HLA VNt MÌSTO PRAHA
MAGISTRAT HLAVNtHO MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNtHO PROSTØEDÍ

V Praze dne 31.7.2002
È.j.: M HM P-69460/2002/0ZPNI/E
Vyøizuje: Ing. Žáková

(J.f,(

1A/Qe8-2/Žá

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

Název:Sportovní centrum Barrandov
a mládež, Praha 5 - Barrandov

-

mimoškolní zaøízení pro dìti

Kapacita (rozsah) zámìru: Celý areál je koncipován jako sportovních centrum
vodních sportù, doplnìné v 2.etapì o prostory pro squash a
ubytovací prostory.
V 1. etapì dojde k výstavbì krytého bazénu 4 x 25 m s tobogány
a dalšími vodními atrakcemi, saunou, soláriem, obèerstvením a
potøebným technickým zázemím. Souèástí 1. etapy je i povrchové
parkovištì o kapacitì 95, alternativnì 112 parkovacích míst pro
osobní automobily a 3 parkovací místa pro autobusy.
V 2. etapì bude vybudován objekt s fitnescentrem s pìti høišti na
squash, s ubytovacím zaøízením o kapacitì 76 lùžek, restaurací a
podzemním parkovištìm pro 38 osobních aut a 4 povrchových stání
pro invalidy.
Charakter zámìru:

Umístìní:

Zahájení:

Sportovní centrum vodních sportù

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:
1.etapa - 04/2003
2.etapa - 02/2004

Praha
Praha
Praha 5

k.ú. Hluboèepy

Ukonèení:

1.etapa - 07/2004
2.etapa - 03/2005

Oznamovatel: Mìstská èást Praha 5
Námìstí 14. øíjna4
150 00 Praha 5
zastoupený:
JANS s.r.o.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha 5

Souhrnné vypoøádání pøipomínek:
Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:
. Hlavní mìsto Praha
. Mìstská èást Praha 5
. Mìstská èást Praha - Slivenec
. Ministerstvo zdravotnictví
. Odbor životního prostøedíMHMP
. Odbor výstavby MHMP
. Odbor dopravy MHMP
. Mìstská hygienická stanice Praha, poboèka pro Prahu 5
VyjádøeníÈIŽP O/ Praha nebylo pøíslušnémuorgánu v zákonné lhùtì doruèeno
Vyjádøení Ministerstva zdravotnictví je formálního charakteru a upozoròuje na
respektování stanoviska místnì pøíslušnéhoorgánu ochrany veøejného zdraví.
Vyjádøení MÈ Praha - Slivenec,

odboru

dopravy

MHMP a odboru

výstavby

MHMP je bez pøipomínek.

Vyjádøení hl.m. Prahy je nesouhlasné a obsahuje požadavek nutnosti podrobit
zámìr dalšímu posuzování podle zákona è.100/2001 Sb., bude-Ii se pokraèovat v
pøípravì zámìru i pøes nesouhlas hl.m. Prahy.
Ostatní vyjádøení
dotèených
správních
úøadù
a
dotèeného
územnì
samosprávného celku bud' nepožaduje zámìr posuzovat podle výše uvedeného

zákona (vyjádøeníOŽP MHMP) nebo se v tomto smyslu nevyjadøuje (MÈ Praha 5,
MìHS pro Prahu 5).

Vyjádøení hl.m.Prahy, MÈ Praha 5, MìHS pro Prahu 5 a OŽP MHMP obsahují
následující pøipomínky a podmínky k realizaci stavby:
Ve vyjádøení hl.m.Prahy se pøedevšímkonstatuje:
. zámìr je v zásadním rozporu s ÚP HMP (lokalita urèená pro funkci WO .

veøejnévybavení),
je nutno doøešit zpùsob napojení parkovištì areálu na místní komunikaèní
sí• ,
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.

ve všech èasových h9rizontech používat oficiální hodnoty zatížení
komunikaèní sítì, které poskytuje ÚDI nebo MHMP-SÚRM,
. není akceptovatelné situování parkovištì pro návštìvníky sportovního
centra do nejbližšího okolí obytné zóny a školy,
V závìru stanoviska se uvádí, že hl.m. Praha nesouhlasí s uvedeným zámìrem
z dùvodu zásadního rozporu s ÚP HMP. Lokalita je urèena pro výstavbu hasièské
zbrojnice Barrandov, která je schválena jako veøejnì prospìšná stavba.
Vyjádøení MÈ Praha 5 je souhlasné za dodržení podmínek uvedených v pøíloze
vyjádøení.
Jedná se o následující podmínky:
. doøešit problematiku nakládání s odpady pro dobu výstavby i provozu
v souladu s platnou legislativou,
. splnit navrhovaná technická opatøení z oznámení, týkající se oblasti ochrany

.
.

pøírody a krajiny, to je:
- oddìlení parkovištì od ul. Wassermannova pásem zelenì (stromy, keøe),
- naplnìní KZ na rostlém terénu - 0,4,
- v dalším stupni PO doložit dendrologický prùzkum a projekt sadových
úprav øešeného území,
v projektu sadových úprav øešit i úpravu zpevnìných ploch parkovištì,
zachovat alej javoru klenu podél východní strany území.

Ve vyjádøení MìHS pro Prahu 5 se uvádí, že hlukové posouzení v oznámení není
úplné. Je hodnocen nárùst hluènosti zpùsobený dopravou centra oproti stávajícímu
stavu (nárùst do 1 dB). Není samostatnì vyhodnocen hluk z dalších zdrojù hluku,
spojených s provozem centra.
Vzhledem
k této
skuteènosti
nelze
zámìr
komplexnì posoudit a k oznámení zámìru se nelze jednoznaènì vyjádøit.
Ve vyjádøení OŽP MHMP jsou uvedeny požadavky z hlediska nakládání s odpady
obdobné požadavkùm MÈ Praha 5. Není požadováno další posuzování dle
zákona è.1 00/2001 Sb.
Z hlediska ochrany ovzduší je konstatováno, že pøíspìvky z provozu jsou velmi
malé a na imisní situaci v území se témìø neprojeví. Pøedložené hodnocení je
považováno za dostateèné a nevyžaduje se další posuzování dle zákona
è.100/2001 Sb.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny je požadováno:
- umístit sportovní centrum vèetnì parkoviš• pouze v ploše WO,
- doplnit odstavné a parkovací plochy vhodnou zelení,
- zpracovat projekt vegetaèních úprav.

Pøíslušný orgán prostudoval obdržená vyjádøení a uplatnìné pøipomínky a
konzultoval je s oznamovatelem a Mì HS pro Prahu 5. Konzultace se zabývaly
pøedevšímnásledujícími pøipomínkami:
A: možnost úprav povrchového parkovištì tak, aby byl minimalizován vliv na
chránìnou zástavbu na severu,
B: doøešenídopravního napojení areálu,
C: ovlivnìní hlukového klimatu.
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Ad. A, B)
Oznamovatel seznámil pøíslušný úøad se skuteènostmi, které nastaly od doby
podání oznámení:
- v rámci zpracování dokumentace pro územní øízení vede oznamovatel jednání o
návrhu úpravy povrchového parkovištì (zakrytí tohoto parkovištì ve smìru ke
chránìné zástavbì, èásteèná redukce parkovištì pro umístìní pásu zelenì
mezi areál a ul . Wassermannovu).
. v rámci zpracování dokumentace pro územní øízení bude dopravní øešení areálu
doøešeno na základì výsledkù hlukové studie tak, aby ovlivnìní
v území bylo minimální.

hlukové zátìže

Ad. C)
Zástupce MìHS pro Prahu 5 sdìlil, že pøipomínky ve vyjádøení k oznámení je
možné øešit v rámci územního øízení a jejich splnìní bude vyžadováno orgánem
ochrany veøejného zdraví pøi posuzování dokumentace pro územní øízení.
Zpracovatelka hlukové studie v oznámení uvádí, že pøedkládané posouzení
nesplòuje nároky na hlukovou studii k dokumentaci pro územní øízení, ale kladlo si
za cíl nastínit situaci v posuzované lokalitì po vybudování areálu sportovního
centra.
Nejvýraznìjším
zdrojem hluku
v posuzované lokalitì je doprava na ul.
K Barrandovu. Nárùst hluènosti po realizaci sportovního centra byl zhodnocen jako
mírný (do 1 dB) v pøípadì, že pøístup k areálu obchodního centra bude z ul. K
Barrandovu.
Jak vyplývá ze skuteèností uvedených výše (Ad. A, B) bude v rámci územního
øízení zpracována podrobná hluková studie, zahrnující všechny potenciální zdroje
hluku a výsledné øešení dopravního napojení areálu a návrhu povrchového
parkovištì
upraveno tak, aby vlivy stavby na chránìnou
zástavbu byly
minimalizovány.

Na základì výše uvedených skuteèností dospìl pøíslušný úøad k závìru, že
pøíspìvky
k jednotlivým
indikátorùm
životního
prostøedí navrhovaného
"Sportovního centra Barrandov" jsou minimální a neovlivní dané území významným
zpùsobem. Pøipomínky uplatnìné
v jednotlivých vyjádøeních jsou
øešitelné
v navazujících øízeních.

Závìr:
Zámìr Sportovní centrum Barrandov - mimoškolní
zaøízení pro dìti a
mládež, Praha 5 - Barrandov naplòuje dikci bodu 10.6. a 10.8. kategorie II pøílohy
è. 1 zákona è.100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí. Proto bylo dle §
7 citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr
bude posuzován podle citovaného zákona.
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Na základì zjiš•ovacího øízení provedeného podle § 7 citovaného zákona
dospìl pøíslušnýorgán k závìru, že zámìr

Sportovní centrum Barrandov - mimoškolní zaøízenípro dìti a mládež,
Praha 5 - Barrandov
nebude posuzován podle citovaného zákona a v navazujících øízeních je nezbytné
zohlednit výše uvedené pøipomínky.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní
správy, ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
Magistrát hl. m. Prahy
odbor životnlho prostøedl I
Mariánské nám 2
Inl
o f (OJh (OJ 11 ~•...lé:tí",:

h

v z. Ing. Jana Cibulková
JUDr. Helena Dob i á š o v á
øeditelkaodboru

Pøílohy:

vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení

hlavního mìsta Prahy
MÈ Praha 5
MÈ Slivenec
Ministerstva zdravotnictví
Mìstského hygienika, poboèka pro Prahu 5
odboru dopravy MHMP
odboru životního prostøedí MHMP
odboru výstavby MHMP
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HLAVNÍ

MAGISTRAT
SEKCE ÚTVARROZVOJEHL. M. PRAHY
~

r
odbor životního prostøedí MHMP

JUDr. Helena Dob i á š o v á
øeditelkaodboru
Mariánskénámìstí 2
11000 Praha1
J

L

Váš dopis zn.
MillvIP-6 9460/20021OZP1
"VJ7EIA/O
ll-l/Zá
-

È.j.
SURM/6739/2002

V yøizuj e/Odbor/Linka
RNDr. Caha/URB/44 7

Datum
3. èervence2002

--.

Vážená paní øeditelko,

na základì Vašeho dopisu ze dne 20. èervna tohoto roku Vám zasíláme
vyjádøeníhlavního mìsta Prahyk zámìru "Sportovní centrum Barrandov - mimoškolní zaøízení
pro dìti a mládež, Praha 5", který byl zaøazen
v kategoriiII pøílohyè. 1 zákonaèíslo 100/2001Sb.,
o posuzovánívlivù na životní prostøedí,a pro který bylo zahájeno zjiš•ovací øízení.Vyjádøení
hlavníhomìsta Prahybylo schválenoRadouhlavníhomìsta Prahyusnesenímèíslo 1055ze dne2. 7.
2002.
S pozdravem

Hlavni
mìsto
Praha
Magis'rát
hl.m. Prahy
p,ekce Utvar rozvoje
hlavnlho m6sta Prahy
Hradèansk6
n6nl. 8
Praha 1
/5/

Ing.
s~

øeditelka SURM MHMP

pøílohaJ: usneseníRHMP è. J055 ajeho pøíloha
-Sídlo: Mariánské nám. 2,11000 Praha 1
Pracovištì: Hradèanské nám. 8, 11854 Praha 1
E-mail: krCii2urm.mepnet.cz

-Tel.: +420-2-2448

1111
Tel.: +420-2-24308111
Fax: +420-2-24 308 652

IÈO: 064581

Rozdìlovník:
1) adresát+ pøílohy
2) MHMP - SURM/KØ + pøílohy
3)
- SURM/URB - AŽP
4)
- SURM/spisovna(podáníuloženona URB/AŽP) + pøílohy

Hlavnímìsto Praha
RADA HLAVNíHO MÌSTA PRAHY

USNESENRady hlavníhomìsta Prahy
èíslo 1055
ze dne 2.7.2002

~aøíz~níDrn dìti a mládež. Praha 5"

Rada hlavního mìsta Prahy
schvaluje
návrh vyjádøeníhlavního mìsta Prahy k zahájení zjiš•ovacího øízení dle zákona è.
100/2001Sb.. o posuzovánívlivù na životní prostøedípro "SportovnícentrumBarrandov
- mimoškolní zaøízenípro dìti a mládež. Praha 5" . uvedený v pøílozeè. 1 tohoto
usnesení
ukládá
1. vrchnímuøeditelisekce Útvar rozvojehlavníhomìsta Prahy

1. odeslatalP MHMPvyjádøení
dle boduI. tohotousnesení
Termín 4. 7.2002

v. z. Ing. Petr Švec

primátor hl.m. Prahy

Ing. Jiøí Paroubek
námìstek primátora hl.m. Prahy

Pøedkladatel:radní Kováøík
Tisk:

~ede:
Na vìdomí:

1489
vrchní øeditel sekce Útvar rozvoje hlavního mìsta Prahy
odbory MHMP

Pfí/oha È. 1 k usnesení Rady HMP È. 1055 ze dne 2. 7. 2002

Vyjádøeníhl. m. Prahy k "Oznámení" podle pøílohyè. 3 zákonu 100/2001Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí pro zámìr "Sportovní centrum Barrandov
mimoškolní zaøízenípro dìti a mládež, Praha 5".

-

Z hlediska urbanistické koncepce hlavnímìsto Prahakonstatuje,že zámìr je umístìn
mezi ulicemi K Barrandovu, Voskovcova, Wassermannova, è. parc. 1798/27, 1798/3,
1798/155, 1798/156, 1798/109, 1798/2, 1798/1111 v k. ú. Hluboèepy. Dle platného
územníhoplánu hl. m. Prahyje uvedená lokalita urèenapro funkci WO - veøejnévybavení
ostatní. Jmenovitì je pak urèena pro výstavbu hasièské stanice Barrandov, která je
schválená jako veøejnì prospìšná stavba. Viz vyhláška è. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy
o závazné èásti územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve znìní pozdìjších
pøedpisù,kde v pøílozeè. 2 Veøejnì prospìšné stavby je uvedeno pod èíslem 7NO/5
"Praha 5 - Hasièskástanice"a výkresè. 25 - Veøejnìprospìšnéstavby,kterýje souèástí
závaznéèástí ÚPn hl. m. Prahy a kde je vymezenrozsah plochy pro hasièskoustanici.

Zámìr je v zásadnímrozporus platnýmúzemnímplánemhl. m. Prahy.
Z dopravního

hlediska má hlavní mìsto Praha k pøedloženému oznámení následující

pøipomínky:

.

V tab. È. 2 (Intenzity dopravy z provozu areálu) na str. 16 textové èásti dokumentace
jsou v kolonce .,denní intenzity" uvedeny odvozené poèty aut návštìvníkù areálu. V této
souvislosti hlavní mìsto Praha upozoròuje, aby nedošlo k zámìnì
poètù aut
s intenzitami indukované dopravy areálu na komunikacích. Poèet jízd indukované
dopravy (èili intenzity indukované automobilové dopravy na komunikaèní síti) odpovídá
dvojnásobku uvedeného poètu vozidel návštìvníkù areálu.
Zpùsob napojení parkovištì areálu na místní komunikaèní sí• bude tøeba doøešit. Není
napø. vhodné vyústìní vjezdu ze západní sekce parkovištì v tìsném sousedství
napojení navrhovaného sportovního areálu na místní komunikaci.

.

V oznámení je uvedeno (napø. na str. 4 Rozptylové studie zneèištìní ovzduší):
"Intenzitydopravy na ul. K Barrandovujsou uvedenyv dokumentacizjiš•ovacíhoøízení.
Rok 2005 byl stanoven interpolacímezi údaji pro r. 2001 ar. 2010 bez 50". Vzhledem
k tomu, že potøebnéúdaje zatížení komunikaènísítì pro r. 2001 ar. 2010 byly získány
od UDI, musí uvedený pøedpokladstanovení hodnot zatížení pro r. 2005 UDI potvrdit.
Obecnì hlavní mìsto Praha konstatuje, že je tøebapro všechny posuzované èasové
horizonty pracovat s oficiálními hodnotami zatížení komunikaènísítì, které poskytuje
UDI nebo MHMP-5URM. Vzhledem k tomu, že výstavba a zprovoznìní nových
celomìstských úsekù komunikaèní sítì probíhá po etapách, nemusí být metoda
interpolacemezi hodnotamizatíženípro r. 2001 a 2010 nejpøesnìjší.

.

V tab. 3 (Intenzity dopravy na okolních komunikacích) jsou uvedeny komunikace
"K Barrandovu 1" a "K Barrandow 2". Je tøeba uvést o jaké úseky ul.K Barrandovu se
v daném pøípadì jedná.

Upozoròuje,že oficiální údaje zatížení komunikaènísítì pro èasový horizont r. 2010,
které má MHMP-SURM ve vazbì na platný ÚPn hl. m. Prahy k dispozici. se
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od doložených údajù liší. Zátìže, které se používají ve vztahu k ÚPn hl. m. Prahy
pro èasový horizont f'. 2010 však poèítají $ rOz$ahémkomunikaèní$ítì pl'O1'.2010 dle
tohoto ÚPn. Dokumentace by mìla pracovat též s tìmito oficiálními údaji zatížení
komunikaènísítì.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny hlavní mìsto Praha konstatuje,že realizacezámìru
je akceptovatelná.Jde o reduralizovanouplochu s minimem kvalitnìjší zelenì. Likvidace
stávajícího akátového lesíku bude kompenzována cca 40% podílem ploch zelenì
na rostlém terénu v rámci funkèní plochy. Zámìrem nebude narušen krajinný ráz, ani
nebudou dotèena chránìná území pøírodyani prvky územníhosystému ekologickéstability
(ÚSES).
Z hlediska mìstské zelenì hlavní mìsto Praha konstatuje, že oznámení zámìru se
návrhem zelenì a bilancemi,které lze považovatza reálné, nezabývá.Je doložena pouze
situace, ze které je orientaènì rozsah zelenì patrný. Pravdìpodobnì nìjaký podklad
pro stanovení bilancí existuje, protože procentuelní podíl zelenì na desetinná místa je
doložen.Odpovídajícísituace by mìla být souèástídokumentace.
Z hlediska ochrany zemìdìlské pùdy je uvedený zámìr v souladu s platným ÚPn SÚ
hl. m. Prahy a vliv na pùdu jako neobnovitelnýpøírodnízdroj je minimální.
Z akustického hlediska má hlavní mìsto Praha pouze formální požadavekna dopracování
prezentacegrafickéhovýpoètu hlukové ímíse.Stav pøedvýstavbou (nulová varianta) a stav
po výstavbì (vše + provoz centra) požaduje vyhodnotit jako hlukové izofony (pøípadnì
pásma) zakreslené do mapového podkladu a ne jen jako výstup z programu Hluk-Plus,
kterýje z hledískaúzemnl pøehlednostinepoužitefný.
Z hlediska ochrany ovzduší je pøedloženéoznámení vypracováno podle Metodického
návodu pro posuzovánía navmování opati'ení ke snížení negativnich úèinkù sitnièniho
provozu na ŽP, MV ÈSR, 1981 a výpoètu zneèištìní ovzduší pro stanovení a kontroJu
technickýchparametrùzdrojù, MLVH, 1978. Studie konstatuje,že hlavnímzdrojem emísíje
doprava na ul. K Barrandow. Sportovnícentrum kromì krytého bazénu zahrnuje výstavbu
hotelu a otevøené parkování pro 96 aut. Parkovištì je situováno tak, že se nachází
v bezprostøedníblízkosti zaøízení pro škoty a obytné zástavby. V rozptylové studii se
konstatuje, že jeho provozem parkovištì a sportovního centra nebudou pøekroèeny
hygienickélimity pro kvalitu ovzduší,což mùže být výsledkempoužité metodiky.
Hlavní mìsto Praha konstatuje,že pro obytná území a školskázaøízeninení akceptovatelné
situování parkovištì pro návštìvníky sportovníhocentra do nejbližšíhookolí obytné zóny a
školy, ale smìrem k ul. K Barrandow. Souèasnì požaduje,aby byla navrhnuta pøípadná
opravnáopatøenína odclonìní šíøeníemisí z této komunikace.
Z hlediska nakládání s odpady hlavní mìsto Praha konstatuje,že oznámení hodnotí vliv
odpadù na životní prostøedív zásadì uspokojivi. Klade dùraz na jejich tøídìní a recyklaci,a
to jak v prùbìhu stavby, tak v rámci jejího provozu. Hlavní mìsto Praha pouze doporuèuje
tìžit oddileni pùvodní pùdní horizonty pod navážkami (tj. spraše a sprašové hlíny), aby
mohly být využity pro rekultivaèníúèely.
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Z geologick6ho a inženýrskogeologick6ho hlediska konstatuje, že aèkoliv byl jednim
z podkladù inzenyrskogeologicky prùzkum (ChemCOmex; 5/2002), je zhodnoceni
geologických a hydrogeologických pomìrù provedeno ve zjednodušené formì. Chybf
i zhodnoceniradonovéhorizika.

Z hlediska zásobováni vodou nemá hlavní mìsto Praha k pøedloženémuoznámení
pNpomlnky, fe~eni nenl v rozporu s koncepcí zásobováni. V dobì zpracování t~to
dokumentacenebylo rozhodnutoo místì napojení plaveckého
areálu na veøejnývodovod.
..
Roènipotøebapitne vody pro areal bude èinit 63 291,0 mvvody.
.

Z hlediska odkanalizování vodních tokù hlavní mìsto Praha konstatuje, že odvedení
spla~kovýchodpadnlch vod je navrženo do jednotné kanallzaÈnlslt6 zaúst6né do ÚÈOV.
l restauraÈníchprovozù budou odpadní vody svedeny pres lapaèe tuku. Vlivem zvý!ení
výmìry zpevnìných ploch dojde k nárùstu množstvídeš•ovýchvod oproti stávajícímustavu
o 2125,15 mJ/rok. Vzhledem k pom~m6 malému celkovému množství odvádìných
deš•ových vod se oznámení nezabývá problematikouvsaku ani zda bude nutno zajistit
retenci tìchto vod. Rovnìž u deš•ových vod se pøedpokládájejich odvedení jednotnou
kanalizací.
V oznámení se pøivýpoètu množství deš•ových vod vychází z intenzity návrhového deštì
160 Vsx ha. Pro jednotnou kanalizaCi,vjejímŽ povodí navrhovaná stavba leŽi- se má
vycházetz hodnoty 205 I/s x ha (dle "Revidovanýchpokynù pro odvodnìní hlavního mìsta.
Prahy pro pøechodnéobdob1-do dokonÈeníI. fáze Generelu odvodn"áníhlavního másla
Prahy",která byly schválenypod f,. 1389 dne 1.12.1999Radouzastupitelstvahl.m. Prahy).
Dále hlavni mìsto Praha konstatuje,že je navrženo odvedeni všech (i èistých deš•ových
vod) do jednotná kanalizaèní sít~. Dle výse uvedených Revidovaných pokynù je
požadovánorozdìlení deš•ových vod na èisté a zneèištìné a pøímodo kanalizacezaústit
pouze zneCištén' de~fov' vody. Cist' deš•ová vody bud využi-vatmi-srnì napø.k zalávání
nebo je zasakovat, pøípadnì využívat povrchové retence k tomu, aby byl odtok
do kanalizaènísít~ rovnom~mýa nedocházelok jejímu pøetìžováníza dešt~. Tyto možností
nejsouvyhodnoceny a není provedenprùkaz,zda je toto øeseni-možná Èínikoliv.
Z hlediska zásobováni teplem nemá hlavni mìsto Praha pøipomínek. Areál bude
zásobován z teplovodní soustavy CZT kotelny SK 1 Barrandov. Místo a zpùsob napojení je
nutno projednat s provozovatelem této soustavy Pražskou teplárenskou, a.s.

Z hlediska zá~vání
zemním plynem bez
se schváleným Uzemním plánem hl. m. Prahy.

pøipomínek. Návrh není v rozporu

Z hlediska zás,obováni elektrickou energii nejsou pøipomínky.Návrh není v rozporu
se schválenýmUzemnímplánem hl. m. Prahy.
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~ hlediska

telekomunikaci nejsou pøipomínky..Návrh není v rozporu se schváleným
Uzemnímplánem hl. m. Prahy.

Hlavní mìsto Praha nesouhlasí s uvedeným zámìrem z dùvodu zásadrnho rozporu
s územním plánem hlavního mìsta Prahy. Dle platného územního plánu hlavního
mìsta Prahy je uvedená lokalita ur~na pro funkci WO - vefejné vybavení ostatní.
Jmenovit~ je pak urèena pro výstavbu hasiCské stanice Barrandov, která je schválená
jako veøejnì prospìšná stavba. Dále požaduje, aby zámìr, pokud se bude pøes
nesouhlas hlavního m~sta Prahy pokraCovat v jeho projektové pnprav~ tak, jak je
pøedložen,byl dále posuzován v režimu zákona t. 10012001Sb., a aby v dalším stupni
posouzeni byly zohledn~ny všechny vYH uvedené pøipomínky.
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Mìstská èástPraha 5
zástupcestarosty
Magistrát hl. m. Prahy
OŽP - Ing. Žáková
Mariánské nám. 2
11000 Praha 1

V Prazedne 11. 7. 2002
KZST/182/02

Vyjádøení mìstské èásti Praha 5 podle zák. è. 100/2001Sb. o posuzovánívlivù na životní
prostøedí k dokumentaci zpracované firmou Ing. Richard Kuk - projektová a
inženýrská kanceláø,Hrabákova 1969,Praha 4 na akci "Sportovní centrum Barrandov,
Praha 5"

Mìstská èástPraha5 po prostudovánípøedložené
dokumentacea posouzenívšechdopadùna
životní prostøedíMìstské èástiPraha5, které vyplývají z plánovanéstavby

souhlasí
s realizacívýše uvedenéstavbyza podmínekstanovenýchve vyjádøeníOOP MÈ Praha5 zn.
OOP/2925/02ze dne 24. 7 . 2002.
S pozdravem

'-

!

,...::1

MÌSTSKA CAST PRAHA 5
úØAD MÌSTSKÉ ÈÁSTI
ODBOR OCHRANY PROSTØEDÍ

r

~
Váš dopis Zll.

Našeznaèka
OOP/2925/02

Vyøizuje/ linka
J.Hejduk/133
Ing. Kaštovský/162
Ing. Kohoutová1.264
Ing. Šremerová1.318
P. Vovsová1.212

Praha
2002-07-24

Vìc: Vyjádøení k oznámenízámìru akce ..Sportovní centrum Barrandov - mimoškolní
zaøízenípro dìti a mládež"
Z hlediska odpadovéhohospodáøství(ln2;. Kaštovský. J. Hejduk DiS):
Jedná se o stavbu sportovního centra vodních a jiných sportù, ke kterému budou
pøíslušetubytovací, restauraènía parkovací prostorý. Stavba bude situovánamezi ulicemi
K Barrandovu,Voskovcovaa Wassermanova
v územíèástiPrahy5 - Barrandov.
Pøedpokládá
se vznik významnéhomnožstvíodpadubìhem stavebníèinnosti a taktéž
pøisamotnémužívanístavby.
Oznámenízámìru upravuje nakládánís odpady v kapitole D.III.3. ODPADY, která
budedoøešena
v pøíslušnýchstupníchPD.
K výše uvedenékapitole požadujemedoplnit pøedpokládanémnožství jednotlivých
druhù odpadu vznikajících pøi výstavbì areálu (k tabulce 11). Jedná se o odhad množství
odpadù, bilance musí být pøedloženav PD a po dokonèení stavby doložena v evidenci
pøedložené
pøi kolaudaci.Z hlediska obecnýchpovinností danýchzákonem è. 185/2001Sb.,
o odpadechupozoròujemena nutnost zajistit pøednostnívyužití pøedjejich odstranìním,
pøièemžmateriálovévyužití má pøednostpøedjiným využitím odpadu a dále na povinnost
zjistit, zda osoba,kteréje odpadpøedáván,
je podle tohoto zákonak jeho pøevzetíoprávnìna.
S ohledem na pøedpokládanýmožný výskyt odpadù kategorie N v odtìžené zeminì
pøedesíláme
povinnost firmy provádìjící toto odtìžení mít souhlasOŽP MHMP k nakládání
s nebezpeènýmiodpady na území hl. m. Prahy podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech.
V pøípadìvyužití výkopovézeminy k terénnímúpravámv okolí sportovníhocentra,budetoto
posuzovánojako zaøízeník odstranìní odpaduve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech.
K provozování takového zaøízeníje provozovatel povinen získat souhlas pøíslušného
krajskéhoúøadu(MHMP).

Sídlo: nám.14.øíjnaè.4, 15022 Praha5
tel.: +420-2-5700 O 111
Pracovištì: nám.14.øíjnaè.4, 15022 Praha5 tel.: +420-2-5700 O 155
Bankovníspojení:Èeskáspoøitelnaa.s.,
IÈO: 063631
è.ú.:27-2000857329/0800
e-mail: oop@p5.mepnet.cz

fax: + 420-2-57000150
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Do projektové dokumentacepožadujemevyèlenit vhodná místa pro stání sbìrných
nádob na odpad vznikajícího pøi provozu areálu. Každý podnikatelský subjekt musí mít
uzavøenou smlouvu o zajištìní odvozu a odstranìní odpadu vznikajícího pøi jeho
podnikatelskéèinnosti.Dále povinenodpadtøídita oddìlenì shromažïovat.
Vzhledem k plánované kapacitì sportovního centra budeme požadovat umístìní
sbìrných nádob na tøídìný odpad,jež by sloužily potøebámnávštìvníkù areálu, a proto je
nutnézvážit vyèlenìní vhodnéhoprostoruk jejich umístìní.
Podotýkáme,že uvedenávyhláška è. 1/1994 Sb. HMP byla nahrazenavyhláškouhl.
m. Prahy è. 26/1999 Sb. HMP, o obecnýchtechnickýchpožadavcíchna výstavbu v hl. m.
Praze,doplnìná vyhláškouè. 26/2001 Sb. HMP. Nakládánís odpadyna území hl. m. Prahy
upravujevyhláškaè. 24/2001Sb.,o odpadech.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny (ln!?:.Kohoutoyá)
Dle pøedložené
dokumentaceseúzemínavrženék výstavbì sportovníhocentranacházímezi
ul. Voskovcova,Wassermannova,
K Barrandovuaje tvoøenonavážkamivýkopovýchzemin.
Vegetaceje nevýznamná,pøevážnìzastoupenáakáty,skupinoukeøùv severníèástiúzemía
ruderálnímpodrostem.Podélvýchodnístranyje vysázenamladáalej javoru klenu.
V zájmovémúzemí senenacházížádnývýznamnýkrajinný prvek, památnýstrom,CHÚ,
prvek ÚSES,chránìný druh živoèichùa rostlin.
Projekt v kapitole Technickáopatøenínavrhuje:
- oddìlení parkovištì od ul. Wassermannovapásemzelenì stromùa keøù

-

KZ (koeficientzelenìbezlZ-izolaènízelenì) narostlémterénu40%

- do dalšíhostupnì PD doložit dendrologickýprùzkumdøevina projekt sadovýchúprav
øešeného
území
K pøedložené dokumentaci nemáme z hlediska ochrany pøírody a krajiny zásadních
pøipomínek,pokud budoudodrženauvedenánavrhovanátechnickáopatøení.

Požadujeme:
1) abyprojekt sadovýchúprav øešili úpravuzpevnìnýchploch parkovištì
2) zachováníalejejavoru klenu podél východnístranyúzemí
Z hlediska ochrany ovzduší (ln!!. Šremerová)
V uvedenémzámìru sportovníhoareálumezi ul. K Barrandovu- VoskovcovaWassennanova,
Pražskáètvrt, k.ú. Hluboèepy- budepøedstavovat
hlavní zdroj zneèištìní

pouzevyvolanádoprava- venkovníparkovištìs kapacitoucca100stánía 26 stání
v podzemníchgarážíchs odvìtrávánímnad støechuobjektu.
Navrženéobjekty budouvytápìny dálkovýmCZT, takženebudoulokálnì pøispívatke
zneèištìníovzdušÍ.

Sídlo: nám 14.øíjnaè.4, 15022 Praha5
tel.: +420-2-5700 O 111
Pracovištì: nám.14. øíjnaè.9, 15022 Praha5 tel.: +420-2-5700 0155
Bankovníspojení:Èeskáspoøitelnaa.s.,
IÈO: 063631
è.ú.: 27-2000857329/0800
e-mail: oop@p5.mepnet.cz

Fax: 420-2-57000150
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Zpracovanározptylovástudiepoèítái sesouèasnýmzatíženímtzv. pozadím.Ve správnì
vybranýchreferenèníchbodechvypoètenéimisní pøíspìvky ani se stávajícím pozadím
nepøesáhnoulimitní hodnoty zneèiš•ujících látek. Výpoètyjsou provedenypro r. 2005 a
2010,kde ve variantì s realizovanýmsilnièním okruhem(SO) dojde k výraznémuzlepšení
kvality ovzdušív této lokalitì.
Stanovisko k ochranì zemìdìlského pùdního fondu (P. Vovsová DiS)
Nemusítežádato souhlass vynìtím dle zák. 334/92Sb. O ochranì zemìdìlskéhopùdního
fondu.NejsoudotèenypozemkyZPF.

RNDr.Milad omastková,
C .
ve ucí odboru

Sídlo: nám 14.øíjnaè.4, 15022 Praha5
tel.: +420-2-5700 0111
Pracovištì: nám.14.øíjnaè.9, 15022 Praha5 tel.: +420-2-5700 0155
Bankovníspojení:Èeskáspoøitelnaa.s.,
IÈO: 063631
è.ú.: 27-2000857329/0800
e-mail: oop@p5.mepnet.cz

Fax: 420-2-57000150

ÚØAD MÌSTSKÉ ÈÁSTI

Stavební komise
K Lochkovu 6, 154 00, Praha 5-S1ivenec

Dne:
10.7.2002

Vyøizuje/linka:
Panochová/521

Vìc: Potvrzení o n!:ìšenÍ.

-

Potvrzujemevyvìšení Oznámenízámìru realizaceakceSportovní centrum Barrandov
mimoškolnízaøízenípro dìti a mládež.

V~vìšenona úøednídesceod 25.6.2002do 9.7.2002bez pøipomínek.
/
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J.Panochová
ÚØADMÌSTSKÉ ÈÁSTI
PRAHA-Sl/VENEC
Klochkovu6
15400 Praha5 - Slivenec
@
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Magistráthlavníhomìsta Prahy
odborživotního prostøedí
JUDr. HelenaDobiášová
Mariánskénám. 2
11001 Praha1

Vyøizuje

V Prazedne

1ng:Svièlni

2T6 .200-';-

Vìc: Posuzování vlivù na životní prostøedípodle zákona è. 100/2001 Sb.
zjiš•ovacíhoøízenízámìru zaøazeného
do kategorieII

-

zahájení

Obdrželi jsme od Vás kopii oznámenípodle pøílohyè.3 k zákonu È. 100/2001Sb., o
posuzovánívlivù na životní prostøedía o zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù, zámìru
"Sportovní centrum Barrandov - mimoškolní zaøízenípro dìti a mládež, Praha 5".
K tomuto oznámenísdìlujeme, že požadujeme,aby v tomto pøípadì bylo z hlediska
znalosti místníchpomìrù pøi posuzovánístavbypodle zákonaÈ. 100/2001Sb. respektováno
stanoviskomístnì pøíslušného
orgánuochranyveøejnéhozdraví (mìstský hygienik v Praze).

HLAVNÍ

MÌSTO

ZVLÁŠTNÍ

PRAHA

ORGÁN HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY

v

Èíslo
j. :3017/02/P05-HK
Vyøi2uje:
MUDr.Bohalová
lel.
:57 000 825

MAGISTRÁ
T hlsvnihomìsta PRAHY
Hlavni

Magistrát
hlavního
mìsta
odbor životního
prostøedí
JUDr.Helena
Dobiášová
Mariánské
nám.2
110 01 Praha 1
Vìc

Prahy

I

"Sportovní
centrum
Barrandov
a mládež,
Praha 5" - posu2ování
podle 2ákona È. 100/2001
Sb.
2ámìru 2aøa2eného
do kategorie

K

pøedlo2enému

Barrandov
který
bude
è.100/2001

MHMPP0108TAQ

02námení

-

-

Odbori.ivotnfhoprostfedf
S4
È.j.'fedin~ nanmclf!)fclmjuta podfárovýln~

~~lO dle:

5 -07- 2002

mimoškolní
2aøí2ení
pro dìti
vlivù
na životní
prostøedí
2ahájení
2jištovacího
øí2ení
II,
bod 10.8 - vyjádøení

2ámìru

akce

"Sportovní

centrum

mimoškolní
2aøí2ení pro
dìti
a mláde2, Praha
5",
podroben
2jiš•ovacímu
--" øí2ení
podle
§ 7 2ákona

-

Sb.,

2 hlediska

námi

chránìných

2ájmù

sdìluji:

Souèástí
Oznámení
zámìru
akce
je
mj. "Hlukové
posouzení"
zpracované
Ing.M.Vrdlovcovou
v 06/02.
Posouzení
se zabývá hlukem
z dopravy
po
okolních
komunikacích
v souèasné
dobì a to bez
realizace
Sportovního
centra
i po
jeho realizaci
a dále stavem
v roce 2010 a to v pøípadì,
že bude v provozu
SO v úseku Slivenec
-

Lahovice

-

Jesenice

a

v

pøípadì,

že SO nebude realizován.

Posouzení
uvažuje
s pøístupem
ke
Sportovnímu
centru
z ulice
K Barrandovu.
Z výsledkù
hlukového
posouzení
vyplývá,
že po realizaci
Sportovního
centra
dojde
na
hranici
nové
zástavby
a
na
stávajících
chránìných
objektech
k nárùstu
hluènosti
zpùsobené
dopravou
do
1 dB oproti
stávajícímu
stavu.
Ke zhoršení
hlukové
situace
v posuzované
lokalitì
dojde,
pokud nebude realizován
SO.
Uvedené "Hlukové
posouzení"
hodnotí
pouze
nárùst
hluènosti
zpùsobený
dopravou
po realizaci
centra
oproti
stávajícímu
stavu.
Není
samostatnì
vyhodnocen
hluk ze
Sportovního
centra,
tj.
ze
stacionárních
zdrojù
hluku,
z dopravy
související
s provozem
centra
(parkovištì,
zásobování),
z provozu
uvažované
letní
louky
a to i v souètu
všech zdrojù.
Není vyhodnocen
hluk ve venkovním
prostoru
navrženého
objektu
(zámìr
øeší
ubytovací
prostory)
a v prostoru
letní
louky.
Poèet
parkovacích
míst
uvedených
v hlukovém
posouzení
(povrchové
parkovištì
71
míst,
podzemní
parkovištì
26 míst)
není v souladu
s údaji
uvedenými
v èásti
G Oznámení (povrchové
parkovištì
95-112 míst,
podzemní
parkovištì
38 míst).

Sldlo:Jasllnová2905/37, 10600 Praha 10, Lel:72653831,fax:72655589
PracovišLì:ŠLefánikova17, 15000 Praha5, Lel:57000820,fax:57325561
[-lail:hyqiena@p5.lepneL.c2

2 -

V2hledem
k
lomu,
že
"Hlukové
posou2ení"
neobsahuje
výše
uvedená vyhodnocení
dokládající
splnìní
požadavkù
naøí2ení
vlády
è.502/2000
Sb.,
o ochranì
2draví
pøed nepøí2nivými
úèinky
hluku
a
vibrací,
ne12e navržený
2ámìr komplexnì
posoudil
a k Oznámení
2ámìru akce se jedno2naènì
vyjádøil.

y~

MUDr.
Jitka
2ástupce
mìstského

HLAVNf

/
Kahudová
hygienika
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DOPRAVY

Adresát:

È.j.:

MHMP 75582/2002

Vyøizuje/linka: Ing. Routnerová/4255

Datum:

8.7.2002

Vìc: SportovnícentrumBarrandov- mimoškolní zaøízenípro dìti a mládež.
K Vašemu podání è.j.: MHMP-69460/2002/0ZPNI/EW011-1/Žá ze dne 20.6.2002 odbor dopravy jako
silnièní správní úøadna~mí hl.m. Prahy, pøíslušnýpodle § 4o-:-odst.5, písmoc), zák. è. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, sdìluje, že z dopravního hlediska nemá k zámìru výše uvedené akce ve vztahu
k posuzovánívlivù na životní prostøedípodlepøílohyè. 1, zák. è. 100/2001Sb.,pøipomínkya požadavky.
Toto vyjádøení nenahrazuje stanovisko odboru dopravy MH1\tIP k projektové dokumentaci stavby z hlediska
nárokù této stavby na dopravu.
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MAGISTRA T HLA VN!HO MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNtHO PROSTØEDt

MHMP-OŽP
oddìlení posuzování vlivù
na ŽP
zde
Váš dopis zn.

È.j.
MHMP-O69460/2002/001/0ZPNI

Vyøizuje/linka
RNDr. Potmìšilová/
4422

Datum
12.07.2002

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

Sportovní centrum Barrandov- mimoškolní zaøízení
pro dìti a mládež, mezi ul. K Barrandovu, Voskovcova,
Wassermanova, Praha 5
Odbor životního prostøedí Magistrátu hl.m. Prahy vydává pro úèely øízení dle
zákona è. 100/2001 Sb., ke shora uvedené akci stanoviska dotèených orgánù:
1. Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu: Ing. Bednáø
K pøedloženédokumentaci nemáme námitky. Realizací zámìru nedojde k záboru
zemìdìlského pùdního fondu.
2. Z hlediska lesù a lesního hospodáøství: Ing. Bednáø
Do vlastního území posuzovaného zámìru lesní porosty nezasahují, zájmové území
výstavby je více než 50 m od pozemkù urèených k plnìní funkcí lesa.
3. Z hlediska nakládání s odpady:
RNDr.Pavlíèková
Problematika odpadù je v pøedloženémoznámení zpracována pøehlednì a v souladu
s požadavky zákona è. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších
zákonù. Upozoròujeme na obecnì závaznou vyhlášku è.24/2001 Sb. hl.m.Prahy,
kterou se stanoví systém shromažïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a
odstraòování komunálních odpadù vznikajících na území hl.m.Prahy a systém
nakládání se stavebním odpadem.
Z hlediska odpadù pøedložený zámìr nevyžaduje pokraèovat v dalších stupních
procesu EIA.

Sidlo: Mariánské námìsti 2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, I 10 15 Praha I
E-mail: ozp@mag.mepnet.cz

tel.: +420-2-36 00 II II
fax: +420-2-22 31 35 05
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4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing. J.Polanská,27.6.2002
Cílem zámìru je výstavba sportovního centra Barrandov (dále jen SCB) jako
mimoškolního zaøízení pro dìti a mládež. Výstavba areálu bude probíhat ve dvou
etapách a bude umístìná mezi ulicemi K Barrandovu -Voskovcova- Wassermanova.
V první etapì dojde k výstavbì ètyøpodlažního objektu, ve kterém bude krytý bazén
s tobogánem, saunou, soláriem, obèerstvením a potøebným technickým zázemím.
Souèástí této etapy bude povrchové parkovištì s kapacitou 95 parkovacích stání, alt.
112 parkovacích stání.
V druhé etapì bude vybudován navazující ètyøpodlažní objekt s fitnescentrem, høišti
na squash, hotelem s kapacitou 76 lùžek, restaurací a podzemní garáží pro 26
osobních aut.
V areálu nebude žádná výroba produkující škodliviny do ovzduší.
Navržené objekty budou napojeny na systém CZT.
Hodnocený zámìr byl vypracován bez alternativních variant.
Z hlediska kvality ovzduší se jedná o lokalitu v rámci pražského regionu s dobrými
rozptylovými podmínkami, která je charakterizována
prùmìrnými roèními
koncentracemi oxidù dusíku okolo 35IJg/m3.
K zámìru byla vypracována rozptylová studie, která hodnotí vliv areálu na zneèištìní
ovzduší v okolí a pøihlíží pøitom k základnímu pozaïovému zneèištìní ovzduší. Po
výstavbì bude centrum významnìjším zpùsobem zneèištìní ovzduší ovlivòovat
pouze vyvolanou automobilovou dopravou. Hlavním stávajícím liniovým zdrojem
zneèištìní ovzduší v dané oblasti je pojezd vozidel na ulici K Barrandovu. Tato
komunikace je dopravnì pøetížená, zásadním zpùsobem ovlivòuje kvalitu ovzduší
v posuzované oblasti, a proto je její pøíspìvek také hodnocen. Ve výhledu k roku
2010 prognóza intenzity dopravy v ulici K Barrandovu závisí na zprovoznìní
dálnièního tzv. Pražského dopravního okruhu, proto je výhled zpracován ve dvou
variantách, bez realizace okruhu a s jeho realizací.
Bodovým zdrojem v rámci pøedmìtné stavby je výdech vzduchotechniky z podzemní
garáže. Jako plošný zdroj jsou hodnoceny pojezdy vozidel na otevøeném parkovišti s
95 PS.
Hlavním liniovým zdrojem je doprava z ulice K Barrandovu a po ulici Wassermanovì.
Intenzita dopravy ve špièkové hodinì, daná provozem sportovního centra a hotelu, je
uvažována 101vozù/hod.
Modelovými výpoèty v šesti referenèních bodech na pøilehlé obytné zástavbì byly
zjištìny pro rok 2005 max. krátkodobé souètové koncentrace NOx v hodnotách od
102,7 do 193,9 IJg/m3. Pro rok 2010 bez Pražského okruhu jsou tyto koncentrace
v hodnotách od 65,1 do 123,2 IJg/m3a s realizací okruhu od 26,6 do 51,1 IJg/m3.
Imisní pøíspìvky z provozu SCB a hotelu k prùmìrné roèní koncentraci NOx pro rok
2005 dosahují v daných referenèních bodech hodnot od 0,12 do 0,34 IJg/m3,pro rok
2010 (bez realizace SO i s realizací SO) dosahují hodnot od 0,09 do 0,27 IJg/m3.
Rozptylová studie dokládá, že imisní pøíspìvky z provozu sportovního centra, vèetnì
vyvolané dopravy a pojezdù po parkovišti, budou velmi malé a na imisní situaci se
témìø neprojeví.
Z hlediska zájmù ochrany ovzduší konstatujeme, že pøedložené vyhodnocení vlivù
stavby je dostateèné a nemáme námitek k použitému postupu ani k výsledkùm.
Z hlediska námi chránìných zájmù zámìr nevyžaduje komplexní posouzení v dalších
stupních procesu EIA.

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp@mag.mepnet.cz
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fax: +420-2-22 31 3505

- 35. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny: Ing. Bednáø
Pøedložená dokumentace nedokládá zákres navrhované stavby do funkèních ploch
ÚP HMP. Nedokládá ani jiný zøetelný zákres navrhovaného zámìru. Navrhované
sportovní centrum Barrandov je umístìno mezi ulicemi K Barrandovu, Voskovcovu a
Wassemanovu. V ÚP HMP je tento prostor zaøazen do monofunkèní plochy veøejné
vybavení - ostatní -"VVO" a do plochy izolaèní zelenì "IZ" Uižní èást území podél
silnice k Barrandovu o šíøce cca. 20 m). Z dokumentace není možno zjistit, zda
navrhovaný zámìr umís•uje nìkterý z objektù do IZ. Z tohoto dùvodu není možno
urèit, zda není navrhovaný zámìr v rozporu ÚP HMP. Požadujeme, aby sportovní
centrum vèetnì parkoviš• bylo umístìno pouze v ploše VVO.
V pøedložené dokumentaci nejsou podrobnìji øešeny sadové úpravy. Dle vyhl. è.
26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze
se odstavné a parkovací plochy pro vìtší poèet vozidel doplòují vhodnou zelení,
zejména stromy. Z pøedložené dokumentace není možno zjistit zda jsou tyto
vegetaèní úpravy navrženy. Z výše uvedených dùvodù je nutno zpracovat návrh
sadových úprav.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny konstatujeme, že pøedložená dokumentace v
zásadì pokrývá problematiku ochrany pøírody.
6. Z hlediska nakládání s chemickými látkami a pøípravky:
RNDr.Pavlíèková
Po uvedení do provozu areálu se budou používat i chemické látky a chemické
pøípravky, které mohou vykazovat jednu nebo více nebezpeèných vlastností ve
smyslu § 10 odst. 2 zákona è. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických
pøípravcích a o zmìnì nìkterých dalších zákonù ve znìní pozdìjších zmìn.
Upozoròujeme na zajištìní nakládání s nimi autorizovanou osobou dle cit. zákona.
Nakládání s chemickými látkami není dùvodem pro další hodnocení procesem EIA.

Toto stanovisko není správním rozhodnutím dle zákona è.71/1967 Sb., o
správním øízení,a nelze se tudíž proti nìmu odvolat.
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OdborživotníhoprostøedíMHMP
Ing. Žáková
L

~

Vyøizujellinka
Ing.Švecová/4364

Vìc:

Praha
3.7.2002

Zahájení zjiš•ovacího øízení zámìru "Sportovní centrum Barrandov mimoškolní zaøízení pro dìti a mládež, Praha 5" zaøazenéhov kategorii II
pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001Sb., o posuzovánívlivù na životní prostøedía o
zmìnì nìkterých souvisejícíchzákonù.

K zahájenízjiš•ovacího øízenína výše uvedený zámìr nemámez vodohospodáøského
hlediskažádnépøipomínky.Sportovníareál bude napojenna stávajícíinženýrskésítì, mìstskou
kanalizacia mìstský vodovod.ZpracovánídokumentaceEIA nepovažujeme
za nutné.
Dokumentacisi ponecháváme
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Ing. PavelPospíšil
vedoucívodohospodáøského
oddìlení
Magaatr8t hl. m. P,...,
O~~r výsNvby
"8rltnsk'
nim. 2

Pr.".1 --

n.

Rozdìlovník
1) MHMP VYS/O3-spis
2) MHMP VYS/O3-Šv

Sídlo: Mariánskénám. 2, 110OI Praha I
Pracovištì a podatelna:Øásnovka8, 11015 Praha I
e-mail: Dagmar.Svecova@cityofprague.cz

tel.: +420-2-36001111
fax: +420-2-22312870

