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Obrázek 1 – Zakreslení navrhovaného areálu do ortomapy
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1. Název záměru
JZM STODŮLKY – PATROVÉ GARÁŽE SBD STAVEG JEREMIÁŠOVA - HÁBOVÁ

I.2. Kapacita záměru
Navrhovaný objekt má mít jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a pojízdnou střechu s dalšími
parkovacími stáními.

Plošný rozsah záměru:
Zastavěná plocha patrovými garážemi 1 379 m2
Užitková plocha všech podlaží včetně vnitřních komunikací:
l. p.p.

1 274 m2

l. n.p.

1 274 m2

2. n.p.

1 274 m2

Celkem

3 822 m2
1 274 m2

Střecha určená k volnému parkování
Zastavěná plocha včetně vjezdových ramp

1 781 m2

Plocha dočasného záboru v době výstavby

3 472 m2

Počet garážových stání:
1. podzemní podlaží

40 boxových stání

1. nadzemní podlaží

37 boxových stání + 2 boxy pro motorky

2. nadzemní podlaží

40 boxových stání

Střecha

42 volných stání

Celkem

159 stání pro osobní auta + 2 boxy pro motorky

Kromě uvedeného počtu parkovacích míst v objektu je navrženo 13 parkovacích míst na povrchu
v prostoru stávajícího parkoviště. Součástí 1. nadzemního patra bude provozní skladová místnost pro potřeby SBD Staveg.
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Celková plocha stavby (pozemek investora) je 2 493 m2 a z toho bude zastavěná plocha
1 781 m2 a plocha zeleně 712 m2.

I.3. Umístění záměru
Kraj :

Hlavní město Praha

Obec :

Praha 13

k.ú. :

Stodůlky

Patrové garáže mají být umístěny mezi ulicí Hábovou a Jeremiášovou cca naproti původně plánovanému napojení nové ulice Jinočanské na ul. Jeremiášovu. Plocha stavby je z části tvořena zpevněným
povrchovým parkovištěm a z části zabírá zelené plochy mezi parkovištěm a ulicí Jeremiášovou včetně části
protihlukového valu a vzrostlé zeleně.

Obrázek 2 – Navrhované umístění garáží SBD STAVEG

UMÍSTĚNÍ PATROVÝCH
GARÁŽÍ SBD STAVEG

I.4. Obchodní firma oznamovatele

SBD Staveg
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REKSOprojekt
Ing. Robert Gregor
U 5.baterie 828/29
162 00, Praha 6
Tel. 224 316 302

I.5. IČ oznamovatele
00222895

I.6. Sídlo oznamovatele
Nušlova 2515/4
155 00, Praha 5

II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
II.1. Úplnost Dokumentace
Dokumentace o posuzování vlivů akce JZM Stodůlky – Patrové garáže SBD STAVEG, Jeremiášova - Hábová na životní prostředí byla při zpracování členěna dle přílohy č.4 zák. č.100/2001 Sb. zpracovatelé přidaly do Dokumentace dvě dílčí kapitoly – D.I.10 – Soulad s územním plánem a závěrečnou kapitolu Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení. Problematiku souladu s územním plánem řeší zákon pouze
v příloze H, kde má být přiloženo vyjádření odboru územního rozhodování. Vytvoření této nové kapitoly
nepovažuji proto za nedostatek Dokumentace. Vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení v samostatné
kapitole Dokumentace zákon nevyžaduje, toto řešení je ale pro následnou kontrolu toho, kdo připomínky
k Oznámení podal, mnohem vstřícnější, proto zařazení této kapitoly považuji za vhodné. Někdy se vkládá
do Dokumentace ještě nová kapitola - D.I.9 – Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů dle přílohy
č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. Tato kapitola je v zákoně požadována pouze v Oznámení, proto její nezařazení není vadou Dokumentace.
Zpracovatelé Dokumentace prověřovaly podrobně všechny problematiky, které by mohly významně ovlivnit rozhodnutí o přijatelnosti realizace a provozu hodnoceného záměru z pohledu vlivů na
životní prostředí. Z uvedených důvodů lze proto prohlásit Dokumentaci za úplnou.

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci
V následujícím textu je uveden komentář jednotlivých kapitol Dokumentace, ke kterým byly ze
strany zpracovatelů posudku připomínky. Problematiky, které byly v rámci Dokumentace zpracovány zcela
vyčerpávajícím způsobem, nejsou v této části posudku podrobně komentovány, pokud u nich na základě

_______________________________________________________________________________________

Posudek Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí
akce JZM Stodůlky – patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova-Hábová_____________

________________________

8

připomínek nedošlo k podrobnějšímu prověření. Zároveň v této části posudku nejsou komentovány problematiky, které jsou řešeny v kapitole III. a IV. tohoto posudku.

II.2.1. „B. Údaje o záměru“
II.2.1.1. „B.I.2“ Kapacita (rozsah) záměru
Podle údajů uvedených ve výkresových přílohách (a potvrzených investorem) má být na střeše
42 parkovacích stání, tzn. celkový počet parkovacích stání osobních automobilů je 159 + 2 stání pro motorky + 13 parkovacích míst na terénu. V Dokumentaci je chybně uveden počet parkovacích stání na střeše
jen 34.
Do této kapitoly bylo možno uvést i velikost stavby – majetek investora a navrženou plochu zeleně v rozsahu stavby.

II.2.1.2. „B.I.3 - Umístění záměru“
Do této kapitoly je zařazen i komentář umístění z hlediska funkčních ploch dle ÚPn HMP, včetně
komentáře možnosti umístění navrhované stavby. Protože je tato problematika samostatně řešena v nové
kapitole D.I.10., bylo by možno zde podrobné zdůvodnění vypustit.

II.2.1.3. „B.I.4. – Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry“
Pouze pro úplnost uvádím, že navržené garáže nekolidují s nově navrženou křižovatkou budoucí
ulice Jinočanské a ul. Jeremiášovou.

II.2.1.4. „B.I.6 - Stručný popis technického a technologického řešení záměru“
U technického popisu je navrženo použití fólie z PVC na hydroizolaci tloušťky 0,25 mm (EKOPLAST 806). Jedná se o překlep, fólie bude tloušťky 2,5 mm.
V této kapitole by bylo vhodné pro větší přehlednost umístit i popis řešení celého staveniště tj. i
prostoru okolo vlastního objektu, včetně řešení zeleně a povrchových parkovišť. Tyto problematiky jsou
následně popsány (v rozsahu dle poskytnutých podkladů) v jiných kapitolách Dokumentace.

II.2.1.5. „B.II.1. – Půda“
Stávající půdní profil je zřetelně tvořen navážkami, nebo byl převrstven při výstavbě Jeremiášovy
ulice a zemního valu. V povrchové vrstvě je jen minimum humusu. Tato skutečnost se nepříznivě projevuje i
na stávající vegetaci, např. vzhledem k uváděnému stáří jsou stromy velmi malého vzrůstu.
V této kapitole je možno i uvést majitele pozemků, na kterých bude realizována výstavba. Majitelem je investor posuzované akce.
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II.2.1.6. „B.II.4.2 – Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu“
Pro fázi výstavby se uvádí intenzita nákladní dopravy při zemních pracích po dobu 2 měsíců
50 NA/den. Při množství výkopové zeminy cca 8 000 m3/den se lze dopočítat k cca 33 NA/den (nákladní
auta bez přívěsu), tzn. k intenzitě staveništní dopravy v nejexponovanějším období o cca 35 % nižší. Protože vyšší hodnota je na straně bezpečnosti, a protože nelze vyloučit snahu investora o zkrácení doby výstavby, nepovažuji použití hodnoty 50 NA/den za nevyhovující.
Pro přehlednost by bylo vhodné uvést v této kapitole všechny velikosti dopravních intenzit použité
při posuzování navrhované výstavby, včetně dopravních intenzit v ulici Hábově. Předešlo by se tak některým připomínkám. Pro doplnění proto zde uvádím údaje použité při posuzování (tak jak jsou uvedeny
v detailních studiích ovzduší a hluku)

Obrázek 3 – Kopie údajů o intenzitách dopravy použité při hodnocení vlivu na
ovzduší

Následně použitá intenzita dopravy v garážích 200 automobilů za den odpovídá obrátkovosti
1,26 při 159 parkovacích místech. Lze konstatovat, že tento předpoklad obrátkovosti je pro takovéto parkovací zařízení nadhodnocen (toto potvrzují nejen podklady investora z již provozovaných garáží, ale i zkušenosti každého obyvatele na panelových sídlištích).

Obrázek 4 – Kopie údajů o intenzitách dopravy použité při hodnocení vlivu na hluk
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Údaje vycházejí ze stejných čísel, jsou jen přerozděleny pro potřeby hodnocení hluku na den a
noc. Intenzita z provozu garáží byla vzata hodnotou 183 osobních aut/den, tj. obrátkovost 1,15 při použití
159 parkovacích míst, to značí opět s rezervou oproti obvyklému provozu.
V této kapitole mohl být ještě doplněn rozbor hodnocení stávajícího počtu parkovacích míst
v lokalitě a počet stavbou rušených stávajících parkovacích míst. Životní prostředí je dnes již čím dál víc
chápáno jako celek, ne jen pouze jako dílčí vlivy vybraných parametrů životního prostředí. Zde je jednoznačné, že zrušením volných parkovacích míst dojde (v případě jejich nedostatku v nejbližším okolí)
ke značnému narušení faktoru pohody místních obyvatel. Není uvedeno, zda požadavky uvedené Prahou 13 ve vyjádření k Dokumentaci i předcházející k Oznámení vycházejí z podrobných rozborů vlivů zrušení parkovacích míst na potřeby parkování místních obyvatel, nebo zda byly určeny odborným odhadem.
Do stanoviska je vložen požadavek na investora, aby zajistil dostatečný počet zdarma využitelných parkovacích míst.

II.2.1.7. „B.III.1. – Ovzduší“
Pro účely posouzení vlivu výstavby na ovzduší je kapitola zpracována vyhovujícím způsobem a
rozsahem.

II.2.1.8. „B.III.2. – Odpadní vody“
Dešťové vodyNení uvedena bilance změny odtoku dešťových vod, pouze se komentuje, že dojde k nárůstu
zpevněných ploch o 1 073 m2. Není uvedeno z jakých podkladů byla tato hodnota získána či vypočtena.. Po
rozboru dostupných podkladů o záměru byla tato hodnota potvrzena a prakticky znamená zvýšení celoročního odtoku z lokality o cca 415 m3/rok což je vzhledem ke stávajícímu hospodaření s dešťovými a podzemními vodami v lokalitě hodnota nevýznamná. K jejímu snížení by mohlo přispět i využití dešťových vod
pro závlahu.
Uvedený předpoklad, že splaškové vody v období výstavby budou vznikat v objektech zařízení
staveniště a budou odváděny do kanalizace je nepravděpodobný. U takovýchto staveb se obvykle používají
mobilní WC, které jsou vyváženy. Předpoklad použití mobilních WC byl investorem potvrzen.

II.2.1.9. „B.III.3. – Odpady“
Pro nakládání s odpady platí zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, který byl nově novelizován zákonem 188/2004 Sb.
Zde je nutno upozornit na to, že podle novely 188/2004 Sb. se zákon o odpadech již nevztahuje
na vytěžené zeminy a hlušiny vyhovující limitům znečištění pro jejich využití k zavážení podzemních prostor
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a k terénním úpravám. Lze proto předpokládat, že nakládání s většinou výkopových zemin (z uváděných
8 000 m3) nebude nutno provádět podle zákona o odpadech.
Jinak je tato problematika zpracována mnohem pečlivěji a podrobněji, než bývá v obdobných případech zvykem.

II.2.1.10. „B.III.4. – Hluk“
Při hodnocení vlivu výstavby na hluk byly uvažovány poměrně velké doby provozu (např. nepřetržitý provoz nákladního auty po celou dobu směny, apod.) Protože tento přístup je výrazně na straně bezpečnosti lze ho akceptovat, a to i proto, že v této fázi projektové přípravy lze typy a rozsah nasazení jednotlivých stavebních strojů pouze odhadovat. Účelem posouzení je zjistit zda mohou být chráněné objekty
nadlimitně zasaženy, a pokud ano, zda je možno provést ochranná opatření. tento účel byl splněn, lze proto
konstatovat, že problematika vlivu výstavby a provozu areálu na hluk je zpracována v dostatečném rozsahu.

II.2.1.11. „B.III.5. – Doplňující údaje“
V této kapitole mohl být uveden podrobnější popis rozsahu rušení protihlukového valu včetně případných grafických příloh. Tyto údaje ale nebyly projektantem zpracovány, proto je nemohl zpracovatel
Dokumentace podrobně komentovat.
-----------------------------------Rozsah zpracování některých problematik v oddíle „B. Údaje o záměru“ byl poplatný podrobnosti
investorem zpracované projektové dokumentace. Protože některé údaje, které nebyly v podkladových materiálech zpracovány podrobně lze pro potřeby procesu EIA nahradit podmínkami výstavby, lze souhrnně
konstatovat, že tato kapitola je pro potřeby posouzení záměru v procesu EIA zpracována v dostatečném
rozsahu.

II.2.2. „C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“
II.2.2.1. „C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území“
Protože vlivy výstavby a provozu garáží se prakticky projeví jen v nejbližším okolí výstavby lze
poměrně stručný komentář této problematiky považovat za vyhovující. Nicméně uvedení alespoň nejbližších lokalit spadajících pod působnost zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny by uvedená
tvrzení potvrdil.

II.2.2.2. „C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území“
Podrobnost komentovaných složek životního prostředí, lze vzhledem k rozsahu a vlivům stavby
považovat pro účely posouzení převážně za dostatečnou. Některé obvykle řešené složky životního prostředí (např. půda, přírodní zdroje, krajinný ráz, ekosystémy, hmotný majetek a kulturní památky) nebudou
výstavbou významně ovlivněny, a proto není nutné jejich nekomentování v této kapitole považovat za zásadní vadu Dokumentace a lze souhlasit s jejich pouhým vyhodnocením uvedeným v kapitole D. Velmi
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problematickým dopadem hodnocené investice je vliv výstavby na parkovací místa v lokalitě, tj. vliv na obyvatelstvo. Tato problematika mohla být v této kapitole podrobněji vyhodnocena.
Dokumentace uvádí, že se v zájmové ploše nachází pouze městské trávníky s výsadbami dřevin
a ruderální vegetace bez floristického významu. Toto tvrzení by mělo být doloženo alespoň jednoduchým
výčtem rostlinných druhů, které se zde nacházejí. Vyhodnocení stávajícího stavu fauny a flóry bylo negativně komentováno i v některých vyjádřeních, proto byl v rámci zpracování posudku provedeno ověření tvrzení
uvedených v Dokumentaci. Provedená hodnocení jsou následně uvedena. Protože závěry jsou v souladu
s tvrzeními uvedenými v Dokumentaci, nebylo nutno Dokumentaci v tomto směru přepracovávat. Potřebné
požadavky byly zapracovány do návrhu stanoviska.
V následujícím textu je uveden komentář dvou problematik, které byly v rámci posudku upřesněny Zhodnocení stávajícího stavu flóry –
Provedený dodatečný průzkum na místě potvrdil ruderální charakter druhového složení vegetace
rostoucí na silně antropicky narušených půdách. Na tom nic nemění ani pravidelné kosení. Naopak, kosení
zamezuje tvorbě semen a snižuje množství biomasy a lokalita tak ztrácí význam jako trofická základna pro
herbivorní druhy živočichů. Při tomto dodatečném průzkumu byly zjištěny následující bylinné druhy:
Aegopodium podagraria
Achillea millefolium
Arctium tomentosum
Artemisia vulgaris
Calamagrostis epigejos
Cichorium intybus
Cirsium arvense
Daucus carota
Elytrigia repens
Erigeron annuus
Festuca rubra
Galium aparine
Heracleum spondylium
Lamium purpureum
Lolium perenne
Plantago lanceolata
Poa annua
Potentila anserina
Potentila reptans
Rumex obtusifolius
Taraxacum officinale
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Trifolium pratense
Tussilago farfara
Urtica dioica
Dřeviny rostoucí na pozemku zpracovatel dokumentace vyhodnotil v dendrologickém průzkumu.
Přesto, že se jedná o převážně nenáročné až pionýrské druhy dřevin (zejména bříza), jejich přírůstky jsou
podprůměrné a dokazují problematickou kvalitu půdního profilu.
Zhodnocení stávajícího stavu fauny –
Ačkoliv lze souhlasit s připomínkami uvedenými v některých vyjádřeních, že na ploše nebyl proveden žádný entomologický průzkum, nelze tuto skutečnost považovat za zásadní nedostatek, znemožňující vyhodnocení v procesu EIA. Z charakteristiky stanoviště (antropicky silně pozměněný půdní profil, zpevněné plochy, frekventovaná komunikace) a zejména s charakteristiky vegetace (řídká, navíc pravidelně
kosená bylinná vegetace s převahou ruderálních druhů, mladé dřeviny) vyplývá, že výskyt významnější
entomofauny je prakticky vyloučen.
Akustická situace –
Při zpracování Dokumentace nebyl při hodnocení vlivu na akustickou situaci v lokalitě započten
vliv provozu v ulici Hábově. V následné tabulce je uvedeno porovnání původního výpočtu s ověřovacím
výpočtem. V porovnání jsou uvedeny hodnoty vypočtené pro rok 2004 bez započtení a se započtením provozu v Hábově ulici. Data jsou z upřesnění zpracovaných pro Hygienu a posudek.

Tabulka 1 - Stávají akustická situace ve výpočtových bodech 2 m od fasády (rok
2002)
Výpočtový bod

1

2

3

Výška výpočtového
bodu
1,5
3
10
20
25
1,5
3
10
20
25
1,5
3
10
20
25

LAeq (dB)-den
Bez Há- S Hábobovy
vou
46,5
50,9
47,7
51,8
50,9
53,7
54,9
56,2
55,6
56,7
47,2
51,2
48,4
52,2
51,7
54,3
56,3
57,3
57,0
57,8
45,6
51,3
47,0
52,3
51,9
54,8
58,1
58,8
58,4
59,1

LAeq (dB)-noc
Bez Há- S Hábobovy
vou
39,6
44,8
40,8
45,7
44,0
47,4
48,0
49,6
48,7
50,1
40,3
45,0
41,5
46,0
44,8
47,9
49,4
50,7
50,1
51,2
38,7
45,2
40,1
46,2
45,0
48,5
51,2
52,2
51,5
52,4

Vliv provozu v Hábově ulici se významněji projevuje cca do výše 10÷15 m nad terénem, výše je
zcela dominantní vliv provozu v ulici Jeremiášové.
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II.2.2.3. „C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
V této kapitole je opětovně poměrně podrobně komentována problematika souladu s ÚPn HMP,
pro jejíž hlavní zhodnocení jsou ale určeny jiné kapitoly. Zde by mohl být uveden spíše souhrnný komentář
stávajícího stavu území podrobně rozebraný po jednotlivých problematikách v předchozích kapitolách. Potřebné informace pro hodnocení vlivů na ŽP jsou uvedeny u jednotlivých kapitol, nejedná se proto o významný nedostatek.

II.2.3. „D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a životní prostředí“
II.2.3.1. „D.I.1- Vlivy na obyvatelstvo“
Jedním z významných dopadů navrhované investice je ovlivnění charakteru parkování v lokalitě.
Případný nedostatek parkovacích míst může výrazně ovlivňovat faktor pohody místních obyvatel, proto je
potřebné tuto problematiku u vlivů na obyvatele neopomenout. Významnost tohoto vlivu potvrzují i reakce
orgánů a veřejnosti k této problematice.
Z dostupných projektových materiálů objektu garáží a bez detailního dopravního rozboru lze jen
orientačně stanovit počet stávajících parkovacích míst, které budou výstavbou zrušeny. Přibližně bude
zrušena plocha parkoviště v rozsahu 1 140 m2 což by mohlo znamenat cca 57 parkovacích míst. Stávající
plocha parkoviště je cca 1450 m2 což odpovídá cca 73 parkovacím místům. Na střeše objektu je navrženo
42 parkovacích stání a na ploše okolo 13 parkovacích stání, přičemž nejsou započteny volné plochy u a
pod rampami. Zhruba lze konstatovat, že pokud cca 18 místních obyvatel využije nabídku parkovacích boxů
(z jejich celkového počtu 117) v garážích, nedojde ke zmenšení celkového počtu parkovacích míst v lokalitě
pro místní občany a tím k negativním dopadům na obyvatele vlivem ztráty parkovacího místa přímo před
barákem. Z tohoto orientačního rozboru lze konstatovat, že pokud budou rezidentům nabídnuta volná parkovací místa na střeše objektu, není důvod, aby došlo k celkové ztrátě parkovacích míst v lokalitě, skutečnost bude spíše opačná.
Ostatní hodnocení v této kapitola jsou provedena v potřebném rozsahu a kvalitě.

II.2.3.2. „D.I.2. Vlivy na ovzduší“
Hodnocení vlivu výstavby a provozu garáží na kvalitu ovzduší bylo provedeno v dostatečném
rozsahu a po prověření provedených hodnocení se se závěrem, že „záměr výstavby patrových garáží bude
znamenat nevýznamné ovlivnění imisní zátěže okolí a nezpůsobí překročení imisních limitů“ souhlasí.

II.2.3.3. „D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální charakteristiky“
Protože v rámci projednávání s Hygienickou stanicí a hodnocení provedených v posudku byly
provedeny doplňující výpočty ze kterých vychází závěrečné hodnocení této problematiky v posudku. Proto
jsou tyto výsledky v následujícím textu uvedeny a komentovány.
V Dokumentaci nejsou zcela podrobně odděleně komentovány plnění hygienických limitů hladin
hluku v chráněném venkovním prostoru, protože výše jednotlivých limitů závisí na kromě jiného i na druhu
zdroje. Pro názornost uvádím dále výpis s uvedením limitů přípustných hladin hluku. Tabulka se netýká
limitů pro staveništní hluk, který se vypočítává.
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Podle Nařízení vlády 502/2000 Sb. ve znění nařízení vlády 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací je nejvyšší přípustná hladina hluku LAeq,T v chráněném venkovním prostoru stanovena v § 12 jako součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní a
noční dobu a místo podle přílohy č.6 k tomuto nařízení.
Korekce na dobu noční – 10 dB s výjimkou na hluk ze železniční dráhy, kde se použije korekce 5 dB.

Tabulka 2 - Korekce pro stanovení hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru
Způsob využití území

Chráněné
ostatních

Korekce (dB)

venkovní
staveb

a

LAeq,T – den (dB)

1

2

3

4

1

2

3

4

0

+5

+10

+20

50

55

60

70

prostory
chráněné

ostatní venkovní prostory
Korekce:
1)

použije se pro hluk z provozoven a z jiných stacionárních zdrojů. Použije se pro hluk
působený vozidly, která se pohybují na neveřejných komunikacích. Dále pro hluk stavebních strojů pohybujících se v místě svého nasazení

2)

použije se pro hluk z pozemní dopravy na veřejných komunikacích

3)

použije se pro hluk v okolí hlavních pozemních komunikací, kde hluk z dopravy na
těchto komunikacích je převažující a v ochranném pásmu drah.

4)

použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy. Rekonstrukcí nebo opravou komunikace se rozumí položení nového povrchu, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení.

V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky upřesňujících výpočtů zpracovaných pro potřeba posouzení Hygienické stanice a posudku. V prvních dvou je uveden přepočet s použitím intenzity dopravy odpovídající provozu v roce 2004 bez provozu v Hábově ulici a v dalších dvou je výpočet při započtení
provozu v Hábově ulici pro účely porovnání s výsledky uvedeními v Dokumentaci opět řešeno pro rok 2002
a 2010.

Tabulka 3 - Hodnocení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq z provozu
v ulici Jeremiášova a garáží v ulici Hábova- den – rok 2004
Výpočtový
bod

Výška
(m)

LAeq v dB
stávající
stav 2004

LAeq v dB
po výstavbě
garáží 2004

Nárůst/
pokles

1

1,5
3,0
10,0

47,4
48,5
51,8

45,3
46,5
49,5

-2,1
-2,0
-2,3
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3

20,0
25,0
1,5
3,0
10,0
20,0
25,0
1,5
3,0
10,0
20,0
25,0

55,8
56,4
48,3
49,5
52,8
57,2
57,8
47,4
48,8
53,3
58,9
59,3

54,2
54,9
44,9
46,1
49,6
55,2
57,3
47,8
48,9
51,9
58,6
59,2

________________________
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-1,6
-1,5
-3,4
-3,4
-3,2
-2,0
-0,5
+0,4
+0,1
-1,4
-0,3
-0,1

Pozn. Tučně vytištěné jsou hodnoty, které překračují hladinu akustického tlaku A LAeq = 55 dB.

Tabulka 4 - Hodnocení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq z provozu
v ulici Jeremiášova a garáží v ulici Hábova- noc – rok 2004
Výpočtový
bod

1

2

3

Výška
(m)

LAeq v dB
stávající
stav 2004

LAeq v dB
po výstavbě
garáží 2004

Nárůst/
pokles

1,5
3,0
10,0
20,0
25,0
1,5
3,0
10,0
20,0
25,0
1,5
3,0
10,0
20,0
25,0

40,5
41,6
44,9
48,9
49,5
41,4
42,6
46,0
50,3
50,9
40,5
41,9
46,4
52,0
52,4

37,7
38,9
42,3
47,2
47,9
36,3
37,6
42,0
48,2
50,3
38,7
40,0
44,2
51,6
52,1

-2,8
-2,7
-2,6
-1,7
-1,6
-5,1
-5,0
-4,0
-2,1
-0,6
-1,8
-1,9
-2,2
-0,4
-0,3

Pozn. Tučně vytištěné jsou hodnoty, které překračují hladinu akustického tlaku A LAeq = 45 dB.
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Tabulka 5 - Hodnocení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq z provozu
v ulici Jeremiášova a Hábova a garáží v ulici Hábova- den
Výpočtový
bod

1

2

3

Výška
(m)

LAeq v dB
stávající
stav 2002

1,5
3,0
10,0
20,0
25,0
1,5
3,0
10,0
20,0
25,0
1,5
3,0
10,0
20,0
25,0

50,9
51,8
53,7
56,2
56,7
51,2
52,2
54,3
57,3
57,8
51,3
52,3
54,8
58,8
59,1

LAeq v dB
LAeq v dB
provoz
po výstavbě
garáží 2002 garáží 2002

37,0
38,0
39,0
40,3
40,3
41,2
42,2
43,0
43,3
43,4
45,7
46,5
46,6
46,4
46,4

50,8
51,7
52,7
55,1
55,6
51,1
52,0
52,9
55,9
57,5
52,5
53,3
54,4
58,7
59,1

Nárůst/
pokles

LAeq v dB
bez garáží
2010

LAeq v dB
po výstavbě
garáží 2010

Nárůst/
pokles

-0,1
-0,1
-1,0
-1,1
-1,1
-0,1
-0,2
-1,4
-1,4
-0,3
1,2
1,0
-0,4
-0,1
0,0

51,4
52,4
54,4
57,0
57,5
51,8
52,8
55,0
58,1
58,7
51,8
52,8
55,5
59,7
60,0

51,2
52,1
53,3
56,0
56,5
51,4
52,3
53,4
56,8
58,5
52,7
53,5
54,8
59,7
60,2

-0,2
-0,3
-1,1
-1,0
-1,0
-0,4
-0,5
-1,6
-1,3
-0,2
0,9
0,7
-0,7
0,0
0,2

Pozn. Tučně vytištěné jsou hodnoty, které překračují hladinu akustického tlaku A LAeq = 55 dB.

Tabulka 6 - Hodnocení ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq z provozu
v ulici Jeremiášova a Hábova a garáží v ulici Hábova- noc
Výpočtový
bod

1

2

3

Výška
(m)

LAeq v dB
stávající
stav 2002

1,5
3,0
10,0
20,0
25,0
1,5
3,0
10,0
20,0
25,0
1,5
3,0
10,0
20,0
25,0

44,8
45,7
47,4
49,6
50,1
45,0
46,0
47,9
50,7
51,2
45,2
46,2
48,5
52,2
52,4

LAeq v dB
LAeq v dB
provoz
po výstavbě
garáží 2002 garáží 2002

26,2
27,3
28,3
29,5
29,5
30,4
31,4
32,2
32,5
32,6
34,9
35,7
35,8
35,6
35,6

44,6
45,5
46,4
48,5
49,0
44,9
45,7
46,5
49,2
50,7
45,9
46,7
47,7
51,9
52,3

Nárůst/
pokles

LAeq v dB
bez garáží
2010

LAeq v dB
po výstavbě
garáží 2010

Nárůst/
pokles

-0,2
-0,2
-1,0
-1,1
-1,1
-0,1
-0,3
-1,4
-1,5
-0,5
0,7
0,5
-0,8
-0,3
-0,1

45,3
46,2
48,0
50,4
50,9
45,6
46,5
48,6
51,5
52,0
45,7
46,6
49,1
53,0
53,3

45,0
45,8
46,9
49,2
49,7
45,1
46,0
46,9
50,0
51,6
46,1
47,0
48,2
52,7
53,2

-0,3
-0,4
-1,1
-1,2
-1,2
-0,5
-0,5
-1,7
-1,5
-0,4
0,4
0,4
-0,9
-0,3
-0,1

Pozn. Tučně vytištěné jsou hodnoty, které překračují hladinu akustického tlaku A LAeq = 45 dB.

Z uvedených výpočtů je zřejmé, že stávající provoz v ulici Hábově se cca do výšky 10÷15 m nad
terénem podílí významně na celkové úrovni hluku před chráněnými objekty. Ve vyšších patrech je jeho vliv
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v podstatě zanedbatelný. Závěrečné výpočty započítávají stávající provoz v Hábově ulici a přidávají provoz
vyvolaný výstavbou garáží. Tento extrémní stav by mohl nastat pouze při nulovém využití garáží (včetně
parkování na střeše a v okolí garáží) místními obyvateli. Skutečně dosahované hodnoty hluku při provozu
garáží budou tedy nižší.
Ověření potvrdila, že vliv vlastního provozu garáží bude podlimitní pod nejvyšší přípustnou hladinou 50/40 dB(den/noc).
Výstavba garážového objektu ve většině míst zlepší hlukovou situaci vlivem odstínění hluku z ulice Jeremiášové. Výjimku tvoří hlavně bod 3 v malých výškách, kde se projevuje vliv nové mezery mezi
objektem garáží a navrženou hranou zemního valu. Pro zlepšení této situace je v návrhu stanoviska uveden požadavek na zrušení (napojení valu přímo na objekt garáží) či alespoň na zmenšení této mezery tak,
aby k navýšení hluku nedošlo.
Protože provedená ověřovací hodnocení vlivu výstavby na akustickou situaci potvrdila hlavní závěr z Dokumentace o vlivu provozu garáží na hluk, a protože bude tato problematika opětovně řešena
v projektu pro stavební povolení nepovažuji za účelné přepracovávat Dokumentaci a konstatuji, že
z pohledu vlivu na akustickou situaci v území lze s navrhovanou výstavbou vyslovit souhlas.
Na následujících obrázcích jsou uvedeny výstupy z programu HLUK+ se započtením vlivu provozu z ul. Hábové.

Obrázek 5 - Stávající stav – 2002 – den – hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem
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Obrázek 6 - Stávající stav – 2002 – noc - hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem

Obrázek 7 - Nový stav – 2002 – den – hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem
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Obrázek 8 - Nový stav – 2002 – noc – hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem

Obrázek 9 - Stávající stav (bez garáží) – 2010 – den – hluková pásma ve výšce 3,0 m
nad terénem
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Obrázek 10 - Stávající stav (bez garáží) – 2010 – noc – hluková pásma ve výšce 3,0 m
nad terénem

Obrázek 11 - Nový stav – 2010 – den – hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem
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Obrázek 12 - Nový stav – 2010 – noc – hluková pásma ve výšce 3,0 m nad terénem

Lze souhlasit s povolením výstavby z pohledů vlivu na hluk, ale s podmínkou splnění požadavků
uvedených v návrhu stanoviska.
Správně je do této kapitoly zařazeno vyhodnocení vlivu stavby na osluněné okolních chráněných
objektů. Souhlasím se závěrem zpracovatele, že pokud vyhovělo posouzení oslunění pro třípatrový objekt
garáží, není potřeba pro potřeby procesu EIA zpracovávat nové hodnocení pro objekt o jedno patro menší.

II.2.3.4. „D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody“
Změna odtoku dešťových vod z území bude cca 415 m3/rok . Z pohledu nakládání s podzemními
vodami v širší lokalitě a kapacitám vodohospodářských zařízení na dešťové kanalizaci, do které mají být
dešťové vody odváděny, se jedná o nevýznamnou změnu. V případě, že budou dodržena standardní bezpečnostní opatření při výstavbě a dále bude realizována hydroizolace pod objektem v potřebné kvalitě a
rozsahu, bude celkové riziko kontaminace okolí z provozu objektu nevýznamně menší než je stávající stav.

II.2.3.5. „D.I.5 Vlivy na půdu“
Vzhledem k názvu nadpisu „Zábor pozemků“ by bylo přehlednější ocitovat celé rozdělení jednotlivých druhů povrchů, na kterých bude proveden trvalý zábor. Z uvedeného komentáře není jednoznačně
patrný názor zpracovatele Dokumentace na význam provedených záborů pozemků a půdy.
Vzhledem k vlastnostem zabrané půdy (jedná se o antropogení navážky dle místního šetření
s určitým podílem stavebních materiálů dodaných pravděpodobně při výstavbě sídliště, pouze s minimální
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vrstvou humusu), lze vliv jejího záboru označit za málo významný. Požadavek na ohumusování nových
volných ploch včetně řešení sadových úprav je začleněn do stanoviska.

II.2.3.6. „D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy“
Negativní dopady na stávající zeleň jsou skutečně jedním z nejvážnějších dopadů navrhované
stavby a je na něj upozorněno prakticky ve všech vyjádřeních. Problematiku lze rozdělit do dvou částí –
rozsah zeleně navržené k vykácení a návrh nových sadových úprav. Problematika náhradní výsadby, která
bude investorovi uložena za kácenou zeleň je v kompetenci OŽP a není zde proto řešena.
Po prověření dostupných výkresových podkladů se přikláním k názoru (uvedeném i v několika vyjádřeních), že rozsah kácené zeleně je zbytečně velký. Do návrhu stanoviska je proto začleněna podmínka
na prověření nezbytného rozsahu kácené zeleně, zvláště u hodnotnějších dřevin je potřeba projevit maximální snahu o jejich zachování.
Návrh sadových úprav by měl řešit i problematiku stávající nevhodné skladby půdy. Proto je do
návrhu stanoviska začleněn požadavek na osazení nových stromů do jámy min. velikosti 1 m3, se 100 %
výměnou půdy za vhodný materiál. Projekt sadových úprav je nutno v každém případě řešit v následujícím
stupni ve spolupráci s OŽP.
Návrh sadových úprav, tak jak je uvedený v příloze Dokumentace navrhujeme doplnit následujícím způsobem. Popínavou zeleň navrhnout podél celé východní (strana k panelovým domům) i západní
strany objektu. Tomuto řešení je nutno přizpůsobit povrchovou úpravu podél těchto stran objektu. Chodník
(směrem východním) bud posunut, nebo zmenšen tak, aby se zde vytvořil pás šířky min. 0,5 m. Na západní
straně objektu je volný terén, umístění popínavé zeleně na západní straně bude nutno místně přizpůsobit
poloze schodišť. Popínavé rostliny lze vyvést až do pergol nad střechu objektu tak, aby částečně kryly parkující vozidla – viz. schématický návrh. Tímto způsobem by došlo i k částečnému ozelenění střechy objektu. Toto řešení by mělo být více životaschopné než umístění zeleně do květináčů či úzkého pásu na okraji
střechy, který by (pokud nedojde ke zmenšení prostoru pro parkující vozidla) byl šířky cca 0,20 m a to ještě
by byl částečně kryt svodidlem. Předpoklad investora, že tuto zeleň budou udržovat majitelé parkujících
vozidel mi připadá stejně málo pravděpodobný, jako to, že i po případné výstavbě automatické závlahy by
toto zařízení bylo stále udržováno investorem v provozuschopném stavu (objekt bude bez stálé obsluhy).
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Obrázek 13 – Vzory možného řešení vedení popínavé zeleně u objektu garáží – strana východní a západní

Obrázek 14 – Vzory možného řešení vedení popínavé zeleně u objektu garáží – strana jižní a severní – vedeno okolo nájezdových ramp

Při navrhovaném rozsahu popínavé zeleně lze podél západní strany vyčlenit délku ozeleněných stěn 39,0 m, podél jižní stěny 5,0 a podél východní strany 48,0 m, celkem tedy 92,0 m –
při 10 % redukci na případné potřebné otvory k provětrávání cca 83 m. Při započtení popínavé zeleně jako zeleně ostatní vyjde pak koeficient zeleně celkem 34,8 % (při uvažování požadovaného
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minimálního koeficientu 25 % - při použití minimálního koeficientu 30 % by vyšel koeficient zeleně
36,1 %). Při použití popínavé zeleně na jižní a severní straně (přes rampy) bude rozsah zeleně
mnohem větší, výpočet koeficientu zeleně to ale již neovlivní.

Obrázek 15 – Výřez ze situace navrhovaných sadových úprav

Tabulka 7 – Výpočet koeficientu zeleně
plocha
započítatelná plocha
započítaná plocha procenta
stromy (ks)
2
2
2
(m )
(m )
(m )
BILANCE ZELENĚ-Garáže Jeremiášova
malý
střední
velký
z celku
Celková plocha areálu
2 493,0
100,0%
--Zeleň na rostlém terénu
Výsadba stromů a keřů v trávníku
712,0
--712,0
28,6%
Travnatá hřiště
0,0
0,0
0,0
0,0%
Popínavá zeleň
0,0
--0,0
0,0%
--Stromy na rostlém terénu
--0
0
0
0,0
0,0
0,0%
712,0
28,6%
Zeleň na na rostlém terénu celkem
Ostatní zeleň
Mocnost zeminy nad 0,15 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 0,30 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 0,90 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 1,5 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 2,0 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Popínavá zeleň
41,5
249,0
155,8
6,3%
--Stromy na zpevněných plochách
--0
0
0
0,0
0,0
0,0%
Ostatní zeleň celkem
155,8
6,3%
Zeleň započítaná celkem
867,8
34,8%
Poměr započítané plochy zeleně na rostlém terénu k požadované ploše zeleně na rostlém terénu
152,3%
Poměr započítané plochy ostatní zeleně k ploše ostatní zeleně dle ÚP MHMP
100,0%
Započítávaná plocha stromů na rostlém terénu (procenta z celkové plochy zeleně na rostlém terénu)
0,0%
Započítávaná plocha stromů na zpevněných plochách (procenta z celkové plochy zeleně na zpevněných plochách)
0,0%
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II.2.3.7. „D.I.8. Vlivy na krajinu, krajinný ráz“
Lze souhlasit s názorem, že vhodné pohledové řešení dvoupodlažního objektu s případným zakomponování zeleně a popínavé zeleně nemůže krajinnému rázu lokality uškodit, spíše naopak. Dle zapracovaných podkladů z projektu garáží je zřejmé, že této problematice nebyla v projektové dokumentaci věnována detailní pozornost. Protože se jedná o řešení, která spadají svým charakterem spíše do úrovně
projektu pro stavební povolení, jsou potřebné požadavky zahrnuty do návrhu stanoviska.

II.2.3.8. „D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky“
Komentář, že výstavbou garáží bude nahrazena stávající asfaltová parkovací plocha není zcela
přesný, protože část parkoviště zůstane ve funkci. Tato citace nemá ale přímí vliv k problematice řešené
touto kapitolou Dokumentace. Likvidaci části asfaltového parkoviště není nutno považovat za zajímavý
negativní vliv na hmotný majetek, proto není potřeba tuto kapitolu přepracovávat.

II.2.3.9. „D.I.10. Soulad s územním plánem“
Přestože MČ Praha 13 vydal stanovisko o souladu záměru s ÚPn HMP, mohl zpracovatel Dokumentace v této kapitole konstatovat, že návrh zadání uvedené potřebné změny (Z946/05) nebyl usnesením ZHMP č.17/06 ze dne 29.4.2004 schválen a tudíž, že navrhovaný záměr zasahující stavbou do monofunkční plochy IZ, není z tohoto důvodu v souladu se schváleným ÚPn HMP.

Dle uvedeného poměrového rozboru celé plochy objektu k ploše umístění v ploše OV by mělo
být pro místní obyvatele vyčleněno z celkového počtu 159 míst minimálně 34,2 parkovacího místa (ve výpočtu je uveden potřebný počet 36 parkovacích stání). Tento princip rozdělení ale nemá žádnou oporu
v oficiálně schváleném dokumentu, vychází pouze z určitého „logického“ přístupu. Domnívám se proto, že
nelze tímto způsobem určit minimální potřebný počet parkovacích stání pro rezidenty. Vhodnější by mohlo
být např. určení minimálního počtu parkovacích míst pro rezidenty v množství odpovídajícímu počtu parkovacích míst zrušených navrhovanou výstavbou, nebo respektovat požadavek MČ Praha 13 k Oznámení (při
dříve uváděných 34 parkovištích na střeše požadoval 19 parkovacích míst na terénu, tj. celkem 53 volných
parkovacích míst.

II.2.3.10. D.II. Komplexní charakteristika vlivu záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Použití uvedené metodiky umožňuje velmi dobře rozklíčit významné a méně významné problematiky což lze v každém případě přivítat. Problémem může být správné pochopení všech uvedených informací, protože se jedná o hodnocení, která nejsou obecně známá. Při použitích těchto způsobů hodnocení je
potřeba uvést podrobný postup matematického modelu zpracování a provedení výpočtů. Jinak může snadno dojít k nepochopení uvedených fází výpočtu či vstupních parametrů (viz vyjádření ing. Hejhálka). Tím se
postup posouzení stává značně neprůhledný a tak může postrádat na důvěryhodnosti.
Provedené posouzení potvrdilo skutečnosti vyplývající ze samostatných hodnocení jednotlivých
problematik, že nejvíce negativně se záměr projevuje ve vlivu na flóru a ve změně využívání lokalit.
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II.2.3.11. D.III. Charakter environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
V závěru této části bylo možno uvést, že pro tento typ výstavby je v této lokalitě pro minimalizaci
environmentálních rizik zcela dostatečný standardní kontrolní mechanizmus při povolování stavby a její
následné kolaudaci.

II.2.3.12. D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů
při hodnocení vlivů
V této kapitole není komentován způsob zajištění údajů o dopravních intenzitách. Při hodnocení
vlivu na ovzduší a hluk byly (dle komentářů zpracovatelů) použity údaje od ÚDI. Vzhledem k rozsahu a
charakteru stavby lze souhlasit se způsobem zpracování a rozdělení intenzit dopravy od provozu garáží.
Uvedené metody i způsob zpracování a prognózování je v souladu s vhodnými metodikami používanými při hodnocení obdobných areálů. Ze strany zpracovatele posudku není k uvedeným postupů a
metodikám připomínek. Výpočet rozptylové studie byl realizován softwarem SYMOS´97, verze 2003, který
je určen pro modelování znečištění ze stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší. Metodika,
kterou software SYMOS´97 používá při modelování znečištění, byla schválena Ministerstvem životního
prostředí a byla vydána dne 15.dubna 1998 ve Věstníku MŽP č. 3/1998, jako Metodický pokyn odboru
ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí České republiky - Výpočet znečištění ovzduší z bodových
a mobilních zdrojů „SYMOS´97“, proto není ani k použití této metodiky připomínek.

II.2.3.13. D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly
při zpracování dokumentace
Tato kapitola byla zapracována v dostatečném rozsahu.

II.2.3.14. „G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru“
V této kapitole je opět chybně uveden počet navržených parkovacích míst – 151 místo 159. Nelze
komentovat tvrzení, že dočasným záborem bude dotčeno 47÷49 dnešních parkovacích míst, protože není
přesněji uvedeno z jaké plochy se vychází. Vzhledem k tomu, že stavbou rušený počet parkovacích míst
může být až 57 a dočasný zábor by měl být větší, vypadají uvedená čísla podhodnocená. Odstavec o variantách provozu 1 a 1max. není jinde v textu vysvětlen a nelze jej tedy hodnotit i když s celkovým závěrem, že
při hodnocení byly použity nadsazené hodnoty dopravy z garáží lze souhlasit.
Do této kapitoly by bylo dobré zařadit i komentář již dříve vytypovaných významných vlivů stavby
– dopady na zeleň a využití území. Vhodné je i doplnění této kapitoly alespoň schématickým obrázkem
navrhované výstavby.
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II.2.4. Závěrečné shrnutí správnosti zpracovaných údajů
Při závěrečném vyhodnocení vlivů na jednotlivé složky ŽP (kap. D.) není v některých případech
při hodnocení jednotlivých problematik uveden názor zpracovatele, zda je možno z pohledu hodnoceného
vlivu s výstavbou souhlasit, nebo zda jsou vzniklé vlivy únosné či přijatelné.
Zpracovatel Dokumentace využil možnosti nezpracovávat podrobně ty vlivy na životní prostředí,
které v tomto případě nebudou prakticky navrhovanou investicí v daném území ovlivněny. U některých
problematik jsou uvedeny až závěrečná hodnocení, která vycházejí ze zkušeností zpracovatele a znalostí
místních poměrů. V některých případech by bylo vhodnější, ale tyto skutečnosti, ze kterých se vychází
uvést, protože je pak snazší ověření uváděných závěrů a to i u takovéto relativně jednodušší akce. Protože
ale ověření a rozbory provedené v rámci zpracování posudku potvrdily v zásadě významné závěry, které
mohou ovlivnit rozhodnutí o přijatelnosti či nepřijatelnosti navrhované výstavby z pohledu jejích dopadů na
životní prostředí, nebylo potřebné a účelné vracet Dokumentaci k přepracování. Dokumentace, po prověření některých problematik, poskytla dostatečný podklad pro rozhodnutí o přijatelnosti či nepřijatelnosti navrhovaného záměru. Požadavky na dopracování Dokumentace v některých problematikách, uvedené v některých vyjádřeních, je možno zpracovat v dalších stupních projektové přípravy stavby. Je v současných
technických možnostech aby investor provedel taková opatření, aby požadované limity životního prostředí
byly splněny. Pokud potřebná opatření a prověření v dalších stupních projektové přípravy neprovede je
plně v kompetenci stavebního úřadu mu z důvodů nesplnění podmínek výstavby zakázat.
Pro lepší názornost komentářů a orientaci v provedených hodnoceních by bylo vhodné umístit do
vlastního textu do Dokumentace doprovodné grafické přílohy. Tento přístup je ale obvykle úzce vázán na
podklady dodané investorem jejichž forma a kvalita občas značně znesnadňuje optimální názorné zpracování Dokumentace.

II.3. Pořadí variant
Z pohledu zák. č.100/2001 Sb. byla akce investorem předložena a v Dokumentaci zpracována
bez variant.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahující státní hranice
Posuzovaný záměr nebude producentem žádných vlivů, které by mohly zasahovat přes státní
hranice.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
III.1. Stručný popis technického a technologického řešení
Navrhován je třípodlažní objekt se dvěmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Za nosnou
konstrukci objektu garáží je navržen monolitický železobetonový skelet s vloženými ztužujícími stěnami. V
podélném a příčném směru je tuhost nosného konstrukčního systému zajištěna vložením ztužujících stěn
mezi sloupy. Nad úrovní l. nadzemního podlaží budou obvodové zdi z cihelného režného zdiva a budou
opatřeny omítkou. Z důvodů pohltivosti hluku je doporučena dvouvrstvá omítka s hrubší strukturou. Nátěry
venkovních betonových konstrukcí včetně nájezdových ramp a venkovní fasáda budou bílé.
Dělící stěny mezi jednotlivými boxovými stáními jsou navrženy ze siporexových panelů. Boxová
stání jsou uzavřena ocelovými vraty osazenými do připravených úhelníkových ocelových zárubní ukotvených na výšku podlaží z boční strany osazených U profilech.
Rozměry sloupů jsou po celé výšce stejné 40x40 cm. Stropní konstrukci tvoří monolitická železobetonová deska tloušťky 20 cm. Úpravou podlahy bude vytvořena povrchová vrstva pancéřové betonové
podlahy, která odolává středně velkému až těžkému provoznímu zatížení. Střešní parkovací plocha bude
opatřena při vjezdu dálkově ovládanou závorou, typovým silničním svodidlem po obvodě atiky střechy, voda
bude odváděna střešními žlaby.
Tyto hromadné garáže budou jako veškeré garáže vystavěné firmou Staveg realizovány jako garáže s přirozeným větráním ve fasádách, přičemž jednotlivé boxy jsou řešeny tak, aby byly příčně provětrávány. Ve fasádách jsou řešeny provětrávací otvory svisle od podlahy ke stropu v ploše odpovídající dle
normy počtu jednotlivých boxů.
Maximální délka garáže v podélném směru je 46 m, v příčném směru na severní straně 36 m.
Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 2,65 m a 2,5 m.
Povrch podlah včetně soklu o výšce 150 mm bude upraven nátěrem odolným proti olejům, benzinu a solím a bude zároveň otěruvzdorný.
Střecha bude konstrukčně upravena pro parkování.

Úroveň l. n.p. je přístupná pomocí vyrovnávací rampy s převýšením cca 0,3 m a sklonem maximálně do 9 %.
Mimo l. nadzemní podlaží jsou zbývající podlaží přístupná po venkovních rampách. Na straně severní je rampa tvořena železobetonovou mostní konstrukcí umožňující vjezd do 2. nadzemního podlaží. Na
straně jižní je rampa do 1. podzemního podlaží zahloubená do terénu ukončena dvěma odvodňovacími
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žlaby. Konstrukce vjezdových ramp je obdobná jako pro komunikace s lehkým provozem osobních automobilů.
V rozích západní stěny (do Jeremiášovy ulice) budou před fasádou 2 ocelová točitá požární
schodiště.
Izolace pod podlahou l. podzemního patra plní funkci hydroizolace, a zároveň zabraňuje prosakování ropných produktů. Bude použita folie z PVC tloušťky 2,5 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
chráněna geotextilií.
Objekt bude napojen novou přípojkou na dešťovou kanalizaci a elektro přípojkou na kabel vedený
ze sousedící trafostanice.

III.2. Výčet dotčených obcí
Patrové garáže mají být umístěny mezi ulicí Hábovou a Jeremiášovou cca naproti původně plánovanému napojení nové ulice Jinočanské na stávající ulici Jeremiášovu.
Vzhledem k charakteru záměru budou bezprostřední přímé vlivy jeho výstavby a provozu působit
jen v bezprostředním okolí garáží.
Dotčenou obcí budou proto jen Stodůlky v Praze 13.

III.3. Úroveň technického řešení z pohledu vlivů na životní prostředí
Technické řešení je srovnatelné s obdobnými stavbami, které jsou nyní realizovány na panelových sídlištích. Oproti některým jiným garážím má navíc podzemní patro a všechna stání v objektu boxová.
Toto řešení umožňuje menší rozsah záboru a zvyšuje komfort parkování. Navržená údržba pomocí mobilních zařízení (a tím nenapojení objektu na splaškovou kanalizaci) minimalizuje možnost kontaminace odpadních vod při haváriích. Některé technické problematiky nebylo možno z podkladových materiálů ověřit,
nebo nejsou zatím v projektech podrobně rozpracovány. Převážně se jedná o požadavky standardně řešené v procesu povolování výstavby, které není potřeba řešit v procesu EIA. Ostatní požadavky jsou začleněny do podmínek povolení výstavby.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
IV.1. „Územně plánovací opatření“
Tato kapitola není v Dokumentaci zařazena. Její zařazení považuje za vhodné, protože stavba
není v souladu se stávajícím platným ÚPN HMP, jelikož zasahuje do monofunkční plochy IZ. Tento stav
měl být napraven změnou ÚPn HMP, která je evidována po č.Z946/05. Současně je na toto území podána
změna č.662/05, která navrhuje změnu ozeleněných ploch v tomto území kategorie SVO, OV a IZ na plochu PP. Návrh zadání obou uvedených změn nebyl usnesením ZHMP č.17/06 ze dne 29.4.2004 schválen.
Při stávajícím návrhu objektu garáží je proto potřeba získat změnu ÚPn HMP.
Definitivní řešení problematiky povolení či nepovolení stavby z důvodu nesouladu s ÚPn HMP je
na orgánu vydávajícím rozhodnutí o umístění stavby. Na problematiku souladu s ÚPn HMP je upozorněno
v kap. D.I.10 Dokumentace, proto řešení v Dokumentaci nepovažuje za zásadní nedostatek.

IV.2. „Technická opatření“
IV.2.1. „Fáze přípravy stavby“
Požadavek na prověření dostatečné zvuková izolace oken okolní obytné zástavby, aby byly splněny hygienické podmínky pro výstavbu je uveden až v kapitole „fáze výstavby“. Domnívám se, že prověření je nutné provést nejpozději před započetím výstavby v rámci projektové přípravy stavby, aby případná
ochranná opatření byla před započetím stavby funkční.
Doporučení na zajištění odpovídajícího počtu parkovacích míst pro potřeby funkční plochy OV je i
v duchu připomínek Prahy 13 změněn na požadovanou podmínku výstavby.
Připomínky 2 a 5 jsou dnes standardně řešeny v procesu povolování výstavby a v tomto případě
se nedomnívám, že je nutno klást na ně zvýšené nároky.
Ostatní požadavky jsou zapracovány do návrhu stanoviska. Výčet uvedený v Dokumentaci byl
doplněn ještě o podmínky vycházející z připomínek jednotlivých vyjádření k Dokumentaci a z dalších požadavků zpracovatele posudku. Celkový počet 6-ti požadavků v Dokumentaci byl v návrhu stanoviska rozšířen na 10 požadavků.
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IV.2.2. „Fáze výstavby“
S požadavky souhlasím a jsou převzaty do návrhu stanoviska. Některé nejsou přesně citovány,
protože jsou součástí rozšířenějšího požadavku na danou problematiku. Celkový počet 16 požadavků
v Dokumentaci byl v návrhu stanoviska rozšířen na 20 požadavků.

IV.2.3. „Fáze provozu“
Uvedený požadavek je převzat do návrhu stanoviska.

IV.2.4. „Kompenzační opatření“
Tyto požadavky nebyly v Dokumentaci samostatně vyčleněn, i když požadavek na zajištění náhradní zeleně, za rušenou zeleň je v požadavcích zmiňován a zároveň je částečně uveden požadavek na
zajištění volných parkovacích míst pro rezidenty. Považuji umístění kompenzačních požadavků do samostatné kapitoly za přehledné a vhodné, proto je takto řešen i návrh stanoviska.
Protože hlavní kompenzační opatření jsou v Dokumentaci zmiňován, nepovažuji nezařazení této
kapitoly za významný nedostatek.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI
V.1. Vyjádření
K vyjádření k posuzované dokumentaci byly dle § 8 odst. 2 zák.č.100/2001 Sb. vyzvány příslušným úřadem následující obce a orgány státní správy :

V.1.1. Dotčený územní samosprávní celek
Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00, Praha 13

V.1.2. Dotčené správní úřady
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2, 128 01
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01, Praha 1
Magistrát hl.m.Prahy Odbor životního prostředí, Řásnovka 8, Praha 1, 110 01
Hygienická stanice hlavního města Prahy pobočka Praha – západ, Štefánkova 17, Praha 5,
150 00
ČIŽP Oblastní inspektorát Praha, Dělnická 12, Praha 7, 170 04

V zákonem stanovené lhůtě obdržel příslušný orgán vyjádření od všech vyzvaných dotčených
správních úřadů.

V.1.3. Vyjádření veřejnosti –
Příslušný úřad obdržel tyto vyjádření veřejnosti od :
Ing. Zdeněk Hejhálek
p. Radan Dolejš
Mgr. Olga Sedláčková, MBA
Ing. Jiří Jungmann

V.1.4. Seznam jednotlivých vyjádření Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00, Praha 13
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2, 128 01
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01, Praha 1
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Magistrát hl.m.Prahy Odbor životního prostředí, Řásnovka 8, Praha 1, 110 01
Hygienická stanice hlavního města Prahy pobočka Praha – západ, Štefánkova 17, Praha 5,
150 00
ČIŽP Oblastní inspektorát Praha, Dělnická 12, Praha 7, 170 04
Ing. Zdeněk Hejhálek
p. Radan Dolejš
Mgr. Olga Sedláčková, MBA
Ing. Jiří Jungmann

Kopie jednotlivých vyjádření jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto posudku.

V.2. Vyhodnocení připomínek
V následujícím textu je vždy nejprve uvedena kopie komentované části příslušného vyjádření případně souhrnný popis připomínky či souboru připomínek (uvedeno kurzívou), a za ním komentář zpracovatele posudku (obyčejným písmem).

V.2.1. Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00, Praha 13

S požadavky se souhlasí a jsou zapracovány do návrhu stanoviska s jednou výjimkou. Prostor
mezi svodidly a využitelným okrajem střechy je dle poskytnutých výkresů cca 0,20 m a to ještě by byl částečně kryt svodidlem. Jedná se o příliš malý prostor pro intenzivní udržovanou zeleň. Doporučuji zajištění
většího podílu zelených prostor řešit osázením popínavé zeleně okolo vlastního objektu. Toto řešení by
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mělo být více životaschopné než umístění zeleně do květináčů či úzkého pásu na okraji střechy (pokud
nedojde ke zmenšení prostoru pro parkující vozidla). Podrobnosti návrhu řešení zeleně viz. Kap. II.2.3.6.
posudku.

Životní prostředí je dnes již čím dál víc chápáno jako celek, ne jen pouze jako dílčí vlivy vybraných parametrů životního prostředí. Zde je jednoznačné, že zrušením volných parkovacích míst dojde (v
případě jejich nedostatku v nejbližším okolí) ke značnému narušení faktoru pohody místních obyvatel. Není
uvedeno, zda požadavky uvedené Prahou 13 ve vyjádření k Dokumentaci i předcházející k Oznámení vycházejí z podrobných rozborů vlivů zrušení parkovacích míst na potřeby parkování místních obyvatel, nebo
zda byly určeny odborným odhadem. Do stanoviska je vložen požadavek na investora, aby zajistil dostatečný počet zdarma využitelných parkovacích míst. Podrobnější rozbor této problematiky je v kap. II.2.3.1.
posudku.

Z citovaného vyjádření (které bylo zpracováno k Oznámení hodnocené akce) se jedná o tyto body ze
Závěru vyjádření:
Bod 3 …. Stavba garáží bude ozeleněna použitím popínavých rostlin
Bod 4.b. – Na střeše objektu zřídí investor bezplatné parkoviště z důvodů záboru stávajících volných
míst na rostlém terénu
Bod 4.C. – V parkovacím zálivu ul. Hábova ….. musí být zachována volná parkovací stání v počtu minimálně 19 stání
S požadavkem na využití popínavé zeleně se souhlasí a je začleněn do návrhu stanoviska.
Souhlasí se s tím, aby investor zajistil bezplatné parkování pro rezidenty. Podrobnější rozbor této
problematiky je v kap. II.2.3.1. posudku. Z tohoto rozboru vyplývá, že navržený počet 13 parkovacích míst
na terénu by měl být dostatečný a to i proto, že v oznámení požadovaný počet volných parkovacích stání
(34+19=53) je nyní splněn (42+13=55). Tento požadavek je začleněn o návrhu stanoviska.
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V.2.2. Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2, 128 01
V tomto vyjádření je prakticky pouze uveden požadavek, aby bylo respektováno stanovisko místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (Hygienické stanice hl.m.Prahy).
Bez komentáře.

V.2.3. Hlavní město Praha Magistrát hl.m.Praha sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Hradčanské náměstí 8, Praha 1, 118 54
Vyjádření hl.m. Prahy se kromě úvodní části, ve které je popsán hodnocený záměr sestává
z hodnocení akce z 15 problematik.
Z hlediska ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu,
z geologického hlediska, z hlediska nakládání s odpady, zásobování vodou, odkanalizování a vodních toků,
zásobování teplem, zemním plynem, elektrickou energií a telekomunikací nejsou uvedeny žádné připomínky, nebo se jedná o upozornění na požadavky, které jsou a budou standardně požadovány v procesu povolování obdobných staveb a není proto potřeba na ně v procesu EIA poukazovat a požadovat plnění specielních požadavků.
Dále jsou komentovány ostatní vyjádření hl.m.Prahy.

Z uvedeného sdělení plyne, že záměr není v současné době v souladu s ÚPn HMP a pravděpodobně nebudou schváleny změny, které by k souladu přispěly. Tato skutečnost by měla být zcela zásadní
v procesu rozhodnutí o umístění stavby. Proces EIA nerozhoduje o souladu s ÚPn HMP, a nemá proto
pravomoc investiční záměr z důvodu tohoto nesouhlasu zamítnout.
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Výpočet hluku z výstavby je proveden standardní metodou. Je uvažován nejméně příznivý stav,
který je spočítán pro nejexponovanější bod. Ve výpočtu je zahrnut typ terénu odrazivý, což staví výpočet na
stranu bezpečnosti. Doby použití technologie jsou ve studii uvedeny (tabulky Použité stroje a Hluk při výstavbě) a do výpočtu zahrnuty. Odrazy od budov jsou nevýznamné, také proto, že směrem k Jeremiášově
ulici nejsou žádné budovy a obytný dům v Hábově ulici má dostatečně členěnou fasádu.

Jedná se prakticky o stejnou připomínku, jako MČ Prahy 13, tato problematika je zahrnuta do návrhu stanoviska.

S první částí připomínky se souhlasí, protože uvedení všech dopravních informací do této kapitoly umožňuje snazší orientaci v dopravní problematice a v rozsahu vyvolané dopravy. Podrobnější rozbor je
uveden v kap. II.2.1.6. tohoto Posudku.
Řešení připomínek uvedených v odstavci 2 a 3 nespadá do kompetence procesu EIA, nicméně je
nutno konstatovat, že z materiálů přiložených v Dokumentaci prakticky nelze dodržení požadovaných sklonů a případnou kolizi ramp s kanalizací ověřit.
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V.2.4. Magistrát hl.m.Prahy Odbor životního prostředí, Řásnovka 8, Praha 1
OŽP MHMP předal vyjádření ze dne 13.12.2002 vydané pod č.j.MHMP083600/2003/002/OZP/VI. V tomto vyjádření jsou uvedeny stanoviska těchto referátů - zemědělského
půdního fondu, lesů a lesního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany
přírody a krajiny, myslivosti a ochrany vod.
Odbor ochrany zemědělského půdního fondu, lesů a lesního hospodářství a myslivosti - Dokumentace bez připomínek.
Bez komentáře.

Odbor odpadového hospodářství –
S rozsahem zpracování této problematiky se souhlasí a jsou dále uvedeny požadavky pro další
stupně projektové přípravy stavby.
Uvedené požadavky není potřeba z pohledu vlivu na životní prostředí komentovat a souhlasí se s
nimi.

Odbor ochrany ovzduší –
Po komentáři změn, ke kterým došlo v rozsahu záměru (snížení objektu garáží oproti návrhu
v Oznámení o jedno patro, tzn. praktická redukce o 34 parkovacích míst) je po posouzení vysloven
souhlas se zpracovaným hodnocením vlivu investice na kvalitu ovzduší se závěrečným konstatováním,
že vliv výstavby bude na kvalitu ovzduší malý a neovlivní výrazně stávající stav. Dále je uvedeno, že se
již netrvá na použití nuceného větrání objektu garáží.
S hodnocením se souhlasí.

Ochrana přírody a krajiny V první části vyjádření je upozornění na již několikrát komentovanou kolizi objektu s plochou
IZ a konstatování, že bude nutno provést kompenzační opatření – náhradní vysadbu zeleně za kácené
stromy.
V následujícím odstavci se uvádí :
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Je jednoznačné, že problematice zeleně je nutno věnovat v tomto případě zvýšenou pozornost.
Umístění kontejnerů při okrajích střechy by ale znamenalo zásah do počtu parkovacích míst na střeše, což
není v tomto případě žádoucí. Po prověření problematiky zeleně je v tomto posudku uveden návrh na využití popínavé zeleně viz. Kap. II.2.3.6. posudku. Při použití vhodných druhů by zeleně rozsah uvedený na
schématech mohl být dosažen za 3 roky.

Z hlediska ochrany vod –

K navýšení odtoku po výstavbě garáží by došlo vlivem nárůstu zpevněných ploch o 1 073 m2, tzn.
zvýšení odtoku by bylo cca 415 m3/rok. S doporučením zvýšení nakládání s dešťovými vodami se souhlasí
a navržené řešení zeleně s popínavou zelení okolo objektu by mělo tento požadavek prakticky automaticky
plnit.
Při odvádění přebytečných dešťových vod do dešťové kanalizace je nutno kromě jiného splnit požadavky Městských standardů vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl.m.Prahy. V souladu
s tímto předpisem není nutno v tomto případě instalovat na přípojce dešťové kanalizace pro vody ze střechy
parkoviště odlučovač lehkých kapalin (dříve ropných látek), proto výše uvedený požadavek není začleněn
do návrhu stanoviska.

V.2.5. Hygienická stanice hlavního města Prahy pobočka Praha – západ, Štefánkova 17, Praha 5, 150 00
Ve vyjádření se uvádí, že po prověření Dokumentace a dvou doplňujících dodatků nejsou k navrhovanému záměru připomínky.
Dodatky komentované ve vyjádření byly zpracovány až na základě požadavku hygienické stanice, proto jsou komentovány v samostatné části tohoto posudku. Výsledky doplňujících výpočtů jsou uvedeny v kap. II.2.3.3.
Vyjádření hygienické stanice bez komentáře.
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V.2.6. ČIŽP Oblastní inspektorát Praha, Dělnická 12, Praha 7, 170 04
ČIŽP předal vyjádření ze dne 16.8.2004. V tomto vyjádření jsou uvedeny stanoviska těchto
oddělení - odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny a ochrany vod.
Oddělení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany vod nemají k Dokumentace
žádné připomínky.
Bez komentáře.

Oddělení ochrany přírody s předloženou Dokumentací nesouhlasí a své připomínky shrnulo do
tří bodů.

Uvedený požadavek na vyšší podíl domácích dřevin se jeví jako problematický, protože se jedná
o extrémní stanoviště podle rušné komunikace, kde je nutné brát v úvahu i zimní solení. Použitý sortiment
tedy bude muset být vybírán především s ohledem na tuto skutečnost. Navíc se jedná o silně urbanizované
prostředí, kde i podle územního plánu má být umístěna zeleň IZOLAČNÍ, tedy zeleň s důrazem na funkci
hygienickou, nikoliv „ekologickou“, území není součástí žádného prvku ÚSES. Současný charakter lokality
vůbec neodpovídá představě refugia ornitofauny – dřeviny, které zde rostou, jsou převážně velmi mladé,
bez dutin vyhledávaných doupnými ptáky a rovněž jejich koruny jsou zatím nízké a velmi řídké a neposkytují prostor k zahnízdění. Bylinná vegetace je pravidelně kosena, plocha je navštěvována psi a kočkami. Ani
ptáci hnízdící na zemi zde proto nenacházejí vhodné stanoviště.
Názor na topoly černé podle Jeremiášovy ulice je velmi zúžené. Bezesporu původní, hybridizací
nedotčený topol černý rostoucí na vhodném stanovišti zaslouží významnou pozornost. V daném případě
však tyto stromy nerostou na stanovišti, které by odpovídaly jejich ekologickým nárokům. Topol černý se
přirozeně vyskytuje na STG 1-3 BC 5, to znamená na mezotrofně nitrofilních substrátech v mokré řadě.
Dané stanoviště je podle mapování pro účely ÚSES zařazeno do STG 2 BD 3, to znamená mezotrofněba_______________________________________________________________________________________
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zický substrát v normální hydrické řadě. Mimo to je topol černý krátkověkou dřevinou trpící častými zlomy a
v blízkosti frekventované komunikace je tedy nevhodný.
Alespoň jednoduchý faunistický průzkum by měl být bezesporu samozřejmou součástí dokumentace. V daném případě, s ohledem na silně pozměněné abiotické stanovištní podmínky i chudou, pravidelně
kosenou vegetaci, pohyb psů, dětí a silný automobilový provoz, však nelze oprávněně očekávat žádné
pozoruhodné nálezy.
Na základě uvedených skutečností nepovažuji přepracování Dokumentace z uvedených důvodů
za účelné.

S nesouhlasem navrženého rozsahu kácené stávající zeleně se souhlasí, požadavek na řešení
této problematiky je začleněn do návrhu stanoviska, kde je zároveň uveden požadavek na zpracování definitivních sadových úprav i ve spolupráci s ČIŽP, tak aby bylo možno pro tuto lokalitu vybrat optimální skladbu dřevin.

V.2.7. Připomínky Ing. Zdeňka Hejhálka

Usnesením ZHMP č.17/06 ze dne 29.4.2004 nebyl schválen návrh zadání změny č.Z946/05, která by zajistila soulad ÚPN HMP s navrhovaným záměrem. Protože ale proces EIA nebyl investorem ukončen, je nutno v souladu se zákonem a v něm stanovenými termíny v procesu EIA dále pokračovat.

Uvedená tabulka je pouze metodickým mechanizmem pro stanovení jednoho z hodnotících kriterií – koeficientu významnosti, který je součástí použité metody hodnocení. Komentář použití této metody je
uveden v kap.II.2.3.10. tohoto posudku.

Ve směru k navrhovanému prostoru výstavby je umístěno více jak 200 oken. V rámci zpracování
projektu pro stavební povolení bude investor povinen provést detailní výpočty staveništního hluku nejlépe
na základě konkrétního podrobného projektu organizace výstavby (ve kterém bude i organizace nasazení
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jednotlivých strojů). Na základě tohoto detailního výpočtu budou v případě potřeby prověřena okna bytů, u
kterých by mohlo dojít k překračování povolených hygienických limitů. Pokud bude chtít investor výstavbu
realizovat, bude nucen okna, která nevyhoví vyměnit. Tento přístup je v Praze dnes již běžně používán.

V současné době je mezi stávajícím objektem u ulice Jeremiášové a protihlukovým valem mezera
o délce cca 65 m (prakticky prostor mezi povrchovým parkovištěm a ulicí Jeremiášovou). Po výstavbě
vzniknou dvě mezery – mezi stávajícím objektem a garáží cca 14,5 m a mezi garáží a protihlukovým valem.
Tuto mezeru lze vhodnou konfigurací protihlukového valu ještě zmenšit (požadavek na její zmenšení je
vložen v návrhu stanoviska). Z uvedených poměrů je zřejmé, že výstavbou navrhovaného objektu musí
dojít (ve srovnání se stávajícím stavem) k utlumení hluku od provozu v ulici Jeremiášové. Že tento předpoklad potvrdily provedené výpočty není tedy nic překvapujícího.
Podle dendrologického průzkumu jsou všechny stromy mladší 20-ti let, přičemž průměrný věk se
pohybuje okolo 10÷15-ti lety. Je zcela pravda, že náhradní výstavba mimo lokalitu nemůže místním obyvatelům likvidovanou zeleň kompenzovat, a proto by měl investor kompenzace místním obyvatelům nabídnout. Problematika rozsahu kácené zeleně a nově navrhované výsadby je podrobně komentována
v kap.II.2.3.6. a podmínky jsou včleněny do návrhu stanoviska.

V souladu s požadavkem MČ Praha 13 je do návrhu stanoviska vložen požadavek na zajištění
neplacených parkovacích míst pro rezidenty. Podrobný rozbor této problematiky je uveden v kap. II.2.3.1.

V posledním bodu vyjádření je vysloven návrh na zamítnutí výstavby garáží a stanovisko zpracovatele připomínek, že trvá na svých připomínkám podaných 17.6.2003 k Oznámení této akce.
Připomínky k Oznámení byly komentovány zpracovatelem Dokumentace v její samostatné příloze. Jedná se vesměs o připomínky, které jsou nejen v tomto vyjádření, ale jsou vesměs komentovány i
ostatními zpracovateli připomínek a zohledněny v návrhu stanoviska. Návrh na zamítnutí výstavby byl
v posudku prověřován.
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V.2.8. Připomínky p. Radana Dolejše

Informace o Dokumentaci byly na MĆ Praha 13 vyvěšeny od 26.7.2004 do 30.8.2004. Zákonem
požadovaná lhůta byla tedy dodržena.

V ostatních vyjádření místních obyvatel se uvádí, že na parkovišti parkuje 80-100 aut (ing. Hejhálek), kapacita je 75 parkovacích míst (Ing. Jungman). Při místním šetření (25.9.2004 – sobota odpoledne)
parkovalo na parkovišti 46 aut, proto se myslím, že zde zcela jistě parkuje pravidelně více než uváděných
30 aut.
Navrhovaná kapacity garáží je nyní 159 parkovacích míst pro automobily a 2 pro motorky a dále
je navrženo 13 parkovacích míst na terénu. Náhradou za zmizelou plochu pro parkování by měly být volná
parkovací místě na střeše objektu a na terénu, tj. 55 parkovacích stání. Podle zkušeností z jiných sídlišť
v Praze lze zcela jistě odvodit, že část místních obyvatel využije nová garážová stání, proto by ke „zmizení“
parkovacích stání dojít nemělo. Podrobnější komentář viz. kap. II.2.3.1.

Navrhovaný objekt má mít dvě nadzemní patra. Architektonické řešení těchto objektů lze navrhnout tak, aby neovlivňovalo negativně stávající lokalitu. Definitivní řešení pohledových částí objektu bude
zpracováváno v projektu pro stavební povolení, kde je možno definitivní návrh ovlivnit. Některé požadavky
na řešení pohledové části objektu jsou začleněny do návrhu stanoviska.
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Problematika negativních dopadů výstavby na stávající zeleň je podrobně řešena v dalších částech tohoto posudku a do návrhu stanoviska jsou dány podmínky, které by měly přispět k maximálnímu
zachování zeleně a zelených ploch. Výhled, hlavně z vyšších pater směrem na Třebonice a Řeporyje, bude
zásadně změněn výstavbou, která je zde dle ÚPn HMP plánována a kdy dojde pravděpodobně
k výraznému omezení zeleným ploch a volného výhledu oproti stávajícímu stavu.

Asfaltové křižovatka v Jeremiášově ulici je připravenost pro napojení nové komunikace Jinočanské. Nový návrh napojení je situován jižněji a proto tyto asfaltové plochy by měly být v rámci výstavby této
komunikace zrušeny.
Vybudovaný objekt nejvíce ovlivní výhled z bytů v prvních dvou až tří spodních podlaží objektů.
Výhled do volné krajiny je vždy těžko nahraditelný něčím jiným. Výhled do krajiny z uvedených pater je
omezen konfigurací terénu, stromy a komunikací Jeremiášovou. Hygienické limity pro oslunění těchto bytů
by byl po výstavbě garáží s rezervou splněny a domnívám se, že vhodným pohledovým řešení objektu
garáží včetně osázení popínavé zeleně by výhled mohl být v porovnání s pražskými poměry nadprůměrný,
a proto by nemělo dojít k neúnosnému zhoršení výhledových poměrů. Požadavky na optimalizaci této problematiky jsou začleněny do návrhu stanoviska.

Problematika hluku je podrobně řešena v samostatných částech posudku, je nutno konstatovat,
že provedená hodnocení prokázala, že výstavba objektu garáží i s úpravou protihlukového valu povede
k celkovému mírnému zlepšení hlukových poměrů u obytných objektů v nižších patrech.

Provedená hodnocení vlivu kvality ovzduší prokázala, že se provoz garáží na kvalitě ovzduší
v lokalitě prakticky viditelně neprojeví.
Zpracovaná posouzení nenasvědčují, že by při provozu mělo ke zhoršení kvality bydlení dojít.
Stavební činnost v blízkosti obytné zástavby znamená prakticky vždy změnu stávající stavu. Podmínky
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uvedené v tomto posudku a i dnes již standardně požadované podmínky výstavby v blízkosti obytných objektů umožňují zajistit dodržování hygienických limitů. Zároveň je obvykle přínosem pro zajištění jejich dodržování, když na každé porušení podmínek výstavby upozorní obyvatelé hygienickou službu a stavební
úřad.
Obsazenost garážových parkovišť a placených, pouze oplocených otevřených parkovišť, na panelových sídlištích je v Praze velmi vysoká. Nelze proto objektivně tvrdit, že vybudování garáží nikdo z
přilehlých panelových domů nepoužije. Do podmínek stanoviska jsou začleněny požadavky na volná parkovací místa pro rezidenty, aby se místní obyvatelé nedostaly do (na pražských panelových sídlištích obvyklé) situace, že večer zaparkují stovky metrů od bytu. Podrobný rozbor této problematiky je uveden v kap.
II.2.3.1.

Zvýšení hlavně nákladní dopravy a její vlivy jsou v Dokumentaci vyhodnoceny a do návrhu stanoviska jsou začleněny podmínky pro zajištění dodržení hygienických limitů.
Zajištění dostatečného počtu parkovacích míst pro rezidenty bylo již komentováno a tento požadavek je začleněn do návrhu stanoviska.
Hlučnost v jednotlivých patrech objektů s výstavbou a bez výstavby je zřejmá ze zpracovaných hlukových studií.
Není zřejmé co je myšleno „zbytečnými“ pojezdy. S požadavky na omezení průjezdu ulicí Hábovou, popř. s omezením rychlosti je nutno se obrátit na MČ Praha 13.
Požadované kompenzace jsou uvedeny v návrhu stanoviska, komentář dopravní zátěže a dalších
vlivů provozu stavby je uveden v Dokumentaci a v příslušných kapitolách posudku. Stavební hluk a další
negativní vlivy stavby budou omezeny pouze na období výstavby.

V.2.9. Připomínky Mgr. Olgy Sedláčkové, MBA
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Rozptylová studie uvádí NOx jako emise – přímý výstup ze zdroje. Z hlediska vlivu na životní prostředí pak řeší imise NO2 v souladu s platnou legislativou - je tedy proveden přepočet emisních vydatností
na imisní koncentrace a porovnání imisní koncentrace s imisními limity což je v souladu s platnou legislativou.

Citované vyjádření je od OŽP HMP a bylo vydáno k Oznámení hodnocené akce. Na toto vyjádření reagoval zpracovatel Dokumentace. OŽP HMP vydal nové vyjádření k Dokumentaci, které je komentováno v kap.V.2.4.

Problematika souladu s ÚPn HMP je komentována např. v kap. II.2.3.9. Definitivní rozhodnutí je
plně v pravomoci odboru územního rozhodování. Připomínky k Oznámení byly komentovány v rámci zpracování Dokumentace. Pro jejich doplnění uvádím, že při hodnocení vlivu na kvalitu ovzduší bylo v Dokumentaci při výpočtech uvažováno s 200 auty za den a při hodnocení vlivu na hluk se 183 auty/den.

_______________________________________________________________________________________

Posudek Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí
akce JZM Stodůlky – patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova-Hábová_____________

________________________

47

V.2.10. Připomínky Ing. Jiřího Jungmanna

Respektování požadavků OŽP HMP je řešeno v vyjádření tohoto orgánu k Dokumentaci, komentář těchto připomínek je uveden v kap.V.2.4.
Konkrétní připomínky jsou uvedeny v následujícím textu vyjádření, kde je uveden i komentář
zpracovatele posudku. Výše uvedené obecné konstatování komentováno není.

Z výkresových příloh uvedených v Dokumentaci je zřejmé, že na střeše je navrženo celkem 42
stání.
Pan Dolejš ve svém vyjádření prakticky tvrdí, že využitelnost parkoviště a okolních ulic pro parkování je méně jak poloviční oproti uvedeným číslům. Přestože se domnívám, že skutečnost je blíže k údajům
uvedeným ve vyjádření ing. Jungmana. Nemyslím si, že by v této lokalitě po výstavbě vznikl výrazný nedostatek parkovacích míst – viz rozbor v kap.II.2.3,1. V souladu s požadavkem MČ Prahy 13 je do návrhu
stanoviska vložen požadavek na zajištění volných míst pro rezidenty. Petici, kterou dostal zpracovatel posudku k dispozici podepsala cca 35 % obyvatel. Lze se proto domnívat, že obyvatelé okolních objektů budou na nabídku parkovacích míst reagovat stejně, jako u obdobných objektů v jiných pražských sídlištích.
Tudíž zcela určitě si některá parkovací místa pronajmou. Aby bylo zabráněno opačné (i když jen teoretické
situaci) je do návrhu stanoviska vložena podmínka přednostního nabídnutí parkovacích boxů rezidentům,
což může být i určitou výhodou při situování vybraného parkovacího boxu.
Obrátkovost použitá při posuzování vlivu na ovzduší při 159 parkovacích místech – 1,26 a při
hodnocení vlivu na hluk – 1,15 je na straně bezpečnosti, protože při obvyklém sídlištním provozu se obvykle v Praze pohybuje pod 0,8 (což dokládá i rozbor investora uvedený v Dokumentaci).
Při hodnocení vlivu na ovzduší bylo s dopravou v ulici Hábově počítáno, protože při hodnocení
vlivu na hluk bylo v Hábově ulici počítáno pouze s dopravou vyvolanou provozem garáží, bylo toto hodnocení doplněno o započtení této dopravy. Výsledky tohoto hodnocení jsou uvedeny v kap. II.2.3.3
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Negativní dopad na stávající zeleň je skutečně jedním z nejvážnějších dopadů navrhované stavby a je na něj upozorněno prakticky ve všech vyjádřeních. Odkazuji zde proto na kap. II.2.3.6., kde je tato
problematika podrobně zhodnocena.
Nesoulad s ÚPN HMP je komentován v kap. II.2.3.9.

Výpočet rozptylové studie byl realizován softwarem SYMOS´97, verze 2003, který je určen pro
modelování znečištění ze stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší. Metodika, kterou software
SYMOS´97 používá při modelování znečištění, byla schválena Ministerstvem životního prostředí a byla
vydána dne 15.dubna 1998 ve Věstníku MŽP č. 3/1998, jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší
Ministerstva životního prostředí České republiky - Výpočet znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“.
Metodika výpočtu obsažená v programu SYMOS´97 umožňuje:
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných zdrojů,

•

výpočet znečištění od velkého počtu zdrojů,
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stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a připravit pro názorné
kartografické zpracování výsledků výpočtů,

•

brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám stability
mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského.

Při hodnoceních vlivu na ovzduší byl v Dokumentaci vliv provozu v ulici Hábově započítán – viz
tab. 3 Rozptylové studie v Dokumentaci.

Hygienické limity vycházejí z vyhodnocení zdravotních rizik expozice znečišťujícími látkami
s dlouhodobým (celoživotním) působením. Hygienický limit by měl být takový; aby ani po celoživotní expozici nezpůsobila škodlivina poškození zdraví nebo ovlivnění důležité funkce. Na tomto principu jsou založeny hygienické normativy.

Vzhledem k tomu, že posuzovaná stavba bude probíhat řádově v měsících, nárůst imisní zátěže
vlivem stavby proto prakticky nelze z hlediska chronického působení na zdravotní stav obyvatelstva vyhodnotit.
Určité krátkodobé (akutní) působení je možné předpokládat u suspendovaných částic PM10, které se budou při stavbě dostávat do ovzduší. Aktuální krátkodobé koncentrace a doba setrvání částic v atmosféře se však mohou výrazně měnit v závislosti na průběhu meteorologických parametrů, které budou
ovlivňovat jak aktuální emise prachových částic, tak i jejich množství v atmosféře v řádovém rozsahu (srážky a vlhkost povrchu, vlhkost vzduchu, rychlost větru atd.). Určení akutních zdravotních rizik by tedy bylo
zatíženo nepřiměřenou chybou danou variabilitou vstupních veličin.
Akutní působení stavby na okolní obyvatelstvo je možné velmi účinně omezovat technickými a
organizačními postupy, mezi něž spadá např.:
•

důkladná očista automobilů před vjezdem na pozemní komunikaci

•

pravidelné a časté čištění asfaltového povrchu navazujících úseků dálnice mokrým kartáčováním a splachováním

•

zakrývání přepravovaného materiálu na korbách nákladních vozidel

•

zakrývání hald a dočasných skládek sypkého a prašného materiálu

Tyto požadavky jsou dnes již standardně na dodavatelích stavby vyžadovány, nicméně pro jistotu
jsou zapracovány i do návrhu stanoviska.
Podle posledních zpracovaných prognózových modelů (ATEM) by koncentrace benzenu v okolí
výstavby měla dosahovat v roce 2010 hodnot 1,5÷2,0 µg/m3, tedy méně, než je uvedeno v Dokumentaci.
Proto způsob řešení této problematiky včetně závěru je v Dokumentaci řešen v dostatečném rozsahu a
závěrečné hodnocení zanedbatelného vlivu výstavby a provozu garáží je v pořádku.
Pro účely vyhodnocení vlivů výstavby na životní prostředí z pohledu přijatelnosti realizace a provozu posuzovaných investic se vždy posuzují ty problematiky, které může navrhovaná investice významným způsobem ovlivnit, nebo ty u kterých může vlivem provozu a výstavby investice dojít k překročení požadovaných limitů. Z tohoto důvodu nepovažuje nezařazení podrobného hodnocení vlivu na polyaromatické
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uhlovodíky, vlivu na možnost míry vzniku troposférického ozónu, atd. za nedostatek Dokumentace, který by
znemožňoval splnění požadavků pro potřeby procesu EIA.

Posouzení vlivu výstavby uvedené v Dokumentaci jednoznačně prokazuje, že při započteném režimu používání (a předpokládané skladbě) stavebních strojů dojde v některých místech chráněných objektů
k překročené hygienického limitu na hluk. Účelem procesu EIA není navrhnout technická řešení problematik, které lze zajistit různými způsoby. Podstatné je zjistit, zda je možné dostupnými technickými prostředky
zajištění hygienických limitů zajistit a to v tomto případě možné je. Při hodnocení vlivu na hluk nebyl skutečně započten vliv provozu v Hábově ulici, ale pouze vliv provozu garáží. Vzhledem k rozsahu nejistoty ve
vstupních podkladech (druh strojů, délka jejich nasazení, atd.) nepovažuji za účelné v této fázi provádět
další přepočty, které by opět musely vycházet z nepřesných vstupů. Do návrhu stanoviska je zapracován
požadavek na řešení této problematiky před započetím výstavby.

V Dokumentaci

její

zpracovatel

začlenil

samostatnou

kapitolu

věnující

se

vyjádření

k připomínkám zaslaným k Oznámení. Zákon č.100/2001 s žádnou takovou kapitolou v Dokumentaci nepočítá. Osobně její zařazení považuji za vhodné a určitě nesvědčí o tom, že zpracovatel Dokumentace řešil
připomínky k Oznámení pouze formálně.
Respektování požadavků OŽP HMP je řešeno ve vyjádření tohoto orgánu k Dokumentaci, komentář těchto připomínek je uveden v kap.V.2.4.
Posouzením dopadů navrhované stavby se zabývá Dokumentace a i posudek a to včetně dopadů
na úbytek zeleně a kvalitu bydlení – viz.např. kap. II.2.3.1. a II.2.3.6., proto bych u této souhrnné připomínky odkázal na hodnocení provedená v Dokumentaci a posudku.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
Hodnocení provedená v rámci Dokumentace prokazovala, že lze výstavbu objektu patrových garáží z hlediska vlivů na životní prostředí, při splnění uvedených podmínek výstavby, akceptovat. Zpracovatel Dokumentace uvedl v kapitole F.Závěr : „Výstavbu

záměru JZM Stodůlky-patrové garáže

SBD Staveg, Jeremiášova-Hábova lze při respektování navrhovaných opatření doporučit k realizaci“.
Nesouhlas s navrhovanou výstavbou je uveden ve vyjádření Ing. Hejhálka a p. Dolejše. Ve vyjádření Mgr. Sedláčkové, MBA a Ing. Jungmanna je uvedeno mnoho kritických připomínek včetně požadavku
na umístění garáží v jiné lokalitě, výslovný nesouhlas ale v textu vyjádření uveden není.
Vyjádření orgánů státní správy zpracovaná v rámci procesu EIA připouštějí možnost výstavby
areálu, pokud budou splněny určité, v těchto stanoviscích uvedené podmínky (viz kap. V. a příloha č.1 Posudku).
V většině vyjádření je uvedeno upozornění na skutečnost, že návrh zadání potřebné změny ÚPn
HMP - (Z946/05) nebyl usnesením ZHMP č.17/06 ze dne 29.4.2004 schválen. Navržená stavba zasahuje
do monofunkční plochy IZ, není z tohoto důvodu v souladu se schváleným ÚPn HMP. Problematika řešení
tohoto nesouladu není v kompetenci procesu EIA, proto není nesoulad s ÚPn HMP důvodem pro vyslovení
nepřijatelnosti realizace záměru z pohledu vlivů stavby na životní prostředí.
Hodnocení provedená v rámci posudku prokázala platnost závěrů uvedených v Dokumentaci a
reálnost splnění požadavků (týkajících se hodnocených vlivů na životní prostředí) uvedených ve vyjádření.
Požadavky, které považuji za významné a které nejsou automatickou součástí procesu povolování a výstavby obdobných investic, jsou zapracovány do návrhu stanoviska.

Na základě všech realizovaných hodnocení se konstatuje, že navrhovaný záměr výstavby
„JZM Stodůlky – patrové garáže Staveg, Jeremiášova-Hábova" je z hlediska vlivů záměru na životní
prostředí přijatelný za podmínky splnění opatření uvedených ve stanovisku.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
VII.1. Identifikační údaje
VII.1.1. Název záměru
JZM STODŮLKY – PATROVÉ GARÁŽE SBD STAVEG JEREMIÁŠOVA - HÁBOVÁ

VII.1.2. Kapacita záměru
Navrhovaný objekt má mít jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží a pojízdnou střechu s dalšími
parkovacími stáními.

Plošný rozsah záměru:
Zastavěná plocha patrovými garážemi 1 379 m2
Užitková plocha všech podlaží včetně vnitřních komunikací:
l. p.p.

1 274 m2

l. n.p.

1 274 m2

2. n.p.

1 274 m2

Celkem

3 822 m2
1 274 m2

Střecha určená k volnému parkování
Zastavěná plocha včetně vjezdových ramp

1 781 m2

Plocha dočasného záboru v době výstavby

3 472 m2

Počet garážových stání:
1. podzemní podlaží

40 boxových stání

1. nadzemní podlaží

37 boxových stání + 2 boxy pro motorky

2. nadzemní podlaží

40 boxových stání

Střecha

42 volných stání

Celkem

159 stání pro osobní auta + 2 boxy pro motorky

Kromě uvedeného počtu parkovacích míst v objektu je navrženo 13 parkovacích míst na povrchu
v prostoru stávajícího parkoviště. Součástí 1. nadzemního patra bude provozní skladová místnost pro potřeby SBD Staveg.
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VII.1.3. Umístění záměru
Kraj :

Hlavní město Praha

Obec :

Praha 13

k.ú. :

Stodůlky

Patrové garáže mají být umístěny mezi ulicí Hábovou a Jeremiášovou cca naproti původně plánovanému napojení nové ulice Jinočanské. Plocha stavby je z části tvořena zpevněným povrchovým parkovištěm a z části zabírá zelené plochy mezi parkovištěm a ulicí Jeremiášovou včetně části protihlukového
valu a vzrostlé zeleně.

VII.1.4. Obchodní firma oznamovatele

SBD Staveg
Zastoupený -

REKSOprojekt
Ing. Robert Gregor
U 5.baterie 828/29
162 00, Praha 6
Tel. 224 316 302

VII.1.5. IČ oznamovatele

00222895
VII.1.6. Sídlo oznamovatele

Nušlova 2515/4
155 00, Praha 5

VII.2. Průběh posuzování
VII.2.1. Oznámení
Zpracovatel Oznámení EIA:

Ing. Libor Ládyš
Osvědčení MŽP ČR č.j. 3772/603/OPV/93 ze dne 8.6. 1993

Datum zpracování Oznámení : 05/2003
Závěr zjišťovacího řízení byl vydán dne 16.7.2003 s následujícím rozhodnutím :
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VII.2.2. Dokumentace
Zpracovatel Dokumentace EIA: Mgr. Markéta Dušková
Osvědčení MŽP ČR č.j. 29560/4924/OPVŽP/02 ze dne 14.11.
2002
Datum zpracování Dokumentace :

06/2004

VII.2.3. Posudek
Zpracovatel posudku :

Ing. Richard Kuk
Hrabákova 11/1969
Praha 4, 148 00
Osvědčení o odb. způsobilosti č.j. 15700/4161/OEP/92

Datum předložení posudku : 11/2004

VII.2.4. Veřejné projednání
Místo konání veřejného projednání : …………………….
Datum veřejného projednání: .................. .2004

VII.2.5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), a vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb. , o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. Oznámení zpracoval Ing. Libor
Ládyš v 05/2003. Oznámení bylo zpracováno podrobně a projednání dle §6 zákona č. 100/2001 Sb. Následně byla zpracována Dokumentace paní Mgr. Markétou Duškovou dle §8 zákona č. 100/2001 Sb. přílohy
č.4. Do této Dokumentace byly zapracovány připomínky orgánů a organizací a veřejnosti k Oznámení.
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Dokumentace byla zpracována k 06/20042 a následně rozeslána k vyjádření. Vyjádřily se všechny obeslané organizace a dále se vyjádřili čtyři občané. Žádná další vyjádření nebyla do doby zpracování
posudku doručena.
Příslušný úřad zajistil dle §9 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb zpracování Posudku dle přílohy č.5
zákona u ing. Richarda Kuka držitele osvědčení o odb. způsobilosti č.j. 15700/4161/OEP/92. Posudek byl
zpracován v zákonné lhůtě k termínu 11/2004 a zaslán dle odst.7 §9 zákona k vyjádření.
Závěr posudku byl z pohledu zák.č. č. 100/2001 Sb. shodný se závěrem v Dokumentaci a to, že
navrhovaný záměr „Patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova-Hábova" je z hlediska vlivů záměru na životní prostředí přijatelný za podmínky splnění opatření uvedených ve stanovisku.

K posudku se vyjádřily …

Veřejné projednání bylo konáno …..

VII.2.6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti, nebo zcela
zahrnuta
Mgr. Markéta Dušková – převzato z Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí hodnocené akce
Od následujících orgánů a veřejnosti byly připomínky převzaty z vyjádření k Oznámení a k Dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí hodnocené akce
Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00, Praha 13
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01, Praha 1
Magistrát hl.m.Prahy Odbor životního prostředí, Řásnovka 8, Praha 1, 110 01
ČIŽP Oblastní inspektorát Praha, Dělnická 12, Praha 7, 170 04
Ing. Zdeněk Hejhálek
p. Radan Dolejš
Mgr. Olga Sedláčková, MBA
Ing. Jiří Jungmann

Dále byly do stanoviska promítnuty požadavky vyplývající z vyhodnocení provedených v rámci
zpracování posudku.
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VII.3. Hodnocení záměru
VII.3.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti
Provedená hodnocení prokázala, které vlivy na životní prostředí budou výstavbou a provozem
záměru nejvíce ovlivněny. Za nejvýznamnější lze v tomto případě považovat vlivy na flóru a vlivy na obyvatelstvo s důrazem na funkční využití území – problematiku parkování. Významný dopad může mít dále vliv
výstavby na hlukovou situaci v lokalitě a kvalitu ovzduší při výstavbě.
Další charakteristické vlivy na životní prostředí – vlivy na hluk (při provozu), ovzduší, na krajinný
ráz a chráněné území, na půdu a horninové prostředí, vlivy na povrchové a podzemní vody, odpady, atd.
nebudou při dodržení standardních, popř. ve stanovisku navrhovaných opatření významným způsobem
vlivem provozu a výstavby areálu negativně dotčeny. Objekt garáží nezpůsobí překračování kvantifikovatelných limitů těchto složek životního prostředí.
Negativní dopady na stávající zeleň jsou jedním z nejvážnějších dopadů navrhované stavby. Problematiku lze rozdělit do dvou částí – rozsah zeleně navržené k vykácení a návrh nových sadových úprav.
Problematika náhradní výsadby, která bude investorovi uložena za kácenou zeleň je v kompetenci OŽP a
není zde proto řešena.
Po prověření dostupných výkresových podkladů se přikláním k názoru (uvedeném i v několika vyjádřeních), že rozsah kácené zeleně je zbytečně velký. Do návrhu stanoviska je proto začleněna podmínka
na prověření nezbytného rozsahu kácené zeleně, zvláště u hodnotnějších dřevin je potřeba projevit maximální snahu o jejich zachování.
Návrh sadových úprav by měl řešit i problematiku stávající nevhodné skladby půdy. Proto je do
návrhu stanoviska začleněn požadavek na osazení nových stromů do jámy min. velikosti 1 m3, se 100 %
výměnou půdy za vhodný materiál. Projekt sadových úprav je nutno v každém případě řešit v následujícím
stupni ve spolupráci s OŽP.
Návrh sadových úprav, tak jak je uvedený v příloze Dokumentace navrhujeme doplnit následujícím způsobem. Popínavou zeleň navrhnout podél celé východní (strana k panelovým domům) i západní
strany objektu. Tomuto řešení je nutno přizpůsobit povrchovou úpravu podél těchto stran objektu. Chodník
(směrem východním) bud posunut, nebo zmenšen tak, aby se zde vytvořil pás šířky min. 0,5 m. Na západní
straně objektu je volný terén, umístění popínavé zeleně na západní straně bude nutno místně přizpůsobit
poloze schodišť. Popínavé rostliny lze vyvést až do pergol nad střechu objektu tak, aby částečně kryly parkující vozidla – viz. schématický návrh. Tímto způsobem by došlo i k částečnému ozelenění střechy objektu. Toto řešení by mělo být více životaschopné než umístění zeleně do květináčů či úzkého pásu na okraji
střechy, který by (pokud nedojde ke zmenšení prostoru pro parkující vozidla) byl šířky cca 0,20 m a to ještě
by byl částečně kryt svodidlem. Předpoklad investora, že tuto zeleň budou udržovat majitelé parkujících
vozidel mi připadá stejně málo pravděpodobný, jako to, že i po případné výstavbě automatické závlahy by
toto zařízení bylo stále udržováno investorem v provozuschopném stavu (objekt bude bez stálé obsluhy).
Významný by mohl být dopad výstavby na hluk. Proto je nutno v následujícím stupni PD zpracovat hlukové posouzení pro období výstavby. Na základě tohoto detailního výpočtu budou v případě potřeby
prověřena okna bytů, u kterých by mohlo dojít k překračování povolených hygienických limitů a před zapo_______________________________________________________________________________________
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četím výstavby provést opatření, aby byly dodrženy požadované hygienické limity (úprava oken, výměna
oken, atd. Na základě výsledků hlukového posouzení zpracovat dále před započetím výstavby Režim pro
používání jednotlivých strojů a zařízení v průběhu výstavby tak, aby jeho dodržováním bylo zajištěno nepřekračování hygienických norem v období výstavby.
Celkově lze konstatovat, že je v technických možnostech investora realizovat hodnocenou výstavbu garáží tak, aby požadavky na zajištění vhodného životního prostředí v lokalitě byly splněny.Po realizaci navrhovaných opatření lze dopady označit za únosně a realizaci záměru za přijatelnou

VII.3.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí
Technické řešení je srovnatelné s obdobnými stavbami, které jsou nyní realizovány na panelových sídlištích. Oproti některým jiným garážím má navíc podzemní patro a všechna stání v objektu boxová.
Toto řešení umožňuje menší rozsah záboru a zvyšuje komfort a bezpečnost parkování. Navržená údržba
pomocí mobilních zařízení (a tím nenapojení objektu na splaškovou kanalizaci) minimalizuje možnost kontaminace odpadních vod při haváriích. Některé technické problematiky nebylo možno z podkladových materiálů ověřit, nebo nejsou zatím v projektech podrobně rozpracovány. Převážně se jedná o požadavky standardně řešené v procesu povolování výstavby, které není potřeba řešit v procesu EIA. Ostatní požadavky
jsou začleněny do podmínek povolení výstavby.

VII.3.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení a kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí
V této kapitole jsou navržena opatření a podmínky výstavby, které nejsou automaticky řešeny v
procesu územního povolování stavby a při vydávání stavebního povolení, nebo v tom případě, kdy se vyžaduje rozšíření požadavků na investora a dodavatele stavby nad standardní úroveň a zvyklosti. Návrh
opatření je rozdělen podle jednotlivých fází stavby.

VII.3.3.1. Pro fázi přípravy V rámci této fáze je potřeba zpracovat všechny elaboráty, jejichž dodržování zaručí, že nebude
při výstavbě a provozu docházet k neúměrnému, nebo nadlimitnímu zatěžování životního prostředí.
1)

Navrhnout v projektu pro stavební povolení vnější pohledové řešení objektu a řešení
prostor přilehlých k objektu garáží s ohledem na požadovanou realizaci popínavé zeleně
a vhodné architektonické začlenění objektu do okolí, řešení konzultovat s OÚP MČ Praha 13.

2)

Návrh sadových úprav rozšířit o návrh popínavé zeleně okolo objektu, případně
s použitím pergol vyvedených až nad střechu objektu dle návrhu uvedeném v posudku.
Do návrhu začlenit i řešení svrchní vrstvy nových zelených ploch v prostoru stavby
s použitím potřebné vrstvy humusu. Návrh sadových úprav by měl řešit i problematiku
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stávající nevhodné skladby půdy. Dále zapracovat požadavek na osazení nových stromů
do jámy min. velikosti 1 m3, se 100 % výměnou půdy za vhodný materiál.
3)

Ve spolupráci s ČIŽP a MČ Praha 13 navrhnout optimální skladbu dřevin pro sadové
úpravy, aby byly zohledněny specifika lokality.

4)

Provést v následujícím stupni PD podrobné prověření nutného rozsahu zeleně určené
k vykácení se snahou o její minimalizaci a to i na úkor složitějšího řešení postupu výstavby.

5)

Navrhnout detailní řešení jižní strany objektu a zkrácení stávajícího protihlukového valu
tak, aby byla zrušena (napojení valu přímo na objekt garáží) popř. minimalizována proluka mezi objektem a zemním valem. Definitivní řešení by mělo být takové, aby vlivem
provozu garáží nedošlo u chráněných objektů k navýšení hluku.

6)

Realizovat návrh technického řešení prostoru okolo objektu tak, aby dešťové vody ze
střechy a zpevněných ploch byly přednostně vedeny do pásů zeleně a byly využívány
pro závlahu, pouze přepad z těchto zelených pásů zaústit do dešťové kanalizace.

7)

V následujícím stupni PD zpracovat hlukové posouzení pro období výstavby. Na základě
tohoto detailního výpočtu budou v případě potřeby prověřena okna bytů, u kterých by
mohlo dojít k překračování povolených hygienických limitů a před započetím výstavby
provést opatření, aby byly dodrženy požadované hygienické limity (úprava oken, výměna
oken, atd. Na základě výsledků hlukového posouzení zpracovat dále před započetím výstavby Režim pro používání jednotlivých strojů a zařízení v průběhu výstavby tak, aby
jeho dodržováním bylo zajištěno nepřekračování hygienických norem v období výstavby.
Doporučuje se do tohoto elaborátu začlenit také požadavky na používání automobilů
(nutnost jejich očištění před výjezdem na veřejnou komunikaci atd.). Součástí elaborátu
budou i dopravní trasy staveništní techniky.

8)

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby by mělo být bráno jako jedno ze srovnávacích
měřítek i specifikování garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na
celkovou délku trvání výstavby.

9)

Před zpracováním následujícího stupně PD, nebo nejpozději před započetím výstavby
provést ověření biologického hodnocení, jehož výsledky budou promítnuty do návrhu zelených ploch v areálu a okolí

10) Ve spolupráci s MČ Praha 13 zajistit smluvně, aby pro rezidenty bylo zajištěno bezplatné
parkování na střeše objektu a v jeho okolí na pozemku investora akce.

VII.3.3.2. Pro fázi výstavby V období výstavby je nutno dodržovat všechna opatření navržená v projektu stavby a v podmínkách územního rozhodnutí a stavebního povolení tak, aby vlivem výstavby nedocházelo k překračování
limitních ukazatelů kvality životního prostředí (nejzávažnější je problematika hluku a emisí prachu) a k neúměrnému zatížení okolí. Dále se požaduje dodržení těchto opatření :

1) Likvidovat přebytečnou výkopovou zeminu s upřednostněním případné nabídky k využití
MČ Praze 13 před deponováním
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2) Zajistit třídění stavebních odpadů a oddělené ukládání jednotlivých druhů stavebních odpadů do patřičných nádob nebo kontejnerů, využitelné odpady recyklovat nebo zužitkovat
3) Realizovat opatření na ochranu kvality vod ze stavební jámy a staveniště před jejich vypouštěním do kanalizace
4) Omezit prašnost řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a během letního
období i skrápěním komunikací popřípadě staveniště.
5) Chránit v průběhu stavby vhodným způsobem dřeviny v areálu stavby proti poškození.
6) Nutné kácení dřevin provést v období vegetačního klidu
7) Doporučujeme zemní a hlučné stavební práce provádět v omezené časové době od 8 –
18 hodin a neprovádět je ve dnech pracovního klidu. V době od 21.00 – 7.00 nebudou stavební práce, které mohou způsobit překročení požadovaných limitů hluku prováděny.
8) Před započetím výstavby realizovat opatření na dodržení hygienických limitů v okolních
prostorách při výstavbě a při provozu areálu včetně potřebných protihlukových opatření
9) Výstavbu je potřeba organizovat tak, aby sadové úpravy byly realizovány již v průběhu výstavby a byly dokončeny před zprovozněním areálu.
10) Po dokončení stavebních prací v nejkratší možné lhůtě demontovat a odstranit zařízení
staveniště.
11) Realizovat kompenzační opatření tak, aby jejich kolaudace byla podmínkou kolaudace
navrhovaného areálu
12) Z hlediska dopravy dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a další výstavbě. Dodavatel stavby bude zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízení staveniště
pro celou dobu výstavby
13) Je třeba věnovat pozornost technickému stavu dopravních a stavebních strojů z hlediska
možnosti úniku ropných produktů a provádět periodické kontroly.
14) V prostoru stavby nebudou skladovány pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s
nimi omezit na minimum.
15) V případě úniku látek ropného původu neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou případně i vodou zacházet v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících právních předpisů.
16) Při výkopových pracích sledovat kvalitu zeminy, aby bylo možno zachytit a likvidovat případnou kontaminovanou zeminu předepsaným způsobem.
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17) Je třeba použít stroje s nízkými hlukovými parametry, pokud možno nižšími než uvádí hlukové posouzení. Vysokou kvalitu strojů je třeba preferovat i z hlediska emisí výfukových
plynů.
18) Pro stacionární zdroje hluku je nutné důsledně používat zástěny jako protihlukové clony.
19) Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody.
20) Ve spolupráci s městskou částí je třeba bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva.
VII.3.3.3. Pro fázi provozu –
Přestože v rámci procesu EIA a následně při zpracování požadovaných elaborátů a po realizaci
navržených opatření budou vytvořeny podmínky pro zamezení neúnosného narušování kvality životního
prostředí, je potřeba kvalitu některých složek životního prostředí ověřovat a to i s ohledem na případné
změny legislativy. V případě zjištění nedodržování některých požadovaných parametrů kvality životního
prostředí je potřeba okamžitě realizovat nápravná opatření.
V rámci provozu je nutno neopomenout udržování čistoty a provozuschopnosti technických zařízení a zajistit trvalou péči o zeleň, aby mohla plnit svou ochrannou funkci včetně zajištění požadované
péče o stávající stromy Populus nigra (postupně nahradit pyramidální formou dlouhověkých druhů).

VII.3.3.4. Pro fázi likvidace stavby Pro případnou fyzickou likvidaci stavby budou k dispozici dostatečně kapacitní přilehlé komunikace. V současné době lze těžko odhadnout dopravní režim na přilehlých komunikacích v období výhledové
fyzické likvidace stavby. Nepovažuji proto za potřebné v této fázi navrhovat opatření pro fázi likvidace stavby, protože omezující podmínky pro tuto stavební činnost budou dány při povolování odstranění stavby
s ohledem na skutečné dopravní a ostatní související podmínky v příslušené době.

VII.3.3.5. Kompenzační opatření
Investor umožní místním obyvatelům bezplatné parkování na střeše objektu garáží a v jeho okolí
na pozemku investora akce.
Investor přednostně nabídne boxová stání v garážích místním obyvatelům před dalšími zájemci.
Investor zajistí náhradní výsadbu dřevin dle požadavků OOP Prahy 13.

VII.3.4. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Navrhovaný záměr nebyl předložen ve variantách ve smyslu zák.č.100/2001 Sb.

VII.3.5. Vypořádání vyjádření k Dokumentaci a k posudku
K Dokumentaci se vyjádřily následující orgány a organizace :
Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00, Praha 13
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2, 128 01
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Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01, Praha 1
Magistrát hl.m.Prahy Odbor životního prostředí, Řásnovka 8, Praha 1, 110 01
Hygienická stanice hlavního města Prahy pobočka Praha – západ, Štefánkova 17, Praha 5,
150 00
ČIŽP Oblastní inspektorát Praha, Dělnická 12, Praha 7, 170 04
Ing. Zdeněk Hejhálek
p. Radan Dolejš
Mgr. Olga Sedláčková, MBA
Ing. Jiří Jungmann
Z vyjádření Ministerstva zdravotnictví nevyplynuly žádné konkrétní podmínky pro povolení výstavby areálu. V následujícím textu je uveden souhrnný komentář ostatních vyjádření. Uvedeny jsou jen
připomínky ze kterých vyplynuly podmínky pro výstavbu a provoz objektu a na které je potřeby upozornit
v procesu EIA.

VII.3.6. Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00, Praha 13
Ve vyjádření je upozornění na skutečnost, že nelze zaměňovat návrh sadových úprav s realizací
náhradní zeleně, dále jsou uvedeny požadavky na sadové úpravy. S požadavkem na ozelenění úzkého
pásu podél okraje střechy se v posudku nesouhlasí a je navrženo jiné řešení zeleně s použitím popínavých
rostlin včetně návrhu technického řešení.
Dále je uveden požadavek na bezplatné parkování místních obyvatel na střeše objektu, který je
zapracován do návrhu stanoviska.

VII.3.7. Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2, 128 01
V tomto vyjádření je prakticky pouze uveden požadavek, aby bylo respektováno stanovisko místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (Hygienické stanice hl.m.Prahy).
Bez komentáře.

VII.3.8. Hlavní město Praha Magistrát hl.m.Praha sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Hradčanské náměstí 8, Praha 1, 118 54
Vyjádření hl.m. Prahy se kromě úvodní části, ve které je popsán hodnocený záměr sestává
z hodnocení akce z 15 problematik.
Z hlediska ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu,
z geologického hlediska, z hlediska nakládání s odpady, zásobování vodou, odkanalizování a vodních toků,
zásobování teplem, zemním plynem, elektrickou energií a telekomunikací nejsou uvedeny žádné připomínky, nebo se jedná o upozornění na požadavky, které jsou a budou standardně požadovány v procesu povo-
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lování obdobných staveb a není proto potřeba na ně v procesu EIA poukazovat a požadovat plnění specielních požadavků.
Dále je ve vyjádření uvedeno sdělení o tom, že záměr není v současné době v souladu s ÚPn
HMP a pravděpodobně nebudou schváleny změny, které by k souladu přispěly. Tato skutečnost by měla
být zcela zásadní v procesu rozhodnutí o umístění stavby. Proces EIA nerozhoduje o souladu s ÚPn HMP,
a nemá proto pravomoc investiční záměr z důvodu tohoto nesouhlasu zamítnout.
Následně uvedená kritika posouzení vlivu výstavby na hluk je v posudku podrobně vyhodnocena
a do stanoviska jsou začleněny podmínky pro zajištění dodržení hygienických limitů v průběhu výstavby.
V následující připomínce je komentována špatná přehlednost použitých údajů o dopravních intenzitách. S připomínkou se souhlasí, protože uvedení všech dopravních informací do této kapitoly umožňuje snazší orientaci v dopravní problematice a v rozsahu vyvolané dopravy. Následující zpochybnění
technického řešení sklonu ramp v objektu nelze vyřešit i vzhledem k úrovni dostupných podkladů v procesu
EIA.

VII.3.9. Magistrát hl.m.Prahy Odbor životního prostředí, Řásnovka 8, Praha 1
OŽP

MHMP

předal

vyjádření

ze

dne

13.12.2002

vydané

pod

č.j.MHMP-

083600/2003/002/OZP/VI. V tomto vyjádření jsou uvedeny stanoviska těchto referátů - zemědělského půdního fondu, lesů a lesního hospodářství, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a
krajiny, myslivosti a ochrany vod. Z vyjádření se zdůrazňují následující požadavky.
Ve vyjádření odboru ochrany přírody a krajiny jsou uvedeny požadavky na řešení sadových úprav
včetně požadavku na automatickou závlahu střešní zeleně. V posudku je navrženo řešení zeleně
s použitím popínavých rostli, které umožní větší rozsah zelených ploch a zároveň nevyžaduje automatickou
závlahu.
Z hlediska ochrany vod je požadováno větší využití dešťových vod. S požadavkem se souhlasí a
navržené řešení zeleně s popínavou zelení okolo objektu by mělo tento požadavek prakticky automaticky
plnit. K navýšení odtoku po výstavbě garáží by došlo vlivem nárůstu zpevněných ploch o 1 073 m2, tzn.
zvýšení odtoku by bylo cca 415 m3/rok. V návrhu stanoviska je vložen požadavek na prověření možnosti
nakládání s dešťovými vodami dle uvedeného článku vyhl.č.26/1999 Sb.
V případě, že se nepodaří řešit nakládání s dešťovými vodami ze střechy jiným způsobem, než
přímým odvodem do dešťové kanalizace je nutno kromě jiného splnit požadavky Městských standardů
vodárenských a kanalizačních zařízení na území hl.m.Prahy. V souladu s tímto předpisem není nutno
v tomto případě instalovat na přípojce dešťové kanalizace pro vody ze střechy parkoviště odlučovač lehkých kapalin (dříve ropných látek), proto výše uvedený požadavek není začleněn do návrhu stanoviska.
Hygienická stanice hlavního města Prahy pobočka Praha – západ, Štefánkova 17, Praha 5, 150 00
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VII.3.10. Hygienická stanice hlavního města Prahy pobočka Praha – západ, Štefánkova 17, Praha 5, 150 00
Ve vyjádření se uvádí, že po prověření Dokumentace a dvou doplňujících dodatků nejsou k navrhovanému záměru připomínky.

VII.3.11. ČIŽP Oblastní inspektorát Praha, Dělnická 12, Praha 7, 170 04
ČIŽP předal vyjádření ze dne 16.8.2004. V tomto vyjádření jsou uvedeny stanoviska těchto oddělení - odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny a ochrany vod.
Oddělení odpadového hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany vod nemají k Dokumentace žádné připomínky.
Oddělení ochrany přírody s předloženou Dokumentací nesouhlasí a své připomínky shrnulo do 4
bodů.
V první se uvádí nesouhlas s navrženou skladbou nových dřevin převážně nepůvodních. Uvedený požadavek na vyšší podíl domácích dřevin se jeví jako problematický, protože se jedná o extrémní stanoviště podle rušné komunikace, kde je nutné brát v úvahu i zimní solení. Použitý sortiment tedy bude muset být vybírán především s ohledem na tuto skutečnost. Navíc se jedná o silně urbanizované prostředí,
kde i podle územního plánu má být umístěna zeleň IZOLAČNÍ, tedy zeleň s důrazem na funkci hygienickou,
nikoliv „ekologickou“, území není součástí žádného prvku ÚSES. Současný charakter lokality vůbec neodpovídá představě refugia ornitofauny – dřeviny, které zde rostou, jsou převážně velmi mladé, bez dutin
vyhledávaných doupnými ptáky a rovněž jejich koruny jsou zatím nízké a velmi řídké a neposkytují prostor
k zahnízdění. Bylinná vegetace je pravidelně kosena, plocha je navštěvována psi a kočkami. Ani ptáci
hnízdící na zemi zde proto nenacházejí vhodné stanoviště.
V druhém je komentováno hodnocení topolů černých v Dokumentaci. Názor na topoly černé
podle Jeremiášovy ulice je velmi zúžené. Bezesporu původní, hybridizací nedotčený topol černý rostoucí na
vhodném stanovišti zaslouží významnou pozornost. V daném případě však tyto stromy nerostou na stanovišti, které by odpovídaly jejich ekologickým nárokům. Topol černý se přirozeně vyskytuje na STG 1-3 BC 5,
to znamená na mezotrofně nitrofilních substrátech v mokré řadě. Dané stanoviště je podle mapování pro
účely ÚSES zařazeno do STG 2 BD 3, to znamená mezotrofněbazický substrát v normální hydrické řadě.
Mimo to je topol černý krátkověkou dřevinou trpící častými zlomy a v blízkosti frekventované komunikace je
tedy nevhodný.
Ve třetí je uveden nesouhlas se způsobem řešení problematiky fauny. Alespoň jednoduchý
faunistický průzkum by měl být bezesporu samozřejmou součástí dokumentace. V daném případě,
s ohledem na silně pozměněné abiotické stanovištní podmínky i chudou, pravidelně kosenou vegetaci,
pohyb psů, dětí a silný automobilový provoz, však nelze oprávněně očekávat žádné pozoruhodné nálezy.
V závěru je nesouhlasem navrženého rozsahu kácené stávající zeleně Tento požadavek je začleněn do návrhu stanoviska, kde je zároveň uveden požadavek na zpracování definitivních sadových
úprav i ve spolupráci s ČIŽP, tak aby bylo možno pro tuto lokalitu vybrat optimální skladbu dřevin.
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VII.3.12. Připomínky Ing. Zdeňka Hejhálka
V úvodu je uvedeno upozornění na nesoulad. Dále je komentována problematika zajištění limitů
hluku při výstavbě. Její řešení je začleněno do návrhu stanoviska.
Dále se uvádí, že je nepravda, aby navržené řešení objektu garáží a protihlukového valu mohlo
být účinnější protihlukovou bariérou něž stávající val. Všechny provedené výpočty potvrzují, že navržené
řešení celkově sníží negativní dopad provozu v ul. Jeremiášova na obytné objekty. Aby tento účinek byl
ještě zvýšen je v návrhu stanoviska uveden technický požadavek na řešení přechodu mezi garážemi a
valem.
Dále se uvádí, že vykácení 56 vzrostlých stromů nelze ničím nahradit. Zásah do stávající zeleně
je opravdu významný negativní dopad výstavby, do návrhu stanoviska jsou zapracovány požadavky, aby
byl tento dopad minimalizován.
Dále je zdůrazněno, že stavba znemožní parkování aut stávajících obyvatel. Do návrhu stanoviska je vložen požadavek na zajištění bezplatného parkování pro místní obyvatele.
V posledním bodu vyjádření je vysloven návrh na zamítnutí výstavby garáží a stanovisko zpracovatele připomínek, že trvá na svých připomínkám podaných 17.6.2003 k Oznámení této akce.
Připomínky k Oznámení byly komentovány zpracovatelem Dokumentace v její samostatné příloze. Jedná se vesměs o připomínky, které jsou nejen v tomto vyjádření, ale jsou vesměs komentovány i
ostatními zpracovateli připomínek a zohledněny v návrhu stanoviska. Návrh na zamítnutí výstavby byl
v posudku prověřován.

VII.3.13. Připomínky p. Radana Dolejše
V úvodu je vysloven údiv na časové omezení pro vyjádření veřejnosti k této akci. Informace o Dokumentaci byly na MĆ Praha 13 vyvěšeny od 26.7.2004 do 30.8.2004. Zákonem požadovaná lhůta byla
tedy dodržena. Dále je vysloven nesouhlas s akcí z následně uvedených důvodů.
Garážové stání s kapacitou 185 míst je megalomanské a zbytečné, protože na stávajícím parkovišti neparkuje denně více než třicet aut a že zmizí volná parkovací místa. V ostatních vyjádření místních
obyvatel se uvádí, že na parkovišti parkuje 80-100 aut (ing. Hajhálek), kapacita je 75 parkovacích míst (Ing.
Jungman). Při místním šetření (25.9.2004 – sobota odpoledne) parkovalo na parkovišti 46 aut, proto se
myslím, že zde zcela jistě parkuje pravidelně více než uváděných 30 aut.
Navrhovaná kapacity garáží je nyní 159 parkovacích míst pro automobily a 2 pro motorky a dále
je navrženo 13 parkovacích míst na terénu. Náhradou za zmizelou plochu pro parkování by měly být volná
parkovací místě na střeše objektu a na terénu, tj. 55 parkovacích stání. Podle zkušeností z jiných sídlišť
v Praze lze zcela jistě odvodit, že část místních obyvatel využije nová garážová stání, proto by ke „zmizení“
parkovacích stání dojít nemělo.
Dále je upozorněno na zohavení okolí ulice Hábova navrhovanou výstavbou a dopady na zeleň a
výhled z obytných objektů. Požadavek na zjištění optimálního řešení architektonického vzhledu a problematiky zeleně jsou začleněny do stanoviska.
V další připomínce se uvádí, že dojde ke zvýšení hluku po likvidaci části protihlukového valu. Tento předpoklad je vyvrácen provedenými výpočty.
_______________________________________________________________________________________

Posudek Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí
akce JZM Stodůlky – patrové garáže SBD Staveg, Jeremiášova-Hábová_____________

________________________

65

Dále je předpokládáno zhoršení životního prostředí i vlivem zhoršení znečištění vzduchu. Provedená hodnocení vlivu kvality ovzduší prokázala, že se provoz garáží na kvalitě ovzduší v lokalitě prakticky
viditelně neprojeví.
Dále se uvádí, že dojde ke zhoršení kvality bydlení a to i v období výstavby. Zpracovaná posouzení nenasvědčují, že by při provozu mělo ke zhoršení kvality bydlení dojít. Stavební činnost v blízkosti
obytné zástavby znamená prakticky vždy změnu stávající stavu. Podmínky uvedené v tomto posudku a i
dnes již standardně požadované podmínky výstavby v blízkosti obytných objektů umožňují zajistit dodržování hygienických limitů.
Obsazenost garážových parkovišť a placených, pouze oplocených otevřených parkovišť, na panelových sídlištích je v Praze velmi vysoká. Nelze proto objektivně tvrdit, že vybudování garáží nikdo z
přilehlých panelových domů nepoužije. Do podmínek stanoviska jsou začleněny požadavky na volná parkovací místa pro rezidenty, aby se místní obyvatelé nedostaly do (na pražských panelových sídlištích obvyklé) situace, že večer zaparkují stovky metrů od bytu.
Následně je ve vyjádření upozorněno na problematiku intenzit dopravy, parkování pro místní obyvatele, hluk z provozu, problematiku výběru lokality, úplatků za povolení výstavby a kompenzační opatření.
uvedené připomínky jsou podrobně komentovány v předcházejícím textu a příslušných kapitolách posudku,
kde je prokázáno, že je lze řešit tak, aby požadované limity životního prostředí byly splněny.

VII.3.14. Připomínky Mgr. Olgy Sedláčkové, MBA
V úvodu je uplatněna námitky k metodice hodnocení vlivu na ovzduší. Nutno konstatovat, že provedený způsobe hodnocení je v souladu se stávajícími předpisy.
Dále je uplatněna námitka, která cituje z požadavků vyjádření OŽP HMP, které bylo vydáno
k Oznámení hodnocené akce. Toto vyjádření bylo OŽP HMP zpracováno pro Dokumentaci znovu a
podrobně vyhodnoceno v rámci posudku, proto zde není opětovně komentováno.
Následné upozornění na nesoulad s ÚPn HMP bylo již několikrát samostatně komentováno.
V závěru je uveden požadavek na plnění připomínek uvedených k Oznámení. Připomínky
k Oznámení byly komentovány v rámci zpracování Dokumentace. Pro jejich doplnění se uvídá, že při hodnocení vlivu na kvalitu ovzduší bylo v Dokumentaci při výpočtech uvažováno s 200 auty za den a při hodnocení vlivu na hluk se 183 auty/den.

VII.3.15. Připomínky Ing. Jiřího Jungmanna
V úvodu se uvádí, že Dokumentace opakuje téměř všechny nedostatky na které již bylo poukázáno OŽP HMP a dále, že se opírá o studie, které vycházejí z nesprávných a neúplných údajů, a proto
nemohou být korektní.
První konkrétní připomínkou je předpoklad podhodnocení vyvolané dopravy provozem a výstavbou garáží a počet rušených parkovacích míst.
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Obrátkovost použitá při posuzování vlivu na ovzduší při 159 parkovacích místech je 1,26 a při
hodnocení vlivu na hluk je 1,15 což je na straně bezpečnosti, protože při obvyklém sídlištním provozu se
obvykle v Praze pohybuje pod 0,8 (což dokládá i rozbor investora uvedený v Dokumentaci).
Při hodnocení vlivu na ovzduší bylo s dopravou v ulici Hábově počítáno, protože při hodnocení
vlivu na hluk bylo v Hábově ulici počítáno pouze s dopravou vyvolanou provozem garáží, bylo toto hodnocení doplněno o započtení této dopravy.
Dále je upozorněno na fatální dopad na stávající zeleň. Negativní dopad na stávající zeleň je skutečně jedním z nejvážnějších dopadů navrhované stavby a je na něj upozorněno prakticky ve všech vyjádřeních. Tato problematika podrobně v rámci posudku podrobně zhodnocena a byly navrženy opatření (zapracované do stanoviska), které by měly tento dopad minimalizovat.
Následně uvedené upozornění na nesoulad s ÚPn HMP bylo již několikrát komentováno.
Další připomínka je k použité metodice hodnocení vlivu na ovzduší. Výpočet rozptylové studie byl
realizován softwarem SYMOS´97, verze 2003, který je určen pro modelování znečištění ze stacionárních a
mobilních zdrojů znečišťování ovzduší. Metodika, kterou software SYMOS´97 používá při modelování znečištění, byla schválena Ministerstvem životního prostředí a byla vydána dne 15.dubna 1998 ve Věstníku
MŽP č. 3/1998, jako Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí České republiky - Výpočet znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů „SYMOS´97“.
Dále je uveden požadavek na hodnocení vlivu na ovzduší u dalších látek. Pro účely vyhodnocení
vlivů výstavby na životní prostředí z pohledu přijatelnosti realizace a provozu posuzované investice lze
rozsah vyhodnocených látek považovat za standardní a vyhovující.
Následné připomínky k řešení hlukové studie byly uvedeny i v jiných vyjádření a byly podrobně
řešeny v rámci posudku.

VII.3.16. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na
životní prostředí
Na základě vypracovaného Posudku dle §9 zák. č.100/2001 Sb. a zpracované Dokumentace o
hodnocení vlivů na životní prostředí pro stavbu „JZM Stodůlky - patrové garáže SBD STAVEG, Jeremiášova
- Hábova" konstatujeme :

1) Dokumentace byla při zpracování členěna v souladu s přílohou zák. č.100/2001 Sb. Údaje
o jednotlivých vlivech stavby na životní prostředí, které v Dokumentaci nebyly jednoznačně prokazatelně vyřešeny, nebo nebyly řešeny dostatečně podrobně, byly v potřebném
rozsahu ověřeny v rámci posudku. V případech, kdy k doplnění některých údajů nejsou v
současnosti k dispozici potřebné podklady, navrhují se takové podmínky výstavby a provozu areálu, které při splnění umožní dodržení požadovaných hodnot jednotlivých ukazatelů kvality ŽP.
2) Následně provedené ověřovací hodnocení (v rámci posudku) v zásadě potvrdily rozhodující závěry uvedené v Dokumentaci, proto nepovažuji (v dalších kapitolách tohoto posudku
komentované) upřesnění některých údajů za zásadně rozhodující pro závěry procesu EIA.
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3) Údaje uvedené v Dokumentaci a závěry z prací provedených v rámci zpracování Posudku
prokazují, že je možno zajistit, aby navrhovaná aktivita nezatěžovala nadměrně životní
prostředí a limity kvantifikovatelných vlivů životního prostředí bude možno dodržet.
4) Nesouhlas s navrhovanou výstavbou je uveden ve vyjádření Ing. Hejhálka a p. Dolejše.
Ve vyjádření Mgr. Sedláčkové a Ing. Jungmanna je uvedeno mnoho kritických připomínek
včetně požadavku na umístění garáží v jiné lokalitě, výslovný nesouhlas ale v textu vyjádření uveden není.
5) Vyjádření orgánů státní správy zpracovaná v rámci procesu EIA připouštějí možnost výstavby areálu, pokud budou splněny určité, v těchto stanoviscích uvedené podmínky (viz
kap. V. a příloha č.1 Posudku).
6) Hodnocení

provedená

v rámci

posudku

prokázala

platnost

závěrů

uvedených

v Dokumentaci a reálnost splnění požadavků uvedených ve vyjádření. Požadavky, které
jsou významné a které nejsou automatickou součástí procesu povolování a výstavby obdobných investic, jsou zapracovány v kapitole VII.3.3.

Na základě všech realizovaných hodnocení se konstatuje, že navrhovaný záměr výstavby
„JZM Stodůlky – patrové garáže Staveg, Jeremiášova-Hábova" je z hlediska vlivů záměru na životní
prostředí přijatelný za podmínky splnění opatření uvedených ve stanovisku.
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VIII. PŘÍLOHY
VIII.1. Příloha č. 1 - Kopie vyjádření příslušných obcí a
dotčených orgánů státní správy a dalších organizací

Seznam jednotlivých vyjádření Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 158 00, Praha 13
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého nám.4, Praha 2, 128 01
Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01, Praha 1
Magistrát hl.m.Prahy Odbor životního prostředí, Řásnovka 8, Praha 1, 110 01
Hygienická stanice hlavního města Prahy pobočka Praha – západ, Štefánkova 17, Praha 5,
150 00
ČIŽP Oblastní inspektorát Praha, Dělnická 12, Praha 7, 170 04
Ing. Zdeněk Hejhálek
p. Radan Dolejš
Mgr. Olga Sedláčková, MBA
Ing. Jiří Jungmann
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