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ÚVOD
Hodnocená výstavba je umístěna do cca trojúhelníkové plochy jižně od stávajícího sídliště Košík v Praze 15. Na celou výstavbu byla zpracována Urbanistické studie Obytného souboru „Košík – Trojmezí“, která kromě charakteru zástavby a využití území zároveň definovala předpokládaný postup výstavby a byla podkladem pro žádost o změnu ÚPn HMP.
V architektonické studii z roku 2002 se počítalo s rozdělením výstavby do 3.etap. První etapa
obsahuje čtyři obytné bloky zhruba ve středu lokality, druhá etapa obsahuje výstavbu ve východní části
území (na ploše SVM) a 3.etapa dokončení výstavby v západní části území na dnešní ploše NL. Po
upřesnění plánovaného postupu výstavby, se předpokládá započetí 3. etapy ihned po získání změny
ÚPn HMP s její postupnou realizací. Z pohledu hodnocení vlivů stavby na životní prostředí dojde proto
prakticky ke kontinuální výstavbě celého areálu.
Investor nechal zpracovat projekt pro rozhodnutí na umístění stavby na 1.etapu výstavby, která
je navržena tak, že splňuje požadavky ÚPn HMP a nevyžaduje jeho změnu.
1.etapa obytného souboru Slunečný vršek je umístěna do střední části území pozemku
k.č.1818/117 vymezené funkční plochou OC a na severu částí plochy PP. Na východě zasahuje I.etapa
stavebními objekty do plochy SVM a na západě komunikacemi do plochy NL. Protože investor požádal o
změnu ÚPn HMP a chce v další etapě výstavby zastavět celou uvedenou parcelu (na které se dnes vyskytuje ještě plochy NL a SVM), je hodnocení vlivu výstavby provedeno jak pro 1.etapu tak i v rozsahu
dostupných podkladů pro celou uvažovanou výstavbu. Tomuto členění je podřízeno hodnocení v tomto
Oznámení včetně uváděných bilancí. Informace o parametrech 1.etapy jsou převzaty z projektu pro rozhodnutí o umístění stavby, informace o dalších etapách výstavby z urbanistické studie Obytného souboru
„Košík – Trojmezí“ a doplňujících údajů projektanta.
V dokumentaci k územnímu řízení jsou u některých bilancí použity starší údaje o počtu navrhovaných bytů. Protože se jedná o hodnoty mírně vyšší (cca o 3 %) než je definitivní návrh, nebyly prováděny nové výpočty bilancí, protože rozdíl je ( z pohledu z těchto údajů prováděných hodnocení) prakticky
zanedbatelný.
V rámci projektu pro rozhodnutí o umístění stavby je zpracován harmonogram postupného
zprovozňování objektů 1.etapy v letech 2005 – 2007. Celkový harmonogram areálu dále předpokládá
průběžné zprovozňování dalších plánovaných objektů a to s ukončením výstavby v roce 2010. Tento
harmonogram může doznat změn a to včetně urychlení výstavby. Proto jsou hodnocení provedená
v tomto Oznámení zpracována pro nejnepříznivější variantu a to, že v roce 2005 budou zprovozněny
všechny čtyři objekty (A, B, E a F) 1.etapy a druhá etapa a v roce 2010 celý plánovaný areál.
Vzhledem ke zjištěnému rozsahu vlivů záměru na životní prostředí a stávajícímu stavu
v lokalitě je toto oznámení zpracováno dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Složky životního prostředí,
které nemohou být realizací a provozem navrhovaného záměru prakticky ovlivněny, nebyly v rámci zpracování tohoto oznámení detailně prověřovány a v textu je uvedeno pouze jejich stručné zhodnocení.
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B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 N Á Z E V

ZÁMĚRU

Jinonický zámek, Praha 5 – Jinonice č.p.1

B.I.2 K A P A C I T A

ZÁMĚRU
2

Plocha parcel celkem :

21 280 m

Zastavěná plocha :

6 627,27 m

Dvorní plocha :

3 945,6 m

Fitness a tělocvičny :

931 m

Wellness a sauna :

1 627 m

Bowling :

978 m

Bar / restaurace :

371 m

2

2

2
2

2
2
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Restaurace / vinotéka :

1 018 m

Konferenční sál :

456 m

Kanceláře :

771 m

Plocha bytů / počet :

6 474 m / 64

Plocha přechodného ubyt. / počet :

989 m / 11

Plocha loftů / počet :

2 779 m / 16

Plocha teras, předzahrádek / počet :

3 229 m / 78

Počet garážových stání :

244

Počet parkovacích stání venkovních :

44

Technické prostory :

677 m

Obestavěný prostor :

103 390 m

Plocha pojízdných komunikací :

1 348,9 m

B.I.3 U M Í S T Ě N Í
Místo stavby:

2
2
2

2

2
2

2
3

2

ZÁMĚRU
Jinonický zámeček, Praha 5 – k.ú.Jinonice

Obrázek 2 –Přehledná situace umístění areálu
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B.I.4 C H A R A K T E R

10

ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ

S JINÝMI ZÁMĚRY
Základem obnovy celého areálu je rekonstrukce hodnotného historického jádra – budov okolo
hlavního dvora a nalezení odpovídající náplně pro tyto prostory. Hlavním podkladem při navrhované rekonstrukci byly historické podklady – fotografie z archivu MHMP, stavebně historický průzkum a průzkum
omítkových vrstev a barevnosti. Mělo by zde vzniknout skutečně živé lokální centrum nabízející aktivity,
které okolní obytná zástavba postrádá.
Zadní část areálu by měla být doplněna novostavbami pro bydlení – částečně znovupostavením původních stodol, včetně zachování výšek říms a hřebenů – a v místě bývalé zahrady ve formě viladomů v zeleni. Novostavby by měly areál vhodně doplnit – na místě dřívějších zahradních domků a kůlen. Dominující architekturou zůstane historická budova “Zámečku”.

Záměr obsahuje výstavbu obytných domů včetně dopravního napojení na stávající komunikace
a výstavby potřebných inženýrských sítí. Čtyři obytné bloky 1.etapy, označené A, B, E, F, tvořené dvaceti
čtyřmi bytovými sekcemi o celkové kapacitě 569 bytů jsou ve výškové hladině 4 – 6 nadzemních podlaží
a pouze místně dosahují ustupujícím podlažím úroveň 7. nadzemního podlaží. Odstavování vozidel je
řešeno ve všech blocích ve dvou podzemních podlažích. V úrovni parteru domů A8, B6 a E4 jsou situovány malé obchodní plochy.
Každý dům je vybaven výtahem pro 8 osob, obsluhujícím všechna podlaží. Téměř všechny byty mají balkóny či terasy, výjimečně lodžie.
Všechny objekty (1.etapy i výhledu) budou zásobovány teplem z CZT nově budovanou přípojkou z ulice Doupovské.
Na ploše SVM (východní část lokality) budou vybudovány objekty C a D. Objekt C bude bytový
a objekt D bude obsahovat administrativní a komerční prostory.
Na dnešní ploše NL se navrhuje výstavba G, H, I, J a K. Objekt K je v urbanistické studii navržen jako rezerva pro garážová stání, ostatní objekty jsou opět bytové.
Nejvíce negativně se projeví výstavba a provoz areálu ve zvýšení dopravy a tím ve vlivu na
kvalitu ovzduší a hluk. Vzhledem ke stávajícím dopravním intenzitám na okolních komunikacích budou
ale dopady vlivem výstavby a provozu areálu na celkovou úroveň hluku a kvalitu ovzduší v lokalitě málo
významné.

B.I.5 Z D Ů V O D N Ě N Í

POŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ

Zámek je veřejnosti nepřístupný. V areálu zámku je umístěna restaurace a drobné provozovny.
Stav celého areálu zcela odpovídá jeho využívání státním statkem a téměř nulové údržbě v minulých
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několika desetiletích. V současné době jsou jednotlivé, často velmi zdevastované, části pronajaty různým
nájemcům a víceméně improvizovaně využívány – převážně jako kanceláře, dílny a sklady.
Objekty v horním dvoře - původně stodoly - jsou vzhledem k totální devastaci (je doloženo I
stavebně – technickým průzkumem) a znehodnocení mnoha přestavbami předurčeny k rozebrání a
k citlivému opětovnému postavení při zachování původního objemu, výšek a celkového charakteru místa
Území určené pro výstavbu obytného souboru Slunečný vršek je v současné době nevyužívané a je územním plánem určeno k zástavbě. I.etapou dojde k zahájení výstavby na území, které svou
logickou vazbou na okolní bytovou zástavbou sídliště Košík je předurčeno k výstavbě obdobného charakteru. Dostavbou stávající nevyužité enklávy dojde k naplnění ucelené urbanistické koncepce dané lokality
mezi stávající panelovou výstavbou sídliště Košík na severu a zástavbou rodinných domků jižně od ul.
K Horkám podél celé lokality Trojmezí.

B.I.6 P O P I S

TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ

ZÁMĚRU

Historie Jinonického zámku
Jinonický dvorec byl poprvé připomínán v roce 1088. Stávala zde tvrz až do třicetileté války,
kdy byly Jinonice zpustošeny. Jan Adolf kníže Schwarzenberk dal postavit Jinonický zámek v roce 1685.
Do portálu nechal kníže vsadit svůj erb. Dále byl klasicistně upraven a rozšířen na počátku 19. století.
Velký dvůr obklopuje čtyřkřídlá dispozice většinou hospodářských budov, kde jednopatrový zámeček je
umístěn na jihovýchodním nároží. Nad klenutým průjezdem je na střeše věžička s hodinami. Na zámečku
je umístěna pamětní deska připomínající pobyt buditele A. Puchmajera v letech 1805 - 1806. Jinonický
zámek je nyní umístěn mezi ulicemi Řeporyjská, Na Vidouli a Za zámečkem.

Obrázek 3 – Pohled na Jinonický zámek od severu

_______________________________________________________________________________________
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Navržené řešení areálu
Stavba je rozdělena na několik objektů a podobjektů, které jsou u novostaveb propojeny podzemními garážemi.
Jednotlivé hlavní části jsou :
A - Hlavní dvůr - Po rekonstrukci zde vznikne veřejný prostor – nádvoří – odkud budou vstupy
do veškerých komerčních aktivit v okolních objektech. Prostor bude vydlážděn kamennou dlažbou adekvátní historickému prostředí, bude obnovena kašna a odstraněn veškerý provoz aut. Návštěvníci budou
parkovat v garážích, nebo na plochách před jižním křídlem a přicházet původním průjezdem, nebo průchodem přes restauraci. Podle dobových fotografií bude obnovena skupina vzrostlé zeleně uprostřed
nádvoří.
- V jižním křídle bude v přímé návaznosti na parkoviště v přízemí restaurace, bar a obchod. V
dalším patře a podkroví provozy na restauraci přímo navazující – bowling, kulečníková herna. V nároží, v
místech kde se vždy bydlelo, budou umístěny atypické bytové jednotky pro přechodné bydlení a kanceláře. V těchto prostorách se očekává nejvíce uměleckořemeslných prvků k restaurování, event. i výmalby.
- Východní křídlo bude celé využito na sportovní aktivity a v 2.N.P. budou v části kanceláře. Na
severní straně je v místě bývalých kůlen umístěn objekt komunikační haly a nové schodiště. Díky tomuto
schodišti jsou přístupná obě podlaží – přízemí wellness, podkroví velká dělitelná tělocvična. Přímo navazuje sýpka – malé tělocvičny, posilovny. Celý fitness areál včetně baru je tak přístupný přes jednu recepci
a šatny.
- V severním křídle bude využita sýpka pro sportovní aktivity (v 1.n.p. hlavní vstup a bar,
v ostatních tělocvičny), v části „zámečku“ budou bytové jednotky přechodného bydlení.
- V západním křídle je uvažováno doplnění společenských aktivit o pronajímatelný multifunkční
sál (školení, kulturní akce, …) se zázemím a v patře kanceláře.
Veškeré provozy umisťované do historických budov nebudou mimo jiné potřebovat realizaci
žádných nových okenních otvorů. Jedná se převážně o provozy využívající velké původní prostory celistvé, bez dělení a prorážení nových otvorů. Ve střechách budou doplněny původní vikýře ve tvaru a poloze
podle historických fotografií.

B - Horní dvůr - Objekty v horním dvoře – původně stodoly - jsou vzhledem k totální devastaci
(je doloženo I stavebně – technickým průzkumem) a znehodnocení mnoha přestavbami, předurčeny k
rozebrání a k citlivému opětovnému postavení při zachování původního objemu a výšek. Horní dvůr je
uzavřen branou, jedná se o poloprivátní prostor uživatelů. Budovy jsou pravidelně rozděleny na 16 loftů o
cca 200 m2 a 2 – 3 podlažích. Každý má samostatný vstup ze dvora a malou privátní předzahrádku. Pod
částí dvora jsou 2 podlaží podzemních garáží a 1 podlaží s bazénem o ploše cca 100 m2 a wellness. Dále
budou v podzemí zachovány sklepy, které budou sloužit jako vinotéka.

C – Zástavba u rybníka - Zde jsou navrženy dva viladomy v půdorysné stopě původních kůlen o
podlažnosti 3 + 1 ustupující patro s různorodou skladbou bytů. Směrem k rybníku je u přízemních bytů
počítáno s předzahrádkami.
_______________________________________________________________________________________
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D - Bývalá zahrada - Uvnitř zahrady lemované památkově chráněnou ohradní zdí jsou v místě
bývalých kůlen a chlívků postaveny další dva viladomy. Ohradní zeď je v celém rozsahu rehabilitována a
opravena včetně zahradního altánu. Na jižní straně vymezuje “ulici” – urbanisticky cenný útvar směřující
na centrální historický objekt. Směrem k novým viladomům (stojí přibližně v místě původních zahradních
domků) vymezuje zeď velmi intimní prostor předzahrádek přízemních bytů. Zbytek původní zahrady je
ponechán jako park s obnovením původního osového rozvržení a zahradním altánkem.

Obrázek 4 – Schéma dělení areálu na objekty

Objekty v části C a D jsou zcela moderní stavby nezastírající dobu svého vzniku. Jsou maximálně transparentní, přízemní obytné prostory jsou propojeny s okolní zelení. Provozně mají tyto části
společné podzemní garáže s přímými vstupy do objektů. Vjezd do garáží je ze západní strany v místě
dnešní brány z komunikace nově vybudované v rámci areálu SKANSKA – Botanica.

B.I.7 P Ř E D P O K L Á D A N Ý

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A

JEHO DOKONČENÍ
Termín zahájení stavby .................................……......... 5 / 2004
Termín dokončení stavby ...............................…..........… 11 / 2005
_______________________________________________________________________________________
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B.I.8 V Ý Č E T

DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Areál Jinonického zámku se nachází v jihozápadní části Prahy 5.
Hranice Prahy 13 je vzdálena cca 160 m jihozápadním směrem. Vzhledem k charakteru objektu a rozsahu jeho vlivů na okolí lze za dotčený územně samosprávný celek považovat jen Prahu 5.

Obrázek 5 – Umístění areálu Jinonického zámku vzhledem k městským částem

Areál Jinonického
zámku

Hranice Prahy 5 a
Prahy 13

B.I.9 Z A Ř A Z E N Í

Z Á M Ě R U D L E Z Á K O N A Č .100/2001

SB.

Posuzovaný areál bude obsahovat hlavně byty, sportovní, administrativní a restaurační provozy.
Celkové množství parkovacích míst bude ve všech plochách dosahovat přes 1 000 m2.
Záměr nespadá do kategorie I (dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.)
Záměr stavby spadá dle přílohy č. 1 kategorie II do záměru číslo 10.6 (…, areály parkovišť a
garáží se zastavěnou plochou nad 1 000 m2) zákona č.100/2001 Sb.

_______________________________________________________________________________________
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1 P Ů D A
Majetkoprávní stav
Stávajícím vlastníkem areálu Jinonický zámeček vedeným v katastru nemovitostí je Marie
Houšková. Jedná se o tyto pozemky a stavby :
dům č.p. 16 - ost. stav. objekt stojícího na parc.č 264 - zastavěná plocha
dům č.p. 1 - občanská vybavenost stojícího na parc.č. 265
pozemky :
2

parc.č. 264 o výměře 606 m - zastavěná plocha a nádvoří
2

parc.č. 265 o výměře 12440 m - zastavěná plocha a nádvoří
2

parc.č. 266 o výměře 5853 m - zastavěná plocha a nádvoří
2

parc.č. 268 o výměře 534 m - zastavěná plocha a nádvoří
2

parc.č. 269 o výměře 686 m - ostatní plocha
2

prac.č. 270 o výměře 1161 m - zastavěná plocha a nádvoří
zapsaných v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha, Městská část Praha 5, k.ú. Jinonice na LV č. 906.
Usnesením Městského soudu v Praze č.j. 60 K 49/99 ze dne 27.10.1999 byl prohlášen konkurs
na majetek dlužníka Marie Houšková, r.č. 465323/131, bytem Praha 5 - Stodůlky, Vlachova 1510/10
podnikající pod obchodním jménem MARIE HOUŠKOVÁ - HOMA, IČ: 10132902. Správcem konkursní
podstaty byl ustanoven Mgr. Michal Bedrna se sídlem Praha 6, Puškinovo nám. 14.

Mgr. Michal Bedrna jako správce konkursní podstaty podepsal smlouvu o smlouvě budoucí
kupní se společností V Invest CZ a.s. se sídlem Nad Závěrkou 16, 160 00 Praha 6, IČ 257946 .

V Invest CZ a.s. je na základě této smlouvy a plné moci oprávněna připravovat na předmětných
nemovitostech dále popsaný záměr.
Výstavby bude realizována v prostoru zámku, k výstavbě na ploše zemědělského či lesního
půdního fondu nedojde.
Bilance zemních prací bude 33 121 m3 zeminy, z čehož cca 2 500 m3 zeminy a humusu se bude vracet na zásypy.
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Inženýrsko-geologické hodnocení
Z hlediska geologického jsou Jinonice situovány do severní části barradienského pruhu, který
se táhne napříč celou Prahou ve směru jihozápad-severovýchod. Horniny barrandienského pruhu jsou
tvořeny mohutným komplexem pelitickopsamitických hornin ordovického stáří. Ordovické horniny jsou
zvrásněny do mísovitého útvaru - synklinoria, při jeho okrajích na terénních vyvýšeninách se pak dochovaly relikty křídových sedimentů.. Zájmové území je situováno při úpatí výrazné vyvýšeniny - Vidoule,
která je tvořena křídovými sedimenty, které se táhnou ve směn východ - západ, od Vidoule k Stodůlkám.
Křídové sedimenty jsou v oblasti Vidoule zastoupeny proměnlivě mocným a často eluviálně rozloženým
denudačním zbytkem cenomanských pískovců a turonských písčitých slínovců - opuk. Křídové sedimenty
nasedají na vrstvy ordoviku, proto tvoří předkvartérní podloží jen v oblasti kopce Vidoule. Pod Vidoulí byly
křídové sedimenty erozní a denudační činností Prokopského potoka v minulosti denudovány a předkvartérní podloží zde tvoří zahořanské vrstvy svrchního ordoviku. Zahořanské vrstvy můžeme charakterizovat
jako poměrně pestrý komplex břidlic, které jsou vyvinuty od černošedých, jemně slídnatých, silně jílovitých, stejnorodých, málo pevných břidlíc až k písčitým, tvrdým břidlicím s vložkami drob a křemenců.
V zájmovém prostoru jsou zahořanské vrstvy zastoupeny především prachovitojílovitými břidlicemi. Ty
jsou v nezvětralém stavu tmavě šedé barvy. Jsou výrazně břidličnaté, až tence Iupenité. V povrchových
vrstvách jsou však silně zvětralé až eluviá]ně rozložené. Rozložené polohy mají prakticky charakter pevné hlíny šedé až šedohnědé barvy, s množstvím drobných zrnek a střípků jen málo pevné, v ruce lámatelné břidlice. Rozložené polohy pak přecházejí do silně zvětralých, tektonicky porušených, s drobně
střípkovitým rozpadem a dále pak navětralých, kusovitě rozpadavých.
Kvartérní pokryv je tvořen především deluviálními a eolickými sedimenty, dále pak sedimenty
antropogeními. Skladba kvartérního pokryvu je značně proměnlivá, a to jak v horizontálním, tak vertikálním směru, což je především ovlivněno umístěním staveniště při úpatí svahu pod Vidoulí a různými materiály předkvartérního podloží nad stveništěm. Eluviální a deluviální hlíny vznikly rozpadem podložních
hornin - především pískovců, opuk a jílovitých břidlic. Pokryv tvoři směs jílovitopísčitých, svahových hlín,
eolických, po svahu přemístěných sprašových hlín a písků, vzniklých rozložením křídových sedimentů na
Vidouli. Bazální polohy pokryvu pak tvoří eluviální, jílovitopísčité hlíny s drobnými zrnky a střípky matečné
horniny - hlinitě rozložené jílovité břidlice. Nejsvrchnější vrstvu pokryvu pak tvoři navážky, kterými byl
v minulosti lokálně upraven povrch terénu a vrstva kvalitní ornice - humózní hlíny, která lokálně dosah je
značné mocnosti.
Obtížněji rozpojitelné polohy (5. třídy) tvoří až navětralé břidlice, které můžeme očekávat až
v hloubce větší než 5-7m pod povrchem terénu.
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Obrázek 6 – Situace geologických vrtů

Z hlediska klimatické rajonizace leží území v okrsku B, mírně teplé a suché oblasti s mírnou
zimou.

Hydrogeologické poměry
Podzemní voda v zájmové oblasti tvoří nepravidelný, podpovrchový horizont v nepravidelně
propustných vrstvách pokryvu a dále pak puklinový horizont v polohách rozpukaných břidlic. Z hlediska
zakládání objektů je nejvýznamnější mělký, podpovrchový horizont infiltrované srážkové vody, vázaný na
propustnější polohy kvartérního pokryvu. Ve vrstvách pokryvu se střídají polohy s vysokou propustností
(pisky) s polohami velmi málo propustnými až nepropustnými (písčitojílovité zeminy pevné konzistence),
takže zde často vznikají lokálně omezené, visuté horizonty. Výše hladiny a vydatnost podpovrchového
horizontu je závislá především na atmosférických poměrech. Vzhledem ke střídání propustných a nepropustných vrstev ve srážkově bohaté období je třeba počítat se vznikem lokálních, visutých horizontů infiltrované srážkové vody v sedimentech s vysokou průlinovou propustnosti. V době sucha pak tyto horizonty rychle vysychají.
Hladina podzemní vody se při průzkumech ustálila v hloubce vrt č. 858 - 1,30 m, vrt č. 857 1,8, vrt č.327 - 4,3, vrt č. 1344 - 3,6 m, vrt č. 1346 - 2,3 m pod terénem.
Při jižním okraji areálu je Statkový rybník, který je v linii Jinonického potoka, který zájmovým
prostorem protéká ve směru západozápadosever — východovýchodojih. Potok vyerodoval plochou rýhu,
která byla postupně zanesena náplavem s vysokou přirozenou vlhkostí a často s organickou příměsí (viz,
vrt č. 857).
_______________________________________________________________________________________
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Ochranná pásma
Stavba leží v městské památkové rezervaci PRAHA. Areál zámku č.p. 1 v k.ú. Jinonice, tvořící
stále přirozené centrum původní obce. Jmenovitě je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních
památek a dodnes si zachoval mnoho ze své původní podoby.
Ochranná pásma, která se zde dále vyskytují, jsou jednotlivá ochranná pásma inženýrských sítí
a městských komunikací.

Chráněná území
Řešené území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14 zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Posuzovaná lokalita zároveň neleží ani v žádném přírodním
parku (§ 12 odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb) a nedotýká se žádné přechodně chráněné plochy ani významného krajinného prvku (§13 a § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.)
Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní památka „Vidoule“, která je od posuzované
lokality vzdálena asi 350 m severním směrem. Ochranné pásmo této přírodní památky nebylo vyhlášeno
a je jím tedy území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky (§ 37 odst. (1) zákona č. 114/1992
Sb.).

Obrázek 7 – Vztah řešené lokality ke zvláště chráněným územím

Pozn. Přírodní památku Vidoule (na severu) tvoří tři samostatné segmenty.
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Přírodní památka „Vidoule“ byla vyhlášena vyhláškou č. 5/1988 Sb. NVP. Předmětem ochrany
jsou geologický profil perucko-korycanského souvrství tvořící výraznou tabulovou horou a teplomilná
pastvina s význačnými druhy organismů.
Další zvláště chráněná území se nacházejí vesměs ve větší vzdálenosti.
Vztah řešeného území ke zvláště chráněným územím a k přírodním parkům názorně ukazují
následující dva obrázky.

Obrázek 8 – Vztah lokality k přírodním parkům

B.II.2. V O D A
V ulici Na Vidouli je stávající vodovodní řad DN 300. Nová vodovodní přípojka DN 80, bude
napojena na tento řad s vysazením odbočky 300/80 mm. Vodoměrná sestava bude umístěna hned za
vstupem do objektu v suterénu.

Tabulka 1 – Bilance spotřeby vody
•
•
•
•
•
•

byty
konference
bar
sauna
tělocvična
obchod

- 384 lidí
- 150,0l /os.den
- 200 návštěvníků - 5,0 l/os.den
- 3 zam.
- 300,0 l/os.den
- 20 osob
- 250,0 l/os.den
- 50 návštěv.
- 60,0 l/os.den
- 2 zam.
- 60,0 l/os.den

=
=
=
=
=
=

57.600,0 l/den
1.000,0 l/den
900,0 l/den
5.000,0 l/den
3.000,0 l/den
120,0 l/den
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•
•
•

restaurace - 6 zam.
bowling
- 18 osob
kancelář - 73 osob

Qcelkem

- 300,0 l/os.den
- 10.0 l/os.den
- 60,0 l/os.den

=

= 1.800,0 l/den
= 180,0 l/den
= 4.380,0 l/den

73.980,0 l/den

max. denní potřeba
Qdm = 73.980,0 x 1,25 = 92.475,0 l/den
max. hod. potřeba
Qhm = 92.475,0 x 2,0 / 24 = 7.706,25 l/hod = 2,14 l/s

B.II.3. O S T A T N Í

SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Elektrická energie
Napojení na síť PRE bude provedeno na stávající distribuční trafostanici TS 4844, která bude
k tomuto účelu rozšířena o jeden transformátor 630 kVA. Vzhledem k tomu, že se jedná o kompaktní typ
Betonbau, bude ji třeba celou vyměnit a nahradit větším polozapuštěným typem UF o rozměrech cca
3x5,4 metru. Z rozvaděče NN této TS budou vyvedeny ve stávajících trasách přímé kabely do jednotlivých elektroměrových rozvaděčů v objektu. Některé z nich budou smyčkovány na jednom kabelu. Elektroměrové rozvaděče se budou nacházet v samostatných místnostech v parkovacích suterénech objektu,
přístupné přímo z těchto parkingů.

Tabulka 2 - Energetická bilance elektrické energie v areálu

Byty, lofty, přechodné ubytování
Kanceláře
Konferenční sál
Parkoviště
W elness, bazén, sauna
Bowling, herna
Obchod
Fitness, Tělocvičny
Haly, chodby, komunikace
Bar, restaurace
Vinotéka
Technické prostory
Tepelné čerpadlo
CELKEM

Pi
[kW ]
738
43
34
23
45
12
31
32
15
75
35
35
200
1 318

Pp
[kW ]
214
23
12
23
29
7
5
18
12
31
21
17
170
583
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Energetický plyn
Při návrhu rekonstrukce areálu Jinonického zámku, bude STL plynovod sloužit jako zdroj pro
vytápění a TUV.
V ulici Na Vidouli je středotlaký plynovodní řad lPe 110 a v ulici Za zámečkem je středotlaký
plynovodní řad lPe 63. V současné době je pro celý areál jedna STL přípojka napojena na STL řad
lPe 110 v ulici Na Vidouli.
Podrobná bilance jednotlivých provozů je v kapitole vytápění, celková potřeba plynu je
3

141,00m /hod.

Zásobování teplem
Topný systém pro objekty A2, A3, A4, A5, A7, A8 a B4
Zdroje tepla
Pro tyto objekty je uvažován jako zdroj tepla nízkotlaká teplovodní kotelna spalující zemní
plyn. Plynová kotelna bude umístěna v objektu C2b zajistí dodávku topné vody pro vytápění, vzduchotechnické ohřívače a ohřev TUV. Podle hodnocení ČSN 070703 je uvažovaná plynová kotelna zařazena
do II. kategorie (628 kW).
Kotelna bude osazena dvěma nízkotlakými plynovými kotli (2 x 325 kW) s dvoustupňovými atmosférickými hořáky se sníženým obsahem NOx ve spalinách.

Tabulka - Bilance tepla
objekt
kotelna

vytápění
kW
270,1

VZT
kW
313

TUV
kW
44,48

Celkem
kW
627,60

QIPŘÍP
kW
452,66

QIIPŘÍP
kW
583,12

Kotelna ZP
kW
m3/h
650
69,82

Slaboproudé rozvody
Napojení na telefonní síť v požadované kapacitě 104 HTS + 105 ISDN linek bude provedeno
novým kabelem TCEPKPFLE z kabelové komory KK5652 v ulici Karlštejnská ve stávající trase. V objektu
bude zřízen nový ÚR v technických prostorech suterénu.
V areálu bude zřízen systém domácího telefonu resp. videotelefonu. O rozsahu bude rozhodnuto v dalším stupni projektu stavby.
Dále zde bude zřízen systém společné televizní antény s možností napojení pozemních i digitálních satelitních stanic televize a rozhlasu a s možností na připojení kabelové televize.
V podzemních garážích pod objekty B3 a B4 bude zřízena EPS s návazností na trvalou službu
nebo správu objektu odkud bude řízena i evakuace.
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NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Doprava
Obsluha prostředky městské hromadné dopravy je velmi dobrá. V blízkosti areálu je zastávka
autobusu MHD linky 130 Karlštejnská, který má přímou dopravní vazbu na stanice metra B Jinonice a
Nové Butovice. Stanice Nové Butovice leží při tom v přímé docházkové vzdálenosti v prostoru pětiminutové izochrony.

Bilance dopravy v klidu
Celkové nároky na dopravu v klidu byly stanoveny na základě Vyhlášky hl.m. Prahy č. 26/1999
o OTP na území Prahy. Podle této vyhlášky se stavba nachází v území 4. zóny v izochroně stanice metra, kde koeficient dopravy Kd = 0,9 a Kú = 1,0.
Celkové bilance dopravy v klidu byly stanoveny z následujícího programu výstavby:
A) Funkce bydlení
byty o ploše větší než 100m2 – na 1 b.j. připadají 2 parkovací stání
počet bytů: 41, počet parkovacích stání 82
byty o ploše menší než 100m2 – na 1 b.j. připadá 1 parkovací stání
počet bytů: 50, počet parkovacích stání 50
počet stání pro návštěvníky – na 10 b.j. 1 parkovací stání
počet bytů: 91, počet stání pro návštěvníky 10

B) Funkce administrativy s malou návštěvností
1 parkovací stání připadá na 35m2 kancelářské plochy
Čistá kancelářská plocha: 730m2 - počet parkovacích stání: 21
C) Konferenční sál 200 míst -1 parkovací stání připadá na 5 posluchačů
Počet parkovacích stání: 40
D) Wellness, Sauna – 1 parkovací stání připadá na 20m2 užitné plochy
470m2 : 20 = 24 parkovacích stání
E) Bowling – 6 drah - 1 parkovací stání připadá na 1 dráhu
Počet parkovacích stání: 6
F) Fitness, tělocvična – 1 parkovací stání připadá na 20m2 užitné plochy
Užitná plocha: 400m2 - počet parkovacích stání: 20
G) Restaurace, vinotéka – 1 parkovací stání připadá na 10m2 užitné plochy
Užitná plocha: 340m2 – počet parkovacích stání: 34
Celkový počet parkovacích stání A): 142 míst
Celkový počet stání pro B) – G): 145 míst
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Celková bilance činí: 142 + 145 x 0,9 = 273 parkovací stání
Parkovací stání na povrchu budou umístěna na dlážděné ploše a na parkové ploše s mlatovým
povrchem před jižním křídlem s kapacitou 44 parkovacích stání. Ostatní zařízení pro dopravu v klidu
budou řešeny podzemními garážemi na vlastním pozemku. Kapacita obou garáží bude 244 míst, z toho
je 14 parkovacích stání upraveno pro tělesně postižené.
Toto řešení poskytuje rezervu 15 parkovacích míst, která bude sloužit pro návštěvníky parkových rekreačních ploch.

Intenzity dopravy
Dopravní intenzity na komunikacích v zájmovém území pro současný stav r. 2003, dodané objednatelem, jsou z Ústavu dopravního inženýrství hlavního města Prahy. Hodnoty průzkumu ÚDI představují celodenní zatížení všech vozidel / všech nákladních vozidel v období 6 – 22 hodin. Hodnoty pro
noční dobu jsou přepočítány pomocí koeficientů ÚDI (podíl osobních automobilů v noční době činí 10%
z celodenní intenzity osobní dopravy, podíl nákladních automobilů v noční době činí 3% z celodenní intenzity nákladní dopravy na místních komunikacích a 5 % na okružní komunikaci Bucharova).
Dopravní intenzity na komunikacích v zájmovém území pro výhledový rok 2010, dodané objednatelem, jsou z Ústavu dopravního inženýrství hlavního města Prahy. Dopravní intenzity pro výhledový
rok 2010 jsou udány pro variantu s Radlickou radiálou.
Obslužná doprava bude tvořena z velké části dopravou obyvatel do nově navržených viladomů
C a D a bytů v objektu B. Pro obyvatele viladomů – objekty C a D, je v úrovni suterénu těchto objektů
navrženo parkoviště pro 142 aut. Intenzita dopravy po komunikacích vedoucích k viladomům je uvažována 284 pohybů aut v denní době ( 6.00 – 22. 00 hodin) a 28 pohybů aut v noční době (22.00 – 6.00 hodin). Parkoviště pod částí B slouží jak pro obyvatele bytů ( 18 míst), tak pro administrativu a návštěvníky
areálu Jinonického zámku ( 84 míst). Intenzita obslužné dopravy pro vozidla končící na tomto parkovišti
byla stanovena na 84 x 4 + 2x18 = 372 pohybů v denní době a 37 pohybů v noční době.
Na parkovišti situovaném před budovu A je uvažováno se 44 místy k stání pro návštěvníky zámečku. Intenzita dopravy je uvažována 30 pohybů za hodinu v denní době.
Největší intenzita staveništní dopravy bude při odvážení materiálu cca 37.000 t zeminy a suti.
Odvoz materiálu bude ve lhůtě cca 80 dnů. V projektu pro rozhodnutí o umístění stavby se počítá s frekvencí 50 nákl. aut/denně, tj. 5 aut/hod.. To odpovídá nákladnímu autu o nosnosti 9,25 tuny, při použití
nákladních aut o nosnosti 22 tun by počet aut denně byl 21, tj. 2,1 auta/hod. Pro dopravu betonových
směsí a ostatní výstavbu bude frekvence mnohem menší.

Podrobnosti o dopravních intenzitách jsou uvedeny v příloze H2 včetně podrobných údajů o intenzitách dopravy na jednotlivých komunikacích.

Odkanalizování areálu
Odkanalizování je navrženo jako oddílný kanalizační systém. Splaškové vody budou odváděny
do kanalizačního sběrače JM (600/1100), který prochází západní částí lokality souběžně s ulicí Doupovskou. Dešťové vody budou odváděny dešťovými kanalizacemi, které budou na dvou místech (západně a
_______________________________________________________________________________________
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východně od lokality) zaústěny do Košíkovského potoka. V projektu je navržena na obou dešťových kanalizacích retenční stoka DN 2000. Velikost retenčního prostoru byla navržena tak, aby nedošlo ke zvýšení maximálního odtoku z lokality.

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. O V Z D U Š Í
V příloze H.3. tohoto oznámení je Rozptylová studie znečištění ovzduší, kde jsou uvedeny
podrobně výpočty a komentáře k nim včetně situace s umístěním referenčních bodů. Zde proto uvádíme
pouze závěrečné tabulky.
V areálu a jeho okolí se budou vyskytovat bodové zdroje znečištění – výduchy z podzemních
garáží, plošné zdroje – otevřené parkoviště a liniové zdroje – automobilová doprava.

Tabulka 3 – Přehled referenčních bodů použitých při hodnocení vlivu na ovzduší
Bod č.

Název bodu č. orient.

x [m]

y [m]

z [m n.m.]

1

bydlení seniorů *)

-35

58

333

2

bydlení seniorů *)

-70

68

333

3

administrativní budova

-204

120

347

4

bytový dům M4 *)

-188

175

339

5

bytový dům N3 *)

-134

238

337

6

Německá škola *)

0

196

338

7

školní hřiště *)

40

274

335

8

RD Za zámečkem 8

128

80

331

9

RD Karlštejnská 58

126

-127

314

10

RD Řeporyjská 1

135

-95

315

*) ve výstavbě, nebo připravované
V tabulce značí:
x ...vodorovná vzd. r bodu od počátku směrem V
y ...vodorovná vzd. r. bodu od počátku směrem S
z ...výška bodu m n.m.
Počátek systému byl položen do západního rohu areálu Jinonického zámku.

Na následujícím obrázku jsou označeny referenční body použité při hodnocení vlivu na ovzduší.
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Obrázek 9 – Poloha referenčních výpočtových bodů ovzduší

Podíl navrhovaného areálu na znečištění ovzduší je uveden v tabulce v kap. C.2. a v příloze
H3.
Znečištění ovzduší od plošných zdrojů bude vznikat i v průběhu výstavby areálu. Negativní
účinky při stavbě lze minimalizovat vhodnou organizací práce a péčí o vozidla, např. očišťováním vozidel
před výjezdem na zpevněné komunikace, očišťováním zpevněných komunikací, atd. Minimalizaci negativních dopadů provozu (hlavně prach z povrchového parkoviště na střeše) bude nutno omezovat ošetřování parkové plochy a jejím včasným čištěním.
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B.III.2. O D P A D N Í

VODY

V současné době se realizují kanalizační stoky v ulici Na Vidouli – splašková kanalizace
DN 300, dešťová kanalizace DN 800 a stoky v ulici Za zámečkem – splašková kanalizace DN 300, dešťová kanalizace DN 600. Kanalizace je součástí výstavby „Rezidenční čtvrtě Vidouce“.
Na stokách jsou vysazeny odbočky, do kterých budou napojeny nové kanalizační přípojky
z areálu zámku.

Splaškové odpadní vody
Bilance vypouštěných odpadních vod vycházejí ze spotřeby pitné vody.
Bilance odpadních vod
•

byty

- 384 lidí

- 150,0 l/os.den

= 57.600,0 l/den

•

konference

- 200 návštěvníků

-

5,0 l/os.den

=

1. 000,0 l/den

•

bar

- 3 zam.

- 300,0 l/os.den

=

900,0 l/den

•

sauna

- 20 osob

- 250,0 l/os.den

=

5.000,0 l/den

•

tělocvična

- 50 návštěvníků

-

=

3.000,0 l/den

•

obchod

•

- 2 zam.

-

60,0 l/os.den
60,0 l/os.den

=

120,0 l/den

restaurace - 6 zam.

- 300,0 l/os.den

=

1.800,0 l/den

•

bowling

-

=

180,0 l/den

•

kanceláře

=

4.380,0 l/den

- 18 osob
- 73 zam.

10,0 l/os.den
-

60,0 l/os.den

Q =

73.980,0 l/den = 0,86 l/s

Tabulka 4 - Produkce vybraných ukazatelů ve splaškových vodách celého areálu
počet EO (pro 150 l/os den)
roční produkce splašků - Qr
roční produkce BSK5 roční produkce NL roční produkce CHSK -

493,20
289 627,50
9 720,97
9 900,99
21 602,16

EO
m3/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok

Dešťové odpadní vody
Dešťové vody budou odvedeny pomocí domovních přípojek do veřejné dešťové kanalizace.
Celý areál je rozdělen do dvou povodí P1 a P2. Povodí P1 zahrnuje prostor okolo objektů D a východní
objekt části B, ostatní prostory spadají do povodí P2.
Povodí P1 střechy – P = 1809,0 m2 - ψ = 0,9

- Pr = 1621,1 m2

chodník (mlat) – P = 117,0 m2 - ψ = 0,25

- Pr =

29,25 m2
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chodník (dlažba) – P = 705,0 m2 - ψ = 0,4 - Pr = 282,0 m2
zeleň - P = 3.369,0 m2 - ψ = 0,1

- Pr = 336,9 m2

Celková plocha povodí P1 je 6000,0 m2, z toho redukovaná plocha je 2 276,25 m2
Výpočtové množství dešťových vod
Q = 0,23 ha x 160 l/s.ha = 36,8 l/s

Povodí P2
střechy – P = 4.484,0 m2 - ψ = 0,9
nádvoří ( dlažba) – P = 2530,0 m2 - ψ

– Pr = 4.035,6 m2
= 0,4 – Pr = 1.012,0 m2
– Pr =

442,0 m2

– Pr =

344,0 m2

parkoviště (mlat) – P = 2100,0 m2 - ψ = 0,25 – Pr =

525,0 m2

zeleň - P = 1971,0 m2 -

197,1 m2

ulička (dlažba) –

P = 1.105,0 m2 – ψ = 0,4

parkoviště(dlažba) – P = 860,0 m2 - ψ

ψ = 0,1

= 0,4

– Pr =

Pr celkem = 6.555,70 m2
Celková plocha povodí P2 je 13 040,0 m2, z toho redukovaná plocha je 6 555,70 m2
Výpočtové množství dešťových vod
Q = 0,66 ha x 160,0 l/s.ha = 105,6 l/s
Celkový odtok z areálu při návrhovém dešti bude 142,4 l/s.
Při průměrné srážce 510 mm/rok bude celkový roční odtok z areálu 4 503,8 m3/rok.

B.III.3. O D P A D Y
Nakládání s odpady v podmínkách ČR je s účinností od 1.1.2002 nově upraveno zákonem
č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.
Odpady lze rozdělit podle období vzniku na dočasné, vznikající při vlastní výstavbě areálu, a trvalé, které budou v areálu produkovány při jeho provozu a odpady vznikající při případné likvidaci navrhovaného areálu.

Odpady vznikající při výstavbě
Při výstavbě bude docházet k demolicím stávajících objektů, které buly určeny k likvidaci, k
přesunům zemin a ornice a dále budou vznikat odpady při vlastní realizaci jednotlivých objektů a ostatních objektů. Bilance zemních prací bude 33 121 m3 zeminy, z čehož cca 2 500 m3 zeminy a humusu se
bude vracet na zásypy. Množství ostatních odpadů nebylo v projektu pro rozhodnutí o umístění stavby
definováno, proto je následný výčet uveden s popisem druhů odpadů které při výstavbě pravděpodobně
vzniknou. Přebytečnou zeminu a ornici se požaduje přednostně nabídnout k využití MČ Praha 5.

_______________________________________________________________________________________
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Tabulka 5 - Tabulka vznikajících druhů odpadů při výstavbě
Katalogové
číslo

Názevodpadu

Kategorie

Způsob nakládání s odpadem
recyklace nebo
skládka
skládka

Beton (železobeton)

17 01 01

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keram. výrobků
Dřevo

17 01 07

O

17 02 01

O

17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 05 04
17 05 06
17 03 01
17 04 10

O
O
O
O
O
N
N

spalovna nebo
skládka
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace skládka
skládka NO
skládka NO

17 04 11
17 06 03

O
N

recyklace
skládka NO

17 06 04
17 09 04

O
O

skládka
skládka

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 10

O
O
O
O

15 02 02

N

recyklace
recyklace
spalovna
spalovna NO
nebo skládka
NO
spalovna NO

20 03 01

O

Sklo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
Zemina a kamení
Vytěžená hlušina
Asfaltové směsi obsahující dehet
Kabely obsahující ropné látky,
uhelný dehet
Kabely ostatní
Izolační materiály, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky
Izolační materiály ostatní
Směsné stavební a demoliční odpady ostatní
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Směsný komunální odpad
(odpad podobný komunálnímu)

spalovna KO
nebo skládka

V žádném případě nesmí být odpady spalovány na staveništi nebo v jeho okolí.

Odpady vznikající při provozu areálu
V areálu budou byty, administrativa a sportovní prostory s restaurací. Při provozu se počítá se
vznikem běžného komunálního odpadu. Pro umožnění maximální recyklace odpadů se navrhuje umístit
v areálu kontejnery na tříděný odpad pro oddělené shromažďování odpadu skla, plastů a papíru.
Podrobný výpočet množství odpadů nebyl prozatím proveden, následný výpočet byl proveden
v rámci tohoto Oznámení pro orientační představu o množství odpadů.
Předpokládá se návrh počtu shromažďovacích nádob směsného odpadu tak, aby vyhovovaly
svozu odpadu 2x týdně.
_______________________________________________________________________________________
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Vznik komunálního odpadu na jednoho obyvatele za týden

- 28 l.
0,1t/m3

Specifická hmotnost odpadu odkládaného do shromažďovacích nádob
Pro uskladňování odpadu budou použity nádoby o obsahu 240 l.

Tabulka 6 - Množství komunálního odpadu a potřeba shromažďovacích nádob.
původce

Odhad přepoč- Četnost Množství odpateného počtu
svozu du (t/rok) směsobyvatel
za týden
ný odpad

Obyvatelé
Návštěvníci
Celkem

384
130
514

2
2
2

55,9
18,9
74,8

Potřeba shromažďovacích
nádob
23
8
31

Odpady vznikající při likvidaci areálu
Druhy odpadů budou poplatné skutečnému rozsahu případných změn v areálu (pokud by došlo
případně pouze k částečné likvidaci některých objektů), nebo zda by byl zlikvidován celý obytný areál.
V každém případě půjde o druhy odpadů, které se budou vyskytovat v průběhu navrhované výstavby,
s převahou stavebních prvků, ze kterých budou vlastní konstrukce budov sestaveny. Nežádoucí vznik
dalších druhů odpadů, zvláště odpadů kategorie nebezpečné, bude automaticky kontrolováno při povolování případných nových aktivit.

B.III.4. H L U K
Pro účely vyhodnocení vlivu areálu na hluk bylo použito pět referenčních bodů v okolí (okolní
chráněné objekty) a šest bodů na objektech navrhované výstavby. Popis těchto bodů včetně schematické označení polohy je uveden v příloze H.2.
Zdrojem hluku vlivem provozu areálu bude jednak automobilová doprava spojená s provozem
areálu a parkoviště a stacionární zdroje na jednotlivých objektech.
Výpočty jsou souhrnně uvedeny v kap. D.I.3 a v příloze H.2.

B.III.5. R I Z I K A

HAVÁRIÍ

Vzhledem k navrhovanému charakteru využití areálu může (z pohledu dopadů) k nejhorší havárii dojít v případě požáru. Možnost minimalizace vzniku požáru a minimalizace následných dopadů je
v dostatečném rozsahu automaticky vyžadována v procesu povolování stavby, a jsou proto řešeny i
v projektu pro rozhodnutí o umístění stavby. V rámci zpracované dokumentace byl proveden i návrh elektrické požární signalizace a ostatních protipožárních zabezpečujících zařízení.
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V podzemních garážích je další nebezpečí a to kontaminace odpadních vod nad limity Pražského kanalizačního řádu. Toto nebezpečí by mělo být minimalizováno splněním standardních požadavků PVS a.s. a OŽP HMP (které budou investorovi uloženy při povolování stavby) na odtoku do kanalizace a dodržováním manipulačních řádů provozu garáží.
Dopady ostatních možných typů havárií by měly být s malými možnými vlivy.
Celkově lze konstatovat, že riziko vzniku havárie by mělo být při dodržování požadovaných
předpisů a protihavarijních technologií velmi malé.
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C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.1. A . S T Á V A J Í C Í

VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Zámek je veřejnosti nepřístupný. V areálu zámku je umístěna restaurace a drobné provozovny.

Obrázek 10 – Letecký snímek areálu zámku

Pozn. Jižní část areálu je ve spodní prostoru czela zaplněna vraky osobních aut.
Stav celého areálu zcela odpovídá jeho využívání státním statkem a téměř nulové údržbě v minulých několika desetiletích. V současné době jsou jednotlivé, často velmi zdevastované části pronajaty
_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 na akci Jinonický zámek, Praha 5 – Jinonice č.p.1

32

různým nájemcům a víceméně improvizovaně využívány – převážně jako kanceláře, dílny a sklady a jako
vrakoviště, které je umístěné v jižní části areálu.

Obrázek 11 – Pohled na spodní část areálu jižně od hlavní budovy

Přes všechny negativní vlivy však zůstalo zachováno velmi mnoho z památkové podstaty především v hlavní, nejhodnotnější, části areálu – stavbách kolem hlavního nádvoří. U těchto staveb – bývalých stájí , sýpek, částečně i kanceláří a bytů – lze předpokládat rekonstrukci a adaptaci na nové využití.

Obrázek 12 – Hlavní nádvoří zámku, uprostřed je hlavní vstupní brána

Objekty v horním dvoře - původně stodoly - jsou vzhledem k totální devastaci (je doloženo I
stavebně – technickým průzkumem) a znehodnocení mnoha přestavbami předurčeny k rozebrání a k
citlivému opětovnému postavení při zachování původního objemu, výšek a celkového charakteru místa.
Severně a severovýchodně od Jinonického zámku probíhá nyní výstavby nových obytných objektů.
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Obrázek 13 – Horní dvůr, pohled od jihozápadního vstupu

Obrázek 14 – Dnešní vstup do „zahrady“ zámku

Pozn. Vlevo je brána, která by měla v návrhu sloužit pro příjezd rezidentů, vzadu je vidět nově budovaná
výstavba.

C.1. B . R E L A T I V N Í

ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST

REGENERACE PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
V lokalitě se nachází převážně odpřírodněné prostředí dvorů a nádvoří historického zámku,
menší část pak tvoří zdevastovaná a silně ruderalizovaná zahrada využívaná jako manipulační, skladovací a parkovací plocha. Plochy nádvoří a dvorů jsou, až na nepatrné výjimky, zpevněné, přičemž převažují živičné, případně betonové plochy.
Celkově lze biotop charakterizovat jako antropicky silně ovlivněný s velmi nízkou ekologickou
hodnotou, s nízkou populační hustotou jen malého počtu nenáročných synantropních či invazních druhů
živočichů s širokou ekologickou valencí.
Vegetace v území má výrazně ruderální charakter a většinu nalezených rostlinných druhů lze
označit za běžné plevele narušených půd.
Stávající plocha neposkytuje žádné přírodní prostory a zdroje, které by bylo potřeba zachovat a
regenerovat.
_______________________________________________________________________________________
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C.I. C . S C H O P N O S T

PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽE

Původní přírodní prostředí je v lokalitě zcela změněno a většina ploch (kromě severozápadní
části) je zpevněna – střechy objektů a betonové a asfaltové plochy mezi objekty. V ovlivnitelné vzdálenosti se nenacházejí významné lokality ve smyslu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ani ÚSES.
Lokalita má historický, kulturní a archeologický význam – objekt Jinonického zámku je vyhlášen za Kulturní památku r.č. 1-1365.
Není důvod, aby navrhovaná výstavba mohla významným způsobem negativně ovlivnila okolní
přírodní prostředí, přírodní prostředí ve vlastním zámeckém areálu navrhovaná výstavby spíše zlepší.

C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU
SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
Ovzduší
Místo výstavby je jihozápadně od centra Prahy, v nadmořské výšce cca 315 m.n.m. Terén
v místě výstavby stoupá směrem severním a je velmi dobře provětrávaný. V blízkém okolí nejsou žádné
velké lokální zdroje škodlivin. V okolí se však proponuje nízká zástavba rodinných a vyšší zástavba
bytových domů.
Z hlediska rozptylových podmínek se jedná o místo v rámci pražského regionu s nízkým výskytem inverzních stavů bez významných zdrojů znečištění a s omezeným přísunem vzduchu ze znečištěného centra.
Dle výše uvedeného způsobu hodnocení znečištění zde lze očekávat tyto průměrné roční
koncentrace znečišťujících látek:

Tabulka 1 - Očekávané průměrné roční koncentrace pozadí
Škodlivina

Kr [ µg/m3 ]

Limit [ µg/m3 ]

NOx

35

80 *)

NO2

25

40 **)

SO2

9

50**)

prach PM 10

28

40 **)

benzen

1,7

5**)

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný
**) nové limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 350, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a
způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity
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Radon
V zájmovém území nebylo provedeno měření objemové aktivity radonu. Podle archivních materiálů se lokalita nachází v prostoru se středním radonovým indexem.

Hluk
Dominantním zdrojem hluku v lokalitě je dnes automobilová doprava. Výpočet tohoto vlivu na
okolní chráněnou zástavbu je uveden v následující tabulce.

Tabulka 7 – Hladiny akustického tlaku LAeq [ dB ] z dopravy pro počáteční akustickou situaci - rok 2002
Výpočtový
bod
1
2
3
4
5

Výška nad Hladiny akustického tlaku LAeq [ dB]
terénem [m]
den
+3
33,2
+3
35,9
+5
37,3
+3
61,7
+3
67,7
+5
67,8
+3
51,3

noc
20,3
25,6
27,0
51,4
57,4
57,5
41,0

Z výsledků výpočtů vyplývá, že v bodě 3 a 4 – objekty podél ulice Řeporyjské mají v současné
době i při započtení korekce na starou zátěž překročen hygienický limit. Kromě dopravní intenzity je to
ovlivněno i tím, že tyto objekty od vlastní vozovky dělí pouze úzký chodníček.

Vodní toky
Podél jižní strany areálu je veden Jinonický potok, na kterém leží rybníček, který je v některých
pramenech nazýván „statkový“. V důsledku urbanizace území došlo ke značnému narušení pramenné
oblasti Jinonického potoka západně od areálu, což vedlo k postupnému vysychání statkového rybníka.
V souvislosti s okolními investičními aktivitami by mělo dojít ke zlepšení zásobování rybníka vodou,
k dalšímu nalepšení by mělo dojít v souvislosti s výstavbou Radlické radiály.

Tabulka 8 - Charakteristika Jinonického potoka
Název toku

Jinonický

Číslo hydrologického pořadí
Č. úseku v.t. dle evidence vod. toků ČR
Správce toku

1-12-01-011
0,2
Magistrát hl.m.Prahy

Orientační délka toku

3,5 km
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Tabulka 9 - Hlavní charakteristiky Stakového rybníka
Plocha
[ha]
0,09

Hloubka
[m]
1,20

Objem
[m3]
1000

Obrázek 15 – Pohled na statkový rybník z areálu zámku

Fauna a flóra
Popis biotopu ovlivněného předpokládaným stavebním záměrem
Posuzovaný biotop leží uvnitř historické zástavby původně venkovského, později příměstského
charakteru, která byla v posledních desetiletích zcela včleněna do soudobého městského prostředí a
obklopena novou zástavbou „sídlištního“ typu.
Vlastní posuzovaný biotop převážně odpřírodněné prostředí dvorů a nádvoří historického zámku, menší část pak tvoří zdevastovaná a silně ruderalizovaná zahrada využívaná jako manipulační, skladovací a parkovací plocha. Plochy nádvoří a dvorů jsou, až na nepatrné výjimky, zpevněné, přičemž
převažují živičné, případně betonové plochy. Termín zpracování posudku neumožnil zachytit nejrannější
jarní aspekt. Vzhledem k charakteru biotopu však lze tvrdit, že i pozdější průzkumy území jsou dostatečně reprezentativní a zastižená druhová skladba jasně ukazuje, že je naprosto vyloučené, aby se na tomto
typu plochy vyskytovaly nějaké hodnotnější rostlinné druhy.
Nadmořská výška řešeného území se pohybuje přibližně mezi kótami 310 až 320 m n.m. a
podle průzkumů, prováděných pro Generel místního ÚSES hl.m. Prahy byla pro tuto lokalitu a její okolí
vylišena STG 2 B 3, to znamená, že se biotop nachází ve 2. vegetačním stupni v oblasti s mezotrofními
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půdami s normálním hydrickým režimem. Zejména půdní podmínky jsou však antropogenními vlivy na
větší části posuzované plochy zcela změněny při realizaci zpevněných živičných a betonových ploch.
Klimaticky leží zájmové území dle Quitta v oblasti teplé T 2, průměrná teplota vzduchu je 8,2°C,
roční srážkový úhrn se pohybuje kolem 510 mm.

Fauna řešené lokality
Charakter posuzovaného území, které tvoří z větší části zpevněné živičné, nebo betonové plochy a stavby a jen z menší části ruderalizované plochy s druhově velmi ochuzenou vegetací, spolu
s negativními vlivy okolní zástavby omezují přítomnost živočišné složky pouze na společenstva synantropních, popřípadě invazních druhů odolných stresu, která jsou jediná schopná využít tuto volnou niku.
Vlivem nepříznivých stanovištních podmínek je nízká nejen druhová diversita, ale také populační hustota
nalézaných druhů.
Ze zástupců entomofauny byly na tomto stanovišti nalezeny jen ty nejběžnější nenáročné druhy
s širokou ekologickou valencí:
Aphis sambuci
Araneus diadematus
Blaps mortisaga
Chrysopa perla
Coccinella septempunctata
Corizus hyosciami
Eurydema oleraceum
Fastuolina fastuosa
Forficula auricularia
Musca domestica
Orthezia urticae
Phalangioum opilio
Salticus scenicus
Vzhledem k charakteru území nelze výskyt žádných pozoruhodnějších druhů na tomto stanovišti předpokládat.
Velmi chudá je i měkkýší fauna, a to nejen co se počtu zastoupených druhů týče – zastoupena
je pouze nejběžnějšími „plevelnými“ druhy (převládají Limax maximus, Cepaea hortensis a Arion rufus,
dále byl ještě nalezen, Helix pomatia,), ale velmi nízké jsou i početní stavy.
Oproti předpokladům se ve sledovaném území nepodařilo zastihnout žádné obojživelníky, ačkoliv sousední rybníček (již mimo řešené území) slouží k rozmnožování skokana (Rana sp.) a prokázán
je zde i výskyt užovky obojkové (viz studie ateliéru Arkáda). Obojživelnící patrně nalézají v okolí vhodnější lokality a vhodnější migrační cesty.
Avifauna je rovněž velmi chudá. Většina druhů ptáků, kteří se v širším okolí vyskytují, do řešeného prostoru zalétá víceméně jen při hledání potravy. Pro zahnízdění a reprodukci většiny druhů chybí
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na podstatné části posuzovaného území vhodné podmínky. Hnízdění některých běžných druhů lze předpokládat především v hustších porostech černých bezů na severním okraji území. Vhodné příležitosti pro
zahnízdění zde také nalézá kos černý, vrabec domácí a na opuštěných otevřených půdách holub domácí. Během sledování a průzkumu lokality zde byly zastiženy následující druhy ptáků:
Passer domesticus
Turdus merula
Apus apus
Columba livia f. domestica
Phoenicurus ochruros
Pica pica
Fauna savců není na lokalitě patrně zastoupena žádnými druhy, které by zde nacházeli prostředí pro trvalou existenci a pro reprodukci s výjimkou některých hlodavců. Zjištěn byl výskyt potkana
(Rattus norvegicus) a myši domácí (Mus musculus). Vzhledem k velmi nízkému zastoupení dřevin je
velmi nepravděpodobný výskyt druhů vázaných na keřové a stromové formace (např. myšice - Apodemus sp.), protože jim biotop řešeného území neposkytuje žádné pro ně přirozené úkrytové ani potravní
možnosti.
Celkově lze biotop charakterizovat jako antropicky silně ovlivněný s velmi nízkou ekologickou
hodnotou, s nízkou populační hustotou jen malého počtu nenáročných synantropních či invazních druhů
živočichů s širokou ekologickou valencí.

Flora řešené lokality
Větší část areálu je zcela bez vegetace, případně se zde vegetace nachází jen v mezerách
mezi zpevněnými plochami a u zdí. Na těchto místech rostou jen ty nejodolnější ruderální druhy. Zastiženy zde byly:
Artemisia vulgaris
Crepis bienis
Epilobium hirsutum
Tussilago farfara
Sambucus nigra (semenáčky)
Solanum nigrum
Lactuca serriola
Taraxacum officinale
Anthemis cotula
Erigeron canadensis
Achillea millefolium
Urtica dioica
O mnoho bohatší není ani plocha bývalé zahrady, kde se vedle předchozích druhů uplatňují
navíc ještě:
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Convolvulus arvensis
Galeopsis tetrahit
Arctium lapa
Cirsium arvense
Polygonum aviculare
Plantago major
Plantago lanceolata
Deschampsia caespitosa
Calamagrostis epigeios
Verbascum densiflorum
Heracleum sphondylium
Dactylis glomerata
Poa anua
Hordeum murinum
Naprostou převahu mají ale pouze dva druhy, a to pcháč (Cirsium arvense), a kopřiva (Urtica
dioica).

Obrázek 16 – Prostor původní zahrady zámku

Dřevinnou vegetaci zastupuje jen pět druhů. Cílevědomé výsadby v celém areálu představuj
patrně jen dospělé ořešáky (Juglans regia) a malá neudržovaná trabátka s růžemi (Rosa sp.) na prvním
nádvoří. Další, velmi hojně zastoupenou dřevinou je bez černý (Sambucus nigra). Na jihozápadním okraji, kde řešené území sousedí s malým rybníčkem, roste na hranici řešeného území ještě dvě vrby (Salix
alba) a jdna mladá lípa (Tilia cordata). Podrost tvoří opět bez černý.
Celková cena stromů v lokalitě byla vyčíslena na 1 127 232,-Kč, cena keřových porostů na
24 822,-Kč.
Vegetace v území má výrazně ruderální charakter a většinu nalezených rostlinných druhů lze
označit za běžné plevele narušených půd.
Všechny dřeviny v řešeném území jsou zachyceny v následujícím obrázku a jejich přehled
včetně hodnocení uvádějí následné tabulky stromů a keřů.
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Neudržovaná plocha s vegetací tohoto složení ohrožuje, jako významný zdroj alergenů, vnímavé osoby v širokém okolí. Významným zdrojem alergenů v tomto porostu je zejména pelyněk a lipnicovité druhy.

Obrázek 17 – Schéma polohy dřevin v areálu

2

Juglans regia
ořešák královský
Juglans regia
ořešák královský

výška
stromu

obvod
kmene
v cm

průměr
koruny

výška
koruny

sadovnická
hodnota
(známka)

1

Druh

Biomechanická
vitalita

Poř. číslo

Tabulka 10 – Tabulka stromů v lokalitě

14.5 m

180 cm

12.5 m

14.0 m zaoblená

2

1

9.5 m

110 cm

9.2 m

8.3 m zaoblená

2

2

tvar
koruny

Kategorie
dlouhověkosti

2
středněvěká
2
středněvěká
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Juglans regia

3

ořešák královský
Juglans regia

4

ořešák královský
Juglans regia

5

ořešák královský
Juglans regia

6

ořešák královský
Juglans regia

7

ořešák královský
Tilia cordata

8

lípa srdčitá
Salix alba ´Tristis´

9
10

vrba bílá
Salix alba
vrba bílá

11.0 m

144 cm

10.7 m

10.0 m zaoblená

2

2

11.0 m

156 cm

10.5 m

11.0 m zaoblená

4

4

12.0 m

163 cm

11.3 m

11.5 m zaoblená

2

2

15.5 m

164 cm

12.6 m

14.8 m zaoblená

2

1

9.0 m

116 cm

8.8 m

8.5 m zaoblená

2

2

8.7 m

81 cm

5.0 m

7.5 m zaoblená

2

3

14.6 m

151 cm

10.5 m

12.8 m zaoblená

2

3

11.2 m

210 cm

9.8 m

14.7 m zaoblená

3

4

2
středněvěká
2
středněvěká
2
středněvěká
2
středněvěká
2
středněvěká
3
dlouhověká
1
krátkověká
1
krátkověká

22
23
24
25
26
27
28
29

růže záhonové

CELKEM POROST
Rosa sp.

habr obecný

CELKEM POROST
Sambucus nigra

habr obecný

CELKEM POROST
Sambucus nigra
CELKEM POROST
Sambucus nigra
CELKEM POROST
Sambucus nigra
CELKEM POROST
Sambucus nigra
CELKEM POROST
Sambucus nigra

růže záhonové
bez černý
habr obecný
bez černý
habr obecný
bez černý
habr obecný
bez černý
habr obecný
bez černý
habr obecný
bez černý
habr obecný

CELKEM POROST
Sambucus nigra

bez černý

CELKEM POROST

habr obecný

100%

1.5 m

3 m2

1.5 m

3.0 m2

100%

1.5 m

3

m2

0%

0.0 m

3.0

m2

100%

3.0 m

4

m2

0%

0.0 m

4.0 m2

30%

3.0 m

3.5 m2

0%

0.0 m

100%

5.0 m

0%

0.0 m

100%

5.0 m

14 m2

0%

0.0 m

14.0 m2

100%

3.0 m

5.0 m2

0%

0.0 m

5.0

m2

100%

3.0 m

5

m2

0%

0.0 m

5.0 m2

100%

3.0 m

58 m2

0%

0.0 m

58.0 m2

3.5 m2
16

m2

16.0

m2

3
3
4
4
4
4
4
4
4

objem
aktivní
části
porostu

kategorie množitelnosti

Rosa sp.

zápoj v %

česky

plocha m2

sadovnická hodnota

latinsky

výška m

21

DRUH

zastoupení v %

pořadové číslo

Tabulka 11 – Tabulka keřů v lokalitě

100%

5 m3

2

100%
100%

0 m3

2

5

m3

2

0

m3

2

12

m3

1

0 m3

2

3 m3

1

0 m3

2

80

m3

1

0

m3

2

70 m3

1

0 m3

2

15 m3

1

0

m3

2

15

m3

1

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
35%

0 m3

2

61 m3

1

35%

0 m3

2
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30
31

32

Sambucus nigra

bez černý

CELKEM POROST
Sambucus nigra

habr obecný
bez černý

100%

2.5 m

150 m2

0%

2.5 m

150.0 m2

100%

2.5 m

95 m2

0%

0.0 m

95.0 m2

CELKEM POROST
Salix sp.

habr obecný
vrba

35%

2.5 m

Sambucus nigra

bez černý

65%

3.0 m

CELKEM POROST

habr obecný

0%

0.0 m

4
3

350
350

113 m3

1

30%
100%

0 m3

2

238 m3

1

0 m3

2

306

m3

1

683

m3

1

0 m3

2

100%
100%
100%

m2

350.0 m2

30%

3

100%

Chráněné druhy živočichů a rostlin
Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné druhy, na které by se vztahovala ochrana podle § 48 zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody. Rovněž se v tomto území nevyskytuje žádný památný strom (§ 46 zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody

Územní systém ekologické stability a chráněná území
Do sledovaného území nezasahuje žádný skladebný prvek nadregionálního, regionálního, ani
místního územního systému ekologické stability. Nejbližším skladebným prvkem územního systému ekologické stability v blízkosti sledovaného území je lokální biokoridor L4/242, který je nefunkční. Průběh
trasy biokoridoru je patrný z následujícího obrázku.
V řešeném území ani v nejbližším okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území (ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), ani jeho ochranné pásmo. Posuzovaná lokalita zároveň neleží ani v žádném přírodním parku (§ 12 odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb) a nedotýká se
žádné přechodně chráněné plochy ani významného krajinného prvku (§13 a § 3 písm. b) zákona č.
114/1992 Sb.).
Nejbližším zvláště chráněným územím je přírodní památka „Vidoule“, která je od posuzované
lokality vzdálena asi 350 m severním směrem. Ochranné pásmo této přírodní památky nebylo vyhlášeno
a je jím tedy území do vzdálenosti 50 m od hranic přírodní památky (§ 37 odst. (1) zákona č. 114/1992
Sb.).
Přírodní památka „Vidoule“ byla vyhlášena vyhláškou č. 5/1988 Sb. NVP. Předmětem ochrany
jsou geologický profil perucko-korycanského souvrství tvořící výraznou tabulovou horu a teplomilná pastvina s význačnými druhy organismů.
Další zvláště chráněná území se nacházejí vesměs ve větší vzdálenosti.
V lokalitě hodnocené investiční akce, ani v její blízkosti, neleží žádný významný krajinný prvek.
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Obrázek 18 –Schéma polohy chráněných území

Krajina, krajinný ráz
Pojetí krajinného rázu
Zákon 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v § 12: „Krajinný ráz, kterým je zejména
přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je ochráněn před činností snižující
jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb,
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů
krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy v našich středoevropských podmínkách
výsledkem lidské činnosti v určitých přírodních podmínkách.
Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které
jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytváří obraz
dané krajiny.

_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 na akci Jinonický zámek, Praha 5 – Jinonice č.p.1

44

Obrázek 19 – Stávající krajina okolo areálu

Pozn. Letecký snímek nezachycuje ještě v současnosti probíhající výstavbu obytných objektů severně a severovýchodně od zámku.

Krajinný ráz s jeho typické znaky
Zájmové území se rozkládá v jihozápadní části Prahy. Jinonický dvorec, který dal základ osídlení této lokality, byl poprvé připomínán v roce 1088. Stávala zde tvrz až do třicetileté války, kdy byly
Jinonice zpustošeny. Jan Adolf kníže Schwarzenberk dal postavit Jinonický zámek v roce 1685. Do portálu nechal kníže vsadit svůj erb. Dále byl klasicistně upraven a rozšířen na počátku 19. století. Velký
dvůr obklopuje čtyřkřídlá dispozice většinou hospodářských budov, kde jednopatrový zámeček je umístěn
na jihovýchodním nároží. Nad klenutým průjezdem je na střeše věžička s hodinami. Na zámečku je umístěna pamětní deska připomínající pobyt buditele A. Puchmajera v letech 1805 - 1806. Jinonický zámek je
nyní umístěn mezi ulicemi Řeporyjská, Na Vidouli a Za zámečkem.
Zdejší osídlení si dlouho zachovávalo venkovský charakter, který (v širším měřítku) ztratilo až
výstavbou okolních nových sídelních útvarů ke konci 20. století. Vlastní okolí zámečku je zastavěné převážně vilovou zástavbou z minulého století mnoho původních charakteristických rysů, včetně „návesního“
rybníčku, si zachovalo doposud. Většina staveb navazujících na zámeček má jedno, nanejvýš dvě nadzemní podlaží. Typická je sedlová nebo polovalbová střecha a tradiční materiály (pálené tašky).
Na soustředěnou zástavbu vesnického charakteru ještě donedávna navazovala zemědělská
půda. Tento rys byl však v posledních desetiletích prakticky úplně setřen a historická zástavba je obklopována současnou zástavbou, významně převyšující nejen původní domky, ale i zámeček, který tak ztrácí postavení krajinné dominanty.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. C H A R A K T E R I S T I K Y

MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH

VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Přímé ovlivnění (jak z výstavby tak i provozu areálu) lze očekávat pouze v nejbližším okolí areálu max. u 7 obytných objektů, tj. max u 30-ti obyvatel. I účinky výstavby budou v tomto případě utlumeny, protože realizace bude od okolí odcloněna obvodovou zámeckou zdí.
Vliv provozu staveništní dopravy nebude vzhledem k předpokládanému objemu staveništní dopravy významný.
Vlastní areál zámku je nyní využíván jen z části a je v mnoha místech zdevastovaný, proto lze
očekávat i minimální negativní reakce místních obyvatel na navrhovanou výstavbu.

Oslunění stávajících objektů
Hlavní zámecká budova zůstane ve stávajících vnějších parametrech. Nově dojde pouze k výstavbě v západní části areálu. Tato výstavby nemůže nijak ovlivnit kvalitu osvětlení a oslunění stávající
okolní výstavby.

Znečišťování ovzduší
Stávající i výhledová kvality ovzduší v této lokalitě je dobrá cca na úrovni 60 % výhledových
hygienických limitů. Tento stav zásadně negativně neovlivní ani provoz na Radlické radiále.
Vliv areálu na koncentrace NO2 i ostatních látek charakterizujících kvalitu ovzduší můžeme
(viz hodnocení v příloze H.3.) prohlásit za zdravotně zcela bezvýznamný.
Celkově lze konstatovat, že z pohledu vlivu znečištěného ovzduší na zdraví obyvatelstva hodnocené parametry vycházejí uspokojivě a vliv navrhované výstavby se projevuje zcela zanedbatelným
způsobem, není proto důvod z pohledu této problematiky nesouhlasit s realizací navrhovaného areálu.

Hluk
K potenciálním zdrojům hluku, ovlivňujícího okolí patří stacionární zdroje uvnitř areálu (větrací a
klimatizační zařízení) a vyvolaná doprava v areálu a na příjezdových komunikacích (včetně navazující
veřejné dopravy).
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Provedená hodnocení prokázala, že vlastní areál nebude příčinou nedodržení hygienických limitů. Výhledové snížení hluku zejména u objektů podél ulice Řeporyjské (vlivem zprovoznění Radlické
radiály) bude v hodnotách pro lidský organizmus již postřehnutelných, nicméně nesouvisí s provozem
posuzovaného záměru.
Celkově lze konstatovat, že provoz areálu se účinky hluku na zdraví obyvatelstva podél okolních ulic a tím chráněných objektů prakticky neprojeví.

Psychosociální vlivy
Po stránce sociální je pozitivním přínosem nabídka bytů pro cca 384 obyvatel a dále nabídka
sportovního zázemí, která není v lokalitě v současné době dostatečná. Dále budou vybudovány nová
pracovní místa pro cca 90-100 zaměstnanců (i když pravděpodobně značná část administrativních pracovníků přijde s novými nájemci z jiného místa).
Za nezanedbatelné lze označit rekonstrukci vlastních historických budov Jinonického zámku,
které by v mnoha částech dále podléhaly postupné devastaci.
Jiné nepříznivé efekty na psychickou pohodu se nepředpokládají.

Z pohledu vlivů výstavby a provozu navrhovaného záměru lze s navrhovanou výstavbou souhlasit.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Souhrn výsledků hodnocení vlivu na ovzduší
V následujících tabulkách jsou uvedeny výsledky výpočtů koncentrací znečišťujících látek
v ovzduší. Výpočet je proveden pro roky 2003, 2004 a 2010. Podrobný výpis všech výpočtů včetně
podrobného hodnocení je uveden v příloze H3.

Tabulka 12 - Rok 2004 - Průměrné roční koncentrace Kr NO2 pro stav s JZ, příspěvek JZ k průměrné roční koncentraci a max. krátkodobé koncentrace (hodinové) s JZ
[µg/m3]
Bod č. Název bodu č. orient.

Kr NO2

∆ Kr NO2

s JZ

JZ

Kmax
NO2
s JZ

1

bydlení seniorů *)

25,4

0,15

113

2

bydlení seniorů *)

25,7

0,18

115

3

administrativní budova

25,7

0,20

114

4

bytový dům M4 *)

25,6

0,19

114

5

bytový dům N3 *)

25,7

0,19

115

6

Německá škola *)

26,0

0,24

116
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7

školní hřiště *)

25,9

0,20

116

8

RD Za zámečkem 8

25,5

0,08

114

9

RD Karlštejnská 58

26,4

0,24

118

10

RD Řeporyjská 1

26,4

0,24

118

*) ve výstavbě, nebo připravované

Tabulka 13 - Rok 2010 - Průměrné roční koncentrace Kr NO2 pro stav s JZ, příspěvek JZ k průměrné roční koncentraci a max. krátkodobé koncentrace (hodinové) s JZ
[µg/m3]
Bod č. Název bodu č. orient.

Kr NO2

∆ Kr NO2

s JZ

JZ

Kmax
NO2
s JZ

1

bydlení seniorů *)

26,5

0,13

116

2

bydlení seniorů *)

26,9

0,14

118

3

administrativní budova

27,3

0,18

118

4

bytový dům M4 *)

26,8

0,18

117

5

bytový dům N3 *)

26,5

0,18

117

6

Německá škola *)

26,7

0,23

118

7

školní hřiště *)

26,5

0,19

117

8

RD Za zámečkem 8

26,2

0,06

116

9

RD Karlštejnská 58

27,7

0,20

121

10

RD Řeporyjská 1

27,4

0,20

120

Hodnota imisního limitu pro Kr NO2 je 200 µg/m3 bez meze tolerance a pro Kmax NO2 je
40 µg/m3 bez meze tolerance.
Maximální roční příspěvek ke koncentracím benzenu bude v posuzovaných referenčních bodech menší než 0,02 µg/m3, to znamená že v žádném případě nepovede k překračování imisního limitu
5 µg/m3. Obdobné platí i pro tuhé znečišťující látky, kdy pro frakci PM10 jsou emisní hodnoty osobních
automobilů dle metody MEF v.02 ještě menší než u benzenu.

Hodnocení vlivu na ovzduší
Zpracované hodnocení dokládá, že provoz revitalizovaného areálu Jinonického zámku, ani
v součtu s pozadím, nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek ve svém okolí. Jeho
imisní příspěvky budou relativně malé. V budoucnu lze v lokalitě díky zprovoznění Radlické radiály očekávat v její blízkosti snížení kvality ovzduší oproti současnému stavu. Toto snížení však bude relativně
malé a nepovede k překračování imisních limitů.
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Z pohledu vlivu navrhovaného areálu na kvalitu ovzduší lze s výstavbou vyslovit souhlas.

D.I.3. Vlivy na hluk
Realizované výpočty hodnocení hluku
Výpočet byl proveden pro tři časové horizonty, rok 2002, 2004 a 2010. Při hodnocení byly použity stejné vstupní parametry, jako při hodnocení ovzduší a hluku v projektu pro rozhodnutí o umístění
stavby. V těchto výpočtech se uvažovalo s původním termínem dokončení výstavby v roce 2004. Komunikační síť v lokalitě bude do doby realizace Radlické radiály prakticky neměnná a nepočítá se ani s (z
pohledu hodnocení vlivu na ovzduší a hluk, kdy se prakticky projeví zvýšení dopravních intenzit až nad
cca 20 %) významnými změnami v dopravních intenzitách, proto bylo použití dopravních intenzity od ÚDI
pro rok 2003 akceptováno pro účely hodnocení roku 2005.

Hlukové posouzení je provedeno pro 5 kritických bodů (č.1-5) v okolí

investice a 6 bodů

v areálu výstavby. Jedná se o kritická místa pro hlukové posouzení - v ostatních chráněných místech
budou hladiny akustického tlaku A generované obslužnou dopravou nového obytného souboru příznivější.
Podle Nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je
nejvyšší přípustná hladina hluku LAeq ve venkovním prostoru stanovena v § 12 jako součet základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní a noční dobu a místo podle přílohy č.6 k tomuto
nařízení.
Pro posuzované území byly uvažovány následující nejvyšší přípustné hladiny ve venkovním
prostředí:
•
den

Hluk šířený z areálu (doprava v areálu, parkoviště, stacionární zdroje):
50 dB

•
den

noc 40 dB

Hluk v okolí hlavních komunikací:
55 dB

•

noc 45 dB

Při použití korekce pro „starou zátěží“ z pozemní dopravy se limity zvyšují o +12 dB, tj
v okolí komunikací :
den

67 dB

noc 57 dB

V následujících tabulkách jsou uvedeny celkové výsledky hodnocení velikosti hluku
v jednotlivých referenčních bodech včetně vlivu parkujících vozidel.
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Tabulka 14 - Hladina akustického tlaku LAeq [ dB ] z dopravy a ze stac. zdrojů pro
rok 2004
Výpočtový
bod

Výška
nad terénem [m]

Hladiny akustického tlaku LAeq [ dB]
den
stac.
zdroje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

+3
+3
+5
+3
+3
+5
+3
+3
+5
+3
+9

27,0
33,2
34,9
25,6
25,2
34,1
25,9
14,8
16,8
14,5
17,8

+3

17,6

+9

ostatní
doprava

noc

obsl.a
ostatní
doprava

31,0
35,9
37,2
61,0
67,7
67,8
51,6
37,4
39,8
43,8

42,2
51,5
52,0
61,3
67,7
68,0
52,0
50,5
50,8
43,8

46,3

19,9

46,3
44,1
46,4

+3

17,8

+5
+3
+5
+3

18,3
26,5
27,4
24,5

vliv
pouze
obsl.
dopravy
41,9
51,4
51,9
49,8
44,4
53,8
41,9
50,3
50,4
23,0
24,1

stac.
zdroje

ostatní
doprava

obsl.a
ostatní
doprava

27,0
33,2
34,9
25,6
25,2
34,1
25,9
14,8
16,8
14,5
17,8

23,5
28,3
29,6
53,4
60,1
60,2
44,0
30,1
32,5
36,4
38,8

35,1
44,6
45,1
53,8
60,1
60,3
44,5
43,5
43,7
36,4
38,8

vliv
pouze
obsl.
dopravy
34,8
44,5
45,0
42,8
37,4
44,8
35,0
43,3
43,4
16,0
17,1

44,1

12,4

17,6

36,6

36,6

5,4

46,4

15,4

19,9

39,0

39,0

8,4

47,3

47,3

33,3

17,8

39,8

40,0

26,3

48,5
42,4
43,6
32,3

48,6
54,9
55,3
40,7

33,8
54,6
54,7
40,0

18,3
26,5
27,4
24,5

41,0
34,8
36,0
24,8

41,2
47,8
48,1
33,5

26,9
47,6
47,8
32,9

Poznámka : Hodnoty uvedené tučně jsou na hranici požadovaného hygienického limitu nebo jej
přesahují.

Tabulka 15 - Hladina akustického tlaku LAeq [ dB ] z dopravy a ze stac. zdrojů pro
rok 2010
Výpočtový
bod

Výška
nad terénem [m]

Hladiny akustického tlaku LAeq [ dB]
den
stac.
zdroje

1
2
3
4
5

+3
+3
+5
+3
+3
+5
+3

27,0
33,2
34,9
25,6
25,2
34,1
25,9

ostatní
doprava
38,1
40,6
43,5
59,8
57,1
66,6
51,3

noc

obsl.a
ostatní
doprava
43,4
51,7
52,5
60,2
57,3
66,8
51,8

vliv
pouze
obsl.
dopravy
41,9
51,4
51,9
49,8
44,4
53,8
41,9

stac.
zdroje
27,0
33,2
34,9
25,6
25,2
34,1
25,9

ostatní
doprava
28,9
29,3
32,2
48,0
45,3
54,8
40,3

obsl.a
ostatní
doprava
35,8
44,6
45,2
49,1
45,9
55,2
41,4

vliv
pouze
obsl.
dopravy
34,8
44,5
45,0
42,8
37,4
44,8
35,0
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Výpočtový
bod

Výška
nad terénem [m]

Hladiny akustického tlaku LAeq [ dB]
den
stac.
zdroje

6
7
8
9
10
11

ostatní
doprava
47,9
50,0
54,8
55,8

noc

obsl.a
ostatní
doprava

+3
+5
+3
+9
+3

14,8
16,8
14,5
17,8
17,6

50,6

52,3
53,4
54,8
55,8
50,6

+9
+3
+5
+3
+5
+3

19,9
17,8
18,3
26,5
27,4
24,5

51,5
54,4
54,5
44,2
46,1
33,3

51,5
54,4
54,5
54,9
55,3
40,8

vliv
pouze
obsl.
dopravy
50,3
50,4
23,0
24,1
12,4
15,4
33,3
33,8
54,6
54,7
40,0

stac.
zdroje

ostatní
doprava

obsl.a
ostatní
doprava

14,8
16,8
14,5
17,8
17,6

37,2
39,8
44,5
45,6
39,3

44,2
45,0
44,5
45,6
39,3

19,9
17,8
18,3
26,5
27,4
24,5

40,2
43,4
43,6
32,6
34,5
22,6

40,2
43,2
43,6
47,7
47,9
33,2

vliv
pouze
obsl.
dopravy
43,3
43,4
16,0
17,1
5,4
8,4
26,3
26,9
47,6
47,8
32,9

Vyhodnocení vlivu na hluk
Hodnoty hladin akustického tlaku A ze stacionárních zdrojů areálu Jinonického zámku budou
na fasádách ovlivněných chráněných objektů splňovat hygienické limity v denní i noční době, pokud budou dodržena a správně provedena opatření uvedená v kap.D.IV. Okolní stávající zástavba tudíž nebude
hlukem ze stacionárních zdrojů nadlimitně ovlivněna.
Hodnoty hladin akustického tlaku A z obslužné dopravy areálu Jinonického zámku splňují ve
všech posuzovaných bodech hygienický limit LAeq = 55 dB pro denní dobu a LAeq = 45 dB pro noční
dobu.
Hodnoty hladin akustického tlaku A u okolní chráněné zástavby dominantně ovlivňuje doprava
na okolních komunikacích, vliv provozu areálu na zvýšení tohoto negativního dopadu není zásadního
významu.
Při výstavbě lze při vhodné organizaci práce a při používání vhodných strojů zajistit dodržování
hygienických požadavků.
V lokalitě a přilehlém okolí dochází k rozsáhlé výstavbě obytných objektů. Navrhuje se v rámci
projektu pro stavební povolení provést podrobné akustické vyhodnocení nově vzniklé situace.
Z pohledu tohoto vlivu lze označit realizaci záměru za možnou.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podzemní voda
Po dokončení výstavby dojde k mírnému zvýšení dotace vody do podzemí, protože nové vozovky a zpevněné plochy budou z dlažby, nebo mlatu oproti stávajícímu asfaltu a zároveň dojde k mírnému zvýšení zelených ploch. Z pohledu bilance podzemní vody se ale nebude jednat o významné zvýšení. Významnějšího kladného dopadu by bylo možno docílit vhodnějším hospodařením s dešťovými
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vodami v areálu. Vzhledem k velikosti areálu by ale ani tento vhodnější způsob nakládání s dešťovými
vodami nemohl kladně neovlivnit stávající negativní stav Jinonického potoka v přilehlém úseku.
Jinonický potok a zvláště Statkový rybník trpí nedostatkem vody, který je způsoben urbanizací
pramenné oblasti potoka. Bylo by žádoucí maximální množství dešťových vod využít v lokalitě, nebo
alespoň zajistit jejich odvedení do Statkového rybníka. V tomto případě je nutno navrhnout taková opatření, aby nehrozilo nebezpečí kontaminace tohoto rybníka.
Výstavbu podzemních částí objektů je nutno navrhnout tak, aby nedošlo k trvalému stržení hladiny podzemní vody.
Vliv navrhovaného areálu na podzemní vody lze proto hodnotit (při splnění uvedené podmínky)
jako nevýznamný, z pohledu tohoto vlivu lze s navrhovanou výstavbou souhlasit.

Povrchová voda
Režim nakládání s dešťovými vodami zůstane z pohledu dopadů na Jinonický potok v podstatě
stejný. Odvádění dešťových vod do dešťové kanalizace minimalizuje možnost negativního ovlivnění kvality podzemní a povrchové vody v lokalitě. Vliv výstavby navrhovaného areálu na vodní toky lze proto
označit za nevýznamný a s výstavbou souhlasit.

D.I.5. Vlivy na půdu
Terén je tvořen převážně zpevněnými plochami, v severozápadní části je pak zdevastovaná a
silně ruderalizovaná zahrada využívaná jako manipulační, skladovací a parkovací plocha. Z tohoto pohledu nemůže dojít k žádným negativním dopadům na půdu, navrhovaná řešení mohou stávající stav
pouze zlepšit.
K žádným jiným negativním dopadům na půdu nedojde, proto lze dopady na půdu považovat
za nevýznamné.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí bude zasaženo při výstavbě podzemních pater a základů objektů, které
budou zasahovat skrz kvartérní pokryv tvořený především deluviálními a eolickými sedimenty až k navětralým břidlicím, které mají vhodnější parametry pro zakládání objektů. Vzhledem k charakteru horninového prostředí a rozsahu zásahů lze vlivy označit za nevýznamné.
Žádné přírodní zdroje nebudou realizací a provozem záměru dotčeny ani ovlivněny.

D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na faunu a floru.
Realizací záměru nedojde a ani se nepředpokládá vyhubení žádných významných živočišných
nebo rostlinných druhů ani jiné ohrožení významných rostlinných či živočišných populací nebo druhové
diverzity. Vzhledem k silnému současnému antropogennímu ovlivnění lokality a praktické absenci přírodních, nebo přírodě blízkých biotopů, nemůže k žádnému významnému ovlivnění fauny a flóry dojít.
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V řešeném území se stromy odstraňují z důvodů realizace stavby. Celkem se odstraňuje 6 ks
stromů, 8 ks solitérních keřů a plocha 138,8 m2 skupin keřů.

Tabulka 16 - Bilance rušené zeleně
P.č.
Položka
Rušená zeleň - listnaté dřeviny
1
Odstranění dřevin o průměru kmene 0-10cm
2
Odstranění dřevin o průměru kmene 20-30cm
3
Odstranění dřevin o průměru kmene 30-40cm
4
Odstranění dřevin o průměru kmene 50-60cm
5
Odstranění keřových skupin a nárostů - výšky nad 1m
6
Odstranění solitérních keřů a nárostů - výšky nad 1m

M.j.

Počet m.j.

ks
ks
ks
ks
m2
ks

1
1
3
1
138,8
8

Polyfunkční území SVO nemají určen index míry využití území. Následující výpočet koeficientu
zeleně je proto převzat z projektu pro rozhodnutí o umístění stavby a vzhledem k spíše orientačnímu
charakteru byl respektován jeho výpočet pro hlavní část areálu na severní ploše SVO. V rámci Oznámení
bylo pouze provedeno upřesnění velikosti plochy SVO.

Obrázek 20 – Legenda ke schématu ploch zeleně
LEGENDA

STÁVAJÍCÍ VEGETAČNÍ PRVKY
soliterní strom

NAVRHOVANÉ VEGETAČNÍ PRVKY
soliterní strom
soliterní keř
živý plot - na kontrukci

1

Malus 'Profesor Sprenger'

živý plot - rostlý terén

2

Crataegus monogyna

3

Morus alba

4

Mespilus germanica

trávník parkový -rostlý terén

5

Amelanchier arborescens 'Robin Hill'

půdopokryvné keře na konstrukci

6

Prunus avium 'Plena'

půdopokryvné keře - rostlý terén

K1

Cornus mas

popínavé rostliny

K2

Amelanchier ovalis

trvalky na konstrukci
trvalky - rostlý terén
trávník parkový na konstrukci

soukromé zahrádky
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Obrázek 21 – Schéma ploch zeleně

3

4

4

4

K5

K6

6

5

SK3

K3

6

5
5

K2
5

K1

K1

5

Jur
5

K1

K1

K2
K1

K2

K2
K2

K9 K10
SK4
K11

K2

K2
Jur
K2
2

3

2
K2 K2
K2

2

3

2

1
1
1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
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Tabulka 17 – Určení plochy zeleně v SVO
plocha
započítatelná plocha
započítaná plocha procenta
stromy (ks)
2
2
2
(m )
(m )
(m )
malý
střední
velký
z celku
BILANCE ZELENĚ-plocha SVO
Celková plocha OC
17 371.0
100.0%
--Zeleň na rostlém terénu
Výsadba stromů a keřů v trávníku
2 811.3
--2 811.3
16.2%
Travnatá hřiště
0.0
0.0
0.0
0.0%
Popínavá zeleň
0.0
--0.0
0.0%
--Stromy na rostlém terénu
--0
0
1
50.0
50.0
0.3%
2 861.3
16.5%
Zeleň na na rostlém terénu celkem
Ostatní zeleň
Mocnost zeminy nad 0,15 m
0.0
0.0
0.0
0.0%
Mocnost zeminy nad 0,30 m
1 662.7
332.5
332.5
1.9%
Mocnost zeminy nad 0,90 m
0.0
0.0
0.0
0.0%
Mocnost zeminy nad 1,5 m
0.0
0.0
0.0
0.0%
Mocnost zeminy nad 2,0 m
0.0
0.0
0.0
0.0%
Popínavá zeleň
55.5
333.0
333.0
1.9%
--Stromy na zpevněných plochách
--0
0
0
0.0
0.0
0.0%
665.5
3.8%
Ostatní zeleň celkem
3 526.8
20.3%
Zeleň započítaná celkem
48.8%
Poměr započítané plochy zeleně na rostlém terénu k požadované ploše zeleně na rostlém terénu
34.1%
Poměr započítané plochy ostatní zeleně k ploše ostatní zeleně dle ÚP MHMP
1.7%
Započítávaná plocha stromů na rostlém terénu (procenta z celkové plochy zeleně na rostlém terénu)
0.0%
Započítávaná plocha stromů na zpevněných plochách (procenta z celkové plochy zeleně na zpevněných plochách)

Celková výměra areálu ve funkční ploše SVO (severní) činí…………. 17 371 m2
Celková výměra funkční plochy SVO činí……………………………….. 24 309 m2

Vlivy na ekosystémy
a) terestrické
U investičních aktivit podobného charakteru a velikosti je možno vlivy na terestrické ekosystémy rozdělit do dvou kategorií, a to takto:
•

vlivy na ekosystémy působící při realizaci investiční akce

•

vlivy na ekosystémy působící při provozování investice

Při realizaci záměru, zejména při realizaci nových budov, ale i při závěrečných vegetačních
úpravách, bude zcela odstraněna stávající ruderální fytocenóza a nahrazena novou umělou fytocenózou.
Vzhledem k tomu, že ani současná fytocenóza neodpovídá původnímu přírodnímu stavu, ale jedná se o
antropogenně podmíněný ruderální porost s řadou neofytů a plevelných druhů, často agresivně se šířících, nelze zničení stávající fytocenózy a její umělou přeměnu chápat negativně. Míra případného pozitivního přínosu přeměn bude tedy záležet na způsobu provedení zemních prací a vegetačních úprav. Při
kvalitní a rychlé práci při které nebude dán na mezideponiích prostor pro vývoj plevelných druhů a při
kvalitně provedených vegetačních úpravách s úpravou stanovištních podmínek a s výsadbou stanovištně
odpovídajících, převážně domácích druhů, může dojít i k výraznému zlepšení. Při použití nevhodného
sortimentu a nekvalitní práci nemusí mít tato přeměna výrazný pozitivní dopad. Zde je vhodné poznamenat, že jako jednoznačně správnou je možné potvrdit výsadbu druhů připomínajících původně užitkový
charakter zahrady (Prunus, Malus, Vitis). Poněkud méně pochopitelné je použití révy (Vitis coignetiae)
jako půdopokryvné rostliny, domnívám se, že pro tento účel existuje řada jiných, vhodnějších druhů. Zaráží také úplná absence vzrůstných domácích stromů schopných tvořit kostru nové úpravy. Stromy uváděné v projektu jsou, až na výjimky, spíš keře roubované a zapěstované na kmínku. Měřítko uvažova-
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ných výsadeb neodpovídá měřítku plánovaných staveb, hmota naprosté většiny navržených druhů je i
v dospělosti nesrovnatelná s hmotou nových budov.

b) akvatické
Jediným vodním ekosystémem, v širším území je malý rybníček, který sice na řešenou plochu
navazuje, ale není součástí řešeného území a realizace záměru by se ho neměla nijak dotknout. Na
revitalizaci rybníčku a jeho bezprostředního okolí je zpracován samostatný projekt, jehož zpracování
zadal Magistrát hl. m. Prahy. Pro tento účel bylo také zpracováno samostatné biologické hodnocení včetně herpetologického průzkumu. Rybníček a jeho okolí mají výrazně odlišný charakter oproti řešenému
území. Při realizaci stavby je toto území nutné důsledně chránit před všemi negativními vlivy nejlépe
pevným oplocením.
Celkově lze z pohledu výstavby areálu lze označit uvedené vlivy za nezanedbatelné, ale při
dodržení uvedených požadavků za málo významné.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Z podkladů, které poskytl zadavatel dokumentace, vyplývá, že stavební úpravy areálu počítají
se zachováním původních historických staveb a s jejich obnovou prováděnou na základě stavebně historického průzkumu. Tento postup zajišťuje zároveň i zachování všech typických znaků interiéru krajinného
rázu. Podstatně problematičtější je otázka výstavby nových viladomů v bývalé zámecké zahradě. Výstavbou těchto objektů dál pokračuje nežádoucí zahušťování původně volného prostoru, který umožňoval
sledovat stavební kompozici s potřebným odstupem. Mimo to je otázkou diskuse, jak dalece zůstává
zachováno dominantní postavení zámku. Na poskytnutých zákresech do fotografií se nové viladomy
svým bohatším a výraznějším členěním při prakticky srovnatelné hmotě jeví jako podstatně výraznější
prvek, který dominantnost zámku výrazně potlačuje. Nové domy nerespektují prakticky žádných
s typických znaků krajinného rázu (sedlové střechy, proporce) a architekt zde zcela záměrně uplatňuje
princip kontrastu, který musí nutně novou architekturu „zviditelnit“. Vzhledem k tomu, že se projekt dotýká
památkově chráněných objektů a prochází proto současně i posuzováním ze strany specialistů na památkovou péči, je na památkářích, aby uvedené otázky zodpověděly.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Výstavba bude probíhat v prostoru kulturní památky r.č. 1-1365. Této skutečnosti je nutno
podřídit všechny stavební úpravy realizované v areálu. Zpracovatel projektu navrhovaný záměr několikrát
projednával s Národním památkovým ústavem. Celý návrh rekonstruovaných objektů vychází
z archivních materiálů o původní podobě budov. Definitivní návrh uváděný v projektu pro rozhodnutí o
umístění stavby byl architekty projednáván s Národním památkovým ústavem. Vyjádření NPÚ je uvedené v příloze H.5. V projektu jsou rovněž zakotveny požadavky na provedení archeologického průzkumu
před započetím stavebních prací a v jejich průběhu.
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Obrázek 22 – Vlevo je objekt určený v prostoru zahrady zámku k demolici, vpravo
divoká skládka

Rekonstrukci hlavního objektu zámku lze hodnotit kladně, protože zatím dochází převážně vlivem neúdržby k jeho chátrání. K demolici jsou navrženy objekty starých stodol a novější objekt v areálu
zahrady (viz obrázek). Staré objekty jsou vesměs ve špatném technickém stavu a jejich rekonstrukce by
byla velmi problematická. Definitivní odsouhlasení rozsah demolic starých a jejich nahrazení moderními
objekty je hlavně v kompetenci Národního památkového ústavu, který se bude opakovaně vyjadřovat
k navrhovanému technickému řešení areálu v jednotlivých stupních projektové přípravy stavby.
Realizace a provoz záměru neovlivní žádná geologická naleziště.
Při splnění požadavků Národního památkového ústavu lze s navrhovanou investicí souhlasit.

Vlivy, kterými by mohl navrhovaný záměr negativně ovlivňovat životní prostředí v lokalitě jsou
popsány a vyhodnoceny v ostatních kapitolách tohoto oznámení, popř. podrobněji v přílohách. Vzhledem
k charakteru navrhované investice se žádné další významné vlivy biologického a ekologického charakteru nepředpokládají.

D.II. R O Z S A H

VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A

POPULACI
Z provedené analýzy potenciálních vlivů znečištění ovzduší, hluku a dalších hodnocených vlivů
je zřejmé, že rozsah potenciálních nepříznivých vlivů navrhované výstavby nebude významný a to jak při
provozu areálu, tak při jeho výstavbě (pokud budou dodrženy zde navrhované podmínky a podmínky
kladené v procesu povolování výstavby). Negativní vlivy se mohou projevit hlavně v nejbližším okolí areálu což zahrnuje ovlivnění cca 30-ti obyvatel.
Na základě provedených hodnocení lze rozsah negativních vlivů vzhledem k zasaženému
území a populaci považovat za malý.
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O MOŽNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH

STÁTNÍ HRANICE
Záměr nemůže mít žádný vliv, který by přesáhl státní hranice.

D.IV. O P A T Ř E N Í

K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ

KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Dále jsou uvedena pouze opatření, která by nemusela být automaticky ošetřena v rámci následujících stupňů projednávání projektové dokumentace, nebo ta která zasluhují zvýšenou pozornost.

Územně plánovací opatření
OÚR MČ Prahy 5 konstatuje ve svém vyjádření z 15.7.2003, že navrhovaný záměr je v souladu
s „územním plánem SÚ hl.m.Prahy“. Není proto nutno navrhovat žádná územně plánovací opatření.

Kompenzační opatření
Dle sdělení zástupců investora žádná kompenzační opatření nebyla požadována a investor
žádná nenavrhuje. Za kompenzační opatření nelze považovat rekonstrukci historických objektů, protože
budou využívána pro navrhovaný investorský záměr.

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

Projekt pro rozhodnutí o umístění stavby a projekt pro stavební povolení musí respektovat požadavky Národního památkového ústavu.

2)

V lokalitě a přilehlém okolí dochází k rozsáhlé výstavbě obytných objektů. Navrhuje se v rámci
projektu pro stavební povolení provést podrobné akustické vyhodnocení nově vzniklé situace. Na
základě výsledků tohoto posouzení zpracovat před započetím výstavby Režim pro používání jednotlivých strojů a zařízení v průběhu výstavby. Jeho dodržováním bude zajištěno nepřekračování
hygienických norem v období výstavby. Doporučuje se do tohoto elaborátu začlenit také požadavky na používání automobilů (nutnost jejich očištění před výjezdem na veřejnou komunikaci
atd.). Součástí elaborátu budou i dopravní trasy staveništní techniky.

3)

Výstavbu podzemních částí objektů je nutno navrhnout tak, aby nedošlo k trvalému stržení hladiny podzemní vody.

4)

Požaduje se prověřit v následující stupni projektové přípravy stavby možnost využití dešťových
vod v areálu, případně možnost využití vsakování dešťových vod. Čisté dešťové vody (při technickém zajištění jejich kvality) se doporučuje v maximálním množství odvádět do Statkového rybníka.
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Zpracovat návrh hospodaření s odpady pro dobu výstavby s preferencí využití odpadů před
skládkováním či spalováním. Přebytečnou výkopovou zeminu přednostně nabídnout k využití MČ
Praha 15 a Praha 11.

6)

Stanovit konkrétní prostory pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů při provozu s návrhem
jejich likvidace s upřednostněním separace odpadů.

7)

Oznámit realizaci výstavby v dostatečném předstihu před zahájením prací a umožnit provedení
archeologického průzkumu.

8)

Projekt sadových úprav musí zahrnovat návrh realizaci zeleně tak, aby provedené úpravy byly
funkční při kolaudaci areálu.

Pro fázi výstavby V období výstavby je nutno dodržovat všechna opatření navržená v projektu stavby a
v podmínkách územního rozhodnutí a stavebního povolení tak, aby vlivem výstavby nedocházelo
k překračování limitních ukazatelů kvality životního prostředí (nejzávažnější je problematika hluku a emisí
prachu) a k neúměrnému zatížení okolí. Dále se požaduje dodržení těchto opatření :
1)

Likvidovat přebytečnou výkopovou zeminu s upřednostněním případné nabídky přebytků k využití
MČ Praze 5 před deponováním.

2)

Zajistit třídění stavebních odpadů a oddělené ukládání jednotlivých druhů stavebních odpadů do
patřičných nádob nebo kontejnerů, využitelné odpady recyklovat nebo zužitkovat

3)

Realizovat opatření na ochranu kvality vody před jejich vypouštěním do kanalizace

4)

Omezit prašnost řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště a během letního období i
skrápěním komunikací popřípadě staveniště.

5)

Chránit v průběhu stavby vhodným způsobem dřeviny v areálu stavby proti poškození.

6)

Nutné kácení dřevin provést v období vegetačního klidu

7)

Doporučujeme zemní a hlučné stavební práce provádět v omezené časové době od 7 – 21 hodin
a neprovádět je ve dnech pracovního klidu. V době od 21.00 – 7.00 nebudou stavební práce, které mohou způsobit překročení požadovaných limitů hluku prováděny.

8)

Výstavbu je potřeba organizovat tak, aby sadové úpravy byly realizovány již v průběhu výstavby a
byly dokončeny před zprovozněním areálu, nebo jeho kolaudované části.

9)

Dbát na zabezpečení nákladu na autech tak, aby nedocházelo k úsypům materiálu během jízdy.

10) Před výjezdem z areálu stavby zajistit očištěn vozidel, v případě znečištění veřejných komunikací
okamžitě zajistit odstranění nečistot..
11) Ve spolupráci s obvodním městským úřadem bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva.

Pro fázi provozu –
Přestože v rámci procesu EIA a následně při zpracování požadovaných elaborátů a po realizaci
navržených opatření budou vytvořeny podmínky pro zamezení neúnosného narušování kvality životního
prostředí, je potřeba kvalitu některých složek životního prostředí ověřovat a to i s ohledem na případné
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změny legislativy. V případě zjištění nedodržování některých požadovaných parametrů kvality životního
prostředí je potřeba okamžitě realizovat nápravná opatření.
V rámci provozu je nutno neopomenout udržování čistoty a provozuschopnosti technických zařízení (komunikací, parkovišť, prostorů s kontejnery na odpady, atd.) a zajistit trvalou péči o zeleň, aby
mohla plnit svou ochrannou funkci.
Zejména je nutno plnit tyto požadavky :
1)

Důsledně dodržovat podmínky manipulačních a provozních řádů a pravidelně aktualizovat jejich
obsah v souvislosti s vydáváním nových předpisů.

2)

Provádět údržbu realizovaných sadových úprav.

3)

Likvidaci odpadů řešit v souladu s platnými předpisy a přednostně s využitím jejich separace. Pro
umožnění maximální recyklace odpadů se navrhuje umístit v areálu kontejnery na tříděný odpad.

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

D.V. C H A R A K T E R I S T I K A

NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A

NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Zásadní vliv na možnost zpracování některých problematik měla úroveň podkladů, které odpovídaly projektu pro rozhodnutí o umístění stavby. Některé vstupní údaje pro účely hodnocení jsou proto
stanoveny podmínečně s tím, že pokud by byly následně použity stroje a materiály (např. hlučnost stacionárních zdrojů, organizace výstavby) v mezích požadovaných tímto oznámení, není nutno provádět
další podrobná hodnocení, v opačném případě bude nutno ovlivněnou problematiku opětovně podrobně
prověřit a to při hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, které je součástí projektu pro stavební povolení.
Standardní problematikou při hodnocení vlivů stavby v Praze je přesnost údajů o výhledových
intenzitách dopravy, které se promítají nejvýrazněji do hodnocení vlivu na hluk a kvalitu ovzduší. V okolí
probíhá výstavba obytných objektů, jejichž dokončování a zprovozňování je ale obvykle poněkud, než
jsou předpoklady investorů. Lze proto říci, že hodnocení provedená pro rok 2004 a 2005 mohou být těmito skutečnostmi ovlivněny. Vzhledem k metodikám výpočtů nebude toto ovlivnění natolik zásadního významu, aby mohlo zcela změnit závěrečná hodnocení uvedená v tomto Oznámení. Pro tok 2010 se počítá se zprovozněním Radlické radiály. Tento termín je nejen z pohledu plánování politiků, ale i z pohledu
projektové přípravy reálný, proto byl přijat tento přístup. Pokud by Radlická radiála nebyla do roku 2010
zprovozněna, budou na okolních komunikacích větší dopravní intenzity, ale prakticky to znamená, že vliv
provozu areálu bude ještě více nevýznamný.
_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 na akci Jinonický zámek, Praha 5 – Jinonice č.p.1

60

Charakter navrhovaného využití areálu umožňuje poměrně dobře předvídat i ty vlivy, které nebyly prozatím v projektech podrobně specifikovány a proto bylo možno předpokládané negativní dopady
určit podle obdobných staveb a tak uložit potřebné podmínky pro výstavbu a provoz areálu.
Pro období výstavby a provozu se nepředpokládá možnost vzniku dalších vlivů, které nejsou
v tomto Oznámení komentovány, a které by mohly významným způsobem ovlivnit životní prostředí
v lokalitě.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Navrhovaný záměr byl investorem předložen bez variant.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Hodnocení provedená v tomto oznámení prokázala, že provoz navrhovaného záměru nebude
mít významné negativní vlivy na životní prostředí, ve většině sledovaných vlivů se neprojeví vůbec a
nebude důsledkem překročení kvantifikovatelných vlivů na životní prostředí. Dodržení opatření navržených v kapitole D.IV. zajistí minimalizaci dopadů realizace a provozu záměru na životní prostředí.

Na základě výsledků provedených hodnocení doporučuji s navrhovaným záměrem souhlasit bez dalšího posouzení záměru podle § 8-10 zákona č.100/2001 Sb.
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POUŽITÉ PODKLADY

¾

Projekt pro rozhodnutí o umístění stavby v digitální formě – DaM s.r.o. – 06/2003

¾

Orientační inženýrsko-geologický průzkum – GEOKONSULT – 02/2003

¾

Studie vlivu výstavby obytného komplexu „Košík-Trojmezí“ na kapacitu Košíkovského
potoka – HYDROPROJEKT CZ a.s. – 05/2003

¾

Zaměření území v digitální formě včetně ortomapy

¾

Konzultace s investorem a projektantem areálu

¾

Zákon č.100/2001 Sb O posuzování vlivů na životní prostředí a příslušné zákony, vyhlášky a normy, které s tímto zákonem souvisí a které se zabývají jednotlivými složkami životního prostředí.

¾

Vyhláška hlavního města Prahy č.26/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

¾

Vyhláška hlavního města Prahy č.32/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

¾

Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

¾

Místní šetření
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G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Navrhovaná výstavba má být realizována v prostoru Jinonického zámku. Jinonický dvorec byl
poprvé připomínán v roce 1088. Stávala zde tvrz až do třicetileté války, kdy byly Jinonice zpustošeny. Jan
Adolf kníže Schwarzenberk dal postavit Jinonický zámek v roce 1685. Do portálu nechal kníže vsadit svůj
erb. Dále byl klasicistně upraven a rozšířen na počátku 19. století. Velký dvůr obklopuje čtyřkřídlá dispozice většinou hospodářských budov, kde jednopatrový zámeček je umístěn na jihovýchodním nároží. Nad
klenutým průjezdem je na střeše věžička s hodinami. Na zámečku je umístěna pamětní deska připomínající pobyt buditele A. Puchmajera v letech 1805 - 1806. Jinonický zámek je nyní umístěn mezi ulicemi
Řeporyjská, Na Vidouli a Za zámečkem.

Obrázek 23 – Hlavní vstup do Jinonického zámku z ul. Řeporyjské

Základem obnovy celého areálu je rekonstrukce hodnotného historického jádra – budov okolo
hlavního dvora. Hlavním podkladem při navrhované rekonstrukci byly historické podklady – fotografie
z archivu MHMP, stavebně historický průzkum a průzkum omítkových vrstev a barevnosti. Mělo by zde
vzniknout skutečně živé lokální centrum nabízející aktivity, které okolní obytná zástavba postrádá.
Zadní část areálu by měla být doplněna novostavbami pro bydlení – částečně znovupostavením původních stodol, včetně zachování výšek říms a hřebenů – a v místě bývalé zahrady ve formě vila-
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domů v zeleni. Novostavby by měly areál vhodně doplnit – na místě dřívějších zahradních domků a kůlen. Dominující architekturou zůstane historická budova “Zámečku”.
Stavba je rozdělena na několik objektů a podobjektů, které jsou u novostaveb propojeny podzemními garážemi.
Jednotlivé hlavní části jsou :
A - Hlavní dvůr - Po rekonstrukci zde vznikne veřejný prostor – nádvoří – odkud budou vstupy
do veškerých komerčních aktivit v okolních objektech. Prostor bude vydlážděn kamennou dlažbou adekvátní historickému prostředí, bude obnovena kašna a odstraněn veškerý provoz aut. Návštěvníci budou
parkovat v garážích, nebo na plochách před jižním křídlem a přicházet původním průjezdem, nebo průchodem přes restauraci. Podle dobových fotografií bude obnovena skupina vzrostlé zeleně uprostřed
nádvoří.
- V jižním křídle bude v přímé návaznosti na parkoviště v přízemí restaurace, bar a obchod. V
dalším patře a podkroví provozy na restauraci přímo navazující – bowling, kulečníková herna. V nároží, v
místech kde se vždy bydlelo, budou umístěny atypické bytové jednotky pro přechodné bydlení a kanceláře. V těchto prostorách se očekává nejvíce uměleckořemeslných prvků k restaurování, event. i výmalby.
- Východní křídlo bude celé využito na sportovní aktivity a v 2.N.P. budou v části kanceláře. Na
severní straně je v místě bývalých kůlen umístěn objekt komunikační haly a nové schodiště. Díky tomuto
schodišti jsou přístupná obě podlaží – přízemí wellness, podkroví velká dělitelná tělocvična. Přímo navazuje sýpka – malé tělocvičny, posilovny. Celý fitness areál včetně baru je tak přístupný přes jednu recepci
a šatny.
- V severním křídle bude využita sýpka pro sportovní aktivity (v 1.n.p. hlavní vstup a bar,
v ostatních tělocvičny), v části „zámečku“ budou bytové jednotky přechodného bydlení.
- V západním křídle je uvažováno doplnění společenských aktivit o pronajímatelný multifunkční
sál (školení, kulturní akce, …) se zázemím a v patře kanceláře.
Veškeré provozy umisťované do historických budov nebudou mimo jiné potřebovat realizaci
žádných nových okenních otvorů. Jedná se převážně o provozy využívající velké původní prostory celistvé, bez dělení a prorážení nových otvorů. Ve střechách budou doplněny původní vikýře ve tvaru a poloze
podle historických fotografií.

B - Horní dvůr - Objekty v horním dvoře – původně stodoly - jsou vzhledem k totální devastaci
(je doloženo I stavebně – technickým průzkumem) a znehodnocení mnoha přestavbami, předurčeny k
rozebrání a k citlivému opětovnému postavení při zachování původního objemu a výšek. Horní dvůr je
uzavřen branou, jedná se o poloprivátní prostor uživatelů. Budovy jsou pravidelně rozděleny na 16 loftů o
cca 200 m2 a 2 – 3 podlažích. Každý má samostatný vstup ze dvora a malou privátní předzahrádku. Pod
částí dvora jsou 2 podlaží podzemních garáží a 1 podlaží s bazénem o ploše cca 100 m2 a wellness. Dále
budou v podzemí zachovány sklepy, které budou sloužit jako vinotéka.

C – Zástavba u rybníka - Zde jsou navrženy dva viladomy v půdorysné stopě původních kůlen o
podlažnosti 3 + 1 ustupující patro s různorodou skladbou bytů. Směrem k rybníku je u přízemních bytů
počítáno s předzahrádkami.
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D - Bývalá zahrada - Uvnitř zahrady lemované památkově chráněnou ohradní zdí jsou v místě
bývalých kůlen a chlívků postaveny další dva viladomy. Ohradní zeď je v celém rozsahu rehabilitována a
opravena včetně zahradního altánu. Na jižní straně vymezuje “ulici” – urbanisticky cenný útvar směřující
na centrální historický objekt. Směrem k novým viladomům (stojí přibližně v místě původních zahradních
domků) vymezuje zeď velmi intimní prostor předzahrádek přízemních bytů. Zbytek původní zahrady je
ponechán jako park s obnovením původního osového rozvržení a zahradním altánkem.

Obrázek 24 – Pohled z ul. Tichnovy – vpravo historická budova zámku, vlevo nové
objekty „C“

Negativní účinky z výstavby a provozu na obyvatelstvo se mohou projevit nejvíce u hybatel
okolních obytných objektů, kdy se jedná cca o 7 objektů s zhruba 30.ti obyvateli. Vznik negativních dopady výstavby a provozu areálu na zdraví obyvatelstva nebyl v provedených hodnoceních prokázán, protože vliv areálu se obvykle pohybuje pod úrovní vlivů z okolní dopravy.
Po stránce sociální je pozitivním přínosem nabídka bytů pro cca 384 obyvatel a dále nabídka
sportovního zázemí, která není v lokalitě v současné době dostatečná. Dále budou vybudovány nová
pracovní místa pro cca 90-100 zaměstnanců (i když pravděpodobně značná část administrativních pracovníků přijde s novými nájemci z jiného místa).
Za nezanedbatelné lze označit rekonstrukci vlastních historických budov Jinonického zámku,
které by v mnoha částech dále podléhaly postupné devastaci.
Všechny objekty v areálu budou zásobovány teplem z plynových kotelen. Potřebné zázemí
ostatní infrastruktury je v lokalitě či její blízkosti k dispozici, takže výstavba nevyžaduje rozsáhlé realizace
vyvolaných výstaveb inženýrských sítí.
Posuzovaná lokalita nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14 zákona
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Posuzovaná lokalita zároveň neleží ani v žádném přírodním
parku (§ 12 odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb.) a nedotýká se žádné přechodně chráněné plochy ani významného krajinného prvku (§13 a § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.).
Výstavba bude probíhat v prostoru kulturní památky r.č. 1-1365. Této skutečnosti je nutno
podřídit všechny stavební úpravy realizované v areálu. Zpracovatel projektu navrhovaný záměr několikrát
projednával s Národním památkovým ústavem. Celý návrh rekonstruovaných objektů vychází
z archivních materiálů o původní podobě budov. Definitivní návrh uváděný v projektu pro rozhodnutí o
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umístění stavby byl architekty projednáván s Národním památkovým ústavem. Vyjádření NPÚ je uvedené v příloze H.5. V projektu jsou rovněž zakotveny požadavky na provedení archeologického průzkumu
před započetím stavebních prací a v jejich průběhu. Vzhledem k poměrně žalostnému stávajícímu stavu
této kulturní památky je žádoucí započít co nejdříve s rekonstrukcí historických objektů.
Rekonstrukci hlavního objektu zámku i celého areálu lze hodnotit kladně, protože zatím dochází převážně vlivem neúdržby k jeho chátrání. Odsouhlasení rozsah demolic a jejich nahrazení moderními
objekty je hlavně v kompetenci Národního památkového ústavu.

Provedené hodnocení prokázala, že vliv areálu na celkovou imisní situaci v lokalitě z pohledu
dvou dalších obvyklých významných vlivů – vliv na kvalitu ovzduší a hluk, se významně neprojeví a nebude důvodem nedodržení žádných kvantifikovatelných parametrů kvality životního prostředí.
Výstavby bude realizována v prostoru zámku, k výstavbě na ploše zemědělského či lesního
půdního fondu nedojde.
Kvalita flóry a fauny zastoupená v lokalitě je vzhledem k převážně zpevněnému povrchu a
praktické davestaci zahrady v severozápadní části areálu špatná, nevyskytují se zde žádné druhy flóry a
fauny, které jsou chráněné či vyžadují speciální péči.
Při dodržení požadavků PVS a.s. a OMZ HMP by nemělo dojít k negativnímu ovlivňování
Jinonického potoka ani podzemní vody.
V rámci tohoto Oznámení bylo provedeno vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo, na jehož základě
lze konstatovat, že provoz a výstavba navrhovaného areálu nebude mít (při dodržení uvedených podmínek a splnění předpokladů jednotlivých hodnocení) negativní vliv na zdraví obyvatel ve vnímatelné úrovni.
Hodnocení provedená v rámci tohoto oznámení prokázala, že provoz záměru nebude zdrojem
významných negativních vlivů na životní prostředí, a nepřispěje k překročení hygienických limitů vlivů na
životní prostředí. Výstavbu záměru lze organizovat tak, aby požadované limity ŽP byly dodrženy.
V kapitole D.IV. jsou navržena opatření, které by (v součinnosti s opatřeními automaticky navrhovanými
v procesu povolování takovýchto záměrů) měla zajistit minimalizaci negativních dopadů výstavby a provozu areálu a okolí.
Doporučuji proto, při dodržení podmínek uvedených v oznámení, s navrhovaným záměrem souhlasit bez dalšího posouzení záměru podle § 8-10 zákona č.100/2001 Sb.

Praha 23.7. 2003
Ing. Richard Kuk
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H. PŘÍLOHY
H.1. SOULAD S ÚPN HMP
Stávající areál Jinonického zámku zasahuje dnes do tří ploch dle ÚPn HMP. Jedná se o dvě
polyfunkční území SVO, která jsou mezi sebou rozdělena monofunkční plochou PP. Plochy SVO nemají
stanoven index míry využití území. Plocha PP a SVO jižně od budov zámku jsou dnes tvořeny asfaltovou
parkovací plochou. Řešení dle ÚPn HMP nerespektuje zcela hranice Kulturní památky Jinonického zámku a pokud by mělo být bezezbytku přijato, znamenalo by to zrušení ještě částečně dochované historicky
dané obvodové zdi okolo areálu zámku. Investor ve svém návrhu respektuje požadavky OÚR MČ Prahy 5 na využití plochy PP v areálu a v příloze je uvedeno souhlasné vyjádření OÚR MČ Prahy 5.

Obrázek 25 – Kopie ÚPn HMP
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Obrázek 26 – Zákres areálu do hranic dle ÚPn HMP

_______________________________________________________________________________________

68

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 na akci Jinonický zámek, Praha 5 – Jinonice č.p.1

_______________________________________________________________________________________

69

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 na akci Jinonický zámek, Praha 5 – Jinonice č.p.1

_______________________________________________________________________________________

70

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 na akci Jinonický zámek, Praha 5 – Jinonice č.p.1

H.4. VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY
Seznam výkresů :
H.4.1. – Situace areálu
H.4.2. – Schémata podlaží objektů
H.4.3. – Řezy areálem – 1.část
H.4.4. – Řezy areálem – 2.část
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H.5. VYJÁDŘENÍ ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE
MHMP
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