1'

_4"
,;(~' :"
",,"im-'\{!.~~ -"

:

~~J,~'
, -""""'~";".'...

HLAVNí MÌSTOPRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí

Váš dopis zn.

È.j.
M HM P-145487 /2002/0lPNI/E

Vyøizuje/linka

Ing. Vaculová/4322

IAI

Datum
31.1.2003

031-2Nac

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

Název: SUPERMARKET

JULIUS MEINL
MARIÁNSKÁ, PRAHA 12 - KAMÝK

A

POLYFUNKÈNí

DÙM,

UL,

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, pøíloha è. 1
Prùmyslové zóny a obchodní zóny vèetnì nákupních støedisek o celkové výmìøe nad
3000 m2 zastavìné plochy; areály parkoviš• nebo garáží se zastavìnou plochou nad
1000 m2

Kapacita (rozsah) zámìru: Pøedmìtemnávrhuje stavba supermarketuJulius Meinl
a polyfunkèního domu v blízkosti køižovatkyulic Mariánská a U Kamýku.
Budova supermarketu je jednopodlažní, obdélníkového pùdorysu. Prostorové
schéma objektu polyfunkèního domu je øešeno na pùdoryse tupoúhlého úhelníku.
Vlastní objekt polyfunkèního domu je šestipodlažní.
Zastavìná plocha prodejny potravin je cca 2500 m2, zastavìná plocha polyfunkèního
domu pøedstavujepùdorysnì 805 m2.
K prodejnì potravin je navrženo parkovištì s kapacitou 77 stání. V suterénu
polyfunkèního domu je umístìno podzemní parkovištì s kapacitou 65 stání.
Charakter zámìru: Plánovaným zámìrem je stavba supermarketu Julius Meinl a
polyfunkèního domu na nároží ulic mariánská a U Kamýku.
Hlavní èástí supermarketu
je pøízemní velkoplošná
samoobslužná
prodejna
s technickým a sociálním zázemím. Parkovištì je umístìno pøed hlavním vstupem a
èásteènì pøed objektem prodejny. Vjezd a výjezd je navržen z ulice Mariánská.
Zásobování je zajištìno pomocí zásobovací rampy z ulice Mariánská.
Objekt polyfunkèního domu je èlenìn na dva bloky, každý má vlastní vstup. V parteru
objektu se nachází pasáž s plochami pro komerèní využití. V suterénu je navržen

.
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podzemní parkovištì, v pøízemí je navrženo technické a provozní zázemí celého
objektu a parkovací stání. Druhé až páté nadzemní podlaží jsou øešena jako bytové
jednotky. Šesté nadzemní podlaží je øešeno jako byty s terasami na ustupující støeše.

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrál ní území:

Zahájení:

bøezen2003

Ukonèení:

konec roku 2003

Praha
Praha
Praha 12
Kamýk

Oznamovatel: SPI - ULSF s.r.o.
I.P.Pavlova 11
Karlovy Vary 360 01
IÈD: 26325012

Souhrnné vypoøádánípøipomínek:
Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:
. Hlavní mìsto Praha
. Mìstská èást Praha 12
. Ministerstvo zdravotnictví
. Zvláštní orgán hl. m. Prahy - mìstský hygienik
. Odbor životního prostøedíMHMP
. Odbor výstavby MHMP
. Ing. Petr Hercik, pøedseda Spoleèenství vlastníkù jednotek, ul. Maøatkova
917 a 918, vyjádøení podepsáno 545 obèany,
. Družstvo vlastníkù domu Maøatkova916, vyjádøení podepsáno 79 obèany,
. Bytové družstvo Maøatkova 915, Josef Turek pøedseda pøedstavenstva,
vyjádøení podepsáno 43 obèany,
. Ing. Ivan Rádi, PhDr. Nadìžda Tremlová, Maøatkova917,
. 30. ZO ÈSOP "Troja", Doc. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., místopøedseda,
. Ing. Vladimír Všolek, Rùženínská 910/1,
. Zuzana Mayerová, Rùženínská 910/1,
. Jana Fajtová, Rùženínská 910/1.
Vyjádøení Èeské inspekce životního prostøedí nebylo pøíslušnému orgánu v zákonné
lhùtì doruèeno.
Požadavek podrobit zámìr dalšímu posuzování podle zákona è. 100/2001 Sb.
obsahovalo vyjádøení Doc. JUDr. Milana Damohorského, DrSc. v zastoupení
01/30.Z0 ÈSOP "Troja".
Hlavní mìsto Praha s pøedloženýmzámìrem nesouhlasí, požaduje jeho pøeøešení a
vypracování nového oznámení.
Jednotlivá vyjádøeníobsahují následující pøipomínkya podmínky k realizaci stavby:
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, IlO 01 Praha
Pracovištì: Øásnovka8, IlO 15 PrahaI
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Hlavní mìsto Praha nesouhlasí s pøedloženým zámìrem, požaduje jeho pøeøešení
ve smyslu dále uvedených pøipomínek a vypracování a pøedložení nového oznámení.
Hlavní mìsto požaduje zejména:

.

slouèit navrhované funkce do architektonicky kvalitnìjšího
funkèního celku,

.

doøešit dopravní øešení areálu dle pøíslušných norem a pøi respektování
podmínek vyplývajících z funkèního zatøídìní pøilehlých komunikací,
návrh dopravního øešení zpracovat na odpovídající úrovni v grafickém

.

.
.

.
.
.
.

mìstského

provedení,

komunikaèní plochy v rámci areálu øešitpouze v nezbytném rozsahu,
doložit kopii pøedávacího dopisu s požadovanými oficiálními dopravnìinženýrskými údaji zpracovanými Ústavem dopravního inženýrství,
uplatnit kvalitní stromovou zeleò uvnitøareálu a podél ulice Mariánská,
zaèlenit stávající hodnotnìjší

zeleò do sadových úprav,

provéstpodrobnýinženýrsko-geologickýprùzkum,
zvážit pøípadnáprotiradonová opatøení.

Mìstská èást Praha 12 s výše uvedeným zámìrem souhlasí za pøedpokladu, že
budou splnìny níže uvedené požadavky. Mìstská èást Praha 12 ve svém vyjádøení
požaduje:

.

rozšíøit pøíjezdovou

komunikaci

pro

zásobování

supermarketu,

vèetnì

vymezení odstavných ploch pro vozidla zásobování,

.

.
.
.

novì navrhnout 9 parkovacích míst, která jsou nevhodnì umístìna v prostoru
pro zásobování a pøi severní stranì supermarketu,
zachovat hodnotné døeviny v severozápadní èásti øešeného území,

doložit dosažení minimálních ploch zelenì (koeficient zelenì) ve funkèních
plochách (SVM a OV),

terminologii týkající se odpadù použít v souladu se zákonem è. 185/2002 Sb.,
o odpadech.

Ministerstvo zdravotnictví požaduje, aby v tomto pøípadì bylo respektováno
stanovisko místnì pøíslušného orgánu ochrany veøejného zdraví (mìstský hygienik,
Praha).
Mìstský hygienik se zámìrem souhlasí a odkazuje na již vydané kladné stanovisko
k dokumentaci pro územní øízení a prokáže-Ii se reálnost a úèinnost navržených
akustických opatøení nemá zvláštní orgán hl.m.Prahy z hlediska zákona è.100/2001
Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí dalších pøipomínek.
Pøesto mìstský hygienik ve svém stanovisku vydaném pro úèely územního øízení
konstatuje, že objekt supermarketu a bytového domu je nevhodnì umístìn v blízkosti
køižovatky ulic Mariánská a U Kamýku. Zásobovací rampa je nevhodnì navržena do
blízkosti obytných objektù.
Pøedložená hluková studie dále poukazuje na vysoké pøekraèování povolených limitù
pro hluk z dopravy v denní i noèní dobì v dané lokalitì.
Mìstský hygienik požaduje, aby dokumentace pro stavební øízení obsahovala:
. podrobné vyhodnocení hluku ze stavební èinnosti vèetnì pøípadných návrhù
na jeho omezení na pøípustné hodnoty vnì i uvnitø objektù pro bydlení,
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.
.

.
.

.

podrobné vyhodnocení hluku všech stacionárních zdrojù, vèetnì zásobování,
umístìných vnì i uvnitø obou objektù vèetnì návrhù na jejich akustickou
úpravu tak, aby byly splnìny povolené limity,
návrh akustických úprav polyfunkèního domu, které zajistí dodržení limitù
hluku z dopravy uvnitø obytných místností pøi zachování dostateèné výmìny
vzduchu,
uzavøená zásobovací rampy musí být øešena tak, aby nedošlo k nasávání
plynù do prostor prodejny,
spínání odtahových ventilátorù pro vìtrání garáží musí být øešeno èasovým
spínaèem nebo èidlem na CO v pøípadì manipulace s vjezdovými vraty,
návrh úklidové komory pro výrobní prostory a vlastní prodejnu.

Odbor životního prostøedí MHMP zaujímá následující stanovisko:

.

.

orgán

ochrany

ovzduší

nemá

k pøedloženému

zámìru

pøipomínek

a

konstatuje, že není nutné komplexní posouzení vlivù zámìru na životní
prostøedív dalších stupních procesu EIA.
orgán ochrany pøírodya krajiny má tyto pøipomínky:
- v oznámení není specifikován rozsah kácení døevin rostoucích mimo les a
chybí návrh sadových úprav. Nelze tedy posoudit, zda je dostateènì
kompenzována ekologická újma, která vznikne jejich pokácením,
- v oznámení nelze provést kontrolu výpoètu koeficientu zelenì. Pøedložená
situace postrádá legendu a má malou vypovídací schopnost,
- návrh nepoèítá s ozelenìním støechy objektu prodejny.
Výše uvedené nedostatky nepovažuje orgán ochrany pøírody a krajiny natolik
zásadní, aby bylo nutné pokraèovat v procesu EIA.
Dokumentace pro územní bude obsahovat zejména návrh sadových úprav
v mìøítku 1:500 s vyznaèenými rabátky, inženýrskými sítìmi a legendou.

Odbor výstavby MHMP k zahájení zjiš•ovacího øízení na uvedený zámìr nemá
z vodohospodáøského hlediska žádné pøipomínky. Upozoròuje však na nutnost
obrátit se pøi zpracování projektové dokumentace na správce Generelu odvodnìní
hl.m.Prahy, kterým je Pražská vodohospodáøská spoleènost a.s. s žádostí o
poskytnutí podkladù.

Ing. Petr Hercik, pøedseda Spoleèenství vlastníkù jednotek, Maøatkova 917 a
918 zaslal pøíslušnému úøadu petici, kterou podepsalo 545 obèanù. Petice
obsahovala následující pøipomínky:

.

.
.
.
.

.

plochy obèanské vybavenosti

(OV) podle územního plánu jsou v této lokalitì

nevhodné pøedevšímvzhledem k jejich velikosti a nedostatku zelenì,
navrhovaná stavba je pøedimenzovaná,
exhalace a hluk budou poškozovat zdraví a psychický stav obyvatel pøilehlé
zástavby,
sadové úpravy jsou øešeny ve prospìch novì navrhovaného polyfunkèního
domu na úkor domù souèasných,
stávající plochy zelenì se vzrostlými stromy budou nahrazeny zásobovací
komunikací a 3,5 m vysokou protihlukovou stìnou,
již v souèasné dobì byly pokáceny dva støíbrnésmrky v sousedství rodinného
domu ulice Mariánská,
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.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.

navrhovaná stavba zpùsobí zastínìní objektù v ulici Maøatkova, které již
v souèasné dobì trpí nedostatkem svìtla vzhledem k orientaci na severní
stranu,
v bezprostøední blízkosti se nachází nìkolik supermarketù, proto tvrzení, že
se zlepší nabídka obchodù v okolí je neopodstatnìná,
nárùstem více než 500 vozù dennì dojde k ochromení dopravy zejména
v ulici Mariánská,
projekt neumožòuje obèanùm nejkratší možný pøístup na autobusovou
zastávku,
navrhovaný projekt ještì více zhorší nedostateèné parkovací možnosti,
navrhované parkovištì je situované do blízkosti dìtského høištì,
navrhovaný supermarket, který je plánovaný v tìsné blízkosti obytného domu
v ulici Maøatkova a automobily parkující v této ulici urychlí šíøení pøípadného
požáru,
navrhovaná protihluková bariera zvýší hlukové zatížení v pøilehlých domech,
protìjší vilové zástavbì ulice Mariánská a ve výškovém domì v ulici
Rùženínská,
okna s hlukovì izolaèními vlastnostmi budou instalována pouze v objektu
navrhovaného polyfunkèního domu, na souèasné obyvatele není brán zøetel,
z dùvodù složitých hydrogeologických pomìrù v posuzovaném území nebyl
realizován již pøedchozíprojekt,
v místì plánovaného polyfunkèního domu byl døíve rybník, jehož zavezením
došlo k narušení rovnováhy spodních vod, což má ve svém dùsledku
negativní vliv na statiku pøilehlýchbudov,
realizací zámìru se všemi jeho vlivy na životní prostøedí dojde k poklesu cen
souèasných bytù,
zájmy investorské spoleènosti SPI-ULSF s.roo. jsou v naprostém rozporu se
zájmy obyvatel této èásti Prahy.

Ing. Petr Hercik a další obyvatelé z bezprostøedníhookolí dále požadují:
. pøed domy v ulici Maøatkova vysadit izolaèní zeleò, která bude sloužit
k ochranì zdraví obyvatel proti nadmìrnému hluku,
. odbornì posoudit statiku domu v ulici U Kamýku, která mùže být narušena
pùsobením vysoké hladiny spodní vody,

.

.

rozšíøit slepou ulici Maøatkova o zpevnìnou

parkovací plochu,

vybudovat chodník k zastávce autobusu è.198 pøi Mariánské ulici.

Družstvo vlastníkù domu Maøatkova 916 a Bytové družstvo Maøatkova 915 ve
svém vyjádøení podepsaným 122 obyvateli upozoròuje na nìkolik skuteèností:
. již v minulosti docházelo v dané lokalitì k neuváženým krokùm v èetnosti
zástavby a ubírání zelených ploch,
. zámìr je pøedimenzovaný,
. navrhované stavby zpùsobí zastínìní okolních objektù v ulici Maøatkova a
pøispìjí k pocitùm stísnìnosti,
. náhrada pokácených stromù bude realizována pouze ve prospìch novì
navrhovaného polyfunkèního domu,
. stávající zeleò definitivnì zmizí ve prospìch nemovitostí a komunikací,
. zámìr výraznì zhorší parkovací možnosti obyvatel ulice Maøatkovy,
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka8, 110 15 Praha1
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.

.

již nìkolikrát byl vznesen požadavek na rozšíøení Maøatkovy ulice, zejména
kvùli bezproblémovému pøíjezdu požárních vozidel,
ulice Mariánská je již v souèasné dobì jak dopravnì tak hlukovì pøetížena,
nová zástavba povede k dalšímu nárùstu hlukového zatížení a nehodovosti,
zámìr
pøedkládá komplikovaný
pøíchod k zastávkám
autobusù, jejich
dostupnost se podstatnì zhorší,
vìtší dopravní zátìž pøilehlých komunikací,startování
a parkování vozidel,
permanentní pøíjezdy a stání zásobovacích vozidel již od èasných ranních
hodin pøispìje k dalšímu zneèištìní ovzduší a hluènosti v tìsné blízkosti bytù
ulic Maøatkova 916 a 917,
navrhované parkovištì je situováno v tìsné blízkosti dìtského pískovištì,
hydrogeologické pomìry v posuzovaném území jsou složité
a vzhledem
k nehomogennímu podloží nevhodné pro výstavbu,
v nejbližším okolí se nachází dostateèné množství supermarketù a obèanské

.

vybavenosti,
zámìr je øešen jen v jedné variantì,
zájmy investorské spoleènosti jsou v rozporu se zájmy obyvatel v této èásti

.

.

Prahy,

na názor obyvatel nebyl brán zøetel.
Pan Ing. Ivan Rádi a paní PhDr. Nadìžda Tremlová ( Maøatkova 917, 918) se
zámìrem zásadnì nesouhlasí z nìkolika hledisek:
. zámìr je nevhodnì umís•ován v tìsné blízkosti stávající zástavby, což
zpùsobí její další zastínìní,
. provoz supermarketu a zejména pak zásobovací rampy zpùsobí další nárùst
hlukového zatížení v lokalitì,
. vìtší dopravní zatížení na pøilehlých komunikací a novém parkovišti pøispìjí
k dalšímu zatížení ovzduší,
. zastavìní volného prostoru znemožní proèiš•ování ovzduší,

.

.
.

.
.

.
.

v oznámení není patrné kde bude skladován odpad než bude odvezen a
jakým zpùsobem bude zabránìno zápachu a výskytu hmyzu a hlodavcù,
oznámení neøeší pìší propojení ulice Maøatkova se zastávkami autobusù na
ulici Mariánská,
dopravní situace, zejména doprava v klidu v ulici Maøatkova je již v souèasné
dobì katastrofální, pøi pøípadném požáru není možný pøístup zásahovým
vozidlùm,

v oznámení chybí odborné posouzení zámìru od dopravního inspektorátu,
oznámení
služby,

neøeší problematiku

požární ochrany

a integrované

záchranné

navrhovaný zámìr je pøedimenzovaný a nevhodný z hlediska urbanistické
koncepce,
realizací zámìru dojde k prohloubení zdravotních problémù obyvatel,

realizací zámìru dojde ke znehodnocení majetku obèanù, zejména finanèního
ohodnocení.

Doc.JUDr. Milan Damohorský, DrSc., za výbor 01/30. ZO ÈSOP "Troja" ve svém
vyjádøení požaduje komplexní posouzení vlivù na životní prostøedí.
Upozoròuje na skuteènost, že oznámení je zpracováno velmi obecnì, nedotýká se
vlastní lokality a obsahuje øadu neurèitostí. Jedná se pøedevším o nedostateèné
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zhodnocenívýskytu chránìných druhù rostlin a živoèichù, vlivu na podzemní vody,
vlivu na stav porostù, vlivu na dopravní obslužnost a zdraví obyvatel.

Ing. Vladimír Všolek (Rùženínská 910/1) vyjádøil zásadní nesouhlas s realizací
navrhovaného zámìru z dùvodu nadbyteènosti zámìru v dané lokalitì a
jednoznaènì nepøíznivýchvlivù stavby na životní prostøedí(exhalace, hluk, zastínìní
okolní zástavby).
Paní Zuzana Mayerová (Rùženínská
910/1) upozoròuje na pøedimenzovanost
navrhované stavby a nadmìrné hlukové a imisní zatížení, které se projevuje již
v souèasné dobì.
Dále uvádí, že navržená ochranná zeï bude funkèní pro novou stavbu, ale neochrání
stávající bytovou zástavbu.
Upozoròuje na skuteènost, že v místì plánované stavby v minulosti existoval rybník a
v lokalitì je vysoká hladina spodní vody. Realizací stavby dojde k nepøedvídatelnému
ovlivnìní proudìní spodní vody, která by mohla poškodit okolní stavby.
Doporuèuje lokalitu využít pro vysazení zelenì nebo pro zøízení stavby odpovídající
svými rozmìry zájmovému území.
Paní Jana Fajtová
(Rùženínská 910/1) dùraznì protestuje proti navrhovanému
zámìru. Dùvodem je již v souèasné dobì narušené životní prostøedí v dùsledku
intenzivní dopravy a vysoké hustoty osídlení.
Upozoròuje, že zejména akustická situace je velmi negativnì ovlivnìna a výstavbou
zámìru dojde k dalšímu navýšení hlukového zatížení. Dodává, že navrhovaná
protihluková zeï ochrání pouze objekty v bezprostøední blízkosti, ale na širší okolí
vliv mít nebude.

Závìr:
Zámìr "Supermarket Julius Meinl a polyfunkèní dùm, ul. Mariánská, Praha 12 Kamýk" naplòuje dikci bodu 10.6, kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedí. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován
podle citovaného zákona.

Na základì zjiš•ovacího øízení provedeného podle § 7 citovaného zákona dospìl
pøíslušnýúøadk závìru, že zámìr

SupermarketJulius Meinl a polyfunkèní dùm, ul. Mariánská,
Praha 12 - Kamýk

bude

posuzován

podle citovaného zákona, nebo• oznámení dostateènì neprokázalo zda a v jakém
rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedía obyvatelstvo.

-

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

tel.: +420-236001 111
fax: +420-236007 074
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Pøíslušný úøad požaduje zpracovat dokumentaci vlivu zámìru na životní prostøedí
(dále jen dokumentace) dle pøílohyè. 4 k citovanému zákonu a pøizpracování:
. dostateèným zpùsobem prokázat vhodnost posuzovaného zámìru z hlediska
kapacity, objemu a dopravního øešení stavby ve vztahu k únosnosti vlivù na
životní prostøedí a zdraví obyvatelstva, zejména s ohledem na nadlimitní
akustickou situaci v dané lokalitì,
. zohlednit charakter lokality a konkrétní podmínky v území pøi návrhu
vegetaèních úprav (uplatnìní kvalitní stromové zelenì podél ulice Mariánská,
zachování maximálního poètu vzrostlých stromù, ozelenìní støechy objektu
prodejny) vèetnì doložení dodržení podílu ploch zelenì (koeficient zelenì) na
pozemcích investora,
. posoudit geologické, hydrogeologické a inženýrskogeologické pomìry
s ohledem na složité základové pomìry,
. dopravní øešení upravit v souladu se zásadami dopravního projektování dle
pøíslušných norem pøi respektování podmínek vyplývajících z funkèního
zatøídìní pøilehlýchkomunikací,
. dopravní vztahy v území doplnit o podrobnìjší øešení pìšího propojení
s okolím,
. vyhodnotit vliv navrhované stavby na oslunìní okolních budov, pøípadnì
vyhodnotit i vliv navrhované protihlukové stìny na oslunìní okolních budov,
. vyhodnotit vliv navrhované stavby na zdraví obyvatelstva v pøedmìtném
území,
. zabývat se dalšími pøipomínkamiuvedenými v obdržených vyjádøeních.
Pøíslušný úøad dále navrhuje zpracovat vyhodnocení pro variantní øešení zámìru,
která se budou lišit velikostí, kapacitou, umístìním i s ohledem na platný Územní
plán sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy a pøi hodnocení zohlednit minimalizaci
negativních vlivù na životní prostøedí a obyvatelstva.

Ve smyslu § 7 odst. 6 citovaného zákona a s ohledem na poèet dotèených správních
úøadù a dotèených územních samosprávných celkù stanovuje pøíslušný úøad
pøedložit 10 vyhotovení dokumentace.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených or~ánù ~ráVY'
pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.
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JUDr. Helena Dob i a š o v á
øeditelkaodboru

Magistr6t hl. m
odbor f.lvotnlho J
Mmrlánské nám
Praha 1 ---
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Pøílohy: vyjádøení hlavního mìsta Prahy
vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení
vyjádøení

MÈ Praha 12
Ministerstva zdravotnictví
zvláštního orgánu hl. m. Prahy - mìstského hygienika
odboru životního prostøedí MHMP
odboru výstavby MHMP
Ing. Petra Hercika, pøedsedy Spoleèenství vlastníkù jednotek, ul.
Maøatkova 917 a 918,
Družstva vlastníkù domu Maøatkova 916,
Bytového družstva Maøatkova 915,
Ing. Ivana Rádia, PhDr. Nadìždy Tremlové, Maøatkova 917,
30. ZO ÈSOP "Troja" , místopøedsedy Doc. JUDr. Milana
Damohorského, DrSc.,
Ing. Vladimíra Všolka, Rùženínská 910/1,
Zuzany Mayerové, Rùženínská 910/1,
Jany Fajtové, Rùženínská 910/1.

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Prnha1
Pracovištì:Øásnovka8, 110 15 Praha1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-236 001111
fax: +420-236 007 074

Hlavní mìsto Praha
RADA HLAVNíHO MÌSTA PRAHY

USNESENl
Rady hlavního mìsta Prahy
èíslo 0035
ze dne 21.1.2003

dùm. ul. Mariánská. Praha 12"

Rada hlavního mìsta Prahy

schvaluje
vyjádøení hlavního mìsta Prahy k zahájení zjišfovacího øízení dle zákona è. 100/2001
Sb., o posuzování vlivu na životní prostøedí pro zámìr "Supermarket Julius Meinl a
polyfunkèní dùm, ul. Mariánská, Praha 12", uvedené v pøílozeè. 1 tohoto usnesení

ukládá
1. sekci Útvar rozvoje hlavního mìsta Prahy
1. postoupit alP MHMP vyjádøení hl. m. Prahy dle bodu I. tohoto usnesení
Termín: 22. 1.2003

MUDr. Pavel Bém
primátor hl.m. Prahy

Ing. Jan Burgermeister
námìstek primátora hl.m. Prahy

Pøedkladatel: radní Gregar
2875
Provede:
sekce Útvar rozvoje hlavního mìsta Prahy
Na vìdomí:
odbory MHMP

~

PøílohaÈ. 1 k usneseniRa~ HMP È. 0035ze dne 21. 1.2003

Vyjádøeníhl. m. Prahy k "Oznámení" podle pøílohyè. 3 zákonu 100/2001Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí pro zámìr "Supermarket Julius Meinl a
polyfunkèní dùm, ul. Mariánská, Praha 12"

Z hlediska urbanistické koncepce je pøedložený zámìr na výstavbu pøízemní budovy
velkoplošné samoobslužné prodejny a samostatné polyfunkèní budovy na nároží ulic
Mariánské a U Kamýku z funkèního hlediska v souladu s platným ÚPn hlavního mìsta
Prahy, plocha nese oznaèení SVM - smíšené území mìstského typu.
Z urbanistického hlediska je však zámìr, tak jak byl pøedložen, nepøijatelný, jde zcela proti
snahám o regeneraci sídliš•. Pohledovì i významovì exponované místo na nároží ulic by si
zasloužilo velkorysejší zámìr, který by slouèil navrhované funkce do architektonicky
kvalitnìjšího mìstského polyfunkèního celku, nejlépe s parkovacím prostorem v podzemí.
Vìtší pozornost by mìla být vìnována parteru øešeného území ve smyslu komplexního
zlepšení vazeb na stávající zástavbu a celé øešení by mìlo vložit do území nové kvality a
nepotvrzovat svou koncepcí stávající stav typicky sídlištního zpùsobu zástavby. Navržený
zpùsob využití lokality nemá úroveò odpovídající významu místa, proto jej hlavní mìsto
Praha požaduje pøeøešit.

Z dopravního
pøipomínky:

hlediska má hlavní mìsto Praha k pøedloženému oznámení následující

Pøedložené dopravní øešení areálu s napojením na Mariánskou ulici vykazuje èetné závady
a je zpracováno nedostateèným zpùsobem. Dopravní øešení areálu je tøeba upravit
v souladu se zásadami dopravního projektování dle pøíslušných norem pøi respektování
podmínek vyplývajících z funkèního zatøídìní pøilehlých komunikací. Upravený návrh je
tøeba øádnì okótovat a doplnit o výškové øešení. Návrh požadujeme zpracovat na
odpovídající úrovni v grafickém provedení s barevným rozlišením vozovek, chodníkù a ploch
zelenì. Komunikaèní plochy v rámci areálu je tøeba øešit se zøetelem na minimalizaci jejich
nezbytného rozsahu. Návrh bude doložen na situaci s polohopisnými a výškopisnými údaji
souèasného stavu v mìøítku 1 :500.
V dokumentaci je tøeba uvést, na základì jakých pøedpokladù bylo stanoveno pøitížení
jednotlivých úsekù komunikaèní sítì zdrojovou a cílovou dopravou navrhované zástavby.
Obr. È. 1 (str. 24-25 dokumentace) obsahuje hodinové hodnoty automobilového zatížení
v prostoru køižovatky Mariánská - U Kamýku v roce 2000. Není zøejmé z jakých podkladù
byly tyto hodnoty odvozeny.
Tab. B 4 na str. 27 dokumentace uvádí uvažované poèty pøíjezdù vozidel do areálu za den.
Pøedpokládáme, že tím jsou myšleny jednosmìrné pohyby a tudíž celkový poèet vyvolaných
jízd zdrojové a cílové dopravy bude dvojnásobný.
Pro potøeby dokumentace

EIA je tøeba vycházet z oficiálních

údajù zatížení komunikaèní

sítì pro všechny posuzované èasové horizontyI které poskytuje a zpracovává Ústav
dopravního inženýrství a MHMP-SURM. V dokumentaci proto požadujeme
pøedávacího dopisu s požadovanými oficiálními dopravnì-inženýrskými
údaji.
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doložit

kopii

Uvnitø areálu a podél ul. Mariánské doporuèuje

hl m. Praha uplatnit kvalitní stromovou

zeleò.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny nemá hlavní mìsto Praha k pøedloženému zámìru
žádné pøipomínky a pouze doporuèuje zaèlenit nìkolik kvalitnìjších stromù (smrky,
vejmutovka) do sadových úprav.

Z hlediska mìstské
území naplnìny.

zelenì

bez pøipomínek. Podíly zelenì jsou v rámci polyfunkèních

Z hlediska ochrany zemìdìlské pùdy bez pøipomínek. Hlavní mìsto Praha konstatuje, že
lokalita se nachází uvnitø souèasnì zastavìného území, v souèasné dobì je nevyužívána.
Pozemky nejsou souèástí zemìdìlského pùdního fondu, není však uvedeno zaøazení
pozemkù podle evidence katastru nemovitostí. Z hlediska ochrany ZPF je uvedený zámìr
v souladu s platným ÚPn HMP a neznamená žádný negativní vliv.

Z akustického hlediska hlavní mìsto Praha konstatuje, že k pøedloženému hlukovému
posouzení nemá zásadní pøipomínky.

Z hlediska ochrany ovzduší bez pøipomínek.Území, ve kterém se navrhuje výstavba
obchodního centra a polyfunkèníhodomu na Mariánské ulici v Praze 12 lze považovat
za imisnì ménì zatížené. Kvalita ovzduší nebude podle výsledkù modelování ATEM
pøekraèovatimisní limity pro prùmìrné roèní limity koncentrací NO2 ani benzenu.
Po výstavbì objektu lze oèekávat pouze lokální a málo významné zmìny imisní zátìže
v bezprostøedním
okolí areálua podél pøíjezdových
tras. Studiedokazuje,že po uvedení
obchodníhocentra do provozu nebude docházet k pøekraèováníimisních limitù, protože
nepatrné zvýšení imisní zátìže po zprovoznìní nezvýší souèasný stav koncentrace
škodlivinnad stanovenélimity ani v budoucnu.

Z hlediska nakládání s odpady hlavní mìsto Praha konstatuje, že kapitola je zpracována
uspokojivì, udává vyèerpávající seznam odpadù, které budou vznikat v prùbìhu stavby i
provozu obou budov. Velmi podrobnì
se též zabývá návrhem takového nakládání
s odpady, aby jejich negativní vliv na životní prostøedí byl minimalizován. Prioritu má
omezování vzniku odpadù, dále jejich opìtovné
využívání, recyklace materiálová èi
energetické využití a na posledním místì skládkování. Eventuální kontaminace pùdy
v dotèené lokalitì bude øešena, stejnì jako prevence kontaminace pùdy v dùsledku havárie
pøi stavbì nebo provozu budov, pøípadnì odstranìní následkù takovýchto havárií, pokud
k nim dojde.

Z geologického
hlediska hlavní mìsto Praha konstatuje, že dokumentace je zpracována
v dostateèném
rozsahu.
Hlavní mìsto
Praha upozoròuje,
že je nutné uvažovat
s provedením protiradonových opatøení, nebo• zájmové území spadá do støední kategorie
radonového rizika. Vzhledem ke složitým geologickým a hydrogeologickým
pomìrùm je
tøeba provést podrobný inženýrskogeologický prùzkum.
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Z hlediska zásobování vodou hlavní mìsto Praha konstatuje, že navržené øešenínení
v rozporus koncepcízásobovánívodou a souhlasís platným ÚPn hl. m. Prahy.
Z hlediska odkanalizování a vodních tokù hlavní mìsto
dokumentace je zpracována v dostateèném rozsahu.

Z hlediska zásobování

Praha konstatuje, že

teplem bez pøipomínek.

Z hlediska zásobování zemním plynem bez pøipomínek.

Z hlediska zásobování

elektrickou

energií bez pøipomínek.

Z hlediska telekomunikací bez pøipomínek

Po seznámení se všemi okolnostmi uvedenými v pøedloženém "Oznámení" hlavní mìsto
Praha nesouhlasí s pøedloženým zámìrem, požaduje jeho pøeøešení ve smyslu výše
uvedených pøipomínek a vypracování a pøedložení nového "Oznámení".

Hlavnímu mìstu se jedná pøedevšímo:
- slouèení navrhovaných funkcí do architektonicky kvalitnìjšího mìstského
polyfunkèního celku, dopravní øešení areálu s napojením na Mariánskou ulici,
které vykazuje èetné závady a je zpracováno nedostateèným zpùsobem,
- ùpravu dopravního øešeníareálu, které je tøeba sladit se zásadami dopravního
projektování dle pøíslušných norem, pøi respektování podmínek vyplývajících
z funkèního zatøídìní pøilehlých komunikací,
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Oznámenízámìru podle §6 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzovánívlivù na
životní prostøedí,stavby Supermarket Julius Meinl a polyfunkèní dùm, ul.
Mariánská, k.ú. Kamýk (dále jen Oznámení)oznamovateleSPI - ULSF spol.
s r. o., I.P. Pavlova 11, Karlovy Vary
2. požaduje
2.1. rozšíøenípøíjezdovékomunikacepro zásobovánísupermarketu vèetnì vymezení odstavné plochy pro vozidla zásobování
2.2. novì navrhnout 9 parkovacíchmíst, která jsou nevhodnì umístìna v prostoru
pro zásobovánía pøi severnístranì supermarketu

2.3. zachovat hodnotné døeviny v severozápadní èásti øešenéhoúzemí
2.4. zohlednit ve výpoètu splnìní minimálního podílu ploch zelenì v dotèených
funkèních plochách, tzv. koeficientu zelenì, v pøípadì realizace výše uvedených
doporuèení
2.5. v Oznámení uvést terminologii týkající se odpadù do souladu se zákonem è.
185/2002 Sb., o odpadech

1

I.
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taje zpraconlie

100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, stavby
Supermarket Julius Meinl a polyfunkèní dùm, ul. Mariánská, k. ú.
Kamýk
Rada mìstské èásti
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3. ukládá
Ing. Petru Vladykovi - vedoucímuodboru životního prostøedía dopravy, zajistit doruèení znìní tohoto usnesenívèetnì dùvodové zprávy odboru životního prostøedíMagistrátu hl. m. Prahy
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Termín: 17.1.2003

Petr Hána
starosta

~tt•AMÁJ

JUDr. Helena Chudomelová
zástupce starosty

Ing.

Pøedkladatel:
Zpracovatel:

Jandová
Ing.

Hana

Vladyka

- zástupce

Petr
RNDr.
Ing.

Na vìdomí:

JUDr.

Helena

Dobiášová,

Petr

Vladyka,

vedoucí

- vedoucí
Milena

Dagmar

Magistrátu

odboru

životního

OŽPD
Ježková

Sklenáøová

Ing. Hana
øeditelka
odboru

prostøedí
Ing.

starosty

hl.

Marková
životního
m.

Prahy

prostøedí
dopravy

2

a

Dùvodová zpráva:

Mìstská èást Praha 12jako dotèenýúzemní samosprávnýcelek obdrželaod odboru životního
prostøedíMagistrátu hl. m. Prahy k vyjádøeníOznámenízámìru stavby SupermarketJulius Meinl a
polyfunkèní dùm, ul. Mariánská,k.ú. Kamýk. Zámìr je podrobenzjiš•ovacímu øízenípodle zákona
è; 100/2001Sb., o posuzovánívlivù na životní prostøedí.Informacebyla zveøejnìnana úøednídesce
UøadumìstskéèástiPraha12v termínu od 16.12.2002 do 16.1.2003.
Rada mìstské èásti Praha 12 ve svém usneseníè. 88.06.02ze dne 1.10. 2002 s návrhemna
umístìní výšeuvedenéstavbysouhlasila.
Stavbaje situovánana pozemkujihovýchodnì od køižovatkyMariánská ulice - U Kamýku.
Areál supemarketu
je koncipovánjako obèanskávybavenost,polyfunkèní dùm bude sloužit pøevážnì
pro bydlení a drobné komerèní aktivity. V posuzovanédokumentacijsou konkretizoványvšechny
závažnévlivy stavby na životní prostøedí.Ze závìru zpracovanéhooznámeníje patrné, že stavba
pøedstavuje
urèitý zásahdo stávajícímìstské zástavbya v nìkterých charakteristikáchmá negativní
vliv na své okolí. Realizacíopatøenínavrhovanýchv kapitole Opatøeník prevenci,vylouèení,snížení,
popøípadìkompenzacenepøíznivýchvlivù na životní prostøedílze tyto vlivy minimalizovat.
Proto doporuèujemerozšíøit pøíjezdovoukomunikaci pro zásobovánísupermarketu,vèetnì
vymezení odstavné plochy pro vozidla zásobovánía dále pøedložit nový návrh na umístìní
9 parkovacíchstání, která jsou nevhodnì umístìna v prostoru pro zásobovánía pøi severní stranì
supermarketu.
Upozoròujeme,že výpoèty koeficientù zelenì (stanovují minimální podíl ploch zelenì ve
funkèních plochách), které vycházejí z regulativù uvedenýchv Územním plánu hl. m. Prahy pro
jednotlivá funkèní území, v kterých je øešenéúzemí, vycházejí z rozdílných výmìr øešenéplochy.
výpoèty nedostateènìprokazují, zda je tento minimální podíl ploch zelenì ve dvou funkèních
plochách(smíšenémìstskéhotypu a všeobecnìobytné)splnìn.
Pokud se týká posouzení vlivu objektù na krajinu (charakter mìstské èásti), je objekt
polyfunkèníhodomuhodnocenjako pøínosný.
Upozoròujeme,že v pøedloženédokumentacije chybnì používán pojem komunální odpad
v souvislosti s odstraòovánímodpadu vznikajícího èinností právnických osob a fyzických osob
oprávnìných k podnikání. Pojem komunální odpad je definován v zákonì è. 185/200I Sb.,
o odpadech,jako odpadvznikající na území obce výluènì èinnostífyzických osob. Pro tento odpad
platí zcela jiný režim než pro odpad vznikající èinností právnických osob a fyzických osob
oprávnìnýchk podnikání.

Pøíloha:SupermarketJulius Menl a polyfunkènídùm, ul. Mariánská- Praha12,Oznámenízámìru
podle § 6 zákonaè. 100/2001Sb.,o posuzovánívlivù na životní prostøedí
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Magistrát hlavního mìsta Prahy
ruDr. HelenaDobiášová
øeditelkaodboru životního prostøedí
Mariánskénám. 2
11001 Praha 1

P9iilIli&l~

Vašezn.:
MHMP-145487/2002/
02P7Vf/EfA/031-1N ac

Našezn.:
HEM-3212-12.12.02/3503

V Prazedne
7.12.2002

Vyøizuje

ing. Veselý

Vìc: Posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona è. 100/2001 Sb.
zjiš•ovacího øízenízámìru zaøazeného
v kategorii II

-

zahájení

Obdrželi jsme od vás kopii oznámenípodle pøílohy è. 4 k zákonu è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù, o
podrobení zámìru "Supermarket Julius Meinl a polyfunkèní dùm, ul. Mariánská, k.ú.
Kamýk" zjiš•ovacímu øízenípodle § 7 zákona.
I

K tomuto oznámení sdìlujeme, že požadujeme,l.abyv tomto pøípadì bylo z hlediska
znalosti místních pomìrù pøi posuzovánístavby podle i~kona è. 100/2001Sb. respektováno
stanoviskomístnì pøíslušn.ého
orgánuochranyveøejnéhozdraví.
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MESTSKY HYGIENIK
Magistráthl.m.Prahy
odbor životIúhoprostøedí
ing.Vaculová
Mariánské nám. 2. Praha

PotellislO

èj.: 11873/02/PO4- HK/Dr. Èem.
dne23.12.2002
Vìc: Magistráthl.m.Prahy,odbor životníhoprostøedí,Mariánskénám. 2, Praha 1 "Supennarket
Julius Mein1 a poly•unkèní dùm Mariánská,k.ú. Kamýk..Praha 12" zjiš•ovací øízenídle §7
zákonaè. 100/2001Sb.,posuzování
vlivù na životníprostøedí-stanovisko.
Dne 13.12.2002jsme obdrželi oznámení o zahájení zjišt'ovacího øízení Magistrátu
hl.m.Prahy~ odboru životního prostøedí~!vfariánské nám.2~ Praha 1
èj. rvrnMP
14548712002/0ZP/VI/EIAze dne 10.12.2002 k zámìru ~~Supermarket
Julius Meinl a
POlyfunkènídùm Mariánská.k.ú. Kamýk~Praha 12" ve smyslu§6~odst. 4 §16 odst.3 a 4 cit.
zákona.
K '\i)'še uvedenémusdìluji, že mìstský hlgienik již vydal k této akci kladné stanovisko
dne 5.12.2002pod èj. 10724/02PO4-HK/Dr.Celò~jehož kopii piikládám.K projednávánídle
zákona È. 100/2001 Sb.~ o posuzovánívlivù na životní prostøedív pøípadì~že se prokáže
reálnosta úèinnostnavrženvch
. akustických
. Opatøení.. není_del~ích
HLAVN øi~omínek.
MESTOPRAHA

f

zvláštm orgán hí~vmhomesta
Prahy

M~STSKYHYGIENIK
~'--"""""',-

-~~=ic

1'-

!fiiII181-

/:

~~ 1~~g'~~e~U-":?~
zástupc~
mìstského
hygienika

Pøíloha:2" listv
.
Kopie: OZP MìHS 4,11,12
Vyfizuje: Polanecká,telefon:261006350
Síd1o:Jasmínová2905/37,10600 Praha 10, tel.: 272653831,fax: 272655589, e-mail:hygíena@:zris.mepnet.cz
Pracovištì:A.Staška80, 140 00 Praha 4, tel.: 261260537, fax: 261261681, e-mail: hvRienaD4sekr@budetovícka.cz
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HLA VNÍ MÌSTO PRAHA
MAGIsrRÁT HLAVNÍHo MÌSTA PRAHY
ODBOR VÝSTAVBY

Odbor životníhoprostøedíMHMP
Ing. Vaculová
~

L

Vyøizuje/linka
Ing.Švecová/4364

Praha
3.1.2003

Vìc: Zahájení zjiš•ovacího øízenízámìru "Supermarket Julius Meinl a polyfunkèní
dùm, uL Mariánská, k..ú. Kamýk" zaøazenéhov kategorii n pøllohy è. 1 zákona
È. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých
souvisejícíchzákonù.
Pøedmìtemzámìruje stavbaareálusupermarketua polyfunkèníhodomu,který budesloužit
pro bydlení a drobné komerèníaktivity. Sou~ zámìru je výstavbaparkovištì a podzemních
garáží.Stavbasi vyžádápøeložkuvodovodnfuoøadu.
Stavbabude napojenana stávajícímìstskou kanalizacia mìstský vodovod. Pøizpracování
projektovédokumentaceje nutno se obrátit na správceGenereluodvodnìní hl.m. Prahy,kterým
je ~á
vodohospodáøská
spoleènosta.s.,s žádostío poskytnutípodkladù.
ZpracovánídokumentaceE.IA z hlediskavodohospodáøského
nepožadujeme.
Dokumentacisi ponecháváme.

I~ L~ ~~íšil
vedoucí vodohospodáøskéhooddìlení

Rozdìlovník

Magistrát h.J.m. Prahy
Odbor výstavby
Mariánsk6 nám. 2
Praha 1
/4/

1) MHMP VYS/O3-spis
2) MHMP VYS/O3-Šv

Sídlo: Mariánskénám. 2, 11001 Praha1
Praoovištìa podatelna:Øásnovka8,11015 Praha1
e-mail: Dagmar.Sveoova@cityotprague.cz

tel.: +420-2-3600IiII
fax: +420-2-36007019

HLA VN! Mf-STO PRAHA
MAGISTRAT HLA VN!HO Mf-ST A PRAHY
ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf

MHMP - OŽP
zde
Váš dopis zn.

È.j.

Vyøizuje/linka

MHMP-145487/2002/001/OZPNI

Datum
9.1.2003

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

SupermarketJulius Meinl a polyfunkènídùm, ul. Mariánská,parc.è.
1929/2,17,18,
k.ú. Kamýk
Odbor životního prostøedí Magistrátu hl.m. Prahy vydává pro úèely øízení dle
zákona è. 100/2001 Sb., ke shora uvedené akci stanoviska dotèených orgánù:
1. Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu: Ing. Bednáø
Pøedloženýzámìr se nedotýká zemìdìlského pùdního fondu.
K pøedloženédokumentaci nemáme pøipomínky.
2. Z hlediska lesù a lesního hospodáøství: Ing. Bednáø
Vzhledem k tomu, že navrhovaný zámìr je od pozemkù urèených k plnìní funkcí
lesa vzdálen více než 50 metrù, nedojde k negativnímu ovlivnìní lesních porostù
Bez pøipomínek.
3. Z hlediska nakládání s odpa~y: RNDr. Pavlíèková
Kapitola 3.Odpady pøedloženédokumentace je zpracována velmi podrobnì a
pøehlednì a lze ji akceptovat.
4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing. Strnadová
Pøedložený zámìr øeší výstavbu supermarketu, polyfunkèního domu a parkovištì
pro oba objekty.
Stavební parcela pøiléhá k ulicím U Kamýku a Mariánská v
Praze 4.
Supermarket obdélníkového pùdorysu je hlavní stavbou celého zámìru,
je to
pøízemní velkoplošná samoobslužná prodejna potravin s potøebným skladovým,
technickým a sociálním zázemím. U objektu se nachází parkovištì pro zákazníky
s kapacitou 77 stání se dvìma výjezdy do ulice Mariánské s odboèením doleva
zvláš• a doprava zvláš•.

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

tel.: +420-2-36004245
fax: +420-2-36 00 70 74

- 2Polyfunkèní dùm je navržen jako nárožní sedmipodlažní
objekt èlenìný
na dva
bloky se samostatnými
pøístupy. V pøízemí objektu je
pasáž s plochami
pro
komerèní úèely, provozní a technické zázemí, 5 parkovacích
stání otevøených a 4
stání v garáži pro návštìvníky.
V suterénu
je rovnìž
podzemní
parkovištì
s kapacitou
65 stání. Vjezd na parkovištì
v celém areálu je situován do prostoru
stávajícího sjezdu z ulice Mariánské. Výjezd z parkovištì
polyfunkèního
domu je
shodný s výjezdem z parkovištì
prodejny. Pøedpokládá se dennì
100 pøíjezdù
osobních aut u polyfunkèního
domu, 400 pøíjezdù na parkovištì
prodejny a 10
pøíjezdù lehkých nákladních aut zásobujících prodejnu.
Ve fázi provozu se nepøedpokládá zmìna organizace mìstské hromadné dopravy
v okolí stavby.
Vzdušina
z prostoru
garáží
bude odvádìna
dvìma
výdechy
nad støechu
polyfunkèního
domu.
Pro oba objekty se pøedpokládá využití zásobování teplem z CZT.
Hlavním zdrojem zneèištìní
ovzduší u pøedloženého zámìru
budou pojezdy aut
na otevøeném a podzemním
parkovišti.
Dle výsledkù
modelových
výpoètù A TEM bude v roce 2010
výchozí
imisní
koncentrace
NO2 bez realizace
hodnoceného
zámìru
v blízkosti
plánované
výstavby dosahovat
vypoètené
prùmìrné
roèní hodnoty 8 - 10
~g/m3 . Po
zprovoznìní
posuzovaného
areálu bude dosahovat
nárùst prùmìrných
roèních
koncentrací
NO2 0,8 - 0,95 ~g/m3 . V širším okolí budou dosahovat
pøírùstky
hodnot 0,02 - 0,05 ~g/m3 . Hodnota
imisního
limitu pro
prùmìrnou
roèní
koncentraci
pro rok 2010 byla stanovena na 40 ~g/m3 a lze pøedpokládat, že
v zájmovém území v tomto roce limit nebude pøekroèen.
Zprovoznìním
posuzované
stavby se imisní situace prùmìrných
roèních NO2
významnì
nezmìní.
Hodnoty výchozí
imisní situace prùmìrných
roèních koncentrací
benzenu v roce
2010 se pohybují v rozmezí 0,4 - 0,5 ~g/m3
Pøedpokládaný pøíspìvek u prùmìrných
roèních koncentrací
benzenu, zpùsobený
realizovaným
zámìrem,
bude v hodnotách velmi nízkých a to v rozmezí 0,001 0,006 ~g/m3 . Roèní imisní limit pro benzen je stanoven na 5 ~g/m3.
Funkèní urèení navrhované
stavby, její kapacity a rovnìž
výsledky rozptylové
studie charakterizují,
že imisní pøíspìvky z posuzovaného
zámìru budou nízké a
uvedení objektu do provozu výraznìji
neovlivní celkovou kvalitu ovzduší v širším
zájmovém území.
Z hlediska zájmù ochrany ovzduší konstatujeme,
že pøedložený zámìr nevyžaduje
komplexní posouzení v dalších stupních procesu EIA.

5. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny: Ing. Bednáø
K pøedloženédokumentaci máme tyto pøipomínky:
- V dokumentaci nejsou s ohledem na rozsah kácení døevin rostoucích mimo
les dostateènì zpracovány sadové úpravy. Z tohoto dùvodu nelze øádnì
posoudit zda je dostateènì kompenzována ekologická újma, která vznikne
jejich pokácením.
- V situaci "B.4. - Ozelenìní" není uvedena legenda. Z tohoto dùvodu nelze
provést kontrolu výpoètu koeficientu zelenì. Jedná se zejména o zápoèet
stromù ve zpevnìných plochách. Ze situace nelze zjistit co je keø, strom
s malou èi velkou korunou. V situaci není ani vyznaèena nezbytná vegetaèní
plocha stromù.

Sídlo: Mariánské námìstí 2,11001 Praha 1
Pracovištì: Øásnovka 8, 11015 Praha 1
E-mail: ozp@citYOfprague.cz

tel.: +420-2-3~ 00 42 45
fax: +420-2-36 00 70 74
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Návrh nepoèítá s ozelenìním støechy objektu prodejny. Ozelenìní støechy
by se pozitivnì projevilo nejen na bilanci odvádìných deš•ových vod
(zasakování je nereálné), ale též na estetice objektu (pohledová plocha
z vyšších pater stávajících obytných domù). Zároveò by došlo k navýšení
koeficientu zelenì, který je tìsnì pøiminimální požadované hranici.
Výše uvedené nedostatky nepovažujeme za natolik zásadní a proto nepožadujeme,
aby zámìr byl dále posuzován v procesu EIA.
Požadujeme, aby výše uvedené nedostatky byly odstranìny ve fázi územního øízení,
tzn. že dokumentace pro toto øízení bude obsahovat zejména návrh sadových úprav
se situací v mìøítku 1 : 500 s vyznaèenými rabátky, inženýrskými sítìmi a legendou.
6. Z hlediska nakládání s chemickými látkami a pøípravky: RNDr.Pavlíèková
Bez námitek
7. Z hlediska myslivosti:
Bez pøipomínek

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

Sídlo: Mariánské námìstí 2, IlO 01 Praha I
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha I
E-mail: ozp@cityotprague.cz

tel.: +420-2-36004245
fax: +420-2-36 00 70 74
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VáženápaníJUDr. Dobiášová,
v phloze Vám zasíláme naše vyjádøení k uvažované stavbì supermarketu Meinl a parkovištì, polyfunkèního
domu a podzemního parkovištì.
S tímto projektem zásadnì nesouhlasíme, jak je zøejmé z pøiloženého dopisu a petice podepsané obyvateli
z bezprostøedníhookolí uvažovaného projektu. V petici jsme uvedli vždy èíslo bytu (domu), pøíjmení, jméno,
podpis a poèet aut v domácnosti. Pokud byste potøebovali i rodná èísla, rádi je oproti písemnému požádání
zajistíme.

Vìøíme,že pochopítedùvody vedoucínás k odmítnutí tohoto projektu a podpoøítenaše,jak se domníváme,
oprávnìné nároky na základní potøeby a práva obyvatel, které navrhovaný projekt rozhodnì nesplòuje.
Na základì schùzky jednotlivých pøedsedùSpoleèenství vlastníkù a družstev
v zastoupení

pøedsedaSpoleèenstvívlastníkù jednotek
Maøatkovaè.p.917a 918
14200Praha4
Pøíloha:
a) Vyjádøeníobèanùk Oznámenízámìru o stavbì supermarketuMeinl a polyfunkèníhodomu v rámci
7;;~t'()v:lríh()
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Hlavní mìsto Praha
Magistrát hlavmno mìsta Prahy
Odborživotníhoprostøedí,
k rukámøeditelkyodborupí. JUDr. Dobiášové
Mariánské námìstí 2
11001 Praha 1

Vìc:

Vyjádøeníobèanùk Oznámenízámìru o stavbì supermarketu Meinl a polyfunkèního domu
v rámci zjiš•ovacího øízení

Obyvatelédotèenýchulic (viz pøíloha)k zámìru výše zmínìné stavby supermarketua polyfunkèního domu
zaujímajíjednoznaènìzamítavéstanoviskoz tìchto dùvodù:
a) Již rozhodnutí urèit plochu k obèanskévybavenosti bylo nesprávné,jednak vzhledem k velikosti
"zbytkovéhopozemku",který je pro tak veliký projekt malý a neumožòujetedy realizovatvìtší stavby
bez omezenízákladníchpráva potøebokolníchobyvatel,jednakpro nedostatekzelenì v blízkém okolí.
Vysoké domy, respektivejejich obyvatelé,potøebují"provzdušnìní" a nikoliv pocit stísnìnosti a stresu,
který je závažnýmproblémemsouèasnostia který tato stavbarozhodnì vyvolá, nebo• okolní obyvatele
svojí obludnostía bezprostøední
blízkostízatlaèujedo bytù jako do vìzení a upírájim právo na základní
životní prostor.Navíc pøipohleduz okna spatøíobyvatelémísto zelenì støechusupermarketu,obyvatelé
spodníchpodlažíjen zeï. Projekt sice poèítás náhradouzelenì a stromù,ale jen ve prospìch nového
polyfunkèníhodomu, zcela na úkor domù souèasných,kde ji nahradíbetonový kolos. Nemluvì už o
3,5 m vysoké protihlukové bariéøe,která by zde pùsobila neestetickya rušivì a j~n by zvýraznila
obludnostceléhoprojektu. Dùm Maøatkova917,918 vysoký více jak 35 m, má 98 obytných místností
orientovanýchna severozápad
smìrem k hlavní komunikaciMariánská.Zelenáplochapøedním má být
zcela zlikvidována, stejnì jako vzrostlé borovice, smrky a listnaté stromy ve stáøí10 až 25 let, které
tvoøípøirozenoudoplòkovoufunkci všeobecnìobytnémuúzemí a tyto mají být nahrazenyzásobovací
komunikací,zásobovacírampoua 3,5 m vysokouzdí. Považujemeza nepøípustné,
zrušit toto doplòkové
funkènívyužití všeobecnìobytnéfunkce,naopakz hlediskacelkovépohody obyvatelpožadujemepøed
tímto domem vysazeníizolaèní zelenì, která bude sloužit k ochranì fyzického a psychickéhozdraví
velkéhopoètuobyvatel,stejnì jako ochranaproti již nyní nadmìrnémuhluku a prachu.
b) V bytech nižších pater Maøatkova917, 918 je již nyní nedostateksvìtla v dùsledkublízkosti k domu
z opaènéstrany, po realizaci navrhovanéhozámìru by se do spodníchpodlaží již nedostaloslunce a
svìtlo ani z pøednístrany,èímžby seještì výraznì zhoršilakvalita bydlení,protožeby pøirozenésvìtlo
nebylo již v žádnémz pokojù, když postavenímpolyfunkèního domu by došlo k zastínìní pøednía
boèní stìny domu Maøatkova918. Boèní stìna je situovánaseverozápadnì,stíní ji již výškový dùm
U Kamýku 870, 871 a byla by tedy už úplnì bez slunce.Dva byty jsou již plísní z této strany zasaženy
(pøízemí,12p). Dle firmy provádìjící opravuje pøíèinouplísnì severozápadní
poloha a zastínìní boèní
stìny domu. S velkou pravdìpodobnostíby se tak mohla objevit plíseò i v ostatníchbytech. Na hlavní
prùèelídomu Maøatkova917, 918, kteréje situovánona severozápad,
svítí sluncejen po velmi krátkou
dobu pøi jeho západu. Navrhovaný polyfunkèní dùm by svitu pøíméhoslunce zcela zabránil, jak
z pøední,tak i z boènístìny Maøatkovy917,918 a z pøednístranyU Kamýku 879, 871.
c) Za nesmyslnépokládámetvrzení,že se zlepší nabídkaobchodù.V tomto pøípadìsi dovolujemezastat
se supermarketù,kteréjiž v okolí v hojné míøejsou.V nejbližším okolí jsou již supermarketyDelvita,
Albert, Norma, tìsnì pod ní je další Albert, u nìj se pøipravujevýstavbaLidlu a hned pod nimi, tedy
dvì autobusovézastávkyod nás! další Delvita, naproti níž je v návrhuvýstavbaobchodníhokomplexu
Kaufland.Na opaènoustranuod násje dvì zastávkyPlus, tøi Meinl. Tedy sedmsupermarketù!Navíc
v bezprostøední blízkosti jsou fungující potraviny, maso-uzeniny a ovoce-zelenina. Navíc
v bezprostøední
docházkovéblízkosti jsou doplòkovéobchodydárkovýchpøedmìtù,drogerie,obleèení,
elektroniky, domácíchpotøeb,sportu, kvìtináøství,akvaristiky, koženéhozboží, obuvi. Dále cukrárna,
kadeønictví,optik, sklenáøství,
restaurace,vinárna,pizzeriea další.

lz4
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d) Za závažný a dosud nevyøešenýpovažujeme problém parkování. V každém domì je 72 bytù,
v Maøatkovì 915,916 mùže parkovat 32 aut, v Maøatkovì 917,918jen 22 aut, U Kamýku 870,871
(vèetnì nìkolika firem zde sídlících) 22+21 aut! Navrhovanýprojekt by jen ještì více zhoršil již tak
problematicképarkovánív Maøatkovìa U Kamýku, nebo• ignoruje nedostateèné
parkovacímožnosti
obyvatelsouèasnézástavby.Naopakby ještì zlikvidoval dvì tøetinyparkovacíplochy ve slepéulici u
sklenáøství,které samovyužívá vìtší èástparkovacíplochy vzhledemk velké frekvenci dodavatelùa
zákazníkù,stejnì jako restauraceElko pro zásobovánía hosty.
e) Frekventovanéparkovištì zákazníkùsupermarketuje navíc situovanédo blízkosti dìtského pískovištì,
kteréje ve smìru vìtru a exhalacea hluk z èastýchstartùby obtìžovaly pøedevšímdìti, ale i obyvatele.
Høištì pro vìtší dìti v místì chybí úplnì! V místì je klub dùchodcù,pøestozde nejsou lavièky, ani
parkové prostøedí,jak pro tyto staré osoby, kterých bude pøibývat,tak i pro pohyb rodièù s malými
dìtmi. Pár lavièek je pouze u domu s peèovatelskouslužbou.Obyvateléjsou tak uvìznìni ve svých
bytech,protoževenku senemajíkam posadit.
f)

Souèasné
parkovánív ulici Maøatkovaznemožòujepøíjezdpožárníchvozidel, použití požárnítechniky.
Není zohlednìnavýška domu pøi záchranì lidských životù a majetku.Pøistavenívýsuvnéhopožárního
žebøíkudo vyšších pater 12podlažníhodomu vyžaduje urèitou vzdálenostod paty domu, což se
v posledních týdnech stalo osudným nìkolika lidem, kteøí v takovýchto domech z tohoto dùvodu
uhoøeli.Tvrzení, že nebezpeèípøenosupožáruje malé,protožebudovy pøímonesousedí(str. 79), snad
prameníjedinì z hluboké neznalostiproblému. Supermarketje plánován v tìsné blízkosti obytného
domu (cca. 17 m), mezi ním a domemzaparkovanáautajen urychlí rozšíøenípožáruna obytný dùm,
stejnì jako èastýzápadnívítr.

g) U rozvahy dopravní infrastrukturyjsou zcela opomenutyautobusovélinky 139, 205,150 projíždìjící
Mariánskou a výraznì se podílející na hluku, což pøi posuzovánívyvolává dojem klidnìjší ulice.
Samotnýprojekt opakovanìpøiznává,že již dnesje zde hluk v hodnotáchnepøípustných
pro zdraví lidí
- pøekraèujelimit naøízenívlády è. 502/2000, avšak v závìreèném hodnoceníje toto vypuštìno.
Navrhovanáprotihlukovábariérazvýší hluk v pøilehlýchdomech,protìjší vilové zástavbì Mariánskáa
výškovémdomu Rùženínská.Uvažovanáalternativavybavit polyfunkèníobjekt okny s lepšími hlukovì
izolaèními vlastnostmiopìt napomáhájen novostavbì, ale to jen v pøípadì,že okna budou zavøená.
Souèasnéobyvatele nebere na zøetel vùbec. Na hluku a emisích by se podílelo i zásobování
supermarketu,stejnì jako klimatizacea nákladovárampa.Pro Prahujako takovouje nanejvýšžádoucí
budovatparky a zeleònežvýstavbouminimální zeleòlikvidovat.
h) Jak dokumentsám uvádí (str. 64), když základovépomìry posuzovanéhoúzemíjsou hodnocenyjako
složité a terén není vzhledemk nehomogennímupodloží vhodný pro výstavbu.Zároveò pøi založení
pod hladinouspodníchvod by objekt byl pøekážkou
jejich toku a došloby k jeho odklonìní, takžeby si
vyžádal podrobný geologický a hydrologický prùzkum. Z tìchto a jiných dùvodù se nerealizovaljiž
pøedchozíprojekt. To vše jen podtrhuje nesmyslnostdalšího projektu obdobné"kvality a úrovnì" a
pøístupuk potøebámobyvatel.Ohroženmùžebýt i dùm U Kamýku, nebo• ze stranyu sklenáøstvíje na
nìm prasklina,možnái z dùvoduspodnívody a zøejmìi proto nenípodsklepenýa sklepyjsou umístìny
do prvního patra. Žádáme o odborné posouzení statikem, je-li tento dùm v poøádku. V místì
plánovanéhopolyfunkèního domu byl døíverybník, který z dùvodu vyvìrající spodní vody v zimì
nezamrzal a jeho zavezenímdošlo k narušení rovnováhy spodních vod. V dobì povodní museli
v rodinnémdomku Mariánskáodèerpávatze sklepavelké množstvívody, pøestože
je na kopci.
i)

Ze zmínìných dùvodù by podstatnì klesla cena bytù, z vìtší èásti již v osobním vlastnictví, jejichž
majitelédosudsplácejíúvìry a navícby výstavbanegativnì ovlivnila zdraví více než 450 rodin.

i)

Investor SPI-ULSF s.r.o. se sídlem v Karlových Varech pravdìpodobnì dost dobøenepochopil èi
nezkoumalsituaci v této oblasti, nebo naprostonebereohled na obyvatele a jde mu jen o prosazení
svých podnikatelskýchzámìrù za každoucenu. Daò z ní je však pro nás pøíliš vysoká a nepøijatelná.
Situace v Praze je nesrovnatelnás tímto mìstem s témìø tøikrát menší hustotou obyvatel (ostatnì
obklopenýmzelení a okolními lesy). Zájmy investorskéspoleènostijsou v tomto pøípadìv naprostém
rozporusezájmy obyvateltéto èástiPrahy.
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k) Pro stavbunepotøebného
supermarketubylo vhodnénavrhnoutparkovištì na parcele431/3, kteréje pro
své nevhodnéumístìní využívánojen málo a z nouze,z dùvodukrádeží(napø.byt è.1 Maøatkova917).
Je využívánospíšepro odstavovánívrakù, parkováníkamiónùa autobusu,osobníauta na nìm parkují
pouze sporadicky.Je tedy plnì k dispozici, stejnì jako velké prázdnéparkovištì mezi Lhoteckou a
Zárubovouulicí.
1) Namístonesmyslnéhoprojektu požadujemezohlednitzákladnípotøebyobyvatela rozšf'ritúzkou slepou
Maøatkovuulici o zpevnìnouparkovacíplochu,a tím koneènìvyøešitparkovánív Maøatkovì917, 918.
Jakje z pøiloženépeticezøejmé,na 58 aut tohotodvojdomupøipadá20 parkovacíchmíst! Koneènì také
vybudovat chodník k zastávceautobusu198, nebo• tento dosudneexistuje,pøestožedùm stojí 15 let!
Pøisuchémpoèasípoužívámevyšlapanoustezkuv travnatéploše,pøi mokrém pak tuto plochu musíme
obcházetpo silnici kolem sklenáøstvÍ.
m) Je jednoznaèné,že se v minulosti stalachyba, kdy dùm Maøatkova917,918byl postavenphliš blízko
k obytnémudomu ve Zvolské ulici, èímž došlok výše zmínìným problémùm(parkovaní,zastínìní, ...)
a následnésnazestavebnì využít "zbytkový pozemek" pøedtímto domem, kde již dávno mìlo být
zøízenoparkovištì a chodníkk zastávcea na odstínìní hluku a prašnostiz ulice vysazenystromy a keøe,
jak je tomu napø.v ulici U Kamýku.
Z danýchargumentùplyne jednoznaènýnesouhlasobyvateldomùv ulicích Maøatkova,Mariánská, Rùženínská,
U Kamýku s tímto projektem a v tomto smyslu obyvatelé Prahy 12 - Kamýk pøipojují i své podpisy (viz
pøíloha).
Za níže podepsanédne 9.1.2003
pøedsedaSpoleèenství vlastníkù jednotek Maøatkova è.p.917 a 918

Ing. PetrHercik
Maøatkova917
14200, Praha4
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Hlavni mìsto Praha
Magistrát hlavního mìsta Prahy
odbor životního prostøedí
Mariánské nám. 2
11001 Praha
pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
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Praha 8. ledna 2003

Mariánská k.ú. Kam'k v rámci z"iš•ovacího øízení odle
~

7 zákona è. 100/2001

Obyvatelé dotèených ulic, kteøí tento dopis stvrzují pøiloženými podpisy, zaujímají
k zámìru vybudování výše uvedených staveb jednoznaènì
zamítavé stanovisko
z tìchto dùvodù:
a)

V dané lokalitì došlo již v minulosti k neuváženým krokùm v èetnosti zástavby,
ubírání zelených ploch a jen jednotný odpor nájemníkù všech domù v sousedství
Maøatkovy ulice zabránil tomu, aby na místì inkriminovaného
"zbytkového
pozemku" byly postaveny garáže. Oèekávalo se ozelenìní
této plochy,
vybudování pa rkové úpravy a protihlukových zábran a chodníkù ke zkvalitnìní
bydlení. Místo toho se pøedkládá studie koncipovaná tak, aby bylo možno
doporuèit výstavbu obludného a nesmyslného díla - jak dále dokládáme - zøejmì
zámìrnì zakrývající její negativní stránky. Tedy ty dùsledky stavitelského zámìru,
které jsou pro nás rozhodující.

b)

c)

--

HI~;;;I4~~;;;;I;k~
ttllkup04U!G$ -"d;m

'-

/

--

MAGISTlAT blavD.fho mìsta PRAHY
H/avnFpodatelna- Nová radnice t

Pochybné je realizovat tak velký projekt na malém prostoru, který by nutnì
omezoval práva a potøeby okolních obyvatel. Vysoké domy potøebují
provzdušnìní, svìtlo a nikoliv pocit stísnìnosti a stresu, který je závažným
problémem souèasnosti. Zmínìný supermarket a polyfunkèní dùm by v
bezprostøední blízkostí zatlaèil obyvatele bytù jakoby do vìzení, s neutìšeným
výhledem mnohých z nich na zdivo, s upøením jejich práva na základní životní
prostor. Projekt sice "naoko" poèítá s náhradou stromù, ale jen ve prospìch
nového polyfunkèního domu. Naprosto však nemyslí na zeleò, která má být
nahrazena nemovitostmi a bezprašnými vozovkami pro parkování. Souèasná
zeleò by definitivnì zmizela.
Nedostatek svìtla a stínìní už nyní v nìkterých blíže pøiléhajících domech
(násilnì vsazených do již zastavìné plochy) jsou pøíèinou plísní, které by se
bezpochyby rozšíøily i do dalších bytù. Výstavbou polyfunkèního domu by došlo
k odslunìní boèní stìny domu Maøatkova918. Tu už stíní výškový dùm U Kamýku
870, 871 a byla by tedy úplnì bez slunce. Právì tady v pøízemía ve 12. podlaží je

1

pllseò v bytech malou ilustrací dùsledkù nerespektováni zdravého bydleni a
životního prostøedí.
d)

Závažným a dosud nevyøešeným problémem je parkování vozidel. V každém
domì je 72 bytù - v Maøatkovì915, 916 mùže parkovat32 aut, v Maøatkovì917,
918 jen 22 aut. U Kamýku 870,871 (vèetnì nìkolika zde sídlících firem) 22 + 21
aut! Navrhovaný projekt by situaci ještì výraznì zhoršil, nebo• tyto nedostateèné
parkovací možnosti obyvatel ignoruje. Naopak ještì poèítá s parkováním dalších
150 vozidel, s likvidací dvou tøetin parkovací plochy ve slepé ulici u sklenáøství,
které samo využívá tohoto prostoru vzhledem k velkému pohybu dodavatelù a

zákazníkù(je to parkovánítaké pro restauraciElko).
e)

Už souèasné parkování v ulici Maøatkova znemožòuje pøíjezd požárních vozidel.
Tvrzení, že neb~zpeèí pøenosu ohnì je malé, protože budovy pøímo nesousedí
(str.79), mùže pramenit jedinì z hluboké neznalosti problému. Maøatkova ulice už
totiž takové nebezpeèí pamatuje z reálné situace. Supermarket je plánován
v tìsné blízkosti obytného domu (cca 17 m), mezi ním a domem zaparkovaná auta
jen urychlí rozšíøení požáru na obytný dùm, stejnì jako èastý severozápadní vítr.
V minulosti jsme nìkolikrát interpelovali na rozšíøeni Maøatkovy ulice. Tento
projekt je výsmìchem obèanskému úsilí. Omezování prostoru a pøístupnosti
k domùm je kritické také pro pøíjezd vozidel pohotovostní a záchranné služby.

f)

Dále upozoròujeme na špatnou dopravní situaci. Ve studií jsou opomenuty
prùjezdy autobustJ è.205, 139, 150 a 157 Mariánskou ulicí, uvádìjí se jen linky
182,189 a dále 198,199 a 197. Tato ulice je již dnes znaènì zatížena. Samotný
projekt pøiznává, že zde hluk v hodnotách nepøípustných pro zdraví lidí pøekraèuje
limit naøízení vlády È. 502/2000. Nová výstavba by vedle rùstu hluènosti vedla
k dopravním kolapsùm a zvýšené nehodovosti pøi vjezdu a výjezdu osobních i
nákladních vozù. Nebezpeèí se zvyšuje také pro samotné chodce, kteøí by navíc
mìli komplikovaný pøíchod k zastávkám autobusù. Jejích dostupnost by se
podstatnì zhoršíla.

g)

Studie se snaží dokázat, že nedojde ke zhoršení dnes již kritického stavu
zneèištìní ovzduší a hluènosti. To je zavádìní a naprostý nesmysl. Každý laik
pochopí, že èilejší dopravních ruch, startování a parkování vozidel, permanentní
pøíjezdy a stání zásobovacích a chladících kamionù už v èasných ranních
.hodinách na rampì supermarketu Meinl - v tìsné blízkosti bytù domu Maøatkova
-9-16,917 - se výraznì podepíší pod neúnosné zneèištìní, hluèno~t a
nesnesitelnost bydlení! Navíc zde v prùbìhu roku 2002, pøímo na køižovatce ulic
Mariánská a U Kamýku, byla vybudována nová svìtelná signalizace, která
prokazatelnì navíc zatìžuje stávající ekologii èekáním a rozjíždìním vozidel,
vèetnì naftových.

h)

Frekventované parkovištì zákazníkù supermarketu je situované rovnìž do
blízkosti dìtského pískovištì, které je ve smìru vìtru a exhalace a hluk z èastých
startù by tedy obtìžovaly všechny vìkové kategorie, vèetnì blízkého klubu
dùchodcù. Èekalo by se tedy spíš na vyslyšení dávných požadavkù na lavièky pro
odpoèinek a høištì pro vìtší dìti, které v místì velmi chybí.

2

i)

Na místì je vzpomenout stavební komplikace díla. Uvažované vytìžování ulice
Ke Kamýku je jen teoretické a bude porušováno využíváním Mariánské ulice.
Dokument sám uvádí (str.64), že základové pomìry posuzovaného území jsou
hodnoceny jako složité a terén není vzhledem k nehomogennímu podloží vhodný
pro výstavbu. Zároveò pøi založení pod hladinou spodních vod by objekt byl
pøekážkou jejich toku, takže by si vyžádal podrobný geologický a hydrologický
prùzkum. Z tìchto a jiných dùvodù se nerealizoval již pøedchozí projekt.

j)

Proè tedy za každou cenu budovat dílo, o které nemáme zájem? Je nesmyslné
tvrzení, že se jím zlepší nabídka obchodù. V tomto pøípadì si dovolujeme zastat
se
supermarketù, které již zde v hojné míøe stojí. V nejbližším okolí jsou
supermarkety Delvita, Albert, Norma, tìsnì pod ní je další Albert, u nìj se
pøipravuje stavba Lidlu a hned pod nimi, tedy pouze dvì autobusové zastávky od
nás, další Delvita. Proti je v návrhu výstavba obchodního komplexu Kaufland. Na
opaèné stranì,
opìt dvì zastávky, Plus -Discont a opodál Meinl. Tedy sedm
supermarketù! Navíc v bezprostøední blízkosti dobøe fungují i menší podnikatelé,
øezníci, zelináøi, prodejci chleba, peèiva, cukráøských výrobkù, drogistického zboží,
optiky, elektrotechniky aj.

k
I)

Rovnìž nás zarazilo, proè je zámìr (str.89) øešen jen v jedné variantì.
Investor SPI-ULSF s.r.o. se sídlem v Karlových Varech zøejmì dost .dobøe
nepochopil èi nezkoumal situaci v této oblasti, nebo naprosto nebere ohled na
obyvatele a jde mu jen o prosazení podnikatelských a lukrativních zámìrù za
každou cenu. Daò z ní je pøílišvysoká a námi nepøijatelná.Zájmy investorské
spoleènosti jsou v naprostém rozporu se zájmy obyvatel této èásti Prahy.

Na stranì 72 je nepochopitelná reakce na dotaz - jaký je zájem veøejnosti, obcí,
dotèených organizací. Odpovìï je obecná, že veøejnost se vždy zajímá o charakter
svého okolí, o plánovanou výstavbu, pøi èemž nejbližší obyvatelé nebyli vùbec
dotazováni a jejich názor není brán na zøetel.

Vìøíme, že po prostudování našich narychlo sepsaných argumentù (pracujeme i
na názorné fotodokumentaci, kterou dodateènì pøiložíme) se v demokratické
spoleènosti našeho oprávnìného zøetelu doèkáme. Pro další jednání zakládáme
obèanské sdružení Za klidný domov na Lhotce.

pøedstavenstvo
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Souhlas obèanù
se zamítavým stanovískem ke stavbì supermarketu Meinl a polyfunkèního
domu, ul. Mariánská, k.ú.Kamýk, vyjádøenýv dopise odboru životního prostøedí
Magistrátu hlavního mìsta Prahy dne 8. ledna 2003.
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Souhlas obèanù
se zamítavým stanoviskem ke stavbì supermarketu Meinl a polyfunkèního
domu, ul. Mariánská, k.ú.Kamýk, vyjádøenýv dopise odboru životního prostøedí
Magistrátu hlavního mìsta Prahy dne 8. ledna 2003.

Souhlas obèanù
se zamítavým stanoviskem ke stavbì supermarketu Meinl a polyfunkèního
domu, ul. Mariánská, k.ú.Kamýk, vyjádøený v dopise odboru životního prostøedi
Magistrátu hlavního mìsta Prahy dne 8. ledna 2003.
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Souhlas obèanù
se zamítavým stanoviskem ke stavbì supermarketu Meinl a polyfunkèního
domu, ul. Mariánská, k.ú.Kamýk, vyjádøený v dopise odboru životního prostøedí
Magistrátu hlavního mìsta Prahy dne 8. ledna 2003.
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plíseò v bytech malou ilustrací dùsledkù nerespektování zdravého bydlení a
životního prostøedí.
d)

Závažným a dosud nevyøešenýmproblémemje parkování vozidel. V každém
domì je 72 bytù - v Maøatkovì 915, 916 mùže parkovat 32 aut, v Maøatkovì 917,
918jen 22 aut. U Kamýku870,871 (vèetnì nìkolika zde sídlících firem) 22 + 21
aut! Navrhovanýprojekt by situaci ještì výraznì zhoršil, nebo• tyto nedostateèné
parkovací možnosti obyvatel ignoruje. Naopak ještì poèítá s parkováním dalších
150 vozidel, s likvidací dvou tøetin parkovací plochy ve slepé ulici u sklenáøství,
které samo využívá tohoto prostoru vzhledem k velkému pohybu dodavatelù a
zákazníkù Oe to parkování také pro restauraci Elko).

e)

Už souèasné parkování v ulici Maøatkova znemožòuje pøíjezd požárních vozidel.
Tvrzení, že nebezpeèí pøenosu ohnì je malé, protože budovy pøímo nesousedí
(str.79), mùže pramenit jedinì z hluboké neznalosti problému. Maøatkova ulice už
totiž takové nebezpeèí pamatuje z reálné situace. Supermarket je plánován
v tìsné blízkosti obytného domu (cca 17 m), mezi ním a domem zaparkovaná auta
jen urychlí rozšíøení požáru na obytný dùm, stejnì jako èastý severozápadní vítr.
V minulosti jsme nìkolikrát interpelovali na rozšíøení Maøatkovy ulice. Tento
projekt je výsmìchem obèanskému úsilí. Omezování prostoru a pøístupnosti
k domùm je kritické také pro pøíjezd vozidel pohotovostní a záchranné služby.

f)

Dále upozoròujeme na špatnou dopravní situaci. Ve studii jsou opomenuty
prùjezdy autobusù è.205, 139, 150 a 157 Mariánskou ulicí, uvádìjí se jen linky
182,189 a dále 198,199 a 197. Tato ulice je již dnes znaènì zatížena. Samotný
projekt pøiznává, že zde hluk v hodnotách nepøípustných pro zdraví lidí pøekraèuje
limit naøízení vlády è. 502/2000. Nová výstavba by vedle rùstu hluènosti vedla
k dopravním kolapsùm a zvýšené nehodovosti pøi vjezdu a výjezdu osobních i
nákladních vozù. Nebezpeèí se zvyšuje také pro samotné chodce, kteøí by navíc
mìli komplikovaný pøíchod k zastávkám autobusù. Jejich dostupnost by se
podstatnì zhoršila.

g)

Studie se snaží dokázat, že nedojde ke zhoršení dnes již kritického stavu
zneèištìní ovzduší a hluènosti. To je zavádìní a naprostý nesmysl. Každý laik
pochopí, že èilejší dopravních ruch, startování a parkování vozidel, permanentní
pøíjezdy a stání zásobovacích a chladících kamionù už v èasných ranních
hodinách na rampì supermarketu Meinl - v tìsné blízkosti bytù domu Maøatkova
916,917 - se výraznì podepíší pod neúnosné zneèištìní, hluènost a
nesnesitelnost bydlení! Navíc zde v prùbìhu roku 2002, pøímo na køižovatce ulic
Mariánská a U Kamýku, byla vybudována nová svìtelná signalizace, která
prokazatelnì navíc zatìžuje stávající ekologii èekáním a rozjíždìním vozidel,
vèetnì naftových.

h)

Frekventované parkovištì zákazníkù supermarketu je situované rovnìž do
blízkosti dìtského pískovištì, které je ve smìru vìtru a exhalace a hluk z èastých
startù by tedy obtìžovaly všechny vìkové kategorie, vèetnì blízkého klubu
dùchodcù. Èekalo by se tedy spíš na vyslyšení dávných požadavkù na lavièky pro
odpoèinek a høištì pro vìtší dìti, které v místì velmi chybí.

2

i)

Na místì je vzpomenout stavební komplikace díla. Uvažované vytìžování ulice
Ke Kamýku je jen teoretické a bude porušováno využíváním Mariánské ulice.
Dokument sám uvádí (str.54), že základové pomìry posuzovaného území jsou
hodnoceny jako složité a terén není vzhledem k nehomogennímu podloží vhodný
pro výstavbu. Zároveò pøi založení pod hladinou spodních vod by objekt byl
pøekážkou jejich toku, takže by si vyžádal podrobný geologický a hydrologický
prùzkum. Z tìchto a jiných dùvodù se nerealizoval již pøedchozí projekt.

j)

Proè tedy za každou cenu budovat dílo, o které nemáme zájem? Je nesmyslné
tvrzení, že se jím zlepší nabídka obchodù. V tomto pøípadì si dovolujeme zastat
se
supermarketù, které již zde v hojné míøe stojí. V nejbližším okolí jsou
supermarkety Delvita, Albert, Norma, tìsnì pod ní je další Albert, u nìj se
pøipravuje stavba Lidlu a hned pod nimi, tedy pouze dvì autobusové zastávky od
nás, další Delvita. Proti je v návrhu výstavba obchodního komplexu Kaufland. Na
opaèné stranì,
opìt dvì zastávky, Plus -Discont a opodál Meinl. Tedy sedm
supermarketù! Navíc v bezprostøední blízkosti dobøe fungují i menší podnikatelé,
øezníci, zelináøi, prodejci chleba, peèiva, cukráøských výrobkù, drogistického zboží,
optiky, elektrotechniky aj.

k)

I)

Rovnìž nás zarazilo, proè je zámìr (str.89) øešenjen v jedné variantì.
Investor SPI-ULSF s.r.o. se sídlem v Karlových Varech zøejmì dost dobøe
nepochopil èi nezkoumal situaci v této oblasti, nebo naprosto nebere ohled na
obyvatele a jde mu jen o prosazení podnikatelských a lukrativních zámìrù za
každou cenu. Daò z ní je pøílišvysoká a námi nepøijatelná. Zájmy investorské
spoleènosti jsou v naprostém rozporu se zájmy obyvatel této èásti Prahy.

Na stranì 72 je nepochopitelná reakce na dotaz - jaký je zájem veøejnosti, obcí,
dotèených organizací. Odpovìï je obecná, že veøejnost se vždy zajímá o charakter
svého okolí, o plánovanou výstavbu, pøi èemž nejbližší obyvatelé nebyli vùbec
dotazováni a jejich názor není brán na zøetel.

Vìøíme,že po prostudování našich narychlo sepsaných argumentù (pracujeme i
na názorné fotodokumentaci, kterou dodateènì pøiložíme) se v demokratické
spoleènosti našeho oprávnìného zøetelu doèkáme. Pro další jednání zakládáme
obèanské sdružení Za klidný domov na Lhotce.
Bytové družstvo Maøatkova
se BidlemPraha4, Mafatkova8/915
IÈO 64946673
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Souhlas obèanù
se zamítavým stanoviskem ke stavbì supermarketu Meínl a polyfunkèního
domu, ul. Mariánská, k.ú.Kamýk, vyjádøenýv dopise odboru životního prostøedí
Magistrátu hlavního mìsta Prahy dne 8. ledna 2003.
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Souhlas obèanù
se zamítavým stanoviskem ke stavbì supermarketu Meinl a polyfunkèniho
domu, ul. Mariánská, k.ú.Kamýk, vyjádøenýv dopise odboru životního prostøedí
Magistrátu hlavního mìsta Prahy dne 8. ledna 2003.
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Souhlas obèanù
se zamítavým stanoviskem ke stavbì supermarketu Meínl a polyfunkèního
domu, ul. Mariánská, k.ú.Kamýk, vyjádøenýv dopise odboru životního prostøedí
Magistrátu hlavního mìsta Prahy dne 8. ledna 2003.

O.bor

životního

~gistrátu
J1:!"

hl~m.Pr~hy
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~a:~
~noJJ~

~
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Vyjádøení
Meinl

k "Oznámení

~ polyfunkèní

J?ko

vlpstníci

jsme

zás~dnì

domu

nebot

zámìru

studie

uèinìno

Umístìní

jednotek
výstpvby

-

stpvmy

zcelp

prostøedí
tuto

nestr~nnými

v Mpø!'tkovì

Dù:r.

v domì

opom~j"í

Supermprket

Julius

I

, k.ú.Kpmýk".
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M::-øptkov!'

supermarketu

životní

dodpteènì

stpvby

vlivu

dùm ul.M~riánská,Pr?he

znehodnotí

Celá

bylo

posouzení

bytových

proti
nám

hledisek.
t?k

.2-

.

Prphp

Vìc:

prostøedí

917,918

Meinl
domovp

~ polyfunkèního

hned

skuteènost

z nìkolikp

p my žádáme,

~by

odborníky.

917,918

je

dv?náctipodlpžní

dllm

,

jehož prùèelí
široké
40 metrù p 'vysoké 35 metrù je e 98 obytnými
místnostmi?
24 lodžiemi
orientovároseverozáp?dnì
smìrem
k M~riánské ul. stpvební
zámìr nebere ohled n? nutnost
z::ochov~t
pøibližnì
stejne
volnou plochu bez z~stpvìní
~ bez ohledu
n~
pùvoClní

koncepce

sídlišT;/vyn?hr~dit

meziprostoryp.umisT;uje
plochu

--

p?rcely

- Pøi

Oslun6ní
- -. - -."
do

velice

Uspokojivìjší
proti

Hluk

létì.

-

Studie

pøímo

je

p?tFech

pøijíždìt
z...ínìn

okny

v létì,

bude

domù
putp

do

kontejnerù

ve

M~ø~tkov?

Tyto

prostor.
~ tyto

do s'pp...oven.

Kolik

pøi

j?øe

záp?du
Lhotecká.

nejvýše"
plldorysu

p np

nedošlo

témìø

zásobov~cí

druhy

podzim

pni

nepøetržitém

obytné

915,916,917,918/

komuzást?vbì
k~m budou

produktù

/není

se budou-vyklád::- t ~ pøelt1ád?

Vyváženy
opìt

pøi

dpném

oslunìní

všeobecné

s nejrùznìjšími

velkoobchodu/.

skládány

np

v èásti

jedn?k

~prsky

z~p~dá

dùm/ pøi

hluk

oslunì~

komunik?ce

z~bránil

lý

trv~

str?~

období

slunce

Polyfunkèní

zejn-lén?

obytných

skl?dov~cích

èpsové

kdy

r~mpy/post~vené

do

p

volnými

volnou

sluReèní

superm~rketu)k

Hluk

k odvozu

~ , skládku

celo;.1

hl~vní

od Modø~n

by} díky

zásobov~cí
sortiment

dop?dPjí
krátké

domu.

v úv? nu

~ zásobovpcí
pod

jen

smìrem

superm?rketu.

nikpce

období

úhlem/prùzorem

str~nì

oslunìní

nebere

provozu

šikmým

èelní

p v nižších

n~

není v zimì t~to

èásteènì/po

oslunìn:{

? výšce/by

v

orient~ci

podzimním

~

místností

slunce/pod

Superm~rketu

vydlení

d"...e,..

severozáp~dní

obytných

pøírno

st~vbu

fri,1

V j~rním

vùbec.

n~huštìnost

vyváženy

vozù dennì?

ven

budou

ob~ly,

pøíslušnými

Jpk velké?

vozidly

t

-2
,--

bude t~ké od ohromného množství

hluk

pøijíŽdìjícíCh?

odjíždìjících
/stprtujícíChl
vozù jpk od supermprketu,tpk
od polyfunkèního
domu. Bouchání z~vír~jících
se kufrù ~ut
nákupech jistì
hl~vní silnicá

z?nikne v již t~k
Mrriánská-Lhotecká,

po

silnim
hluku ètyøproudové
kde je provoz od 4 hodin

ráno do pozdních noèních hodin.
Emise
plynné jsou již dnes stálou
souèástí

-

ovzduší

~

k jeho

vylepšení urèj~t nepøispìjí
d~lší výfukové plyny z pøijíŠdìjícíCh
a odjíždìjích~~reálu
superm~rketu
~ polyfunkèního
domu.
Rozšíøí

kolony

stojícíCh

~ut n~ svìtelné

ve všech

køižov~tce

smcrech a zhorší smogové dny, vrstvy
jedov~:11ého pøízemního
ozonu
Obestpvìní
výše zmínìných obytných domù jen z~jistí,
?by se o~uší
hned t~k neproèistilo.
Hluk ~ emise zpùsobují,

.

že obyvytelé

dou.u nemohou v létì

e když t~k jen zasklenné.
~~E~~~ Ve studii
je jeri mirlimálriì

-

supermp,rketu

polyfunkèního

~

odp~du pùjde~

lodžie,

provozu

domu. Není popsáno o j~ké druhy

, lepenkový,

se bude jedn~t

kovový,

o o<lp~d org.:'::,r:.l.ck-jz prošlých
shnilého

okn~,použíVpt

ZL1iòovár! odppd pøi

pøedpokláciejme,Že

odppd døe'.ìnný
ch~r~kteru,

otevír~t

o ob!)lový

pl~stový,

potrpvin

s'klenìný

mléèného

ovoce ~ zelenin.]-

,dále

~ D1J:'
sného

Kde bude odppd skl~dován,

odkud bude vyvážen? Bude to opìt v centrální
èásti obytných
domù u zásobov~cí rpm~y p zásobov~cí komunik~ce?
Jpk bude
ošetøen,

~by nepøitphov~l

hmyz, hlod~vce

? ~by neprodukov~l

záppch?
Pohyb

obyv?tel

-

~;;;i;t~je.

Pìší

komi.:4.nik~ce

~~k~~~~~d;lšnou

domem M~ø?tkov~
dost~t.

Pøi

pprkovištìm
vzdálené

k z~stávce

917,918,

chùzi

~rkovištì

by po zást::svbì

k ulici

supermerketu.

U K~mýku

Smìrem

ež k ústí

M?ø~tkovy

bychom

nice,
Zce1~

rodinného
dvojdomu ~ž np zpstávku.
k~t~strofá1ní
je již
nyní gQpr~v~

Jedná

se o úzkou

pprkování

jedním
pro

smìrem,

jAkýkoliv

po chodníku

slepou

vozidel
npzpìt
m~névr

komunik~ci
po obou
musí

vozdael

by t::sto

ulice

kolem

vycouv?t.
otoèení,

se k ní
by1~

:ti'erušen~

museli

obejít

n~ M~riánskou.

p~rkovištì,
komuni~

konèící

str~nách

-

složité

op%)èným bychom

Po té

Pøi

se vrpce1i

197,198,199

è?rou p1~~~~wce1u pøímo pøed

bylo

smìrem

~utobusu

tr~fostpM?ø~tkov~.

pøed vchodem

m~že-projet
l~ení

zde

stání,

~uto

žádný

918.
jen

prostor

odstpyení

ppdd.
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Pøi

požáru

ve dv~náctém

poschodí

pøistpvit

výsuvný

žebøík,

záchr?nné

služby,

eventuelnì

požár

rozšíøení
je

na ost~tní

nezbytné

pohody

osobních

vozù

terèem

zlodìjù?

Otázkp

ochr?ny

posouzení
Zeleò

-

np vzdáleném
život~

z~chr~nné

i

Výst?vbp

mohutného,co

stáve

~;ící

žádném pøíppdì

souè?sný

str?n

se st~ne

øítící

se všemi

ppuhy

tìchto

ko;;junikp
jenom

t,')uto

stpvbou

kdyby
Pro

vylepšení

lepšího
pro

mláde~,

síT; služeb,cesty

èiní

~utomobily
chodníky

i

okolo

sousedství

jim

životní

prostor

Oživer..ím
byly

ètvrti
st~vby

';' Pizz?

go home èi

sedivých?

nudných

vždJ' odlid štuj e ,.o, ~ le
J?k vyplývá

p? neláky

,? le

s!:lmospráv,
cizí

vyvolené,
kulturní

i

~ídlištì

ze studie,
superm~

rket

jen

?by
"kotce

nám

n:;;

nepotøebujeme
~le

.

Lhotk~

dovolil!:',

investoøi

prostøedí

dospìlé,

oprpvdu

Pro

Zpestøení

nej en

nerespektuje

pøeds?zemprávì

liduprázdné

Optikp

jt~

životního
i

je

kr? J in;y.

Pudil.

pro

np oPek.

bloku

která

Cyio\losport,

st~vìli

bydlení

právì

v bezprostøedním
zdí,

správ?

zp~sobem

viditeln:':

pro nás obyv?tele

státní

krmení".

le

koho?

pro

odborné

žádným

domy by nepoci'lybnì

z~ krýt

by bylo

v "králíkárnách"

zelenì,která

je

~

o-bsphové np "bídky.

bydlícím

lepší

èi

hled~ t ve velikosti

I my chápeme,že

sportovištì

je

ochr? ny ~ intesto-

nýbrž

pro

od okolní

Sklenáøství

pøedevším v pestr,esti

dominantu

pprio\ování

opominuto.

~

køižov~tky

neprodyšnou

jako

toto

pás,

obyv~ tele

ooytnými

Elko,

degr~dující,

zelený

je

žádá

i výšky,obytného

? smìry,

,e ~ oddìlí

si

zámìru

domin?ntou

Pro

ùalši

veiikosti

j e sn~ h~

problému.

p?rkovišti,které

prostøedí,

rohu

cí.

s vysokopodlpžnírrii

je

do šíøky

ze všech

st~ veb nelze

reálného

9 požární

st~vebního

ži vo/tní

Vyènív~jícín?

Rest?urpce

domu

nepøispívá

obyvptel

Ve studii

do nìho.

obdobné

ffi?jetku

koncepce

e

uz?vø

p opuštìném

jeho

obyvptel

tohoto

mpjetku

inspe~ torátu

služby.

Urbpnistická

zcelr4

bezpeèí

minut

vpnd?lù.

dopr'~ vního

se st?ne

JpK ukáz~l

nékolik

øešení

ochreny

vùz

vozidlo.

Puo pocit

p jistoty

možno uspokojivì

post~vit

je otázkou

uspokojivé

ne'zlepšuj

v

by kde

policejní

byty.

z?jistit

K pocitu

v~né

nebylo

BohnicJ~ém sídlišti,

np

by nebylo

p?rk,

venkovní

z~øízení,

pro pìší,
lpvièky
prQ odpoèinek
životní
prostøedí
vskutku životni'nl.

knihovnu,

~ více

4Zdr~votní

rizik~

Re~liz~cí

-

;d;;;;t~i~h

problémù

Já Sr~ma bydlím
roku

st~vebního
obyv~tel,

které

v domì M?ø~ tkov~
k obtížím

1996 došlo

posléze

k huèení

usuZLljí

n~ rozvíjení

pøi

v jednom

zámìru

nyní

917 od roku
usínání,

ischemické
dùsledkù

životního

Doporuèují

prostøeaí.

již

i

reálnì
1995

exist11.jí.
zhrub~

?

v druhém

chéroby,
hluku

k prohloubení

k pøerušování

UChLl pozdìji

psychofyizologických

dojde

p to

spánku,
uchu.

Lék~øi

v pøím«m dùsledku

~ celkovì

zmìnu

od

nepøíznivého

životního

prostøedí

i

st;wlu.

,..

Pøikládám

lék~øskou

nezávislého
ních

odborní~

rizik

zdr?ví

lidí.

Souèástí

Sociálnì

dìtí

obè~ny,

majetku
je

primární

pøednostní
s dost~tkem
Základní
obyvptelllm
pr~covním
výkonost

Závìr

-

Pro

zákl~dní

Z hledisk~

výše

èisté,
pro

klidné
?ktivní

prostøedí

klidný

uvedených

zájmy

životI1-Ího

Pøílohy:

1-' zdr!:'votní
dOIrlU

2;

letecký
,
,

zpráv?

M? ø~ tkov~

snímek

po práci.
umožnit

jeho
sil

~ plnou

v mimo-

pr~covní

nerušený

d11vodll pož~dujeme

domu s g!:'rážemi
prostøedí

uvedeným

kl?de
prostøedí

fyzických
sil

kde

spánek

ob~~nu.

bytového

k výše

je

~ nièím

polyfunkèního

odborník~

'rel~x?ci

nov;rch

vytížení

v podobì

~ pohodové

psychických:?

n~èerpání

V místech,

hodnoty.bytu

bydlení

velkoplošného

odpovìci

p np

pøibývpt.

oceòování

výst~vb~

oèekáváme

prostøedí

pre'fence/

ohodnocení.

zd? uv?žov?ná
ochr~ny

vlivu

drogové
z~èíná

pøi

potøebou

prpcovní

n~ psychosom~tické

i stpnovisko

fi~-èního

dost~tek

období.

kompenzující

jeho

životního

Zdl~~vOt-

Výstpvbou dojde ke znehodnocení

~ prostor

~èerppt
je

-

n~ zdrpvé,

funkcí

prostøedí

/vèetnì

bydlení/se

zelenì

~ jiných

np sídlištích

zejmé~

dùr~z

hygienick~

být

~ mládeže

funkce

st~novisk~

životního

hledisko

obè?nù

vypr~cování

vlivu

by mìio

kterých

ekonomické

~ ~ám

z oboru

ze zhoršenérlo

np zdrpW'lfjvoj
st~ré

zprávu

r~cionální

su~rm~rketu
~

obyv~tel

odborných

Meinl

P?rkovištìm
zde

již

st~novisek

posouzení
~

respektuje
bydlících?

nezávislých

problémllm.
obyv!:'telky

9.17

dotèeného

uzeml.

/'
l?t

'h"-t;
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dùm. ul. Mariánská.k.ú. Kamýk
Naše obèanskésdružení se v rámci své pùsobnosti na území hl.m. Prahy zabývá též
proceduramiEIA, které na územímìsta probíhají.Prostudovalijsme proto pozornì oznámení
zámìru výstavbyvýše uvedenýchobjektù,které zpracovalIng. Libor Ládyš- EKOLA Praha,
a prošli dùkladnì i samotnoulokalitu.
Na základì tìchto skuteènostíVám, sdìlujeme, že požadujeme,aby Váš orgán naøídil
provedeníkomplexníhoposouzenívlivù na životního prostøedí,a to zejménaz toho dùvodu,
že 90 stránková podkladová studie Ing. Ládyše (EKOLA Praha) je jen velmi obecná,
povšechnáa neurèitáa v mnohaohledechse problematikyvlastní lokality nedotýká.Uvádí
údajeplatnépro jiné pražskélokality èi obecnì ÈR. V závìru pak dospívák øadì neurèitostí.
Uvádí a pøiznáví,že stavbymohoumít nepøíznivývliv zejménana režim podzemníchvod, na
stav stromù a porostù v lokalitì (jejich nutné vykácení),na dopravníobslužnost,významnì
zvyšovathladinuhluku a mít i nezanedbatelné
vlivy na zdravíobyvatelstva.
Domníváme se navíc, že studie z listopadu 2002 nedostateènìzhodnotila obsazenídané
lokality zejménasavci, ptáky a hmyzem,zvláštì pokud sejedná o velmi hodnotnoustarou
zahraduna okraji pozemku. Studie dále v podstatì nehodnotídalší vlivy, jakými je napø.
zastínìnípøilehlýchobytnýchdomù,pohodapobytuatd.
Vzhledem k tomu, že tedy existuje øadanejasnostía pochybností,žádáme,abyVáš orgán
v souladuse zásadamiprevence,pøedbìžnéopatrnostii právníjistoty rozhodl tak, že naøizuje
provéstposouzenívlivu na životníhoprostøedídle zákonaè. 100/2001Sb. Takovéhoøízeníse
chce(stejnì jako dalšíchpøípadnýchnáslednýchúzemnícha stavebníchøízení)našeobèanské
sdruženíaktivnì úèastnit.
Dìkujeme Vám a zùstávámes pozdravem

ZavýborDI/3D.ZOÈSOP"Troja"
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Doc. JUDr. Milan DAMOHORSKÝ, DrSi
místopøedseda

V Prazedne 9.1.2003
Operativníspojení- email: damohors@orf.cuni.cz

Vaculová Jana (MHMP)

-

MHMPP0107HFT
Svozilová Ivana (MHMP)
10. ledna 2003 14:39
Cibulková Jana (MHMP); Vaculová Jana (MHMP)
FW: Nesouhlas s výstavbou supermarketu Julius Meinl a polyfunkèního domu, ul.
Mariánská, Praha 12

Od:
Odesláno:
Komu:
Pøedmìt:

>

From:

Original
Vsolek,

>

Sent:

>

Subject:

>
>

polyfunkèniho
domu,
ul.

Vladimír
Message
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[mailto:vsolek@skodaexport.cz]
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> To: ozp@cityofprague.cz
Nesouhlas

s
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10,

2003

2:28

PM
-

výstavbou
Praha
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Julius

Meinl

"-

a

12

>
>
>

Po
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se
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>

PHA031)

i

>
>
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na
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výstavbu

stavby

s realizaci
obchodních

na

potøebné.
dopad
na

> hluk,

zastínìní

zátìž,

> S pozdravem

>
>
> Ing.
Vladimír
Všolek
> Rùženinská
910/1
> 142 00 Praha 12

>
> tel.:
>

602 133 161

Praha 12

životní

uvedeného
pøiležitostí

> neni
v žádném
pøipadì
> jednoznaènì
negativní
dopravni

supermarketu

Mariánská,

Realizace
životní
okolní

Julius
-

prostøedí
zámìru.
v dané

Meinl

kód zámìru
vyjadøuji
lokalitì

stavby
prostøedi

by mìla
(exhalace,

zástavby,

apod.)

MHMPP0107HJ9

Vaculová Jana (MHMP)
Cibulková
Jana (MHMP)
13. ledna 2003 12:23

Od:
Odesláno:
Komu:
Pøedmìt:

/

Vaculová Jana (MHMP)
FW: vyjádøeník zámìru Supermarket Juliue Meinl a polyfunkèní dùm v P4

> From: Original
Svozilová Message
Ivana

(MHMP)

> Sent:

13,

Monday,

> To: Cibu1ková

January

Jana

2003

7:50

AM

(MHMP)

> Subject:
FW: vyjádøeni
> dùm v P4

k zámìru

Supermarket

Juliue

Meinl

a polyfunkèni

>
> > From: Original
Jana Fajtová
Message
[mailto:JFajtova@seznam.cz]
~

>
>
>
>

>
>
>
>

Sent:
Friday,
January
10, 2003 5:35 PM
To: ozp@cityofprague.cz
Subject:
vyjádøeni
k zámìru
Supermarket
polyfunkèni
dùm v
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Meinl

a
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> >
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> >
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Meinl
a polyfunkèního

> > Mariánská
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>
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>
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-

proti
zámìru
domu v ul.

Kamýk.
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v dùsledku
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dopravy
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komunikaci
do Modøan
a vysoké hustoty
osidlení.
Zejména akustická
situace
je silnì
negativnì
ovlivnìna
dopravní
intenzitou.
Pøimo v zámìru
je hluková
zátìž
zminìna
jako významný rizikový
faktor
ovlivòujici
zdravi
obyvatel.
Zøejmì nemùže být pochyb o tom, že po navrhované
výstavbì
by došlo
k zesilení
dopravy
vlivem
zvýšení
parkovací
plochy
a
pøitomnosti
supermarketu.
Pøitom zasobovaci
kapacity
v mistì
jsou
naprosto
dostateèné,
podrobný
výèet
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obèanù pøilehlých
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bezprostøední
blízkosti,
ale situace
vostatnich
okolních
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zhorší.
Výstavba
by také vedla
ke zmenšeni
plochy
souèasné
zelenì,
nebo• by
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èást byla
zastavìna
supermarketem.

> >
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

~
I ~s 71-11
í / / /J ?

> Váženi,
pevnì
vìøim,
že pøedložený
zámìr posoudite
s
náležitou
péèi a
> dostateènou
znalosti
konkrétní
situace
dané oblasti.
Ráda bych
> pøipojila
svùj
názor,
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uvedeného
zámìru
by rozhodnì
> nebyla
ve prospìch
místnich
obyvatel
a výraznì
by zhoršila
jejích
> životní
prostøedí.
S pozdravem
> Jana Fajtová
> Rùženinská
910/1

> > Praha 4

-

Kamýk

> > 142 00
> >

> >
> >
>
>
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MHMPP01

Od:
Svozilová Ivana (MHMP)
Odesláno: 10, ledna 2003 8: 15
Komu:

Cibulková Jana (MHMP); Vaculová Jana (MHMP)

Pøedmìt:

FW: Protest proti výstavbì polyfunkèního domu a supermarketu v ul. Mariánská

41') lt/~ /a;l
/

From: mayerz@mbox.vol.cz [mailto:mayerz@mbox.vol.cz]
Original

Message

Sent: Thursday, January 09,2003 10:18 PM
To: ozp@cityofprague.cz
Subject: Protest proti výstavbì polyfunkèního domu a supermarketu v ul. Mariánská
Vážení,
vèerejšího dne se naše rodina dozvìdìla o tom, že pøímo pøessilnici v Praze 4, Mariánská ulice, se má vybudovat na
malém prostranství velký multifunkèní dùm, dále velkoprodejna Meinl a parkovištì s tím, že novì bybudovaný dùm
bude chránìn ochrannou zdí ve výši3,5 metrù.
I touto fonnou chci vyjádøit svùj nesouhlas s tímto zámìrem a zároveó chci vyjádøit i své pobouøenínad tím, že vùbec
nìkdo mùže uvažovat o tom, že postaví takto velkou stavbu zatìžující své okolí na velmi malém prostranství bez
ohledu na skuteèné potøeby obyvatel okolních domù.

Bydlímev pøízemívýškovéhodomuv Praze4, Rùženínská910. Roky trpímeneúmìrným hlukemprojíždìjících aut
(pøekraèující
hygienickounormu dovolenéhluènosti).Obdobnì nástrápí i emise,které v obdobíinverzíjsou již zdaví
škodlivé.Za celéroky nikdo nevysázelalespoòpásstromùnebokeøù,kteréby tyto negativníjevy troškuzmírnily.
Naproti tomu sevšakplánujevybudováníochrannézdi vysoké3,5 m za úèelemochránìní nové stavby.Nikdo sevšak
zøejmìnezabývátím, že objektivnì vznikající hluk a také exhalacesebudešíøitjedínou volnou cestouk našemudomu.
Na místì plánovanévelké výstavbybyl v minulosti rybník, domy stojí na místì bývalýchbažin.Pamìtníci vìdí, že
spodnívodav našemokolí je vysoká.Vybudovánímbudovyhlubokozapuštìnédo zemi vzniknedalšínebezpeèí,že
spodnívodabudeodklonìna nìkam jinam, ovšemnikdo neví kam. Pokudby následnìzpùsobilaškodyna našem
domì, byli by jsme nuceniuplatòovatnárhaduškodyv dùsledkunesprávnéhorozhodnutístátníhoorgánu,tj. nesprávnì
vydanéhopovolenístavby,která ve svýchdùsledcíchzpùsobíškodusvémuokolí.
Vážení, žádám Vás o zvážení vlivu plánované stavby na své okolí s ohledem na obyvatele již obývaných domù v okolí
tak, aby jsme my-obèané mohli mít pocit, že v tomto státì úøedníci vykonávají svou práci odpovìdnì s ohledem na
životní prostøedí,a tudíž nerozhodují jenom peníze.

Jistì volné místo lze využít vysázenímzelenì nebozøízenístavby,která svými rozmìry budeodpovídatvolné ploše
beznebezpeèítoho, že se vytvoøíhustotastavebobdobnáhustotì stavebv Pekingu.
S pozdravem
ZuzanaMAYEROVÁ
RùženÍDská
910/1
14200 Praha2
tel. 241729146,602 367695
I když chápu, že plánovaná stavba je jistì výnosným podnikatelským zámìrem karlovarské [InDY, ale státní orgány
mají ochránit obèany pøednegativními dopady takovýchto zámìrù.

10.1.2003
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