HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí

Váš dopis zn.

È.j
M H M P-1 09396/2003/0lP

Vyøizuje/linka
NI/E INO60-2/Be

Ing. Beranová/4443

Datum
24.9.2003

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: Jinonický zámek, Praha 5

Zaøazenízámìru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, pøílohaè. 1
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.
Charakter zámìru: Pøedmìtem návrhu je rekonstrukce hodnotného historického
jádra Jinonického zámku - budov okolo hlavního dvora. Zadní èást areálu by mìla
být doplnìna novostavbami pro bydlení - èásteènì znovupostavením pùvodních
stodol - a v místì bývalé zahrady ve formì viladomù v zeleni. Vareálu bude
umístìno 64 bytù v nových objektech v západní èásti, 11 míst pro pøechodné
ubytování v severozápadním køídle historické budovy zámku a 16 objektù loftù
v místì severní a západní èásti horního dvora. V historické èásti budou umístìny
kanceláøe, konferenèní sál, restaurace a bary, sportovní prostory se saunou a
tìlocviènou. Pro potøeby parkování obyvatel budou vybudovány podzemní garáže
pod byty v západní èásti areálu, pøièemž centrální èást zahrady bude na rostlém
terénu. Druhá èást podzemních parkoviš• bude umístìna pod horním dvorem
v severní èásti areálu. Celkový poèet podzemních parkoviš• bude 244. V jižní èásti
areálu je navrženo povrchové parkovištì s celkovou kapacitou 44 míst.

Kapacita (rozsah) zámìru:
Celková plocha pozemku:

21 280 m2
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Zastavìná plocha:
Zeleò v ploše SVO:
Poèet parkovacích stání

662 7 m2
20,3 %
288

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Zahájení stavby:

kvìten 2004

Ukonèení stavby:

listopad 2005

Oznamovatel:

JANS, s.r.o.
Neratovická 1635/11, 182 00 Praha 8
IÈ: 62584120

Praha
Praha
Praha 5
Jinonice

Souhrnné vvcoøádání cøicomínek:
Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:
. hlavní mìsto Praha
. mìstská èást Praha 13
. mìstská èást Praha 5
. Ministerstvo zdravotnictví
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - západ
. Èeská inspekce životního prostøedí
. odbor životního prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
. odbor výstavby Magistrátu hlavního mìsta Prahy
. odbor památkové péèe Magistrátu hlavního mìsta Prahy
. odbor mìstské zelenì Magistrátu hlavního mìsta Prahy
. Sdružení Jinonice - Vidoule
. Ing. Kaplanová + 15 dalších obèanù
. Ing. Zídková, Ing. Zídek
Jednotlivá vyjádøeníobsahují následující pøipomínkya podmínky k realizaci stavby:
Hlavní mìsto Praha v závìru vyjádøení konstatuje, že netrvá na dalším posuzování
zámìru, pokud budou pøipomínky ve vyjádøeních formulované vyøešeny v dalších
stupních projektové pøípravy:
o Je konstatováno, že pøedložený zámìr není v dílèích èástech v souladu
s platným územním plánem. Parkovištì jižnì od stávajícího objektu je
navrženo ve funkèní ploše PP - parkové plochy a pøedzahrádky viladomù
severnì od rybníka zasahují rovnìž do funkèní plochy PP.
o Upozoròuje na neadekvátnost sadových úprav - doporuèuje doplnit.
o Podmínkou snahy o zlepšení a stabilizaci hydrických pomìrù ve Statkovém
rybníku je zabezpeèení vod odvádìných do rybníka pøed kontaminací.
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o Je konstatováno, že k technickému návrhu z hlediska dopravy není možné
se komplexnì vyjádøit. V navazující dokumentaci je nezbytné doložit situaci
širších dopravních vztahù s výhledovým uspoøádáním komunikaèní sítì ve
spádovém území.
Mìstská èást Praha 13 uvádí, že problematickou je výstavba viladomù s velkým
poètem bytù a podzemím garážovým stáním, èímž automobilový provoz vzhledem
k návštìvnosti zámku naroste a negativní vlivy se projeví v nejbližším okolí areálu.
K negativním vlivùm je tøeba pøipoèítat i vlivy Radlické radiály. Navrhuje vareálu
snížit poèet bytových jednotek a poèet garážových i venkovních stání pro automobily.
Mìstská èást Praha 5 požaduje:
o Maximální množství deš•ových

vod

ze

støech odvést

do

Zámeckého

(Statkového) rybníka.
Výstavbu podzemních èástí objektù a sítí provést tak, aby nedošlo ke stržení
hladiny podzemních vod.
o Do sadových úprav zahrnout i stromy se støední a velkou korunou.
o Øešení ploch pp považuje za nevyhovující. Využití celé plochy jako parkovištì
je v rozporu s územním plánem.
o Vyøešit pøipomínky k odpadovému hospodáøství (doplnìní pøedpokládaných
množství odpadù, zakreslení a uvedení pøehledu jednotlivých typù sbìrných
nádob na odpad,...
o

Ministerstvo
zdravotnictví
požaduje, aby bylo respektováno
pøíslušného orgánu ochrany veøejného zdraví.

stanovisko

místnì

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy konstatuje, že oznámení neobsahuje
situaci stavby se zakreslením vnitroareálové obslužné dopravy, ze které by ev.
vyplynula nutnost zhodnotit hlukovou situaci i v dalších výpoètových bodech ve
venkovním prostoru objektù pro bydlení. Hluk z obslužné dopravy uvnitøareálu nesmí
pøekroèit hygienické limity stanovené naøízením vlády è. 502/2000 Sb., tj. 50 dB
v denní dobì a 40 dB v noèní dobì V LAeq,T.Do situace stavby není rovnìž
zakreslena Radlická radiála i s hranicí svého ochranného pásma. Závìrem se ve
vyjádøení uvádí, že navržený zámìr nelze komplexnì posoudit a k oznámení zámìru
akce se jednoznaènì vyjádøit.
Èeská inspekce
životního
prostøedí (ÈIŽP) vydala k pøedloženému zámìru
následující pøipomínky:
o Z dùvodu zachování
retenèních
schopností
území požaduje uplatnit
v nejvyšší možné míøe zasakování deš•ové vody, resp. zvážit jejich odvádìní
do Jinonického èi Statkového rybníka.
o Upozoròuje na potøebu v dalším stupni doplnit èeské ekvivalenty latinských
názvù.
o Vzhledem k tomu, že areál zámeèku je klasifikován jako kulturní památka,
nelze považovat oznámení za dostaèující s ohledem na trvalé dopady do
životního prostøedí v lokalitì.
o Navržená nová výstavba je s ohledem na stávající nízké budovy celého areálu
pøíliš vysoká a siluetu historického jádra zastíní. Doporuèuje pøehodnotit návrh
ve smyslu snížení o 1 podlaží (dùvodem je zachování krajinného rázu). Je
nezbytné uchovat neporušené alespoò historické jádro, tj. celý areál zámeèku.
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o

Návrh stavby je pøedložen bez variant, což je v rozporu s požadavky procesu
EIA a v dùsledku je na škodu vìci.
o Chybìjí pohledy na zakomponování navrženého areálu v dané lokalitì.
o Novostavby (objekty C + D) jsou pøedimenzované. Nabídkou bytù nelze
odùvodnit trvalé znièení atmosféry minulosti.
Závìrem se ve vyjádøení uvádí, že Èeská inspekce životního prostøedí požaduje
zpracování dokumentace ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb.
Odbor životního

prostøedí

MHMP ve vyjádøení k oznámení zámìru

uplatnil tyto

pøipomínky:
Z hlediska nakládání s odpady - požaduje konkretizovat využití pøebyteèné zeminy,
doplnit o øešení nakládání s autovraky jako nebezpeèným odpadem ve smyslu
zákona o odpadech, upozoròuje na povinnost dùslednì preferovat využívání odpadu
pøed skládkováním.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny - požaduje, aby v dalším stupni projektové
dokumentace byly zohlednìny a zapracovány následující pøipomínky:
o Deš•ové srážky ze støech objektù budou svedeny pøes retenèní objekt do
rybníka.
Bude zachován desetimetrový pás zelenì okolo rybníka a zpracován projekt
vegetaèních úprav tohoto pásu.
o Ve zpevnìné ploše parkovištì budou vysázeny stromy s velkou korunou,
které budou mít zajištìny 9 m2 vegetaèní plochy.
Pokraèovat v procesu posuzování vlivù na životní prostøedí odbor životního prostøedí
MHMP nepožaduje.
o

Odbor výstavby MHMP upozoròuje na nutnost požádat o poskytnutí podkladù
správce veøejnékanalizace a vodovodu Pražskou vodohospodáøskou spoleènost a.s.
Posuzování pøedloženého zámìru z vodohospodáøského hlediska nepovažuje odbor
výstavby MHMP za nutné.
Odbor památkové péèe MHMP ve svém vyjádøení sdìluje, že ve vìci pøedmìtného
zámìru vydal závazné stanovisko, které zasílá jako pøílohu. V nìm uvádí následující
podmínky:
o Bude
proveden
podrobný
stavebnì-historický
prùzkum
a náležitá
fotodokumentace.
Na jeho základì
budou zpracovány restaurátorské
prùzkumy a návrhy.
o Navrhované novotvary obytných a polytunkèních budov musí objemem,
pùdorysnou stopou vnìjších obvodových stìn, výškou høebene a støešní
siluetou kopírovat jejich autentický stav.
o V plném rozsahu se zachová dobová krovová soustava, vnitøní stropní
konstrukce, klenby, sklepní prostory v pùvodních budovách. Jejich podkroví se
osvìtlí pomocí redukovaného poètu stylových vikýøù v podobì volských ok a
vikýøkù se sedlovou støíškou. Zachová se a následnì rehabilituje zahrada
v severozápadní èásti areálu, opraví a zrekonstruuje se její vnìjší ohradní zeï
s pøilehlým altánem. Nové objekty v západní èásti areálových ploch budou
realizovány na historických pùdorysech. Výšková hladina nové zástavby musí
korespondovat s úrovní støešních høebenù historických zámeckých budov.
Odbor mìstské zelenì MHMP sdìluje, že zásadnì nesouhlasí s oddìlením areálu
zámku od historicky založeného vodohospodáøského systému Jinonického potoka a
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kaskády rybníkù. Historicky byl pod zámkem mokøad, ze kterého vytékal Jinonický
potok pøes kaskádu rybníkù. Vlivem urbanizace území došlo k výraznému omezení
nátoku povrchových vod do tohoto vodohospodáøského systému.

Dále obdržel pøíslušný úøad v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøení veøejnosti, která
reagovala na zveøejnìné oznámení zámìru.

Sdružení Jinonice
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

Vidoule má následující pøipomínky:
Požaduje, aby byly respektovány závìry stavebnì-historických prùzkumù.
Požaduje, aby nedošlo k zástavbì historické zahrady.
Nesouhlasí s likvidací a novotvary na místì døívìjších deputátních domkù (èp.
16) a pøilehlé historické kovárny, trvá na jejich zachování.
Nesouhlasí s likvidací historických ani pivovarských sklepù zámeèku.
Rybník historicky i technicky musí být souèástí zámku i EIA.
Projekt neøeší existenci vodních zdrojù ústících ve stávajících sklepích pod
historickou budovou.
Nesouhlasí s budováním garáží pod II. nádvoøím zámku, protože by došlo
k likvidaci vedení historického vodovodu Vidoule - kulturní technické památky,
komunikace neodpovídá svou šíøkou a chybìjícími chodníky navrhovanému
vysokému dopravnímu zatížení - požaduje vybudování oboustranných
chodníkù pøedzahájením stavby
Nesouhlasí s parkovišti v jižní èásti - zasahují do biokoridoru a PP.
Požaduje, aby byly zachovány nejen vnitøní, ale i vnìjší prvky zámeèku
(obnovit stav vìže z pùvodních fotografií, oprava a obnova historických
komínù, obnova stromù pøedzámeèkem).
Požaduje zajištìní prostor pro zøízení historické expozice zámeèku a obce
Jinonice - Butovice.
-

Ing. Kaplanová + 15 obèanù ve svém vyjádøení uvádí výhrady k vybudování vjezdu
do podzemních garáží z ulice Na Vidouli, což negativnì ovlivní dopravu a životní
prostøedí v dané lokalitì. Dle tohoto vyjádøení pøedložené øešení nehledá optimální
cestu k potlaèení negativních vlivù a respektování všech souvislostí (nezohledòuje
stávající ani investiènì plánovanou celkovou zátìž území v dané lokalitì). Projekt
nerespektuje klidovou vilovou zástavbu.
Manželé Zídkovi ve svém vyjádøení uvádí, že zámìr sice øeší problém chátrajícího
Jinonického zámku, ale negativnì
ovlivní v dnešní dobì již pøedimenzovanou
dopravu a životní prostøedí v dané lokalitì. Upozoròuje na další aktivity v tomto
území. Pøedložené øešení postrádá optimální cestu k potlaèení negativních vlivù a
respektování všech souvislostí. Doprava je nevhodným umístìním vjezdù do
podzemních garáží a zásobování zhuš•ována do úzkých a nepøehledných èástí ulic.
Uvádìjí obavy z nedodržení hlukových limitù u øadových domkù. Výjezdy omezí a
zhorší plynulost i bezpeènost komunikace pro pìší. Dále pøedpokládají noèní rušení
z navrhovaného baru, kavárny apod. V investièním zámìru postrádají výsadbu
vìtšího množství zelenì. Závìrem uvádí, že projekt výraznì znehodnocuje komfort
bydlení nejen v øadovýchdomech Puèova, ale i u ostatních objektù. S návrhem v této
podobì zásadnì nesouhlasí, dopravnì a ekologicky vhodnìjší øešenívšak existuje.

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

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

6

Pøíslušný úøad prostudoval obdržená vyjádøení a uplatnìné pøipomínky konzultoval
se zástupcem oznamovatele, zpracovatelem oznámení a zástupci dotèených orgánù
státní správy.

Zástupce oznamovatele seznámil pøíslušnýúøads doplòujícími materiály (stavebnì historický prùzkum, historické fotografie, projekt týkající se historického vodovodu na
Vidouli, zpráva o stavebnì technickém prùzkumu domkù è.p. 16 - objektù jižnì od
cesty, informace o dopravním øešení, apod.). Pøíslušný úøad rovnìž provedl místní
šetøení vareálu zámku a jeho okolí za úèasti zástupcù oznamovatele, zpracovatele
oznámení a projektantù.
Z tìchto materiálù a místního šetøenívyplývají následující skuteènosti:
Oblast dopravy:
Dopravní obsluha areálu je navrhována 3 vjezdy:
o Pro návštìvnickou dopravu jsou navrhovány 2 vjezdy. Jedná se o vjezd z ul.
Øeporyjské na povrchové parkovištì v jižním cípu pozemku a o vjezd z ul. Na
Vidouli do dvoupodlažního podzemního parkingu o 102 parkovacích stáních
(dále jen PS). Z tohoto parkingu je pøímývstup do areálu. Z ulici Na Vidouli se
nepøedpokládážádný pìší vstup do garáží.
o Prùjezd podél Statkového rybníka nebude návštìvníkùm umožnìn.
o Pro dopravu rezidentù (bytové objekty - viladomy a lofiy) je navržen pouze 1
vjezd, a to ze západní strany z komunikace 474 vedoucí novì budovaným
areálem BOTANICA. Všechna parkovací stání pro byty jsou navrhována do
jednopodlažní podzemní garáže - celkem 142 PS.
o Zásobování má být zajištìno jednak z jižního pøedpolí zámku (vjezd na
parkovištì z ulice Øeporyjské) a jednak vjezdem od západu (z nové
komunikace 474 - BOTANICA), kde bude pro nutné zásobování umožnìn
vjezd do nádvoøí areálu. Do vjezdu z ul. Na Vidouli není zásobovací doprava
zavádìna.
o Stávající historický prùjezd z køižovatky Øeporyjská - Na Vidouli je uvažován
pouze jako pìší vstup do areálu.
Obsluha prostøedky mìstské hromadné dopravy je velmi dobrá. V blízkosti areálu je
zastávka autobusu MHD linky è. 130 Karlštejnská, který má pøímou dopravní vazbu
na stanice metra B Jinonice a Nové Butovice. Stanice Nové Butovice leží pøi tom
v pøímé docházkové vzdálenosti v prostoru pìtiminutové izochrony.
Celkové nároky na dopravu v klidu byly stanoveny na základì Vyhlášky hl.m. Prahy
è. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním mìstì
Praze. Podle této vyhlášky èiní požadovaný nárok 273 PS, dle návrhu investora je to
288 PS.
Pøi další projektové pøípravì stavby je nutné vìnovat patøiènou pozornost dopravní
obslužnosti areálu a navrhnout vhodná dopravní opatøení pro minimalizaci vlivu
vyvolané dopravy v období výstavby i provozu.

Oblast stavebnì-historická
Obnova celého areálu bude vycházet z již zpracovaného stavebnì-historického
prùzkumu, z fotografií z archívu hl. m. Prahy a prùzkumu omítkových vrstev a
barevnosti. Obnovu lze rozdìlit na dvì základní èásti - rekonstrukci hodnotného
historického jádra - budov okolo hlavního dvora a nalezení odpovídající náplnì pro
tyto prostory. Nebude docházet k realizaci žádných nových okenních otvorù. Jedná
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se pøevážnì o provozy využívající velké pùvodní prostory celistvé, bez dìlení a
prorážení nových otvorù. Ve støechách budou doplnìny pùvodní vikýøe ve tvaru a
poloze podle historických fotografií.
Druhou èástí bude náhrada rozebraných stodol stavbami ve stejném tvaru,
novostavby v místì zahradních domkù a obnova veškerých ploch, dlažeb a zelenì v
areálu tak, aby byla zachována jeho celistvost a jednoznaèná dominance historické
architektury.
Z dodaných doplòujících informací vyplývá, že pùvodní sklepy pod zámeèkem
nebudou likvidovány. Díky vysoké mocnosti navážek v horním dvoøe (až 3 m) a
výškovému rozdílu mezi dvorem a ulicí Na Vidouli probíhá vjezd do 1. p.p. prakticky
v rovinì.
Historicko-památkové aspekty jsou projektantùm známy a projekt z nich vychází a
snaží se respektovat a rehabilitovat historickou hodnotu objektu. Vìž je kopie
z fotografií z archivu hl. m. Prahy. Podobnì budou opraveny i historické komíny.
Stromy pøed vstupem do zámku vychází opìt z historické fotografie, na které se
nachází i výše zmiòovaná vìž.
Z dodaných informací dále vyplývá, že dle historických pramenù se nejednalo o
francouzskou zahradu s arboretem, ale o hospodáøsko- zelináøskou zahradu z velké
èásti doplnìnou o stavby kùlen. Návrh respektuje památkovì chránìnou ohradní zeï
zahrady. Demolici domkù na místì è.p. 16 potvrdilo pravomocné rozhodnutí
památkáøù (OPP MHMP ze dne 17.7.2003).
Oblast vodohospodáøská
Historický vodovod Vidoule, který sloužil k zásobování Jinonického zámku vodou, se
dle dostupných pramenù sestává z pramenní komory (rezervoáru), který dodnes
existuje v ul. Na Pomezí, a z vedení vody do zámku, kde je pouze známá pøibližná
trasa vedoucí zhruba pod nynìjšími komunikacemi. Vìtší èást této trasy zanikla pøi
budování souèasných ulic (Na Pomezí). Vodojem v ulici Na Pomezí (nachází se cca
1 km od Jinonického zámku) je dnes jedinou viditelnou souèástí zaniklého vodovodu.
Dle prùzkumù není známo, že by se na pozemcích zámku nacházela jakákoliv
hodnotná èást tohoto vodovodu. Pøi prùzkumech sklepù zámku žádné vyústìní
nalezeno nebylo. Pøesto bude nutné pøi rekonstrukci zámku pøihlédnout k pøípadným
nálezùm.
Vzhledem k výraznému omezení nátoku povrchových vod do stávajícího
vodohospodáøského systému oznamovatel pøistoupil na požadavek odvodu
srážkových vod do rybnièní soustavy tak, aby se zlepšil vodní režim v celé oblasti.
Zároveò tak budou využity lokální údolní prameny. Øešení bude projednáno se
správcem toku a jeho provozovatelem.
Revitalizace Statkového rybníka, který je historicky souèástí zámku, je øešenajiným,
již zpracovaným projektem. V souèasné dobì investor jedná s MHMP o možnosti
úèastnit se na revitalizaci tohoto rybníka.
Oblast ochrany oøírodya kraiin~
Otázka ochrany krajinného rázu byla zkoumána pøíslušnýmorgánem ochrany pøírody
z hlediska zákona È. 114/92 Sb., o ochranì pøírody a krajiny. Tento orgán na
podkladì údajù uvedených v oznámení nedospìl k závìru, že se jedná o zámìr,
který mùže zmìnit krajinný ráz oblasti èi místa. Z tohoto dùvodu na tuto skuteènost
ve svém vyjádøení neupozoròuje. Dle sdìlení pøíslušného orgánu ochrany pøírody
jsou opatøení uvedená v oznámení považována za úmìrná charakteristikám
souèasné krajiny.
Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O1 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-236001 111
fax: +420-236007 074
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Pøíslušný úøad v rámci zjiš•ovacího øízení dospìl k závìru, že pøipomínky uplatnìné
v jednotlivých vyjádøeníchjsou øešitelnév navazujících øízeních.

Závìr:
Zámìr "Jinonický zámek, Praha 5" 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.

Na základì provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru
zámìr

"Jinonický

nebude

že

zámek, Praha 5"

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:
. Pøirekonstrukci zámku maximálnì respektovat historické prùzkumy.
. V plném rozsahu zachovat dobovou krovovou soustavu, vnitøní stropní
konstrukce, klenby, sklepní prostory v pùvodních budovách.
. Navrhované novotvary obytných a polyfunkèních budov v místì stávajících
zdevastovaných hospodáøských budov pøi severovýchodním horním dvoøe
areálu zámeèku musí objemem, pùdorysnou stopou vnìjších obvodových
stìn, výškou høebenea støešnísiluetou kopírovat jejich autentický stav.
. Nové objekty v západní èásti areálových ploch realizovat na historických
pùdorysech. Výšková hladina nové zástavby musí korespondovat s úrovní
støešníchhøebenùhistorických zámeckých budov.
. Zachovat a následnì rehabilitovat zahradu v severozápadní èásti areálu,
opravit a zrekonstruovat její vnìjší ohradní zeï s altánem.
. V prùbìhu veškerých zemních prací umožnit provedení záchranného

.
.
.
.
.
.

archeologického výzkumu.
Pøihlédnoutk pøípadným nálezùm zbytkù vedení historického vodovodu.
Výstavbu podzemních èástí objektù provést s maximálním ohledem na
podzemní vody.
Odvádìt deš•ové vody do Statkového rybníka a pøi návrhu odvodnìní
zohlednit požadavky správce Jinonického potoka.
Vést jednání s MHMP o možnosti podílet se na revitalizaci Statkového
rybníka.
Zpracovat a projednat návrh vegetaèních úprav celého areálu v souladu
s požadavky orgánu ochrany pøírody.
Zhodnotit hlukovou situaci dle požadavkù orgánu ochrany veøejného zdraví a
prokázat, že budou dodrženy pøíslušné hygienické limity dle naøízení vlády

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 Praha
.
v
PracovIštì:Rásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-236001 111
fax: +420-236 007 074
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è.502/2000 Sb., o ochranì veøejnéhozdraví pøednepøíznivýmiúèinkyhluku a

.

.

vibrací pro denní i noèní dobu.
Pøi další projektové pøípravì stavby je nutné vìnovat patøiènou pozornost
dopravní obslužnosti areálu a navrhnout vhodná dopravní opatøení pro
minimalizaci vlivu vyvolané dopravy v období výstavby i provozu.
Zabývat se dalšími pøipomínkami obsaženými vobdržených vyjádøeních
k oznámení zámìru.

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

,\JIaglstratnt. m. Prah)'

odbor žlvotnlho proltfodf
~I;.tariánské
nám 2
()raha 1

Pøílohy:

181

vyjádøení hlavního mìsta Prahy
vyjádøení mìstské èásti Praha 5
vyjádøení mìstské èásti Praha 13
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 památkové péèe MHMP
vyjádøení odboru mìstské zelenì MHMP
vyjádøení Sdružení Jinonice - Vidoule
vyjádøení 16 obèanù
vyjádøení Ing. Zídkové a Ing. Zídka

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

tel.: +420-23600I III
fax: +420-236007 074
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RNDr. MILOŠ GREGAR
RADNÍ HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY

V Praze dne 2. záøí 2003
È"j.: MHMrr1O9396i7~
Naše Èj,,:SEG~~{2~~~

Vìc: Vyjádøení hlavního mìsta Prahy k oznámení zámìru..Jinonícký zámek. Praha 5"
Dodle zákona è. 100/2001Sb.. o Dosuzovanívlivù na žívotní Drostøedí

Podklady

Pøedloženýzámìr spadá dle zákona èc 100/2001 Sb. do kategorie I~ bodu 10.6 pøílohy èíslo
1. a zabývá se objektem Jinonického zámku, který leží mezi ulicemi Reporyjská, Na Vidouli a
Za Zámeèkem v Jinonicích. Zámìrem je obnova celého areálu, rekonstrukce hodnotného
historického jádra Jinonického zámku a nalezení náplnì pro jeho opravené a dobudované
prostory. Zámìr pøedpokládá doplnìní zadní èásti areálu zámku o nové objekty sloužící pro
bydlení - èásteènì obnovou pùvodních stodol, èásteènì výstavbou viladomù v bývalé
zahradì. Vareálu se pøedpokládá umístìní 64 bytù v nových objektech v západní èásti, 11
míst pro pøechodné ubytování v severozápadním køídle historické budovy zámku a výstavba
16 objektù loftù (kombinace objektu k bydlení s atelierem nebo umìleckou dílnou), které by
mìly vzniknout v severní a západní èásti horního dvora. V historické budovì zámku jsou dále
plánovány kanceláøe, konferenèní sál, restaurace, bary, sportovní prostory a sauna. Pro
potøeby parkování budou vybudovány 2 objekty podzemních garáží, èást pod byty v západní
èásti areálu, èást pod horním dvorem v severní èásti areálu. Celkový poèet podzemních stání
bude 244, v jižní èásti areálu bude dále ještì povrchové parkovištì c kapacitou 44
parkovacích stání. V souèasné dobì je zámek nepøístupný veøejnosti, umístìny jsou zde
drobné provozovny, kanceláøe, sklady a restaurace, objekt je ve špatném stavu.

Vyjádøení hlavního mìsta Prahy k oznámení zámìru dle zákona 100/2001 Sb.
..Jinonický zámek, Praha 5"

Z hlediska umístìní a kapacity je nové využití zámeèku pro komerèní aktivity, aktivity
volného èasu, restauraci, fitness areál, multifunkèní sál, ubytování a lofty v souladu
s funkèním využitím území podle ÚPn. Výjimeènì je bydlení vareálu zámeèku na volných
plochách bývalé historické zahrady vhodné. Navrhovaná rekonstrukce zamezí pøi dodržení
funkèní regulace dalšímu chátrání objektù zámku.

"

~

Z hlediska ÚPn sídelního útvaru hl. m. Prahy je však nutné konstatovat, že pøedloženýzámìr
není v dílèích èástech v souladu s platným územním plánem. Parkovištì jižnì od stávajícího
objektu je navrženo ve funkèní ploše PP - parkové plochy a pøedzahrádky viladomù severnì

~~\-&~~\r..~ ~-&w.~~~ '1., \. \.Q Q\. \"i~~~

\.

tel.: +420-236001111, fax: +420-23•;OOí~
e-mail:praha@cityofprague.cz

od rybníka zasahují rovnìž do funkèní plochy PP. Toto øešení ÚPn hl. m. Prahy nepøipouštía
je nezbytné proto zámìr v této èásti pøepracovat.
Z akustického
hlediska konstatujeme, že k pøedloženému oznámení nemáme zásadních
pøipomínek, pouze požadujeme doplnit mapovou pøílohu a pro pøehlednost rozložení hluku
pomocí izofon pøekreslit vypoètené hodnoty do reálného mapového podkladu, nebo
v pøípadì výpoètu pomocí digitální mapy vytisknout i vrstvu s objekty a komunikaènf sítí.
Vlastní pracovní grafické výstupy z programu Hluk-Plus nejsou pro ostatní profese a celkové
hodnocení pøehledné.

Z hlediska
ochrany
ovzduší
nejsou k pøipravovanému zámìru
rekonstrukce
žádné
pøipomínky. Pøedložená dokumentace, ve své èásti vìnované hodnocení vlivu na kvalitu
ovzduší, konstatuje s využitím metodiky SYMOS, že rekonstrukcí a provozem Jinonického
zámku nevznikne žádný významný zdroj zneèištìní, nedojde k významnìjšímu
navýšení
imisních koncentrací, ani k pøekroèní pøíslušných imisních limitù.

Z hlediska ochrany pøirody, krajiny a zelenì lze vlastní rekonstrukcí dnešního objektu
Jínonického zámku považovat za akceptovatelnou, nenacházejí se zde žádné prvky ÚSES
ani pøírodnì chránìná
území. Celkovì
však pøedložený zámìr
obsahuje
nìkolik
problematických návrhù, z nichž nìkteré dokonce nejsou v souladu s platným ÚPn sídelního
útvaru hlavního mìsta Prahy. Proto bude nutno projekt upravit ve smyslu níže uvedených
bodù.
Ve funkèní ploše pp (parky a parkovì upravené plochy) mezi plochami SVO
obchodu a služeb) je navrženo 16 parkovacích stání. Parkování zde není podle
hl.m. Prahy È. 32/1999 Sb. pøípustné ani jako vÝ.iímeèné využití. S parkováním v
není možno uvažovat. Navíc tvrzení na str 67 pøedloženého oznámení: "Øešení

HMP

...,

(smíšené
vyhlášky
ploše PP
dle ÚPn

znamenalo by to zrušení ještì èásteènì dochované obvodové zdi okolo areálu

zámku." není nièím podloženo
s funkèními plochami ÚPn.

a je nepravdivé.

Zachování

zdi kolem zámku

nesouvisí

Ve stejné funkèní ploše pp jsou navrženy pøedzahrádky k objektùm oznaèeným písmenem
C. Tato aktivita taktéž není v souladu s výše zmiòovanou vyhláškou, a tudíž i s platným ÚPn.
Navíc pøedzahrádky funkènì
patøí k novým objektùm, tudíž by mìly být realizovány
v pøíslušné funkèní ploše, tedy ve funkci SVO. Dotèenou plochu pp v místì navržených
pøedzahrádek doporuèujeme rezervovat pro parkovou úpravu okolí rybníka (tzv. Statkového
rybníka).
Pøedložené oznámení na stranách 54 a 55 zcela správnì poukazuje na neadekvátní formu
sadových úprav. Návrh vùbec neobsahuje vzrùstné domácí stromy, doporuèujeme v tomto
smyslu doplnit druhovou skladbu výsadeb.
Protože pro zámìrem dotèenou funkèní plochu SVO není v platném ÚPn stanoven koeficient
(podil) zelenì, bereme vypoèítanou hodnotu 0,203 (20,3 %) na vìdomí a nekomentujeme jí.
V dokumentaci nìkolikrát proklamovanou snahu o zlepšení a stabilizaci hydrických pomìrù
ve Statkovém rybníce považujeme za správný návrh Podmínkou je zabezpeèení vod
odvádìných
do rybníka pøed kontaminací (napø. pøed úkapy oleje z pojíždìných ploch
apod.).

2

Z hlediska ochrany zemìdìlského
pùdního fondu konstatujeme, že pøedmìtná lokalita se
nachází uvnitø souèasnì
zastavìného
území, v souèasné dobì je areál nepøístupný
veøejnosti, objekty Jsou devastované, využívané jako kanceláøe, dílny, sklady, zahrada je
zdevastovaná a ruderalizovaná, využívaná jako manipulaèní, skladovací a parkovací plocha,
vìtšina ploch je zpevnìná. V evidenci katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako
zastavìné plochy a nádvoøí a ostatní plochy, nejsou souèástí ZPF.
Z hlediska ochrany ZPF je uvedený zámìr
vliv.

v souladu s ÚPn a neznamená žádný negativní

Z geologického
hlediska
nemáme žádné pøipomínky, výstavbou nedojde k zasadním
zmìnám v hydrogeologickém režimu. V zájmovém území nejsou registrována žádná ložiska
nerostných surovin, dobývací prostory ani chránìná ložisková území. V dalším stupni
projektové dokumentace bude nutno realizovat podrobný inženýrsko-geologický prùzkum.

Z hlediska hospodaøeni s odpady konstatujeme, že kapitola vìnovaná této problematice je
zpracována velmi peèlivì. Je v ní uveden výèet odpadù souvisejících jak se stavbou, tak
s provozem zaøízení. U výkopových zemin je uveden i odhad množství 33 121 m3. Cca 2
500 m3 zeminy a humusu se zpìtné využije k terénním úpravám areálu, zbytek bude
nabídnut k využití Mìstské èásti Praha 5. Øešení dále poèítá s vytøiïováním nebezpeèných
složek a oddìleným shromažïováním ostatních složek odpadu jak v prùbìhu stavby. tak pøi
provozu areálu, a s jejich pøednostní recyklací èi termickým využitím. Vareálu se poèítá
s umístìním kontejnerù na separovaný odpad.

Z hlediska odkanalizování
a vodních tokù konstatujeme, že areál Jinonického zámku se
nachází v jihozápadní èásti katastrálního území Jinonice v Praze 5. Stavba je rozdìlena na
nìkolik objektù a podobjektù, které Jsou u novostaveb propojeny podzemními garážemi. Pøi
jižním okraji areálu je Statkový rybník, územím vede zatrubnìná pramenní èást Jinonického
potoka, který dále protéká do Jinonického rybníèku a do Dalejského potoka.
Lokalita leží v území odvodòovaném oddílnou kanalizaèní sítí. V souèasné dobì se staví
v ulici Na Vidouli splaš ková kanalizace ON 300 a deš•ová kanalizace ON 800 a stoky v ulici
Za Zámeèkem splašková kanalizace ON 300, deš•ová kanalizace ON 600. Splaškové vody
jsou vedeny areálovou kanalizací do soustavné kanalizaèní sítì mìsta.
Produkce
splaškových odpadních vod je cca Q = 74 m3/den.
Deš•ové vody budou odvádìny do areálové kanalizace a dále do soustavné kanalizaèní sítì
mìsta. Celkový návrhový odtok deš•ové vody je 142,4 I/s. Vzhledem k tomu, že v souèasné
dobì je celá plocha zpevnìna asfaltem nedojde ke zvýšení množství odvádìných deš•ových
vod.
Z hlediska odkanalízování stavba není v rozporu se schváleným ÚPn hl. m. Prahy. Pouze
upozoròujeme na to, že v areálu bude umístìna restaurace a z pøedložené dokumentace
není patrné zda je nutno èistit v lapaèích tukù. Pøi realizaci staveb je nutné respektovat
a realizovat navržená ochranná a kompenzaèní opatøení v èásti O IV.
Oznámení je z hlediska odkanalizování

Z dopravního

hlediska

a vodních tokù zpracováno v dostateèném rozsahu.

k pøedloženému oznámení konstatujeme:
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Na str. 23 pøedloženého oznámení je uvedeno, že dopravní intenzity na komunikacích byly
pro jednotlivé èasové horizonty dodány Ústavem dopravního inženýrství. V obsahu
rozptylové studie je však na str. 2 uvedena jako jedna z pøíloh "dopravnì-inženýrské
podklady dle URM". Tato pøíloha však v rozptylové studii není doložena. Je proto tøeba
upøesnit, zda se v tomto pøípadì nejedná o chybu a nemìl-Ii autor na mysli údaje ÚOI,
pøípadnì je tøeba kopie podkladù dle URM doložit.
K technickému øešení návrhu se nemùžeme na základì doložených pøíloh z hlediska
dopravy komplexnì vyjádøit. Je proto tøeba poèítat s pøípadnými pøipomínkami v rámci další
pøípravy.
V navazující dokumentaci je nezbytné doložit situaci širších dopravních vztahù s výhledovým
uspoøádáním komunikaèní sítì ve spádovém území, zahrnujícím i prùbìh Radlické radíály u
Jihozápadního Mìsta, respektive u Jinonic.

Hlavní mìsto Prahakonstatuje,že po seznámenís okolnostmitohoto oznámenínetrvá
na dalším posuzování zámìru podle zákona è. 100/2001Sb., pokud budou pøipomínky
ve vyjádøeniformulované vyøešeny v dalších stupních projektové pøípravy.

~

RNDr. Miloš Gregar
radní hl. m. Prahy

Vážená paní
Judr. Helena Dobiášová
øeditelkaalP MHMP
zde
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Praha
Dne 22.8.2003

Vìc: Pøipomínkv MÈ Praha 5 k zámìru výstavbv ..JinonickÝ zámek. Praha 5

V pøíloze zasíláme pøipomínky k výše uvedenémuzámìru, které byly schváleny na 32
zasedáníRMÈ Praha5 konanédne 19.8.2003, vè. usneseníRMÈ Praha5 è. 32/1104/2003.

S pozdravem

Sídlo: nám.14.øíjnaè.4, 15022 Praha5
tel.: +420-2-5700 0111
Pracovištì: nám.14.øíjnaè.4, 15022 Praha5 tel.: +420-2-5700 0264
Bankovníspojení:Èeskáspoøitelnaa.s.,
IÈG: 063631
è.ú.: 27-2000857329/0800
e-mail: oin@p5.mepnet.cz

fax.: +420-2-5732 95 99

Mìstská èást Praha 5
32. zasedáníRady mìstské èásti
konané dne 19. 8. 2003
usnesení 32/1104/2003

èíslo
31

Pøedkladatel:
ing.
P. Horák,
zást.
starosty
yy;ádøení
MÈ Praha 5 k zámìru"
Jinonický
zámek, Praha 5-Jinonice
è.P.
l",kterÝ
bude Dodroben
ziiš•ovacímu
øízení
Dodle §7 zákona
100 2001 Sb.
o osuzování
vlivù
na životní
rostøedí
v
latném
Materiál
prostøedí
Sb.

je pøedkládán
na základì
požadavku
ve smyslu
§ 6 odst.
4 a § 16 odst.

Rada mìstské

èásti

I.

n a

ber

vyjádøení
è.p.
1",

e

MHMP, odboru
3 zákona è.

Praha 5

vìd

o mí

OOP k zámìru akce"
Jinonický
zámek, Praha
uvedené v pøíloze
è.1 pøedloženého
materiálu

II.
u k 1 á d á
vede OOP
zaslat
MHMP usnesení
RMÈ Praha 5 k zámìru akce"
Praha 5-Jinonice
è.p.
1" vè. vyjádøení
OOP
Termín 22/08/2003

Pomìr hlasování:

životního
100/2001

7/0/0

Milan
starosta

Janèík
MÈ Praha
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5-Jinonice

Jinonický

zámek,

è.
znìní

Pøíloha è. 1

Vyjádøení k oznámenízámìru " Jinonickýzámek,Praha5 - Jinoniceè.p.1"
Z hlediska ochranv oøírodv:
fuvestor hodlá provést revitalizaci Jinonického zámku, která zahrnuje jak rekonstrukci
historickéhojádra, tj. budov okolo hlavního dvora, tak výstavbu novostavebpro bydlení.
Parkováníje øešenopodzemnímiparkovišti (244 park. míst) a povrchovým parkovištìm (44
park. míst). Celkováplocha areáluje 21 280 m2,navrženázastavìnáplochaje 6 627.27m2
Areál nezasahujedo žádnéhozvláš• chránìnéhoúzemí ani do ochrannéhopásma,neleží na
území pøírodníhoparku, neprocházíjím žádný prvek ÚSES. V tìsné blízkosti se nachází
Zámecký(Statkový)rybník. Uvnitø areáluse nacházípøevážnìzpevnìné živièné èi betonové
plochy, menší èást tvoøí zdevastovanázahrada.V souèasnédobì zde roste 10 stromù
(oøešáky,
vrby, lípa) a dálejsou zde keøovéporosty(pøevážnìbez èerný,dále rùže, vrba..).Ve
sledovanémúzemí nebyly zjištìny žádnérostlinné nebo živoèišné druhy chránìné zákonem
114/92 Sb. o ochranì pøírodya krajiny. V dùsledku stavby dojde k odstranìní 6 stromù, 8
soliterních keøùa 138.8.m2skupin keøù.fuvestor navrhuje nové výsadby stromù (jablonì,
hlohy, moruše,muchovníky,tøešnì)a keøù(døín,muchovník). Dle územníhoplánuje území

zaøazeno
do kategorieSVO - smíšenéobchodua služeba PP - parky a parkovì upravené
plochy. Na plocháchPP je umístìn pojíždìný mlat s výsadboustromù a èásteènéparkovací
místa.Tato plochamá být oplocena.
Požadujeme:
1. Maximální množství deš•ových vod ze støechodvést do Zámeckého(Statkového)
rybníka.Pøesnéprovedeníje tøebaprojednats odboremmìstské zelenì MHMP.
2. Výstavbu podzemníchèásti objektù a síti je tøebaprovést tak, aby nedošloke stržení
hladiny podzemníchvod.
3. Navrhovanésadovéúpravy zahrnují výsadby pøevážnì stromu s malou korunou. Je
nutnézahrnouti druhy sestøednía velkou korunou.
4. Øešeníploch PP považujemeza nevyhovující.Vzhledem k navrhovanémupovrchuje
jasné, že celá plocha bude využívánajako parkovištì, což je v rozporu s územním
plánem.
Z hlediska ochranv ovzduší:
Dle § 55 odst.1.zák.86/2002Sb. o ochranì ovzdušívydala vláda naøízeníè. 350, kde v § 5
odst.3 stanovuje,že místa, oblasti a sídla, kde zneèištìní nedosahujeimisních limitù, jsou
považovánaza oblasti s dobroukvalitou ovzduší.
Imisní pøíspìvky jednotlivých emisních zdrojù (závìsné plynové kotle na vytápìní
objektù o celk. výkonu 1149KW, pohyb vozidel v garážích a tzv.vyvolaná automobilová
doprava) byly vypoèteny pro prùmìrné roèní koncentrace NO2 (pro r. 2004 a 2010.
V jednotlivých referenèníchbodechsejejich hodnotypohybují v rozmezí 0,15- 0,24 ug/m3.
Vypoètenémax. koncentrace(metod.SYMOS'97, verze2003) v území po realizaciprojektu
jsou v oboupøípadechhlubokopod imisními limity:
- prom. roèní konc. NO2 = 25,4 - 26,4 ugim3
- max. hodinovákonc.NO2 = 113-118 ugim3
- prùm.roè.konc.benzénu= 1,81- 1,99ugim3
(imisní pøísp.benzénu
= 0,007- 0,012ug/m3

limit = 40 ugim3
limit = 200 ug/m3
limit = 5 ugim3

(k I. 1.2010)
(k 1 1.2010)
(k 1.1.2010)

Na základì tìchto výsledkùrozptylovéstudiemožnokonstatovat,že zájmové území zùstane
oblastí s dobrou kvalitou ovzduší i po realizaci navrhované akce i když v budoucnuje
možné oèekávat mírné zhoršení vlivem výstavby Radlické radiály a komplexu dalších
chystanýchaktivit.
Z hlediska odoadového hosoodáøství:
Dle § 79 odst. 5 písmo c) zákona È. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znìní pozdìjších pøedpisù
(dále jen zákon o odpadech), a § 32 odst. 2 zákona È. 131/2000 Sb. o hlavním mìstì Praze, ve
znìní pozdìjších pøedpisù, vydáváme k pøedložené dokumentaci vlivù na životní prostøedí
toto stanovisko:

K plánované realizaci pøedloženéhoprojektu máme z h1edi~kanámi chránìných zájmù
v souladus odst.B. ill. pøílohyè. 3 k zákonuè. 100/2001Sb.následujícípøipomínky:
Žádáme o doplnìní pøedpokládanýchmnožství odpadù, vznikajících bìhem demolice
a výstavby. Výèet tìchto odpadù je uveden na str. 28 pøedmìtného "OZNÁMENÍ
ZÁMÌRU" bez uvedení jejich množství.

2

Žádáme o doplnìní pøehledu odpadù vznikajících pøi provozu podnikatelských
subjektù plánovaných v prostorách pøedmìtné stavby, které zcela chybí, a to i pøesto,
že se jedná nejenom o nezanedbatelné množství ale i o nebezpeèný odpad
(restaurace...). Pøedesíláme,že s nebezpeènými odpady lze nakládat pouze na základì
souhlasu pøíslušnéhokrajského úøadu(v Praze MHMP).

3

Požadujeme v projektu zakreslit a v textu uvést pøehled jednotlivých typù sbìrných
nádob na odpad, který bude vznikat pøi provozu veškerých veøejnosti pøístupných
prostor (odpadkové koše, místa na kontejnery, tøídìný odpad. . .)

Z hlediska obecnýchpovinností daných zákonem o odpadechupozoròujemepøedevšímna
nutnostzajistit pøistavebníchpracícha bìhem provozuv areálutakovépodmínky,aby:
a. veškerý odpad vzniklý pøi realizaci pøedmìtného projektu mohl být dùslednì
zaøazen,tøídìn a evidován podle druhu a kategorií, a v maximální možné míøe
recyklován v recyklaèním zaøízení
Zde pøedevšímupozoròujeme na ustanovení § 10 až § 16 zákona o odpadech (zejména § 12
odst. 4 "Každý je povinen zjistit, zda osoba, které pøedáváodpady, je kjejich pøevzetípodle
tohoto zákona oprávnìna" a § 11 odst. 1 ".. .zajistit pøednostnì využití odpadù pøedjejich
odstranìním
b. zemina z terénních úprav bude pøednostnì využita k následným terénním
úpravám v souladu s pøílohou è.4 - zpùsob odstraòování Dl tohoto zákona.
Použití zeminy k terénním k úpravám bude posuzováno jako zaøízeník odstranìní odpadù
ve smyslu § 14 odst. 1. - ukládání'odpadù na úrovni nebo pod úrovní terénu. K provozování
tohoto zaøízeníje ale provozovatel povinen získat souhlas pøíslušného krajského úøadu.
K èinnosti na území hl.m.Prahy lze požádat o souhlas odbor životního prostøedíMHMP a po
splnìní zákonem uložených povinností bude vydán samostatným správním rozhodnutím.
Náležitosti žádosti o souhlas upravuje § 1 vyhlášky MŽP è. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady.)
Ke kolaudaci budeme požadovat pøedložení evidence druhù a množství odpadù vzniklých
pøi stavbì spolu s doklady o zpùsobu jejich odstranìní, pokud nebylo možné jejich další VVll7ití
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Vìc: StanoviskoÚøadu mìstské èásti ~
~ámìru
"Jinonit'llí!Jí.ek
!
Praha 5 - Jinonice èp. 1" podle zákona è. 10072OO1-sb:;-za:øaZ.eRéhQ~
v katerii II, bodu 10.6,pøílohy è. 1
--~-_~

Váženápaní øeditelko,
k Vašemudopisuè.j. MHMP-I09396/2003/0ZPM/EW060-1/BE ze dne29.7.2003
jsem požádalo vyjádøení vedoucí životního odboru a sdìluji Vám následující:

1) Zhlediska ochranypøírody a krajiny podle zákonaè. 114/1992Sb., o ochranì pøírody a
krajiny v platnémznìní:
K pøedloženému
oznámenízámìru akce"Jinonický zámekPraha5 - Jinonice èp. }" nemáme
z hlediskanámi chránìnýchzájmù pøipomínky.
2) Z hlediska odpadového hospodáøstvípodle zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech:
Bez pøipomínek.

Závìr: Zámìrem investoraje celkovárekonstrukcehistorickéhojádra zámeèku,budov kolem
hlavního dvora a povrchové parkovištì. Areál zámeèkubude rekonstruovánna kanceláøe,
konferenènísál,restauracea bary a na sportovníprostorys tìlocviènou a saunou.Novì budou
v západní èásti areálu zbudovány viladomy s kapacitou 64 bytù a podzemními garážemi
s kapacitou244 stání.
Z podkladù, které byly zpracovány jako "Oznámení zámìru dle Pøílohy è. 3
zák. è. 100/2001Sb.,vyplývá, že rekonstrukcízámeèkua následnýmivegetaènímiúpravami
nedojdek porušeníkrajinného rázu ani nijak výraznì neovlivní negativními vlivy nejbližší
okolí.
Problematickouzùstávájen výstavbaviladomù s velkým poètembytù a podzemním
garážovýmstáním,èímž automobilovýprovoz vzhledemk návštìvnosti zámku (pohostinské
služby, sportovní služby...) narostea negativní vlivy se projeví v nejbližším okolí areálu,
kterými bude postiženonìkolik desítekobyvatel. K negativním vlivùm je tøebapøipoèítati
vlivy Radlickéradiály, která mábýt v provozuv r. 2010.
Navrhujeme proto v areálu snížit poèet bytových jednotek a poèet garážového
i venkovníhostánípro automobily.
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V Prazedne

Vyøizuje

MUDr. Peterková 15.8.2003
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Vìc: Posuzování vlivù na životní prostøedípodle zákona è 100/2001 Sb.
zjiš•ovacíhoøízenízámìru zaøazeného
v kategorii ll.

- zahájení

Obdrželi jsme od vás kopii oznámenípodle pøílohy è. 3 k zákonu è. 100/2001Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, o
podrobenízámìru "Jinonický zámek, Praha 5" zjiš•ovacímuøízenípodle § 7 zákona.
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 veøejnéhozdraví (Hygienická stanice hl. m. Prahy).
.

~

~

RNDr. Karla Øíhová
øeditelkaodboru
hygienya epidemiologie
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vyøizuje
B. Kuklík

datum
20.8.2003

--

Vìc:

Posouzení vlívu na žívotníprostøedí dle zákona è. 100/2001Sb.
JINONICKÝ ZÁMEK. Praha 5

Vaším dopisem výše uvedené znaèky ze dne 29.7.2003 byl požádán inspektorát ÈIŽP Praha o vyjádøení
ke stavebnímu zámìru. Žádost byla doplnìna pøíslušnoudokumentací.
K dokumentaci vydáváme následující stanovisko:
Odd. ochrany ovzduší:
Hodnocení vlivu stavby na ŽP je vypracováno dostateènì peèlivì a podrobnì. Kvalitativnì
ani kvantitativnì nevynechalo žádný z vlivu na ovzduší z navrhované stavby.
ÈIŽP 01 Praha 000 bude vyžadovat øešenív souladu se zákonem è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší
a o zmìnì nìkterých dalších zákonù.
ÈIŽP 01 Praha 000 nemá další podstatné pøipomínkyk pøedloženémumateriálu hodnotícímu vliv
stavby na Žp,
Toto vyjádøení nenahrazuje povolení orgánu státní správy ochrany ovzduší k této akci v rámci zákona
è. 86/2002 Sb" o ochranì ovzduší a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ale je pouze vyjádøenímve
smyslu zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostøedí.
Vyøizuje: ing. Žížalová

Odd. odpadového hospodáøství
K pøedloženédokumentaci nemáme z hlediska zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znìní
zásadní pøipomínky. Neobsahuje ovšem údaje o množství vznikajících odpadù (mimo zeminu
a komunální odpad),.z nichž nìkteré patøído kategorie nebezpeèné.
Vyøizuje: ing. Kubfn

Odd. ochrany vod:
V souèasné dobì se realizují kanalizaèní stoky, splašková a deš•ová kanalizace je souèástí
výstavby "Rezidenèní ètvrtì Vidoule". Odvádìní deš•ových vod je navrženo do veøejnédeš•ové
kanalizace pomocí domovních pøípojek(str. 26).
Z dùvodu zachování retenèních schopností území požadujeme uplatnit v nejvyšší možné míøe

zasakování deš•ové vody, resp. zvážit jejich odvádìní do Jinonického potoka èi Statkového
rybníka (viz zmínka na str. 51 a 57). Tak by se maximum deš•ových vod využilo v daném území.
Potok i rybník trpí v dùsledku urbanizace nedostatkem vody.
Vyrizuje: ing. Rubecová

Odd. ochrany pøírody
Kapitola "Flóra a fauna" uvádí pouze latinské názvy hmyzu, ptákù a dalších zmiòovaných živoèichù
u rostlin je tomu obdobnì. Pro obecnou srozumitelnost je nutno uvádìt zejména, resp. také èeské
ekvivalenty citovaných druhù. V dalším stupni zpracování projektu je toto tøeba doplnit.
Vyøizuje: ing. Trávníèek
Referát EIA IIPPC
Navržený stavební zámìr se skrývá za oznaèení "rekonstrukce historického jádra" (str. 7, 10, 75), avšak
jde zejména o výstavbu nového bytového areálu, do historického místa nevhodného. Aèkoliv
dokumentace tvrdí, že "dominující architekturou zùstane historická budova zámeèku", výkresové pøílohy
svìdèí o opaku. Vzhledem k tomu, že areál zámeèku je klasifikován jako kulturní památka, nelze
pøedloženoudokumentaci považovat za dostaèující s ohledem na trvalé dopady do životního prostøedí
v lokalitì.
Navržená nová výstavba (objekty C + D) je s ohledem na stávající nízké budovy celého areálu pøíliš
vysoká a siluetu historického jádra zastíní. Doporuèujeme pøehodnotitnávrh ve smyslu snížení
o 1 podlaží tak, aby novostavby C + D nepøevyšovalybudovy zámeèku.
Dùvodem tohoto požadavku je zachování krajinného rázu dle § 12 zákona 114/1992 o ochranì pøírody
a krajiny, který požaduje mj. zachování historické charakteristiky místa, estetické hodnoty
a harmonického mìøítka a vztahù v krajinì. Na to poukazuje i text dokumentace (str. 43).
Okolí zámeèku je postiženo pøedchozínovodobou výstavbou (sídlištì a výškové budovy), tím spíše je
nezbytné uchovat neporušené alespoò historické jádro, tj. celý areál zámeèku.
V kontextu s tímto požadavkem je tøebaveškerou novou výstavbu v areálu pøizpùsobittak, aby
nepotlaèovala charakter zámeèku. To se týká zejména agresivních a nevhodných objektù C + D.
Na nepøimìøenostnavržených novostaveb (termín "vila-domy" je nevhodný zavádìjící eufemismus)
správnì upozoròuje i text dokumentace na str. 55 :
"Nové domy nerespektují prakticky žádné typické znaky krajinného rázu (sedlové støechy,proporce).
Výstavba bude probíhat v prostoru kulturní památky. Této skuteènosti je nutno podøídit všechny
stavební úpravy v areálu."
To musí samozøejmì platit zejména pro novostavby C+D.
Poznámka.. Jinonický dvorec se pøipomínájiž v roce 1088 ! Vlastní zámek byl postaven Schwarzenberky
v roce 1685 a upraven poè. 19.stol. Místo si stále uchovává venkovský charakter. Vìtšina navazujících
staveb má 1, max. 2 nadzemní podlaží, typické jsou venkovské støechyz pálených tašek (str.44).
Vzhledem k zaøazenízámeèku mezi kulturní památky by necitlivou úpravou areálu bylo nevratnì
poškozeno dìdictví naší národní minulosti.
Návrh stavby byl pøedložen bez variant, což je v rozporu s požadavky procesu EIA, a v dùsledku je na
škodu vìci (viz výše uvedené pøipomínky).
V dokumentaci chybìjí pohledy na zakomponování navrženého areálu v dané lokalitì.
Na str. 65 se uvádí, že "pøínosemje nabídka bytù pro 384 obyvatel". S tím nelze souhlasit, omezený
areál zámeèku neunese takovou zátìž - èíslo pouze dokládá pøedimenzovanost navržených
novostaveb (objekty C+D). Nabídkou bytù nelze odùvodnit trvalé znièení atmosféry minulosti.
Nepøimìøenostcelého návrhu je nejlépe patrná v øezuG-G1 ve výkresových pøílohách.V tomto pohledu
je zámeèek zcela potlaèen novostavbami, které neberou ohled ani na výšku, ani støešní profily,
a devastují tak vlastní rekonstrukci objektù A + B.
Vyøizuje: ing. Kuklík
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Závìrem

rekapitulujeme zásadní pøipomínky k navržené stavbì:
-,-

odvedenídeš•ovýchvod do kanalizacea z dané lokalityje nevhodné

-

návrh nedodržuje požadavky na zachování krajinného rázu v místì (zde navíc kulturní památka !)
není zpracován žádný variantní návrh
stávající návrh objektù novostaveb C+D je pøedimenzovaný

Èeská inspekce životního prostøedí proto požaduje
-

úplné posouzení vlivu úprav celého stavebního areálu na životní prostøedía zpracování
dokumentace podle § 8,9, 10 a pøílohyÈ. 4 zákona è. 100/2001

-

zapracování výše uvedených pøipomínek

HLA VNt MÌSTO PRAHA
MAGISTRAT HLA VNtHO MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ

OŽP MHMP

zde
Váš dopis zn.

È.j.
MHMP-1 09396/2003/001 /OZPNI

Vyøizuje/linka

Datum
12.9.2003

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

Jinonický zámek, Praha 5
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 pùdniho fondu: Mgr. Nìmec
Bez pøipomínek. Podle výpisu z katastru nemovitostí stavbou není dotèen
zemìdìlský pùdní fond.
2. Z hlediska lesù a lesního hospodáøství: Mgr. Nìmec
Námi chránìné zájmy nejsou dotèeny. Ve vzdálenosti bližší než 50 m od navržené
stavby se nenachází lesní pozemek (les ve smyslu § 2 písm.a) zákona è. 289/1995
Sb., o lesích a o zmìnì a doplnìní nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších zmìn a
doplòkù.
3. Z hlediska nakládání s odpady: Ing. Macura
Pøi výstavbì bude docházet k demolici stávajících objektù a pøesunùm zeminy. Na
str. 37 se pøedpokládá odvoz 37 tis. tun zeminy a suti (stodoly), z toho je 33 tis. tun
zeminy, ze které se bude 2,5 tis. tun vracet k použití na zásypy. Požadujeme
konkretizovat využití pøebyteènézeminy.
Pro smìsné stavební a demolièní odpady je v tabulce 5 navrženo skládkování.
Upozoròujeme na povinnost uloženou § 11 zákona o odpadech dùslednì preferovat
využívání odpadu pøed skládkováním, jak je uvedeno na str. 58 tohoto oznámení
zámìru. To znamená stavební a demolièní odpad vytøídit od nebezpeèných složek a
recyklovat pro další využití.
Na str. 31 pod obrázkem je uvedeno, že jižní èást areálu je zcela zaplnìna vraky
osobních aut. Požadujeme doplnit projektovou dokumentaci o øešení nakládání
s autovraky, jako nebezpeèným odpadem ve smyslu zákona o odpadech.
Upozoròujeme dále na možnost kontaminace ropnými látkami.
V tab. 5 je nesprávnì zaøazen odpad katalogového èísla 15 01 10, nepatøí do
kategorie O, nýbrž N.

Sldlo: Mariánské námìsti 2, 110 OI Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha I
E-mail: ozp@cityofprague.cz

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

- 2V oznámení zámìru jsou pøehozeny stránky è. 23 a 24, rovnìž str. 56,57,58 jsou
øazeny obrácenì a na str. 15 je nesprávnì uvedeno IÈ oznamovatele, správnì je IÈ
25794655.
Z hlediska zájmù chránìných zákonem o odpadech nepožadujeme dále pokraèovat
v procesu EIA za pøedpokladu zapracování našich pøipomínek v dalším stupni
projektové dokumentace.
4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing. Strnadová Zd.
Cílem pøedloženého zámìru je revitalizace dosud neudržovaného areálu Jinonického
zámku, jehož èást prostor je v souèasné dobì využívána rùznými nájemci jako
restaurace, dílny, kanceláøe a sklady. Po revitalizaci bude areál sloužit k bydlení, ke
sportovnì-relaxaèním,
restauraèním a komerèním úèelùm.
Nehodnotné budovy budou vzhledem k totální devastaci demolovány a na jejich
místì (v západní èásti areálu) postaveny ètyøi viladomy až o tøech nadzemních
podlažích, ve kterých bude celkem 64 nových bytù. V historických èástech zámku
vznikne 11 míst pro pøechodné ubytování a 16 objektù loftù. Souèástí areálu bude
tìlocvièna, sauna, bowling, restaurace, konferenèní sál a kanceláøe.
Zahrada bude upravena jako veøejný park.
V jižní èásti areálu bude umístìno povrchové parkovištì s 44 parkovacími místy. Dvì
podzemní parkovištì (pod byty v západní èásti areálu a pod horním dvorem) budou
mít celkovou kapacitu 244 parkovacích
míst. Garáže budou pøístupné z
místní komunikace ze západní a východní strany areálu.
Objekty A2,A3,A4,A5,A7,A8 a 84 budou vytápìny plynovou kotelnou, umístìnou
v objektu C2b o celkovém výkonu 650 kW. V kotelnì
budou osazeny dva
nízkoemisní plynové kotle o jmenovitém výkonu 325 kW. Jednotlivé byty a ostatní
objekty budou vytápìny samostatnì pøevážnì závìsnými nízkoemisními kotli.
K zámìru
byla vypracována
rozptylová studie (dále RS), která hodnotí vliv
revitalizovaného areálu a jím vyvolané automobilové dopravy na zneèištìní ovzduší
stávající okolní zástavby. RS je vypracována pro oxid dusièitý jako nejvýznamnìjší
škodlivinu ze zatížení provozem automobilù.
Posuzovaná stavba se nachází v lokalitì, která je velmi dobøe provìtrávaná a není
v její blízkosti žádný velký lokální zdroj zneèištìní ovzduší. V okolí se prolíná nízká
zástavba rodinných domù s vyšší zástavbou bytových domù.
RS dokládá, že kvalita ovzduší bude ovlivnìna nárùstem automobilového provozu
v souvislosti s provozem areálu jen nevýznamnì. Ani v souètu s pozadím nedojde
k pøekraèování imisních limitù zneèiš•ujících látek v okolí areálu.
Po prostudování pøedložených podkladù orgán ochrany ovzduší konstatuje, že
hodnocení vlivu revitalizovaného
areálu z hlediska jím chránìných
zájmù je
v pøedloženém oznámení zámìru provedeno v dostateèné šíøi a podrobnosti.
Z hlediska zájmù ochrany ovzduší pøedložený zámìr nevyžaduje podrobnìjší
posouzení v dalších stupních procesu EIA.
K navržené revitalizaci zámku nemáme zásadní pøipomínky.

5. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny: Mgr. Nìmec
Pøedložené oznámení EIA je zpracováno v dostateèné kvalitì a orgán ochrany
pøírody další projednávání v procesu EIA nepožaduje.
Pøesto musíme z hlediska námi chránìných zájmù vyžadovat, aby v dalším stupni
projektové dokumentace byly zohlednìny a zapracovány následující pøipomínky:
- deš•ové srážky ze støech objektù budou svedeny pøes retenèní objekt do
rybníka na parc.è. 267, k.ú. Jinonice,

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

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

- 3bude zachován desetimetrový pás zelenì okolo rybníka a zpracován projekt
vegetaèních úprav tohoto pásu (tzn., že zde nebude umístìna pøíjezdová
komunikace do areálu),
ve zpevnìné ploše parkovištì budou vysázeny stromy s velkou korunou, které
budou mít ,zajišt,ìny 9m2 vegetaèní plochy.
6. Z hlediska nakládání
Bez pøipomínek.

s chemíckými

látkami a pøípravky:

Ing. Macura

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 ",. m. Prah)
odbor životnlho p,-ostfod,
Mariánsk6 nám 2J
ml
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v z. In{1~na Cibulková
JUDr. Helena Dob i á š o v á
øeditelkaodboru

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O1 Praha 1
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
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Ing. Beranová

HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY
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Vašezn.~tlO9396~200~OZP/VI/EINO60-1/Be

Našeè.jedno \

)

Praha
6.8.2003

Vyøizuje/linka
Ing. Prinzová/4372

Vìc: Zahájení zjiš•ovacího øízenízámìru "Jinonický zámek, Praha 5" zaøazeného
v kategorii II, bodu 10.6, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001Sb., o posuzovánívlivù
na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù.
Pøedmìtemzámìru je revitalizaceareáluJinonickéhodvora, pøiulici Na Vidouli v Praze5.
Dojde k obnovì historickýchèástíobjektù pro využití sportovní,restauraèní,komerèní.Na místì
hospodáøských
staveba bývaléužitkové zahradybudouvystavìny novostavbyviladomù.Zahrada
bude obnovenaa upravenajako veøejnýpark. Areál bude napojen 6 pøípojkamina veøejnou
splaškovoukanalizacia 2 pøipojkamina veøejnoudeš•ovoukanalizaci,novì budovanýchv rámci
výstavby "Rezidenèníètvrt' Vidoule". Vodovodní pøípojkabude napojenana stávajícíveøejný
vodovodníøad.
Správcem veøejné kanalizace a veøejného vodovodu Pražskou vodohospodáøskou
spoleènostía.s.,Cihelná4, Praha 1 byl zpracovánGenerelodvodnìní hl.m. Prahy.Pøizpracování
projektovédokumentace
je nutno sena tuto spoleènostobrátit s žádostío poskytnutípodkladù.
ZpracovánídokumentaceEIA z hlediskavodohospodáøského
nepovažujeme
za nutné
Dokumentacisi ponecháváme
/tf

/

. /~i:~l(.,

Ing. PavelPospíšil
vedoucívodohospodáøského
oddìlení
MaglS\1i

Man.na
P"'~. 1

Rozdìlovník
1) MHMP VYS - spis
2) MHMP VYS/3 - Pv

MHMPP023GFSJ
rHLAVNÍ MÌSTO PRAHA
MAGISTRA T HLA VNfHo MtST A PRAHY
ODBOR pAMATKOVÉ PÉÈE
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MHMP 112394/2003/
Vin
V Praze: 11.8.2003
Mgr. PetraVinaøová
236 00 2987
Váš dopis zll.
MHMP -109396/2003/0ZPNI/EIA/060-1/Be ze dne29.7.2003
È.j.:
Vyøizuje:
Telefon:

Vìc: žádosto vyjádøeníve vìci linonický zámek Praha 5 ve smyslu § 6 odst. 4. zákona
È. 100/2001Sb., o posuzovánívlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù
MagistrátW. m. Prahy,odbor památkovépéèe(dálejen MHMP - OPP),jako pøíslušný
výkonný orgán státnípamátkovépéèena území Wavníhomìsta Prahy Vám sdìluje, že vìci
rekonstrukce areálu Jinonického zámku è.p.l, k.ú.Jinonice, Na Vidouli l/Øeporyjská 42,
Praha 5 vydal dne 17.7.2003závaznéstanoviskopod è.j. 51633/2003Nin, které Vám zasílá
jako pøílohutohoto dopisu.

Magl8trát hl. m. Prahy
M8rlénské nám. 2

Prah. 1 1111
",'" (~;~~:'..Q--""" ~
~

~aD

KnìžÍnek
øeditelodboru

I. doruèu_iese
MHMP- OZP zde

+ pøíloha
Sidlo: Mariánské nán1ìsti 2,11001 Praha 1
Pracovištì: Staromìstské námìsti 4, 11001 Praha 1
E-mail: opp@cityofprague.cz
Bankovni spojení: První mìstská banka - è.ú.27-5157-998/6000
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HLAVNÍ MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MtST A PRAHY
ODBORPAMATKOVÉ PÉÈE

È.j.:
Vyøizuje:
Telefon:
Vìc:

Mffiv1P 51633/2003Nin
Mgr. Petra Vinaøová
236 00 2987

V Praze: 7.7.2003

závaznéstanoviskopodle ustanovení§ 14odst.3 zákona.è. 20/1987Sb.o státní
památkovépéèive znìní pozdìjších pøedpisù.
è.p. 1, k.ú. Jinonice, Na Vidouli 1/ Øeporyjská 42, Praha 5

ROZHODNUTÍ
Magistráthl. m. Prahy,odbor památkovépéèe(dálejen MHMP - OPP),jako pøíslušný
výkonný orgán státní památkové péèe na území hlavního mìsta Prahy, posoudil žádost
správcekonkurznípodstatyMgr. Michala Bedmy, se sídlemPuškinovonámìstí 14, Praha6,
zastoupenéhona základì plné moci ze dne 3.4.2003 spoleènostíV Invest CZ a.s.,
Nad Závìrkou 16/489,Praha6, zastoupenéna základì plné moci ze dne 3.4.2003spoleèností
Janss.r.0.,Neratovická1635/11,Praha8
ve vìci rekonstrukce areálu Jinonického zámku è.p. 1, k.ú. Jinonice, Na Vidouli 1 /
Øeporyjská 42, Praha 5
/ areál je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústøedním seznamu kulturních památek
pod R.è.Ú.s. 1-1364/

spoèívajícív rekonstrukci a opravì objektù areálu, v rehabilitaci zahrady, v nové výstavbì
nízkopodlažníchobytnýchobjektù pøizápadnímokraji zámeckéhoareálu
'
a vydává podle ustanovení§ 14odst. 3 zákona è. 20/1987 Sb., o státnípamátkovépéèi ve
znìní pozdìjšíchpøedpisù,toto závamé stanovisko:
Pøíprava navrhovaných prací v rozsahu pøedložené projektové dokumentace
pro územní øízení, zpracovanév bøeznu2003 Ing. arch. Petrem Malinským, DaM s.r.o.,
Nad Malým mýtem 2a, Praha4, je z hlediska zájmù státnípamátkovépéèepøí p u s t n é
za tìchto základníchpodmínek:
Bude proveden podrobný stavebnì-historický prùzkum a náležitá fotodokumentace
jednotlivých stávajících památkovì chránìných objektù dotèenéhoareálu. Jedno paré
bude pøedánok archivování Národnímu památkovémuústavu - územnímu odborného
pracovišti v hlavním mìstì Praze. Na jeho základì budou k dalšímu stupni øízení
zpracovány restaurátory s pøíslušnou licencí Ministerstva kultury ÈR restaurátorské
prùzkumy a návrhy (rehabilitace dochovaných èlánkù umìleckého øemesla,plošné
výzdobysluneèníchhodin, rekonstrukcezahradníhoaltánu,renovacedvorní kašny apod.).
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2 Navrhované novotvary obytných a poly•unkèních budov v místì stávajících
zdevastovaných
hospodáøských
budov pøi severovýchodnímhornímdvoøeareáluzámeèku
musí objemem,pùdorysnoustopou vnìjších obvodovýchstìn, výškou høebenea støešní
siluetou kopírovat jejich autentický stav. Dle doloženéhonávrhu se obnoví hmota
spojovacíhokrèku v místì nepùvodníhopøístøešku,
situovanéhov rámci tohoto nádvoøípøi
východníprùè.elnízdi.
,.,
V plnémrozsahusezachovádobová krovová soustava,vnitønístropníkonstrukce,klenby,
-'
sklepní prostory v pùvodních budovách, v pøiloženéarchitektonickéstudii oznaèených
jako A 1, A2, A3, A 4, A 5, A 6, A 7, A 8. Jejich podkroví se osvìtlí pomocí
redukovanéhopoètu stylových vikýøù v podobì volských ok a vikýøkù se sedlovou
støíškou.Zachovásea následnìrehabilituje zahradav severozápadní
èástiareálu,opraví a
zrekonstruujesejejí vnìjší ohradní zeï s pøilehlýmaltánem.Nové objekty v západníèásti
areálovýchploch budou realizovat na historických pùdorysech.Výšková hladina nové
zástavbymusíkorespondovats úrovní støešníchhøebenùhistorickýchzámeckýchbudov.

Odùvodnìní:
Podleustanovení§ 14 odst. 1 zákonaè. 20/1987Sb. o státnípamátkovépéèi ve znìní
pozdìjšíchpøedpisùbyla dne3.4.2003podánaoprávnìnou osoboužádosto vydání závazného
stanoviskak návrhuvýšeuvedenýchstavebníchúprav v rozsahupøedložené
dokumentace.
Žádost obsahujevýpis z katastru nemovitostí, katastrálnímapu, plné moci, zpráva o
technickém stavu objektù jižnì od cesty, stavebnì historický prùzkum, dokumentaci
k územnímuøízení.
~
- OPP dne 15.4.2003 požádal Národní památkový ústav, územní odborné
pracovištì v hl. In. Praze, o zpracování odborného vyjádøení k pøedloženémunávrhu
v tennínu do 2.5.2003.
Ve smyslu ustanovení§ 14 odst. 6 citovanéhozákonabylo ve vìci vydáno odborné
vyjádøeníNárodníhopamátkovéhoústavu,územníhoodbornéhopracovištì v hl. m. Praze,è.j.
5454/2003/a/Mze dne 6.6.2003. Ve svém vyjádøenítato odborná organizacenavrhované
práce pøipouští za podmínky nutnosti provedení archeologickéhovýzkumu, podmínek
uvedenýchve výroku a doporuèenízachovatpøízemnídomeku è.p. 16 a zmìnit støešnísiluetu
objektù CI a C2 a doporuèenívýhledovì obnovit rybnièní nádržv pøedpolízámku.
Úèastníkøízeníbyl s tímto podkladempro vydání závaznéhostanoviskaseznámendne
11.6.2003a uplatnil vùèi nìmu tyto námitky a návrhy a doplnil stavebnì lnstorický prùzkum
hospodáøského
dvora (bøezen1992 Ing. PhDr. J. Muk) a zprávu o technickém prùzkumu
objektùjižnì od cesty(kvìten 2003 Ing. Ludìk Dostál) :
...pøízemnídvojdomek è.p. I6...Zchátralou budovu pauperitního charakteru zpoèátku
20. století nelze zachovat,její hmota bude nahrazena novostavbous kvalitním detailem
a s použitímpøírodníchmateriálù tak, aby zùstala zachovánamìøítkempoutavá ulièka mezi
touto novostavboua obnovenoupùvodní zdí. Doporuèenío zmìnì støešnísiluety objektù CI
a C2 pøi západnímpohledu nelze akceptovatpro zámìrné oddìlení nejenomvýznamu,ale
i poznanéhohistorického a výtvarného vývoje areálu. Smyslemterasovitého uspoøádání
novostaveb...je pøiznánísouèasnémoderní doby vzniku a bytovénáplnì tìchto objektù. Jsme
pøesvìdèeni,že jejich ...modifikace do podoby jakýchsi napodobeninpùvodních sedlových
-
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støechpùsobila nevìrohodnì...Rybník není majetkovì souèástí areálu a je øešenjiným
projektemjako rehabilitovanýpøírodní útvar ...
MHMP-OPPpøihlédlk námitkámžadatelek doporuèenímodbornéorganizace.Zpráva
o stavebnì technickémprùzkumu domkù è.p.16 dokládájejich velmi špatný stav a jejich
souèasná
architektonickáhodnotaje z památkovéhohlediskav zásadìnulová.
W-IMP - OPP, který žádost posoudil, se ne zcela ztotožnil s odborným vyjádøením
pøíslušnéodbornéorganizacestátní památkovépéèev podmínceprovedeníarcheologického
výzkumu a doporuèenívztahujícímse k objektu è.p. 16 s tím, že provedeníprací, uvedených
v pøedloženémnávrhu, je z hlediska zájmù státní památkovépéèe pøípustnéza podmínek
uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Povinnost umožnit provedení záchranného
archeologickéhovýzkumu a jeho projednání v dostateènémpøedstihu pøed zahájením
výkopových prací a stavebníèinnosti vyplývá pøímoz ustanovení§ 22 odst. 2 zákona è.
20/1987 Sb., o státní památkovépéèi ve znìní pozdìjších pøedpisù,proto nelze o takové
povinnostirozhodovatve správnímøízení.
Dotèený objekt je nemovitou kulturní památkou, zapsanouv Ústøednímseznamu
kulturních památekpod R.è.Ú.s.1-1365. Stavebníúpravy respektujídochovanouhistorickou
hodnotutéto mimoøádnìvýznamnékulturní památkya pøi splnìní výše uvedenýchpodmínek
rozhodnutínebudounavrhovanéprácev rozporu sezájmy státnípamátkovépéèe.
Navrhovaná stavba leží v území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení
§ 22 odst. 2 zákona è. 20/1987Sb., o státní památkové péèi ve mìní pozdìjších pøedpisù,
v ochrannémpásmupamátkovérezervacev hl. m. Praze,vyhlášenémrozhodnutímbýv. NVP
è.j. Ku1'5-932/81o urèení ochrannéhopásma parnátkovérezervacev hl. m. Praze a jeho
doplòkem,kterými se urèujetoto ochrannépásmoa podmínkypro èinnostv nìm. Z hlediska
památkovépéèeje výše uvedený zámìr pøípustnýbez podInínek, protože není v rozporu
s režimem ochrany, stanovenýmpodmínkami pro èinnost v ochrannémpásmu paInátkové
rezervacev hl. m. Praze.V prùbìhu veškerých zemních prací bude umožnìno provedení
záchrannéhoarcheologickéhoVýzkumu. Jeho zajištìní je nutno projednat v dostateèném
pøedstihupøedzahájením výkopových prací a stavební èinnosti.
Podmínky pro provedeníarcheologickéhovýzkumu a harmonogramprací je nutno
projednat s provádìcí organizací v dostateènémpøedstihu,nejménì 21 dní pøedzapoèetím
prací. MHMP - OPP pro informaci uvádí, že archeologickévýzkumy na území hl. m. Prahy
provádí Archeologický ústav AV ÈR, Muzeum hl. m. Prahy, Národní muzeum, Národní
památkový ústav, Národní památkový ústav - územní odborné pracovištì v hl. m. Praze,
Ústav archeologicképamátkovépéèestøedníchÈech a SpoleènostArchaia.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 7 zákona è. 20/1987Sb. o státní památkové
péèi ve mìní pozdìjších pøedpisù bude další stupeò projektové dokumentace (pro
stavební povolení) v rozpracovanosti projednána s pøíslušnou odbornou organizací
státní památkové péèez hlediska splnìní podmínek tohoto závamého stanoviska. Poté
bude pøedloženaMHMP - OPP k projednání ve správním øízení dle ustanovení § 14
odst. 1 citovaného zákona. Souèástí této dokumentace bude také podrobný stavebnìhistorický prùzkum a náležitá fotodokumentace a restaurátorské prùzkumy a návrhy.
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Po provedenémsprávním øízení ve vìci rozhodl pøíslušnýsprávní orgán v souladu
s platnouprávníúpravoutak,jak je uvedenove výroku tohoto rozhodnutí.

Pouèení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutílze podat do 15(patnácti)dnù ode dnejeho doruèeníodvolání
k Ministerstvukultury ÈR, podánímu Magistrátuhl. m. Prahy,odborupamátkovépéèe.

J

Rozdìlovník:
I. úèastníkùmøízení
Janss.r.o.
Ostrovského253/3
15000 Praha5

II. na vìdomí
ovýs ÚMÈ Praha5
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HLA VN! MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNtBO MtSTA PRAHY
ODBOR MÌSTSKÉ ZELENÌ

Váš dopisZD.
È.j.
MHMP/IO9396/2003/0ZP MHMP/ - ffiI/786/03/Bak
NI/EIAlO60-1/Be
-

Vyøizuje/linka

Datum

Ing. Bakulová / 4638

26.8.2003

Vìc: StanoviskosprávceJinonického potoka,podle §8 vyhláškyMze è. 432/2001Sb.
Zahájení '!jiš•ovacího øízenídle zákona 100/2001Sb.k zámìru Jinonický zámek,
Praha 5 a Praha 13.
Na základì Vámi zaslaného dopisu MHMP/I09396/2003/0ZP/VI/EIN060-1/Be
k pøedloženému
zámìru sdìlujeme, že zásadnì nesouhlasímes oddìlením areálu zámku
od historicky založenéhovodohospodáøského
systému Jinonického potoka a kaskády
rybníkù.
Historicky byl pod zámkemmokøadze kterého vytékal Jinonický potok pøeskaskádu
rybníkù: Zámecký, Pivovarský (byl zrušen),Jinonický a Butovický (Statkový) viz kopie
mapy stabilního katastru z r .1840. V této mapì je také západnì od zámeèkuzakreslena
pùvodníbarokní zahrada.
Vlivem urbanizaceúzemíbylo zastavìnoprameništì Jinonickéhopotoka a vìtšina toku
byly zatrubnìna. Tím došlo k výraznému omezení nátoku povrchových vod do tohoto
stávajícíhovodohospodáøského
systémua výše uvedenérybníky trpí nedostatkemvody.
Poslední možný nátok do systémuv místì Zámeckéhorybníka je z areálu Jinonického
zámku.
V dokumentacije navrženoodvedenídeš•ovýchvod do deš•ovékanalizaceo které není
známo kde ústí do recipientu. To pøedloženádokumentaceneøeší.Z tohoto dùvodu
požadujemevyøešitnátok èistých a pøedèištìnýchdeš•ových vod do tohoto systémuza
spoluprácese správcemtoku OMZ MHMP a s provozovatelem,kterým jsou Lesy hl.m.
Prahy- støediskovodní toky, Práèská1885- 10600 Praha10.

,.

-

-

'1/

Pøíloha:situacestabilníhokatastru(zmenšená)
co: Lesy hl.m. Prahy- støediskovodní toky, Práèská1885- 10600 Praha 10
vlastní
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SdruženíJinonice

V Prazedne 15.8.2003
Pfipominky k EIA-Jinonický zámek, Praha 5
Sdrutení Jinonice - Vidoule uvádí k zveøejnìnéinfornlaci dle zákona~. 100/2001
v platném znìní o posuzovánívlivù na tivotní prostøedík zámìru JINONICKÝ ZAMEK,
PRAHA 5, následujícípøipomínkyk sudii EIA:
Prototejsou známyodbornépramenypopisující objekt této kulturní památky, tádáme,
aby byl spis doplnìn o následujícíznámýazpracovanýstavebnì-historickýprùzkuma
da1§ímateriály a aby závìry tìchto pmzkumù a studií byly respektoványa dodrteny.
Jemtáse o:
. Stavebnì-historický pmzkum z roku 1991-1992PhDr. Lubo§e Lancingera,
který nechal vypracovat pøedchozívlastník ulotený tét v archivu SURPMO
Opletalova1 a u Památkovéhoúøadu.
. Publikace"Památkymìstské èástiPraha5" z roku 1998vydalaMt Praha5 u
pftletitosti mtÙEvropskéhodìdictví.
. PosudekHistorický vodovodVidoule, autoraDr. Cilka z roku 1998.Vodovod
je kulturní technickoupamátkoua vede i po pozemcíchII. Nádvoti zámeèku.
. Mapy Jinonic a zámeèku Stabilního katastru z roku 1840, ulotené v SUA

.
2.

Praha
Návrh památkovézóny Jinonice-Butovice,jejit souèástije i ZámeèekJinonice

Žádáme~ aby v ládném pfipadì nedoDo k zástavbì historické zahrady. Jde o
pùvodni francouzkouudržovanouzahradus arboretem,která byla zlikvidována v 50.
letech 20. stoleti."(Viz výkre~ Stabilniho katastru)Tuto likvidaci provedly tehdejší
Státni statky výstavboú drùbežárnyna mistì této francouzskéudržovanézahrady a
arboreta.V souladuse stanoviskemPmnátkáh1MHM:Pze dne 17.7.2003žádáme, aby
tato zahradaspolu s ohradnízdí a altánembyla obnovenaa nebyla zastavována.

3 Ztotožòujemese se stanoviskemPamátkátùMffiI..{Pze dne 17.7.2003anesouhlasíme
s likvidací a novotvary na místì èp. 16 (døívedeputátnídomky) a pøilehléhistorické
kovárny. Trváme najejich zachováni.Hodnoceni.jejich umìlecko-historické hodnoty
vychází ze záznamùz roku 1976 a 1978 viz "Seznamkulturních památek" a od té
doby se názor na takovéto objekty zmìnil a jako ned{lnou souèást areálu je
požadujemezachovat,pøinejmenšímtak, jak požadujestanoviskopamátkátùMffiI..{P
ze dne 17.7.2003.

4. V ládném pfipadì

"

Qd Uroyým kódtm
n~\1\1ru
p,

nesouhlasimes lik~daci historickýth ani pivovarských sklepù
záme~ku.Podle stavebnì-historickéhoprdzkumuDr. Lancingerastr. 90 citujeme " ",
sklepni prostor pod hlavni obytnou budovouje pravdìpodobnì ze 16. stoletl.-Stavebnì-historický prnzkum zmiòuje i historické problémy s protékajici vodou ve
sklepich.O podobnýchproblémecha nutnostinapo.iittyto vody do stávajícíchrybnfkl1

tak,jak tomu bylo v minulosti hovoøii Dr. Cilek v práci Historický vodovodVidoule.
(Dnes v rozporu se Zákonem o vodáchjsou odvádìny tyto prameny ze zámku do
kanalizace).
5. Pøestožerybnik není souèástíøešenéhoúzemí, historicky a technicky však souèásti
zámku i ElA být musí. Vždy byl hospodáøskou
souèástízámeèku,souèasnìje též
technickousouèástí.Souvisí sezámeèkemproto, že dle Dr. Cílka vždy sloutil asloutí
.jako zvodeò,nebo• jím protékaji prameny,které vtdy ústily do rybnièní soustavya
nyní v rozporu se Zákonem o vodách ústí do kanalizace.Je tedy nutné se touto
stránkouzabývat.
. Nutnost øešenívod odùvodòujemeopakovanýmipovodnìmi a to najate 1957
(kdy bylo rozhodnutoopravit a obnovit funkènostrybnièní soustavy,ke které
dochází èásteènì až nyní), kdy bylo dle kroniky vedené p. Louèkou a
publikované v denním tisku na ulici Butovická pøedzámeèkem60 - 80 cm
vody.

. Povo<h1iz léta roku 1981 a dalši, které jsou dobøeznáméjak vlastníkùm
zámeèku (prasklá a poškozená zeï, nutnost probouráni zazdìných vrat
z dùvodu vody v minulosti apod.),tak i pffslušným úøadùma obèanùmkteøí
vlastni objekty na návsi a v sousedství.
6. Projekt tedy neøeš1existenci vodních zdroji úsUcíchve stávajících sklepích pod
historickou budovou.Existencetìcho vod viz studie dr. Cilek z r. 1997doporuèujeve
svém závìru odvésttyto zdroje do rybnfkù) cot v souladu se zákonem o vodách a
pøedchozíchodùvodnìních poladujeme.
7

Nesouhlasimes budovánim garáli pod II. nádvofim zámku, proto.žeby tím došlo
k likvidaci vedení historickéhovodovoduVidoule - kulturní technicképamátky,viz
posudekDr. Cilek a další známé posudky ulo.ženéna Odboru .životníhoprostøedí
MHMP.
Rovnì.ž by došlo k likvidaci èásti chránìní kulturní památky a to èásti sklept1,jako
nedílnésouèástihistorickéhopodzemi.
Uvedenýnávrh dvoupodla.tníchgará.tís vjezdemz ulice Na Vidouli zvy~ujedopravní
zatí.ženístávajíci navr.ženépamátkovézóny.
Komunikace Na Vidouli v místì navrhovanéhovjezdu do gará.tí neodpovídásvou
.4íøkou
a chybìjícími chom.íkypro pìší navrhovanémuvysokémudopravnímuzatí.žení.
Uvedenákomunikaceje pou.žívánav souèasnédobì zejménaobyvatelstvempro pìší
pøístup ke stanici metra Jinonice a jako taková musí respektovat i v budoucnu
po~adavkyjako frekventovanýpruchodpro pìší a také pro osobyzdravotnì postitené.
Po.žadujeme vybudování oboustranných chodníkù podél této komunikace
v bezprostøedním
sousedstvízámeèkuJinonice pro zajištìní bezpeènostichodct1pøed
zahájenímstavby.

8. Nesouhlasimes parkovišti v jilni lásti (16 a 28 parkovacichmist), které zasahuji
do biokoridoru a PP. Umistìni parkovištì v tomto územi je v rozporu s územnim
plánem hl. m. Prahy, zejména sjeho zá.v8Znouèásti ÚSES. Na tomto mistì byl
v minulosti pivovarský rybnfk a pozdìji fami zahrada.Pozdìji zde v rozporu se
Stavebnimzákonemvznikla èerná,nepovolená.stavbazpevnìnéplochy aje nutnétuto
neprodlenì odstranit.

9.

V obecnì známém stavebnì-historickém prnzkumu zámeèku Jinonice autora dr.
Lancingera se uvádf, te stavebnf komplex zámku pøedstavujezachovanouhmotu
baroknfhohistorickéhohospodáøského
schwarzemberského
dvora s pivovarem,cožje
na území hl. m. Prahy unikát. Žádámeproto, aby byly s ohledemna tuto skuteènost
zachoványnejenvnitfnf) ale i vnìjší prvky. Jakopøíkladuvádíme:
. V navrtenémprojektuje kreslennovotvarvìte. Potadujeme,aby byl obnoven
stav z pl1vodních fotografii, které jsou uloteny varchivu hl. m. Prahy.
V tádném pøípadìnesouhlasímesjiným tvarem vìte.
. V navr1:eném
projektu postrádáme opravua obnovuhistorických kom{nl1,které
se dosudzachovaly
. Potadujeme skuteènou obnovu stroml1 pøed zámeèkem, tak jak uvádí
fotografie z archivu hl. m. Prahy a tak jak ve svémprojektu zakreslili autoøi
studiena obrázkuè. 23- Hlavní vstup do Jinonickéhozámkuz ul. Øeporyjská.

10.Žádámeve smyslu opakovanýchstarších slib)} politické reprezentaceobvodu a hl.
mìsta Prahy o zajištìní prostor pro zøízeníhistorické expozice zámeèku a obce
]inonice - Butovice.

Žádáme,aby tyto naše pøipomínkybyly zapracoványa aby k nim bylo v EIA pøihlédllUtO.
S pozdravemza obèanskésdru~en{Jinonice- Vidoule

Ing. Arch. Zdenìk Polivka, dle pfilo~enéplné moci zastoupenZdeòkemNovotným
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Vyjádøeník a~ci investièníhozámìru:Ji'.nonickýzálnek, Praha5

Zasíláme Vám pøipomínky "týkající se rekonstrukce Jinonického zámku,
Praha5, v jehož sousedství bydlíme.
V investièním zámìru jsou navrhovány 2 vjezdy do podzemních garáží. Jeden
vjezd je projektován na západní stranì, druhý vjezd na východní stranì areálu v ulici
Na Vidouli. S touto ulicí sousedí naše zahrady a domy. K zámìru vybudovat vjezd
do podzemních garáží z ulice Na Vidouli máme výhrady.
Negativnì ovlivní dopravu a životní prostøedí v dané lokalitì. Na ekologické
zatížení prostoru v daném místì je nutno pohlížet ve všech souvislostech. Nad
daným územím vede koridor pro letištì v Ruzyni, které se dále kapacitnì rozvíjí a
rozšiøuje. Je pøipravován investièní zámìr prodloužení trasy dálnice 05 z Plznì pøes
území mezi Jinonickým zámeèkem a Bucharovou ulicí. Navíc je v souèasné dobì
zainvestováváno území Vidoule firmou Skanska s výstavbou viladomù a školy, tzv.
budoucí lokalita Botaníca. V dané lokalitì vzroste koncentrace automobilové a
letecké dopravy a tím zatížení zplodinami a hlukem. Pøedložené øešení nehledá
optimální cestu k potlaèení negativních vlivù a respektování všech souvislostí. Na
zatížení území hlukem, dopravou a zplodinami uvažuje pouze oddìlenì. Negativní
vlivy ze všech uvedených zatížení se ovšem sèítají a v globálu èiní území, které má
být klidovou zástavbou rodinných domkù, zatížené nad hygienickými normami.
Doprava bude umístìním vjezdu do podzemních garáží a vjezdu pro
zásobování zhuš•ována do úzkých a nepøehledných èástí lokality, ij. do východní
èásti areálu zámeèku, do dopravnì nepøehledného nároží ulic Na Vídou/í Karlštejnská a do støední èásti ulice Na Vídou/í, na místo dopravního využití stran
jižní a západní. Tedy èásti území a ulic dopravnì snadno dostupných a navíc na
stranì orientované k autobusovému nádraží u stanice metra B - Nové Butovíce
a k plánovanému protažení dálnice 05 ve smìru na Smíchov. Koncentrace dopravy
povede pøirozenì a logicky buï po ètyøproudové Radlické ulici èi novému spojení
vnitøním okruhem napojeným na dálnici 05 se Smíchovem. V souèasné dobì je již
problematická doprava mezi ulicemi
Butovíckou, Karlštejnskou, Øeporyjskou
s výjezdy z ulic Na Vídou/í, U dìtského høištì, U jínoníckého rybníèka.
Konkrétnì

-

máme výhrady a nesouhlasíme zejména:

s vyústìním výjezdu a vjezdu do garáží na východní stranì areálu
v ulici Na Vidouli z tìchto dùvodù
1/ V daném prostoru jsou koncentrovány po nìkolika metrech již
køižovatky stávajících èi novì budovaných ulic. Napø. Puèova, Za
zámeèkem, U Dìtského høištì, Soubìžné ulice atd. Ulice Na Vidouli je již
tak dostateènì dopravnì zatížena a je nutné vzít v úvahu, že je strmou
ulicí. Je zde riziko kolizí s auty odboèujícími èi vyjíždìjícími do podzemních
garáží.

~

~

~o:{j'

2/ Do ulice Na Vidouli je cca v úrovni vjezdu do podzemních garáží již
situován vjezd do garáží rodinné vily.
3/ Pøi vjezdu a výjezdu z podzemních garáží vzniká od aut vìtší hluk a
vìtší množství zplodin než od plynule jedoucích vozidel. V úrovni výjezdu
z podzemních garáží je situována zahradní èást øadových rodinných
domkù v Puèovì ulici. Øadové domky mají na jižní stranu orientovány
ložnice a pobytové èásti. Krajní sekce mají navíc tuto situaci umocnìnou
jihozápadní orientací odskakovaných fasád, tj. pøímo na uvažovaný vjezd
do podzemních garáží. Hluk od vozidel - garážového vjezdu a výjezdu
bude dále koncentrován vlivem fasád budov v areálu zámeèku odražením
na východní stranu, tj. na øadové domky. V daném území pøevažují
západní vìtry, které umocní negativní vliv hluku a zplodin na rodinné
domky. Hygienické normy hluku budou u ložnic øadových domkù
pøekonány.
Závìr:
Investièní zámìr
nehledal varianty pro optimální øešení z pohledu
urbanistického, dopravnì obslužného ani ekologického zatížení stávajícího území.
Domníváme se, že je v rozporu s hygienickými normami a nezohledòuje stávající ani
investiènì již výše uvedenou plánovanou celkovou zátìž území hlukem a
zplodinami. Výraznì znehodnocuje komfort bydlení v øadových domcích v ulici
Puèova i ostatních pøilehlých ulicích. Nerespektuje klidovou vilovou zástavbu. Je
v rozporu s pøedbìžnì konzultovanými pracovními verzemi, kdy jsme byli
ubezpeèováni o situování vjezdù do podzemních garáží a zásobování v západní
resp. jižní èásti zámeckého areálu. Návrh je v tého formì pro nás nepøijatelný a jiné
lepší øešení rozhodnì existuje.

V pøíloze pøikládáme:
výpisy z katastru nemovitostí prokazující dotèené zájmy podepsaných
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Vyjádøeník akci investièního zámìru Jinonický zámek Praha 5 - Jinonice

V souladu s informací ze dne 5.8.2003 - Jinonický zámek, Praha 5 podáváme k tomuto
níže uvedené vyjádøení.

Z globálního pohledu:
Po prostudování dostupných podkladù, jsme dospìli k závìru, že zámìr v té podobì,
jako je pøedkládán, sice koneènì vyøeší problém chátrajícího Jinonického zámeèku, avšak
negativnì ovlivní v dnešní dobì již tak poddimenzovanou dopravu a životní prostøedí v dané
lokalitì. Na ekologické zatížení prostoru v pøedmìtném místì je nutno pohlížet ve všech
souvislostech.
a) Nad daným územím vede koridor pro letištì v Ruzyni, které se dále kapacitnì rozvíjí
a rozšiøuje. Dochází k nárùstu poètu pøistávajícíchletadel pøelétajících pøímo nad èástí lokality
Jinonic - Vidoule.
b) Dále je pøipravován investièní zámìr prodloužení trasy dálnice 05 z Plznì pøes území mezi
Jinonickým zámeèkem a Bucharovou ulicí.
c) V souèasné dobì je navíc zainvestováváno i území Vidoule firmou Skanska s výstavbou
viladomù a rodinných domkù a tzv. Nìmecké školy.
Již tìmito investicemi v dané lokalitì vzroste koncentrace automobilové a letecké dopravy
a s tím spojené zatížení zplodinami a hlukem. Pøedložené øešení postrádá optimální cestu
k potlaèení negativních vlivù a respektování všech souvislostí. Na zatížení území hlukem,
dopravou a zplodinami uvažuje pouze oddìlenì, ne v souètu se všemi uvedenými vlivy.
Negativní vlivy ze všech uvedených zatížení se ovšem sèítají a v globálu èiní území zatížené
nad limity danými hygienickými normami.
Doprava je nevhodným umístìním vjezdù do podzemních garáží a zásobování
zhuš•ována do úzkých a nepøehlednýchèástí ulic v lokalitì Jinonic, tj. do východní èásti areálu
zámeèku do dopravnì nepøehlednéhonároží úzkých ulic Na Vidouli - Karlštejnská a do støední
èásti ulice Na Vidouli. Stávající øešení je nevhodné a pøekvapující už i z dùvodu, že se jako
zcela logické nabízí dopravní využití stran jižní a západní. tj. do èásti území a ulic dopravnì
snadno dostupných.

O stranì orientované k autobusovému

2

nádraží u stanice metra B

-

Nové

Butovice a k plánovanému protažení dálnice 05 ve smìru na Smíchov nemluvì. Jde o spojnici
ulic Øeporyjská a Bucharova. Uvedená zmìna koncepce oproti stávajícímu zámìru odlehèí
dopravì ve staré zástavbì Jinonic i v nové èásti v území ohranièené ulicemi Na Vidouli až Pod
Vidoulí. Koncentrace dopravy povede pøirozenì a logicky bud' po ètyøproudové Radlické ulici èi
novému spojení vnitøním okruhem napojeným na dálnici 05 se Smíchovem. Již v souèasné
dobì je problematická doprava mezi ulicemi Butovickou, Karlštejnskou, Øeporyjskou s výjezdy
z ulic Na Vidouli, U dìtského høištì, U jinonického Rybníèka.
V detailu máme výhrady, resp. nesouhlasíme zejména s následujícím:
AI vyústìním yýiezdu a vjezdu do Garáží na vÝchodní stranì areálu oro tzv. loft~.
1/ V daném prostoru jsou koncentrovány po nìkolika metrech již køižovatkystávajících èi novì
budovaných ulic. Napø. ul. Puèova, Za zámeèkem, U Dìtského høištì, spodní Soubìžné ulice
atd. Ulice Na Vidoulije již tak dostateènì dopravnì zatížena a je nutné vzít v potaz, že je
strmou ulicí do svahu Vidoule se všemi vlivy a riziky plynoucími pro dopravu. Je zde riziko kolizí
s auty odboèujícími èi vyjíždìjícími do podzemních garáží, zvýšený hluk od aut atd.
2/ Do ulice Na Vidouli je cca v úrovni vjezdu do podzemních garáží již situován výjezd z garáží
rodinné vily.
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31 Pøivjezdu a výjezdu z podzemních garáží vzniká od aut vìtší hluk a vìtší množství zplodin
než od plynule jedoucích vozidel. V úrovni výjezdu z podzemních garáží je situována zahradní
èást øadových rodinných domkù v Puèovì ulici. Øadové domky mají na jižní stranu orientovány
ložnice a pobytové èásti. Krajní sekce navíc umocnìné jihozápadní orientací odskakovaných
fasád, tj. pøímo na výjezd z podzemních garáží. Hluk od vozidel - garážového vjezdu je navíc
koncentrován vlivem fasád budov vareálu zámeèku odražením na východní stranu, tj. na
øadové domky. Negativní vliv hluku a zplodin na rodinné domky umocòují v daném území
pøevažují západní vìtry. Hygienické normy hluku tímto nebudou u ložnic øadových domkù
dodrženy.
41 Ulice Na Vidouli slouží i pro pìší ve smìru ke stanici metra Nové Butovice. Výjezd omezí
a zhorší plynulost i bezpeènost komunikace pro pìší.
81 navrhovanÝ bar. kavárna a další prostorv s možnÝm provozem do pozdních noèních hodin
11 Daná lokalita je zastavìna rodinnými domky, kde se pøedpokládádodržování noèního klidu
a neobtìžování obyvatel lokality hlukem z restauraèních a spoleèenských zaøízení. Ze
zkušenosti provozu stávající hospody v zámeèku, v dobì provozování diskoték a obdobných
zábavných akcí jsou v pozdních veèerních hodinách nepøíjemnì obtìžováni hlukem obyvatelé
okolních domkù, s ložnicemi situovanými smìrem k zámeèku.
Je bezpodmíneènì nutné vzít v úvahu tento fakt a v projektu se zamìøit i na øešení zamezení
šíøeníhluku z tìchto zaøízenía to pøedevšímv letních mìsících.
CI V investièním zámìru postrádáme
Výsadbu více zelenì, napø. ozelenìním støech, zmenšení výmìry zpevnìných ploch a plné
využití možností které souèasná architektura a technologie bohatì nabízí.
Závìrem si dovolíme konstatovat, že investièní zámìr i když pøinese kýženou záchranu
Jinonickému zámeèku, nehledal varianty v optimálním øešení z pohledu urbanistického,
dopravnì obslužného ani ekologického zatížení stávajícího území. Je v rozporu s hygienickými
normami a nezohledòuje stávající ani investiènì již výše uvedenou plánovanou èi již
realizovanou budoucí celkovou zátìž území hlukem a zplodinami. Výraznì znehodnocuje
komfort bvdlení nejen v øadových domcích Puèova, ale i u ostatních objektù. Je v rozporu
s pøedbìžnì konzultovanými pracovními verzemi, kdy jsme byli ubezpeèováni o situování
dopravní obsluhy na západní a jižní èást areálu. Návrh v této podobì je nepøijatelnýa zásadnì
s ním nesouhlasíme. Jiné - dopravnì a ekologicky vhodnìjší øešení rozhodnì existuje. Stojí
mimo jiného za úvahu napø. zøízení a využití jednìch vìtších podzemních garáží s jednou
obsluhou a s vjezdem/výjezdem z jihozápadní èásti areálu zámeèku, apod. Uvedená zmìna
koncepce by byla jistì pøijatelnìjší i pro Hasièský záchranný sbor pøi zásahu v pøípadì požáru
v garážích. (Nástupní plochy, dopravní dostupnost, evakuace prostor atd.).
V pøípadì, že dotèenými orgány státní správy bude schválena a akceptována pøedloženáverze
investièního zámìru, budeme aè velmi neradi nuceni dùslednì hájit své dotèené zájmy všemi
dostupnými prostøedky.

V pøílozepøikládáme:
Pøílohy:
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Ing. Pavel Zídek

Jako vlastníci domu
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