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HLA VN1 MÌSTO PRAHA
MAGISTRA T HLA VNiHo MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

V Praze dne 16.7.2003
È.j. :MHMP-83600/2003/0lPNI/EIA/054-2/Vè
Vyøizuje: Mgr.Vèislaková

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

Identifikaèní údaie:

Název: JZM Stodùlky

- patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova -

Hábova
Zaøazení zámìru dle zákona: bod 10.6, kategorie II, pøílohyè. 1
Prùmyslové zóny a obchodní zóny vèetnì nákupních støediseko celkové výmìøe nad
3000 m2 zastavìné plochy; areály parkoviš• nebo garáží se zastavìnou plochou nad
1000 m2.
Kapacita (rozsah) zámìru:
Jedná se o novostavbu patrových garáží s jedním
podzemním a tøemi nadzemními patry a s volným støešním parkováním. Garáže jsou
urèeny pøevážnì pro rezidenèní parkování. Navrhovaná kapacita garáží je 151
boxových parkovacích stání + 34 volných stání na støeše objektu. Stavba je
situována v prostoru mezi ulicemi Jeremiášova a Hábova a má být umístìna
v prostoru stávajícího parkovištì a nezpevnìných ploch mìstských trávníkù. Celková
zastavìná plocha vèetnì vjezdových ramp bude èinit 1781 m2.

Charakter zámìru: Patrové garáže pro osobní automobily
Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území

Zahájení:
Ukonèení:

2004
2005

Oznamovatel: SBD Staveg
Nušlova 2515/4

155 00 Praha 5

Praha
Praha
Praha 13
Stodùlky

Souhrnné vypoøádánípøipomínek:
Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:
. Hlavní mìsto Praha
. Mìstská èást Praha 13
. Ministerstvo zdravotnictví
. Odbor životního prostøedíMHMP
. Odbor výstavby MHMP
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
. Èeská inspekce životního prostøedí
. Mgr. Jitka Hrudová
. Ing. Jiøí Jungmann, PhDr. Marie Jungmannová, David Jungmann, Tomáš
Jungmann
. Ing. Jarmila Urbanová, Ing. Jaroslav Urban

.
.

Petr Ulrych, Vlasta Ulrychová

,

Jaroslav Chrastil, Zdenìk Sedláèek, Vladimír Vondruška

. Ing. Zdenìk Hejhálek
. Mgr. Olga Sedláèková. MBA
Požadavek podrobit zámìr dalšímu posuzování podle zákona è. 100/2001 Sb.
obsahovalo vyjádøení odboru životního prostøedí MHMP (z hlediska ochrany pøírody a
krajiny), vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy, vyjádøení Ing. Jiøího
Jungmanna, PhDr. Marie Jungmannové, Davida Jungmanna a Tomáše Jungmanna;
Ing. Jarmily Urbanové a Ing. Jaroslava Urbana; Jaroslava Chrastila, Zdeòka
Sed láèka a Vladimíra Vondrušky.
Zbývající vyjádøení veøejnosti a vyjádøení mìstské èásti Praha 13 obsahovala
nesouhlas s plánovanou výstavbou.
V jednotlivých vyjádøeních byly uplatnìny následující pøipomínkya požadavky
Vyjádøení Ministerstva
aby bylo respektováno
zdraví (Hygienická

zdravotnictví
je pouze formálního charakteru. Požaduje,
stanovisko místnì pøíslušného orgánu ochrany veøejného

stanice

hl. m. Prahy).

Odbor výstavby MHMP (vodohospodáøské oddìlení)
ve svém vyjádøení
konstatuje, že k zámìru nemá z vodohospodáøského hlediska žádné pøipomínky.
Odbor životního prostøedí MHMP
- Z hlediska nakládání s odpady nepožaduje pokraèovat procesem EIA, jestliže
v dalším stupni projektové dokumentace budou splnìny níže uvedené
požadavky:
. v pøehledu budou konkretizovány odpady z uvedených skupin (kód odpadu,
kategorie),
. bude doplnìno pøedpokládané množství vznikajících odpadù a zpùsoby
nakládání s nimi; pøitommusí být respektován požadavek dùsledného tøídìní
odpadù a pøednostníhovyužití pøedskládkováním,

?

. pøi výkopovýchpracích bude sledována kvalita zeminy a dle výsledkù s ní
nakládáno;ke kolaudacibudoupøedloženyprotokolyo hodnoceníkvality.
Z hlediska ochrany ovzduší konstatuje,že hodnocenív rozptylovéstudii bylo
provedeno pro škodlivinu NOx. Toto hodnocení je ale v souèasné dobì
irelevantní, podle platné legislativy je nutné hodnotit NO2. V dalším stupni
projektové dokumentace požaduje nucené odvìtrání garáží s odtahem
znehodnocenéhovzduchu nad støechuobjektu. I pøes uvedené nedostatky
považuje hodnocení za dostateèné a nepožaduje komplexní posouzení
v dalšíchstupníchprocesuEIA.
Z hlediskaochranypøírodya krajiny
. upozoròuje,že stavbazasahujev jihozápadníèásti do plochy izolaènízelenì
(IZ) - zúžením této plochy smìrem k ulici Jeremiášova by došlo
k významnémuomezeníizolaènífunkce této plochy (výsadbadøevina trvalé
travní porosty); pøi umis•ování parkovacíchstání v izolaèní zeleni je tøeba
zachovatdominantnípodíl zelenì na pozemkua taková stavba nesmí narušit
nebo omezit hlavní funkci území,což daný projekt nesplòuje;zda lze objekt
patrovýchgaráží považovatza parkovacía odstavné plochy se zelení, musí
rozhodnoutpøíslušnýstavebníúøad,
. konstatuje,že z pøedloženéhodendrologickéhoprùzkumunevyplývá,zda byl
pøivýpoètu ohodnocení likvidovaných døevinzohlednìn i koeficient inflace,

. trvá na realizaci "zelené støechy",která by alespoò èásteènì kompenzovala
úbytek zelenì v území; toto využití by též zohledòovalo urèité estetické
hledisko pùsobení zelenì vzhledem k umístìní objektu v blízkosti sídlištní
zástavby.
Vzhledem k výše uvedeným skuteènostempovažuje další posouzení zámìru
v procesudle zákona è. 100/2001 Sb. za úèelnéa požadujejej.
Hygienická stanice hl. m. Prahy uplatnila k oznámení následující pøipomínky:
. Z oznámení zámìru nevyplývá, zda do vyhodnocení hluku z provozu garáží
ve venkovním prostoru jsou zahrnuty všechny zdroje hluku s provozem
garáží související. Do vyhodnocení hluku jsou zahrnuty pouze liniové zdroje,
a protože z pøedloženého oznámení nevyplývá, jak bude objekt garáží
vìtrán, je otázka, zda by do vyhodnocení hluku nemìl být zahrnut jako zdroj
hluku buï hluk z provozu vzduchotechniky nebo hluk šíøící se z prostoru
garáží vìtracími otvory do venkovního prostøedí.
. Vzhledem k tomu, že souèástí akustické studie není situace širších vztahù
s vyznaèením referenèních bodù, pro nìž bylo vyhodnocení hluku ve
venkovním prostoru provedeno, není možno vyhodnotit, zda zmínìné
referenèní body dostateènì reprezentují venkovní prostor a v nìm akustickou
situaci.
. Pokud se v objektech, jejichž denní osvìtlení by mohlo být navrženou
stavbou ovlivnìno, nachází pracovištì, pak je nutno doplnit dokumentaci o
vyhodnocení denního osvìtlení na tìchto pracovištích.
Z výše uvedených dùvodù požaduje, aby bylo pokraèováno v procesu EIA a
dokumentace byla dopracována o výše uvedené pøipomínky.

Mìstská èást Praha 13 ve svém vyjádøení uvedla, že s výstavbou hromadných
patrových garáží Jeremiášova - Hábova do doby doøešení zmìny ÚPn pro výstavbu
Západního Mìsta nesouhlasí a uplatnila následující pøipomínky:
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Požaduje úpravu projektu sadových úprav v souladu s plochou potøebnou pro
zdárný rùst a vývoj døevin navržených k výstavbì (tzn. v souèasném návrhu
není zohlednìna
plocha skuteènì
potøebná pro jednotlivé
døeviny
v dospìlosti).
Požaduje rozšíøení navrhovaného sortimentu døevin (pøedevším o kvetoucí a
stálezelené druhy).

Považuje za vhodné ozelenìní støechy i když tato skuteènost by nebyla
I

v souladu s možností zachování bezplatných parkovacích míst pro obyvatele.
Upozoròuje investora na povinnost vèas pøed zahájením stavby požádat o
povolení pokácení stávajících døevin.
Požaduje doplnit plán výsadeb tak, aby byla zajištìna minimální adekvátní
náhrada za pokácené døeviny (z dùvodu hustoty inženýrských sítí v lokalitì
bude pokáceno více stávajících døevin, než jich mùže investor po realizaci

stavby vysadit).
Upozoròuje, že výsadbu je tøeba konzultovat s OŽP ÚMÈ Praha 13.
. Požaduje, aby u stávajících stromù (Populus nigra) investor provádìl
v prùbìhu let bezpeènostní øezy a postupnì v prùbìhu 10 až 15 let stávající
stromy nahradil stromy ze skupiny dlouhovìkých druhù pyramidálních forem.
. Požaduje, aby stavba garáží byla ozelenìna použitím popínavých rostlin.
Mìstská èást Praha 13 ve svém vyjádøení dále uvádí, že návrhem výstavby garáží
v ul. Hábova se zabývala MR ÚMÈ Praha 13 na své 4. schùzi dne 26.2.2002, kde
byly investorovi pøedloženy níže uvedené podmínky, které zùstávají dosud nemìnné:
1. Hmota garáží bude zrealizována jako dvoupodlažní s podzemním podlažím a
její dispozice bude uzpùsobena tak, aby byl zachován ochranný val pøi ul.
Jeremiášova.
2. Na støeše objektu zøídí investor bezplatné parkovištì
z dùvodu záboru
stávajících volných parkovacích stání na rostlém terénu.
3. V parkovacím zálivu ul. Hábova a na severní i východní stranì pozemku musí
být zachována volná parkovací stání v poètu minimálnì 19 stání.
4. Barevné materiálové øešení je projektant povinen konzultovat na OÚP ÚMÈ
Praha 13.
5. MÈ Praha 13 doporuèuje, aby absence obèanské vybavenosti
byla
kompenzována jiným pøínosem pro MÈ Praha 13, a to rozšíøením bezplatné
stávající parkovací kapacity garážových objektù SBD Staveg na Velké Ohradì
pøi ul. Èerveòanského, na støechách obou zmínìných objektù, èímž by se
pomohl øešit palèivý problém s tamìjším parkováním.

.

Hlavní mìsto Praha ve svém vyjádøení konstatuje, že nepožaduje další posouzení
ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí,
s podmínkou, že níže uvedené pøipomínky budou respektovány v dalších stupních
projektové dokumentace:
. V ploše izolaèní zelenì je možné jako výjimeènì pøípustné funkèní využití
umístit parkovací a odstavná stání se zelení, v pøípadì patrových garáží
nelze na parkovací ploše umístit stromy, snad pouze v mobilních nádobách
na støeše objektu.
. Je tøeba jednoznaènì urèit, zda hromadná garáž bude sloužit pro vozidla
obyvatel nebo i pro jiné funkce v území. V pøípadì využití stání pro komerèní
funkce by vyvolaná doprava mohla být oproti pøedpokladùm vyšší. Je tøeba
rovnìž doplnit, jakým postupem byly hodnoty vyvolané zdrojové a cílové
dopravy stanoveny, resp. z jakých podkladù byly odvozeny.
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S ohledem na charakter území by bylo vhodné, aby hromadná garáž byla
urèena pro vozidla obyvatel stávající okolní spádové obytné zástavby.
Navrhovaný podélný sklon vjezdových ramp 16,9% je v rozporu s požadavky
pøíslušnýchnorem (pøípustnýsklon 17% se týká pouze vnitøníchpoloramp).
Objekt hromadných garáží je nutné zkoordinovat s výhledovým uspoøádáním
komunikaèní sítì v pøedmìtném území (s køižovatkou Jeremiášova Jinoèanská).

Èeská inspekce životního prostøedí ve svém vyjádøení požaduje, aby byly
respektovány níže uvedené pøipomínkyz oblasti odpadového hospodáøství:
. V kapitole B.III Odpady jsou v tabulce A - Odpady vzniklé pøi výstavbì
v kolonce "Kód odpadu" vyjmenovány pouze kódy podskupin. Vzhledem
k tomu, že v jednotlivých podskupinách se vyskytují jak odpady ostatní, tak
nebezpeèné, je tøeba tyto vyjmenovat na úroveò jednotlivých kódù a opatøit
charakteristikou "O" nebo "N".
. Z demolièního odpadu je tøeba vytøídit živièný koberec a vrstvy štìrku živicí
zpevnìné a nabídnout je k dalšímu využití.
Mgr. Jitka Hrudová ve svém vyjádøení vyslovila nesouhlas se zámìrem

a uplatnila

následující pøipomínky:
. Nesouhlasí s názorem zpracovatele oznámení, že garáže budou mít lepší
hlukovì izolaèní vlastnosti než v souèasné dobì osázená zeleò (adekvátní
náhradu není reálné v dohledné dobì zajistit).
. Obává se zvýšení intenzity dopravy vlivem provozu garáží.

.

.

.
.

Vzhledem ke skuteènosti, že nájezd i výjezd z garáže je navrhovaný
z Hábovy ulice, obává se zvýšeného množství emisí pøímo ve smìru obytné
zástavby.
Místní obyvatelé necítí potøebu parkování v garážích a plocha souèasného
parkovištì je naprosto dostaèující - nejednalo by se tudíž o zajištìní
parkovacích možností pro potøeby lidí bydlících v dotèeném území.
Etapa výstavby garáží bude pøedstavovat enormní zatížení pro obyvatele
protilehlého domu (50 nákladních automobilù za den a provoz betonážního
vozu, hluk pøi zemních pracích).
Plochy izolaèní zelenì je nutno kultivovat a dále osazovat, nikoli je
zastavovat garážemi, které do místa pøivedou novou dopravu.

Ing. Jiøí Jungmann,

PhDr. Marie Jungmannová,
David Jungmann
a Tomáš
Jungmann ve svém vyjádøení požadují, aby bylo provedeno další plné posouzení
podle zákona è. 100/2001 Sb. Dále požadují, aby pro toto posouzení byly
zpracovány další varianty, a to
umístìní zámìru ve vhodnìjší lokalitì tak, aby
stavba nebyla
situována v tìsné blízkosti obytných objektù a nebyly dotèeny jiné
funkèní plochy než SVO,
pøi pùvodním umístìní zámìru zpracovat variantu se sníženou
kapacitou (snížení o dvì nadzemní podlaží) a s øešením nájezdu
nikoliv z Hábovy ulice, ale z ulice Jeremiášova.
Vyjádøení dále obsahovalo následující pøipomínky:
. Realizací garáží by bylo zcela zlikvidováno stávající parkovištì, využívané
obyvateli bytového domu, èást protihlukového zemního valu, porostlého
udržovanou zelení a nìkolik desítek vzrostlých stromù.
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Dojde ke zhoršení dopravní obslužnosti dotèeného území.
Plocha izolaèní zelenì bude stavbou zcela zdevastována a znehodnocena.
Dojde k odtìžení èásti protihlukového valu, èímž se otevøe mezi jeho
zbytkem a navrhovanou stavbou koridor, který bude pøímo proti vyústìní
Jinoèanské spojky do Jeremiášovy ulice, a tím se zcela znehodnotí jeho
izolaèní funkce.
Nová výsadba nemùže nahradit stávající, asi 20 let staré stromy (jsou zdravé
a plnì funkèní z hlediska funkce hygienické, termoregulaèní i z hlediska
estetického).
Návrh se nezabývá zneèištìním ovzduší prachem (ani celkovým prašným
spadem, ani frakcí PM10), obsahem polyaromatických uhlovodíkù v ovzduší a
vlivem troposférického ozónu.
Jako pozaïová stanice pøi hodnocení imisních pøírùstkù koncentrace oxidù
dusíku nemìla být zvolena imisní mìøicí stanice v Øeporyjích (Øeporyje mají
jiný charakter - izolované domky obklopené zelení - pùsobí pøíznivì na
hodnoty imisí).

Ing. Jaroslav Urban, Ing. Jarmila Urbanová a Petr Ulrych požadují, aby byl zámìr
posuzován ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb., protože bude mít zásadní dopad na
životní prostøedí a ve svém vyjádøení uvádìjí:
. V souèasné dobì je v projednávání návrh na zmìnu územního plánu, který
se pøímo týká místa, na kterém mají být garáže umístìny, a není v tomto
smyslu dosud pravomocnì rozhodnuto.
. Realizace stavby bude mít dopad na kvalitu a pohodu bydlení v pøilehlém
domì (Hábova 1561-1565), zejména co se týèe dopravní dostupnosti a
obslužnosti, hluènosti, úbytku zelenì, osvìtlení a oslunìní bytù a majetkové
újmy majitelù bytù (pokles tržní ceny bytù).
. V okolí je dostatek možností parkování v krytých objektech (není využíváno).
. Realizací stavby se zhorší obsluha dotèeného území (záchranná služba,
hasièi, úklid ulic, volný pohyb lidí, zásobování nákupního støediska, pošty)
. likvidace vegetace znamená ovlivnìní mimoprodukèních funkcí (zejména
estetické a èásteènì hygienické).
. Pro uvažovanou stavbu by se mìlo najít vhodnìjší umístìní, a• už na
protilehlé stranì Jeremiášovy ulice nebo na jiném, ménì exponovaném místì
v rámci sídlištì JZM.
Vyjádøení Jaroslava
Chrastila,
Zdeòka
Sedláèka
a Vladimíra
Vondrušky
obsahovalo požadavek na zamítnutí stavby z dùvodných obavo zhoršení životního
prostøedí a nezachování pohody bydlení. Ve vyjádøení byly uplatnìny níže uvedené
pøipomínky:
. Nesouhlasí s názorem, že objekt garáží spolu s protihlukovým valem bude
pùsobit jako izolaèní prvek proti hluku z Jeremiášovy ulice. Protihlukový val
bude totiž v zájmu stavby ze dvou tøetin odstranìn (ze severozápadního
smìru) a navrhovaná stavba na nìj nebude plynule navazovat, takže
vzniklou mezerou bude po dokonèení køižovatky, do které bude ústit pøivadìè
z dálnièního obchvatu, proudit hluk pøímo k blízkým obytným objektùm.
. Není možno zrealizovat adekvátní náhradu za pokácené døeviny tak, aby
plnila všechny své funkce. Objekt garáží nemùže rovnìž esteticky konkurovat
vzrostlým stromùm.
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Nesouhlasí s tvrzením, že vlivem provozu garáží nedojde ke skuteènému
navýšení dopravní intenzity - ke skuteènému navýšení nedojde pouze
zachováním souèasného stavu, kdy kapacita stávajícího parkovištì není plnì

.

využita.
Maximální kapacita stávajícího parkovištì je 67 vozidel, objekt navrhovaných
garáží poèítá s 185 parkovacími místy - dojde tedy k pøivedení nové dopravy
do dotèeného území a zvyšuje se tím riziko zhoršení pøetíženosti provozu
v Hábovì ulici i riziko dopravních nehod a úrazù.

VyjádøeníIng. Zdeòka Hejhálka obsahovalo následující pøipomínky:

.

.

.

.
.

.

.

Mezi navrhovanou

stavbou

a stávající mi obytnými

budovami

by vznikl

pomìrnì úzký (33 m) neplánovaný ulièní koridor, a tím by byla zcela
porušena výhoda sídlištních staveb se vzájemnými vzdušnými odstupy a
bude se v nìm násobit hluk projíždìjících aut; vzniklý ulièní koridor by trvale
zhoršil životní podmínky zde bydlícím asi 360 osobám.
Stavba má být realizována ze 48% na plochách IZ a OV, což je vážné
porušení zastavovacího plánu.
Stávající parkovištì je dnes využíváno rezidenty a tìm by byla možnost
k zaparkování v blízkostí jejich obydlí odebrána ve prospìch jiných majitelù
osobních vozidel, kteøí by sem dojíždìli metrem. Stávající majitelé dnes
zaparkovaných aut jsou pøevážnì s daným stavem spokojeni a nemají zájem
o drahou investici zakupováním boxù v patrových garážích.
Plánovaná stavba by trvale a znaènì snížila hodnotu bytù.
Navrhuje k výstavbì garáží využít zcela prázdné a nevyužívané plochy (asi
200 m od plánované stavby) - mezi ulicemi Vackova, Oistrachova,
Jeremiášova: je zhruba stejnì velká, není situována bezprostøednì proti
žádnému obytnému domu, k likvidaci by pøišlojen asi 10 vzrostlých stromù a
jejich náhrada v okolí by byla úèelná, komunikaèní napojení je stejnì
výhodné jako v Hábovì ulicí.
Realizací zámìru se zhorší prùjezdnost Hábovy ulice, a tudíž i obsluha
dotèeného území (záchranná služba, hasièi, úklid ulic, volný pohyb osob).
Stavba odkryje

èást protihlukového

valu, zruší stávající

zeleò a sama ji tìžko

nahradí svými protihlukovými vlastnostmi.
. Investor nemùže, jak tvrdí, kompenzovat zrušení mìstské zelenì, která zde
kultivovanì roste už 20 let.
. Vliv stavby nebude doèasný, jak je uvedeno v oznámení, nebo• náhradní
výsadba se nemùže v tomto prostoru úèelnì realizovat a i kdyby, dobu 20 let,
po kterou stávající zeleò kultivovanì roste, nelze nikdy dohnat.
K tomuto vyjádøení bylo pøipojeno 41 podpisù obèanù, kteøí se s výše uvedenými
pøipomínkamiztotožòují.
VyjádøeníMgr. Olgy Sed láèkové, MBA obsahovalo následující námitky:
. Umístìní objektu nìkolikapodlažních garáží není zcela v souladu se
zamýšleným využitím území a je tøeba preferovat jiné možnosti využití tohoto
území. Vìtšina budoucí zastavìné plochy není primárnì urèena pro
navrhovaný zámìr.

.

112 jízd za den je uvedeno jako nízká intenzita - toto vyjádøení považuje za

subjektivní hodnocení situace, a tudíž zcela závislé na osobì hodnotitele.
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Otevírání a zavírání boxových ocelových vrat zpùsobí zvýšenou hluènost, a
to díky prùchodu hluènosti vzduchovými mezerami.
Obává se narušení pohody bydlení obyvatel domu v Hábovì ulici: vozidla
budou jezdit po rampách na úrovni oken domu v Hábovì ulici zvenku na
objektu, vjezd a výjezd má být orientován pøímo proti obytným domùm,
z pohledu celkové velikosti stavby je území velice sevøené.
Žádá o popis umístìní zdroje vody pro pøípadpožáru - kde a v jaké kapacitì
je uvedený zdroj vody.
Z tabulky è. 2: Intenzity dopravy spojené s provozem garáží není zøejmé,
èeho se týká - chybí mìrné jednotky u èíselných údajù.
Požaduje specifikovat objem vody, který bude vznikat pøièištìní pojezdových
ploch garáží.
Døevinynavržené k odstranìní jsou ve znaèné pøevaze.
Nelze pøedpokládat,jak je uvedeno v oznámeni, že uživatelé garáží budou
místní, protože místní obyvatelé proti zámìru již dlouhou dobu protestují u
místních i státních orgánù.
Rozporuje udìlení výjimky pro umístìní garáží. v ploše izolaèní zelenì, a to
pøedevším vzhledem k silnému nesouhlasu obyvatelstva, které bydlí v dané
lokalitì a k potøebì zachovat kvalitu životního prostøedí a pohodu bydlení
v zájmové lokalitì.

Závìr:
Zámìr

"JZM

Stodùlky

- patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova -

Hábova " naplòuje dikci bodu 10.6, kategorie II, pøílohyè. 1 zákona è.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjišfovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován
podle citovaného zákona.
Na základì zjiš•ovacího øízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospìl
pøíslušnýúøadk závìru, že zámìr

JZM Stodùlky - patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova - Hábova

budeposuzován
podle citovaného zákona, nebo• oznámení dostateènì neprokázalo, zda a v jakém
rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedía obyvatelstvo.
Pøíslušný úøadpožaduje zpracovat dokumentacivlivu zámìru na životní prostøedí
(dále jen dokumentace) dle pøílohy È. 4 k citovanému zákonu a pøi zpracování
zejména:
. Navrhnout variantní øešení zámìru, která se budou lišit pøedevším velikostí,
kapacitou a zpùsobem dopravního napojení objektu s cílem maximálního
zachování zemního protihlukového valu pøi ulici Jeremiášova a provìøení
možnosti dopravního napojení garáží na komunikaèní sí• tak, aby vjezdy
nebyly situovány z Hábovy ulice v blízkosti obytné zástavby, vèetnì vnìjší
obslužné rampy.
. Dopracovat hlukovou studii dle požadavkù Hygienické stanice hl.m.Prahy.

R

.

.
.

Zpracovat rozptylovou studii dle zákonných požadavkù platné právní úpravy
v ochranì ovzduší.
Vìnovat zvýšenou pozornost vlivùm posuzovaného zámìru na obyvatelstvo
(zejména na pohodu bydlení).
Zabývat se dalšími pøipomínkamiuvedenými v obdržených vyjádøeních (napø.
ozelenìní støechy, náhradní výsadba za pokácené døeviny, nucené odvìtrání
garáží s odtahem znehodnoceného vzduchu nad støechuobjektu).

Ve smyslu § 7 odst. 6 citovaného zákona a s ohledem na poèet dotèených správních
úøadù a dotèených územních samosprávných celkù stanovuje pøíslušný úøad
pøedložit 11 vyhotovení dokumentace.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní
správy, ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
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Vìc: Vyjádøení hlavního mìsta PrahY oznámení podle pøílohy è. 3 k zákonu 100/2001
Sb.. o posuzování vlivù na žívotní prostøedí zámìru

..JZM Stodùlky

-

patrové

aaráže §BD Stavea. ul. Jeremiášova - Hábova"

Podklady
Pøedložený zámìr spadá dle zákona è. 100/2001 Sb. do kategorie II bodu 10.6 Prùmyslové
zóny a obchodní zóny vèetnì nákupních støediseko celkové výmìøe nad 3000 m2zastavìné
plochy; areály parkoviš• nebo garáží se zastavìnou plochou nad 1 000 m2. Oznámením je
novostavba garáží na Jihozápadním Mìstì v prostoru mezi ulicemi Jeremiášovou a Hábovou
v Praze 13 Stodùlkách. Jedná se o objekt s jedním podzemním a tøemi nadzemními
podlažími, vèetnì volného støešního parkování Garáže jsou navrhovány o kapacitì 185
stání pro osobní automobily a 2 boxù pro motorky Kromì uvedeného poètu míst v garážích
bude k dispozici 13 parkovacích míst na povrchu. Navrhovaná garáž bude dopravnì
obsluhována z ulice Hábovy. Zastavìná plocha patrovými garážemi vèetnì pøíjezdních ramp
èiní 1 781 m2,

Vyjádøeníhlavního mìsta Prahy k oznámení podle pøílohy è. 3 k zákonu 100/2001Sb.
..JZM StodùlkY - patrové C1aráže
SeD Stave". ul. Jeremiášova - Hábova"

Z hlediska umístìní zámìru
- umístìní hromadných garáží je v zásadì v souladu s platným Územním plánem hl.
m. Prahy
- akce na umístìní hromadných garáží v dané poloze byla zahájena ještì pøed tím,
než byl zpracován návrh Úpn SÚ hl. m. Prahy, první územní rozhodnutí bylo vydáno
již v roce 1996
- vzhledem k tomu, že v posledních letech znaènì vzrostl poèet automobilù,nelze
zvyšující se potøebu parkování realizovat budováním dalších parkovacích stání
na povrchu a zabíráním dalších ploch, nabídka parkovacích stání v hromadných
garážích vytvoøí pøíznivìjší podmínky pro uvolnìní mìstského parteru od nevhodnì
parkujících vozidel a tím pøispìje ke zkvalitnìni veøejných prostranství

Z hlediska ochrany ovzduší
se v oznámení konstatuje, že vzhledem k rozsahu a umístìní garáží nelze
pøedpokládatvýznamné zhoršení kvality ovzduší pro sousední obytnou zástavbu
- výpoèty pro zhodnocení pøípìvkù emisí z obslužné dopravy a provozu garáží
k imisnlm koncentracím v území byly stanoveny pomocí programového systému

Matiánské námìstí 2, 11001 Praha 1
tel.: +420-236 001 111. fax: +420-236 007 048
e-mail :praha@cityofprague.cz

SYMOS 97, verze 2003, podle výsledkù mìøení na nejbližší imisní stanici
v Øeporyjích byla analogicky odhadnuta prùmìrná roèní a maximální hodinová
koncentrace NO2 a benzenu v daném území, po pøipoètení hodnot pøíspìvkù emisí
z garáží k této hodnotì nebude v okolní obytné zástavbì docházet k pøekraèování
limitù koncentraci škodlivin v ovzduší
grafická pøíloha3 znázoròuje pøíspìvky provozu a obsluhy garáží k imisním
koncentracím v území a ne prùmìrné roèní, resp. maximální imisní koncentrace NO2
a benzenu v území, toto nedopatøeníje nutno opravit

Z hlediska mìstské zelenì
- konstatujeme, že v ploše izolaèní zelenì je možné jako výjimeènì pøípustné funkèní
využití umístit parkovací a odstavná stání se zelení, v pøípadì patrových garáží, jinak
øeèeno "hromadných garáží" nelze na parkovací ploše umístit stromy, snad pouze
v mobilních nádobách na støešeobjektu.
Z dopravního hlediska máme k pøedloženémunávrhu tyto pøipomínky:
- na str. 7 oznámení je uvedeno, že "intenzita dopravy z garáží není v této chvíli
známa, protože bude závislá na potøebách uživatelù garáží", v navazujícím textu je
napsáno, že uvažované modelové zatížení 112 jízd/den o víkendech se opírá o
zkušenosti s obdobnými stavbami; je tøeba jednoznaènì urèit, zda hromadná garáž
bude sloužit pro vozidla obyvatel nebo i pro jiné funkce v území, upozoròujeme, že
v pøípadì využití stání pro komerèní funkce by vyvolaná doprava mohla být oproti
pøedpokladùm vyšší; je tøeba rovnìž doplnit, jakým postupem byly hodnoty vyvolané
zdrojové a cílové dopravy stanoveny resp. z jakých podkladù byly odvozeny,

-

s ohledem

na charakter

území doporuèujeme.

aby hromadná

garáž byla urèena

pro vozidla obyvatel stávající okolní spádové obytné zástavby

-

-

k technickému

øešení hromadné

garáže

se nemùžeme

na základì

doložených

grafických pøíloh podrobnì komplexnì vyjádøit, presto však upozoròujeme,
že navrhovaný podélný sklon vjezdových ramp 16,9 % je v rozporu s požadavky
pøíslušných norem (pøípustnýsklon 17 % se týká pouze vnitøních poloramp)
objekt hromadných garáží je nutné zkoordinovat s výhledovým uspoøádáním
komunikaèní sítì v pøedmìtném území - s køižovatkouJeremiášova-Jinoèanská.

Hlavní mìsto Praha po seznámení se všemi okolnostmi oznámení zámìru konstatuje, že
nepožaduje další posouzení ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na
životní prostøedí, s podmínkou, že pøipomínky ve vyjádøení uvedené budou respektovány
v dalších stupních projektové dokumentace.

S pozdravem
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VÌc: StanoviskoÚMÈ Praha13 k zámìru "JZM Stodùlky, Patrové garáže SBD Staveg,ul.
Jeremiášova- Hábova, Praha 13"

V pøílozeVám zasílámevýšeuvedenéstanovisko.

S pozdravem
f

Mgr. Jana G i 1í k o v á
vedoucíodboruživotního prostøedí

Sídlo: Sluneèní námìstí 13, 158 00 Praha 5

TELEFON: Ústi'edna 235011111, 235012111
IÈO: 00241687

Mìstská èást Praha 13
Bc. David Vod r á ž k a
starostamìstské èásti
V Praze dne 24.èervna 2003
Èj. 611/5tar/2003

Stanovisko Úøadumìstské èásti Praha 13 k zámìru " JZM Stodùlky

PatrovégarážeSBD Staveg,ul. Jeremiášova
- Hábova,Praha13"
podlezákonaè. 100/2001Sb.,zaøazeného
v kategoriill, bodu 10.6,pøílohyè.l
1) Z hlediska ochranypøírody a krajiny podle zákonaè. 114/1992Sb., o ochranì pøírody a
krajiny"
K pøedloženému
oznámenízámìru zpracovanéhodle § 6 zákona è. 100/2001Sb., o
posuzovánívlivù na životní prostøedí,zpracovatelemIng. Liborem Ládyšem- EKOLA
Praha požadujemeúpraw 'projektu sadovýchúprav v souladu s plochou potøebnoupro
zdárný rùst a vývoj døevin navržených k výsadbì (tzn. v souèasnémnávrhu není
zohlednìna plocha skuteènì potøebná pro jednotlivé døeviny v dospìlosti). Dále
požadujeme rozšíøení navrhovaného sortimentu døevin (pøedevším o kvetoucí a
stálezelenédruhy). Z pohledu námi chránìných zájmù by rovnìž bylo vhodné ozelenìní
støechy,ale tato skuteènostby nebyla v souladu s možností zachování bezplatných
parkovacích míst pro obyvatele. Investora upozoròujeme na povinnost postupovat
v souladu s § 8 zák. è. 114/1992Sb., v platném znìní (t.j. vèas pøedzahájenímstavby
požádato povolenípokácenístávajícíchdøevin).
2) Z hlediska odpadovéhohospodáøství
podle zákonaè. 185/2001Sb.,o odpadech:
K pøedloženédokumentacinemámenámitky za pøedpokladu,že pøi vlastní realizaci
stavby budou plnìny povinnosti plynoucí z výše uvedeného zákona. Upozoròujeme
zejménana ustanovení§ 10 až § 16 zákonao odpadech.
Závìr:
1) Zámìrem investora(SBD Staveg)je vybudovathromadnégarážeo jednom podzemníma
tøechnadzemníchpodlažícho celkovévýšce9 m na pozemcíchparcel.è.155/15,155/16a
155/18 v k.ú. Stodùlky, mezi ulicemi Jeremiášovaa Hábova v Praze 13. Celkový
navrženýpoèetstáníje 198 (151 v parkovýchboxech,34 na støešea 13 u objektu garáží).
Zámìr pøedpokládá
trvalý zábor pozemkùvèetnì sjezdovýchramp na 1781m2,z èehožje
èást stávajícíparkovištì, èástprotihlukový val a 500 m2 bude zabránoz izolaèní zelenì,
která má charakterliniové zelenì a která se pro úèely stavebpoužívájen Jýjimeènì ve
smyslu usneseníZastupitelstvahl.m. Prahy è. 10/05 ze dne 9.9.1999 a vyhlášky hl.m.
Prahyè.32/1999Sb.,o závaznéèástiÚPn. hl.m. Prahy.
2) Pøi výstavbì garáží bude pokácenovíce stávajícíchdøevin,než jich mùže investor po
realizaci stavby vysadit z dùvodu hustoty inženýrských sítí v lokalitì. Proto je tøeba
doplnit plán tak, abybyla zajištìna minimální adekvátnínáhrada.
3) U stávajícíchstromù(populus nigra) bude investorv prùbìhu let provádìt bezpeènostnía
zdravotní øezy a postupnì v prùbìhu 10 až 15 let stávající stromy nahradí stromy ze
skupiny dlouhovìkých druhù pyramidálních forem. Stavba garáží bude ozelenìna
Sídlo: Sluneènínámìstí
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použitím popínavých rostlin. Výsadba je tøebakonzultovat s OŽP ÚMÈ Praha 13

4) Návrhem výstavby hromadnýchgarážív ul. Hábova se zabývalaMR ÚMÈ Praha 13 na
své4. schùzidne 26.2.2002,kdy byly investorovipøedloženytyto podmínky,které zùstaly
dosudnemìnné:
a) hmota hromadných garáží bude zrealizována jako dvoupodlažní s podzemním
podlažíma její dispozicebudeuzpùsobenatak, aby byl zachovánochrannýval pøi ul.
Jeremiášova
b) na støešeobjektu zøídí investor bezplatnéparkovištì z dùvodu záboru stávajících
volných parkovacíchstánína rostlémterénu
c) v parkovacímzálivu ul. Hábova a na severní i východní stranì pozemku musí být
zachovánavolná parkovacístánív poètu minimálnì 19 stání
d) barevnémateriálovéøešeníje projektantpovinenkonzultovatna OÚP ÚMÈ Praha13
e) vzhledemk tomu, že v pøedloženém
zámìru je tato stavbanavrženajako monofunkèní
objekt a nevyužíváškálu moŽnostíve funkèní ploše SVO danéúzemnímplánem,ani
atraktivní polohu u stanicemetra, doporuèujeme,aby absenceobèanskévybavenosti
byla kompenzovánajiným pøínosempro MÈ Praha 13, a to rozšíøenímbezplatné
stávajícíparkovacíkapacity garážovýchobjektù SBD Stavegna Velké Ohradì pøiul.
Èerveòanského,na støecháchobou zmínìných objektù, èímž by se pomohl øešit
palèivý probléms tamìjším parkováníma zároveòby sezregenerovalyfasádyobjektù.
MR ÚMÈ Praha 13 svým usnesením è. 124 z 4. schùze ze dne 26.2.2002 s výstavbou
hromadných patrových garáží Jeremiášova - Hábova do doby doøešení zmìny ÚPn pro

výstavbuZápadníhoMìsta nesouhlasí
Vzhledem k tomu, že investor v pøedloženémzámìru nerespektovalžádnou z výše
uvedenýchpodmínek,jsou tyto uplatnìny v tomto projednání.
Dokumentacijsme si ponechalipro dalšípoužití.
S pozdravem
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Bc. David Vodrážka

Magistrát hl. ffi. Prahy
JUDr. Helena Dobiášová
øeditelkaodboru ŽP
Øásnovka8
Praha 1110 15
Pøílohy: - usneseníMR ÚMÈ Praha13 è. 124ze dne26.2.2002
- informaceo zjiš•ovacímøízení
- námitkaIng. Z. Hejhálka
Sídlo: Sluneèní námìstí 13, 158 00 Praha 5

TELEFON: 235011203, 235012203
FAX: 235 514 661
IÈO:OO241687
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Našezn.:
HEM-3212-5.6.03/15828

Vaš
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Vyøizuje
MUDr. Peterková

V Prazedne
24. 6. 2003

/

Vìc: ~:!!~~;Jti vlivù na životní prostøedípodle zákonaè. 100/2001 Sb.
zjiš•ovacíhoøízenízámìruzaøazeného
v kategoriill.

-

zahájení

Obdrželi jsme od vás kopii oznámenípodle pøílohy è. 3 k zákonu è. 100/2001Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, o
podrobení zámìru "JZM Stodùlky - patrové garáže SHD Staveg, ul. Jeremiášova Hábova" zjiš•ovacímuøízenípodle § 7 zákona.
Požadujeme, aby v tomto pøípadì bylo z hlediska znalosti místních pomìrù pøi
posuzovánístavbypodle zákonaè. 100/2001Sb. respektovánostanoviskomístnì pøíslušného
orgánuochranyveøejnéhozdraví (Hygienickástanicehl. m. Prahy).
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RNDr. Karla Øíhová
øeditelkaodboru
hygienya epidemiologie

HLA VN! Mf-STO PRAHA
MAGISTRA T HLA VNfHo Mf-ST A PRAHY
ODBOR ŽIVOTNtHO PROSTØEDt

MHMP-OZP
oddìlení posuzování vlivù na ŽP
- zde -

Váš dopis zn.

È.j.
M HM P-O83600/2003/001 /OZPNI

Vyøizuje/linka

Datum
23.6.2003

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

JZM Stodùlky

-patrové garáže SBD Staveg Jeremiášova - Hábova

Odbor životního prostøedí Magistrátu hl.m. Prahy vydává pro úèely øízenídle zákona
È. 100/2001 Sb., ke shora uvedené akci stanoviska dotèených orgánù:
1. Z hlediska ochrany zemìdìlského
Bez pøipomínek.

pùdního fondu: Ing. Nìmeèková

2. Z hlediska lesù a lesniho hospodáøství: Ing. Nìmeèková
Bez pøipomínek.
3. Z hlediska nakládáni s odpady: RNDr. Pavlíèková
V pøedloženém oznámení zámìru výstavby patrových garáží je v èásti vìnované
odpadùm uveden orientaèní pøehled skupin odpadù, které budou vznikat pøi výstavbì a
jsou nastínìny hlavní zásady nakládání s nimi dle platné legislativy. Je konstatováno, že
nezanedbatelné množství odpadu vznikne pøi pøípravì terénu (demolièní odpad) a
v prùbìhu výstavby (výkopová zemina a materiál z dotèené èásti protihlukového valu,
který je pravdìpodobnì tvoøen z výkopových zemin, stavebního odpadu a panelù),
v celkovém objemu cca 8000 m3.
V dalším stupni dokumentace øízenístavby požadujeme:
- v pøehledu konkretizovat odpady z uvedených skupin (kód odpadu, kategorie),

-

doplnit

pøedpokládané množství vznikajících

odpadù a zpùsoby nakládání s nimi.

Pøitom bude respektován požadavek dùsledného tøídìní odpadù a pøednostního
využití pøedskládkováním,
- pøivýkopových pracích bude sledována kvalita zeminy a dle výsledkù s ní nakládáno.
Ke kolaudaci budou pøedloženy protokoly o hodnocení kvality.
Z hlediska zájmù chránìných zákonem o odpadech nepožadujeme pokraèovat procesem
EIA, jestliže budou splnìny výše uvedené požadavky.
4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing. J. Polanská, 19.6.2003
Cílem pøedloženého zámìru je výstavba ètyøpodlažního objektu se tøemi nadzemními a
jedním podzemním podlažím s kapacitou 151 boxových stání vèetnì volného støešního
parkování se 34 parkovacími místy. Navržený objekt má celkovou kapacitu 185
parkovacích míst pro osobní auta a je urèen pøevážnì pro rezidenèní parkování. Kromì

Sídlo: Mariánské námìstí 2,11001 Praha 1
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-2-36 00 42 45
fax: +420-2-3600 70 74

- 2uvedeného poètu parkovacích míst v objektu je k dispozici další 13 parkovacích míst na
povrchu. Stavba je navržena v prostoru mezi ulicemi Jeremiášovou a Hábovou.
V souèasné dobì se na pøedmìtném pozemku nachází úrovòové parkovištì.
Pøedpokládaná intenzita garážové dopravy bude èinit 224 aut za den.
Na ulièní sí• bude objekt napojen z ulice Hábova. Vjezd do garáží je zajištìn dvìma
rampami z boku objektu, a to na severní stranì do 2. NP a 3. NP a z jižní strany do 1.NP.
Vjezd na parkovištì na støeše je pomocí severní rampy do 3.NP a vnitøní rampou na
parkovací plochu.
Zpùsob odvìtrání prostor objektu není v pøedloženém zámìru specifikováno, pouze je
uvedeno provìtrávání uzavøených boxových stání, které je zajištìno vzduchovou mezerou
mezi vraty a podlahou a stropem.
Objekt nebude vytápìn, pro vytápìní zázemí a administrativy je navržena elektrická
energie.
Hodnocený zámìr byl vypracován bez alternativních variant.
Z hlediska rozptylových podmínek se jedná o oblast v rámci pražského regionu s dobrými
rozptylovými podmínkami. V globálním popisu zneèištìní ovzduší Prahy je tato lokalita
v pásmu støedního a mírného zneèištìní ovzduší. Prùmìrné roèní koncentrace NO2
v daném území byly odhadnuty v rozmezí 25 až 35 ~g/m3 a pro benzen ve výši 2 ~g/m3.
K pøedloženému zámìru byla vypracována "Rozptylová studie" JZM Praha 5 - Patrové
garáže Stodùlky SBD Jeremiášova - Hábova (zpracovatel Ing. Miloš Pulkrábek, Ing.
Josef Pilát). Studie hodnotí imisní zatížení dané lokality pro NOx a benzen po uvedení do
provozu hromadných garáží v podmínkách roku 2002 a v roce 2010.
Plošným zdrojem budou pojezdy vozidel po rampách a otevøeném parkovišti.
Hlavním liniovým zdrojem bude vliv vyvolané automobilové dopravy. Odhadovaná èetnost
vyvolané dopravy bude 28 vozidel ve špièkové hodinì.
Podle pøedložené studie budou v ovlivnìném okolí stavby v roce 2002 oèekávané imisní
pøíspìvky krátkodobých (hodinových) max. koncentrací oxidù dusíku 30 ~g/m3 a imisní
pøíspìvky roèní koncentrace 0,25 ~g/m3 a pro rok 2010 imisní pøíspìvky krátkodobých
(hodinových) max. koncentrací oxidù dusíku 12 ~g/m3 a imisní pøíspìvky roèní
koncentrace 0,08 ~g/m3.
V roce 2002 budou oèekávané imisní pøíspìvky krátkodobých (hodinových) max.
koncentrací benzenu 0,30 ~g/m3 a imisní pøíspìvky roèní koncentrace budou nulové. Pro
rok 2010 budou imisní pøíspìvky krátkodobých (hodinových) max. koncentrací benzenu
0,12 ~g/m3 a imisní pøíspìvky roèní koncentrace 0,008 ~g/m3.
Závìr studie uvádí, že uvedení hromadných garáží do provozu neovlivní výraznì
celkovou kvalitu ovzduší v zájmovém území a nezpùsobí pøekraèování imisních limitù.
Orgán ochrany ovzduší po prostudování oznámení pøedloženého zámìru konstatuje, že
hodnocení bylo provedeno pro škodlivinu NOx Toto hodnocení je v souèasné dobì
irelevantní, podle platné legislativy je nutné hodnotit NO2
V dalším stupni projektové dokumentace požadujeme nucené odvìtrání garáží s odtahem
znehodnoceného vzduchu nad støechu objektu.
Z hlediska zájmù ochrany ovzduší konstatujeme,
že i pøes uvedené nedostatky
považujeme hodnocení za dostateèné a z hlediska chránìných zájmù pøedložený zámìr
nevyžaduje komplexní posouzení v dalších stupních procesu EIA.

5. Z hlediska ochrany pøirody a krajiny: Ing. Nìmeèková
K pøedloženédokumentaci máme tyto pøipomínky:
1. Stavba objektu patrových garáží je dle vyhlášky è. 32/1999 Sb., o závazné èásti
územního plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy, ve znìní pozdìjších
pøedpisù (ÚP) umístìna do ploch smíšené obchodu a služeb -SVO, všeobecnì
obytné - OV a izolaèní zelenì - Il. Stavba zasahuje v jihozápadní èásti do plochy Il,
zúžením této plochy smìrem k ul. Jeremiášova by došlo k významnému omezení
izolaèní funkce této plochy (výsadba døevin a trvalé travní porosty). Pøi umis•ování
parkovacích stání v izolaèni zeleni je tøeba zachovat dominantní podíl zelenì na
pozemku a taková stavba nesmí narušit nebo omezit hlavní funkci území, viz
vyhláška è. 32/1999 Sb., o závazné èásti územního plánu sídelního útvaru hlavního
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- 3mìsta Prahy, ve znìní pozdìjších pøedpisù (ÚP), což daný projekt nesplòuje. Je
otázkou, kterou musí zodpovìdìt pøíslušný stavební úøad, zda lze objekt patrových
garáží považovat za parkovací a odstavné plochy se zelení (viz str.7).
2. V zájmovém území se dle dendrologického prùzkumu nachází znaèné množství
døevin (stromy, keøe). Èást bránící realizaci výstavby objektu je navržena ke kácení
nebo transferu. Pøípadnýtransfer stromù (viz str.27) není jednoduchý, stromy na nìj
musí být postupnì pøipravovány. Z pøedloženého dendrologického prùzkumu
nevyplývá, zda byl pøi výpoètu ohodnocení likvidovaných døevin zohlednìn i
koeficient inflace.
3. Nové výsadby by mìly být pøednostnì realizovány v zájmovém území, i když je to
vzhledem k množství inženýrských sítí problematické a návrh je øešen v širším
kontextu i mimo zájmovou plochu. V textové èásti oznámení (dendrologický prùzkum
a sadové úpravy) je zmiòován požadavek odboru dopravy o ponechání vrchního
podlaží stavby pro parkování aut, tento požadavek není v dokumentaci doložen. Tuto
plochu lze využít k realizaci "zelené støechy", která by alespoò èásteènì
kompenzovala úbytek zelenì v území. Takové využití by též zohledòovalo urèité
estetické hledisko pùsobení zelenì vzhledem k umístìní objektu v blízkosti sídlištní
zástavby. Na realizaci "zelené støechy"trváme.
Vzhledem k výše uvedeným skuteènostem považujeme další posouzení zámìru v procesu
dle zákona è. 100/2001 Sb. za úèelné a požadujeme jej.
Podotýkáme, že k návrhu lokalit pro dopravu v klidu na území MÈ Praha 13 jsme se již
vyjadøovaliv r.2001 , výše uvedená lokalita však nebyla v návrhu zmiòována.

6. Z hlediska nakládání s chemickýmí látkami a pøípravky: RNDr.Pavlíèková
Bez pøipomínek
7. Z hlediska myslivosti:
Bez pøipomínek
Toto stanovisko není správním rozhodnutím dle zákona è.71/1967 Sb., o správním
øízení, a nelze se tudíž proti nìmu

odvolat.

JUDr. Helena Dob i á Š o v á
øeditelkaodboru

i\liaglstrát hl. m. Prah}
odbor žlvotnfho prostfedt
Mariánské nám 2
Praha 1
{51
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Vašezn./datumM!!MP-83600/2003/0ZPI
Našeè.jedno
Vl/EINO54-1/Vè

Vìc:

Praha
1.6.2003

Vyøizuje/linka
Ing.Hrubá/4321

Zahájení zjiš•ovacího øízení zámìru "JZM Stodùlky-patrové garáže SBD Staveg,
Jeremiášova - Hábova" zaøazenéhov kategorii ll, bodu 10.6, pøílohy è.1 zákona
è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých
souvisejícíchzákonù.

K zahájení zjiš•ovacího øízenína výše uvedený zámìr nemáme z vodohospodáøského
hlediskažádnépøipomínky.ZpracovánídokumentaceEIA nepovažujeme
za nutné. /
Dokumentacivracíme.
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Ing. Pavel Pospíšil
vedoucí vodohospodáøskéh6odd lem
Magistrát hl. m Prah)
Mariánsk6 nám 2
Praha 1
11"

Rozdìlovník :
1) MHMP VYS - spis
2) MHMP VYS/3 - Br

Sídlo: Mariánskénám. 2, 11001 Praha 1
Pracovištì a podate1na:
Øásnovka8, 110 15 Praha
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fax : +420-2-22312 870
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Vyòzuje: MUDr. Kosová/1

Vìc: Oznámení zámìru "JZM Stodùlky-patrové garážeSBD Staveg,ul. Jeremiášova
- Hábova".

K Vaší
žádosti
ze dne
2.6.2003, èj. MHMP-083600/2003/0ZPNI/EW054-1Nè,
kteroujsem
obdržela
9.6.2003
sdìluji:
~Po prostudovánípøedloženého"Oznámení zámìru JZM Stodùlky - patt'ovégaráže
SBD Staveg,ul. Jeremiášova- Hábova, zaøazeného
v kategoriill, bodu 10.6, pøílohyè. 1
zákona è. 100/2001 Sb., o posuzovánívlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých
somisejícíchzákonù"konstatuj~zejménaz hlediskasvépùsobnostipodle zákonaè. 258/2000
Sb., o ochranì veøejnéhozdra~ a o zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonùv platnémznìní a
jeho provádìcíchprávních pøedpisù,že z pøedloženého
"Oznámenízámìru JZM StodùlkypatrovégarážeSBD Staveg,ul. Jeremiášova
- Hábova"nevyplývá:
1. Zda do vyhodnoceníhluku z provozugarážíve venkovnímprostorujsou zallffiuty všechny
zdroje hluku s provozem garáží sou\l1sející.Do vyhodnocení hluku jsou zahrnuty pouze
liniové zdroje a protože z pøedloženédokumentacenevyplývá,jak bude objekt garážívìtrán,
je otázka, zda by do vyhodnoceníhluku nemìl být zahrnut jako zdroj hluku buï hluk
z provozu vzduchotechniky,nebo hluk šíøící se z prostoru garáží vìtracími otvory do
venkovníhoprostøedí.
2. Vzlùedem k tomu, že souèástíakustickéstudie není ve studò zmiòovanápøílohaè. 1
(situaceširších vztahù s vyznaèenímreferenèníchbodù pro než bylo vyhodnoceníhluku ve
venkovním prostoru provedeno) není možno vyhodnotit, zda zmínìné referenèní body
dostateènìreprezentujívenkovníprostora v nìm akustickousituaci.
3. V dokumentacije rámcovì vyhodnocenvliv navrženéstavby na denní osvìtlení a dobu
oslunìní okolních obytných objektù a v nich obytných nústností,není však z tohoto úsudku
zøejmé,zda v objektechstávajících,jejichž denní osvìtlení by mohlo být navrženoustavbou
ovlivnìno, se nenacházípracowtì. pakje nutno doplnit dokumentacio vyhodnocenídenního
osvìtlenína tìch pracovištích,kteráby mohlabýt navrženoustavbouovlivnìna.
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Z výše uvedenýchdùvodù požaduji, aby bylo pokraèovánov procesu EIA a dokumentace
byla dopracovánao výše uvedenépøiponúnky.
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Magistráthl.m. Prahy
Odborživotního prostøedí
Mariánskénám.2
11000 Praha1

è.j.
1/HI/6471/03

vyøizuje
Ing. Brdièková

datum
26.6.2003

Dopisem výše uvedené znaèky ze dne 2.6.2003 byl 01 ÈIŽP Praha požádán o vyjádøení k zámìru
"JZM Stodùlky- patrové garáže SHD Staveg, ul. Jeremiášova -Hábova". Žádost byla doplnìna
oznámením podle pøílohy è.3. K tomuto materiálu vydáváme následující komplexní stanovisko:

Oddìlení ochrany ovzdušÍ:
K hodnocení vlivu stavby na zneèiš•ování ovzduší nemáme pøipomínek

Vyøizuje:Schejbal

Oddìlení odpadovéhohospodáøství:
K tabulceA-Odpadyvzniklé pøivýstavbì v kapitole B.III.Odpady,mámetyto výhrady:
- v kolonce"Kód odpadu"jsou vyjmenoványpouzekódy podskupin.Vzhledemk tomu, že
v jednotlivých podskupináchse vyskytují jak odpadyostatní,tak nebezpeèné,
je tøebatyto
vyjmenovatna Úfoveòjednotlivýchkódù a opatøitcharakteristikou,,0" nebo"N".
Ke kapitole "Zpùsobvzniku a nakládánís odpadem"pøipomínáme,že z demolièníhoodpaduje
tøebavytøíditživièný kobereca vrstvy štìrku živicí zpevnìnéa nabídnoutje k dalšímuvyužití.
OOHnemá kromì výše uvedenéhopodstatnìjšíchpøipomínek
Vyøizuje: Pøíkaský

Oddìlení ochrany vod:
Deš•ové vody ze staveništì a ze zpevnìných ploch areálu budovy budou odvádìny veøejnou
kanalizací. Zvýšení zpevnìné plochy bude o 1073 m2. To je v kontextu objemu deš•ových vod
odvádìných z pøilehlého sídlištì deš•ovou kanalizací zanedbatelné. Splaškové vody budou
odvádìny veøejnou kanalizací. Dle hydrologického prùzkumu se nenachází na ploše, kde bude
provádìna stavba garáží ani v blízkém okolí zdroje povrchové ani podzemní vody.
K pøedloženédokumentaci nemáme z hlediska ochrany vod podstatné pøipomínky.
Vyøizuje: Ing. Rubecová

Závìr:OI-ÈIŽP Praha požaduje, aby byly respektovány výše uvedené pøipomínky z oblasti
odpadovéhohospodáøství.
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Zdeòka Bubeníková PhD
Hlavní inspektorka 01 Praha
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Jako majitelka b~ v I. patøedomu v ulici Hábova 1563/6jsem pøímodotèenauvažovaným
zámìrem SHD StavegvybJaotl~ v bezprostøedtú
blizkosti tohoto domutøípodlažnígaráže.Protobych se
k tomutozámìrurádá vyjádøilas tím, žejsem si pr()Studovala
oznámenízámìru oznamovateledle zákona
è. 100/200I Sb.o posuzovánívlivù na životní prostøedí.
Oznamovatelse ve svém oznámenívìnuje umístìní stavby,resp. rozsahuzáboru,a dále bod po
bodu analyzujevliv event.garážína místní životní prostøedí,resp.jeho jednotlivé složky. V závìru poté
shrnuje,že vliv garážímùžebýt dokonce,napø.z hlediskahlukového,pozitivní. Sezávìry oznamovatele
naprostonelzesouhlasit.Uvádím k tomu následujícískuteènosti:
Plánovanástavbagarážízasahujenejen funkèní plochu SVO, tj. smíšenouobchodua služeb,ale
rovnìž IZ - izolaènízelenì a OV - všeobecnìobytné.Oznamovatelžádáo udìlení výjimky a umožnìní
zastavìní500m2plochyIZ.
Oznamovatelargumentujetím, že plocha s izolaèní zelení je osázenamladým porostem a
pokácenouzeleòje možnonahradit.Nelze však souhlasits tím, že napø.garážebudoumít lepší hlukovì
izolaènívlastnostinež v souèasnédobì osázenázeleò. Zeleò již nájemnícidomù v Hábovì ulici 20 let
cílenì kultivují, adekvátnínahraduneni reálnì v dohlednédobì zajistit. Naopakje tøebavýsadbuzelenì
rozvíjet a podporovat,aby stále lépeplnila svouizolaènífunkci, nikoli do oblastipøivádìtdalší dopravua
zeleòodstraòovat.
Oznamovateldáletvrdí, že skuteènáintenzitadopravyv místì se nikterak nezvýší,jelikož, bude-li
garážvyužívánamajiteli automobilùèasto,znamenáto, že tito v místì již tak jako tak jezdí a parkují.
Tento pøedpokladse však nesluèujes faktem, že garážeby mìly být situovány na pøíjezdovétrase do
mìsta a pøímov dosahustanice metra. Lze tudíž odùvodnìnì oèekávat,že by byly hojnì využívány
obèany pøijíždìjícími do Prahy z jiných mìst, kteøí by zde parkovali a dále pokraèovali metrem.
Minimálnì by pak ráno do garáževjíždìli a v odpoledníchhodináchby opìt vyjíždìli. Je tedy reálnése
obávatintenzivní dopravyv garážíchi v již brzkých ranníchhodinácha skuteènìnelze vìøit domnìnce
oznamovatele,že intenzitadopravyse vlivem provozugarážínezvýší.Automobily by se dále shlukovaly
v Hábovì ulici, z které oznamovatelmíní vystavìt nájezd i výjezd z garáze,rovnìž by pøi nájezdudo
garážeakcelerovalya produkovalyzvýšenémnožstvíemisi pøímove smìru obytnézástavby.
Pro místní obyvatele doporuèujeoznamovatelvyhradit 36 garážovýchstání, místní obyvatelé
ovšem necítí potøebuparkování v garážích a plocha souèasnéhoparkovištì je naprosto dostaèující,
nejednaloby setudíž o zajištìní parkovacíchmožnostípro potøebylidí bydlících v dotèenéfunkèníploše,
tato parkovacímístajsou již, a to bezplatnì,zajištìna.
Na funkèní ploše SVO proti Hábovì ulici sice v minulosti existovalzámìr stavbygaráží,ovšem
garáží pøízemních,klasické øadypøízemníchgaráží, každá pro jeden automobil. Tento zámìr nelze
v žádnémpøípadìs oznamovatelemplánovanouvelkou stavbousrovnávat,naopak,dle mého názoruse
jedná o zneužitípùvodníhoúzemníhorozhodnutí.
Rovnìž etapa výstavby garáží, pøi plánovanémprovozu 50 nákladních automobilù za den a
provozubetonážníhovozu, dále zejménapøizemníchpracích,pøedstavuje
enormnízatíženípro obyvatele
protilehléhoobytnéhodomu.
Nenamítámnic proti výstavbì garážíobecnì, nicménì je tøebavždy velice peèlivì volit jejich
umístìní tak, aby jejich výstavba a provoz nezhoršovalypodmínky života v okolí žijících obyvatel,
zvláštì jedná-li se o pomìrnì hustì osídlenouoblast. V navrhovanémmístì, naproti obytným domùm

v Hábovì ulici, je realizacestavebníhozámìru garážínaprostonevhodnáa evidentnì by zhoršila životní
podmínky zdejšíchobyvatel, proto je tøebase zámìrem nesouhlasit.Plochy izolaèní zelenì je nutno
kultivovat a dále osazovat,nikoli je zastavovatgarážemi,které do místa dle mého názoru evidentnì
pøivedou novou dopravu. Dále je tøeba rovnìž rozlišovat mezi tím, když automobily projíždìjí
Jeremiášovouulicí a mezi tím, když tyto zaboèípøímodo Hábovy ulice a jedou kolem obytných domù,
vyjíždìjí do garáží,v garážíchstartují a rozjíždìjí se.
Prosím o zohlednìní mnou uvádìných skuteènostípøi posuzovánívlivu zámìru na životní
prostøedí.Žádám, aby na základì výše uvedenýchskuteènostíbyla stavbagaráží z hlediska vlivù na
životní prostøedízamítnuta.

V Prazedne 19.6.2003

;f;J
Mgr. Jitka Hrudová
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Magistrát hl, m, Prahy
Odbor životního prostøedí
Øásnovka 8
110 15 Praha 1
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øízenídle § 7 zákona è. 100/2001Sb. k zámìru JZM Stodùlky
patrové garážeSBD Staveg,ul. Jeremiášova- Hábova

Umístìní a kapacita zámìru

Navržený zámìr je umístìn do pomìrnì stísnìného prostoru mezi ulice Jeremiášovaa
Hábova,do bezprostøední
blízkosti bytového domu (5 vchodù po 24 bytovýchjednotkách),
blokové kotelny a trafostanice. Jeho realizací by bylo zcela zlikvidováno parkovištì
s kapacitoucca 80 aut, využívanéobyvateli bytovéhodomu, èástprotihlukovéhozemního
valu, porostléhoudržovanouzelení a nìkolik desítekvzrostlých stromù. Stavbaje navržena
do oblasti, kde negativnì spolupùsobína životní prostøedíøadadalších vlivù, a budoucí
plánovanouvýstavbousetyto nepøíznivévlivy budou sèítat.Automobilový provoz v samotné
Hábovì ulici je rok od roku intenzivnìjší- kromì osobníchaut místníchobyvatelzdeprobíhá
také zásobováníobchodního støediskaJulius Meinl (i tìžkými nákladními automobily,
pøestožepro nì je dopravní znaèkouvjezd zakázán)a dopravní obsluha pošty, restaurace
Brooklyn a blokové kotelny. Rovnìž semzajíždìjí osobnívozy s mimopražskýmiobyvatelia
hledají zde volná parkovacímísta, aby dále do centrapokraèovalimetrem.Do této situace
zámìr pøivededalších cca 180 vozù, pøi souèasnémzrušenívíce než 80 parkovacíchmíst.
Výsledekbudezcelaopaèný,než pøedpokládá
zámìr - dopravníobslužnostdotèenéhoúzemí
sejednoznaènìzhorší.
Témìø polovina zastavìnéplochy má být situovánana funkèních plocháchOV (všeobecnì
obytné) a 12 (izolaèní zeleò). Na tìchto plocháchlze stavby typu garáží realizovatjen ve
velmi výjimeèných pøípadech.Zejména plocha izolaèní zelenì bude stavbou zcela
zdevastována
a znehodnocena.
Dále zde dojde k odtìžení èásti protihlukovéhovalu, èímž se
otevle mezi jeho zbytkem a navrhovanoustavboukoridor, l'1erýbude pøímoproti vyústìní
Jinoèanskéspojkydo Jeremiášovyulice, a tím sezcelaznehodnotíjeho izolaènífunkce.

2. Dopad na zeleò v lokalitì
Zveøejnìnýzámìr uvádí údajezaloženéna nesprávnýchpodkladech.Stromy(pøevážnìtopoly
èerné,bøízy bílé a smrky ztepilé) návrh oznaèujejako velmi mladé, pøièemžse jedná o
vzrostléstromy,20 let staré.To vím zcelapøesnì- spolu s ostatnímiobyvateli domujsem je
pøed20 lety sázel.Tyto stromy jsou zdravé a plnì funkèní z hlediska funce hygienické,
termoregulaèní,i z hlediska estetického.Tìchto stromù má být odstranìno nìkolik desítek.
Tvrzení, že bìhem nìkolika let je mùže nahradit nová výsadba,není na místì. Z tohoto
dùvoduje rovnìž chybné nevyhodnocovatdùsledektohoto zásahuna jejích mimoprodukèní
funkce.

o protihlukovém valu návrh uvádí, že je porostlý pøevážnì ruderální kvìtenou - ve
skuteènostije povrch valu oset trávou, která je pravidelnì udržována,na jeho úpatí jsou
vysázenykeøe.Odtìženímtohoto valu dojdek dalšímuúbytku zelenì v lokalitì.
Vìtu, kterou konèíkapitola Pøímýzáborpozemkù(cituji i s chybou):"Krajinný ráz panelové
sídlištì je natolik narušen, že vhodným architektonickým øešenímstavby a kvalitním
provedenímlze oèekávatspíše èásteènéoživení vzhledujednotvárného sídelního útvaru."
musímpovažovatuž jen za výsmìch místnímobyvatelùm.
3.

Ovzduší

V návrhuje diskutovánpouzevliv zámìru na imise oxidù dusíkua benzenu.Kromì toho, že
zámìremby bylo dotèenozejménanejbližšíokolí stavby(obytnédomy v Hábovì ulici), a tím
pádemby pro hodnocenítohoto vlivu nemìl být použit model SYMOS, který vyhodnocuje
rozptyl zneèiš•ujícíchlátek v makromìøítku(pøílohaè. 8, NV è. 350/2002Sb.), nezabýváse
návrhvùbeczneèištìnímovzdušíprachem(ani celkovýmprašnýmspadem,ani frakcí PIO).Je
velmi pravdìpodobné,že zejménav období výstavby dojde k opakovanémupøekraèování
imisníchlimitù tìchto látek, ale ani po dokonèeníby navrhovanástavbanebylabez vlivu na
obsahprachovýchèásticv ovzduší.
Pøi hodnoceníimisních pøírùstkùkoncentraceoxidù dusíku byla jako pozaïová stanice
zvolenaimisní mìøící stanicev Øeporyjích.To je metodicky zcela chybné.Øeporyje mají
zcelajiný charakter,a pøestožeje hustotadopravy v této obci rovnìž vysoká, nedosahuje
úrovnì dopravy v Jeremiášovì a Hábovì ulici. Charakterzástavby- pøevážnìizolované
rodinné domky obklopenézelení - nutnì pùsobí pøíznivì na hodnoty imisí. Výsledkemje
potomposunpøedpokládaných
imisníchhodnotsmìremk pøíznivìjšímèíslùm.
Rovnìž byl zcelazanedbánvliv návrhuna obsahpolyaromatickýchuhlovodíkùv ovzduší.Je
známo, že jejich emise z motorù, pohánìných bezolovnatými palivy, je nezanedbatelná,
zejménapøistudenýchstartech.Rovnìž pøipøekonávání
stoupánínájezdovýchramp,které má
èinit až pøes16 %, nebudoumotory pracovatv bìžném režimu, což se na emisíchnegativnì
projeví.
Návrh neuvádí,že by v lokalitì byl sledovánv letních mìsících troposférickýozon. Rovnìž
prekurzorùmvzniku troposférickéhoozonu nevìnuje pozornost.Z tìchto látek je zmiòován
pouzebenzen.Výstavbouobjektupatrovýchgarážía vykácenímzelenì seHábovaulice v létì
zmìní na rozpálený betonový kaòon, kde je tvorba troposférického ozonu velmi
pravdìpodobná.Tentovliv všaknávrhzanedbává.

4. Hluková situace
Návrh zámìru hlukovou situaci rozebírávelmi podrobnì. Pøipouští,že v období výstavby
budou pøekraèoványhygienické limity. Pøi hodnocenívlivu stavby po dokonèení však
vycházíopìt z nesprávnýchpremis- zanedbáváhluk z dopravyv Hábovì ulici. Toto hlukové
zatíženíje všakjiž dnes z dùvodù stále intenzivnìjší dopravy významné.Zejménav letních
mìsících, kdy se nepøetržitìvìtrá, je subjektivníhlukové zatíženína horní hranici únosnosti,
pøitomsubjektivnì je hluk projíždìjících vozidel Hábovouulicí mnohemintenzivnìjší než
hluk z Jeremiášovy- zejménave veèerníchhodinách.

2

Z tìchto dùvodù je tøebazávìry návrhu v tomto bodì brát s velkou rezervou.Tvrzení, že
pøivedenídalšíchvíce než 150automobilùdo Hábovyulice seprojeví významnýmzlepšením
stavu,všakzpracovatelénávrhusnadani nemohoumysletvážnì.

5. Závìr
Uvedenéskuteènostijasnì vypovídají o tom, že navrhovanástavbaje velmi problematická,
zejména z hlediska vlivu na obyvatele v okolních obytných objektech. Témìø polovina
zastavìné plochy se má nalézat na funkèních plochách, kde takováto stavba mùže být
povolenapouzevýjimeènì. V tomto pøípadìpro tuto výjimku nevidímdùvody.
Navíc musím konstatovat, že návrh zámìru je v mnoha bodech zpracován na základì
neúplných,nepøesných
a v nìkterých pøípadech
zcela chybnýchpodkladù.V tomto vyjádøení
jsem uvedl jen ty nejkøiklavìjší pøíklady.ýSe závìry návrhu pak v mnoha bodech nelze
souhlasit,nìkteré pùsobípøímoabsurdnì.
Proto požaduji:
a) provéstdalšíplné posouzenízámìru podlezákonaè. 100/2001Sb. na základì objektivních
podkladù
b) pro toto posouzenízpracovatdalšívariantyzámìru podle § 7, odst. (5) zákonaè. 100/2001
Sb.,a to
- umístìní zámìru ve vhodnìjší lokalitì tak, aby stavba nebyla situovánav tìsné
blízkostiobytnýchobjektù a nebyly dotèenyjiné funkèníplochy nežSVO
- pøi pùvodnímumístìní zámìru zpracovatvariantu se sníženoukapacitou(sníženío
dvì nadzemnípodlaží) a s øešenímnájezdunikoliv z Hábovy, ale z Jeremiášovyulice (tato
variantaby uvedenéproblémyvšakøešilajen èásteènì).
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Magistrát hl .m. Prahy
odbor životního prostøedí
Mariánské nám. 2
11000 Praha1

V Prazedne 18.6.2003

(
Vyjádøení k oznámenío zámìru JZM Stodùlkv-Datrové!!arážeSHD Stave!!.
ul. Jeremiášova-Hábova
Na základì oznámeníVám zasílámetoto vyjádøení:
-požadujeme,aby zámìr "PatrovégarážeSHD Staveg" byl posuzovánve smyslu
zákona100/2001Sb.,protožebudemít zásadnídop~dna životní prostøedív
lokalitì, tyto dopady jsou v podkladechpodcenìny.
1. Stavba,kteráneníurèenapro obyvatelebydlící v pøileWýchdomechzásadním
zpùsobemnegativnì ovlivní zatíženíjiž tak exponovanéoblasti, jakou Hábova a
Jeremiášovaulice v souèasnédobì je.

2. V souèasnédobì je v projednávání návrh o zmìnì územního plánu, který se pøímo
týká místa, na kterém mají být garážeumístìny a není v tomto smyslu dosud
pravomocnì rozhodnuto.
3.

Realizací stavby budou plynout další negativní dopady na kvalitu a pohodu
bydlení v pøilehlém domì (Hábova 1561-1565), zejména co se týèe dopravní
dostupnosti a obslužnosti, hluènosti, zneèištìní ovzduší, úbytek zelenì, osvìtlení a
oslunìní bytù (zejména v nižších patrech). V neposlední øadìje tøebapoukázat na
majetkovou újmu, kterou utrpí majitelé bytù (pokles tržní ceny bytu lze již dnes
s pomìrnì velkou pøesnostíodhadnout). Kumulace tìchto nepøíznivých vlivù je
zpùsobenatím, že prostor, na kterém má být navrhovaná stavba umístìna, je velice
stísnìný a pro tak rozsáhlou výstavbu nevhodný.
Obyvatelé Hábovy ulice podepsali petici proti výstavbì garáží, kterou podpoøil i Úøad
mìstské èásti Praha 13, který rovnìž nesouhlasís výstavbou garáží v ul. JeremiášovaHábova.

4. Rozptylová studie a blukové posouzení vztažené na stav roku 2000 jsou
v souèasnédobì zcela nevybovující. NeWedì k tomu, že v blízké dobì se bude
realizovat výstavba dálnièní spojky, která bude ústit pøímo u uvažované stavby (dosud

stálefungujeobalovnav areáluSKANSKA- Øeporyje,
dennìvyjíždípøímou

Hábovy ulice desítky tìžkých stavebníchstrojù z firmy SkalISkaa Švestka). Desítky
automobilù "TIR" dennì zásobují Jeremiášovouulicí blízké hypennarkety (Delvita,
Makro, Billa, Kaufland, Tesco, Baumarkt, Skonto,Globus
). Hluènost znaènì
Qøeyyšu_ie
Qovolenoumez 50 dcibelù.

5

Cílem je rozšíøit možnost parkování aut v krytém objektu, ale ne pro obyvatele
Prahy 13, nebo• v okolí je dostatek takového parkování (není využíváno viz. garáže
na Velké Ohradì).

6. Realizací stavby se zásadnì zhoršÍ obsluha dotèeného území (záchranná služba,
hasièi, úklid ulic, volný pohyb lidí, zásobovánínákupního støediska,pošty) a
bezpeènostostatních úèastníkù silnièního provozu. Tento úsek Hábovy ulice je
v souèasnédobì snad poslední ulice v JZM, kde nejsou problémy s parkováním a
prùjezdem ulicí, nebo• stávající parkovací plocha dostateènì zajiš•uje Qarkování-jak
ro b dlící v okolí tak návštìvníkù Prah stanice metra 'e vzdálena cca 150 m .
Parkují zde rovnìž návštìvníci støedovìké vesnice ..Øeoora" . diskotékY Brooklyn a
obyvatelé a podnikatelé Prahv 13. kteøí navštíví zdejší I!oštu.
'"7

Likvidace vegetace,která byla vysázenavìtšinou v roce 1985 znamenáovlivnìní
mimoprodukèníchfunkcí (zejménaestetickéa èásteènìhygienické),kteréjsou
v územíhustì obydlenéma s vysokým-podílemzastavìnýchploch zvláštì dùležité.

8.

V souèasnédobì využívají stávající parkovací plochu ve vìtším rozsahu øidièi
pøijíždìjící do Prahy po dálnici D5 (plzeò, Beroun, Rokycany, Rakovník, okolní
satelitní mìsteèka), nebo•plochasenacházív tìsné blízkosti stanicemetra
"Stodùlky" na trasemetraB ( stávajícíparkovištì-P+Rjsoupøeplnìna).

9. Nepochybnì bude možné.najít oro uvažovanoustavbu vhodnìjší umístìní. at' už
na protilehlé stranì Jeremiášovvulice. nebo na jiném. ménì exoonovanémmístì
v rámci sídlištì JZM.
10. Vìøíme. že i nadále bude hlavní Drioritou zaiištìní vhodného stavu životního
Drostøedí Dro bvdlení v Hábovì ulici.
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f (~4~~~~~1~
Ing. UrbanováJamlila

.::~~~}""'Ing. Urban Jaroslav

~

.

~

'~~~

MAGISTR/\
-

Hlavn( pod8f~/flii
.

HtIm4

é.j. Wtd&nf Ii,

i~.:
IldeaI~

iI$

c

l~
~fij~Z~-

2.

5

t,,~stl! rttf~..! \ j

.. "j(i-l(,;

r..i,jlJ/CfJ

I!

~

i!!iI)IPOlrilf, ~tfil(l, ~Og~I\I'llr;

2 O -06- 2003

!

I

1 blal'líib1

Pet" IlS!jJ

•~!

p!1k1h

IIIG':.-, ;

6. Realizacístavby sezásadnì zhoršÍ obsluha dotèenéhoúzemí (záchrannáslužba,
hasièi,úklid ulic, volný pohyb lidí, zásobovánínákupníhostøediska,
pošty)a
bezpeènost
ostatníchúèastníkùsilnièníhoprovozu.TentoúsekHábovyulice je
v souèasné
dobì snadposledníulice v JZM, kde nejsouproblémys parkováníma
prùjezdemulicí, nebo• stáv~iícíQarkovacíplochadostateènìzajiš•uje Qarkování~iak
Qrobvdlící v okolí tak návštìvníkùPrahy(stanicemetraie vzdálena cca 150 m).
Parku"ízderovnìž návštìvníci støedovìkévesnice Øe ora" diskoté Brookl a
obyyateléa QodnikateléPrahv13.kteøínavštívízdejšípoštu.
7

8.

Likvidace vegetace,která byla vysázenavìtšinou v roce 1985 znamenáovlivnìní
mimoprodukèníchfunkcí (zejménaestetickáa èásteènìhygienická),kteréjsou
v územíhustì obydlenéma s vysokým'podílemzastavìnýchploch zvláštì dùležité.
V souèasnédobì využívají stávající parkovací plochu ve vìtším rozsahu øidièi
pøijíždìjící do Prahy po dálnici D5 (plzeò, Heroun; Rokycany, Rakovník, okolní
satelitní mìsteèka), nebo•plochasenacházív tìsné blízkosti stanicemetra
"Stodùlky" na trasemetraB (stávající parkovištì P+Rjsou pøeplnìna).

9. Neoochvbnì bude možné.najít oro uvažovanoustavbu vhodnìjší umístìní. at' už
na orotilehlé stranì Jeremiášovvulice. nebo na jiném. ménì exoonovanémmístì
v rámci sídlištì JZM.
10. Vìøíme. že i nadále bude hlavní prioritou zaiištìní vhodného stavu životního
orostøedípro bvdlení v Hábovì ulici.
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Vìc: vyjádøeník stavbì garážíJZM - Jeremiášova-Hábova

Vážená paní øeditelko

Na základì zveøejnìnéinformaceo oznámeník zámìru stavbyPATROVÉ GARÁŽE.IEREMIÁŠOVA-HÁBOV A / investMSBD Staveg/a po seznámení
5~lým dokumentemVás
oslovujemejménemobyvateldomùÈ. 1561-4v Hábovì ulici, kteréjako zpInomocnìnýpetièní výbor v danévìci zastupujemea v loòskémrocejsmejako úèastníciøízeníbyli pøítomni
sériijednánív této vìci.
Vždyjsme žádalizamítnutístavbyze zceladùvodnýchob~vo razantnízhoršeníživotního
prostøedív tìsné blízkostinašichdomovùa nezachování
pohodybydleníve smysluvyhl.
È.26/1999Sb.hl.m. Prahy,a chcemetak uèinit i tentokrát.
Investorvedlevýsledkùzadanýchmìøenív oznámeníuvádíi rùznépøedpoklady
a nekonkrétní termíny- viz. napø.Bili: "... budouprovedenaopatøeník zamezenívzniku..."a.t.d., tedy
údajes nulovouargumentaèní
i vypovídacíhodnotou,a snažísetedy stavbuv øízeníprosadit
a zrealizovat.
Dalšíkonkrétníbody z oznámeníinvestorarozebírámea pøipomínkujeme
v pøíloze,a v duchu
našichpøedchozích
stanovisekVás žádámeo co nejdùkladnìjšíposouzenízámìru investora
ve smysluzákona100/2001Sb.,a to bezudìlováníjakýchkoliv vyjímek,které investor
v závìru oznámeníbezohlednìnavrhuje.
Dìkujemeajsme s pozdravem
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èlenovépetièníhovýboru a úèastníciøízení

Na vìdomí:
p. Bc. David Vodrážka,starostamìstskéèástiPraha13

'\).QA..3~~~LlA.L/;
VladimírVonïruška

PØÍLOHA
k vyjádøení

- stavbagarážíJZM -

JERMIÁšov A - HÁBov A

I) V odstavciB 1.4investoruvádí,že objekt garážíspolus protihlukovýmvalembudoupùsobitjako izolaèníprvky proti hluku z Jeremiášovy
ulice.Nemùžetomu tak být. Protihlu-

kovývalbudev zájmustavbyzedvoutøetindemontován
- ze severozápadního
smìrua pøípadnìvzniklástavbana nìj nebudenavazovatplynule,takževzniklou mezeroubude
-po dokonèeníkøižovatky,do které budeústit pøivadìèz dálníèníhoobchvatu-z nového
dopravníhokøíženíúspìšnì proudit hluk a v noci díky terénui svìtla aut pøímok našim
domùm.
2) V odstavcíchBI.4 a D4-"Opatøeník prevenci,vylouèení,snížení,popøípadìkompenzaci
nepøíznivých
vlivù" investorslibujeadekvátnínáhradupokácenézelenì tak, abyplnila
všechnysvéfunkce.Tento zámìr nenímožnéuskuteènít,protoženenív siláchkoholiv vrátit zpìt dv&ceta vícelet, cožje stáøídøevin,kteréby muselybýt v zájmustavbyzlikvidovány.
Náhradaco do poètupøípadnìpadlýchstromùopìt nenív danélokalitì možná,protožeplochabudezastavìnaa tak nebudemožnojí osadit.
Objektpøípadnìvystavìnýchgarážínemùžerovnìž estetickykonkurovatstromùmvzrostlým
mezistávajícímparkovištìm a ulicemiHábovaa Jeremiášova
i z toho dùvodu,že nejèastìji
používanýmprvkemjeho architekturyje devadesátistupòový
úhel.
3) V odstavciD-" Vliv na akustickousituaci-fázevýstavby"investoruvádíjako nejvýšepøípustnouhladinuhluku hodnotu65 dB, pøièemžtabulkavypoètenéhohluku uvádíhodnotu
67,8 dB. Jsoumax.limity stanovenyjako opravdumaximálnìpøípustné,
neboje jejich pøekraèováníbìžnou praxí?
4) V témžeodstavci- "Fázeprovozu" investordovozujepro výpoèethlukovéhozatíženíve
variantì I max,že "nezbytnoupodmínkoutakovéhostavuby byla pøítomnostbydlištì denního
uživatelegarážev bezprostøedním
okolí objektu.To by aleznamenalo,že takový uživatel
parkujev bezprostøedním
okolí i v pøípadìnerealizace
zámìru, a tudíž vlivem provozugaráží
nedocházíke skuteènémunavýšenídopravníintenzity."
Toto tvrzenípostrádálogiku. Ke skuteènému
nenavýšení
dopravydojdepouzeajen zachováním souèasného
stavu,kdy kapacitastávajícíhoparkovištì èiní 67 stánía neníplnì využita.
Investorzamlèuje,že naskládáním
pùdorysùjednotlivýchpaterzamýšlenéstavbynad sebe
a souètemtakto vzníklýchparkovacíchstánídosáhnepoètu 185parkujícíchvozidel.Logicky
tak do Hábovyulice pøivedevìtší množstvívozù, lhostejnokdejejich majitelébudoumít svá
bydlištì, pøièemž
je nutno zmínit,že investornemìl doposudzájemzískatrezidentyz øadmotoristù bydlícíchv absolutníblízkostizamýšlenéstavby.
5) V poslednímbodu odstavceD4 investoruvádí,že "ve spoluprácis mìstskouèástíje tøeba
bezodkladnìøešitpøípadnéstížnostiobyvatelstva".Dovolujemesi investorovinavrhnout,aby
pøípadným
stížnostemobyvatelstvapøedešel
tím, že ve spoluprácis mìstskou èástípro stavbu
tohoto druhuvytipujejiný pozemek.
6) V závìreènémodstavciG investoropìt zmiòujepøedpoklad,
že uživatelégarážíbudou
místnía v zájmovéúzemíby parkovalii bezrealizacezámìru. Není tomu tak. Stávajícíprùmìrný poèetparkujícíchvozidelna dotèenéplošeje nynícca50 vozidel.Maximálníkapacita
parkovištìje 67 vozidel.Kapacitagarážíje 185vozidel. 185- 67 = 118.Jednásetudíž o pøivedenínovédopravyna dotèenéúzemí.Tím sezvyšujeriziko zhoršenípøetíženosti
provozu
v Hábovì ulici i riziko dopravníchnehoda úrazù.
Závìr: Na základì shorauvedenéhoa našichdosavadních
zkušenostíje nezbytnéuvést,že
pøípadná
stavbabudemít zásadnínegativnídopadna životní prostøedínejbližšíhookolí.
Zámìr investoramávýraznì komerènícharaktera dùležitýmfaktoremje významnástrategická polohastavebníhopozemkuv blízkostistanicemetraStodùlkys dobroudosažitelností

centrahlavníhomìsta i blízkostdálniceD5, i sítì supermarketù
v okolí.
Nabývámedojmu,že životní prostøedíobyvatel( daòovýchpoplatníkù) v této lokalitì nikoho
pøílišnezajímá.Vímeo èemmluvíme.Jakobytento okraj Prahy13byl po této stráncepøedem
odepsán- viz doposudtrvající provoz obalovnysmìsíIPS ( dnespatrnì SKANSKA ) v Øeporyjích,který mìl už být nìkolikrát ukonèen,neboloòskáskládka"povodòových"pytlù
s pískemna opaènéstranì komunikaceJeremiášova
- pøímoproti našimdomùm,kde tak
úspìšnì rosteskládkaèehokoliv.
Pøinastìhovánípøeddvacetiletyjsme si zde"odbydleli" všechnyneduhyvznikajícího
osídleníokrajovéèástimetropole - nedostateènou
pbèanskouvybavenost,mizernédopravní
spojenía zejménadvì velké stavbyv tìsné blízkostinašichbytù, využívanéi jinými než

místními obyvateli - stavby pošty a stanicemetra Stodùlky. Máme v živé pamìti hluk i množ-

ství prachuz tìchto akcí, které dìlila od našichdomùpodstatnìvìtší vzdálenost,nežnyni,
kdy by sejednaloo stavbuv minimálnívzdálenostiod našichdomovù.
To ale bylo za minulýchpomìrù. Doufáme,že nynijsou tyto vìci posuzoványzodpovìdnìji
a !\ vìt~í dávkrul CitII
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- patrové garáže SBD STAVEG- Jeremiášoya - Hábov~
- vážné námitky proti výstavbì
cf~•nb~.4P-1

JZM Stodùlky

Vìc,

Na podkladì Vaši informace a výzvy jsem si u Vás prostudoval dne 12.6.2003 výše
citovaný návrh, který jsem ještì dne 16.6.t.r.
projednal s mnohaobyvateli dotèených domùv Hábovì ulici a proto jako obèané trvale bydlici v této oblasti
vznášime dále uvedené závažné námitky týkajici se nebezpeèi porušeni životniho
prostøedi V pøipadì, že by byla výše uvedená stavba realizována:
- mezi touto stavbou a stávajicimi obytnými budovami by vznikl pomìrnì úzký (33m)
neplánovaný ulièni koridor a tim by byla zcela porušena výhoda sidlištnich
staveb se vzájemnými vzdušnými odstupy;
- stavba by mìla být realizována na funkènich plochách SVO (smišené plochy pro
obchod a služby - asi 52%), ale dokonce i v rozsahu cca 48% na plochách IZ+OV
(IZ=izolaèni
zeleò;OV=všeobecné obytné plochy), což je vážné porušeni zastavovaciho plánu. Návrh dokonce ruši i èást hlukového valu! Stávajici
plocha SVO

je dnes využivána residenty k zaparkováni asi 80-100 osobnich aut; tìm by byla
možnost k zaparkováni v blizkosti jejich obydli odebrána ve prospìch asi 150
jiných majitelù osobnich vozidel, kteøi by sem dojiždìli
metrem; stávajici majitelé dnes zaparkovaných aut jsou totiž pøevážnì s danýmstavem spokojeni a
nemaji zájem o drahou investici zakupovánim bpxù v patrových garážich;
- stavba by ènìla do výšky Bmnad stávajici terén + cca 1,6m výška na støeše zaparkovaných aut; vzniklý ulièni koridor by trvale znaènì zhoršil životni podminky zde bydlicim asi 360 osobám (viz pøiloha); pøi tom zcela opomijim obdobi
vlastni výstavby (dle zprávy asi 1 rok a v maximupojezd 50 tìžkých nákladnich
aut dennì);
- dùvodová zpráva uvádi studii porovnáni "sniženi" hluku ve výšce 30m (domy takovou
výšku ani nedosahuji) v roce 2010 v porovnáni se stávajici úrovni; pøi tom se
vùbec neuvádi, že u všech bytù až asi do výšky 20mby se okamžitì a trvale zvýšila hluènost (viz též pøiloha);
- na ploše, kde by patrové garáže mìly stát je nyni již 56 vzrostlých a kultivovaných stromù ve stáøi do 25 let; z nich by stavbou bylo znièeno 50 stromù (uvedeno ve zprávì a ty by ~ mìly být nahrazeny dodateènou výs~ou asi 12 stromù smìrem jižnim, což problém náhrady vùbec neøeši (viz též pøiloha);
'Z'"é"fJ..J'ú' Jz-ff/J'ff~
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JZM StodùLky - patpové gapáže SBD STAVEG- Jepemiášola - Hábov~
- vážné námitky ppoti výstavbì
cf~ ~p~-?

Na podkLadì Vaši informaae a výzvy jsem si u Vás prostudovaL dne 12.6.2003 výše
aitovaný návrh, který jsem ještì dne 16.6.t.r.
projednaL s mnohaobyvateLi dotèenýah domùv Hábovì uZiai a proto jako obèané trvaLe bydZiai v této obLasti
vznášime daZe uvedené závažné námitky týkajiai se nebezpeèi porušeni životniho
prostøedi v pøipadì, že by byLa výše uvedená stavba reaLizována:
-

mezi touto stavbou a stávajiaimi

-

nepLánovanýuZièni koridor a tim by byLa zaeZa porušena výhoda sidZištniah staveb se vzájemnými vzdušnými odstupy;
stavba by mìLa být reaLizována na funkèniah pZoaháahSVO (smišené pZoahy pro

obahoda sLužby - asi

52%),

obytnými budovami by vznikL pomìrnì úzký (33m)

aLe dokonaei v rozsahu aaa 48%na pZoaháahIZ+OV

(IZ=izoZaèni zeZeò;OV=všeobeané obytné pZoahy), aož ~e vážné porušeni zastavovaaiho pLánu. Návrh dokonae ruši i èást hZukového vaZu! Stávajiai
pZoaha SVO

je dnes využivána residenty k zaparkováni asi 80-100 osobniah aut; tìm by byLa
možnost k zaparkováni v bZizkosti jejiah obydZi odebrána ve prospìah asi 150
jinýah majiteLù osobniah vozideL, kteøi by sem dojiždìZi metrem; stávajiai majiteZé dnes zaparkovanýah aut jsou totiž pøevážnì s danýmstavem spokojeni a
nemaji zájem o drahou investiai zakupovánim bpxù v patrovýah garážiah;
- stavba by ènìLa do výšky Bmnad stávajiai
terén + aaa 1,6m výška na støeše zaparkovanýah aut; vznikLý uZièni koridor by trvaLe znaènì zhoršiL životni podminky zde bydZiaim asi 360 osobám (viz pøiZoha); pøi tom zaeZa opomijim obdobi
vLastni výstavby (dZe zprávy asi 1 rok a v maximupojezd 50 tìžkýah nákZadniah
aut dennì);
- dùvodová zpráva uvádi studii porovnáni "sniženi" hLuku ve výšae 30m (domy takovou
výšku ani nedosahuji) v roae 2010 v porovnáni se stávajiai úrovni; pøi tom se
vùbea neuvádi, že u všeah bytù až asi do výšky 20mby se okamžitì a trvaLe zvýšiLa hLuènost (viz též pøiZoha);
- na pLoše, kde by patrové garáže mìLy stát je nyni již 56 vzrostZýah a kuZtivovanýah stromù ve stáøi do 25 Let; z niah by stavbou byLo znièeno 50 stromù (uvedeno ve zprávì a ty by ~ mìLy být nahrazeny dodateènou výs~ou asi 12 stromù smìrem jižnim, aož probLém náhrady vùbea neøeši (viz též pøiZoha);
- stávajiai
dotèené byty patøi asi z 55% novým vZastnikùm a zbytek SED Stavbaø;
garážová stavba by trvaLe a znaènì snižiZa hodnotu tìahto bytù!
- kdo by majiteZùmuhradiL tuto ztrátu !?
Výstavba patrovýah garáži se tudiž jevi jako znaènì nevýhodná ba pøimo škodLivá a
to ze všeah hLedisek.
Má-Zi SEDSTAVEG
skuteèný zájem investovat do výstavby patrovýah garáži, mùže daZeko výhodnìji využit zaeZa prázdné a nevyuživané parkovaai pZoahy, která se naaházi asi 200modsud jižnim smìrem; tato pZoaha je ohranièena uZiaemi: Vaakova- Oistraahova - Jeremiášova a má navia tyto výhody:
- je zhruba stejnì veLiká;
- neni situována bezprostøednì proti žádnémuobytnému domu (proto se nevyuživá),
- k Zikvidaai by tam pøišLo jen 10 vzrostZýah stromù a jejiah náhrada v okoZi by
byLa úèeLná,
- stavba by nikoho neomezovaLa,komunikaèni napojeni je st&ejnì výhodné jako v Hábovì uZiai.
\&~
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Námitky pøiprav i Z a podává
. Z
h' k
'Z-ng. ene
eJháie

~

PøiZoha

-

2 st!'. + 2 listy

~
y

podpisù

Na vìdomi:Sek1'et.SBD Stavbaø; Odb.živ.p!'ostø.MC

lJ;O.SedZáèková,zastupiteZka

MHlfF

,

Podrobnìjši

sdìZeni

námitek

proti

postaveni

patrovýah

Dpužstvo STAVEG
ve své zppávì a žádosti o udìleni

garáži

SED STAVEG:

vyjimky pøedané Odbopu

životniho ppostøedi MHMPuvádi n~kte~~zk1'e~lené ba dokonce neppavdivé infoPmace; nìktepé z tìchto tvpzeni uvádim niže na ppavou mipu:

Tvpzeni STAVEXu
na atp. 7 zppávy:
V . '..7~ '
- "Z èásti bude odstpanìn ppotihlukový vYJaa1'en'Z- oponenta:
zemni val s pøevahou pudálni vegetace"
Odstpanìni zemniho valu s vegetaci zasahuje pZochu celkem cca 48%
celé stavby gapáži. Na~é~o plo~e je øádnì vysázená a pìstìná vegetace ve staøi kolem 20 let o ktepou se také starali obyvatelé
pøilehlých domù sidlištì.
~~~_~~lke~.o 56_~~postlých stpomù z nichž 50 (padesát) by chtìl
STAVEG pokácet I!!
-

"500m2zastavìné plochy...je

. ..

umistìno na ploše IZ-izolaèni zelenì

344m2je na funkèni ploše OV-všeobecnì obytné.."
STAVEGuzøejmì vùbec nevadi ~ že plochy IZ a OV mohou být použi ty

-

jen zcela vyjimeènì ppo gapáže~ pøi èemž se zøejmì mysli pole gapáže
pøizemni a nikoliv patpová monstpa!!! Plochy IZ nepøipadaji pak
vùbec v úvahu!
"Zábopembudou dotèeny plochy mìstské zelenì~ tento negativni
vliv

-

je však možné zcela kompentovat."
Jak chce STAVEGkompenzovat zpušeni mìstské zelenì~
paste kultivovanì
asi 20 let I??!

ktepá zde již

"Potenciálnì negativni vliv na životni ppostøedi lze oèekávat
v dùsledku ppovozupapkovacichautomobilù - doppavyz gapáži"

Toto je jedna z ppavd~ ktepé STAVEG
pøipoušti - skuteènost bude asi
taková - STAVEG sem pøivede 151 nových osobnich vozù + 34 vozù papkujicich na støeše garáži.~
zde na papkovaci ploše papkuje cca
80 os. vozù dennì~ patøicich mistnim pezidentùm a ppavdìpodobnì jen

malá èást by využila drahá papkovaci mista v gapážich - nápùst ppovozu
aut je tudiž enoPmni !!!
Tvpzeni STAVEGuna atp.

8 zppávy:

. '..7~'
vYJaa1'en'Z- oponenl;a:
t

T~

- ".. .nejedná se o pøivedeni nového doppavniho zatiženi~
nýbpž jde o vozidla~ ktepá v nejbližšim okoli již v souèasnosti papkuji..."
Opakje ppavdou~ viz poznámkavýše. Necht si STAVEG
využije jinou~dosud
nevyuživanou papkovaci plochu~na pø. tu~ktepá je ohpanièena ulicemi:
Vackova-Oistpachova-Jepemiášova; je cca stejnì veliká~postavené garáže
by neènì~ nikomupøed okny a v tìchto mistech je pouze 10 vzpostlých
stpomù~ ktepé lze výhodnìji nahpadit na jiných pøihodnìjšich mistech.
- "Výstavba patpových garáži by mìla sniži t poèet volnì papkovaných aut v územi."
Opakje ppavdou - dnes je pPÙjezdná Hábova ulice ppázdná~ ppotože všechna
vozidla mohouzapapkovat na pøilehlém parkovišti. Jakmile se zde postavi
patpové garáže~ budou všichni~ kteøi sem pøijedou nebo nebudou mit misto
uvni tø garáže~ všichni se budou snaži t papkovat pøed svými domy~ a to i
ti~ kteøi sem náhodnì pøijedou a tim zpùsobi ucpáni této èásti Hábovy
ulice a zhopši (zppává tpvPdi..zlepši!??!)
obsluhu dotèeného územi (záchpanná služba~hasièi~úklid
ulic~volný
pohyb osob).Dosáhne se tudiž
ppávì opaèného úèinku!!!
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Dne 16.èervna 2003 jsme na schùzi obyvatel nìkolika

domùv Hábovì ul. byli

m.j. seznámeni též s materiálem, který vypracoval náš spoluobèan ing. Zd.
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k rukámpaníVèislakové

V Praze dne 17.6. 2003

Vážená paní,

V pøílozetohotodopisuje dokumentk Zámìru JZM NadzemnígarážeSHD Staveg.
V jednotlivý kapitoláchtohoto dokumentuproloženýmpísmemuplatòuji svojenámitky vùèi
tomutostavebnímuzámìru jako majitelkabytovéjednotky v Hábovì ulici lS6jl6, kteráje
tímto zámìremdotèená.

Dìkuji za vypoøádání
mých námitek
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ÚVOD
Zámìrem investoraSHD Stavegje výstavbapatrových garáží pro osobníauta na místì
stávajícíhoparkovištì a nezpevnìnýchtravnatýchplochách s výsadbami døevin.Objekt bude
umístìn mezi ulicemi Jeremiášovaa Hábovav Praze13 ve Stodùlkách,na okraji sídlištì. Cílem
je rozšíøitmožnostparkováníaut v krytém objektu.
Pøedkládané
oznámeníbylo zpracovánov bøeznua dubnu2003 v rozsahupøílohyè. 3 zákona
100/2001Sb.,o posuzovánívlivù na životní prostøedí.Zámìr výstavbypatrovýchgarážípatøína
základì rozsahua potenciálníhovlivu podlepøílohyè. 1 citovanéhozákonado kategorieII, bod
J0.6 - Areályparkovišt'nebogaráží sezastavìnouplochou nad J000 ml. Zámìry uvedené
v kategoriiII vyžadujíminimálnì zpracováníoznámenío zámìru a následnézjiš•ovacíøízení.
Pro zámìr byla zpracovánav roce 2001dokumentace
k územnímuøízení,jejíž souèástíbyla
rozptylovástudiea hlukové posouzenívztaženéna stavroku 2000.Na základì DÚR bylo
vydánorozhodnutío umístìní stavby,které ovšemnenabyloprávní moci. Úèastníciøízenípodali
odvolání,najehož základì bylo MHMP vydánodalšírozhodnutí,které vrací vìc k novému
projednánía rozhodnutí.
Pro úèelyvyhodnocenívlivù zámìru na životní prostøedízpra~ovanév oznámeníbyly
aktualizoványrozptylová(pøílohaè. 1) a hlukovástudie(pøílohaè. 2), a to pro aktuálnístavroku
2002a výhledovýstav 2010 zohledòujícíplánovanouvýstavbusilnièní sítì v Praze.
Další samostatnou
studiíje dendrologickýprùzkum(pøílohaè. 3), který byl provedens cílem
zhodnocenímimoprodukèníchfunkcí zelenì významnýchpro životní prostøedíhustì obydleného
a zastavìnéhoúzemía z dùvodunavrženídostateèných
ochrannýcha kompenzaèních
opatøení.
Kromì toho byla provedenastudiedenníhoosvìtlení,jejíž závìry byly zaèlenìnydo textu
oznámení.
Text dokumentace
je doplnìn grafickýmmateriálemzaøazeným
do kapitoly F - doplòujícíúdaje.
Na pøedkládaném
oznámeníspolupracovaliodbornícinajednotlivé problematiky.Øešitelskýtým
tvoøili:
Ing. MagdalenaKaèšáková- dendrologickýprùzkum,podkladdodanýobjednatelem
Mgr. DanaKlepalová- hlukovéposouzení,podkladdodanýobjednatelem
Ing. Miloš Pulkrábek,Ing. JosefPilát- ovzduší,podkladdodanýobjednatelem
Ing. Vladimír Štícha- studiedenníhoosvìtlení, podkladdodanýobjednatelem
Oznámenízpracovali:
Mgr. PavelBauer
Mgr. MarkétaDušková
Vedoucítýmu:
Ing. Libor Ládyš
(osvìdèenío odbornézpùsobilostiè.j. 3772/603/0PV/93ze dne 8.6. 1993).
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ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodní firma

SHD Staveg
2.IÈ
00222895

3. Sídlo
Nušlova2515/4,Praha5, PSÈ 15500

4. Jméno,pøíjmení,bydlištì a telefon oprávnìného zástupceoznamovatele
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Ing. RobertGregor
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B. ÚDAJE O ZÁMÌRU

B ,. Základní údaje
1. Názevzámìru
JZM Stodùlky- patrovégarážeSHD Staveg,Jeremiášova- Hábova
2. Kapacita (rozsah)zámìru
Základní údaje o stavbì

Jednáseo objekt sjedním podzemníma tøeminadzemnímipatry vèetnì volnéhostøešního
parkování.Garážejsou urèenypøevážnìpro rezidenèníparkování.
Plošný rozsah zámìru:

Zastavìnáplocha patrovými garážemi

I 379 m2

Užitkováplochavšechpodlažívèetnì vnitøníchkomunikací:
I. p.p.
I 274 m2
I. n.p.

1 274 m2

2. n.p.

1 274 m2

3. n.p.

1 274 m2

Celkem
5 096 m2
Støecha
urèenák volnémuparkování
1 274 m2
Zastavìnáplochavèetnì vjezdovýchramp
1 781 m2
Obestavìnýprostorvèetnì základùa vjezdovýchramp
15 882 m3
Plochadoèasného
záboruv dobì výstavby
3472 m2
Poèet 2:arážovVch stání:

1. podzemnípodlaží
40 boxovýchstání
1. nadzemnípodlaží
37 boxovýchstání+ 2 boxy pro motorky
2. nadzemnípodlaží
40 boxovýchstání
3. nadzemnípodlaží
34 boxovýchstání
Støecha
34 volných stání
Celkem
185stánípro osobníauta+ 2 boxy pro motorky
Kromì uvedenéhopoètuparkovacíchmíst v garážíchbudek dispozici 13parkovacíchmíst na
povrchu.Souèástí1. nadzemníhopatrabudeprovomí skladovámístnostpro potøebySBD
Staveg.
3. Umístìní zámìru (kraj, obec,katastrální území)
Hlavní mìsto Praha
Mìstská èástPraha13
KatastrálníúzemíStodùlky
Patrovégarážejsou situoványv prostorumeziulicemi Jeremiášovoua Hábovou.Stavbamá být
umístìnav prostorustávajícíhoúrovòovéhoparkovištì a nezpevnìnýchploch mìstských
trávníkù.Z èástibudeodstranìnprotihlukový zemníval s pøevahouruderálnívegetace.
Terénje mírnì sklonitý s možnostívýhodnéhokomunikaèníhonapojenípodlažígarážína
veøejnoukomunikaènísí• pomocívenkovníchramp.Nadmoøská
výška podlahy 1. n.p.je 359 m.
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Jednáseo objekt obdélníkovéhotvaru o rozmìrech48 x 36 m, západnístranabudepravidelnì
"uskakovat"ve tøechèástechsledujícízatáèkuJeremiášovyulice. Nejkratšívzdálenostgarážíod
Jeremiášovyulice bude2,6 m. Vzdálenostobjektugarážíod trafostaniceje 8,5 m, pøièemž
vzdálenostpøíjezdovérampy od trafostanicebudenejménì 2 m. Od nebližšíchobytnýchobjektù
je stavbavzdálenacca 33 m.
Z hlediskafunkèníhovyužití územíschválenéhov územnímplánu HMP stavbazasahuje
3 funkèníplochy.Nejvìtší zastavìnáèást(933 m1 buderealizovánana funkèníplošeSVO,
tj. smíšenéobchodua služeb.Územímá sloužit pøy. Jednouz možnostívyužití této funkèní
plochyje pøevážnìpro umístìní polyfunkèníchstavebs pøevažujícímvyužitím pro obchoda
službyparkovištì P+R, tzn. pro realizacizáchytnéhoparkovištì zejménapro mimopražská
vozidla.Doplòkovéfunkèní využití je možnéjako parkovacía odstavnéplochy, garáže,drobné
vodníplochy,zeleò,cyklistické stezky,pìší komunikacea prostory,komunikacevozidlové,
nezbytnáplošnázaøízenía liniová vedeníTV. Koeficient zelenì není pro dotèenoufunkèní
plochuv tomtopøípadìstanoven.
500 rn2zastavìné plochy objektem garážíje umístìno na ploše IZ

- izolaèní zelenì. Jednáse o

monofunkèníplochu s využitím pro výsadbudøevin a trvalé travní porosty.Výjimeènì pøípustné

je využitíproparkovacía odstavné
plochysezelení.

.

Nejmenšíèástobjektu (344 m2)je umístìnana funkèníplošeOV - všeobecnìobytné.Jdeo
obytnéúzemísloužícípøevážnìpro bydlenís možnostíumís•ovánífunkcí pro obsluhuobyvatel
nadrámecúzemívymezenéhodanoufunkcí. Doplòkovévyužití je urèeno(mimo jiné) pro
garážeosobníchautomobilùpro uspokojenípotøebúzemívymezenéhodanoufunkcí. Výjimeènì
pøípustné
využití územíje možnéi pro garáže.Koeficient zelenì není pro dotèenoufunkèní
plochuv tomtopøípadìstanoven.
Olga Sedláèková:
Námitka:
Z uvedenéhopopisu území vyplývá, že umístìní objektu nìkolikapodlažních garáží není zcela
v souladu se zamýšleným využitím území a je tøebapreferovat jiné možnosti využití tohoto území.
500 m2 zastavìné plochy je IZ, tj. vViimeènì pøípustnépro parkovací a odstavnéplochy se
zelení..
344 m2 zastavìné plochy je OV - opìt pouze vViimeènì pøípustné.
Ti. vìtšina budoucí zastavìné plochv není primárnì urèena pro diskutovanv zámìr.

4. Charakterzámìru a možnostkumu/acesjiným; zámìry
Jednáseo novostavbupatrovýchuzavøených
garážís boxovýmstáníma otevøenýmstánímna
støeše.
Stavbasenacházív územíèlovìkem zcelapøemìnìnéms hlavní funkcí pro trvalé
bydlení.Záborembudoudotèenyplochy mìstskézelenì, tento negativnívliv je však možné
zcelakompenzovat.Provozareálubudeminimálnì nároènýna spotøebuenergiea materiálùa
vznik odpadníchproduktù.
Potenciálnìnegativnívliv na životní prostøedílze oèekávatv dùsledkuprovozuparkovaných
automobilù- dopravyz garáží.Intenzitadopravyz garážínenív této fázi známa,protožebude
závislána potøebách
uživatelùgaráží.Pro modelovéhodnocenívlivù na životní prostøedípodle
zákona100/2001Sb. byla potenciálníintenzitadopravyz garážíkvantifikovánana
základì kapacityparkovacíchmíst a zkušenostís obdobnýmistavbami.Maximální intenzitaje
pøedpokládána
o víkendech,a sice 112jízd za den.Uvedenéintenzityjsou nízké. Dotèenéúzemí
patøív rámci Prahyk oblastems dobrými rozptylovýrnipodmínkamia støednímaž mírným
zneèištìnímovzduší.

'"
~,
...;

Oznámení
zámìrudlez. 100/2001
Sb.

-

JZMStodùlky- patrovégarážeSHDStaveg,
Jeremiášova
Hábova

Olga Sedláèková
Námitka:
112jízd za denje uvedenojako nízká intenzita. Toto vyjádøenípovažuji za subjektivní hodnocení
situace a tudíž zcela závislé na osobì hodnotitele.
Dotèené územíby si rádo zachovalo souèasnouúroveò zneèištìní. Pøedpokládám,že není
zámìrem investora umístit stavbu tam, kde by zpùsobila zhoršení souèasnésituace.Rovnìž
doufám, že to není zámìrem dotèených orgánù, které budou rozhodovat.

Skuteènáintenzitadopravybudezávisetna vzdálenostibydlištì uživatelùgarážíod garáží.Lze
pøedpokládat,
že uživatel garážíbydlící v bezprostøedním
okolí stavbybudevyjíždìt èastìji
(možnái dennì) než uživatel garážebydlící ve vzdálenostinìkolika kilometrù. Z toho vyplývá,
že budou-Iiuživatelégarážíz blízkéhookolí, mùžebýt intenzitagarážovédopravyvìtší než
pøedpoklad.
Jeovšemnutnézdùraznit,že senejednáo pøivedenínovéhodopravníhozatížení,
nýbržjde o vozidla, která v nejbližšímokolí již v souèasnosti
parkují. Pokudbudouuživatelé
garážíbydlet ve vìtší vzdálenostiod místastavby,lze pøedpokládat,
že s vozidlem budoujezdit
podstatnìménì, a tudíž intenzitagarážovédopravymùžebýt ještì menšínežpøedpoklad.
Mùže dojít k pøíznivékumulaci vlivù v pøípadìpùsobenína .akustickousituaci.Protožestavba
budeprovedenamezi Jeremiášovouulicí (dominantnímzdrojemhluku) a obytnouzástavboua
budenavazovatna protihlukový val, lze oèekávatzlepšeníakustickésituaceu obytnýchobjektù
v dùsledkuodclonìní hluku z Jeremiášovyulice objektemgaráží(viz dále).
Olga Sedláèková
Námitka
V zámìru se neustále spekuluje o tom, kdo bude zákazníkemdružstva Stavegpøi prodeji garáží.
Pøedpokládám,že Staveg májiž dnespoptávku na tento objekt a mìl by tedy doložit údaje, které
omezíspekulativnost argumentací.

5. Zdùvodnìní potøebyzámìru ajeho umístìní, vèetnì zvažovanýchvariant
Výstavbapatrovýchgarážíby mìla snížit poèetvolnì parkovanýchaut v území.Tím sezlepší
obsluhadotèenéhoúzemí(záchrannáslužba,hasièi,úklid ulic, volný pohyb lidí) a bezpeènost
ostatníchúèastníkùsilnièníhoprovozu.
Olga Sedláèková
Námitka:
Naopak-volnìstojící auta odjedou,stavbazùstanea budepøekážkouv obsluzedotèenéhoúzemí.
Parkovánív uzavøenígarážíchby mìlo pøíznivìpùsobitna technickýstavvozidel a zejménana
jejich životnost.U garážovanýchaut by semìlo snížit riziko poškozeníèi odcizení.
Olga Sedláèková
Námitka:
U moderních vozù toto jistì již nehraje významnouroli.
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6. Struènýpopis technickéhoa technologickéhoøešenízámìru
Jednáseo ètyøpodlažníobjekt setøeminadzemnímiajednÍm podzemnímpodlažím.
Olga Sedláèková
Námitka:
Jak je možné,žeje uvedeno níže, že stavba bude max.. 3 metry hluboká, kdyžje zde plánováno
jedno podzemnípodlaží?

Za nosnoukonstrukciobjektu garážíje navrženmonolitický železobetonovýskelets vloženými
ztužujícímistìnami. V podélnéma pøíènémsmìru je tuhostnosnéhokonstrukèníhosystému
zajištìnavloženímztužujícíchstìn mezi sloupy.Nad úrovní I. nadzemníhopodlažíbudou
obvodovézdi z cihelnéhorežnéhozdiva a budouopatøenyomítkou.Z dùvodùpohltivosti hluku
je doporuèena
dvouvrstváomítka s hrubšístrukturou.Nátìry venkovníchbetonovýchkonstrukcí
vèetnì nájezdovýchramp a venkovnífasádabudoubílé.
Dìlící stìny mezijednotlivými boxovými stánímijsou navrženyze siporexovýchpanelù.
Boxovástáníjsou uzavøenaocelovýmivraty osazenýmido pøipravenýchúhelníkových
ocelovýchzárubníukotvenýchna výšku podlažíz boènístranyosazenýchU profilech.
Provìtráváníuzavøenýchboxovýchstáníbudezajištìno vzduchovoumezeroudo 8 cm mezi
vraty a podlahoua stropem.
Olga Sedláèková
Námitka:
Otevírání a zavírání boxových ocelových vrat zpùsobí zvýšenou hluènost a to díky prùchodu
hluènosti vzduchovými mezerami.

Maximálnídélkagarážev podélnémsmìru je 46 m, v pøíènémsmìru na severnístranì 36 m.
Konstrukènívýškajednotlivých podlažíje 2,65m a 2,5 m.
Rozmìry sloupùjsou po celévýšcestejné40x40 cm. Stropníkonstrukcitvoøímonolitická
železobetonová
deskatlouš•ky 20 cm. Úpravoupodlahybudevytvoøenapovrchovávrstva
pancéøové
betonovépodlahy,která odolávástøednìvelkémuaž tìžkému provoznímuzatížení.
Støešní
parkovacíplocha budeopatøena
pøivjezdu dálkovì ovládanouzávorou,typovým
silniènímsvodidlempo obvodì atiky støechy,vodabudeodvádìnastøešnímižlaby.
Povrchpodlahvèetnì soklu o výšce 150mm budeupravennátìrem odolnýmproti olejùm,
benzinua solím a budezároveòotìruvzdorný.

Olga Sedláèková
Námitka:
To znamená,že sepoèítá s únikem tìchto materiálù do prostøedí.. Vjiné kapitole Zámìru je
uvedeno,že únik uvedených látek nemùženastat. Prosím o vyjasnìní stanoviska.

Støecha
pro otevøenéparkováníbudevybavenanásledujícímipovrchovýmitechnickými
vrstvami:
variantaa)
živice ABS v tlouš•ce 6 + 4 cm resp.RESTAPLAST
ochrannágeotextilie 500 g.m-2o tlouš•ce4 mm
polyetylenováfolie v tlouš•cedo I mm

-
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ochrannágeotextilie 500 g.m-2tlouš•ce4 mm
varianta Q)

živice ABS v tlouš•ce6 + 4 cm, resp.RESTAPLAST - ochrannágeotextilie300 g.m-2
polyetylenováfolie
modifikovanýpodkladníasfaltovýpáso tlouš•ce4 mm
modifikovanýpodkladníasfaltovýpáso tlouš•ce4 mm
penetraènínátìr
ÚroveòI. n.p.je pøístupnápomocívyrovnávacírampys pøevýšenímcca 0,3 m a sklonem
maximálnì do 9 %.
Mimo I. nadzemnípodlažíjsou zbývajícípodlažípøístupná
po venkovníchrampách
Olga Sedláèková
Námitka:
Vozidla budoujezdit na rampách na úrovni oken domù v Hábovì ulici z venku na objektu?
Prosím o vyjádøeník tomuto faktu samémuz hlediska narušení pohody bydlení.

(šíøka6,18m). Vjezd a výjezd budedo Hábovyulice stejnì jako pøíjezdyna stávajícíparkovištì.

Olga Sedláèková
Námitka:
Vjezda výjezdje orientován pøímo proti domùm, z pohledu celkové velikosti stavbyje území
velice sevøenéa tak to bude mít pøímé dopady na pohodu bydlení obyvatel domù v Hábovì ulici.

Na stranì severníje rampa tvoøenaželezobetonovoumostní konstrukcí umožòující vjezd do
2. nadzemníhopodlaží a 3. nadzemního podlaží. Pomocí vnitøní nezastøešenépøidanérampy
s odvodòovacími žlaby je zajištìn vjezd z 3. nadzemníhopodlaží na støešníparkovištì. Na stranì
jižní je rampa do 1. podzemního podlaží zahloubenádo terénu ukonèena dvìma odvodòovacími
žlaby. Maximální stoupání vjezdových rampje 16,9 % a 9,0 %. Konstrukce vjezdových rampje
obdobnájako pro komunikace s lehkým provozem osobních automobilù.
V rozích západní stìny (do Jeremiášovy ulice) budou pøedfasádou 2 ocelová toèitá požární
schodištì.
Izolace pod podlahou 1.podzemního patra plní funkci hydroizolace, a zároveò zabraòuje
prosakování ropných produktù. Bude použita folie z PVC tlouš•ky 0,25 mm (Ekoplast 806).
Tato folie bude chránit i obvodové zdivo 1. podzemního patra ve styku ze zeminou až k úrovni
terénu. Izolace bude z obou stran chránìna geotextilií.
Bude vybudována nová dìš•ová kanalizaèní pøípojka DN 200, která bude zaústìna do stávající
stoky DN 1000, která vede podél východní fasády objektu ve vzdálenosti cca 3,5 m.
Požadovanýpøíkon elektrické energie bude dodán po zasmyèkování nové SPS na severní stranì
stìnì garáží na kabel vedený ze sousedícítrafostanice.
Stavba bude realizována pouze v denní dobì, t.j. zaèátekmezi 700- 800h, ukonèení okolo 1700h.

7.Pøedpokládanýtermín zahájenírealizacezámìru ajeho dokonèení
Zahájenívýstavby:2004
Ukonèenívýstavby:2005
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8. Výèetdotèenýchúzemnì samosprávnýchcelkù
Hlavní mìsto Praha
Mìstská èástPraha13
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B 1/.Údaje o vstupech
Pùda

Záborpozemkùbudetrvalý a doèasný.Doèasnýmzáborembudedotèenaplochastaveništì,a to
asfaltováplochuparkovištì 1806m2a nezpevnìnéplochy mìstskýchtrávníkù 2018 m2
s výsadbamidøevin.Stavbanebudepøedstavovat
zásahdo zemìdìlskéhopùdníhofondu ani do
pozemkùurèenýchk plnìní funkce lesa.
Plochadotèenádoèasnýmzáborembudez èástirekultivovánaa vrácenak plnìní svéstávající
funkce.Na èástistaveništì,kde buderealizovánobjekt garáží,budeprovedentrvalý zábor
pozemkù.Trvalým záborembudedotèeno1073m2nezpevnìnýchploch trávníkù s výsadbami
døevin, z toho cca 500 m2nezpevnìnýchtrávníkùs výsadbamidøevinurèenýchpro plnìní
funkceliniové zelenì. Zbývající èástdotèenéplochy tvoøístávajícíparkovištì.
Voda
Zámìr je minimálnì nároènýna spotøebu
vodu.

,

1. Fáze vÝstavbv

Pitnávodapro všestrannévyužití budezajištìnaz pøilehléhovenkovníhohydrantu.Budepotøeba
pro sociálnízaøízenístavebníhodvora ajako technologickávoda pøedevším
na mytí. Množství
ne!zepøesnìstanovit,ale buderelativnì malé(nevýznamné).
Stavebníbetonovéa jiné smìsi budoupøevážnìdováženyjiž hotové.
2. Fáze /1.rovozu

Zámìr nepoèítás pravidelnouspotøebou
vody. Nepravidelnépoužití vody pro úklid garážíbude
øešeno
dovozemúklidovou firmou. Zdroj vody pro pøípadpožárubudezajištìn.
Olga Sedláèková
Námitka:
Prosím o provìøení tohoto uvedenéhoøešenía jeho praktické možné realizaci vzhledemk celkové
ploše garáží. Prosím o popis umístìní zdroje vody pro pøípad požáru. Kde a vjaké kapacitì je

uvedenýzdroj vody..
Spotøebaenergie
Zámìr nenínároènýna spotøebuenergie.Pøivýstavbì budoupotøebapohonnéhmoty popø.
elektrickáenergiepro stavebnístrojea osvìtlení, všev množstvíodpovídajícímrozsahustavby.
Èástenergiebudepotøebana vytápìní pøípadného
sociálníhoa administrativníhozázemí,které
budespecificképodle dodavatelestavby.
Za provozuobjektubudepotøebaenergiev relativnì malémmnožstvína osvìtlení prostor
objektu.
Olga Sedláèková
Námitka:
Prosím o vyjádøeníke stanovisku, že výstavba nìkolikapodlažních garáží nebude nároèná na
spotøebuenergie.
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Spotøebasurovin:
Pro výstavbubudouzapotøebí
jednorázovì hlavní surovinya materiályv rozsahuodpovídajícím
typu stavby.Do konstrukèníchprvkù areálubudoupoužity pøedevším:
- železobeton,prefabrikáty

- železo

- kámen,døevo

- keramika

- dalšímateriály

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Fázevvstavbv
V obdobívýstavbybudetøebazásobovatstaveništìstavebnímmateriálema zároveòodvážet
výkopovézeminy.To si vyžádákrátkodobézvýšeníintenzity nákladnídopravy.Pøíprava
staveništìspojenás výkopovými pracemibudeznamenatpøíjezda odjezdv prùmìru cca 50 aut
za denpo dobu2 mìsícù, to je cca4 autaza hodinu.
Olga Sedláèková
Námitka
50:8=6,25 aut za hodinu

V dalšífázi budenákladnídopravapøivážetpøedevším
betonpro vybudováníkonstrukce
objektu.Jeuvažovános maximálnì 4 mixy dennì, tj. 8jízdami, po dobu 3 mìsícù.
Staveništnídopravabudeprovozovánapøedevším
na dostateènìkapacitních4-pruhých
komunikacích(Jeremiášova,Rozvadovskáspojka).Vzhledemke stávajícímpomìrnì vysokým
intenzitámdopravyna uvedenýchkomunikacícha lokalizaci staveništìna okraji mìsta
s možnostípøíméhonapojenína významnédopravnítahy budenavýšeníintenzit dopravybìhem
výstavbykrátkodobéa nevýznamné.
Fázeprovozu

Provozgarážíbude spojens výjezdy a pøíjezdyparkovanýchautomobilù- dopravy
z garáží. Je pravdìpodobné, že v reálné situaci ke zvýšení intenzity dopravy vlivem garáží
v zájmovémúzemí nedojde nebo bude toto navýšeníminimální, protože lze pøedpokládat,že
budoucíuživatelégarážíparkují v lokalitì již dnes.V pøípadì, že parkovánív novémobjektuby
znamenalopøivedenínové dopravy do území, lze oèekávat, že uživatel garážovéhostání
v lokalitì nebudebydlet. Je proto je krajnì nepravdìpodobné,že bude dennì vyjíždìt, a tudíž
skuteènénavýšeníintenzit dopravybudev tomto pøípadìmalé.
Olga Sedláèková
Námitka

Autor studiese opìt opírá pouzeo pøedpoklady.Pøedpokládám,
že v podnikatelskémzámìrujsou
údaje o zájemcícho tento typ garáží. Prosím o zpracování této pasáže na základì vstupù
z podnikatelskéhozámìru.
Intenzitudopravyz garáží,resp.navýšeníintenzity dopravyby bylo možnézjistit až za provozu
garáží.Pro úèelymodelovánívlivù na životní prostøedí,byly použity intenzity zjištìné pøi
provozujiž funkèníchobjektù- variantaI (tab.2). Protožebyly v prùbìhu územníhoøízení
uvedenéúdajezpochybòovány,bylo hodnocenívlivù na životní prostøedíprovedenoi pro
1'1

Oznámení
zámìrudlez. 100/2001.
Sb.

-

J2M Stodùlky- patrovégarážeSHDStaveg,Jeremíášova
Hábova

teoretickoumaximálníintenzitugarážovédopravy224 aut za den (variantaImax),která seovšem
v praxi neoèekává.
Do hodnocenívlivù na životní prostøedíje zahrnutvliv dopravyv Jeremiášovìulici, kteráse
zámìremnesouvisí.V pøípadìnìkterých vlivù by mohlo docházetke spoleènému
kumulativnímupùsobení.Intenzitadopravyv Jeremiášovìulici byla zpracovánaÚDI Prahapro
rok 2000(jako podkladpro dokumentacik územnímuøízení)a aktuálnì pro rok 2002a
výhledovýrok 2010pro úèely oznámenízámìru dle zákona100/2001Sb. (viz tab.I).
Tab. 1: DonravnÍ intenzitv - Jfremiášova ulice fÚDI HMP).

14

Tab. 2: Intenzitv dolJravv sJ)o.iené
s J)rovozem~aráží (nodklad investora).
Den 600- 2200

Letní období
Zimní období

Pondìlí - oátek

52

Sobota nedìle

-

112

Pondìlí - 1)átek

42

Sobota - nedìle

89

Noc 2200-600

4
3
5
5

Olga Sedláèková
Námitka
Z tabulky nenízøejmé,èehosetýká, postrádámmìrné jednotky u èíselnýchúdajù.Z toho
dùvodurozporuji údajev tabulceuvedené.

Inženýrské sítì
Inženýrskésítì, které budoupotøebapro realizaciareáluje možnénapojit v bezprostøední
blízkostipozemkùvýstavby(voda,elektrickáenergie,kanalizace,apod.).Pøeloženístávajících
inženýrskýchsítí dotèenýchvýstavbouje technickyøešitelné,
je podrobnì zpracováno
v prùvodnízprávì studiezámìru a nebudeznamenatdalšívliv na životní prostøedí.Pøeložkya
napojeníobjektuna inženýrskésítì jsou øešenyv rozhodnutío umístìní stavbyze dne27.8.02.
Prorealizovatelnostzámìru s hlediskavlivu na životní prostøedínenív tomto pøípadìproblém
inženýrskýchsítí významný.

1~

Oznámení

zámìru

dle

z.

100/200

I

Sb.

JZM

Stodùlky

..

- patrové

garáže
-g'

SHD

Staveg,

Jeremiášova

-

Hábova

B //I. Údaje o výstupech
Ovzduší
Fáze vVstavhv
Emisní vydatnost výfukových plynù z provozovanýchnákladních automobilù nebude
vìtší než pøi maximálnímhodinovémprovozu garáží,bude mít však trvalejší hodnotypo dobu
výstavby.
Fázeprovozu
Plošné zdroje - parkovištì, garáže
Pro výpoèet emisí z plošného zdroje parkovištì byly použity emisní faktory uvedené
v pøílozeè. I Rozptylovástudie.Do výpoètuemisíbyl zahrnutvliv víceemisíze studenýchstartù
a dáleemisepro pøípadpopojíždìní.
VýslednéemiseNOx z plošnéhozdrojeparkovištì uvádínásfedujícítabulka(produkceNO2èiní
cca3 - 10% z celkovýchemisíNOx).
Tab. 3 NavVšení emisí v orostoru g:aráží

Celkovéemiseplošnéhozdroje (produkceNO2èiní cca3 - 10% z celkovýchemisíNOx):
Tab. 4 Emisez nlošnéhozdroie- natrovégarážeosobníchautomobilù

Z tabulekvyplývá, že nejvýznamnìjšíemitovanouškodlivinoubudouoxidy dusíku s roèní
emisí 1 kg/rok maximálnì.
Emisní vydatnost - liniovézdroje
V následujícíchtabulkáchjsou vypoètenyemisnívydatnostipro roky 2002a 20I Ona
komunikacíchJeremiášovaa Hábova(produkceNO2èiní cca3 - 10 % z celkovýchemisíNOx).
Tab. 6 EmiseNOxz dopravy- stávajícístav rok 2002

-
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C'

Jeremiášova
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- Hábova

Ulice JeremiášovaIQOOO4696
Ulice Hábova
0,0000075
Ulice Hábova ~
0,00001090
Ulice Hábova3
0,00001663
Tab. 7 Emise benzenu z dnnT!lvv - ~tlJv!lií('.Í~t~v rnli- '002

Ulice Jeremiášova10,000002280Ulice Hábova
-I 0,000000082

Ulice Hábova:

10,00000012310,000000185

Tab. 9 Emise benzenu z dnnr:lvv - wh I~rl nrn rok ?()I O

Ulice Jeremiášova-I0,000001544
Ulice Hábova
10,000000048
Ulice Hábova ~
I Ulice Hábova 3

10,000000058

10,00000010

Odpadní vody
Zámìr sevyznaèujenízkými nárokyna spotøebu
vody a produkci odpadníchvod pøivýstavbì a
témìøžádnouspotøebouani produkcívody za provozu.
Deš•ovévodv
FázevÝstavbv
Odvedenídeš•ovýchvod z plochy staveništìi územídotèenéhostavbounebudespeciálnì
øešeno.Budou provedena opatøeník zamezení úniku provozních kapalin ze stavebních
mechanismù.

-
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Fáze /l.rovozu

Odpadnídeš•ovévody odtékajícíze zpevnìnýchploch areálubudounapojenyna kanalizaènísí•.
V pøípadìtechnickérealizovatelnostisedoporuèujenapojenína samostatnoukanalizacideš•ové
vody. K navýšeníodtoku vody dojdev minimálnímíøev dùsledkùzvýšenízpevnìnéplochy o
1073m2,cožje v kontextuobjemudeš•ovýchvod odvádìnýchze sídlištì deš•ovoukanalizací
zanedbatelné.
Kvalita odvádìnýchsplaškovýchvod senezmìní. Naopakgarážovanáautabudou
chránìnapøedkontaktems deš•ovouvodou.

Olga Sedláèková
Námitka
Tento odstavecse zabývá kvalitou vody ne kvalitou garážovaných aut. Rozporuji tedy tvrzení

v poslednívìtì odstavce.
Splaškovéodpadnívodv
Vznik splaškovýchodpadníchvod lze oèekávatve fázi výstavbyv objektechsociálníhozázemí
Množstvíbudeúmìrné spotøebìvody, kterázávisína aktuálnímpoètupracovníkù.
Tyto vody budousvedenydo kanalizace.
TechnoloI!ickéodpadnívodv
Menšímnožstvívody mùževznikat pøièištìní pojezdoyýchploch garáží.Objemtìchto vod
závisína použitétechnologii.
Olga Sedláèková
Námitka
Výšev textu se uvádí, že voda bude do objektu dováženaservisní firmou. Tudížje jistì možné
specifikovat objem vody, který bude vznikat pøi èištìní. Požaduji specifikaci tohoto údaje.

Odpady
Ve fázi výstavbybudouvznikat odpadypøipøípravìstaveništníplochy (demolièníodpady)a
menšímnožstvídrobnéhostavebníhoodpadupøivlastnístavebníèinnosti.Ve fázi provozubude
produkceodpaduminimální. V následujícíchtabulkáchjsou uvedenypodskupinyodpadù,které
mohouvznikat.Konkrétní zaøazení
odpadupodlekataloguodpadùje povinnostía zodpovìdností
pùvodceodpadua budezávisetna skuteènýchvlastnostechodpadu.
A - Odoadvvzniklé oøi vVstavbì

-
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JZM Stodùlky- patrovégarážeSHD Staveg,Jeremiášova
- Hábova

I Kód odoaduI
1406

Odoadníz organickározpouštìdla-chladicímédiaa hnacímédiarozorašovaèùoìn a aerosolù

1501

Obal vèetnì oddìlenì sbíranéhokomunálníhoobalovéhood adu

1601

Vyøazenávozidla (autovraky)z rùznýchdruhùdopravy(vèetnì stavebníchstrojù) a odpady
z demontážetìchto vozidel;

1606

IBateriea akumulátory

1701

Beton. cihly, tašky a keramika

1702

Døevo, sklo, olastv

, údržby

1704
1705

Zemina (vèetnì vytìžené zeminvz kontaminovanvchmíst), kamenía vytìžená hlušina

1706

Izolaènímateriálya stavebnímateriálys obsahemazbestu

1708

Stavebnímateriálna bázi sádry

2002

IOdpadze zahrada parkù

Zpùsobvzniku a nakládání s odpadem
Hnedzpoèátkupøipøípravìterénubudevznikat demolièníodpad.Bude to pøedevším
živièný
povrchparkovištì (živièný koberec+ vrstvy ze štìrku a živice, celkemo tlouš•ce40 cm) a beton
z obrubníkù.
V prùbìhu výstavbybudenejvìtší objemodpadùpøedstavovat
výkopovázeminaa hlušinaa
materiálz dotèenéèástiprotihlukovéhovalu, kterýje pravdìpodobnì tvoøenz výkopových
zemin,ale i stavebníhoodpaduvèetnì panelùapod.Výkopek zemníjámy pro jedno podzemní
patroa dotèenáèástprotihlukovéhovalu sepøedpokládá
v množstvícca 8000m3.Pøebytek
výkopovéhomateriálubudev pøípadì,že nebudemožnévyužití nebojiné odstranìní,deponován
na skládce.Mìlo by sejednat o odpadkategorieO (ostatní).V pøípadì,že zeminabude
zneèištìnanebezpeènýmilátkami, budesejednat o nebezpeènýodpada podletoho s ním bude
nakládáno.
V rámcirealizacestavbybudevznikat v její závìreènéfázi v rámci zahradníchúprav velmi malé
množstvíodpaduz podskupiny20 02, který popø.budevyužit nebobudeuloženna skládce.
Pøirealizacistavbybudevznikat stavebníodpadskupiny 17,který budev nejvìtší míøe
obsahovatzbytky pojiv, stavebníchprefabrikátù,kovù, izolaèníchmateriálù,umìlých hmot,
apod.Vìtší kusy využitelných materiálùby mìly být vytøídìny a zaøazenydojednotlivých druhù
stavebníhoodpaduskupiny 17.Vytøídìnésložky by mìly být pøednostnìrecyklovány.Vytøídìny
by mìly být rovnìž možnénebezpeèné
odpady.
Z nebezpeèných
odpadùseve stavebnímodpadumohouvyskytovatzbytky izolaèníchmateriálù
obsahujícídeheta dále stavebnía izolaènímateriályobsahujícíazbest,popø.jiné nebezpeèné
látky. Kromì tohojsou za nebezpeènýodpadpovažoványi ostatníodpadyzneèištìné
nebezpeènými
látkami. Odpadyje tøebapøedávatoprávnìnéosobì k recyklaci,popø.kjinému
zpùsobuodstranìní.
Pøizpracovánía použití kovových materiálùpøistavbì mùževznikat odpadze skupiny 12,a to
pøièinnostech
jako je svaøování,øezání,broušení,apod.
Odpadyøazenédo skupiny s èíslem16budouvznikat v souvislostis provozemdopravnícha
stavebníchstrojù.
Upotøebené
oleje budouvznikat použitímve stavebníchstrojícha v malé míøei použitím
mechanizace
na údržbu areáluza provozu.Z provozukompresorùmohouvznikat olejové
chlorovanénebonechlorovanéemulze.Odpadníolejepatøípodle zákonao odpadech~
-
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è. 185/2001Sb.mezi "vybrané výrobky" a po využití odpady.Nakládánís nimi je v zákonì
upravenospeciálnímipodmínkami.Odpadníoleje budouodevzdáványk recyklaci nìkteré
z oprávnìných firem.
Obalypodskupiny1501 zahrnujípapírovéa lepenkovéobaly, plastové,døevìné,kovové,
kompozitní,smìsné,sklenìné a textilní obalypatøícído kategorie"ostatní", které mohou
vznikatv souvislostise zásobovánímv prùbìhu výstavby.Kromì toho mohouvznikat obaly
zneèištìnénebezpeènýmilátkami,kterépatøído nebezpeèných
obalù.Po vyprázdnìní budou
nevratnéobalypøímona místì rozbity, tøídìnya pøedávány
pøednostnìk následnémuvyužití,
recyklacinebolikvidaci. Obaly zneèištìnénebezpeènými
látkami budounebezpeèné
složky
zbavenynebos nimi budepodlejejich povahynakládánojako s nebezpeènýmodpadem.
Zbytky organickýchrozpouštìdela øedidelbudouvznikat pøiøedìníbarev,popø.èistìní
materiálù,a to pøevážnìv prùbìhu výstavby.Budouodváženyk recyklaci k nìkteré ze
specializovaných
firem, popø.zneškodnìnyve spalovnìnebezpeèných
odpadù.
Zbytky barev,lepidel a tìsnících materiálùbudouvznikat pøevážnìv prùbìhu výstavby.V této
skupinì mohouvznikatjak nebezpeèné,
tak ostatníodpadypodle použitétechnologiea
materiálù,podletoho s nimi takébudenakládáno.
Za provozubudevznikat odpadminimálnì. Lze oèekávatupotøebené
zaøízenígaráží (záøivky,
elektrosouèástky,
apod.).Na venkovníchpojízdnýchplocháchv objektu garážív zimních
mìsícíchmùževznikat odpadníposypovýmateriál.Pøihavarijníchúnicích ropnýchlátek a
následnésanacibudevznikat nebezpeènýodpads ropnými látkami.
Hluk
K emisihluku budedocházetv prùbìhu výstavbypøirealizacistavebníchprací,a za provozu
objektuvlivem dopravyz garáží.
Fázevvstavhv
Staveništìpro navrhovanoustavbuje situovánov ulic Hábova.Pøíjezdke staveništibude
z Jeremiášovyulice. Vzdálenosthranicestaveništìod nejbližšíobytnézástavbyje 33 m.
Pøedpokládaná
pracovnídobana stavbì budev prùmìru od 700do 1700.Prácena výstavbì
patrovýchgarážílze rozdìlit zhrubado dvou etap- zemníprácea vlastní stavebnípráce.V
následujícítabulcejsou uvedenyakusticképarametrystrojù, které budoupravdìpodobnì
použity.
Tah. 10: Aku~tické narametrv nOUlitVch stroiù za smìnu

- zemní

nráce.

NakJ:ldac
I

Rvnadlo

INáklaam
Zhutòovací
stroj
L
auto

~

-

~~:.para~~'è':tPOu'ab.
11:
Akustické
aramet

T

I

stro"e
emadlona beton

Vibraèní pì_~
Nákladní auto

100
600

7s = 54,4

4/hod

OU1

:itVeh ~troiù za ~mìnu

54,4

- stavební oráce.

Poèet

LoA.mo = 92

l/hod

.

LAea.7.S
= 48,4

(iOO

LpA.mo-hladina akustického tlaku v místì obsluhy stroje

- hladinaakustickéhotlaku ve vzdálenosti10m od zdroje

LpA,lO

20

LpA,T-ekvivalentníhladinaakustickéhotlaku v èasovémintervalu stavebníèinnostiT (v tomto pøípadì700
- 1700h, tj. 600 min.)

Fázeprovozu
Za provozuobjektubudouhlavním zdrojemhluku automobilyparkovanév plánovaných
garážích.muk vznikající provozemautomobiluseve vnìjším prostøedíprojeví až po vyjetí

Olga Sedláèková
Námitka
Hluk budepronikat uvedenýmivìtracími otvory.

automobiluz garáže.Obvodovýpláš• garážínebudezdrojemhluku. Akustické emisehluku
z dopravyz garážílze charakterizovatekvivalentníhladinouakustickéhotlaku A (LAeq)
V referenènívzdálenosti7,5 m od osy komunikace.
Tab. 12: Vypoètená LAeoV 7,5 m od osy klJmunikaceoro dooravu z rlaráží.

Vibrace, záøeníradioaktivní, elektromagnetické
Pøedložený
zámìr nebudezdrojemvibrací ani radioaktivníhoneboelektromagnetického
záøení,
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UDAJE o STA VU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

1. Výèet nejzávažnìjších environmentálních charakteristik dotèeného území

Dosavadnívyužívání území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje
Investiènízámìr má být realizovánv mìstskémprostøedíèlovìkem zcelapøemìnìném.
Využíváníúzemísouvisís charaktere1!l
územía sjeho stávajícífunkcí. Pozemekpro realizaci
stavbysenacházípøevážnìna plošestávajícíhoparkovištì. Podleúzemníhoplánuje pozemek
urèenjako plochaSVO (územísmíšenéhoobchodua služeb).Území sloužípøevážnìpro
umístìní polyfunkèníchstaveba pøevažujícím
využitím pro obchoda služby.Jednaz možností
doplòkovéhovyužití této funkèníplochaje realizaceparkovacícha odstavnýchploch a garáží.
Èástobjektuje umístìna na funkèníplošeOV - všeobecnìobytné,kde doplòkovévyužití je
urèeno(mimojiné) na výstavbugarážíosobníchautomobilùpro uspokojenípotøebúzemí
vymezenéhodanoufunkcí. Výjimeènì pøípustné
využití územíje možnéi pro garážeobecnì.
Problematiètìjšíje umístìní èástizámìru na plošeIZ - izolaènízelenì. Jednáseo monofunkèní
plochus využitím pro výsadbudøevina trvalé travní porosty.výj imeènì pøípustné
je využití pro
parkovacía odstavnéplochy sezelení.
Hlavní prioritou rozvoje územíje zajištìní vhodnéhostavuživotníhoprostøedípro bydlení.
Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace pøírodních zdrojù
Pozemek dotèený plánovanou výstavbou garáží a jeho nejbližší okolí tvoøí asfaltová
plocha a mìstské trávníky s výsadbami døevin bez významu jako pøírodní zdroj. Rovnìž nejbližší
okolí (sídlištì) nelze považovat za pøírodníprostøedíani pøírodní zdroj.
Schopnostexistujících novì vytvoøených spoleèenstev(trávníkù a výsadeb døevin) udržet
stávající charakteristické vlastnosti bez dodání vnìjší dodatkové energie (ekologická stabilita) je
velmi malá. Èlovìkem vytvoøená spoleèenstva(sídlištní zeleò) jsou závislá na údržbì. Stávající
zeleòje ovšem realizována výbìrem vhodných druhù tak, aby byla relativnì schopná odolávat
pùsobícím antropogenním vlivùm, pøedevšímzneèištìní prostøedía drobné pøímédisturbanci sešlap,apod.)
Schopnost pøírodního prostøedí snášet zátìž
V dotèenémúzemí bylo pøírodní prostøedíèlovìkem trvale pøemìnìno. Novì vytvoøenámìstská
zeleòje ekologicky nestabilní a závislá na zásazíchèlovìka.
Z pohledu snášenízátìže mìstského prostøedíbyly použity rostlinné druhy relativnì odolné.
ÚSES, zvláštì chránìná území, pøírodní parky, významné pøírodní prvky
Zájmové území je plnì pøemìnìné mìstské prostøedítémìø bez pøírodní složky, které nemùže ani
nemá dle územního plánu Prahy plnit funkci ÚSES. Zvláštì chránìná území, pøírodní parky ani
významné krajinné prvky nebudou plánovanou stavbou pøímo dotèeny ani ovlivnìny.
Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Dotèená zpevnìná plocha nemá architektonický nebo archeologický význam
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Území hustì zalidnìná
Pøedkládaný
zámìr senacházína západnímokraji sídlištì Stodùlky.Hustotaobyvatelstva
v Praze13je 3948 obyvatel/km2.Jednáseo územípomìrnì hustì obydlené.
Území zatìžovaná nad míru únosnéhozatížení(vèetnì starých zátìží)
V zájmovémúzemínejsouznámystaréekologickézátìže. Jednáse o územízcelaèlovìkem
pøemìnìnébezpøírodníhovýznamu.Hlavní funkcí územíje funkce obytná.Novì vytvoøená
mìstskázeleòje dùležitým pøedpokladem
k plnohodnotnémuplnìní této funkceúzemí.

2. Charakteristikastavu složekŽP pravdìpodobnì významnì ovlivnìných
Ovzduší
Kli!!!!!

.

Údajeo charakteristickémklimatu v okolí areálujsou uvedenyv následujícítabulce.Údaje
pocházejíz meteorologickéstanicePraha- Ruzynì:
ICHARAKTERISTIKA
'prùmìrná roèní teolota vzduchu (OC)

8,9
426,8 mm
1 794 h

prùmìrnv roèní úhrn srážek
trvání sluneèního svitu
oblaènost (desetinv zakrvtí oblohv)

7,1
4 m.s-1

vìtru

Kvalita ovzduší
Nejbližší staniceod místavýstavbygaráží,která zajiš•uje mìøeníimisníchkoncentracíje
stanice Hygienické služby è. 629 Praha 5 - Øeporyje.Její reprezentativnost
je v mìstském
mìøítku4 až 50 km. Místo plánovanévýstavbypatrovýchgarážíje vzdálenood staniceØeporyje
cca 1,5km.
Tab. 13 Namìøené imisní koncentraceoxidù dusíku

rok

'Tijèji
1998
1999
2000
2001

Nejvyšší
denní
stanice
imise
NOx
250
446
198
629 Praha 5 Øeporvie
.
371
629 Praha 5 Reoorv1e
297
629 Praha5 Reuorvie
~

95%
kvantil

Prùmìrná

Imisní
Imisní
roèní imíse
limit roèní
limit denní
NOx

146

144
100
132
mi

80
80
80

100

50

80
80

Z tabulky imisníchkoncentracíoxidù dusíkuna pozaïové mìstské imisní staniciØeporyjeHS
vyplývá dílèí pøekroèenídenníchlimitních iniisníchkoncentracíoxidù dusíkunad tehdejší
legislativoupovolenýlimit. Prùmìrnéroèní imisní koncentracesplòují tehdejšíimisní limit
s velikou rezervoua vykazují mírnì klesajícítendencipro roky 1999a 2000.95% kvantil
denníchimisí je na mìøící stanicipøevážnìnad úrovní imisního limitu denního.Pro oxidy dusíku
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jako sumuoxidu dusnatéhoa dusièitého,jak jsou sledovány,neexistujev souèasnédobì platný
imisní limit.
V zákonì è. 86/2002Sb. o ovzdušía v navazujícímprovádìcímpøedpisujsou novì definovány
imisní limity, které setýkají v tomto pøípadìpouzejedné složky oxidù dusíku- oxidu
dusièitého.Hodnotyimisních koncentracíoxidu dusièitéhov oblasti Øeporyjnejsoumìøeny.
Hodnotyimisníchkoncentracíoxidu dusièitéhoje možnéodhadnoutna úrovni 30 až 60 procent
imisníchkoncentracíoxidù dusíku.V prùmìru na úrovni 50 procent.Potomprùmìrné roèní
imisní koncentraceNO2 v danémúzemíje možnéodhadnoutv rozmezí25 až 35 ~g/m3
v místechvzdálenýchod místníchkomunikací. Dá sepøedpokládat,
že prùmìrné roèní imise
NO2budousplòovatimisní limit roèní s rezervou.

Z výšeuvedenéhopøehleduvyplývá klesajícítendenceimisníchkoncentracíbenzenuv období
1997až do roku 2001.Výsledky imisníchkoncentracíza rok 2002nejsoudosudpublikovány.
Takév roce2002se dá pøedpokládat
nadálesesnižujícítendenceu popisovanýchškodlivin.
V danýchpodmínkáchoblasti Stodùleklze oèekávatprùmìrné roèní imisní koncentracebenzenu
ve výši 2 ~g/m3v místechvzdálenýchod místníchkomunikací.
Z výšeuvedenýchpøehledù imisních koncentrací pro mìøící stanici Øeporyje lze usoudit,
že kvalita ovzdušÍpatøí v popisovanémúzemív rámci Prahy k velmi dobrým. Dotèené
územípatøív rámci Prahyk oblastems dobrýmirozptylovými podmínkamia støednímaž
mírnýmzneèištìnímovzduším.
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V oblastiulic Hábovaa Jeremiášovaul. lze oèekávatvýznamnìjší místnívliv na imisní situacize
stranydopravníhoprovozuulice Jeremiášovya ze stranykotelny K 2S. Míra vlivu na místní
zatíženíimisními koncentracemiod blokovékotelny K 2S a stávajícího provozu v Jeremiášovì
ulici je pøedmìtemvýpoètu imisníchkoncentracía rozborupro stávajícístavroku 2002.Po
výstavbì garážíbudeprovoz garážípøedstavovat
místníimisní vliv, ve vztahuk protìjšímu
bytovémuobjektuv Hábovì ulici.
Klimatické faktory
V posuzovaném
územípøinadmoøské
výšce350 m.n.m.až 360 m n.m. lze oèekávatvelmi dobré
ventilaènípomìry s prùmìrnou rychlostívìtru ve výšce 10m nad terénem3,9 mis. Z údajù
vìtrné rùžicevyplývá, že nejèetnìjšÍproudìní v územíjsou vìtry JZ a Z smìrù.
Orografieterénuumožòujevelmi dobréprovìtrávánídanéoblasti s pøísunemrelativnì èistého
vzduchu(nezneèištìnéhocentrálníoblastíPrahy)po pøevážnou
dobu.Pouzepøinepøíznivých
rozptylovýchpodmínkách,charakterizovaných
èetnìjšímvýskytemproudìní ze smìrù
s východnísložkou,do tohotoprostoruproudízneèištìnýv~duch.
Z hlediskarozptylovýchpodmíneksejedná o místov rámci pražskéhoregionus dobrými
rozptylovýmipodmínkami.V globálnímpopisuzneèištìníovzdušíPrahyje tato lokalita v pásmu
støedního
a mírnéhozneèištìníovzduší.
Vìtrná rùžice

Dále je uveden odborný odhad vìtrné rùžice zpracované Hydrometeorologickým
ústavem.
Tab. 16 Vìtrná rùžice

1,7
- 5,0
11,0
souèet

~
9

~
16.19

~
~
~

~
~
~

6.41

17.14

2,75
5,67
2.26
10.68

2.97

~
g~
1ML

2.97

100

I

Rozboremvìtrné rùžice,vypracovanéÈHMÚ Prahazjiš•ujeme,že nejvyššíèetnostivìtrù jsou z
jihozápadního(17,99%), západního(17,14%) a severního(16,19%) smìru.
Pomìr zastoupeníklidového stavupøedstavuje
2,97 % celkovéèetnosti.

Olga Sedláèková
Námitka
Nejèetnìjšíjsou vìtry jihozápadního (17,99 %), západního (17,14 %) a severního {16,19 %)
smìru. Èetnost vyjádøená v procentech se liší pouze o nìkolik procentních bodù. Uvedená
èetnostvìtrù severníchje stejnì èetnájako u vìtrù JZ a Z, protože rozdíl v èetnosti není
v statisticky významný.

Voda
Na plošeplánovanétìžby ani v nejbližšímokolí senenacházízdroje povrchovéani podzemní
vody. Podzemnívoda nebylazjištìna do 7 m pod povrchem.Objekt budezasahovatdo 3 m pod
stávajícípovrch.Vzhledemk uvedenýmzjištìním nepovažujemev této fázi za nutnéprovádìt
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podrobnìjšíprùzkum.Hydrogeologickýprùzkumbudesouèástídokumentacepro stavební
povolení.
Geologie
Geologickýpodkladširšíhozájmovéhoúzemítvoøíordovickéuloženiny.Z hornin pøevládají
kosovskébøidlice.
Na základì provádìnéhoinženýrsko-geologického
prùzkumuv tìsné blízkosti dotèené
plochyuvádímepøehledsvrchníchvrstevpodloží:
0- 40 cm
konstrukcezpevnìnýchploch (živièný koberec+ vrstvy štìrku a živice)
40 - 60 cm tmavohnìdápísèitáhlína - charakterusprašovýchhlín
60 - 120cm okrovì žlutájemnì písèitáhlína (sprašová)
120- 200 cm žlutý jemnozrnnýpísek
200 - 400 cm šedýjíl od 3,0 m písèitý
400 - 600 cm šedýjíl písèitý s vìtším podílempísku,v 5,0 m zaèínajícíúlomky bøidlic,
vjílu úlomky vápencù
600 - 700 cm dlátovánímprohnìtenábøidliceèernošedé
barvy
Podzemnívodanebylazastižena.
Fauna a flóra
Aktuální veeetace
Plochaplánovanévýstavbyje tvoøenazpevnìnouasfaltovouplochou,mìstskými trávníky
s výsadbamidøevin,popø.plochamiruderálnívegetacebez floristickéhovýznamu.Podrobný
botanickýprùzkumpovažujemez tohoto dùvoduza nadbyteèný.
Jakopodkladpro dokumentacik územnímuøízeníbyl provedendendrologickýprùzkum,jehož
výsledkyjsou uvedenyv pøílozeè. 3 a zkrácenìv kapitole o vlivech.
Fauna
Na plošes pøevážnìasfaltovýmpovrchem,popø.kulturními intenzivnì kosenýmimìstskými
trávníky,kterábudedotèenavýstavbou,nelzeoèekávattrvalý výskyt živoèišnýchspoleèenstev
ani živoèichùvýznamnýchpro ochranupøírody.Ve sledovanémúzemísepøedpokládá
pouze
nìkolik bìžných synantropníchdruhùživoèichù,pøevážnìkomenzálù,parazitùa škùdcù,kteøí
nemajívýznampro druhový potenciálvolnì žijící fauny.Zoologický prùzkumvzhledemk této
skuteènostinepovažujemeza nutný.
Akustická situace
Dominantním zdrojem hluku pro stávající akustickou situaci je dopravní provoz
v Jeremiášovì ulici. Akustická situace je charakterizovánavýpoètem ekvivalentní hladiny
akustickéhotlaku A u nejbližší obytnézástavby(viz situaceI a 2 v èástiF).

-
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Výpoètovýbod

3

Výška výpoètovéhobodu
10
20
25
3
10
20
25

O LAea'dB)
en
N oc
51,7
44,8
56,3
49,4
57,0
50,1
47,0
40,1
51,9
45,0
58,1
51,2
58,4
51,5

Akustická situace nezohledòující stávající dopravu v Hábovì ulici je ovlivnìna pouze dopravou
v Jeremiášovì ulici. K pøekraèovánínejvyšší pøípustnéhodnoty dochází ve vyšších patrech
panelové zástavby, kde již není úèinné protihlukové pùsobení zemního valu.
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NA OBYV A TELSTVO A NA ŽIVOTNÍ

1. Charakteristikamožnýchvlivù a odhadjejich velikosti a .pznamnosti
Hodnocenívlivu zámìru na životní prostøedí
je provedenopro dvì fáze,a to fázi výstavbya fázi
provozu.
Pøímýzábor pozemkù
Pøedkládaný
zámìr budepøedstavovat
pøímýzáborpozemkùobjektemgaráží.Zpevnìnáplocha
(933 m1 parkovištì budedotèenatrvalým záborem.Nezpevnìnéplochy trávníkù s výsadbami
døevinbudoutrvale dotèenyobjektemgarážína ploše 1073m2.
Z hlediskapùsobenízámìru na flóru (na pøírodníspoleèenstva
nebona volnì rostoucídruhy)je
vliv zanedbatelný,
protožekulturní trávník a parkovévýsadbyjsou èlovìkem zcelazmìnìny a
jsou bezfloristické hodnoty.Obnovatìchto výsadebve stávajícíkvalitì je relativnì snadno
technickyrealizovatelnáv prùbìhu nìkolika let.
Likvidacevegetaceznamenáovšemovlivnìní mimoprodukèníchfunkcí (zejménaestetickáa
èásteènìhygienická),kteréjsou v územíhustì obydlenéma s vysokýmpodílemzastavìných
ploch zvláštì dùležité.Vliv stavbybudedoèasný,zámìr poèítás náhradnímivýsadbami(viz
pøílohaè. 3 - Dendrologickýprùzkuma sadovéúpravy).Obnovastávajíkvality pomìrnì
mladýchvýsadebje zcelareálnáza pøedpokladu
vhodnéhoprovedení.
Vegetaèníúpravy,které budousouèástízámìru, mohoupøivhodnémøešenízajistit rychlou
obnovustávajícíhostavubìhem nìkolika let, a to ve zcelasrovnatelnékvalitì.

Olga Sedláèková
Námuka
Jistì, ale vjiné lokalitì.

Tab. 18:
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Schéma1: Plánnezbytnéhokácenínebopøesazení
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Olga Sedláèková
Námitka
Døeviny navržené k odstranìní jsou ve znaènépøevaze.

Stromydotèenézámìrem budoupøevážnìvelmi mladés prùmìrem kmenevìtšinou do 15cm.
Nejcennìjšístromydotèenévýstavboujsou topoly èernéze stromoøadípodél Jeremiášovyulice.
Celkembudedotèeno45 listnatýchstromkùa 7 menšíchsmrkùztepilých.Z keøùbudedotèeno
39 tisù èervených.Dùsledektohoto zásahuna mimoprodukènífunkcenení vyhodnocován,
protožesouèástíprojektu zámìrujsou i novévýsadby.Kromì toho v kapitole D 4. jsou
doporuèenyopatøenípodmiòujícízámìr odpovídajícínáhradnímivýsadbami.
Intenzivní využití území k bydlení a dopravì a charakter fytocenóz umožòuje pøežití
pouzemalémupoètubìžnì rozšíøených
živoèichù.Vliv zámìru na faunuje zcelazanedbatelný.
Zámìr nebudemít pøímývliv na "pùvodní" pøírodníspoleèenstva,
ÚSES,VKP, zvláštì chránìná
územía zvláštì chránìnédruhy živoèichùa rostlin, památnéstromya pøírodníparky.
Krajinný rázpanelovésídlištì je natolik narušen,že vhodnýmarchitektonickýrnøešenímstavbya
kvalitním provedenímlze oèekávatspíšeèásteèné
oživenívzhledujednotvárnéhosídelního
útvaru.

OlgaSedláèková
Námitka
Nadzemnígarážejako stavba,která má oživit vzhled jednotvárnéhosídelníhoútvaru???

Vliv na ovzduší
výpoèty imisních koncentrací byly provedeny pomocí programového systému pro
modelováníimisníhozneèištìní SYMOS97, verze2003.
Výpoèetimisníchkoncentracíje provedenpro oxidy dusíkua pro benzen.
Imisní koncentraceoxidù dusíkua benzenuod místníchzdrojù tj. dopravníhoprovozu
v Jeremiášovìa Hábovì ulici, od kotelny K2S a od provozugarážíjsou patrnéz grafického
znázornìnív pøílozeè. 2 Rozptylovástudie.
Zhodnoceníimisních pøírùstkù oxidù dusíku
Relativnì vyššíhodnotyimisníhopøíspìvkuvyplývají z modelovánípro pøípadhodiny dopravní
špièky,kdy je uvažovános maximempøíjezdùa odjezdù.
Z dílèíhoposouzenívlivu garážív podmínkáchroku 2002vyplývá, že pøišpièkovéhodinì
pøíjezdùa odjezdùa pøizápadnímsmìru vìtru sena fasádìpøilehléhodomuv Hábovì ulici
pøírùstekprojeví ve výši 3 ~g/m3 pro výšku 2 m nadterénem.S výškounad terénembudou
imisní koncentraceklesat.Pøiprùmìrnémstavupojezdùje možnéoèekávatpøírùstekpod I
~g/m3.
Ve stejnýchhodnotáchje možnéoèekávati pøírùstekimisí pøivýstavbì pøidopravì zeminy.
Vliv dopravyv ulici Jeremiášovìna imisní koncentracina fasádì domuv Hábovì ulici je
významnìjšínežvliv kotelny. Ve výšce2 m nadterénemdosahuje30 ~g/m3.V této výšcese
dají oèekávatv zimì maximálníhodinovéimisní koncentracena úrovni I Jlg/m3.Naopak

-
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v horníchpatrechmohoudosáhnout1O~g/m3.V horníchpatrechjsou imisní koncentraceod
dopravyz Jeremiášovyulice zaseo øádnižší nežkoncentraceve výšce2 m nadterénem.
Z grafickéhoznázornìnívyplývají v roce2002pro výšku 2 m nad terénem maximálníhodinové
imisní koncentraceoxidù dusíkuu nejbližšíobytnézástavby30 ~g/m3 a prùmìrné roèní 0,25
~g/m3.V roce2010 maximálníhodinovéimisní koncentraceoxidù dusíkuu nejbližšíobytné
zástavby12~g/m3a prùmìrné roèní 0,08 ~g/m3.
Nový imisní limit krátkodobýseu oxidù dusíku týká pouzeoxidu dusièitého.Tentohodinový
limit èiní 200 ~g/m3oxidu dusièitého.Vzhledemk tomu, že pùvodníimisní limit pùlhodinový
pro celousumuoxidù dusíkuèinil shodnì 200 ~g/m3,jedná seo znaènézmìkèenídosavadního
limitu a nepøedpokládá
seobecnìjeho pøekroèení.
Na nejbližšíimisní mìøící staniciv Øeporyjíchje možnépodlevýsledkùmìøeníimisních
koncentracíodhadnoutmaximálníhodinovoukoncentraciNO2 ve výši 140~g/m3.Za tohoto
stavuu obytnézástavbybudemaximálnì 170~g/m3.
Prùmìrnároèníimisní koncentraceèinila v Øeporyjíchv roce 2001pro oxidy dusíku50 ~g/m3,
respektive35 ~g/m3pro oxid dusièitý.
nevýznamnÝa nezoùsobíoøekroèení
imisníholimitu. kterÝje s rezervousRlnìn.
Zhodnocení imisních pøírùstkù benzenu
Vliv dopravy v ulici Jeremiášovì na imisní koncentraci na fasádì domu v Hábovì ulici je na
úrovni 0,3 ~g/m3(maximální hodinová). Vliv kotelny v tomto pøípadì je nulový. V horních
patrechjsou imisní koncentrace od dopravy z Jeremiášovy ulice o øádnižší než koncentrace ve
výšce 2 m nad terénem.
Z grafického znázornìní vyplývají v roce 2002 maximální hodinové imisní koncentrace nejbližší
obytné zástavby 0,30 J-lg/m3a prùmìrné roèní 0,0,002 J-lg/m3.V roce 2010 maximální hodinové
imisní koncentrace oxidù dusíku u nejbližší obytné zástavby 0,12 J-lg/m3a prùmìrné roèní 0,008
~g/m3.
Z mìøení imisních koncentrací lze poèítat v dané oblast s prùmìrnou roèní imisní koncentrací 2
~g/m3. Prùmìrné roèní imisní koncentrace benzenu na sídlišti Stodùlky jsou v rozmezí 2 až 3
~g/m3. Nižší hodnoty jsou v oblasti vzdálenìjších od místních komunikací. Hodnoty 2,50 až 3
~g/m3jsou v místech místních komunikací. Nejvyšší hodnoty budou ve støeduvozovky ulice
Jeremiášova 3 ~g/m3. Tyto místní hodnoty nezpùsobípøekraèováníimisních limitù v dané
oblasti.
U benzenu lze oèekávat prùmìrné roèní imisní koncentrace ve výši 2,2 až 2,6 ~g/m3. Limitní
hodnoty pro benzen prùmìrné roèní imisní koncentrace 5 J-lg/m3osmihodinové 3,5 ~g/m3
budou v roce 2010 splnìny ajsou pøedpoklady,že v roce 2010 bude splnìn i limit 2 ~g/m3.
Z dílèího srovnání pro jednotlivé roky vyplývá, že z hlediska ovzduší, to je z hlediska emisního
a imisního zatížení bude nejvýznamnìjší rok 2002 a rok 2003 po zahájení provozu garáží.
V roce 2010 bude imisní zatížení dané oblasti nižší.

~
Na základì vyhodnocenívýsledkùrozptylovéstudielze vyvodit, že uvažovanýzámìr výstavby
garážíbudeznamenatnevýznamnéovlivnìní imisní zátìže okolí a nezpùsobígøekroèení
imisníchlimitù.
Nejvýznamnìjšímiškodlivinami emitovanýmiz dopravyv souvislostis provozemgaráží budou
oxidy dusíku, benzen. Pøíspìvkyøešené
stavbyk prùmìrným roèními k maximálním
krátkodobýmimisím a prùmìrným roènímlze oznaèitza takové,že nezpùsobípøekroèení
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imisníchlimitù v oblasti obytnézástavby.Podlimitní hodnotybudoui s ohledemna zpøísòující
požadavkyna imisní limity do roku 2010.
Závìrem lze konstatovat,že provoz garážíve Stodùlkáchnezpùsobípøekroèeníimisníchlimitù
škodlivin v ovzdušína obytnémdomì v Hábovì ulici a nedojdek nadmìrnému zneèištìní
ovzduší.
Vliv na vody
Realizace stavby zasáhnemaximálnì 3 m pod stávající úroveò terénu.
Olga Sedláèková
Námitka:
Vplánu je uvedenojedno podzemní podlaží? Jak je øešenopokud stavba nemá zasáhnout
hloubìji než 3 metry.

Inženýrsko-geologickýmprùzkumemnebylapodzemívoda zastiženaani v 7 m pod povrchem.
Stavboutudíž nebudepodzemnívoda kvantitativnì ovlivnìn.a.
Technickýmia organizaènímiopatøenímibudouminimalizovánarizika kontaminacetìchto vod.
Povrchovévody budouodvádìny do stávajícídeš•ovékanalizace.Dojde k mírnémunavýšení
odtokudeš•ovýchvod v dùsledkuzvýšenízpevnìnéplochy o 1 073 m2.Toto navýšeníje
v kontextuzpevnìnýchploch sídlištì zanedbatelné.
Kvalita i rizik~ kontaminacedeš•ovýchvod z objektugarážíjsou srovnatelnés okolními
komunikacea parkovišti.Naopakriziko kontaminacevod sesnižujeu aut parkovaných
v krytých boxech.
Vliv na akustickou situaci
Fáze vVstavhv
Zdrojemhluku pøivýstavbì budouprácena staveništia doprava.Protožebudedocházet
k pohybuzdrojù hluku (stavebníchstrojù na staveništi)a vzdálenostod obytnézástavbynebude
konstantníbyl výpoèethluku provedenv teoretickémvýpoètovémbodì V ve vzdálenosti33 m,
což odpovídánejkratšívzdálenostimezi hranicístaveništìa obytnouzástavbou.
Stavebníèinnostlze rozdìlit na dvì èasovìoddìlenéfázes rùznými úèinky na akustickou
situaci.Jsouto zemníprácea stavebnípráce.Stavakustickésituaceze stavebníèinnostise
vyjadøujeekvivalentníhladinouakustickéhotlaku A. Pracovnídobana stavbì budev prùmìru
od 700do 1700h.

Nejvyššípøípustnáhodnotaje 65 dB.
Tab. 19: Hluk ze stavební èinnosti.

výpoètový bod

v

v
Zemní
67,8

-

--

,

64,8

K pøekraèování
hygienickéholimitu mùžedocházetpouzepøi zemníchpracích.Jednáse
o nejnepøíznivìjšísituaci, a to umístìní v minimální vzdálenostina hranici stavebníhopozemku.
Pøedpokládáse, že zemní práce budou trvat cca2 mìsíce. Pøi prodloužení této doby bude
pøimìøenìklesati uvedenéakustickézatížení.
Vzhledemk pøedpokládané
minimální vzduchovéneprùzvuènostiRw= 30 dB obvodových
konstrukcíokolníchobytnýchdomù lze konstatovat,že bìhem výstavbypatrovýchgaráží
nebudepøekraèována
nejvyššípøípustnáekvivalentníhladinaakustickéhotlaku A uvnitø
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obytných místností LAeq= 40 dB. Doporuèujemeprovádìt zemníprácev chladnìjšímobdobí,

kdy senevìtrá.
Fáze stavebníchprací bude znamenatnižší hlukovou zátìž než práce zemní. Pøestože
nejvyšší možné hodnoty se blíží hodnotì limitní (65 dB), v reálné situaci bude situace
pøíznivìjší.Akusticky nejnároènìjšístavebníprácebudouspojenys budovánímbetonovékostry
objektu.Trvání tìchto prací se oèekávácca 3 mìsíce.Nejhluènìjším zaøízením
je vibraènípìch,
jehož akustickéúèinky budouovšemv reálnésituacina nìkterých místechpøirozenìstínìny již
hotovýmièástmistavebníkonstrukce.
Olga Sedláèková
Námitka
Jakýmzpùsobembudoustínìny?
Fázeprovozu
Realizacezámìru ovlivní akustickousituaciu nejbližšíchobytnýchobjektù dvojím zpùsobem.
Vybudování9 m vysokéhoobjektugarážímezi Jeremiášovou
ulicí a obytnouzástavbou
v návaznostina èástprotihlukovéhozemníhovalu budeznamenatvýznamnézlepšenístávajících
parametrùprotihlukovéhozemníhovalu. Provozgarážíovšemmùžeznamenatsoustøedìníurèité
dopravníintenzity,a tedy i zdrojehluku dojednohomísta(cíle). Intenzity dopravyz garážíbyly
dodányinvestoremna základì zkušenostíz již provozovanýchstaveba jsou uvedenyv tab. 1.
Pro výpoèetvlivu zámìru na akustickousituaciu obytné.zástavbybyl uvažovánstav,kdy by
byla vìtšina garážovanýchaut dennì v provozu- varianta lmax.Tato situaceje zámìrnì
nadhodnocena
a nebylav praxi potvrzena.Nezbytnoupodmínkoutakovéhostavuby byla
pøítomnost
bydlištì "denníhouživatele"garážev bezprostøedním
okolí objektu.To by ale
znamenalo,že takový uživatel parkujev bezprostøedním
okolí i v pøípadìnerealizacezámìru,a
tudíž vlivem provozugarážínedocházíke skuteènému
navýšenídopravníintenzity.
Výslednépùsobeníuvedenýchjevù je vyjádøenov akustickýchparametrechv následující
tabulce.
Tab. 20: Akustická ~

~ ..

~-

bodech(VB) ve dne

-varianta1 .

-
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Bezrealizacezámìru (variantaO)docházípøistávajícíchintenzitáchdopravyv Jeremiášovìulici
(rok 2002)k pøekraèování
hygienickéholimitu v nejvyššíchpatrechpanelovýchobytných
objektùve výšce20 m nad terénem,a to v denníi noènídobì nejvýšeo 3,4 dB ve dne,resp.6,5
v noci. V dùsledkupùsobeníclonícíhoefektuprotihlukovéhovalu v nižší patrechdo 10m nad
terénemnedocházík pøekraèování
limitu. Meziroènínavýšeníintenzit dopravyv Jeremiášovìdo
roku 20I Oby v pøípadìvarianty O,tedy bezvýstavbygaráží,znamenalozhoršeníakustické
situaceve sledovanýchvýpoètovýchbodechv prùmìru o 1 dB. Zvýší sepoèetbytù zasažených
nadlimitnímhlukem o byty v nižšíchpatrechpanelovýchobjektù.Ménì pøíznivásituacebude
v noènímobdobí,k pøekraèování
limitu budedocházetjiž ve výškáchod 10m nad zemí.
Vybudovánímpatrovýchgaráží(varianta1) dojdek nahrazeníèástiprotihlukovéhovalu, což
budeznamenatprodlouženía zvýšenímechanicképøekážkybránícíšíøeníhluku. V dùsledku
toho dojde(v pøevážnévìtšinì pøípadù)ke sníženíLAeqve výpoètovýchbodechu fasády
obytnýchobjektù.Pro výpoètovéroky 2002,resp.2010se akustickásituacezlepšív denním
obdobív prùmìru o 1,7 dB, resp.o 2,1 dB. K nejvìtšímu zlepšeníakustickésituacedojdeve
výšcecca 10m (až o 3,9 dB, resp. o 4',5dB). V této výšceje vliv provozuv Hábovì ulici ménì
výrazný,ale zároveòpùsobístínící efekt garážía zemníhovalu. Protihlukovépùsobenígarážía
valu sevšaksnižujes rostoucívýškou.
Modelovývýpoèetprokázal mírné zhoršeníakustickésituacetìsnì nad terénemve výpoètovém
bodì 3 o 2,4 dB, resp. 1,2dB, a to v dùsledkudopravyz garáží.(Ve srovnávacívariantì není
v Hábovì ulici pro výpoèethluku uvažovánažádnádoprava).Ve vyššíchpatrechtohoto objektu
sevliv realizacegarážíprojevujepozitivnì zlepšenímaž o 1,1 dB, resp.o 1,4dB.

Olga Sedláèková
Námitka
Zlepšení o 1,1 dB z celku=nad 40dB. Je to statisticky významné?
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Meziroènízmìna akustickésituace2000a 2010odrážejícíintenzity dopravyv Jeremiášovìulici
bezrealizacegarážív dennímobdobívykazujezhoršenív prùmìru o 1,6dB, Ve vyššíchpatrech
mùžetoto zhoršenídosáhnouttémìø2 dB. Stejnémeziroènísrovnánípro variantu 1, tj. stav
s objektemgaráží,znamenázhoršenív prùmìru pouzeo 0,6 dB.
Prùmìrnézlepšeníakustickésituacepo realizacizámìru pro rok 2000 (pøinejnižších
hodnocenýchintenzitáchdopravyv Jeremiášovìulici) èiní 1,1dB, prùmìrné zlepšenípo
realizacizámìru pro výpoètovýrok 2010(pøinejvyššíchhodnocenýchintenzitáchdopravy
v Jeremiášovìulici) èiní 2,1 dB. Z toho vyplývá, že èím vyšší intenzitadopravybude
v Jeremiášovìulici, tím výraznìjší pozitivní vliv na akustickousituaciu nejbližší dotèenéobytné
zástavbybuderealizacezámìru znamenat.
Vliv zámìru na akustickousituacipro roky 2002 a 2010,byl poèítánpro výraznì nadhodnocené
intenzitydopravyz garáží,které sev reálnésituacinepøedpokládají
(viz èástB II. kap.Nárokyna
dopravníajinou infrastrukturu).Dùvodembylo vylouèenímožnostizpochybnìnízávìrù
hlukovéhoposouzení.
Tab. 22:AkustickásituacevevVooètovVch
bodechlYB) ve dne-varianta 1 rok 2000.
VB

Zmìna denního osvìtlení
Výstavbaobjektugarážípøedstavuje
pøekážkupro šíøenísvìtla. Denní osvìtlení územía šíøení
svìtla a vlivy zastínìníjsou upravenytechnickýminonnami (ÈSN 73 0580-2,ÈSN 734301),
Jednáo problematiku,kteráje upravenastavebníminonnami a kteráje øešena
v rámci územního,
popø.stavebníhoøízení.Pøesto
je úroveòosvìtlení zmínìna i v tomto oznámeníhodnotícívlivy
na životní prostøedízejménaproto, že nepøíznivésvìtelné pomìry mohoumít vliv na faktor
pohodya následnìmohouvyvolávatpsychickéobtížeu citlivých jedincù.
Pøijatelnámíra zastínìníjako vliv stavbyna obyvatelstvobyla sledovánau nejbližšíchobytných
objektù,a to panelovýchdomùèp. 1562,1563,1564.V tìchto nìkolikapodlažníchobjektech
byly pro výpoèetvybrány byty v I. nadzemníchpatrechtak, aby byl podchycennejménì
pøíznivýstav.Na základì znaleckéhoposudkuè. 37 - Výpoèetdenníhoosvìtlení rybraných
obytnýchmístnostía proslunìní bytùpo realizacistavbypatrovýchgaráží SED Staveg
Jeremiášova- Hábova,Praha 5. (Štícha,2002),lze konstatovat,že prokázanédodržení
pøíslušných
technickýchnoremzajiš•uje,že nedojdek negativnímuovlivnìní faktorupohodyani
zdravíobyvatelnejbližšíchobytnýchobjektù.
Jiné vlivy

.

Stavbaje zvìtší èástirealizovánana funkèníplošeSVO (933 m2).Tato funkèníplochaje mimo
jiné urèenypro parkovištì P+R (záchytnáparkovištì). Doplòkovévyužití je umožnìnopro
garáže.Z hlediskazajištìní trvale udržitelnéhovyužití, které by mìlo být (alespoòdo urèité
míry) v územnímplánu zohlednìno,pokládámerealizacirezidenèníchgarážíz tohotopohleduza
vhodnou.

Olga Sedláèková
Námitka
Vìtšina obyvatel dotèeného území a majitelù nemovitostí v dotèeném území nepovažuje realizacJ
garáží za vhodnou.

Nejmenší
èástobjektu(344m2)je umístìnanafunkèníplošeOV - všeobecnìobytné.
Doplòkovévyužití je urèeno(mimo jiné) na výstavbugarážíosobníchautomobilùpro
uspokojenípotøebúzemívymezenéhodanoufunkcí. Výjimeènì pøípustnévyužití územíje
možnéi pro garážeobecnì. Z toho vyplývá, žeje možnégarážebez zásadníhorozporu
s územnímplánemrealizovatza pøedpokladu,
že pomìrná èástgarážovýchstáníbudezajištìna
pro potøebylidí bydlících v dotèenéfunkèníploše.V tomto pøípadìsejedná o 36 garážových
stání.Bez zajištìní tìchto parkovacíchmíst by umístìní této stavbybylo pøípustné
jen
výjimeènì.
500 m2zastavìnéplochy objektemgarážíje umístìno na plošeIZ - izolaènízelenì. Jednáseo
monofunkèníplochu s využitím pro výsadbudøevina trvalé travní porosty.Výjimeènì pøípustné
je využití pro parkovacía odstavnéplochy sezelení,pokud tak rozhodnepøíslušnýstavebníúøad
(územníodborrozhodováníÚMÈ Praha13).
Výjimeènévyužití plochy pro realizacistavbydoporuèujeme.Podmínkouje provedení
kompenzaèních
výsadebnajiných místechdotèenéfunkèníplochy IZ, popø.i jinde kdyžto bude
jinde tak to budejinde pøilehléèástisídlištì podledáleuvedenýchdoporuèenítak, aby byla
zajištìnanáhradapøedevšímtennoregulaèní,hygienickéa estetickéfunkce stávajícízelenì.
Realizacestavbykromì užitnéhovýznamuumožòujíparkováníaut v zakrytovanýchgarážích,
vytvoøíúèinnoupøekážkušíøeníhluku z Jeremiášovyulice do obytnéhoúzemí,která by
znamenalavýznamnézlepšeníakustickésituace.
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Uvedenéhodnocenío souladus územnímplánempovažujemeza vhodné,i když senejedná
pøímoo vliv na životní prostøedí,protožeplánovanévyužití územíschválenév územnímplánu
by mìlo respektovatzákladnízásadyochranyživotníhoprostøedía trvale udržitelnéhorozvoje.
Na druhoustranuovšemtoto hodnocenípovažujemeza doplòkové,nebo• hlavní kompetenci
v této oblastimají orgányúzemníhoplánovánía územníhorozhodovánía autorizovaní
zpracovateléúzemnì plánovacíchdokumentací.
Další vlivy spojenés výstavboua provozempatrovýchgarážínepøedpokládáme.
2. Rozsahvlivù vzhledemk zasaženémuúzemía populaci
Vliv zámìru z hlediskavelikosti ovlivnìného územíje omezenpouzena nejbližšÍokolí
staveništì.
Olga Sedláèková
Námitka
Ano, vzhledemk tomu, že územíje velmi sevøené,odnesou tuto stavbujenom ti, kteøí v tomto
území bydlí.

Dotèenybudouzpevnìnéasfaltovéplochy a mìstskétrávníky s výsadbamidøevin.Trvale bude
zmìnìna plochadotèenáobjektemgarážea pøíjezdovýmirampami.Zbývající èástibudou
v rámci závìreènýchprací upravenyna zpevnìnéplochy neboplochy mìstskézelenì podle
projektu.
Realizacezámìru budeznamenatzcelazanedbatelné
zvýšenízneèištìníovzduší,které
nebudepøekraèovat
maximálnípøípustnézneèištìní.Akustická situacesedokoncevýraznì
zlepší.Lidskápopulacenebudezámìremnegativnì ovlivnìna.
Olga Sedláèková
Námitka
Prosímo doplnìní definice" lidskápopulace".
Lidé budouzámìremvelmi negativnì ovlivnìni,jinak byproti nìmu aktivnì nevystupovali.
3. Údaje o možných nepøíznivých vlivech pøesahujících státní hranice
Pøedkládanýzámìr nebude pøedstavovatnepøíznivý vliv pøesahujícístátní hranice.

.
.

.
.

.

4. Opatøeník prevenci, vylouèení,smzení,popøípadìkompenzacinepøíznivýchvlivù
Pøivýbìrovém øízenína dodavatelestavbyby mìlo být bránojako jedno ze srovnávacích
mìøíteki specifikovánígarancína minimalizacinegativníchvlivù v dobì výstavbya na
celkovoudélku trvání výstavby.
Souèástídokumentacepro stavebníøízeníbudeinženýrsko-hydrogeologický
prùzkum.
Pøípadná
zjištìní s ohledemna ochranuvodje tøebaøešitv projektu stavby.
Pøipøípravìa zakládánístavbybudepøiprovádìní zemníchprací a manipulacisesypkými
materiálytøebavhodnými technickýmia organizaènímiprostøedkyminimalizovatsekundární
prašnostz dopravya její vliv na okolní životní prostøedí.
Z hlediskadopravydodavatelstavbyzajistí úèinnoutechnikupro èištìní vozovekpøedevším
pøizemníchpracícha dalšívýstavbì. V pøípadìpotøebybudezabezpeèeno
skrápìníplochy
staveništì.Dodavatelstavbybudezodpovìdnýza zajištìní øádnéúdržby a sjízdnostivšech
jím využívanýchpøístupovýchcestk zaøízenístaveništìpro celou dobuvýstavby
Doporuèujemezajistit odpovídajícípoèetparkovacíchmíst pro potøebyfunkèníplochy OV všeobecnìobytné,kteráje zèástiobjektemdotèena(viz obr. 4), a kdeje realizacezámìru
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podmínìnauspokojenímpotøebdanéfunkèníplochy. V posuzovanémpøípadìto mamená
36 garážovýchstánívyhradítpro obyvateledotèenéfunkèníplochy. (Bez zajíštìní tìchto
parkovacíchmíst by umístìni této stavbybylo pøípustnéna této plošejen výjimeènì).
Jetøebavìnovat pozornosttechnickémustavudopravnícha stavebníchstrojù z hledíska
možnostíúniku ropnýchproduktùa provádìt periodickékontroly.

Olga Sedláèková
Námitka
Výšev textuje uvedeno, že ropné produkty nebudou unikat.

.
.
.

.
.

.

.
.

.

V prostorustavbynebudouskladoványpohonnéhmoty a maziva.Nutnou manipulacis nimi
omezitna minimum.
V pøípadìúniku látek ropnéhopùvoduneprodlenìzahájitsanaèníprácea s kontaminovanou
zeminoupøípadnìi vodou zacházetv souladusezákonemè. 185/2001Sb.,o odpadecha

souvisejících
právníchpøedpisù.

.

Pøi výkopových pracích sledovat kvalitu zeminy, aby bylo možno zachytit a likvidovat
pøípadnou
kontaminovanouzeminupøedepsaným
zpùsobem.
Jetøebapoužít stroje s nízkými hlukovÝmiQarame!r.Y,
pokud možnonižšími než uvádí
hlukovéposouzení.Vysokou kvalitu strojùje tøebapreferovati z hlediskaemisí výfukových
plynù.
Protožeplán sadovýchúprav poèítás výsadboumenšíhopoètu stromùnež budepokáceno,je
tøebatento plán doplnit tak, aby byla zajištìna minimálnì adekvátnínáhradaa schopnost
zelenì plnit alespoò ve stávajícím rozsahu svou ekologickou funkci (termoregulaèní,
estetickou,hygienickou)v území.Lokalizaci a rozsahvýsadebje tøebakonzultovats úøadem
mìstskéèástiPrahy 13a vlastníkempozemku.
Realizacikompenzaèníchvýsadebna nedotèenýchpozemcíchstavbouje tøebarealizovatve
vhodnémobdobípøizahájenívýstavby.
Úèinnì chránit vybrané døeviny nacházející se v blízkosti staveništì pøed možným
poškozenímrùznými technickými opatøeními(oplocení,bednìní atd.). Toto opatøeníse týká
stromùnavrženýchk ponechánína ploše.
Celý procesvýstavby je nutno organizaènìzajistit tak, aby maximálnì omezovalmožnost
narušenífaktorùpohody.
Ve spoluprácis mìstskou èástíje tøebabezodkladnìøešitpøípadnéstížnostiobyvatelstva.

Olga Sedláèková
Námitka
MÈ sepøipojila k námitkám a stížnostemobyvatelstva.

5. Charakteristikanedostatkùve znalostecha neurèitostípøi specifikaci vlivù
Jednímz hlavníchvlivù stavbyje dopravaz garáží.Vlivy na kvalitu ovzdušía hlukové zatížení
okolí jsou významnì urèenyintenzitoutéto dopravy. Intenzitudopravyz garážínelze
v souèasné
dobì znát,protožebudezávislána potøebìkaždéhouživatelegarážovéhostánía
mùžesev dùsledkunejrùznìjších vlivù mìnit. Od projektantastavbybyly dodányintenzity
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vycházejícíze zkušenostísestejnýmiprovozy.Vlivy zámìru byly hodnocenytaképro

teoretickou
maximálníintenzitudopravyz garáží- variantaI max,kterésev praxi

nepøedpokládají.
Skuteènéovlivnìní stávajícíkvality ovzdušía zvýšeníhlukovézátìže lze všakoèekávatpouze
Qøivedením
novédopravyz garáží,to je tìch aut,která v souèasnédobì v okolí neparkují.
Protožeintenzitadopravyz garážíje pøedmìtemnejrùznìjšíchspekulacíúèastníkùúzemního
øízení,je tøebakonstatovat,že v pøípadìèastéhovyjíždìní auta(tj. celkovì vyššíchintenzit
dopravyz garáží)lze dùvodnì pøedpokládat,
že uživatelbudemístní,v zájmovémúzemíparkuje,
ke skuteènému
zvýšenídopravníhoprovozutudíž nedochází.Druhá možnostje, že uživatelbude
zjiné èástiPrahy,pak nelzeoèekávat,že budedennì docházetpro auto nìkolik kilometrù a
intenzitydopravyz garážíbudoupravdìpodobnìještì nižší nežpøedpoklad.
Pøesvýšeuvedenébyla rozptylovástudiepoèítánapro teoretickoušpièkovouintenzitudopravy
z garáží28 pohybùza hodinu, což vícejak dvojnásobnìpøevyšujepøedpokládané
intenzity o
víkendecha 4 krát intenzity dopravyz garážíve všedníden.Hlukové posouzeníbylo provedeno
pro intenzitydodanéinvestoremi pro špièkovéintenzity odpovídajícídennímuvyjíždìní velké
èástiz parkovanýchvozidel.

Olga Sedláèková
Námitka
Je pøedmìtem spekulací, protože nebyla v podnikatelském zámìru doložena.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU
Pøedkládaný
zámìr je zpracovánpouzev jednom øešení-. Pro hodnocenívlivù spojených
s dopravouz garážíbyl uvažovánpøedpokládaný
stav (viz tabulka 2) varianta 1 vycházejícíze
zkušenostis podobnýmiprovozy a teoretickýmaximální a zámìrnì nadhodnocenýstav vysoké
intenzity dopravy z garáží - varianta lmax. Zámìr je srovnáváns variantouO, to jest stavem
bezrealizacezámìru. Uvedená srovnáníjsou uvedenav pøíslušnýchkapitolách a v èásti G.
Shrnutínetechnickéhocharakteru.

41

Oznámení

zámìru

dle

z.

100/2001.

Sb.

JZM

Stodùlky

-

- patrové
-

garáže
-

SBD

Staveg,

Jeremiášova

- Hábova

-

F. DOPLÒUJÍCÍ ÚDAJE
Grafické podklady
Obr. 1: Situaèní zákres patrových garáží SBD Staveg ve Stodùlkách (1 : 4000).

-

Obr. 2: Patrové garáže SBD Staveg Stodùlky zábor pozemkù (1 :1000)
Obr. 3: Patrové garáže SBD Staveg ve Stodùlkách - inženýrské sítì (1 : 1 000).
Obr. 4: Výøez z územního plánu vèetnì zákresu zámìru je ke dni 8.4. 2003
Obr. 5: Foto - stávající stav pøi pohledu z Jeremiášovy ulice.
Obr. 6: Fotomontáž - stav po realizaci garáží pøi pohledu z Jeremiášovy ulice.
Obr. 7: J2M Stodùlky patrové garáže Staveg - pohled severní (1 : 100)

Obr.8: J2M StodùlkypatrovégarážeStaveg- podélnýsvislýøez(1 : 100)
Situace (podklad z Akustického posouzení- pøíloha è.2)
Situace I: Varianta O - stávající stav (bez realizace zámìru) - 2010, denní doba
Situace 2: Varianta O - stávající stav (bez realizace zámìru) - 2010, noèní doba
Situace 3: Varianta Ima.~- stav po realizaci zámìru - 2010, denní doba

-

Situace 4: Varianta Imax stav po realizaci zámìru - 2010, noèní doba

-
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G. VŠEOBECNÌ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Patrovégarážejsou situoványv prostorumezi ulicemi Jeremiášovoua Hábovouna katastrálním
územíStodùlky,v mìstské èástiPraha13.Stavbabudeumístìna v prostorustávajícího
úrovòovéhoparkovištì a nezpevnìnýchploch mìstskýchtrávníkù v nadmoøské
výšcecca359 m
n.m..Z èástibudeodstranìnprotihlukový zemníval s pøevahouruderálnívegetace.
Objektgarážímájedno podzemnía 3 nadzemnípatravèetnì volnéhostøešního
parkování.
Objektje urèenpøevážnìpro rezidenèníparkování.Poèetparkovacíchboxùje 151+34 volných
stánína støeše.
Zastavìnáplochavèetnì vjezdovýchrampje 1 781 m2.Plochadoèasného
záboru
v dobì výstavbyèiní 3 472 m2.Kromì uvedenéhopoètuparkovacíchmíst v garážíchbude
k dispozici 13parkovacíchmíst na povrchuv rámci výstavbygaráží.Délka objektupodél
Jeremiášovyuliceje 48, šíøkaobjektuve smìru mezi Jeremiášovoua Hábovouje od 36 m do
18m. Výška objektuje 9 m a pod povrchzasahujeobjekt maximálnì do 3 m.
Záborpozemkùbudetrvalý a doèasný.Doèasnýmzáborembudedotèenaplochastaveništì,a to
asfaltováplochuparkovištì 1806m2(47 až 49 stánípro osobníauta)a nezpevnìnéplochy
mìstskýchtrávníkù2018 m2s výsadbamidøevin.Plochadotèenádoèasnýmzáborembudez èásti
rekultivovánaa vrácenak plnìní svéstávajícífunkce(mìstskázeleò).
Trvalým záborembude dotèeno1073m2nezpevnìnýchploch trávníkù s výsadbamidøevin.
Zbývajícíèástdotèenéplochy pøedstavuje
stávajícíparkovištì. Stavbanebudepøedstavovat
zásahdo zemìdìlskéhopùdníhofondu ani do pozemkùurèenýchk plnìní funkcelesa.
Dotèenéprostøedí
je èlovìkem zcelapøemìnìné.V územísenevyskytujížádnézájmy chránìné
podlezákonao ochranì pøírodys výjimkou mìstskémimolesnízelenì. Jednáseo bìžné
pomìrnì mladévýsadby,které mají význampro tvorbu vhodnéhoprostøedípro bydlení,avšak
z floristickéhohlediskajsou nevýznamné.Významnáje zejménatermoregulaèní,hygienickáa
estetickáfunkcezelenì. Pro zajištìní tìchto funkcí nenípøímorozhodujícídruhovésložení
zelenì. Rozhodujícíjsou pøedevším
objemové,plošné,fenologickéa dalšíparametrydøevin,
kterémohoubýt a budouvhodnýmøešením
náhradnícha kompenzaèních
výsadebnahrazeny.
K urèitémuvlivu zámìru na kvalitu ovzdušía akustickousituacimùžedojít v dùsledkupøivedení
novédopravya zvýšenímdopravníchintenzitv okolí vjezdudo garáží.
Intenzitudopravyz garážípo výstavbì nelzev souèasné
dobì pøesnìkvantifikovat, protožebude
závislána potøebìkaždéhouživatelegarážovéhostánía mùžese v dùsledkunejrùznìjších
dùvodùmìnit. Vlivy zámìru byly proto poèítánypro intenzity dopravyz garážívycházejícíze
zkušenostísestejnýmiprovozy - varianta1. Kromì toho byly uvažoványšpièkovéintenzity,
kterénìkolikanásobnìpøevyšujízjištìné hodnoty.Tato variantaje oznaèena
jako variantalmaxa
pøedstavuje
situaci,kdy velká èástparkovanýchaut budedennì vyjíždìt.
Mezi obìma uvažovanýmiscénáøiintenzitydopravyz garážíje možnépøedpokládat
jednoduchouzpìtnou vazbu,kteráje klíèovápro správnévyhodnocenívlivu provozugaráží.Pøi
vysokéintenzitì garážovédopravylze dùvodnì pøedpokládat,
že uživatelébudoumístní,
v zájmovémúzemíby parkovali i bezrealizacezámìru, a tudíž nejdeo skuteènépøivedenínové
dopravydo území.
Olga Sedláèková
Námitka
Dùvodnì to pøedpokládat nelze,protože místní uživateléproti zámìru již dlouhou dobu protestují
u místních i státních orgánù.

Druhámožnostje, že uživatel budebydlet ve vìtší vzdálenosti,potom by bez výstavbygarážído
územínejezdil.V tomto pøípadìse jedná o fakticképøivedenínové dopravydo územía
navýšenídopravníintenzity, ovšemje velicepravdìpodobné,že takový uživatel budevyjíždìt

-
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s mnohemmenšíèetností,a tudíž skuteènéintenzity dopravyz garážísebudoublížit
pøedpokládaným
hodnotámnebobudoudokoncenižší.
Dle výsledkùrozptylovéstudielze konstatovat,že provoz garážíve Stodùlkáchnezpùsobí
pøekroèení
imisníchlimitù škodlivin v ovzdušína obytnémdomì v Hábovì ulici a nedojde
k nadmìrnémuzneèištìníovzduší.
Vliv zámìru na akustickousituaciu nejbližšíobytnézástavbyseprojeví významnýmzlepšením
oproti stavubezrealizaceobjektu.Pøíèinou
je pøedevším
nahrazenía protaženíèásti
protihlukovéhozemníhovalu mezi hlavnímzdrojemhluku (Jeremiášovouulicí) a dotèenou
zástavbouchránìnouobjektemgaráží,který pùsobíjako úèinnìjší protihlukovábariéra.
Protihlukovéúèinky, a tedy významobjektugarážísebudous rostoucíintenzitoudopravy
v Jeremiášovìulici zvyšovat.
Samostatnývliv dopravyz garážíovlivòuje nevýznamnìakustickousituacipouzev nižších
patrech,k pøekraèování
hygienickýchlimitù nebudedocházets významnourezervouani pøi
maximálníteoretickéintenzitì dopravyz garáží.
Stavbaje realizovanána pozemcích,kteréjsou z hlediska souladus územnímvyužitím
pro obdobnéstavbyurèenénebo minimálnì pøípustné.Pouzeèástobjektu (500 m1 zasahujedo
funkèníplochy izolaènízelenì, kteráje pro tyto úèelyvyužitelnápouzevýjimeènì.
Olga Sedláèková
Námitka:
Pouze èást objektu 500 m2 - to je takøkapolovina plochy stavby, která má být umístìna na území
využitelném pouze výjimeènì.

Na základì spoleènéhovyhodnocenívšechvlivù zámìru doporuèujemev tomto pøípadì
udìlení výjimky. Realizacezámìru sice mamenázábormìstské izolaènízelenì, ovšemstávající
výsadbyjsou pomìrnì mladé, a tudíž náhradapøípadnìi další kompenzaènívýsadby v území
sídlištì a rychlé dosaženíparametrùstávající zelenì je zcela reálné. Pøestožefunkce vzrostlé
zelenì je nenahraditelnájinými prostøedky,v tomto pøípadì objekt garáží úèinnìji izoluje
intravilán sídlištì od vlivù rušné komunikace.Tento izolaèní efekt bude tím výmamnìjší, èím
vìtší budeprovozv Jeremiášovìulici.

Olga Sedláèková
Námitka
Rozporuji udìlení výjimky v tomto pøípadì a to pøedevšímvzhledemk silnému nesouhlasu
obyvatelstva,které bydlí v dané lokalitì a k potøebì zachovat kvalitu životního prostøedía
pohodubydlenív danélokalitì.

45

