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MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
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Datum
29.9.2003

ZÁVÌR ZJIŠ•OVAcíHO ØíZENí
podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedía o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí)
Identifikaèní údaje:
Název: Námìstíèko Wuchterlova
Dejvíce

Kafkova, podzemní

garáže, Praha 6

Zaøazenízámìru dle zákona: Bod 10.6, kategorieII, pøílohaÈ. 1
Prùmyslovézóny a obchodnízóny vèetnì nákupníchstøediseko celkovévýmìøe nad
3 000 m2zastavìné plochy;areály parkoviš•nebo garáží se zastavìnou plochounad
1 000 m2.
Charakter zámìru: Zámìr øeší výstavbu dvoupodlažního objektu podzemních garáží
pod námìstím mezi ulicemi Kafkova a Wuchterlova a má být využíváno pøedevším
obyvateli nejbližší obytné zástavby. Na povrchovém prostoru vznikne mìstský parter
s vodní kaskádou a zelení.
Kapacita (rozsah) zámìru: Zámìr je situován na pozemek mezi ulicemi Kafkova a
Wuchterlova v Praze 6. Hrubá zastavìná plocha garáží je 1 883 m2, celková hrubá
zastavìná plocha garáží je 3 816 m2, poèet parkovacích stání 116.

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Praha
Praha
Praha 6
Dejvice

Zahájení stavby:

záøí2003

Ukonèení stavby:

duben - èerven 2003

Oznamovatel:

PPU-Babtie, s.roo.
Vyžlovská 36/2243

100 00 Praha 10

Souhrnné vvpoøádání pøipomínek:
Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:
. hlavní mìsto Praha
. mìstská èást Praha 6
. Ministerstvo zdravotnictví
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - severozápad
. Èeská inspekce životního prostøedí
. odbor životního prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
. odbor výstavby Magistrátu hlavního mìsta Prahy
. odbor dopravy Magistrátu hlavního mìsta Prahy
. Obèanské sdružení Wuchterlova
. Doc. RNDr. Josef Brechler, CSc.
Jednotlivá vyjádøení obsahují následující pøipomínkya podmínky k realizaci stavby:
Hlavní mìsto
Praha v závìru vyjádøení doporuèuje, aby zámìr tak, jak byl
pøedložen, nebyl dále posuzován podle zákona, pokud budou v dalších stupních
projektové pøípravy respektovány pøipomínky v tomto vyjádøení uvedené. Jedná se
zejména o tyto skuteènosti:

. Z hlediska umístìní zámìru požaduje, aby v dalších fázích pøípravy stavby
.

.
.

.
.

.
.

byla vìnována pozornost øešeníparteru námìstí se zelení.
Z hlediska ochrany ovzduší upozoròuje, že v rozptylové studii nejsou
vyhodnoceny emise z nuceného vìtrání garáží, ani není vyznaèeno jeho
umístìní. Toto požaduje doplnit v dalších stupních projektové pøípravy vèetnì
nápravných opatøení tak, aby nedocházelo k pøekraèování limitù pro kvalitu
ovzduší pro obytnou zónu.
Z akustického hlediska uvádí, že je tøeba doplnit a upøesnit zdroje a hlukovou

emisi po dobu výstavby a zhodnotit celkový vliv na stávající zástavbu.
Z hlediska mìstské zelenì doporuèuje, aby podíl stromù byl pøeveden do
koeficientu zelenì, nebo byl uveden poèet stromù, které je nutné realizovat.
Z hlediska geologického požaduje do dalšího stupnì realizovat podrobný
inženýrskogeologický prùzkum a prùzkum radonového indexu lokality.
Z hlediska odkanalizování upozoròuje na nutnost zabezpeèit bezpeèné
nakládání s ropnými produkty.
Z hlediska

telekomunikací

upozoròuje,

že zámìr

se pøímo dotýká

dvou

stávajících kabelovodù.
Z dopravního hlediska upozoròuje, že si vzájemnì neodpovídají údaje zatížení
nìkterých sledovaných úsekù komunikací a že poloha ramp na námìstí se
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nejeví z dopravního hlediska jako optimální. Proto doporuèuje provìøit další
variantu øešenís vhodnìjším umístìním vnìjších ramp.
Mìstská èást Praha 6 nepožaduje, aby byl zámìr dále posuzován podle zákona a
má následující pøipomínkya požadavky:
. v dalším stupni doložit zpùsob nuceného odvìtrávání
. tìženou zeminu odvážet po schválených trasách

. doložit projektdopravyv klidu v úrovni ulièníhoparteru
. vysadit vzrostlé stromy s malou nebo støedníkorunou
. navézt novou zeminu o dostateèné mocnosti
.
.

optimalizovat opatøení k minimalizaci hluku v období výstavby, stavební práce
provádìt výhradnì v denní dobì
pøebyteèný materiál ze stavby ihned odvážet a likvidovat v souladu se
zákonem è. 185/2001 Sb.
pod stroji umístit plechové nepropustné vany

.
. v pøípadìzneèištìní zemin ropnýmilátkamiprovéstsanaci pozemku.
Ministerstvo
zdravotnictví
požaduje, aby bylo respektováno
pøíslušného orgánu ochrany veøejného zdraví.

stanovisko

místnì

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy požaduje, aby v projektové dokumentaci
pro stavební øízení byl pøedložen doklad prokazující, že hluk ze stavební èinnosti
nepøekroèí ve venkovním prostoru nejvyšší pøípustnou ekvivalentní hladinu
akustického tlaku A LAeq,T65 dB v dobì od 7,00 do 21,00 hodin a že pøi provozu
vzduchotechniky bude dodržena ve venkovním prostoru nejvyšší pøípustná hladina
akustického tlaku A LAeq,T
40 dB pro noèní dobu.
Èeská inspekce životního prostøedí závìrem svého vyjádøení zkonstatovala, že
k uvedené dokumentaci nemá pøipomínky vyjma poznámky týkající se zpùsobu
nakládání s vytìženou zeminou.
Odbor životního prostøedí MHMP ve vyjádøení k oznámení zámìru uplatnil tyto
pøipomínky:
. Z hlediska nakládání s odpady požaduje konkretizovat odpady v období
výstavby vèetnì pøedpokládanýchobjemù a zpùsobu jejich odstranìní, doplnit
pøehled odpadù po uvedení do provozu o pøedpokládané množství a zpùsob
odstranìní a preferovat pøednostnívyužívání odpadù.
. Z hlediska ochrany ovzduší se konstatuje, že rozptylová studie je vypracována
nesrozumitelnì a studie nepopisuje vliv výduchu vzduchotechniky na okolní
obytnou zástavbu. Pøes výše uvedené nedostatky považuje hodnocení za
dostateèné.
Odbor výstavby

MHMP

-

vodoprávní oddìlení nemá pøipomínky.

Odbor dopravy MHMP nemá námitky.
Dále obdržel pøíslušný úøad v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøení veøejnosti, která
reagovala na zveøejnìné oznámení zámìru.
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Obèanské sdružení Wuchterlova uplatnilo tyto pøipomínky:
A. Oznámení vychází z chybných údajù a formulace jsou vnitønì rozporné:

. chybný poèet parkovacích míst - není zøejmé, z èeho se vychází pøi
stanovení poètu parkovacích stání a zda budou zachována místa na
povrchu, která jsou nyní okolo provizorního parkovištì (není jasnì
stanoveno, zda dojde k redukci parkovacích míst na povrchu
v závislosti na vybudování garáží v podzemí)
. kumulace vlivù na životní prostøedí- není pravda, že není známo, že by
byly pøipravovány a uvažovány zámìry, které by mohly pùsobit
významnou kumulaci vlivù, nebo• se v nejbližším okolí pøipravuje
nìkolik velkých staveb
. za velmi nepøesné lze považovat závìry hlukové a rozptylové studie,
protože vycházejí z pøedpokladu, že intenzity dopravy na okolních
komunikacích zùstanou nezmìnìny a výpoèet je proveden pouze pro
realizaci stavby bez uvažování jiných zdrojù zneèiš•ování v území

. mnohéformulacesi protiøeèí
. termín zahájení výstavby je nereálný

B. Vyjádøení ke konkrétním vybraným èástem oznámení:
. chybìjí umístìní výdechù
. chybìjí informace o umístìní vjezdu a výjezdu z podzemních garáží
. nejasná úprava veøejného prostranství na povrchu
. nejasnosti ohlednì režimu parkování na povrchu.
Závìrem obèanské sdružení žádá, aby byl zámìr posouzen v procesu EIA, a
dodává, že cílem obèanského sdružení není zabránit výstavbì, ale naopak zrušit
souèasnou provizorní podobu parkovištì na povrchu a na základì možností daných
zákonem prosazovat øešení, které bude odpovídat všem zákonným požadavkùm,
kladeným na minimální zatížení životního prostøedí.
Pan doc. RNDr. Brechler, CSc. se vyjádøil k rozptylové studii, která je souèástí
oznámení. Uvedl, že dle jeho názoru na rozdíl od pøedpokladu v oznámení hraje
sluneèní radiace dùležitou úlohu a mùže ovlivnit lokální cirkulaèní pomìry a tím
modifikovat prostorové rozložení koncentrací zneèiš•ujících látek v zájmové lokalitì.
Použité disperzní modely (SYMOS, ATEM) tyto detailní záležitosti nemohou zachytit.
Kritizuje, že nebyly jako stacionární zdroje uvažovány výduch z podzemních prostor
a vjezdové a výjezdové portály garáží. Varianty neuvažují zvìtšení intenzity provozu
na komunikacích (rozšíøení ulice Svatovítské). Dále doc. Brechler polemizuje o
vhodnosti použité vìtrné rùžice. Závìrem uvádí, že autor rozptylové studie neprovedl
analýzu zadaných dat a výsledkù. Nejvìtší problém vidí ve volbì umístìní a stavební
výšky výduchu z garáží tak, aby bylo okolí co nejménì postiženo (vèetnì problému
estetického ).
Pøíslušný úøad prostudoval obdržená vyjádøení a uplatnìné pøipomínky projednal se
zástupcem oznamovatele, zpracovatelem oznámení a zástupci dotèených orgánù
státní správy.
Zpracovatel oznámení v doplòujícím materiálu upøesnil poèet parkovacích stání
v souèasné dobì a po realizaci stavby. Do souèasného stavu 117 parkovacích stání
(dále PS) byla v oznámení zapoèítána všechna PS v prostoru námìstí podle
skuteèného souèasného režimu s výjimkou PS podél východní hrany ulice Kafkova,
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která budou využívána stejnì i po dostavbì garáží. Dále po dokonèení objektu
prakticky zùstávají PS po zbývajícím vnìjším obvodu námìstí v poètu cca 32.
Budoucí stav 146 PS obsahuje celkový poèet parkovacích stání po výstavbì garáží a
ponechaná místa po obvodì námìstí. Z uvedených hodnot vyplývá, že kapacita
parkování øešenéhoprostoru bude zvýšena o cca 30 PS.
Na ploše námìstí jsou objekty pro vstup a výstup - schodištì a výtah. V objektech je
sdruženo nasávání a výduch vzduchu pro podzemní prostory. Umístìní objektù i
výškové øešeníje patrné z pøílohè. F.1.2., F.1.3., F.1.5. Výška výduchu bude cca 4 m
nad terénem. Dle sdìlení zpracovatele oznámení byl výduch pro odvádìní
zneèiš•ujících látek z podzemních garáží základním posuzovaným stacionárním
zdrojem zneèiš•ování ovzduší.
Na severozápadní stranì Wuchterlovy ulice jsou umístìny vjezdová a výjezdová
rampa. Umístìní je patrné z pøílohy è. F.1.2. Koordinaèní situace a v øezu na pøíloze
è. F.1.4. Øez 8-8.
Dle pøíslušnéhoorgánu ochrany ovzduší budou emise vzniklé z dopravy v souvislosti
s provozem objektu podzemních garáží velice nízké, protože v souèasnosti je na
uvedeném námìstí veøejné parkovištì, kde je obrátkovost vozidel vyšší, než
v budoucích podzemních garážích (objekt garáží je urèen k parkování pro uživatele
z okolních domù a nebude sloužit jako veøejné parkovištì). Z pøedložených podkladù
lze dle orgánu ochrany ovzduší konstatovat, že se celková imisní situace
v pøedmìtném území po výstavbì podzemních garáží nezmìní.
Úprava prostranství na povrchu bude øešena v dalších stupních projektu. Dle sdìlení
oznamovatele bude vose námìstí vysazeno dvojité stromoøadí vzrostlých stromù
s minimální hloubkou substrátu nad stropními konstrukcemi podzemních garáží
120 cm. Na ploše námìstí budou øešeny sochy, pítka, lavièky apod.

Pøíslušný úøad došel k závìru, že pøipomínky uplatnìné v jednotlivých vyjádøeních
jsou øešitelnév navazujících øízeních.

Závìr:
Zámìr "Námìstíèko Wuchterlova - Kafkova, podzemní garáže, Praha 6 - Dejvice"
naplòuje dikci bodu 10.6, kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedí. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován
podle citovaného zákona.
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Na základì provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že
zámìr

"Námìstíèko Wuchterlova - Kafkova, podzemní garáže,
Praha 6 - Dejvice"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních dodržet opatøení
k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržená
v oznámení zámìru a zohlednit výše uvedené pøipomínky, zejména:
. Dopracovat projekt dopravy v klidu v úrovni ulièního parteru, vèetnì vyèíslené
pøípadné redukce parkovacích míst na povrchu v souvislostí s vytvoøením

.
.

.
.

podzemních garáží.
Optimalizovat polohu

vjezdové

a výjezdové

rampy

z hlediska

dopravnì-

technického.
Zpracovat hlukovou studii pro období výstavby a zhodnotit vliv zámìru na
stávající obytnou zástavbu dle požadavkù orgánu ochrany veøejného zdraví.
Zpracovat projekt vegetaèních úprav se zakomponováním vzrostlých stromù.
Zabývat se dalšími
k oznámení zámìru.

pøipomínkami

obsaženými

vobdržených

vyjádøeních

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy, ani
pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.

Magistrát hl. m. Prahy
odbor životnlho prostredl
Mar1ánské nám. 2
Praha 1
/15/

f!
v~:I.
J-~ f Pavlík
JUDr. Helena~'
biášová
øeditelka dboru

Pøílohy: vyjádøení hlavního mìsta Prahy
vyjádøení mìstské èásti Praha 6
vyjádøení Ministerstva zdravotnictví
vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy
vyjádøení Èeské inspekce životního prostøedí01 Praha
vyjádøení odboru životního prostøedíMHMP
vyjádøení odboru výstavby MHMP
vyjádøení odboru dopravy MHMP
vyjádøení Obèanského sdružení Wuchterlova
vyjádøení doc. RNDr. Brechlera, CSc.

.
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podklady
Pøedložený zámìr spadá dle zákona è. 100/2001 Sb. do kategorie II bodu 10.6 Prùmyslové
zóny a obchodní zóny vèetnì nákupních støedisek o celkové výmìøe nad 3 000 m2 zastavìné
plochy; areály parkoviš• nebo garáží se zastavìnou plochou nad 1 000 m2. Zámìrem je
výstavba podzemních garáží s novým architektonickým øešením na povrchu. Øešený prostor
se nachází mezi ulicemi Kafkova a Wuchterlova
v Praze 6, k.ú. Dejvice. Ve
dvou podzemních podlažích je navrhováno 116 parkovacích stání, plocha na povrchu bude
sloužit jako námìstí s vodní plochou, vysokou zelení a prvky parteru. Z ulice Kafkovy je
umístìn vjezd, do ulice Wuchterlovy je umístìn výjezd z podzemních garáží. Na ploše
námìstí jsou objekty pro vstup a výstup do garáží (schodištì a výtah). Garáže nebudou mít
veøejný charakter, budou sloužit jako vyhrazená parkovací stání pro obyvatele okolní
zástavby Celková hrubá podlažní plocha èiní 3816 m2, hrubá zastavìná plocha garáží èiní 1
883 m2,

Z hlediska umístìní konstatujeme, že podle územního plánu leží pøedmìtná lokalita v ploše
DVP - veøejná prostranství, tj. území s urèením pro námìstí, návsi a shromažïovací
prostory, s doplòkovou funkcí parkování a zelenì. Zámìr je v souladu s územním plánem
sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy (dále jen ÚPn HMP) a s lokalizaèní studií na výstavbu
veøejných hromadných garáží na území hl. m. Prahy z bøezna r.2002. Požadujeme, aby
i v dalších fázích projektové dokumentace byla vìnována pozornost øešení parteru námìstí
se zelení.

než 2% a pro krátkodobé koncentrace by mírnì pøekroèily 3% daného limitu. Ve studii se
ovšem nevyhodnocují emise z nuceného vìtrání garáží, a ani není na mapovém podkladu
vyznaèeno jeho umístìní. V dalších fázích projektové pøípravy požadujeme, aby byl tento
výpoèet doplnìn a do mapových pøíloh výduch zakreslen. Požadujeme, aby pøi návrhu
stavby byla navržena nápravná opatøení tak, aby k pøekraèování limitù pro kvalitu ovzduší
pro obytnou zónu nedocházelo.
Z akustického

hlediska je tøebapro pøehlednostrozložení hluku pomocí izofon pøekreslit

vypoètené izofony do reálného mapového podkladu nebo v pøípadì výpoètu pomocí digitální
mapy vytisknout i vrstvu s objekty a komunikaèní sítí. Vlastní pracovní grafické výstupy
z programu Hluk-Plus nejsou pro ostatní profese a celkové hodnocení pøehledné. Dále bude
tøeba doplnit a upøesnit (podle rozsahu zámìru, zemních prací apod.) zdroje a hlukovou
emisi po dobu výstavby, poèet a prùjezdy staveništní dopravy a zhodnotit celkový vliv na
stávající zástavbu.
Z hlediska

mìstské

zelenì

bez pøipomínek. Pro funkèní plochu veøejné prostranství

- DVP

není ÚPn HMP stanovena míra využití území. Doporuèujeme, aby podíl stromù, který je
v rámci plochy v situaci zakreslen, byl pøeveden do koeficientu zelenì, nebo byl uveden dle
situace poèet stromù, který je nutné realizovat.

Z geologického
hlediska
konstatujeme, že v oznámení jsou v dostateèném rozsahu
popsány geologické a hydrogeologické pomìry, v zájmovém území nejsou registrována
žádná ložiska nerostných surovin, dobývací prostory ani chránìná
ložisková území,
navrhovaná výstavba nevyvolá podstatné zmìny v hydrogeologickém režimu podzemních
vod. V dalším
stupni
projektové
dokumentace
je
nutno
realizovat
podrobný
inženýrskogeologický prùzkum a prùzkum radonového indexu lokality.

Z hlediska nakládání s odpady konstatujeme, že kapitola je zpracována na uspokojivé
úrovni, uvádí výèet odpadù, které vzniknou jak pøi stavbì, tak pøi provozu zaøízení.
U výkopových zemin uvádí též jejich pøedpokládané množství, tj. cca 10 000 m3. S odpady
má být nakládáno dle platné legislativy, pøedpokládá se jejich opìtné využití, recyklace nebo
jiný vhodný zpùsob zneškodnìní.
Pøebyteèná výkopová zemina bude nabídnuta jinému
subjektu pro terénní úpravy. Stavba bude zabezpeèena proti úniku ropných látek do okolí.
Pro pøípad havárie budou v garážích sanaèní prostøedky.

Z hlediska odkanalizování
pøi realizaci stavby je nutné respektovat a dodržovat navržená
opatøení uvedená v dokumentaci èásti 0.4.3 oznámení. Bìhem stavebních prací je nutno
zabezpeèit bezpeèné nakládání s ropnými produkty, aby nedošlo ke zneèištìní spodních
vod. Všechny odstavné plochy musí být zabezpeèeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci
podloží.

Z hlediska telekomunikaci upozoròujeme, že se zámìr pøímo dotýká dvou stávajících
kabelovodù, je tøeba si vyžádat stanovisko obou provozovatelù.
Z dopravního hlediska nemáme k pøedloženému oznámení zásadní pøipomínky, pouze
upozoròujeme na následující skuteènosti:
Z porovnání stávajícího provozního režimu na komunikacích a uvedených pøedpokládaných
hodnot jejich automobilového zatížení (viz napø. str.18 a 19 oznámení) je zøejmé, že údaje

2

zatížení nìkterých sledovaných úsekù komunikací si vzájemnì neodpovídají. Je proto tøeba
zvážit, do jaké míry tato skuteènost ovlivòuje hodnocení daného zámìru.
K technickému øešení konstatujeme, že výjezdová rampa z podzemních garáží je navržena
do svahu smìrem k ul. Wuchterlovì. S ohledem na minimalizaci délek ramp i problematiku
odvodnìní by bylo pøíznivìjší orientovat výjezdovou rampu z garáží k ul. Kafkovì, tak jako je
øešena vjezdová rampa.
Je zøejmé, že návrh na umístìní ramp vychází z navržené dispozice podzemních podlaží
hromadné garáže, jejíž rozsah je vymezen vozovkami stávajících komunikací na námìstí.
Vzhledem
k tomu, že poloha ramp na námìstí
se nejeví z dopravního hlediska
jako optimální, doporuèujeme provìøit další variantu øešení pøedmìtné hromadné garáže
s vhodnìjším umístìním vnìjších ramp. Aby bylo možné z hlediska dopravy navrhované
umístìní ramp zodpovìdnì
posoudit, je tøeba výsledný návrh hromadné garáže doplnit
o situaci dopravního øešení celého prostoru námìstí s navazujícími úseky komunikací,
zahrnující návrh dopravního znaèení.

Hlavní mìsto Praha, po seznámením s okolnostmi oznámení, nepožaduje podrobit zámìr
dalšímu posuzování podle zákona è. 100/2001 Sb, pokud budou v dalších stupních
projektové pøípravy respektovány pøipomínky v tomto vyjádøení uvedené.

RNDr. Miloš Gregar
radní hl. m. Prahy

Vážená paní
JUDr. Helena Dobiášová
øeditelkaalP MHMP
zde
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Identifikaèníúdaje
Názevstavby
Místo stavby
Oznamovatel

Námìstíèko Wuchterlova-Kafkova,podzemnígarážePraha6 - Dejvice
Praha6, Dejvice
Úøadmìstské èástiPraha6, Ès. armády23, Praha6

V souladus § 6 odst. 4 zák. è. 100/2001Sb.,o posuzovánívlivù na životní prostøedía o zmìnì
nìkterých souvisejícíchzákonù, zasílámepøílohoutohoto dopisu Vyjádøení mìstské èásti Praha 6
k výšeuvedenémuzámìru.

S pozdravem

JI'"
Magistráthl. m.Prahy
Odborživotního prostøedí
JUDr. Helena Dobiášová
Øásnovka 8
110 15 P r a h a

Ès. annády 23, 16052 Praha 6
tel.: +420-220189170,233331551
e-mail: jholicky@p6.mepnet.cz

podle zákona è. 100/2001 Sb. o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
souvisejících zákonù k Oznámení zámìru

nìkterých

Námìstíèko Wuchterlova - Kafkova
podzemní garáže,
Praha 6 - Dejvice

který podléhá zjiš•ovacímu øízení dle § 7 citovaného zákona

Mìstská èást Praha 6 po prostudování Oznámení o zámìru nepožaduje, aby zámìr byl
posuzován podle zákona è. 100/2001 Sb. o posuzování vlivù na životní prostøedí a o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù a byla vypracována dokumentace dle § 8
citovaného zákona.
Pøedmìtný pozemek je v územním p:ánu stabiiizován jako DVP, tj. veøejná prostrar;stiii,
v rámci souvislé plochy OV - všeobecnì obytné zástavby. Hlavní funkèní využití dotèené
plochy jsou námìstí a shromažïovací
prostory, doplòkové funkèní využití pak jsou
parkovací a odstavné plochy. Zámìr je v souladu s podmínkami ÚPn HMP. Garáže
budou využívány jen pro stálé obyvatele okolní zástavby, èímž dojde k èásteènému
vyøešení dopravy v klidu uvnitø stabilizované zástavby pøevážnì obytných domù. Nad
podzemními garážemi bude vybudován mìstský parter s vodní kašnou a vysokou zelení.

Mìstská èást Praha 6 má k zámìru následující pøipomínkya požadavky

1 V dalším stupni projektové dokumentace doložit zpùsob nuceného odvìtrávání
garáží pro každé podzemní podlaží s využitím filtrù pro zachytávání škodlivin
z výfukových plynù. Pøi provozu ventilátorù však nesmí být pøekraèována
povolená hladina hluku, pøedevšímv noèní dobì.
2.

Tìžená zemina bude odvážena po schválených pøepravních trasách, výjezd ulicí
Kafkovou není akceptovatelný. Požadavky silnièního správního úøadu pro urèení
pøepravních tras pøi odvozu výkopové zeminy budou plnì respektovány a budou
zapracovány do dokumentace pro územní øízení.

3. V dalším stupni projektové dokumentace doloží investor projekt dopravy v klidu

v úrovni ulièního parteru - zachovávaná a rušená parkovací místa a doloží nutnost
pøípadnýchzmìn stávajícího dopravního režimu na pøilehlýchúsecích komunikací.

~

4

Vysazeny budou vzrostlé stromy s malou nebo støední korunou a s jejím
nasazením v minimální výšce 220 cm. Povrchy vegetaèních prostorù budou kryty
stromovými møížemi.

5. Pro koneènou úpravu povrchu námìstíèka

bude navezena nová zemina o
dostateèné mocnosti tak, aby byl zajištìn zdárný rùst novì vysazených stromù.

6. Vzhledem k umístìní zámìru v husté obytné zástavbì budou používána výhradnì

vozidla a stavební mechanizmy splòující emisní limity pro mobilní zdroje a budou
aplikována vhodná opatøení k minimalizaci hluku a prachu do okolí, veškeré
stavební práce budou realizovány výhradnì v denní dobì.
7

Pøebyteèný materiál ze stavební èinnosti ihned odvážen a likvidován, resp. dle
povahy recyklován v souladu se zákonem o odpadech È. 185/2001 Sb. a pøedpisù
souvisejících.

8 Proti úniku ropných látek z nepohyblivých mechanizmù budou pod stroji umístìny
plechové nepropustné vany.
9.

V pøípadì prokázání zneèištìní zemin ropnými látkami nad stanovené limity
provést sanaci pozemku, nadlimitnì kontaminované zeminy selektivnì odtìžit a
na základì zjištìného obsahu ropných uhlovodíkù (NEL) odpovídajícím zpùsobem
zneškodnit.

Toto vyjádøení nenahrazuje stanovisko mìstské èásti k územnímu øízení.

V Praze dne 10. èervence 2003

/
v

Bc. Jan Holický

radní
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Magistráthlavníhomìsta Prahy
JUDr. HelenaDobiášová
øeditelkaodboruživotníhoprostøedí
Mariánskénám. 2
11001 Praha1

2003
p~liItù
Poiet ptlloII

Našezn.:

V Prazedne
15.7.2003

Vyøizuje
Ratajová

HEM -3212-30.6.03/18831

Vìc: Posuzovánívlivù na životní prostøedípodle zákona è. 100/2001Sb. - dokumentace
zán1ìruzaøazeného
v kategorii ll.

Obdrželi jsme od vás kopii oznámení podle pøílohy è. 3 k zákonu è. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, o podrobení
zámìru "Námìstíèko Wuchterlova-Katkova,
podzemní garáže, Praha 6-Dejvice"
zjiš•ovacímu øízenípodle § 7 zákona.
K tomuto oznámení sdìlujeme, že požadujeme, aby v tomto pøípadì bylo z hlediska
znalosti místních pomìrù pøi posuzování stavby podle zákona è. 100/2001 Sb. respektováno
stanovisko místnì pøíslušného orgánu ochrany veøejného zdraví (Hygienická stanice hl. m.
Prahy).
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RNDr. Karla Øíhová
øeditelkaodboru
hygienya epidemiologie

Rytløská12, pult schr.203,11001 Praha1

poboèkaPraha-S8V8rozápad,
N8chanského
1/590, 16000 Praha6
ma~ mìsto Pra11a
MagistrátWavníhomìsta E
Odbor fu'otního prostøedí HlavniC.i.IIVtdeno ft. '~lI\oIeOI~I;i~"u ~~dUrovýmk'-.
JUDr. HelenaDobiášová
øeditelkaodboru
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dne
Mariánskénámìstí 2
Praha
1
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~V}•izuje
MUDr .Emberger

V Prazedne
17.7.2003

OZP,'\'1'EI.t\JO56-LlBe

Vìc: Námìstíèko\\"'uchterlova
- Kafkova,podzemIÚ
garáže,Praha6
Vyjádøení k zahájení zjiš•ovacího øízení podle § 7 zákona È. 100/2001 Sb.,
v platném znìní, o posuzovánívli"\I'Ùna životní prostøedía o zmìnì nìkierých sou\tisejících
zákonù
Hygienickástanicehlav11Íhomìsta Prahyjako dotèen)'správ11Í
úøadpodle § 23, odst.(5)
zákonaÈ. 100/2001Sb., v platnémmìní, o posuzovánívlivù na život1úprostøedía o zmìnì
nìkterých souvisejícíchzákonù obdržela dne 1.7.2003 k vyjádøenípodle § 7 citovaného
zákona omámení podle § 6 zákona è. 100/2001 Sb. k provedení zámìru Námìstíèko
Wuchterlova- Kafkova,podzemnígarážev J;>raze
6.
Pøedložené
oznámenínawhuje do lokality stáva.iícíhonámìstí mezi ulicefiÙWuchterlovaKafkova umístit dvoupodlažnípodzemIÚgarážo kapacitì 116 parkovacíchstání,které bude
urèenopro'obyvateleokolních domù. Z tohoto dùvodu lze oèekávatpomìrnì nízký provoz ccajeden výjezd ajeden pøíjezddennì najedno stání.Vzduchotechnikagarážíje vyvedenado
venkoVIÚho
prostorunad úroveòstávajícíkomunikace.
Pøedloženéoznámení hodnotí provoz podzemIÚgaráže tak, že lze pøedbìžnì vylouèit
znatelnénegatiVIÚvliV}' spojené se zneèištìním ovzduší, se zvýšenou hlukovou zátìží, se
meèištìním vody a pùdy, se zvýšenoudopravoui psychickouzátìží. Není pøedpokládáno
vy'.znamnénavy"šenístávající imisní situace,nebo• nedojde ke zvýšení intenzit}. doprav1Ú
zátìže v danélokalitì, Oznámeníuvádí, že navýšeníhlukové zátìže bude zanedbatelné
(max..
o 0,3 dB) a v dané lokalitì bude úroveò hluku pod úrovní nej'\'Yššíchpøípustnýchhodnot.
Stavba neovlivní podzemní vodu ani pùdu. Do.jde ke snížení pohybu vozidel po stávající
parkovací ploše námìstí, která bude novì upravena na park. Pøemístìní stávajícího
po\lTchového
parkovánído podzemíbudemít pozitiv1Úpsychickédùsledk-y
na obY"'atelstvo.
V hodnocení hlukové zátìže zpracovanéfug. Petrem !vllynáøemv èer\lnu 2003 je
vy"poètemdokladováno,že hluk z pøíjezdua odjezduvozidel Røidvou Røíjezdech
a ogiezdech
na jedno stání za 24 hodin se proti stávajícímu parkování na komunikaci v nìkterých
\)'poètových místechneZ\rýšínebo zvýší o 0,1 dB, ve výpoètovémbodì 3 o max. 0,3 dB.
výpoèty bylo dále dokladováno,že je technickyøešitelé,aby hluk ze vzduchotechnikygaráží
s dostateènourezervousplnil požadovanoulimitní hladinu akustickéhotlaku LAeq,T
40 dB pro
noènídobuve venkovnímprostoru.
1

llluková studievšak uvádí, že zejménav pr\-1Úchetapáchvýstavby(zemnípráce)by mohlo
dojít k pøekroèenínej"yšší pøípustnéelvivalentní hladiny akustickéhotlaku LAeq,T65 dB
v dobì od 7 do 21 hodin ve venko\l1Úmprostoruu stáva.iícíobytné zástavbyvzdálenéjen 10
metrù a proto pøedpokládá,že v dokumentaci ke stavebnímu øízení budou na"Tžena
organizaèníi tecluùckáopatøeník dodrženílimitní hladiny akustickéhotlaku A ve venko\l1Úm
prostorupo dobu stavby.
K pøedloženému
podání Hygieníckástanicelùa~ho mìsta Prahy jako dotèený sprá~
úøad\ydává toto vyjádøení:

Pøedložené
omámenístavby"NámìstíèkoWuchterlova
- Kafkova"podle § 6 zákonaè.

100/2001 Sb. konstatuje,že pøi provozu navThovan).ch
podzemníchgaráží pro 116 vo7idel
v této lokalitì nedojde ke zvýšení ek\-ivalentníchlùadin akustickéhotlaku A ve venko~m
prostorua nedojdeani ke zhoršeníovzduší.Proto k tomuto oznámenínejsoupøipoItÚnky.
Požadujemevšak, aby v Rro_iektové
dokumentacimo stavebníøízeníbyl pøedložendoklad
podložen)' výpoètem prokazující, že pøi provádìní stavby za nawžených konkrétních
tecluùckjch a organizaèníchakustick'}"chopatøeníchnepøekroèílùuk ze stavebníèinnostive
venko~m prostoru nejvyšší pøípustnouekvivalentnílùadinu akustickéhotlaku A LAeq,T
65
dB v dobì od 7,00 do 21,00 hodin stanovenoupodle § 30 zákonaè. 258/2000Sb. ve smyslu
§ 12~odst. 5 naøízenívlády è. 502/2000Sb. Stejnì tak musíbýt v této projektovédokumentaci
uvedenaopatøenízajiš•ující, že pøi provozu vzduchotechnik)'bude dodrženave venko~m
prostorunejvyššípøípustnáekvivalentnílùadinaakustickéhotlaku A LAeq.T40 dB pro noèní
dobu.

I~~~"~~~/

MUDr. Ladislav Emberger
vedoucíoddìlení hygienykomunáhú
poboèkyPraha- severozápad

Hygienickástanicehl.m.Prahy
~
SEVEROzAPAD
Nechanského 1/590, 160 00 Praha 6
tel./fax; 235365 828

q-maøl:hypfenap6@Zris,mepnet.cz
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CESKA INSPEKCE ZIVOTNIHO PROSTREDI

Magistráthl.m. Prahy
Odborživotního prostøedí
Mariánskénám.2
11000 Praha1
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Ing.Brdièková

datum
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Dopisemvýšeuvedenéznaèkyze dne 25.6.2003byl 01 ÈIŽP Prahapožádáno vyjádøeník zámìru
"N ámìstíèko Wuchterlova- Kafkova, podzemní garáže Praha 6

- Dejvice".

Žádost byla

doplnìna oznámenímpodle pøílohy è.3. K tomuto materiálu vydáváme následující komplexní
stanovisko

Oddìlení ochrany ovzdušÍ:
Pøedloženýzámìr pøedpokládárealizaci výstavby 116 parkovacíchmíst v podzemníchgarážích
pro osobníautomobily.Zpøedloženýchmateriálùa rozptylové studie vyplývá,že limity emisnícha
imisních koncentracíNox nebudoupøekroèenya stavbapo realizaci nebudemít podstatnývliv na
kvalitu ovzdušív místní lokalitì.Z tìchto dùvodùnemámek uvažovanéakci pøipomínky.
B.Peøina

Oddìlení odpadovéhohospodáøství:
Pøedložená
dokumentaceje z hlediska problematikynakládánís odpadyzpracována
dostateènìvýstižnì a oddìlení odpadovéhohospodáøství
k ní nemáz hlediskazákonaè. 185/2001
S.b.o odpadechv platnémznìní žádnépøipomínky.Upozoròujemevšak na to, že do budoucna
budenutnépøesnìurèit zpùsobnakládánís vytìženou zeminoua øádnìvést evidencio jejím
vyprodukovanémmnožstvív prùbìhu výstavby.
Vyøizuje:Tomek

Oddìlení ochrany vod
Ve fázi stavby garáží bude pitná voda dodávána stávající distribuèní vodovodní sítí. Po
uvedenído provozu bude voda používánapouze pro požární hydranty a mytí podlah. Pøi stavbì
budou srážkovévody zachytáványa odváženyna zneškodnìní na ÈOV; Po dokonèenístavby
budou srážkové vody odvádìny veøejnoukanalizací. Stavba garáží se nachází mimo území
ochranných pásem vodních zdrojù v prostøedímìstské zástavby. K pøedloženédokumentaci
nemámez hlediskaochranyvod podstatnépøipomínky.
Vyøizuje:Ing. Rubecová

Závìr: K uvedenédokumentaci nemá'ÈIŽP- 01 Praha pøipomínky, pouze poukazujeme na
poznámku z oddìlení odpadovéhohospodáøství,která se týká zpùsobu nakládání s vytìženou

.
zemmou.
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ŽIVOTNíHO

PROSTØEDí

oblastnl inspektorát
PRAHA

OŽP MHMP
oddìlení posuzování vlivù na ŽP
zde

Váš dopis zn

È.j.
MHMP-0951 03/2003/001 /OZPNI

Datum
17.7.2003

Vyøizuje/linka

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

-

Námìstíèko Wuchterlova Kafkova, podzemní garáže,
Praha 6 - Dejvice
Odbor životního prostøedí Magistrátu hl.m. Prahy vydává pro úèely øízení dle
zákona è. 100/2001 Sb., ke shora uvedené akci stanoviska dotèených orgánù:
1. Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu: Ing. Bednáø
Pøedloženýzámìr se nedotýká zemìdìlského pùdního fondu.
K pøedloženédokumentaci nemáme pøipomínky.
2. Z hlediska lesù a lesního hospodáøství: Ing. Bednáø
Bez pøipomínek.
3. Z hlediska nakládání s odpady:
RNDr. Pavlíèková
K èásti oznámení B.III.3 pøedloženého zámìru

vìnovanému

odpadùm máme tyto

pøipomínky:
. Objemovì významným odpadem bude výkopový materiál cca 10 000 m3. Je
konstatováno, že není urèeno kam bude tento materiál odvážen. Naproti tomu
v kapitole B.II.4. Nároky na dopravu je uvedeno, že materiál ze zemních prací
i materiál urèen k recyklaci bude odvážen na skládku v Kamýcké ulici. Na této
adrese však není skládka, ale je zde provozováno zaøízení k využívání
odpadù - recyklaèní linka.
. V pøehledu odpadù, jejichž vznik se pøedpokládá v období výstavby, jsou
uvedeny pouze podskupiny bez bližší specifikace. U jiného stavebního a
demolièního odpadu je uvedena chybnì podskupina. Správnì má být 17 09, je
uvedena podskupina 1707.

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

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

- 2V pøehledu odpadù, které budou vznikat po uvedení do provozu, jsou chybnì
uvedena katalogová èísla u tìchto odpadù: 13 01 11 Syntetické motorové,
pøevodové a mazací oleje (uvedeno 13 02 11), 13 01 12 Snadno biologicky
rozložitelné...( uvedeno 13 02 12), chybnì je uvedena kategorie odpadu
08 01 12, který je dle Katalogu odpadù kategorie O (uvedeno N). Kategorie
odpadù 08 01 17 a 0801 18 není uvedena vùbec. Odpad 16 01 04 jsou
autovraky.

V dalším stupni øízení stavby požadujeme (kromì odstranìní výše uvedených
nesrovnalostí):
. konkretizovat odpady, které budou vznikat v období výstavby vèetnì
pøedpokládaných objemù a zpùsobù jejich odstranìní,
. doplnit pøehled odpadù, které budou vznikat po uvedení provozu o
pøedpokládané množství a zpùsob odstranìní,
. odstranìní odpadù bude navrženo plnì v souladu s § 11 zákona o
odpadech, to znamená bude preferováno pøednostnívyužívání odpadù.
Z hlediska zájmù chránìných zákonem o odpadech nepožadujeme pokraèovat
v procesu EIA za pøedpokladu, že v dalším stupni projektové dokumentace budou
zohlednìny naše pøipomínky.

4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing.J.Polanská, 14.7.2003
Zámìr øeší výstavbu dvoupodlažního objektu podzemních garáží s kapacitou 116
garážových stání. Stavba je navržena pod námìstíèkem mezi ulicemi Kafkova a
Wuchterlova. Plocha garáží na povrchu bude èásteènì využita pro objekt vstupu a
výstupu do podzemních garáží. Na zbylé ploše vznikne námìstí s vodní plochou a
prvky parteru. Garáže jsou urèeny pro stálé uživatele z øad obyvatel okolní zástavby.
Tím je vylouèeno veøejné využití garáží a zatížení území zvýšenou dopravou. Garáže
budou nucenì vìtrány s odtahem spalin 4 m nad terénem námìstíèka.
V souèasné dobì je prostor námìstíèka využíván pro parkovaní 117 osobních aut.
Objekt nebude vytápìn.
Pøedpokládanáintenzita garážové dopravy bude èinit 232 pøíjezdù a odjezdù za den.
Hodnocený zámìr byl vypracován bez alternativních variant.
Stávající stav kvality ovzduší je popsán na základì výsledkù mìøení zneèištìní
ovzduší na stanicích ÈHMÚ. V roce 2002 byly namìøeny prùmìrné roèní
koncentrace NO2 na nejbližších monitorovacích stanicích Santinka a Veleslavín
v hodnotì 29 ~g/m3 resp. 31 ~g/m3.
K pøedloženému zámìru
byla vypracována rozptylové studie Námìstíèko
Wuchterlova - Kafkova podzemní garáže (zpracovatel Ing. Pavel Cetl). Studie
hodnotí imisní zatížení dané lokality pro NO2 po uvedení podzemních garáží do
provozu v roce 2004.
Podle pøedložené studie budou v ovlivnìném okolí stavby pøíspìvky krátkodobých
(hodinových) max. koncentrací pro NO2v hodnotì do 6 ~g/m3.
Nejvyšší imisní pøíspìvek k prùmìrné roèní koncentraci dosahuje pro NO2 hodnoty
0,8 ~g/m3.
Závìr studie uvádí, že v porovnání s imisními limity i se souèasným stavem kvality
ovzduší budou zmìny imisní situace ovzduší zpùsobené provozem navrhovaného
objektu ménì významné a budou mít pouze lokální charakter. Uvedení hromadných
garáží do provozu neovlivní výraznì celkovou kvalitu ovzduší v zájmovém území a
nezpùsobí pøekraèováníimisních limitù.

Sldlo: Mariánské námìstl2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp~cityofprague.cz

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

-3Orgán ochrany ovzduší
konstatuje,
že rozptylová
studie je vypracována
nesrozumitelnì. Napø. v èásti navrhovaný stav (str. 5 rozptylové studie) tabulka - typ
parkování na povrchu uvažuje zpracovatel s dalšími 130 parkovacími místy, která
nejsou uvedena v dokumentaci. Dalším nedostatkem je, že studie nepopisuje vliv
výdechu vzduchotechniky na okolní obytnou zástavbu.

Z hlediska zájmù ochrany ovzduší konstatujeme, že i pøes výše uvedené nedostatky
považujeme hodnocení za dostateèné.
Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že pøedložený zámìr nevyžaduje komplexní
posouzení v dalších stupních procesu EIA.
5. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny: Ing. Bednáø
Zámìrem nebudou dotèena zvláštì chránìná území ani prvky územního systému
ekologické stability (ÚSES). Zámìr nesnižuje ani nemìní
krajinný ráz. Zámìr si
nevyžádá kácení døevin.
Bez pøipomínek.

6. Z hlediska nakládání s chemickými látkami a pøípravky:
RNDr.Pavlíèková
Bez námitek
7. Z hlediska myslivosti:
Bez pøipomínek.
Toto stanovisko není správním rozhodnutím dle zákona è.71/1967 Sb. o
správním øízení,a nelze se tudíž proti nìmu odvolat.
Magistrát hl. m. Prahy
odbor životnfho prostfed
-,Aariánské nám '2
1
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JUDr.Helena Dob i á š o v á
øeditelkaodboru

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O1 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

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

HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
MAGISTRA T HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY
ODBOR VÝSTAVBY
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Vašezn./datum MHMP-crswmoO3){)ZP/

Našeè.jedno

'.wffl~6-1/Be

Vyøizuje/linka
Ing.Hrubá/4321

Praha
9.7.2003

Vìc: Zahájení zjiš•ovacího øízenízámìru "Námìstíèko Wuchterlova - Kafkova, podzemní
garáže, Praha 6 - Dejvice" zaøazenéhov kategorii ll, bodu 10.6, pøílohy è.l zákona
è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých
souvisejícíchzákonù.
K zahájení zjiš•ovacího øízenína výše uvedený zámìr nemáme z vodohospodáøského
hlediskažádnépøipomínky.ZpracovánídokumentaceEIA nepovažujeme
za nutné.
Dokumentacivracíme.

Maa trát ~. m. Prahy
výstavby

Rozdìlovník :
1) MlTh1PVYS - spis
2) MlTh1PVYS/3 - Hr

Sídlo: Mariánskénám.2, 110 O1 Praha 1
Pracovištì a podatelna:Øásnovka8, 110 15 Praha
e-mail: Hana.Hruba@cityofprague.cz

lansr lské nám. 2
raha

tel.: +420-2-24481111
fax : +420-2-22312 870

MHMPP025RB15

HLA VN! MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLA VNÍHO MØJTA PRAHY
ODBOR DOPRAVY

Váš dopis ZD.

lDavní mìsto Praha
Magistrát hl.m. Prahy
Odbor životního prostøedí

È.j.

Vyøizuj~ka
MHMP-100072/2003/00P-04/ Dù L.Dùra/4392

Datum
3.7.2003

C~~~~~~~~31<)ZP
/

VI/EIA/O56-1/Be

Vìc: Stanovisko k dokumentaci o posuzování vlivù na životlú prostøedí stavby
"Námìstíèko Wuchterlova-Kafkova, podzemní ~aráže"

KVaší žádosti è.j. MHMP-95103j2003jOZPjVljEIAj056-1jBe ze dne 25.6.2003o
stanovisko ke shora uvedené akci Vám sdìlujeme, že z hlediska zájmù sledovaných
odboremdopravy MHMP nemámenámitek.

Na vìdomí:

DOP-04 sektorDù

Sídlo: MariDké námìstí 2, 11001 Praha I
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha I
E-mail: sekdop@}cityofPrague.cz

tel.: +420-236001 III
fax: +420-236 007040
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JUDr. Helena Dobiášová, øeditelka odboru životního prostøedí

Magistrát
hl.m Prahy
Sídlo: Mariánské
nám.2, 11001 PrahaI

Ii ii"

Pracovištì: Øásnovka 8., 110 15 Praha 1
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Pøipomínky obèanského sdruzenl WUCb1erl6va-~=
k Oznámení zámìru dle § 6 zákona è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí
Námìstíèko Wuchterlova - Ka&ova, podzemní garáže
Na základì podrobné znalosti místního problému, kterému se obèanskésdružení
Wuchterlovavìnuje organizovanìjiž dva roky, a vzhledemk pøedchozímzjištìním ve vìci
parkovánív ulicích Wuchterlovaa okolí vznáší O.s.Wuchterlovapodle zákonaè.IOO/2001
Sb., o posuzovánívlivù na životní prostøedínásledujícípøipomínkyk Oznámenízámìru:

NámìstíèkoWuchterlova
- Kafkova,podzemní
garáže.

A. PøipomínkY vztahující se k celému Oznámení a jeho pøílohám

Oznámení (stejnì tak Bluková a Rozptylová studie tohoto Oznámení)
vycházejí z chybných údajù a formulace jsou vnitønì rozporné.
a) ChybnÝ ooèet oarkoyacích míst
Pro výpoèty je tøebajasnì stanovit, zda Oznámení vychází z poètu míst na provizorní
parkovací ploše, èi zda zapoèítávái další automobily stojící okolo ohranièenéparkovací
plochy. Je tøebatakéjasnì stanovit,zda okolo budoucíhoparku nad garážemibudouparkovat
automobilya v jakém poètu a teprve z takto stanovenýchpodmínekbudejasné, zda se poèty
automobilùv lokalitì zvýší a o kolik. Oznámenísevšak omezujepouzena konstatování,aniž
by jej jakkoli dokládalo. Citujeme "V souèasnédobì se na námìstí nachází cca 117
parkovacíchmíst'.
Souèasnákapacita parkovacích míst na provizorní parkovací plošeje pouhých 34, nikoli
117. Povolení k provozu doèasnéhoparkovištì na povrchu bylo podmínìno opatøením
hygienika(viz Pøílohaè.4). Další autaparkují v danéoblasti v rozporu se zákonem361/2000
Sb., o provozu na pozemníchkomunikacíchve znìní pozdìjších pøedpisù,a nelzeje proto
zapoèítávat.
Rozdíl v poètu parkovacích míst proto nebude, jak uvádí Oznámení na stranì 14, dílèí
(;,Intenzity dopravy na okolních komunikacíchzùstanouprakticky nezmìnìny. Dojde sice k

dílèímunavýšenípoètuparkovacíchmíst v území(z cca 117 na cca 146)...", ale dojde k
nárùstu z 34 (kapacita provizorního parkovištì)
podzemníchgaráží), tedy tøi a pùl násobek!

na 116 (uvažovaná kapacita

To platí v pøípadì, že okolo provizorního parkovištì zùstanouvšechnaparkovací místa na
pOvrchuv dnešnímpoètu.Uvažuje-li Oznámenío redukci tìchto míst, aby pomìr nárùstubyl
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menší a EIA vyhovìla (našeobèanskésdruženína to poukazujejiž delší dobu), je tøebato
jasnì sdìlit a poèítats tím. Buï tedy dìlat EIA na tøi a pùl násobnýnárùstpoètu automobilù
na dnešnímprovizorním parkovišti, nebojasnì stanovitredukci parkovacíchmíst na povrchu
v závislostina vybudovánígarážív podzemí.
b) Kumulace vlivù na životní orostøedí
V kapitole B.I.4. Charakter zámìru a možnost kumulace s jinými zámìry se uvádí, že
"Oznamovateliani zpracovatelioznámenínení známo,že by byly pøipravoványèi uvažovány
zámìry (uvažovanév rámci schválenéhoúzemníhoplánu mìsta), které by v souvislosti s
oznamovanýmzámìrem mohly pùsobit významnoukumulaci vlivù na obyvatelstvoèi životní
prostøedí."
Také v Rozptylové studii se na str. 14 uvádí, že "Za liniový zdroj zneèiš•ováníovzdušíse
považují otevøenésilnièní komunikace,tj. automobilový provoz. Na základì provedené
analýzy nedojde prakticky k žádným zmìnám v dopravních intenzitách na okolních
komunikacích. Z uvedenéhodùvodu není tato doprava podrobnìji hodnocena."

V stupníúdajejsou v tìchto bodechnepravdivé,nebo• v nejbližšímokolí sepøipravujenìkolik
velkých staveb,které budou mít vliv na oblast Wuchterlova- Kafkova a o nichž musí Úøad
Mìstské èástiPraha6 jako oznamovatelvìdìt.
Jednáseo tyto stavby:
- výstavbaMìstského okruhuv úsekuMyslbekova- Prašnýmost, stavbaè. 0080Prašnýmost
- Špejchara stavbaè. 0079 (vydánoúzemnírozhodnutí)zahrnujícímj. významnérozšíøení
èástikomunikaceSvatovítská,
- výstavbaAkademickéhoa komerèníhokomplexubudov Dejvice - Center, Vítìzné námìstí,
Praha 6 (podle podkladù pøedloženýchv procesu EIA zvýší tento komplex provoz na
Vítìzném námìstí a ul. Svatovítská,nebo• komplex budemít mj. 10000parkovacíchmíst),

- výstavba velkokapacitních garáží v prostoru vyústìní

tunelu mìstského okruhu na køižovatce

Prašnýmost.
To, že tyto stavby budou mít podstatný vliv na kvalitu životního prostøedív oblasti
Wuchterlova-Kafkova v souètu, pøiznává i dotèené Oznámení v kapitole C.2. Struèná
charakteristika stavu složek životnlno prostøedí v dotèeném území, které budou
pravdìpodobnì významnì ovlivnìny se uvádí: "Na imisní zátìž vokolí ulic Ka./kovya
Wuchterlovymá rozhodujícívliv pøedevšímintenzivnídopravníprovoz na ulicích Svatovítské,
Dejvické, Ès. armády a samozøejmìi provoz na Vítìzném námìstí." V tomto smìru
považujeme pøedloženýmateriál nejen za špatnì zpracovaný proto, že pomíjí zásadní
údaje, ale dokonceza vnitønì rozporný.
Vzhledem k výše uvedenémupovažujeme za nesprávný i údaj v Oznámení, kap. D.l.
Charakteristikamožnýchvlivù a odhadjejich velikosti a významnosti:"Na základì informací
zjištìných v rámci zpracování oznámenílze pøedbìžnì vylouèit znatelné negativní vlivy v
souvislostis výše uvádìnýmifaktory z následujícíchdùvodù: Z hlediska zneèištìní ovzduší
nenípøedpokládánovýznamnénavýšenístávající imisní zátìže v blízkémi širším okolí stavby,.
po jejím uvedenído provozu nedojdek žádnévýznamnìjšízmìnì dopravníchzátìží (intenzit).
U obytnézástavbyv zájmovémúzemístavby není oèekávánopøekraèováníimisních limitù,
významnézdravotnívlivy nejsouz tohoto titulu rovnìž pøedpokládány.
"
Z výše uvedených dùvodù lze za velmi nepøesnépovažovat i závìry Hlukové studie a
Rozptylové studie, nebo• obì studie vycházejí z pøedpokladu,že "Intenzity dopravy na
okolních komunikacíchzùstanouprakticky nezmìnìny." a " Výpoèetje provedenpouzepro
realizaci stavbybezuvažováníjiných zdrojù zneèišt'ovánív území."
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c) Možné doolòkové úoravv vnìjších olášt'ù okoln{chd!!my
K již uvedeným protiøeèícím si formulacím je tøebadoplnit, že studie na mnoha místech sice
opakuje, že se vlivy na životní prostøedínezmìní, resp. sníží a zároveò na str. 9 Oznámení se
píše "Pokud by bylo technicky prokázáno, že ve stávající situaci zástavby po vyèerpání všech
prostøedkùjejí ochrany pøed hlukem není technicky možné dodržet nejvyššípøípustné hodnoty
hluku ve venkovnímprostoru, je možnépotøebnou ochranu pøed hlukem zajistit izolací objektu
tak, aby bylo vyhovìno podmínkám nejvyšších pøípustných hodnot hluku ve stavbách pro
bydlení a ve stavbách obèanskéhovybavení. "
d) Nereálný termín zahájení vÝstavby
Zcela nereálný je pøedpokládaný tennín zahájení výstavby podzemních garáží stanovený na
záøí2003 a to v okamžiku, kdy Oznámení EIA bylo podáno až v èervnu 2003. I kdyby se ve
zjiš•ovacím øízení rozhodlo o neprovedení EIA, zákonem stanovené lhùty v územním a
stavebním øízení 1;1edovolujízahájit stavbu v záøí 2003. Oznamovatel zároveò nemá zajištìno
plné financování stavby (viz Pøílohaè.S - Výzva na veøejnouzakázku
") Na spoluinvestora
podzemních garáží v ul. Wuchterlova a Kafkova vè. "Námìstíèka" s vodní fontánou na
pozemku è.parc. 184 v k.ú. Dejvice ")

B. Vyjádøení ke konkrétním VYbraným èástemoznámení
Nìkteré informace dùležité pro výpoèty zátìží chybí nebo jsou nejasné,
nejasnáje i podoba prostranství na povrchu.
1) Chybìjící umístìní vÝdechù - bodovÝch zdrojù z!!~èis!ìn~
V Oznámení chybí pøesnáinfonnace o umístìní výdechù - bodových zdrojù zneèistìní a také
v Rozptylové studii chybí údaj, kde a v jakém množství se proto zvýši imisní zátìž
Tvrzení, že imisní zátìž vìtšinou poklesne považujeme s ohledem na zvýšení poètu
parkovacích míst (a to i podle údajù Oznámení) za zcela nevìrohodný.
"Po realizaci dojde pouze k drobným zmìnám v rozložem imism zátìže (vìtšinou k poklesu)
vyplývající jiné polohy zdrojù emisí (pùvodní povrchové parkovištì - plošný zdroj emisí bude
nahrazen výdechemvzduchotechniky - bodovým zdrojem)." (cit. Z Rozptylové studie).
Fonnulace v Rozptylové studii "Škodliviny emitované uvnitø garáží jsou odsávány ventilátory
vzduchotechniky a vypouštìny výfukovým kanálem schodiš•ového kiosku. výška výduchu bude
cca 4 m nad terénem." považujeme za nejasnou. Znamená to, že uprostøednámìstíèka bude 4
metry vysoký komín?
2) Chvbìjící informace o umístìní vjezdu a výjezd!! z ~!!dz_~m!!:ích2~ráží
V oznámení chybí informace, kde budou umístìny vjezd a výjezd z podzemních garáží, resp.
V rùzných èástech Oznámení jsou naznaèena tøi rùzná øešení. Pøitom umístìní vjezdu a
výjezdu má podstatný vliv na dopravní režim v místì a ovlivní též hlukové a imisní zátìže v
nìkterých èástechnámìstíèka.
3) Nejasná únrava veøejného nrostranství na novrchu
Z popisu úpravy povrchu námìstíèka není zøejmé,jaký podíl bude mít zeleò a jakého bude
charakteru. Popis "Na dláždìné ploše kamenného námìstí s vystupujícími "boulemi" stromù
zakonèenými stromovými møížemi..."je nesrozumitelný. V této souvislosti upozoròujeme, že

místostarostkaing. Trnková opakovanìmluvila o parkovéúpravì - viz zápis( Pøílohaè. 3) z
jednání se zástupci o.s. Wuchterlova, prohlášení na veøejnédebatì s obèany a další opakované
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výroky, kdy nikdy nikdo z Mìstské èásti Praha6 vybudováníparku nezpochybnil.Uvedená
citacevšakano.
Oznámeníupozoròujena nutnostvýsadbypouzemìlce koøenícíchdøevin(D 4.4.). Obèanské
sdružení požaduje výsadbu vzrostlé zelenì okolo celého podzemního prostoru. V této
souvislostibyla pøislíbenaspolupráceMìstské èástiPraha6 s obèanskýmsdruženímtak, aby
obyvatelé dotèené lokality mìli možnost se vyjádøit k aktuálním alternativním návrhùm
úpravy povrchovéhoparku. Na uvedenéspoluprácia možnosti vyjádøeníobèanùobèanské
sdruženítrvá.
4) Nejasnosti ohlednì režimu oarkování na oovrchu
Fonnulace vztahující se k režimu parkování na povrchu považujeme za spekulativní (viz
související bod A-a - Chybný poèet parkovacích míst). Závazek pouhého rezidenèm'ho
parkování, na které je EIA poèítána nemusí být splnìn, nebo• mezi majiteli podzemního
parkování budou v dobì po dostavbì podzemního parkování bankovní domy situované
pøedevším na Dejvické ulici a pozdìji jimi mohou být finny i ze vzdáleného okolí. Nikdo
nebude moci zabránit prodávání majetku v osobním vlastnictví komukoli dalšímu. Pøedpoklad
pouhého rezidenèního parkování je tedy sporný. V extrémním pøípadì mohou pod zemí
parkovat movití lidé a finny ze vzdálenìjšího okolí a rezidentùm zbudou místa pouze na
povrchu, èímž se spíšejen zvýší poèet zájemcù o parkování ve sledované lokalitì. Rezidenèní
parkování na povrchu zatím není nikde v Praze s výjimkou Prahy 1 uplatòováno.

C.Závìr
Vzhledem k výše uvedeným pøipomínkám žádáme, aby ve zjiš•ovacím
øízení bylo rozhodnuto o posouzenízámìru v procesu EIA a žádáme, aby
pøedkládaná dokumentace reflektovala naše pøipomínky k Oznámení,
nebo• je považujemeza zásadní.
V uvedených souvislostechpovažujeme za nutné dodat, že cílem obèanskéhosdružení
Wuchterlovanení zabránitvýstavbì podzemníchgarážíWuchterlova- Kafkova, ale naopak
zrušit souèasnouprovizorní podobu parkovištì na povrchu a na základì možností daných
zákonemprosazovatøešení,které bude odpovídatvšemzákonnýmpožadavkùm,kladenýmna
minimální zatíženíživotního prostøedí.
V Praze14.èervence2003
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obèanskésdružení
Wuchterlova16,Praha 6
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pøedsedao.s. Wuchterlova

Pøílohy:
1) Stanovy obèanského sdružení Wuchterlova
2) Zápis z èlenské schùze 2003 z 21.5.2003
3) Zápis zjednání s místostarostkou Mìstské èásti Praha 6 Ing. Jaroslavou Trnkovou
4)Dodateèné povolení na využití zpevnìné plochy è. parc. 184. k-ú- Dejvice z 27.4.2000 se
zakomponovanými podmínkami hygienika z 11.1.2000zn. H- 2i./4010/99/Kov
5) Výzva na veøejnouzakázku na spoluinvestora UsneseníRady MÈ Prahy 6 è.536/03 z 20.6.2003

Na vìdomí:
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Váženíkolegové,
dostal se mi do rukou materiál týkající se výstavby podzemníchgaráží - viz záhlaví
tohoto písemnéhovyjádøení.Hned úvodem bych rád podotkl, že nejsem v žádnémpøípadì
odpùrcemøešenítéto problematiky, a to øešenítakového, které by pomohlo zlepšit stav
životního prostøedív dotèenélokalitì a zmínìný prostor osvìžit jak pomocí stromù tak vodní
plochy. Ale i z profesionálníhohlediska(docentna katedøemeteorologiea ochranyprostøedí,
Matematicko-fyzikálnífakulta UK v Praze,který se problematikou modelovánítransportua
šíøení zneèištìní profesionálnì zabývá dlouhou dobu) se musím trochu pozastavit nad
rozptylovoustudií, která zmínìný dokumentdoprovází.
Vcelku formální by se mohla zdát pøipomínka k tvrzení v bodì 2. cituji "..není
pøedpoklad,že by se v tomto území nìjak vyjímeènì uplatòovaly úèinky sluneèníradiacena
mezoklimatickécharakteristiky." Obávámse,že v dùsledkuobecnì složité geometriemìstské
zástavby, použitých materiálù a rozdílné expozice rùzných ploch zástavby vzhledem
k dopadajícímsluneènímpaprskùmbìhem dne naopakv mikroklimatickém mìøítku (nikoliv
mezomìøítku,jak je chybnì uvedeno v originále) hraje sluneèní radiace velmi dùležitou
úlohu. Prostøednictvímtepelnýchtokù mùževýraznì ovlivnit lokální cirkulaènípomìry a tím
modifikovat prostorovérozloženíkoncentracízneèiš•ujícíchlátek v zájmovélokalitì. Použité
disperzní modely (a• SYMOS nebo ATEM, jehož jsem shodou okolností autorem) tyto
detailnízáležitosti,už ze svépodstaty,nemohouzachytit.
Ponìkud mne pøekvapuje tvrzení uvedené na stranì 3, a to cituji: "Emise ze
stacionárníchzdrojù nebyly uvažovány." Když nic jiného, pak musí existovat výduch
odvádìjící emiseautomobilù z podzemníchprostor a tento výduch (komín o urèité stavební
výšce)by do výpoètu mìl být zahrnut.Navíc, nebude-li stavebnívýška výduchu dostateèná,
mùže docházetk tomu, že vleèka bude narážet v urèité výšce na stìny okolních domù a
výraznì zhoršovatkvalitu ovzdušív dotèenýchbytech a z dlouhodobéhohlediskapoškozovat
kvalitu fasád.Kromì jiného, jako zdroje zneèištìní budou fungovat také vjezdové, pøípadnì
výjezdovéportály garáží.
Pokud se týèe variant výpoètu - tj. varianta bez realizacea variantapo realizaci - ani
jedna z nich neberev úvahu zvìtšení intenzity provozu na komunikacích,které danouoblast
bezprostøednìovlivòují - rozšíøeníulice Svatovítské. Tím by, samozøejmì,mìlo dojít i
k nárùstuhodnotkoncentrací,které mohoubýt v uvedenéoblasti dosahovány.Jednaz variant
výpoètu by mìla být zpracovánai pro tento výhled, aby mohlo být posouzeno,kjakým
zmìnám dojde v takovémtopøípadì.
V èásti 4.4. Meteorologická data autor studie uvádí použitou vìtrnou rùžici. Na tomto
místì bych s autorem polemizoval o vhodnosti použité vìtrné rùžice. Nadmoøskávýška
oblasti letištì je cca 360 m a jedná se z hlediska zástavbyo pøímìstskouoblast, tedy oblast
spíšeotevøenou,nadmoøskávýška danélokality se pohybuje kolem 240 m otevøenásmìrem
k severnímua východnímu sektoru a uvnitø mìstské zástavby.Jak charakterproudìní tak i
èetnostproudìní pøíslušejícíjednotlivým smìrùm budezcelarozdílná.Navíc, podle metodiky

užívané v ÈR by mìly být u vìtrné rùžice uvažovány tøi tøídy rychlosti a pro každou
rychlostní mdu pak pìt stabilitních kategorií. Tato informace o odpovídajícím rozdìlení
èetnostiproudìní pro jednotlivé kategorierychlosti a vertikální teplotní stability mi v uvedené
studii zcelachybí.
Spíšenež informaci o pøíspìvkuk maximálním krátkodobým koncentracím(tyto údaje
vzhledem ke složitosti pole proudìní nic neøíkají, nebo•, jak jsem uvedl výše, žádný
gaussovskýdisperzní model je nemùžepro takto geometricky složitý problém poskytnout)
bych uvítal informaci o tom, po jakou dobu roku bude pøekraèována
napø.hodnotaurèitého
krátkodobéhoimisního limitu.
Na závìr bych chtìl podotknout,že celá studiena mne èiní dojem, že autor použil urèitý
model, který mìl k dispozici, nìjaká data, která obdržel od zadavatele,ale už neprovedl
analýzu tìchto dat z hlediska reprezentativnostipro danou oblast (vìtrná rùžice), nìco mu
vyšlo a konec. Pøitom v každé, jen trochu odbornìjší literatuøe vìnované problematice
modelování rozptylu zneèištìní je uvedeno, že v pøípadì komplikované spodní hranice
(komplexníterénnebozástavba),je nutnébýt pøi interpretacivýsledkù velmi obezøetný.
Osobnì se domnívám, že v tomto pøípadì nebude ani tak podstatný problém
v automobilovémprovozu smìrem do garážía ven, nejproblematiètìjšíbude volba umístìní a
stavebnívýšky výduchu z garážítak, aby bylo okolí co nejménì postiženo.A, samozøejmì,to
budei problémestetický.
S pozdravem
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