladu
s ÚPn HMP, toto rozhodnutí je plnì v kompetenci pøíslušného stavebního úøadu.
Požadavek, aby stavba nezasahovala do plochy IZ, je zaèlenìn do podmínek
stanoviska (viz bod 1).
Z akustického hlediska je uvedeno, že pøedloženývýpoèet hluku z výstavby není
proveden celoplošnì s ohledem na konfiguraci terénu, ale pouze bodovì. Nejsou
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-6uvedeny jednotlivé zátìžové èasy stavební technologie, není vypoèten pøípadný vliv
odrazù od budov. Výpoèet je tøeba provést celoplošnì (napø. Hluk-Plus - jak je tomu
u výpoètu následující èásti, posuzující vliv provozu garáží), v popisu vstupních dat je
tøeba uvést doby nasazení jednotlivých mechanizmù a trasy stavební dopravy.
V obou pøípadech bude vhodné pro pøehlednost rozložení hluku pomocí izofon
pøekreslit vypoètené izofony do reálného mapového podkladu, nebo v pøípadì
výpoètu pomocí digitální mapy vytisknout i vrstvu s objekty a komunikaèní sítí.
Zpracovatel posudku konstatuje, že výpoèet hluku z výstavby je proveden standardní
metodou. Je uvažován nejménì pøíznivý stav, který je spoèítán pro nejexponovanìjší
bod. Ve výpoètu je zahrnut typ terénu odrazivý, což staví výpoèet na stranu
bezpeènosti. Doby použití stavební technologie jsou ve studii uvedeny (tabulky
Použité stroje a Hluk pøi výstavbì) a do výpoètu zahrnuty. Odrazy od budov jsou
nevýznamné také proto, že smìrem k ulici Jeremiášova nejsou žádné budovy a
obytný dùm v Hábovì ulici má dostateènì èlenìnou fasádu. Do stanoviska jsou
zaèlenìny podmínky pro zajištìní dodržení hygienických limitù v prùbìhu výstavby
(viz body 14,15,18,22,23,24).
Z dopravního hlediska je uplatnìn požadavek na doložení situaèní pøílohy se
zákresem navrhovaných garáží a výhledového uspoøádání køižovatky Jeremiášova nová Jinoèanská.
Pøíslušný úøad zahrnul do podmínek stanoviska požadavek koordinace stavby garáží

s výhledovým uspoøádánímkøižovatkyJeremiášova - nová Jinoèanská (viz bod 3).
5.1.2. Mìstská èást Praha 13, Sluneèní námìstí
è.j. 742/star/04 ze dne 13. 8. 2004

2580/13, 15800 Praha 13

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny jsou ve vyjádøení uvedeny pøipomínky
týkající se vegetaèních úprav, náhradní výsadby, zajištìní zálivky a povýsadbové
péèe o zeleò.
S požadavky zpracovatel posudku souhlasí a jsou zahrnuty do podmínek stanoviska
(viz body 5,6,10,12,33,37).
V závìru vyjádøení je uveden požadavek bezplatného parkování pro místní
obyvatele na støešeobjektu a zajištìní dostateèného poètu zachovaných parkovacích
stání na terénu.
S požadavky zpracovatel posudku souhlasí a jsou zahrnuty do podmínek stanoviska
(viz body 7,19,40).
5.1.3. Ministerstvo zdravotnictví, Palackého námìstí 4, 12801 Praha 2
è.j. HEM-3212-30.7 .04/21356 ze dne 9. 8. 2004
Ve vyjádøeníje uplatnìn pouze požadavek aby bylo respektováno stanovisko
místnì pøíslušného orgánu ochrany veøejného zdraví (Hygienická stanice
hl.m.Prahy).
I
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Vyjádøenínevyžaduje komentáø.
5.1.4. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - západ,
Štefánikova 17, 15000 Praha 5
è.j. 5763/04/P5 - HK/Dr. K ze dne 2. 9.2004
Ve vyjádøení je uvedeno, že po provìøení dokumentace a dvou doplòujících
dodatkù nejsou k navrhovanému zámìru pøipomínky.
Vyjádøenínevyžaduje komentáø.

5.1.5. Èeská inspekce životního prostøedí,
Dìlnická 12, 17004 Praha 7
è.j. 1/HI/11208/04/Berze dne 16. 8. 2004

oblastní

inspektorát

Praha,

Oddìlení ochrany pøírodyÈIŽP s pøedloženoudokumentací nesouhlasí a své
pøipomínkyshrnulo do 3 bodù.
V prvním bodì je uveden nesouhlas s navrženou skladbou nových, pøevážnì
nepùvodních, døevina nesouhlas s navrženým rozsahem kácení.
Zpracovatel posudku konstatuje, že uvedený požadavek na vyšší podíl domácích
døevinse jeví jako problematický, protože se jedná o extrémní stanovištì podle rušné
komunikace, kde je nutné brát v úvahu i zimní solení. Použitý sortiment tedy bude
muset být vybírán pøedevším s ohledem na tuto skuteènost. Navíc se jedná o silnì
urbanizované prostøedí, kde i podle územního plánu má být umístìna zeleò izolaèní,
tedy zeleò s dùrazem na funkci hygienickou, nikoliv "ekologickou", území není
souèástí žádného prvku ÚSES. Požadavky na provìøení nutného kácení zelenì a
na výbìr optimální skladby døevinjsou zaèlenìny do podmínek stanoviska (viz body
4,9).
Ve druhém bodì je uvedeno, že druh Populus nigra (topol èerný) je žádaným
a ohroženým druhem a pro pøedmìtnou vegetaèní oblast je typický.
Zpracovatel posudku uvádí, že pùvodní, hybridizací nedotèený, topol èerný rostoucí
na vhodném stanovišti zaslouží významnou pozornost. V daném pøípadì však tyto
stromy nerostou na stanovišti, které by odpovídalo jejich ekologickým nárokùm.
Topol èerný se pøirozenì vyskytuje na STG 1-3 BC 5, to znamená na mezotrofnì
nitrofilních substrátech v mokré øadì. Dané stanovištì je podle mapování pro úèely
ÚSES zaøazeno do STG 2 BD 3, to znamená mezotrofnì bazický substrát v normální
hydrické øadì. Kromì toho je topol èerný krátkovìkou døevinou trpící èastými zlomy a
v blízkosti frekventované komunikace je tedy nevhodný.
Ve tøetím bodì'! Je poukázáno na nedostateèný zpùsob
problematiky fauny.

hodnocení

Zpracovatel posudku konstatuje, že alespoò jednoduchý faunistický prùzkum by mìl
být souèástí dokumentace. V daném pøípadì, s ohledem na silnì pozmìnìné
abiotické stanovištní podmínky i chudou, pravidelnì kosenou vegetaci a silný
automobilový provoz však nelze oprávnìnì oèekávat žádné pozoruhodné nálezy a
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì:Øásnovka8, 110 15 Praha1
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výskyt významnìjších živoèišnýchdruhùje prakticky vylouèen. Souèasný charakter
lokality neodpovídá ani pøedstavì refugia ornitofauny, protože døeviny, které zde
rostou, jsou pøevážnì velmi mladé, bez dutin vyhledávaných doupnými ptáky a
rovnìž jejich koruny jsou zatím nízké a velmi øídké a neposkytují prostor
k zahnízdìní. Ani ptáci hnízdící na zemi zde nenacházejí vhodné stanovištì,protože
bylinná vegetace je pravidelnì kosena a plocha je navštìvována psy a koèkami.
5.1.6. Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor životního prostøedí,
110 15 Praha 1
è.j. MHMP-83600/2003/002/0ZPNIze dne 6.9.2004

Øásnovka 8,

Z hlediska ochrany pøírodya krajiny je komentovánzásah stavby do plochy
izolaènízelenì a nutnostprovedeníkompenzaènívýsadby.
Podmínky, týkající se tìchto problematik, jsou zaèlenìny do stanoviska (viz body
1,33).
Dále je z hlediska ochrany pøírody a krajiny uveden požadavek na èásteèné
ozelenìní støechyvèetnì požadavku na automatickou závlahu støešnízelenì.
V posudku je navrženo øešení s použitím popínavých rostlin okolo vlastního objektu,
které umožní vìtší rozsah zelených ploch a zároveò nevyžaduje automatickou

závlahu. Podmínka byla zaèlenìna do stanoviska (viz bod 5).
Z hlediska ochrany vod je požadováno vìtší využití deš•ových vod (napøíklad
pro závlahu zelenì).
S požadavkem zpracovatel posudku souhlasí a tento požadavek je zaèlenìn do
podmínek stanoviska (viz bod 13).
Dále je z hlediska ochrany vod uplatnìn požadavek instalovat na deš•ovou
kanalizaci odluèovaè ropných látek k zajištìní kvalitativních limitù deš•ových vod pro
pøípadhavarijního úniku ropných látek z parkujících vozidel.
Zpracovatel posudku uvádí, že v pøípadì, že se nepodaøí øešit nakládání s dešt'ovými
vodami ze støechy jiným zpùsobem než pøímým odvodem do deš•ové kanalizace, je
nutno kromì jiného splnit požadavky Mìstských
standardù vodárenských a
kanalizaèních zaøízení na území hl.m.Prahy. V souladu s tímto pøedpisem není nutno
v tomto pøípadì instalovat na pøípojce deš•ové kanalizace pro vody ze støechy
parkovištì odluèovaè lehkých kapalin (døíve ropných látek).
Pøíslušný úøad po konzultaci se zástupcem vodoprávního oddìlení OZP MHMP výše

uvedený požadavek zaèlenil do podmínek stanoviska (viz body 16,39).

5.1.7. Ing. Zdenìk Hejhálek, Hábova 1563/6,155 00 Praha 5
bezè.j.ze dne 18.8. 2003
V úvoduvyjádøeníje upozornìno na nesouladzámìru s ÚPn HMP
Do podmínek stanoviska je zaèlenìn požadavek, aby stavba nezasahovala do
plochy izolaèní zelenì (viz bod 1).
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Zpracovatel posudku uvádí, že v rámci zpracování projektu pro stavební povolení
bude investor povinen provést detailní výpoèty staveništního hluku, ve kterém bude i
organizace nasazení jednotlivých strojù. Na základì tohoto detailního výpoètu bude
provìøena kvalita oken bytù. Pokud bude chtít investor výstavbu realizovat, bude
nucen okna, která nevyhoví, vymìnit. Tato problematika byla diskutována i na
veøejném projednání a je zohlednìna v podmínkách stanoviska (viz body
14,15,18,22,23,24).
Dále Ing. Hejhálek pochybuje o tom, že by navržené øešení objektu garáží a
protihlukového valu mohlo být úèinnìjší protihlukovou bariérou nìž stávající val.
Zpracovatel posudku konstatuje, že všechny provedené výpoèty potvrzují, že
navržené øešení celkovì sníží negativní dopad provozu v ul. Jeremiášova na obytné
objekty. Aby tento úèinek byl ještì zvýšen, je v podmínkách stanoviska uveden
technický požadavek na øešenípøechodu mezi garážemi a valem (viz bod 2).
Dále je ve vyjádøení uvedeno, že vykácení vzrostlých stromù nelze nièím
nahradit
Zpracovatel posudku konstatuje, že zásah do stávající zelenì je opravdu významný
negativní dopad výstavby. Proto jsou do stanoviska zapracovány podmínky, které se
týkají problematiky rozsahu kácené zelenì a novì navrhované výsadby a mìly by
vést k minimalizaci tohoto negativního dopadu (viz body 4,5,9, 10,11,31,33,37).
Dále je zdùraznìno, že stavba znemožní parkování aut místních obyvatel
Zpracovatel posudku uvádí, že do stanoviska je zaèlenìn požadavek na zajištìní
bezplatného parkování pro rezidenty (viz body 7,19,40).
V posledním bodu vyjádøeníje vysloven návrh na zamítnutí výstavby garáží a
stanovisko zpracovatele pøipomínek, že trvá na svých pøipomínkách podaných
17.6.2003 k oznámení této akce.
Zpracovatel posudku konstatuje, že pøipomínky k oznámení byly komentovány
zpracovatelem dokumentace v její samostatné pøíloze. Jedná se o pøipomínky, které
jsou nejen v tomto vyjádøení, ale jsou
komentovány i ostatními zpracovateli
pøipomínek (týkají se zejména souladu s ÚPn HMP, problematiky hluku, možnosti
parkování pro místní obyvatele, problematiky zelenì). Tyto pøipomínky byly
zohlednìny ve stanovisku (viz body 1,2,4,5,14,15,18,19,22,23,24,33,37,40). Návrh
na zamítnutí výstavby byl zpracovatelem posudku provìøován a nebyl shledán
objektivní dùvod pro vyslovení nepøijatelnosti navrhovaného zámìru z hlediska jeho
vlivù na životní prostøedí.
5.1.8. p. Radan Do/ejš, Hábova 1565, 15500 Praha 5
bez è.j. bez èasového urèení (pøíslušnému úøadu doruèeno 20. 8. 2004)
V úvodu vyjádøení je vysloven údiv nad èasovým omezením
veøejnosti k této akci.
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 Praha
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Zpracovatel posudku konstatuje, že informace o dokumentaci byla zveøejnìna v
zákonem požadované lhùtì.
Dále je vysloven nesouhlas se zámìrem z následnì uvedených dùvodù:
Navrhované garáže jsou megalomanské a zbyteèné, protože na stávajícím
parkovišti neparkuje dennì více než tøicetaut a zmizí volná parkovací plocha.
Zpracovatel posudku na základì informací z ostatních vyjádøení místních obyvatel a
na základì místního šetøení (25.9.2004) konstatuje, že na stávajícím parkovišti zcela
jistì parkuje pravidelnì více než uvádìných 30 aut. Navrhovaná kapacita garáží je
nyní 159 parkovacích míst pro automobily (z toho 42 na støeše objektu) a 2 pro
motorky a dále je navrženo 13 parkovacích míst na terénu. Podle zkušeností z jiných
sídliš• v Praze lze odvodit, že èást místních obyvatel využije nová garážová stání,
proto by ke "zmizení" parkovacích stání dojít nemìlo. Náhradou za zmizelo u plochu
pro parkování by mìla být volná parkovací místa na støeše objektu a na terénu (viz
body 7,19,40 v podmínkách stanoviska).
Dále je upozornìno na zohavení okolí ulice Hábova navrhovanou výstavbou,
dopady na zeleò a výhled z obytných objektù.
Požadavek na zajištìní optimálního øešení architektonického vzhledu a podmínky
týkající se problematiky zelenì jsou zaèlenìny do stanoviska (viz body 4,5,8,37).
V další pøipomínce se uvádí, že dojde ke zvýšení hluku po likvidaci èásti
protihlukového valu.
Zpracovatel posudku konstatuje, že tento pøedpoklad je vyvrácen provedenými
výpoèty. Do stanoviska je zaèlenìn požadavek na minimalizaci mezery mezi
navrhovaným objektem garáží a protihlukovým valem (viz bod 2).
Dále je ve vyjádøení pøedpokládánozhoršení zneèištìní ovzduší
Zpracovatel posudku uvádí, že provedená hodnocení kvality ovzduší prokázala, že
se provoz garáží na kvalitì ovzduší v lokalitì prakticky neprojeví.
Dále je uvedeno, že dojde ke zhoršení kvality bydlení, zvýšení hlukové
zátìže, je upozornìno na problematiku parkování pro místní obyvatele.
Zpracovatel posudku uvádí, že zpracovaná posouzení nenasvìdèují, že by pøi
provozu mìlo dojít ke zhoršení kvality bydlení (stavební hluk, zvýšená dopravní zátìž
a další negativní vlivy budou omezeny pouze na období výstavby). Do podmínek
stanoviska jsou zaèlenìny požadavky na dodržení hygienických limitù (viz body
14,15,18,22,23,24) a zajištìní dostateèného poètu parkovacích míst pro rezidenty
(viz bod 7, 19,40).
5.1.9. Mgr. Olga Sedláèková, MBA, K Zahrádkám 39/1022,15500

Praha 13
bez è.j. bez èasového urèení (pøíslušnémuúøadudoruèeno 23.8.2004)
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V úvodu vyjádøení je uplatnìna
ovzduší.

námitka k metodice hodnocení vlivu na

Zpracovatel posudku konstatuje, že provedený zpùsob hodnocení je v souladu s
platnou legislativou.
V následujícím odstavci jsou citovány požadavky z vyjádøení OŽP MHMP (z
hlediska ochrany pøírodya krajiny), které bylo vydáno k oznámení hodnocené akce.
Zpracovatel posudku uvádí, že OŽP MHMP vydalo k dokumentaci nové vyjádøení,
které je podrobnì vyhodnoceno v rámci posudku, proto zde není opìtovnì
komentováno.
Dále je ve vyjádøení upozornìno na nesoulad s ÚPn HMP.
Do podmínek stanoviska je zaèlenìn požadavek, aby stavba nezasahovala do
plochy izolaèní zelenì (viz bod 1).
V závìru
k oznámení.

je

uveden

požadavek

na

splnìní

pøipomínek

uvedených

Zpracovatel posudku konstatuje, že pøipomínky k oznámení byly komentovány
v rámci zpracování dokumentace a týkaly se zejména souladu zámìru s ÚPn HMP a
problematiky zelenì. Podmínky týkající se uvedených problematik jsou zaèlenìny do
stanoviska (viz body 1,4,5,9,11,31,33,37).

5.1.10.Ing. JiøíJungmann
bez è.j. ze dne 18. 8. 2003
Ve vyjádøeníje poukázánona zrušenístávajícíchparkovacíchmíst.
Do stanoviska je zapracován požadavek na zajištìní volných míst pro rezidenty a
také podmínka pøednostního nabídnutí garážových boxù rezidentùm (viz body
7,19,40).
Další námitka se týkala nezohlednìní dopravy v ulici Hábova
Zpracovatel posudku konstatuje, že v rozptylové studii bylo s dopravou v ulici
Hábova poèítáno, v hlukové studii bylo v dokumentaci poèítáno pouze s dopravou
vyvolanou provozem garáží, v posudku bylo toto hodnocení doplnìno o zapoètení
dopravy v ulici Hábova.
Dále je ve vyjádøení upozornìno na fatální dopad na stávající zeleò
Tato problematika je zhodnocena v rámci posudku a do stanoviska byly zaèlenìny
podmínky, které by mìly tento dopad minimalizovat (viz body 4,5,9,11,31,33,37).
Dále je ve vyjádøení upozornìno na nesoulad s ÚPn HMP
Do podmínek stanoviska je zaèlenìn požadavek, aby stavba nezasahovala do
plochy izolaèní zelenì (viz bod 1).

.
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Zpracovatel posudku konstatuje, že výpoèet rozptylové studie byl realizován
softwarem SYMOS'97, verze 2003, ktelý je urèen pro modelování zneèištìní ze
stacionárních a mobilních zdrojù zneèiš•ování ovzduší. Metodika, kterou software
SYMOS'97 používá pøi modelování zneèištìní, byla schválena Ministerstvem
životního prostøedí a byla vydána dne 15.dubna 1998 ve Vìstníku MŽP È. 3/1998,
jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostøedí Èeské
republiky - Výpoèet zneèištìní ovzduší z bodových a mobilních zdrojù "SYMOS'97".
Dále byl ve vyjádøení uveden požadavek u posuzování vlivù na ovzduší
hodnotit i další látky (prašný spad, polyaromatické uhlovodíky).
Zpracovatel posudku uvádí, že pro úèely vyhodnocení vlivù výstavby na životní
prostøedí z pohledu pøijatelnosti realizace a provozu posuzované investice lze rozsah
vyhodnocených látek považovat za standardní a vyhovující. Orgán ochrany ovzduší
rovnìž nemìl ve svém vyjádøení k použité metodice a rozsahu hodnocených látek
pøipomínky.

Další pøipomínkyse týkaly problematiky hluku
Tato problematika byla podrobnì øešena v rámci posudku a byla jí také vìnována
dostateèná pozornost na veøejném projednání. Do stanoviska jsou zahrnuty
požadavky na dodržení hygienických limitù (viz body 14,15,18,22,23,24).
Vyjádøení k posudku
K posudku se písemnì vyjádøily následující subjekty:

5.2.1. Hlavní mìsto Praha, Mariánské námìstí 2, 11001 Praha 1
è.j. SEG-0306204ze dne 8. 12.2004
V úvoduvyjádøeníje uvedeno,že do doby uvedenízámìru do souladu s ÚPn
HMP není možnéjej v této podobì akceptovat.
Na tuto skuteènost bylo upozornìno v mnoha dalších vyjádøeních, v posudku i pøi
veøejnémprojednání a mìla by být zcela zásadní v procesu rozhodnutí o umístìní
stavby. Do podmínek stanoviska je zaèlenìn požadavek, aby stavba nezasahovala
do plochy izolaèní zelenì (viz bod 1).
Z akustického hlediska je požadováno, aby v dalším stupni projektové
pøípravybylo zpracováno hlukové posouzení pro období výstavby.
Požadavek je zaèlenìn do podmínek stanoviska (viz body 14,15,17,21,22,23),
Z hlediska mìstské zelenì je vysloven souhlas s podmínkou provìøení
nezbytného rozsahu kácené zelenì i s návrhem nových vegetaèních úprav.
Tyto podmínky jsou zapracovány do stanoviska (viz body 4,5,9,11).
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì:Øásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-236001 111
fax: +420-236 007 074

-13-

Zdopravního hlediska je požadováno, aby souèástí dokumentace pro
územní øízení byla situaèní pøíloha obsahující zákres objektu patrových garáží a
výhledové uspoøádání køižovatky Jeremiášova - nová Jinoèanská (komunikace
propojující ul. Jeremiášova s Pražským okruhem).
Pøíslušný úøad zahrnul do podmínek stanoviska požadavek koordinace stavby garáží

s výhledovým uspoøádánímkøižovatkyJeremiášova - nová Jinoèanská (viz bod 3).
5.2.2. Mìstská èást Praha 13, Sluneèní námìstí 13, 15800 Praha 5
è.j. 1057/star/04 ze dne 6. 12. 2004

Ve vyjádøení je uvedeno, že MÈ Praha 13 nadále trvá na stanovisku
è.742/star/04 z 13.8.2004

Komentáøje uveden v kapitole Vypoøádání vyjádøení k dokumentaci.
Dále je uplatnìn požadavek
povýsadbové péèe o novou výsadbu.

na doøešení zajištìní

zálivky

a zajištìní

Tyto požadavky jsou promítnuty do podmínek stanoviska (viz body 6,12,37).
V další pøipomínce je požadováno zpracování znaleckého posudku, který
provìøí nutný rozsah kácené zelenì.
Tento požadavek je zaèlenìn do podmínek stanoviska (viz bod 4)
Dále jsou uplatnìny požadavky z hlediska odpadového hospodáøství, týkající
se konkretizování jednotlivých odpadù, množství vznikajících odpadù a zpùsobu
nakládání s nimi.
Tyto požadavky jsou zaèlenìny do podmínek stanoviska (viz body 20,27,35).
V závìru vyjádøení je uvedeno, že pokud nebudou akceptovány výše
uvedené požadavky, nemùže MÈ Praha 13 s výstavbou souhlasit.
Pøi veøejném projednání bylo zástupci MÈ Praha 13 konstatováno, že
nesouhlasí s navrhovanou výstavbou. V následném upøesnìní byly uvádìny dùvody
z pøedchozích písemných vyjádøení, týkající se souladu s ÚPn HMP, povýsadbové
péèe o zeleò a problematiky zajištìní bezplatného parkování pro rezidenty.
Pøipomínkyjsou komentovány výše (v této a pøedcházející kapitole) a podmínky byly
zaèlenìny do stanoviska (viz body 4,6, 12,20,27,35,37).
5.2.3. Ministerstvo zdravotnictví, Palackého námìstí 4, 128 01 Praha 2
è.j. HEM-3212-12.11.04/34279 ze dne 29. 11.2004
V tomto vyjádøení je pouze uveden požadavek, aby bylo respektováno
stanovisko místnì pøíslušného orgánu ochrany veøejného zdraví (Hygienické stanice
hl.m.Prahy).
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5.2.4. Èeská inspekce životního prostøedí,
Dìlnická 12, 17004 Praha 7
è.j. 1/HI/15897/04/Ber ze dne 6.12.2004

oblastní inspektorát Praha,

Ve vyjádøení je uvedeno, že ÈIŽP 01 Praha souhlasí se závìry posudku a
nemá žádné pøipomínky.

5.2.5. Magistrát hlavního mìsta Prahy, odbor životního prostøedí, Øásnovka 8,
110 15 Praha 1
è.i. MHMP-83600/2003/004/0ZP/V1 ze dne 3. 12. 2004
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny byly uplatnìny pøipomínky týkající se
rozsahu kácené zelenì, požadavku na minimalizaci proluky mezi objektem garáží a
protihlukovým valem a návrhu vegetaèních úprav s využitím popínavé zelenì.

Podmínky vzešlé z tìchto pøipomínek jsou zapracovány do stanoviska (viz body
2,4,5,9,10,11).
Z hlediska ochrany vod je uvedeno, že umístìní odluèovaèe ropných látek
(ORL) je nutné k zajištìní kvalitativních limitù požadovaných schváleným
kanalizaèním øádem v pøípadì havarijního úniku provozních kapalin z parkujících
vozidel.
Po konzultaci s PVS (ohlednì požadavkù kanalizaèního øádu) a s ohledem na
skuteènost, že deš•ové vody jsou z lokality odvádìny deš•ovou kanalizací do
stávající DUN (kde je zajištìno øešení havarijních situací) se zpracovatel posudku
domnívá, že v tomto pøípadì není požadování osazení ORL (pøesnìji odluèovaèe
lehkých kapalin - OLK) odùvodnìné.
Na základì konzultace se zástupcem vodoprávního oddìlení OZP MHMP pøíslušný
úøad k výše uvedenému konstatuje: Deš•ové usazovací nádrže (DUN) slouží k
sedimentaci nerozpuštìných látek a zachycení havarijních únikù lehkých kapalin na
norné stìnì, a to zpravidla pro velké povodí deš•ové kanalizace. DUN je na deš•ové
kanalizaci budována z dùvodu ochrany vodního toku pøed pøítokem ropných látek a
nerozpuštìných látek, pøedevším písku a kalu z komunikací a parkovacích ploch. Na
tìchto plochách není zpravidla možné likvidovat havarijní úniky ropných látek v místì
jejich vzniku. V místech, kde lze zabránit havarijnímu úniku ropných látek do
kanalizace pøímo v místì vzniku, se buduje odluèovaè ropných látek. Dále
upozoròuje, že dodržení kvalitativních limitù požadovaných schváleným kanalizaèním
øádemje nutné na celé stokové síti, tedy i na stoce pøed DUN. Z výše uvedených
dùvodù nadále požaduje osazení odluèovaèe ropných látek na deš•ovou kanalizaci a
tento požadavekje zaèlenìn do podmínek stanoviska (16,39).
5.2.6. Ing. Zdenìk Hejhálek, Hábova 1563, 15500 Praha 5
bez è.j. ze dne 5. 12. 2004
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15V první pøipomínce je uveden názor, že posudek jasnì ukazuje, že stavìt
patrové garáže na zmínìném místì je zcela nevhodné.
Zpracovatel posudku konstatuje, že posudek a ostatní zpracované materiály
prokázaly, že je v možnostech investora vybudovat a provozovat objekt garáží tak,
aby požadavky a limity jednotlivých složek životního prostøedí byly splnìny.
V následující pøipomíncese uvádí, že zámìr není v souladu s ÚPn HMP
Na tuto skuteènost bylo již mnohokrát upozornìno a je promítnuta do podmínek
stanoviska (viz bod 1).
V další pøipomínce je uvedeno, že po dobu výstavby bude znemožnìno
parkování místních obyvatel na stávajícím otevøenémparkovišti.
Dle zpracovatele posudku je tento problém jeden z negativních prùvodních jevù
výstavby, kdy budou místní obyvatelé krátkodobì nuceni hledat parkovací místa
na okolních komunikacích nebo na parkovištích podél ul. Jeremiášova cca do
vzdálenosti 400 m. Nepovažuje ale krátkodobé omezení možnosti parkování za
natolik významné, aby bylo objektivním dùvodem pro nedoporuèení výstavby.
V následující
pøipomínce je upozornìno
nadmìrného hluku a vytvoøení nevhodné úzké ulice.

na devastaci zelenì,

vznik

Zpracovatel posudku uvádí, že problematiky zelenì a hluku byly již podrobnì
komentovány. Vzniklý koridor šíøky cca 33 m na délku cca 40 m nepovažuje
zpracovatel posudku za "úzkou ulici" (vìtšina mìstských ulic má cca polovièní šíøkua
s obytnými objekty po obou stranách ulice).
Dále je ve vyjádøení uvedeno, že o patrové garáže nemá pøevaha místních
obyvatel zájem (dle podpisové akce, kterou podepsalo 41 obyvatel).
Zpracovatel posudku uvádí, že vzhledem k poètu místních obyvatel podepsalo petici
cca 25 % nájemníkù èi majitelù jednotlivých bytù, a proto se domnívá, že uvedené
tvrzení není citovanou podpisovou akcí jednoznaènì prokázáno. Pro objektivní
ovìøení zájmu místních obyvatel o výstavbu garáží by bylo potøeba zpracovat
kompletní prùzkum ve všech pøilehlých bytech.
V následující pøipomínce je odkaz na pøiložené poznámky,
Hejhálek hodlal uplatnit pøi veøejném projednání.

které

Ing,

Nìkteré z tìchto pøipomínek byly na veøejném projednání vzneseny (problematika
hluku z výstavby a protihlukových opatøení a problematika kácení zelenì) a ze strany
zpracovatelù dokumentace a posudku a ze strany investora zodpovìzeny.
V závìru vyjádøení je uveden požadavek na koneèné zamítnutí výstavby
navrhovaných patrových garáží.
Zpracovatel posudku konstatuje, že z pohledu vlivù výstavby a provozu patrových
garáží na životní prostøedí není objektivní dùvod
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- prohlásit realizaci zámìru za nepøijatelnou. Opatøeník prevenci, vylouèení, snížení,
popøípadì kompenzaci negativních vlivù zámìru na životní prostøedí jsou
koncipovány v podmínkách stanoviska.
5.2.7. Ing. Jiøí Jungmann, Hábova 1564, 15500 Praha 5
bez è.j. ze dne 12. 12. 2004
Ve vyjádøení je uvedeno, že poèet rušených parkovacích míst je
v dokumentaci podhodnocen a dále že problematika pøípadného nedostatku
parkovacích míst není promítnuta do celkového hodnocení v posudku.
Zpracovatel posudku uvádí, že problematika parkovacích míst, vèetnì možnosti
vzniku nedostatku parkovacích míst v lokalitì, byla v posudku rozebrána vèetnì
jednoduchého odhadu stávajícího a výhledového užívání parkovacích prostor.
Z hodnocení vyplynulo, že pokud alespoò cca 18 místních obyvatel (z celkového
poètu 120 bytù) využije nabídku parkovacích boxù (z jejich celkového poètu 117)
v garážích, nedojde ke zmenšení stávajícího poètu parkovacích míst v lokalitì pro
místní obèany v pøípadì, že budou rezidentùm nabídnuta volná parkovací místa na
støešeobjektu. Z tohoto dùvodu byl do stanoviska zaèlenìn požadavek na umožnìní
volného parkování místním obyvatelùm na støešeobjektu (viz bod 7,19,40).
V následujícím odstavci je uplatnìna pøipomínka k rozsahu hodnocených
látek pøi hodnocení vlivu stavby na ovzduší a k použitému modelu SYMOS 2003,
který je oznaèován za nevhodný.
Zpracovatel posudku uvádí, že vhodnost použití výpoètového modelu SYMOS 2003
byla komentována již v posudku vèetnì rozsahu hodnocených látek, ktelý byl pro
potøeby posouzení této investice oznaèen za dostateèný. Tento názor potvrzují i
vyjádøení orgánu ochrany ovzduší, ktelý nemá v závìreèných vyjádøeních
k provedeným hodnocením žádné pøipomínky. Vypoètené imisní limity NO2 a
benzenu jsou v lokalitì plnìny s velkou rezervou a tuto skuteènost potvrzují i výpoèty
imisní situace provedené modelemA TEM.
Dále je ve vyjádøení upozornìno na pøekraèování hygienických limitù ve fázi
výstavby.
Zpracovatel posudku uvádí, že posouzení vlivu výstavby bylo provedeno pro
pøedpokládanou skladbu staveništní techniky a prakticky pro jejich nejhorší soubìh a
umístìní. Podrobné výpoèty (které jsou požadovány v následujícím stupni PO) teprve
potvrdí, zda je možno dodržet hygienické limity pøi výstavbì bez dalších opatøení.
Pokud to tak nebude, bude nutno navrhnout taková opatøení, aby byly splnìny limity
alespoò v chránìných prostorech. Podmínky týkající se hlukové problematiky byly
zahrnuty do stanoviska (viz body 14,15,18,22,23,24).
Dále Ing. Jungmann pochybuje o tom, že po výstavbì garáží dojde ke
snížení hlukové zátìže.
Zpracovatel posudku uvádí, že vliv parkovacího objektu na snížení hlukové zátìže
potvrdila i ovìøovací hodnocení zpracovaná v rámci posudku. Dominantním zdrojem
hluku je u hodnocené chránìné zástavby provoz na ul. Jeremiášova. Výstavbou
Sídlo: Mariánské
námìstí 2, 11001 Praha
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parkovacího objektu pøi souèasném novém ukonèení protihlukového valu tìsnì u
objektu dojde prakticky k rozšíøení protihlukové bariery, a tím k vìtšímu odclonìní
hluku z ul. Jeremiášova. Tento požadavek je promítnut do podmínek stanoviska (viz
bod 2).
V následující pøipomínce je uvedeno, že poškození zelenì výstavbou bude
nevratné a navržená øešení (vèetnì popínavé zelenì na objektu) nemohou stávající
stav nahradit.
Problematika rušení stávající zelenì, vèetnì jejího rozsahu, byla i v pøipomínkách k
dokumentaci mnohokrát øešena. Výsledkem bylo nìkolik požadavkù zahrnutých do
podmínek stanoviska (viz body 4,9,11,31,33). Podmínkou je vždy spolupráce s MÈ
Prahy 13, èímž by mìla být optimalizace øešeníproblematiky zelenì zajištìna.
V další pøipomínce je uvedeno, že posudek nekomentoval opomenutí
dokumentace týkající se snížení tržní ceny bytù vlivem výstavby garáží.
Zpracovatel posudku uvádí, že bez podrobného vyhodnocení nelze zcela
jednoznaènì tvrdit, že dojde ke snížení ceny bytù. Pokud jsou obyvatelé
pøesvìdèeni, že ke snížení tržní ceny jejich bytù dojde, je možno použít napøíklad
øešení uvedené ing. Jungmannem pøi veøejném projednání (Ing. Jungmann na
veøejném projednání uvedl, že místním obyvatelùm vznikne pomìrnì jasnì
vyèíslitelná hmotná škoda a že náhradu budou vyžadovat soudnì).
V posledním odstavci je uveden nesouhlas s navrhovanou výstavbou a
upozornìní, že v dokumentaci není provedeno vyhodnocení další varianty zámìru
v nìjaké jiné lokalitì dle jeho døívìjšího požadavku, který byl uplatnìn i v závìru
zjiš•ovacího øízení.
V citovaném závìru zjiš•ovacího øízení je uvedeno následující:

Pøíslušnýúøadpožadujezpracovatdokumentacivlivu zámìru na životní prostøedí
(dále jen dokumentace)dle prllohy t. 4 k citovanémuzákonu a pti zpracování
zejména:
. Navrhnoutvariantníøešenizámìru, která se budou lišit pøedevšímvelikosti,
kapacitoua zpùsobemdopravníhonapojení objektu s cílem maximálního
zachovánízemního protihlukovéhovalu pfi ulici Jeremiášovaa provìøení
motnosti dopravníhonapojenígaráži na komunikaènísí• tak, aby vjezdy
nebyly situoványz Hábovy ulice v blízkostiobytné zástavby,vèetnì vnìjt.i
obslužnérampy.
Z výše uvedeného vyplývá, že v závìru zjiš•ovacího øízení nebylo požadováno
variantní øešení v jiné lokalitì. Oproti návrhu uvedeném v oznámení závìru byl objekt
snížen o jedno nadzemní patro a snížen poèet parkovacích stání v garážích
z pùvodních 185 na 159. Nájezd z ulice Jeremiášova byl, dle informací uvedených
v dokumentaci, provìøován a nevyhovìl z dùvodù dopravního napojení komunikací.
Požadavek na minimalizaci proluky mezi objektem garáží a protihlukovým valem je
zaèlenìn do podmínek stanoviska (viz bod 2).
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6.

Stanovisko pøislušného úøadu z hlediska pøijatelnosti vlivù zámìru na
životní prostøedí s uvedením podmínek pro realizaci zámìru, popøípadì
zdùvodnìní nepøijatelnosti zámìru
Na základì dokumentace, posudku, veøejného projednání a vyjádøení k nim
uplatnìných

vydává
odbor životního prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy jako pøíslušný úøadpodle § 23
odst. 11 písmo a) zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní
prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù
na životní prostøedí), v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona, z hlediska
pøijatelnostivlivù na životní prostøedí

souh

asné

stanovisko

k posouzení vlivù provedení zámìru "JZM Stodùlky - patrové garáže SBD
Staveg, Jeremiášova - Hábova" na životní prostøedí s tím, že stavba nebude
zasahovat do funkèní plochy izolaèní zelenì a že níže uvedené podmínky
tohoto stanoviska budou zahrnuty jako podmínky rozhodnutí nebo opatøení
nutných k provedení zámìru v pøíslušných správních nebo jiných øízeních,
pokud nebudou do té doby splnìny.

Podmínky souhlasného stanoviska
a) podmínky pro fázi pøípravy
- pro územní øízení

1. Navrhnout dispozièní øešení objektu tak, aby stavba nezasahovala do
funkèníplochy izolaèní zelenì.
2. Navrhnout detailní øešeníjižní strany objektu a stávajícího protihlukového
valu tak, aby byla zrušena (napojení valu pøímo na objekt garáží) popø.
minimalizována proluka mezi objektem a zemním valem.
3. Koordinovat projektovou pøípravu stavby s výhledovým uspoøádáním
køižovatkyJeremiášova - nová Jinoèanská.
4.. Zpracovat aktualizovaný dendrologický prùzkum s dùrazem na provìøení a

zdùvodnìní rozsahu kácení zelenì s cílem zachovat maximální poèet
stávajících stromù.
5. Zpracovat návrh vegetaèních úprav vèetnì návrhu popínavé zelenì okolo
objektu s použitím pergol vyvedených až nad støechu objektu dle návrhu
uvedeném v posudku. Do návrhu zaèlenit požadavek na 100% výmìnu
stávající pùdy za vhodný pùdní substrát pøi realizaci novách výsadeb
v území.
6. Navrhnout zpùsob øešenízajištìní zálivky a celkové povýsadbové péèe o
zeleò. Návrh konzultovat s OŽP MÈ Praha 13.

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì:Øásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236007074

19
7.

8.

Umožnit místním obyvatelùm bezplatné parkování na støeše objektu garáží
a k zabezpeèení této podmínky vést jednání s MÈ Praha 13.
Navrhnout vnìjší pohledové øešení objektu a vhodné architektonické
zaèlenìní objektu do okolí. Øešení konzultovat s MÈ Praha 13.

- pro

stavební

øízení

9. Ve spolupráci s OŽP MÈ Praha 13 navrhnout optimální skladbu døevin pro
vegetaèní
úpravy,
aby
byla
zohlednìna
specifika
lokality
(s upøednostnìním pùvodních druhù).
10. Zpracovat
podrobný
projekt
vegetaèních
úprava
pøedložit ho
k odsouhlasení pøíslušnému orgánu ochrany pøírody.
11. Zpracovat návrh ochranných opatøení døevin, které zùstanou zachovány,
ve smyslu ÈSN DIN 18920 Ochrana stromù, porostù a ploch pro vegetaci
pøi stavebních èinnostech.
12. Na základì
zelenì.

návrhu odsouhlaseného

MÈ Praha 13 zpracovat plán údržby

13. Navrhnout technické øešení prostoru okolo objektu tak, aby deš•ové vody
ze støechy a zpevnìných ploch byly pøednostnì vedeny do pásù zelenì a
byly využívány pro závlahu, pouze pøepad z tìchto zelených pásù zaústit
do deš•ové kanalizace.
14. Zpracovat hlukové posouzení pro období výstavby. Na základì tohoto
detailního výpoètu provìøit kvalitu oken bytù a pøed zahájením výstavby
v pøípadì potøeby provést opatøení, která zajistí dodržení požadovaných
hygienických limitù (úprava nebo výmìna oken).
15. Na základì
výsledkù tohoto posouzení dále zpracovat "Režim pro
používání jednotlivých strojù a zaøízení v prùbìhu výstavby" tak, aby jeho
dodržováním bylo zajištìno nepøekraèování hygienických norem v období
výstavby.
16. Navrhnout dostateènì úèinný odluèovaè ropných látek.
17. Navrhnout pøepravní trasy staveništní techniky pro období výstavby
s ohledem na minimalizaci vlivù na obytnou zástavbu a pøedložit ho
k odsouhlasení pøíslušným orgánùm.
18. Zpracovat
v rámci
plánu organizace
výstavby
podrobný
soubor
technickoorganizaèních
opatøení s cílem eliminovat a minimalizovat
potenciální nepøíznivé vlivy na životní prostøedí a obyvatelstvo (omezení
hluènosti výbìrem vhodných stavebních mechanismù a jejich èasového
využití mimo noèní dobu, omezení prašnosti skrápìním,
omezení
skladování prašných materiálù, dostateèná oèista vozidel pøed výjezdem
ze staveništì na veøejnou komunikaci, omezení chodu naprázdno u vozidel
a ostatních stavebních mechanismù, sledování technického stavu vozidel
s ohledem na možné úkapy ropných látek, zneškodnìní
odpadních a
deš•ových vod v prùbìhu stavby, apod.).
19. Ve spolupráci s MÈ Praha 13 smluvnì zajistit rezidentùm bezplatné
parkování na støeše objektu a v jeho okolí na pozemku investora zámìru a
zajistit pøednostní nabídnutí garážových boxù místním obyvatelùm.~
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20. Konkretizovat odpady ze stavební èinnosti (tj. kód odpadu a kategorie,
množství vznikajících odpadù a zpùsoby nakládání s nimi) a respektovat
požadavek dùsledného tøídìní odpadù a pøednostního využití pøed
skládkováním.
21. Vypracovat návrhy manipulaènì - provozních a požárních øádù a
havarijních plánù. Pøi pøípravì tìchto materiálù vìnovat pozornost
nadstandardním událostem a haváriím s ohledem na ochranu životního
prostøedí.

b) podmínky pro fázi realizace
22. Pøed zahájením výstavby realizovat opatøení na dodržení hygienických
limitù v chránìných prostoráchpøivýstavbì a pøi provozu objektu vèetnì
potøebnýchprotihlukových opatøení.
23.Zemní a hluèné stavební práce provádìt pouze v pracovních dnech a
v denní dobì.
24. Pro stacionární zdroje hluku je nutné dùslednì používat zástìny jako
protihlukové clony.
25. Zajistit dùsledné plnìní souboru technickoorganizaèních opatøení
k ochranì životního prostøedí dle plánu organizace výstavby vèetnì
prùbìžné kontroly dodržování pøíslušných opatøení, a to zejména
s ohledem na omezování rušení faktorù pohody okolního obyvatelstva.
26. Dodržovat urèené pøepravnítrasy staveništní dopravy
27. Zajistit tøídìní stavebních odpadù a oddìlené ukládání jednotlivých druhù
stavebních odpadù do patøièných nádob nebo kontejnerù, využitelné
odpady recyklovat nebo zužitkovat.
28. Výkopovou zeminu pøednostnì nabídnout k využití MÈ Praze 13.
29. V pøípadì úniku látek ropného pùvodu neprodlenì zahájit sanaèní práce a
s kontaminovanou zeminou pøípadnì i vodou zacházet v souladu se
zákonem è. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících právních pøedpisù.
30. Minimalizovat délku výstavby a po dokonèení stavebních prací v nejkratší
možné lhùtì demontovat a odstranit zaøízení staveništì.
31. Chránit v prùbìhu stavby vhodným zpùsobem døeviny proti poškození.
32. Nezbytné kácení døevin provést pokud možno v období vegetaèního klidu.
33. Zajistit kompenzaèní výsadby zelenì dle urèení OŽP MÈ Praha 13.
34. Realizovat veškeré vegetaèní úpravy souèasnì se stavbou (resp. do
kolaudace vlastní
stavby), pøípadnì pøi nejbližším vhodném
agrotechnickém termínu.
35. Ke kolaudaènímu øízení pøedložit specifikaci druhù a množství odpadù
z období výstavby a doklady o zpùsobu jejich využití, resp. odstranìní, a
protokoly o hodnocení kvality výkopového materiálu.
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36. Ve spolupráci s MÈ Praha 13 bezodkladnì
obyvatelstva.

øešit pøípadné stížnosti

c) podmínky pro fázi provozu
37. Zajistit trvalou péèi o zeleò dle plánu údržby zelenì tak, aby byla
zachována její plná funkènost, vèetnì zajištìní požadované péèe o
stávající stromy Populus nigra (topoly èerné).
38. Dùslednì dodržovat podmínky provoznì - manipulaèních øádù a
havarijních plánù a pravidelnì aktualizovat jejich obsah s ohledem na
zmìny v platné legislativì.
39. Zajistit pravidelnou kontrolu funkènosti a úèinnosti odluèovaèe ropných
látek. V pøípadì poruchy funkènosti tohoto zaøízení neprodlenì realizovat
nápravná opatøení.
40. Zajistit místním obyvatelùm volný pøístup na støechu objektu za úèelem
bezplatného parkování.
Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona È. 71/1967 Sb., o
správním øízení (správní øád), ve znìní pozdìjších pøedpisù, a nenahrazuje
vyjádøení dotèených správních úøadù ani pøíslušná povolení podle zvláštních
pøedpisù.
Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že
platnost mùže být na žádost oznamovatele prodloužena v souladu
s ustanovením § 10 odst. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na
životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon
o posuzování vlivù na životní prostøedí),v platném znìní.
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