HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNIHO PROSTØEDi

Váš dopis zn.

È.j.
MHMP-155413/2002/0lPNI/EIA/O36-2/Žá

Vyøizuje/linka
Ing. Žáková/4425

Datum
9.4.2003

ZÁVÌR ZJIŠ•OV AcíHO 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: Hipologický areál Praha Šeberov

-

Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.8, kategorie II, pøílohaè. 1
Sportovní areály na ploše nad 1 ha, golfová høištì, motokrosové, cyklokrosové a
cyklotrialové areály mimo území chránìná podle zvláštních právních pøedpisù.
Kapacita (rozsah) zámìru: Stavba areálu klusáckého závodištì je navrhována v
k.ú. Šeberov, do nezastavìného trojúhelníkového prostoru, ohranièeného na severu
rybníkem Jordánek, na západì komunikací Šeberov - Hrnèíøe, na východì stávající
nezpevnìnou polní cestou z Šeberova do Rozkoše a na jihu silnicí z Hrnèíø na
Rozkoš a Prùhonice.
Vlastní areál závodištì se skládá z klusácké dráhy délky 1000 m, tréninkové dráhy
800 m, hlavní tribuny (tøípodlažní zasklená vytápìná tribuna pro 100 divákù),
venkovní tribuny (dvoupodlažní èásteènì otevøená tribuna pro 192 divákù), stájí
klusáckých koní (148 boxù pro možnost trvalého ustájení) a stájí cvalových koní,
ubytovny (ètyøpodlažní objekt s podkrovní vestavbou ve dvou horních podlažích),
hospodáøského objektu, seníku a jízdárny. Celý areál je doplnìn komunikacemi a
parkovacími plochami (250 parkovacích stání pro veøejnost, 31 parkovacích stání pro
zamìstance a zástupce jezdeckých stájí).
Plocha øešeného území je 154 137 m2, zastavìná
plocha 6467 m2, plocha
pojízdných komunikací 25 276 m2, plocha klusácké dráhy 33 963 m2, plocha zelenì
81 302 m2.
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Charakter zámìru: Jedná se o výstavbu areálu klusáckého závodištì na pozemcích
urèených ÚP HMP pro funkci SP (sloužící sportu). Dle stanoviska odboru územního
rozhodování MHMP je stavba v souladu s ÚP HMP. V areálu je navržena i jízdárna,
sloužící k výcviku koní a rekreaènímu jezdectví,
pøípadnì pro provozování
hipoterapie. Zámìr výstavby nového moderního klusáckého závodištì iniciuje Èeská
klusácká asociace vzhledem ke skuteènosti, že souèasné závodištì v Praze Chuchli ne zcela odpovídá mezinárodním požadavkùm na poøádání klusáckých
závodù a bylo též poškozeno záplavami. Pøedpokládaná návštìvnost na bìžných
mítincích se pøedpokládá cca 150 osob. Na významné akce (derby, mezinárodní
akce) v poètu 2 - 3 x roènì se pøedpokládá úèast max. 1 500 osob.

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Zahájení:

04/2003

Ukonèení:

12/2003

Praha
Praha
Praha - Šeberov
Šeberov

Oznamovatel: FORTUNA a.s., sázková kanceláø,Vodièkova 30, Praha 1
IÈO: 00418382
Souhrnné vypoøádání pøipomínek:
Ke zveøejnìnému oznámení se vyjádøili:
. hlavní mìsto Praha
. mìstská èást Praha - Šeberov
. mìstská èást Praha 11
. mìstská èást Praha - Kunratice
. Ministerstvo zdravotnictví
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
. odbor životního prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
. odbor výstavby Magistrátu hlavního mìsta Prahy
. SICOM stavební družstvo ŠEBEROV IV, Rumunská 12, Praha 2
. p. Richard Kaucký
. Ing. Vladimír Karlík
. pí Martina Paøíková
. Ing. Jaroslava Vítovcová
. Alžbìta Pubrdlová
. Ing. JiøíŠ/ehofer
Vyjádøení Èeské inspekce životního prostøedí 01 Praha nebylo pøíslušnému orgánu
v zákonné lhùtì doruèeno.
Požadavek podrobit zámìr dalšímu posuzování podle zákona è. 100/2001 Sb. byl
obsažen ve vyjádøení k oznámení Ing. JiøíhoŠlehofera a Alžbìty Pubrdlové.
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Hlavní mìsto Praha v závìru vyjádøení souhlasí s pøedloženým zámìrem a
nepožaduje zpracování dokumentace EIA a požaduje, aby pøipomínky z vyjádøení
hl.m. Prahy byly zapracovány do navazujících stupòù projektové pøípravystavby.
Za jednotlivé oblasti vyjadøuje HMP následující pøipomínky:

.

Z hlediska souladu s ÚP HMP nemá k pøedloženému oznámení pøipomínky.

.

Z hlediska vlivu dopravy na životní prostøedí:
. Doložit výpoèet dopravy v klidu dle vyhlášky è. 26/1999 Sb.
. Doložit informaci o zdroji údajù zatížení komunikaèní sítì pro jednotlivé
posuzované èasové horizonty.
. Zkoordinovat návrh technické infrastruktury na severozápadním okraji
areálu s budoucím uspoøádáním køižovatky K Hrnèíøùm - východní
obchvat Šeberova.
. Doložit výškové øešení areálu, na základì nìhož by bylo možné
odvodit dùsledky pøedloženého návrhu na øešení východního obchvatu
Šeberova, který bude v budoucnu probíhat podél severního okraje
hipologického areálu.
. Zvážit pøemístìní navržené polohy autobusové smyèky do
severozápadní èásti areálu s vazbou na budoucí køižovatku ulice
K Hrnèíøùm s východním obchvatem Šeberova. Tím by zároveò došlo
ke zkrácení jízd autobusù, což není zanedbatelné z hlediska
provozních nákladù i produkce emisí.
. Pro zachování pøírodního charakteru území navrhnout výraznìjším
zpùsobem výsadbu kvalitní stromové zelenì (vèetnì stromové zelenì
na parkovišti pro návštìvníky).
. Je doporuèeno navrhnout stromoøadí na východní hranici areálu podél
stávající cesty mezi Šeberovem a Rozkoší.

.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny
se konstatuje, že zamýšlený
hipologický areál je v území akceptovatelný. Dotèená plocha se nachází na
orné pùdì, nenacházejí se zde témìø žádné døeviny, nezasahují sem žádná
pøírodnì chránìná území ani prvky územního systému ekologické stability
(ÚSES), vèetnì prvkù navržených.
Navržená forma odkanalizování byla oznaèena za možnou, protože by mìla
vylouèit narušení hydrologického režimu v blízké pøírodní památce Hrnèíøské
louky.
K zámìru byly uplatnìny následující pøipomínky a požadavky:
. Doplnit navrhované výsadby zelenì tak, aby pohledovì odclonily vyšší
stavební objekty (ubytovna, tribuna pro diváky).
. Navrhnout pøírodní úpravu bøehù jezírka a navazující vegetace.
. Upøesnit rozsah pøípadné, nezbytnì nutné, likvidace javorù klenù podél
ul. K Hrnèíøùm (vèetnì zajištìní pøesazení na nové trvalé a kvalitní
stanovištì) pøed vydáním územního rozhodnutí.
. Doplnit schéma
ÚSES v rámci hodnocení
zámìru
z hlediska
krajinného rázu.
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.

Z hlediska mìstské zelenì se konstatuje, že na základì doložených bilancí
dosahuje koeficient zelenì v zájmovém území cca 52 % s tím, že dominantní
èást ploch zelenì je navržena formou trávníkù bez jejich doplnìní porosty a
nedochází k prostoupení výsadeb areálem.
Dále byly uplatnìny další pøipomínky:
. Do jižní èásti zájmového
území zasahuje
ochranné
pásmo
.
.

inženýrských sítí, neumožòující výsadby vzrùstných stromù.
Doporuèuje se zvýšit rozsah stromù v rámci parkovištì v západní èásti
areálu a jako doplnìk zpevnìných ploch ve východní èásti.
Byl vysloven nesouhlas s názorem zpracovatele oznámení týkající se
dostateèného èlenìní celého areálu zelení ve vztahu k uplatnìní
vìtších hmot staveb v rovinaté poloze.
I

Z hlediska ochrany zemìdìlského
pùdního
fondu
je uvedeno, že
pozemky urèené pro realizaci zámìru jsou dotèeny pozemky jako orná pùda
nižší agronomické hodnoty (III. - IV. tøídy ochrany dle BPEJ).
V další fázi projektové pøípravy stavby je nutno vypracovat podrobný
záborový elaborát pro odnìtí ze ZPF podle bonit a kultur, vèetnì vyøešení
nakládání se skrytou ornicí a získat souhlas pøíslušného orgánu ochrany ZPF
s vynìtím.

.

Z hlediska akustického
se uvádí, že
samotný provoz areálu nezatíží
nadmìrnì okolní obyvatelstvo hlukem. Pøedpokládané navýšení ekvivalentní
hladiny akustického tlaku pøi poøádání významných klusáckých závodù (2 - 3
x roènì) bude èinit 0,5 - 0,8 dB hluku, nebude subjektivnì vnímatelné a
vzhledem k uvedené èetnosti ho lze oznaèit za nepodstatné.

.

Z hlediska ochrany ovzduší je vysloven souhlas se zámìrem, vzhledem
k tomu, že provoz a obslužná doprava hipologického
areálu bude
k celkovému zneèištìní ovzduší pøispívat pouze zanedbatelným podílem.
V další projektové pøípravì stavby se požaduje vyhodnotit dopady zneèištìní
ovzduší emisemi z vyvolané dopravy na úzkých komunikacích, a to i pro
delší období a pro varianty s výstavbou obchvatu Šeberova a Hrnèíø i bez ní.
Z hlediska
nakládání
s odpady
se uvádí, že úroveò zpracování
problematiky odpadù lze považovat za dostateènou, opatøení pro separaci
vytøíditelných složek komunálního odpadu postaèí zpracovat do dalších
stupòù projektové dokumentace.

.

Z hlediska vodních tokù se konstatuje, že zámìr je umís•ován do ciltivé
pramenní oblasti Kunratického potoka a že je bezpodmíneènì
nutno pøi
zpracování další projektové dokumentace uplatnit závìry a doporuèení
navrhovaná v oznámení (napø. zpracování podrobného hydrotechnického
výpoètu spádové oblasti a posouzení reálnosti navrženého systému
zasakování v kontextu se zjištìnými koeficienty filtrace v øešeném území).
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Mìstská

èást

Praha

-

Šeberov

vydala

k zámìru

zamítavé

:stanovisko
~~

z následujících dùvodù:
. Pøípadným provozem hipologického areálu se výraznì zhorší již stávající
kritická dopravní situace v obci.
. Nejsou jasné majetkoprávní vztahy k dotèeným pozemkùm.
. Nedostateèným zpùsobem jsou dokladovány dopady výstavby a provozu
areálu na hydrogeologický režim pøírodní památky "Hrnèíøské louky" vèetnì
pøilehléhorybníka Jordánek.
. Nejednoznaèným zpùsobem je øešen odvod splaškové a deš•ové vody
z areálu.
. V hlukové studii jsou používány zastaralé údaje z r.2001 a není poèítáno
s dopadem ozvuèení areálu na celkovou
veèerních a noèních hodinách.

hladinu

hluku

pøi provozu

ve

. Architektonické øešení areálu jako krajové dominanty je vzhledem k typu
okolní zástavby v obci nevhodné jak z hlediska výšky budov, tak i jejich
stavebního provedení.
. Není uveden závazek investora týkající se výstavby 2.etapy. Tato etapa byla
nedílnou souèástí studie pøedložené pro získání pøedbìžného souhlasu
Zastupitelstva Mìstské èásti Praha - Šeberov.
Dále byly uvedeny požadavky upravit a doplnit dokumentaci o následující studie a
doklady.

.

Dokladovat dispozièní právo k pozemkùm è.parc. 564/3, k.ú. Šeberov.

.

Uvést stanovisko investora k výstavbì etapy è.2 (Lesopark a pohybová dráha,
Hipoterapeutické centrum).
Vyhodnotit dopady noèního provozu závodištì a ozvuèení areálu.
Doplnit návrh odhluèòovacích prvkù jako souèást výstavby areálu již v 1.etapì
výstavby.
Upøesnit dopady odvodnìní areálu
na hydrogeologický režim pøírodní
památky "Hrnèíøskélouky" vèetnì pøilehléhorybníka Jordánek.
Upøesnit dopad provozu areálu na stávající kanalizaci a vodovodní øad

.
.
.

.

Šeberova.

. Aktualizovat a pøedat k posouzení aktualizovanou dopravní studii s údaji

.
.

.
.

platnými v r.2002, resp. 2003.
Doplnit konkrétní návrh øešeníosvìtlení areálu.
Zmìnit dopravní dispozici vèetnì zmìny zpùsobu vedení dopravy z a do
areálu.
Zmìnit architektonické øešeníareálu.
Doplnit závazným zpùsobem návrh likvidace hnoje.

Mìstská èást Praha 11 ve svém vyjádøení sdìlila, že jejím zájmem je upozornit na
možné dodateèné problémy, které by mohly vzniknout, pokud se území nebude
posuzovat jako celek. Doporuèila na daný zámìr zpracovat EIA v rozsahu, který
zohlední širší území, pøedevším ve vztahu k pøírodní památce Hrnèíøské louky. Z
hlediska dopravy je požadováno posouzení kapacity kruhové køižovatky K Hrnèíøùm
- Na Jelenách.
Zámìr je pøizohlednìní pøipomínekmìstskou èástí Praha 11 podporován.
Pøílohoustanoviska MÈ je stanovisko odboru životního prostøedí Úøadu MÈ Praha 11
jako dotèeného orgánu státní správy dle § 126 odst. 1 zák.è.50/1976 Sb. a
samosprávy dotèeného územního samosprávného celku k zámìru stavby.
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V tomto stanovisku jsou uvedeny následující pøipomínky:

.

Z hlediska ochrany ovzduší:
. Vybudováním hipologického areálu dojde v dané lokalitì (a následnì
v dùsledku zvýšeného dopravního provozu i v èásti Jižního Mìsta) ke
zhoršení životního prostøedí vybudováním dalších zdrojù zneèištìní
ovzduší.
. Pro posouzení zámìru je nutné, aby v rozptylové studii byly
zohlednìny všechny zdroje zneèištìní ovzduší na území hl.m.Prahy,
vèetnì mimopražských a aby rozptylová studie byla vyhodnocena
z hlediska imisních limitù pro rok 2010.

.

Z hlediska vlivu na akustickou situaci:
. Vybudováním hipologického areálu dojde v dané lokalitì (a následnì
v dùsledku zvýšeného dopravního provozu i v èásti Jižního Mìsta) ke
zvýšení stávající ekvivalentní hladiny akustického tlaku (hluk
z dopravního provozu je z dopravního provozu na dálnici O 1 již
v souèasné dobì neúmìrný).
. V hlukové studii je posuzován pouze samostatný zámìr, a nikoliv
území jako celek vèetnì dalších pøipravovaných zámìrù v dané
lokalitì.

.

Z hlediska vodního hospodáøství:
. Zastavìním prostoru v uvedené lokalitì dojde k dalšímu snížení
infiltrace srážkových vod a ke zmìnì hydrogeologických charakteristik
zrychlením odtoku srážkových vod.
. V dalším stupni projektové dokumentace je nutno zpracovat podrobný
hydrotechnický výpoèet dílèího povodí ve vztahu k øešení situace
nakládání s deš•ovými vodami pøi výskytu pøívalových srážek, a to
zejména z hlediska navrženého zasakovacího systému.
. Stavebními pracemi nesmí dojít k dotèení pøírodní památky Hrnèíøské
louky a je nutno minimalizovat rizika, ovlivòující jakost podzemních a
povrchových vod v dùsledku provozu uvažované stavby.

.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny:
. Zámìr výstavby je nutno velmi
.

.

podrobnì

posoudit z hlediska

hydrogeologického.
Bude-Ii odborným posudkem negativní vliv zámìru výstavby na
pøírodní památku Hrnèíøskélouky vylouèen, je nutno do dalšího stupnì
projektové dokumentace zpracovat zasakování deš•ových vod na
pozemku.
Není možné realizovat ani obvodovou drenáž stavebních objektù,
odvedenou do kanalizace.

Mìstská èást Praha - Kunratice nemá k zámìru žádných pøipomínek.
Ministerstvo
zdravotnictví
ve vyjádøení požaduje, aby bylo respektováno
stanovisko místnì pøíslušného orgánu ochrany veøejného zdraví (Hygienická stanice
hl.m. Prahy).
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Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy ve vyjádøení nejprve kvantifikovala
údaje z hlukové studie.
V hlukové studii je hodnocen vliv areálu na okolí - rámcovì pro stavební èinnost,
podrobnìji pro dopravu a stacionární zdroje hluku. Výpoèet hluku z dopravy prokázal,
že za stávajícího stavu základní limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku jsou u
objektù pro bydlení pøekroèeny o 7,6 dB(A) pøi ul. k Hrnèíøùm, pøi ul. K Labeškám o
0,7 dB(A) a pøi ul. K Rozkoši o 3,7dB(A). Pøi bìžných mítincích s návštìvností cca
250 osob nedojde k nárùstu ekvivalentních hladin akustického tlaku v žádném
z posuzovaných bodù. S noèním provozem areálu se neuvažuje.
Pøipoøádání velkých akcí s èetností 2 - 3 x rok (s návštìvností cca 1500 osob) dojde
k navýšení ekvivalentní hladiny akustického tlaku o 0,5 - 0,8 dB(A).
Hygienická stanice hl.m.Prahy již k projednávané akci vydala kladné stanovisko pro
úèely územního øízení.
Závìrem stanoviska bylo sdìleno, že k projednávání zámìru dle zákona è.100/2001
Sb. není dalších pøipomínek, protože pøi ojedinìlém nárùstu (tj. max. 3x roènì)
nejvíce o 0,8 dB(A) a pouze v denní dobì nelze pøedpokládat, že by mohlo dojít
k ohrožení veøejného zdraví a tedy ani nelze z tohoto dùvodu požadovat návrh
dalších akustických opatøení na pøístupovýchkomunikacích.
Odbor životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
ve vyjádøení
nepovažoval za nutné pokraèovat v dalším pokraèování procesu posuzování a k
oznámení zámìru uplatnil tyto pøipomínky:

.

Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu:
. Ze ZPF je tøeba vyjmout celou plochu areálu, tzn.
k získávání zeleného krmiva.

plochy uvažované

Z hlediska ochrany ovzdušÍ:
. Vypoèítané pøíspìvky ke stávajícímu zneèištìní ovzduší jsou ve všech
vyhodnocovaných parametrech nízké a nebude tedy docházet
k pøekraèovánílimitních hodnot.
. Pøedložené oznámení lze z hlediska ochrany ovzduší považovat za
více než dostateèné.

.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny:
. Stavební èinností nesmí být dotèena pøírodní památky Hrnèíøskélouky
ani její ochranné pásmo.
. Systém odvodnìní navrhnout s ohledem na bilanci deš•ových vod
v systému vodních ploch na území pøírodní památky Hrnèíøské louky
tak, aby nedošlo k poklesu množství vod odcházejících z této èásti
povodí do recipientù.
. V dokumentaci pro územní rozhodnutí je nutné provést komplexní
hydrotechnické posouzení areálu a na jeho základì navrhnout
odpovídající øešení.
. Upozoròuje se, že stavba pøedstavuje zásah do krajinného rázu,
vyžadující vydání souhlasu orgánu ochrany pøírody podle ustanovení
§12 zákona è.114/1992 Sb., o ochranì pøírodya krajiny.
. V rámci dokumentace pro územní øízenízpracovat návrh vegetaèních
úprav areálu a zohlednit minimalizaci vlivu stavby na krajinný ráz

.
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.

(charakter výsadeb v rámci parkovištì, pojetí volných ploch na severní
stranì areálu -vnì oválu, doplnìní zelenì pøiareálové komunikaci).
Vylouèit zásah do novì založeného stromoøadí pøi ul. K Hrnèíøùm
(vyjma pøíèného narušení napø. z dùvodu komunikaèního pøipojení
areálu).
Neprovádìt zemní práce v hnízdním období s ohledem na zásah do
biotopu koroptve polní (ohrožený druh) i køepelky polní (silnì ohrožený
druh).
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny není zcela nezbytné další
pokraèování v procesu posuzování, a to zejména s ohledem na
skuteènost, že z hlediska zákona bude stanovisko orgánu ochrany
pøírodya krajiny pøedmìtem samostatného správního øízení.

Odbor výstavby Magistrátu hlavního mìsta Prahy k výše uvedenému zámìru
nevznesl pøipomínky k vlastnímu návrhu vodního hospodáøství. Upozornil na potøebu
obrátit se pøi další projektové pøípravì stavby se žádostí o poskytnutí podkladù na
Pražskou vodohospodáøskou spoleènost a.s., jakožto správce Generelu odvodnìní
hl.m. Prahy.
Zpracování dokumentace EIA nepovažoval za nutné.

SICOM stavební družstvo Šeberov ve vyjádøení k oznámení zámìru namítal
následující skuteènosti:
. Hipologický areál bude využíván pouze úzkou zájmovou skupinou
obyvatelstva (pøedevším dojíždìjícími návštìvníky). Pøínos pro místní
obyvatele bude nevýznamný, je požadováno využití území pro aktivity, které
budou více sloužit místním obyvatelùm.
. Dojde k silnému nárùstu dopravního zatížení obce.
. Projekt nezaruèuje, že by byla uèinìna dostateèná opatøení pro zajištìní
neobtìžování majitelù èi uživatelù sousedních
nemovitostí, zejména
nadmìrným hlukem, pachem, svìtlem, pøíp. dalšími negativními dopady
provozu areálu a chovu zvíøat.
Richard Kaucký, Ing. Vladimír
Karlík, Martina Paøíková a Ing. Jaroslava
Vítovcová vyjádøili ve vyjádøení k oznámení dùvodnou obavu z negativního vlivu na
hluk, zvláštì ve dnech pracovního volna, a z dopravní zátìže v obci. Dále pak
z negativního dopadu na ráz krajiny a chránìné území - pøírodní památku Hrnèíøské
louky. Je rovnìž zmiòován negativní
z hlediska kvantitativního i kvalitativního.

vliv na úroveò

hladiny

podzemních

vod

Alžbìta Pubrdlová požadovala, aby bylo provedeno komplexní posouzení vlivu na
životní prostøedí podle zákona è.100/2001 Sb. a vyjádøila obavu z negativního vlivu
na hlukové a dopravní zatížení obce, na ráz krajiny a zejména na zvláš• chránìné
území - pøírodní památku Hrnèíøské louky.
Ing. Jiøí Šlehofer v úvodu vyjádøení upozornil, že jde o rozsáhlý zásah do životního
prostøedí, zatím pøevážnì doložený jen neprùkaznými tvrzeními. Jedná se o zásadní
popøení zásad døíve schváleného územního plánu, který pùvodnì na dotèených
plochách odùvodòoval naléhavou potøebu obyvatel ze širšího okolí na oddech a
aktivní rekondici tak, aby nedošlo k významnìjším
stavebním zásahùm do
ekosystému
zvláštì
chránìného
území
"Hrnèíøské louky".
Upozornil,
že
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v pøedkládaném oznámení není uvedeno a prokázáno, že hipologický areál bude
respektovat i potøebu veøejných oddechových prostor, ráz krajiny a pøírodní prostøedí.
Dále upozornil, že pravdìpodobnì
dojde k nepøípustným dopadùm na:
. Hlukovou zátìž v pøilehlých èástech obce, zejména u nových staveb.
. Dopravní zatížení celé obce, pro které se až dosud jakákoliv výstavba
s rozsáhlejší návštìvností podmiòovala výstavbou objízdné komunikace.
. Ráz krajiny a urbanisticko - architektonické øešení. Pro výstavbu na okolních
stavebních pozemcích je pøipouštìna pouze jednopodlažní zástavba, max.
s podkrovím, zatímco hipologický areál uvažuje s objekty až ètyøpodlažními, a
to ještì na lokální vyvýšeninì.
. Hydrogeologické pomìry (pøedpoklad rozsáhlého drenážování).
. Rozsah zelenì
(výstavba
hipologického
areálu ubírá na dotèených
pozemcích z 50% zeleò).
. Migraci drobných
živoèichù
souvislým
oplocením
mnohahektarových
pozemkù.
V závìru vyjádøení je uplatnìn požadavek na podrobné posouzení vlivù na životní
prostøedí v celém procesu EIA s dùrazem na neformální úèast odborné i laické
veøejnosti.
Pøíslušný úøad prostudoval obdržená vyjádøení a uplatnìné pøipomínky konzultoval
s oznamovatelem, zpracovatelem oznámení EIA, projektantem, dotèenými správními
úøady a MÈ Praha - Šeberov. Jednání se zabývala zejména pøipomínkami, které mají
pøímou souvislost s hodnocením vlivù stavby na životní prostøedí.
Pøíslušný úøad si vyžádal k ovìøení údajù uvedených v oznámení následující
podklady a informace:
1) Studie dopravního øešení "Silnièní obchvat Šeberova" (Metroprojekt Praha a.s.,
kvìten 2002).
2) Vyjádøení k "Dopravnímu pøitížení mimoúrovòových napojení E 2 a výhledovì E 2
+ nová prstencová køižovatka napojení silnièního obchvatu Šeberov, hrnèíøe
v dobì konání klusáckých mítinkù v pøipravovaném areálu Šeberov" (Ing. S.
3)

Janoš, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, 31.3.2003).
"Hipologický areál Praha - Šeberov, prostor mezi obcemi Šeberov - Hrnèíøe" -

4)

doplnìní hlukové studie, mìøení a vyhodnocení (Ing. Vladimír Zúber, AKMEST
s.r.o., bøezen 2003, zakázkové èíslo 2/029 -03/02.
Vyjádøení k "Hipologickému areálu Praha - Šeberov - vyjádøení k podnìtùm

5)
6)

zpracovatele dokumentace pro zjiš•ovací øízení" (Ing. Zbynìk Husák, STAVEBNí
FYZIKA, Pardubice, 27.3.2003).
"Hydrotechnický rozbor údajù povodí klusáckého závodištì v Šeberovì" (Ing.
Evžen Bašta, ONEGAST s.r.o., 5.2.2002).
Vyjádøení zpracovatele oznámení k pøipomínkám v rámci zjiš•ovacího øízení
(RNDr. Bajer, únor - bøezen 2003)

K jednotlivým
následující:

pøipomínkám

ve vyjádøeních k oznámení pøíslušný úøad

Oblast dopravy:
Bylo potvrzeno, že podkladovým materiálem pro stanovení dopravních údajù (a pro
výpoèty v hlukové a rozptylové studii) pro výše uvedenou stavbu bylo použito
studie dopravního øešení "Silnièní obchvat Šeberova"(viz výše - podklad è.1).
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Jako základní cíl této studie byl jejími autory oznaèen rozbor uspoøádání dopravního
skeletu v širším zájmovém území v podobì potenciálních variant øešení, vèetnì jejich
etapizace. Ve studii byl zohlednìn pøedpokládaný rozvoj území ve smyslu platných
územnì plánovacích podkladù (ÚP HMP, ÚP VÚC Pražského regionu) a souèasnì
pøihlédnuto k rozvoji kapacit potenciálních velkých dopravních zdrojù. Jako výchozí
podklady byly použity Intenzity automobilové dopravy na vybraných profilech silnic a
dálnic ve Støedoèeském kraji (Øeditelství silnic a dálnic), Intenzity automobilové
dopravy na komunikaèní síti mìsta (ÚDI, r.2001).
Bylo doloženo (viz podklad è. 4), že nárùst dopravních intenzit k roku 2003 oproti
roku 2001 je zanedbatelný (indexy rùstu dopravního výkonu udávané Øeditelstvím
silnic a dálnic ÈR èiní pro období r.2003/2001 pro nákladní automobily hodnotu
1,045, pro osobní 1,062 a pro motocykly 1,00.

Ve zpracovaném oznámení dle zákona è.100/2001 Sb. byly s ohledem na výše
uvedenou studii stanoveny pøírùstky dopravních intenzit v prùbìhu denního období
pro souèasný a navrhovaný stav pro tzv. "velké" závody s èetností 2 - 3x roènì a tyto
hodnoty pak sloužily jako podklad pro výpoèty v hlukové i rozptylové studii, pøièemž
v rozptylové studii byly uvedené vstupy uvažovány nejen v dobì velkých závodù, ale
v prùbìhu celého roku.
Ve vyjádøenízpracovatele dopravní èásti dokumentace pro územní øízení Ing. Janoše
(viz podklad è.2), že v dobì sezóny je pøedpokládáno konání jedné akce za týden
s oèekávanou návštìvností cca 150 osob. Pøivelkých mítincích (Derby) s èetností 3 x
roènì je pøedpokládána návštìvnost cca 1500 osob. Celkový poèet vozidel byl pro
velký mítink vyèíslen pøi dìlbì dopravní práce mezi individuální automobilovou
dopravu a hromadnou dopravu 50%:50% a stanoven na 350 vozidel všech/100
pomalých pro dobu pøed zaèátkem a po skonèení akce. Pøitom pohyby nákladních
vozidel (pomalá vozidla) jsou rozdìleny do podstatnì delšího èasového úseku než je
doba pro pøíjezda odjezd osobních automobilù pøedzaèátkem a po skonèení akce.
Dle názoru zpracovatele oznámení k prokazatelnému navýšení dopravy (viz podklad
è.6) dochází pouze v dobì organizování nìkolika málo velkých závodù, a tato
èetnost nemùže být dùvodem zhoršení dopravní situace v obci.
Dopravní pøitížení pøi poøádání velkých závodù na okružní køižovatce K HrnèíøùmNa Jelenách bylo Ing. Janošem (viz podklad è.2) vyhodnoceno jako pøitížení
z hlediska kapacity nepodstatné (pøitížení 4,6%). Výše uvedená hodnota na malé
okružní køižovatce je v odborné literatuøe (i v ÈSN) uvádìna jako bezproblémovì
vyhovující.
Dle pøedloženého oznámení a vyjádøení Ing. Janoše (viz podklad è.2) pøinese
koneèné vyøešení dopravy v lokalitì
pøipravovaná realizace obchvatu Hrnèíø a
Šeberova a po jejím vybudování pøevezme tato komunikace velkou èást lokální
dopravní zátìže. Tím dojde ke zmenšení dopravního pøitížení v radiálním smìru na
Exit 2, nebo• èást vozidel bude využívat novou prstencovou køižovatku napojení
obchvatu. Tato nová køižovatkaje projektována s rezervou pro pøedpokládané zátìže
ve výhledu (kapacita pøesahující 3000 vozidel/hod, což je více než zatížení na
obchvatu k r.2015).
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Oblast voda:
V rámci zpracovávaného oznámení byly provedeny ovìøovací výpoèty bilancí
návrhového deštì a na základì tìchto výpoètù stanoven objem retenèní nádrže
(1500 m3) tak, aby nedošlo k ovlivnìní odtokových pomìrù v lokalitì.
Zpracovatel oznámení zdùraznil, že problematika nakládání s deštovými vodami je
technicky øešitelná. Je však nutno v každém pøípadì navrhnout takové øešení, které
respektuje vlastnosti daného horninového prostøedí, odtokové pomìry a ochranu
okolních vodních ploch a vodoteèí.
Pro další fázi projektové pøípravystavby je ovšem nutno:
. Zpracovat v rámci územního øízení podrobný hydrotechnický rozbor celého
dílèího povodí pøivýskytu pøívalovýchvod pøi nižší peridiocitì (0.05 a nižší) a
to pøedevším z hlediska úèinnosti navrženého zasakovacích systému
s dostateènou bezpeènostní rezervou.
. Øešit odtok z retenèního rybníka jako øízený s tím, že bezpeènostní pøepad
bude využit pouze pøiextremních pøívalovýchvodách (o periodicitì menší než
0,05).
Zpracovatelem vodohospodáøské èásti projektu Ing. Baštou byl pøíslušnému úøadu
pøedložen materiál "Hydrotechnický rozbor údajù povodí klusáckého závodištì
v Šeberovì" (viz podklad è.5).
V pøedloženém materiálu se uvádí, že úèelem navržených vodohospodáøských
opatøení pøipravovaného zámìru je ochránit a dle možností i nadlepšit vodní režim
v rybníce Jordánek a v lokalitì Hrnèíøskélouky.
V souèasné dobì jsou Hrnèíøskélouky od navrhovaného závodištì oddìleny pruhem
obdìlávaného pole šíøky cca 200 m a dále hlavnì komunikací Šeberov - Hrnèíøe,
která svými pøíkopy pùsobí jako svodnice veškerých vod nad ní. To znamená, že
deš•ové vody steèou po souèasném svažitém poli pomaleji èi rychleji (dle stávajícího
osevu) do pøíkopù podél komunikace a odtud pøímo do rybníka Jordánek. Lze
konstatovat, že vzhledem ke geologickým pomìrùm steèe témìø veškerá voda,
nebo• koeficientyfiltrace v územíjsou v hodnotách10--6 - 10-7.
Øešení vodního hospodáøství navrhovaného hipologického areálu spoèívá v návrhu
závodištì miskovitého tvaru, odkud je veškerá srážková voda (kromì vody ze
spodního parkovištì) svedena èásteènì deš•ovou kanalizací a hlavnì drenážní sítí
zhruba do støedu dráhy, do retenèního rybníka. Rybník je nad úrovní minimální
hladiny vybaven propustnými bøehytak, aby voda mohla prolínat pod jeho dno, které
tvoøí obrácený filtr. Po technické stabilizaci násypù bude snížen i koeficient
propustnosti násypù, takže se zvýší vsakovací možnost podloží dráhy oproti
pùvodnímu stavu. Zároveò je retenèní rybník opatøen bezpeènostním pøepadem se
škrtící tratí, èímž bude umožnìno v množství 1 - 3 I/s dotovat rybník Jordánek
v suchých obdobích.
Pro pøípad pøívalovýchdeš•ù je z retenèního rybníka i celého areálu vedena deš•ová
kanalizace, která je v posledním úseku ukonèena vsakovací galerií, která opìt zpozdí
a rozptýlí odtok z povodí závodištì.
Retenèní objem je stanoven na základì hydrotechnických výpoètù na 1760 m3 (pøi
kolísání hladiny 0,7 m), dále je poèítáno s trubní retencí a páry ve štìrkových
obsypech drenáží, takže celkový retenèní objem èiní 2200 m3, což je hodnota vyšší
než hodnota navrhovaná zpracovateli oznámení (objem retenèního rybníka èiní 1500
m3).
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V závìru materiálu je uvedeno, že stavba nemùže mít žádný negativní vliv na výši
podzemní vody v Hrnèíøskýchlukách, stavba naopak nad lepší povrchový odtok vody
v suchých obdobích a v menší míøezlepší i vsakovací pomìry v území.

Oblast hluku:
Vzhledem k hlukové situaci v území a jejím možném ovlivnìní provozem klusáckého
závodištì byla firmou AKMEST (viz podklad è. 3) zhodnocena hluková studie
z oznámení dle zákona è.100/2001 Sb. (Ing. Zbynìk Husák - Stavební fyzika
Pardubice) a provedena mìøení hladin akustického tlaku pro zjištìní faktického stavu
hlukových pomìrù ve sledované lokalitì.
K hlukové studii ing. Husáka bylo uvedeno, že se jedná o pomìrnì podrobné
hlukové posouzení, hodnotící jak souèasné hlukové pomìry, zdroje hluku z provozu
nového areálu (doprava na pøíjezdových komunikacích, doprava na parkovištích a
stacionární zdroje hluku) a nárùst hluku vlivem provozu hipologického areálu.
Ze srovnání namìøených a vypoètených hodnot ekvivalentních hladin akustického
tlaku lze dovodit, že výpoètové hodnoty jsou podhodnocené ve srovnání
s namìøenými (cca o 5 - 10 dB(A)).Obìma hlukovými specialisty (viz podklad È. 3 a
4) byla zdùvodòována rozdílnost tìchto hodnot. Jako nejvýznamnìjší faktory pro
vysvìtlení tohoto rozdílu byly uvedeny:
. ponìkud rozdílné umístìní meøícícha výpoètových bodù (výška, vzdálenost
od komunikace),
. pùsobení jiných okolních zdrojù pøi mìøení (provoz stavebnin, nevyhovující
technický stav povrchu ulice K Labeškám apod.),
. obecnì nižší hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku ze silnièní
dopravy získané výpoètem oproti hodnotám získaných mìøením, a to i pøi
stejných vstupních parametrech,
. nedodržování rychlostních limitù ze strany øidièùmotorových vozidel.
Pøírùstek ekvivalentních hladin akustického tlaku z provozu hipologického areálu pøi
velkých závodech ve vztahu k namìøeným hodnotám bude èinit v posuzovaných
bodech do 0,2 dB(A), což je pøíspìvek minimální, subjektivnì nevnímatelný.
Pøíslušný úøad se telefonicky dotázal orgánu ochrany veøejného zdraví, zda-Ii
namìøené hodnoty souèasných hlukových zátìží nebudou dùvodem pro pøípadnou
zmìnu vyjádøení k oznámení EIA. Orgán ochrany veøejného zdraví konstatoval, že
tuto situaci pøedpokládal a zdùraznil, že vzhledem k èetnosti poøádání velkých
závodù není oprávnìn požadovat návrh dalších akustických opatøení na komunikaci.
K výpoètu hluku ze silnièní dopravy pro cílový rok 2003 bylo uvedeno, že pro
zanedbatelnost nárùstu dopravních intenzit v èasovém horizontu r. 2003/2001 (viz
výše - oddíl doprava) lze pro hlukové posouzení použít údaje o dopravì z r.2001.
K absenci zhodnocení ozvuèení areálu a provozu v noèních hodinách bylo
zpracovatelem hlukové studie a zpracovatelem oznámení (viz podklad è.6) uvedeno,
že ozvuèení areálu nebude slyšitelné již na hranici areálu a provoz v noèních
hodinách se nepøedpokládá.
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Oblast ovzduší:
Ke zhoršení životního prostøedív dùsledku zvýšeného dopravního provozu na Jižním
Mìstì bylo zpracovatelem oznámení (viz podklad è.6) sdìleno, že rozptylová studie
hodnotila pøíspìvky ze stávajícího komunikaèního systému a po realizaci zámìru
(pro nejhorší možný stav pøedstavovaný velkým závodem). Vlastní zvýšení
dopravního zatížení bylo diskutováno výše (viz oblast doprava).
Pro hodnocení zdravotních rizik byly k vypoèteným roèním koncentracím z rozptylové
studie vypracované pro pøedpokládaný zámìr pøipoèteny i roèní koncentrace
zneèiš•ujících látek v ovzduší z modelu A TEM (viz podklad è.6), který v pozadí
zohledòuje všechny zdroje zneèiš•ování ovzduší na území hl.m.Prahy, vèetnì
pøenosù ze zdrojù mimopražských. Protože ve vypracované rozptylové studii je
zohlednìna i stávající doprava bez ohledu na posuzovaný zámìr, je vyhodnocení
rizik výraznì na stranì bezpeènosti.

Ostatní:
Dle sdìlení oznamovatele probìhlo jednání mezi Úøadem MÈ Šeberov a FORTUNA
a.s. s tím, že investor vybuduje sportovištì pro využití místními obyvateli. Rozsah
výstavby (druh sportoviš• apod.) bude specifikován po pøedání požadavkù MÈ
Šeberov. Realizace tohoto sportovištì bude øešena v samostatném rozhodnutí o
umístìní stavby.
Zároveò investor zahájil pøípravné práce pro studii využití oddechové plochy (tzv.
2.etapa) v ploše mezi areálem a Hrnèíøemi.Tato studie bude sloužit jako podklad pro
podání návrhu na zmìnu ÚP HMP.

Závìr:
Zámìr "Hipologický areál Praha - Šeberov" naplòuje dikci bodu 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.

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

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních dodržet opatøení
k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržená
v oznámení zámìru a zohlednit výše uvedené pøipomínky v jednotlivých vyjádøeních,
zejména:
Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O1 Praha 1
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp@cityOfprague.cz

tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 074
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Systém odvodnìní navrhnout s ohledem na bilanci deš•ových vod v systému
vodních ploch na území pøírodní památky Hrnèíøské louky tak, aby nedošlo
k poklesu množství vod odcházejících z této èásti povodí do recipientù.
V rámci dokumentace pro územní øízení provést podrobné hydrotechnické
posouzení areálu ve vztahu k øešení nakládání s deš•ovými vodami pøi
výskytu pøívalových vod o nižší periodicitì (0,05 a nižší) a to pøedevším
z hlediska úèinnosti navrženého
zasakovacího
systému
s dostateènou
bezpeènostní rezervou.
Upøesnit na základì podrobných hydrotechnických výpoètù potøebný objem
retenèního
rybníka v areálu hipologického
areálu pro bezproblémové
zachycení
pøívalových srážek
o periodicitì
minimálnì
0,05. Odtok
z retenèního rybníka øešit jako øízený s tím, že bezpeènostní pøepad bude
využit pouze pøi extremních
pøívalových vodách (o periodicitì menší než
0,05).
Retenèní nádrž opatøit lapákem písku a dále nornou stìnou pro pøípad úniku
ropných látek z dopravních prostøedkù.
Navrhnout lapol pro zneškodnìní vody ze zpevnìných ploch potencionálnì
kontaminovaných ropnými látkami. Lapol vybavit obtokem pro pøípad pøítoku
pøívalových vod.
Stavbu retenèní nádrže v hipologickém areálu øešit s využitím pøírodì blízkých
materiálù. Stavební øešení objektu uzpùsobit tak, aby bylo snadno dostupné
všem organismùm vázaným na vodní plochu.
Zpracovat v rámci územního øízení
návrh vegetaèních úprav areálu a
zohlednit minimalizaci vlivu stavby na krajinný ráz (charakter výsadeb v rámci
parkovištì, pojetí volných ploch na severní stranì areálu - vnì oválu, doplnìní
zelenì pøi areálové komunikaci).
Vylouèit zásah do novì navrženého stromoøadí pøi ul. K Hrnèíøùm (vyjma
pøíèného narušení napø. z dùvodu komunikaèního pøipojení pøipojení areálu).
Zažádat o vydání souhlasu orgánu ochrany pøírody podle ustanovení § 12
zákona è.114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny (zásah do krajinného
rázu).
V pøípadì prùkazu zvláštì chránìných druhù živoèichù požádat pøíslušný
orgán ochrany pøírody o výjimku k zásahu do biotopu zvláštì chránìných
druhù živoèichù.
Pokraèovat v upøesòování hmotového a materiálového a barevného øešení
všech staveb.
Stavební èinností nesmí být dotèena pøírodní památka Hrnèíøské louky ani její
ochranné pásmo.
Zpracovat podrobné vyhodnocení stacionárních zdrojù hluku a doložit návrh
opatøení pro pøípadné omezení hladin hluku ze stacionárních zdrojù pøed
stavbami pro bydlení a území pøi poøádání velkých závodù tak, aby byly
splnìny povolené limity dle naøízení vlády è.502/2000 Sb.
Zpracovat
podrobné vyhodnocení
hluku ze stavební èinnosti, vèetnì
eventuálních návrhù na jeho omezení na pøípustné hodnoty dané naøízením
vlády è.502/2000 Sb.
Koordinovat výstavbu zámìru s budoucím uspoøádáním køižovatky K hrnèíøùm
- východní obchvat Šeberova.
Vìnovat zvýšenou pozornost pøípravì plánu organizace výstavby s cílem
minimalizovat vlivy výstavby na životní prostøedí a obyvatelstvo (eliminace

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

tel.: +420-236001 111
fax: +420-236 007 074
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narušení faktorù pohody dle požadavku orgánu ochrany veøejného zdraví,
projednání pøepravních tras, oèista vozidel, minimalizace prašnosti pøi dopravì
sypkých materiálù, použití stavebních mechanismù šetrných k životnímu
prostøedí z hlediska zneèištìní ovzduší a hluku, akustická ochrana hluèných
mechanismù, nakládání s odpady atd.)
Zajistit nakládání s odpadním hnojem tak, aby byly respektovány požadavky
zákona è.254/2001 Sb., o vodách a zákona È. 185/2001 Sb., o odpadech.
Pokraèovat v jednáních s MÈ Šeberov ohlednì výstavby sportovištì pro
místní obyvatelstvo a v pøípravì využití území v ploše mezi hipologickým
areálem a Hrnèíøemi pro oddechovou funkci (napø. projížïky na koních,
hipoterapie ).
Neprovozovat areál v noèní dobì a nezvyšovat pøedpokládanou èetnost
velkých závodù.

Závìr zjiš•ovacíhoøízenínenahrazujevyjádøenídotèenýchorgánù státní správy, ani
pøíslušnápovolenípodle zvláštníchpøedpisù.
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,Sídlo:Mariánské nám.2,
11000
Praha
1
Pracovištì: Hradèanské nám. 8,11854 Praha 1

E-mail: kr@urm.mepnet.cz

Tel.: +420-2-24481111
Tel.: +420-2-24308111
Fax: +420-2-20514 652

IÈO: 064581

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

Sídlo: Mariánské nám.2, 11000 Praha1
Pracovištì: Hraïèanské nám. 8, 11854 Praha
E-mail: kr@urm.mepnet.cz

Tel.: +420-2-24481111
Tel: +420-2-24308 111
Fax: +420-2-20514 652

IÈO: 064581

Hlavní mìsto Praha

RADA HLAVNíHOMÌSTA PRAHY

USNESEN.
Rady hlavního mìsta Prahy
èíslo 0096
ze dne 31.1.2003

Sb.. o oDsuzování vlivù na životní orostøedí oro zámìr "Hiooloaickv areál Praha - Šeberov"

Rada hlavního mìsta Prahy

bere

na vìdomí

vyjádøení
posuzování

ÚRM hl. m. Prahy
vlivu na životní

k zahájení
prostøedí

zjiš•ovacího
pro zámìr

øízení dle zákona
"Hipologický
areál

è. 100/2001

uvedené v pøíloze è. 1 tohoto usnesení
II

nepožaduje
další zpracování dokumentace EIA k zámìru uvedeném v bodì

III

ukládá
1. sekci Útvar rozvoiehlavníhomìsta Prahy
1. postoupitalP MHMPvyjádøeníhl. m. Prahydle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 29. 1.2003

MUDr. Pavel Bém
primátor hl.m. Prahy

Ing. Jan Burgermeister
námìstek primátora hl.m. Prahy

Pøedkladatel: radní Gregar
Tisk:
3106
PøO"Vede: sekce Útvar rozvoje hlavního mìsta Prahy
Na vìdomí:
odbory MHMP

Sb.,

o

Praha - Šeberov",

tohoto usnesení

PøílohaÈ. 1 k usnesení Radv HMP È. 0096 ze dne 31. 1.2003
Vyjádøeníhl. m. Prahy k "Oznámení" podle pøílohyè. 3 zákonu 100/2001Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedípro zámìr "Hipologický areál Praha - Šeberov"

Z hlediska souladu s územním plánem
k pøedloženému oznámení pøipomínky.

hl. m

Prahy nemá hlavní mìsto

Praha

Z hlediska sportu a rekreace je zámìr výstavby hipologického areálu v Praze Šeberovì
v souladu s funkèním využitím dle platného územního plánu hlavního mìsta Prahy ve
smyslu schválené zmìny územního plánu - SP - území sloužící sportu. Z funkèního hlediska
proti nìmu nemá hlavní mìsto Praha námitky.

Pro území SP územní plán nepøedepisuje koeficienty míry využití území. Obecnì ale
doporuèujeme velkorysejší øešení zelenì v areálu, zejména ozelenìní parkovištì a použití
vysoké stromové zelenì v území mezi plochou závodištì a ulicí K Hrnèíøùm.

Z hlediska vlivu dopravy na životní prostøedí má hlavní mìsto Praha k pøedloženému
oznámení následující pøipomínky:
Nároky na dopravu v klidu jsou v dokumentaci odvozeny od pøedpokládané návštìvnosti a
dìlby pøepravní práce. Tento postup je zdùvodnìn atypièností stavby. Vzhledem k tomu, že
na území hl. mìsta pro výpoèet nárokù dopravy v klidu platí vyhláška è.26/1999 Sb. hl. m.
Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze, je tøeba doložit též
výpoèet potøebného poètu stání dle této vyhlášky, analyzovat vypoètìné nároky ve vztahu
k øešené atypické stavbì a pøípadnì v rámci územního øízení projednat výjimku z výše
uvedené vyhlášky.
V dokumentaci postrádáme informaci, na základì jakých podkladù byly získány údaje o
zatížení komunikaèní sítì pro jednotlivé posuzované èasové horizonty. Upozoròujeme, že
dokumentace
EIA musí pracovat s oficiálními údaji zatížení komunikaèní sítì, které
zpracovává Ústav dopravního inženýrství a MHMP - SURM.
Na str. 25 oznámení jsou uvedeny hodnoty automobilového zatížení pro èasový horizont
roku 2015. Platný ÚPn hl. m. Prahy pracuje s hodnotami automobilového zatížení pro rok
2010. Z výše uvedených dùvodù požadujeme do dokumentace doložit kopie pøedávacích
dopisù s oficiálními hodnotami zatížení pro posuzované èasové horizonty.
K uvedeným informacím o komunikaèní sítí v pøilehlém území uvádíme, že s východním
obchvatem Šeberova
platný ÚPn hl. m. Prahy poèítá v èasovém horizontu roku 2010.
Zprovoznìní tzv. "Vestecké spojky" (komunikace mezi budoucím 80 u Jesenice a 01 u
Újezda) je dle závazné èásti ÚPn hl. m. Prahy podmínìno uvedením do provozu úseku
silnièního okruhu mezi Lahovicemi a Jesenicí nebo dálnice 03 v prostoru Jesenice.
Návrh technické infrastruktury na severozápadním okraji pøedmìtného areálu je tøeba
zkoordinovat s budoucím uspoøádáním køižovatky K Hrnèíøùm - východní obchvat Šeberova.
Objekty inženýrských

sítí (èerpací stanice splaškù, vodomìrná
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šachta) jsou situovány do

problémového místa z hlediska budoucích komunikaèních úprava
budoucích vyvolaných pøeložek.

tím hrozí riziko

Z doložené koordinaèní situace je zøejmé, že v severní èásti pøedmìtného areálu jsou
nárokovány terénní úpravy. Postrádáme výškové øešení areálu, na základì nìhož by bylo
možné odvodit dùsledky pøedloženého návrhu na øešení východního obchvatu Šeberova,
který bude v budoucnu probíhat podél severního okraje hipologického areálu.
Navržená poloha autobusové smyèky v jihozápadní èásti areálu vyvolá delší jízdy autobusù
v pøevažujícím vztahu ke stanici metra Opatovo Z tohoto pohledu by byla pøíznivìjší poloha
autobusové smyèky v severozápadní èásti areálu s vazbou na budoucí køižovatku ulice
K Hrnèíøùm s východním obchvatem Šeberova. Délka trasy kyvadlového autobusového
spoje Opatov - Hipologický areál - Opatov by se za takové situace zkrátila pøijedné jízdì
cca o 2 x 350 m = 700 m , což jistì není z hlediska provozních nákladù i produkce emisí
zanedbatelné.
S ohledem na pøírodní charakter území je tøeba, aby parkovištì pro návštìvníky bylo øešeno
s výrazným uplatnìním kvalitní stromové zelenì. Pøírodní ráz území je tøeba zachovat,
z uvedeného dùvodu je v rámci areálu nutné výraznìjším zpùsobem navrhnout výsadbu
stromové zelenì.
Na východní hranici hipologického areálu - podél stávající cesty mezi Šeberovem a
Rozkoší doporuèujeme navrhnout stromoøadí.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny lze konstatovat, že zamýšlený hipologický areál
v prostoru mezi Šeberovema Hrnèíøije akceptovatelný.Zámìr je v souladu s platným ÚPn
hl. m. Prahy. Dotèenáplocha se nachází na orné pùdì, nenacházejíse zde témìø žádné
døeviny,nezasahují sem žádná pøírodnì chránìná území ani prvky územního systému
ekologické stability (ÚSES), vèetnì prvkù navržených. Pøesto máme k zámìru i
k pøedloženédokumentaciøaduvìcných i formálníchpøipomínek,požadavkùa upozornìní.
Pøedevšímse realizace zámìru promítne do dnešní ploché krajiny, ve které zcela absentují
výraznìjší místní dominanty. Platí to pøedevším pro ubytovnu o výšce 14 metrù a tribunu
pro diváky. Proto požadujeme doplnit navrhované výsadby zelenì tak, aby pohledovì
odclonily tyto zmiòované vyšší objekty.
Ještì pøed vydáním územního rozhodnutí je nutno upøesnit rozsah pøípadné, nezbytnì
nutné, likvidace ,javorù klenù podél ulice K Hrnèíøùm.Dotèení jedinci musí být pøesazeni na
místo, které bude koneèné. Z tohoto dùvodu by mìla být již nyní alespoò rámcovì ujasnìna
koneèná podoba sadových úprav,
Navržená forma odkanalizování je možná, protože by mìla vylouèit narušení
hydrologického režimu v blízké pøírodní památce Hrnèíøskélouky. V okolí jezírka je žádoucí
spíše pøírodníúprava bøehù a navazující vegetace.
V koordinaèní situaci stavby chybí oznaèení nìkterých stavebních objektù, pøedevším pak
vìtšiny nadzemních staveb (tribuna, ubytovna, stáje atd.). V pøíloze "Hodnocení zámìru
výstavby hipologického areálu Praha - Šeberov z hlediska krajinného rázu" postrádáme
schéma ÚSES. Vše požadujeme doplnit.
S doporuèeními a kompenzaèními opatøeními uvádìnými
ztotožòujeme.
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v dokumentaci se v zásadì

Z hlediska mìstské zelenì hlavní mìsto Praha konstatuje,že pro klusáckýareál umístìny
ve funkèní ploše SP (území sloužící sportu) není v platném ÚPn hlavního mìsta Prahy
stanovena míra využití území. Na základì doložených bilancí dosahuje koeficient zelenì KZ
v zájmovém území cca 52 % s tím, že dominantní èást ploch zelenì je navržena formou
trávníkù bez jejich doplnìní porosty. Výsadby stromù a keøù se omezují na jižní èást,
zejména na vnìjší polohy areálu smìrem k plochám orné pùdy. Nedochází k prostoupení
výsadeb areálem, jak je uvedeno v dokumentaci. Textová èást týkající se výsadeb støední a
vyšší zelenì, která dle popisu zpracovatele bude budovy èásteènì zakrývat a vhodnì je
zapojovat do okolí, není nijak promítnuta do koordinaèní situace. Negativem pro bohaté
výsadby je i skuteènost, že z jižní èásti do plochy SP zasahuje ochranné pásmo
inženýrských sítí neumožòující výsadby vzrùstných stromù. Z výše uvedených dùvodù
doporuèujeme, aby vzhledem k rozsahu areálu cca 15,4 ha byly posíleny výsadby zejména
støedních a velkých stromù. Doporuèujeme také zvýšit rozsah stromù v rámci parkovištì
v západní èásti areálu a jako doplnìk zpevnìných ploch ve východní èásti. Nesouhlasíme
také s názorem uvedeným v oznámení, že v pøevážnì rovinaté poloze se díky èlenìní
celého areálu zelení vìtší hmoty staveb výraznì neuplatní
Nesouhlasíme s úvahami týkajícími se perspektivy aleje mladých stromù Uavory) podél
komunikace mezi Šeberovem a Hrnèíøi. Požadujeme, aby byly mladé stromy pøed
zapoèetím stavebních prací pøesazeny s balem na nové trvalé a kvalitní stanovištì ve všech
pøípadech, kdy hrozí jejich ohrožení. I když se dle zpracovatele nejedná o "v krajinì
výrazný liniový a doprovodný prvek", skuteènost, že zùstane urèitý podíl již vysazených
stromù zachován na pùvodním stanovišti nijak neomezuje možnost navrhnout projekt nové
zelenì komplexnì.
Z hlediska ochrany zemìdìlské
pùdy se lokalita nachází mimo souèasnì zastavìné
území, pozemky dotèené výstavbou jsou souèástí zemìdìlského pùdního fondu (ZPF),
v katastru nemovitostí jsou evidovány jako orná pùda, v souèasné dobì jsou zemìdìlsky
využívány jako pole. Celková plocha zámìru je 15,41 ha, z toho 14,81 ha je urèeno k vynìtí
ze ZPF. Záborem budou dotèeny pùdy BPEJ 2.26.01 -III. tøída ochrany
2.26.04 - IV. tøída ochrany
2.37.16 - V. tøída ochrany
2.48.11 -IV. tøída ochrany
Èást ploch zùstane souèástí ZPF a bude sloužit k získávání zeleného krmiva pro konì.
Trvalý zábor ZPF znamená negativní vliv z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu
vzhledem k neobnovitelnosti tohoto pøírodního zdroje. Z hlediska kvalitativních parametrù
tento vliv není tak významný, nebo• se jedná o pùdy nižší agronomické hodnoty.
V platném ÚPn sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy je toto území urèeno na základì
zmìny è. 181/02 pro sport (SP), z hlediska ochrany ZPF je proto uvedený zámìr v souladu
s ÚPn hl. m. Prahy. V dobì zpracování oznámení však nebyl dosud k dispozici záborový
elaborát. V další fázi projektové dokumentace je proto tøeba vypracovat podrobný záborový
elaborát pro odnìtí ze ZPF podle bonit a kultur, vèetnì vyøešení nakládání se skrytou ornicí
a opatøenísouhlasu pøíslušného orgánu ochrany ZPF s vynìtím.

Z akustického hlediska byl v pøedloženém oznámení vyhodnocen zámìr realizace
hipologického areálu. Zpracovatel v akustickém vyhodnocení provozu areálu uvádí, že ve 2
- 3 pøípadech roènì, pøi poøádání významných klusáckých závodù s návštìvností okolo
1500 divákù, dojde k navýšení pøedpokládané ekvivalentní hladiny akustického tlaku
v prùbìhu denního období o 0,5 až 0,8 dB. Samotný provoz areálu vèetnì provozu
parkoviš• a komunikací tedy nezatíží nadmìrnì okolní obyvatele hlukem. Výše uvedené
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navýšení ekvivalentní hladiny hluku nebude subjektivnì vnímatelné a vzhledem k uvedené
èetnosti (2 - 3 x roènì) je lze oznaèit za nepodstatné.
Nedostatkem pøedloženého hodnocení jsou jeho grafické výstupy. Za vhodnìjší než
vyhodnocení ve vybraných výpoètových bodech považujeme vynesení pásem zasažení
hlukem z provozu areálu.

Z hlediska ochrany ovzduší obsahuje pøedložené oznámení vyhodnoceni imisni zátìže v
území s využitím výpoètového programu SYMOS, který
v období zpracování studie
neumožòoval provést výpoèty v souladu s požadavky nového zákona o ochranì ovzduší
86/2002 Sb., pro stanovení hodinových koncentrací NO2.
Zpráva
konstatuje, že imisní pøíspìvky zdrojù souvisejících
s posuzovaným zámìrem
nejsou významné, ovšem pøi zohlednìní
meze tolerance pro rok 2003. V navazující
projekèní pøípravì bude nutno vyhodnotit dopad emisí zejména z vyvolané dopravy na
úzkých komunikacích a vyhodnotit je podle požadavkù zákona 86/2002 Sb., a to i pro delší
období a pro varianty s výstavbou obchvatu Šeberova a Hrnèíø i bez ní.

Lze oèekávat, že provoz a obslužní doprava hipologického areálu v Šeberovì bude
k celkovému zneèištìní ovzduší pøispívat pouze zanedbatelným dílem, a proto lze se
zámìrem z hlediska ochrany kvality ovzduší souhlasit.

Z hlediska nakládání s odpady hlavní mìsto Praha konstatuje, že oznámení uvádí výèet
odpadù souvisejících jak se stavbou, tak s provozem zaøízení. Množství i podrobnìjší
složení stavebních odpadù bude dle studie dále upøesnìno v dalších stupních projektové
dokumentace. Bilance výkopových zemin se pøedpokládá vyrovnaná, aby nebylo nutno
žádnou zeminu ani odvážet, ani pøivážet. Stavební odpady budou tøídìny dle druhù a
pøedávány pøednostnì k využití èi recyklaci, aby se minimalizovalo jejich množství ukládané
na skládku. S nebezpeènými odpady bude nakládáno dle platné legislativy. Upozoròujeme
pouze, že ze zákona 185/2001 Sb., o odpadech vyplývá též povinnost tøídit i komunální
odpad - v areálu bude nutno tedy zajistit kontejnery na separovaný sbìr papíru, plastù a
skla a to jak na veøejnì pøístupných prostranstvích, tak v prostoru ubytovny aj. provozních
budov. Z komunálního odpadu je nutno oddìlit též drobný nebezpeèný odpad.
Èerné skládky se v zájmovém území nevyskytují, èerné skládky v okolí jsou zmínìny.
Kontaminace pùdy a horninového prostøedí se v areálu nepøedpokládá, u výkopových
zemin se však poèítá s výluhovými zkouškami. Riziko kontaminace pùdy v prùbìhu stavby
èi provozu zaøízení není závažné.
Úroveò zpracování
kapitoly lze považovat za dostateènou,
opatøení pro separaci
vytøíditelných složek komunálního odpadu postaèí zapracovat do dalších stupòù projektové
dokumentace.

Z geologického a inženýrsko geologického hlediska hlavni mìsto Praha konstatuje,že
pøedloženéoznámeníje zpracovánov dostateènémrozsahu a lze je akceptovat.V textové
èásti oznámeníjsou v dostateènéšíøipopsány geologické a hydrogeologicképomìry (viz.
Zpracovanýpodrobnýinženýrskogeologickýprùzkumz øíjna2002). Vzhledemk vlastnostem
horninového prostøedía navrženému zpùsobu zasakování nebude zásadním zpùsobem
ovlivnìna hladina podzemnívody a není pøedpokladnarušeníhybridníhosystémuúzemí.
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Z hlediska surovinových zdrojù nejsou v zájmovém území registrována žádná ložiska
nerostných surovin, dobývací prostory ani chránìná ložisková území. V lokalitì se
nenacházejí geologické památky ani významné paleontologické nálezy

Z hlediska zásobování vodou bude pøedpokládaná spotøeba vody bìhem výstavby asi
720 m3 I a to jak pro sociální úèely, tak pro vlastní stavbu. Vlastní provoz areálu po
dokonèení bude potøebovat 6 500 m3 za rok. Areálový rozvod vody bude napojen na
stávající vodovodní øadv Šeberovì v zatím bezejmenné ulici rovnobìžné s ulicí K Hrnèíøùm.
Navržené øešenízásobování vodou neovlivòuje negativnì životní prostøedí a není v rozporu
s platným ÚPn hl. m. Prahy.

Z hlediska vodních tokù se areál nachází v povodí Kunratického potoka, který je pøítokem
Vltavy. Areál je bez kanalizaèního systému, v blízkosti je vedena pouze stoka splaškové
kanalizace z obce Šeberov.
Odvedení splaškových odpadních vod je navrženo z jednotlivých objektù do nejnižšího
místa v lokalitì výstavby, kde bude pøeèerpávací stanice splaškù. Odtud budou splaškové
vody èerpány výtlaèným øadem do splaškové stoky veøejné kanalizaèní sítì obce, následnì
budou odvedeny do levobøežního Kunratického sbìraèe a dále do ÚÈOV v Praze - Troji.
Splaškové vody z obèerstvení budou do kanalizaèní sítì vypouštìny pøes odluèovaè tukù.
Upozoròujeme na to, že do bilancí splaškových vod jsou zahrnuty vody pro konì.
Z dokumentace není zøejmé o jaké vody se jedná. Pøed vypuštìním vody do veøejné
kanalizace je nutno navrhnout taková opatøení, aby vypouštìné splaškové vody odpovídaly
kanalizaènímu øádu hl. mìsta Prahy.

Odvádìní deš•ových vod je øešeno drenážním systémem z plochy závodištì, ze
støechjednotlivých objektù a z èistých zpevnìných ploch do navrženého rybníèku, kde
budou zasakovány. Ze zneèištìných zpevnìných ploch a parkoviš• budou deš•ové vody
svedeny pøes odluèovaèe ropných látek. V kapitole 0.1.2.2. Vlivy na vodu upozoròuje
zpracovatel oznámení o hodnocení vlivù na ŽP na to, že z plochy závodního oválu je
pøedpokládánkoeficient odtoku 0,0 (v pùvodnímstavu bylO,15). Rovnìž upozoròujena to,
že z dokumentace areálu není jasné na jakou periodicitu je poèítána retence rybníka.
Rovnìž je doporuèenozpracovánípodrobnéhohydrotechnickéhovýpoètu spádové oblasti
a posouzeníreálnosti navrženéhosystémuzasakovánív kontextu se zjištìnými koeficienty
filtrace v øešenémúzemí.
Vzhledem k umístìní Hipologického areálu v citlivé pramenní oblasti Kunratického potoka a
dále pak vzhledem k výše uvedeným zjištìním, je nutno pøi zpracování navazující
projektové dokumentace bezpodmíneènì uplatnit závìry a doporuèení uvedené v tomto
oznámení o hodnocení vlivù na ŽP v kapitole 0.1.2.2 (str. 82) a v kapitole 0.4 na str. 92-94.

Z hlediska zásobování teplem nemá hlavní mìsto Praha s ohledem na situování
stávajících nadøazených tepelných sítí a dále s ohledem k navrženému využití zemního
plynu žádné pøipomínky.Stavba není v rozporu s platným ÚPn.

Z hlediska zásobování zemním plynem nejsou k dokumentaci pøipomínky. Pøi stavbì je
nutno respektovat stávající nadøazené plynovodní distribuèní sítì, plynárenská zaøízení a
jejich ochranná a bezpeènostní pásma dle zákona 458/2000 Sb. Jedná se o vysokotlaké
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plynovody ON 500, ON 100 a VTL RS Šeberov. Navrhované napojení je nutno projednat
s provozovatelem Pražská plynárenská a.s. Kapacita distribuèních plynovodních sítí v dané
lokalitì je dostateèná pro souèasný stav a jsou rezervy pro další rozvoj zásobování
øešeného ~zemí jak pro vytápìní, tak i pro ohøev teplé užitkové vody. Návrh není v rozporu
s platným UPn hl.m. Prahy.

Z hlediska zásobování elektrickou
s platným ÚPn hl. m. Prahy.

energií

bez pøipomínek. Stavba není v rozporu

Z hlediska telekomunikací bez pøipomínek.Stavba øešení není v rozporu s platným
Územním plánem hl. m. Prahy. Navrhované napojení na telekomunikaènísí• je nutno
projednatse správcemzaøízení.

Po seznámení se všemi okolnostmi uvedenými v pøedloženém "Oznámení" hlavní mìsto
Praha souhlasí s pøedloženým zámìrem a nepožaduje zpracování dokumentace EIA.
Všechny pøipomínky formulované v jednotlivých kapitolách vyjádøení hlavního mìsta
budou zapracovány do navazujících stupnù projektové pøípravy zámìru.
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Na základì Vašeho oznámeníVám zasílámenaše stanoviskok uvažovanévýstavbì
HipologickéhoareáluPraha- Šeberov.

Zastupitelstvomìstské èásti Praha- Šeberovna svém zasedánídne 6. 1. 2003
rozhodlo vydat zamítavé stanovisko k pøedloženéprojektové dokumentaci pro územní
rozhodnutía to z tìchto dùvodù:

1. V rozporus podmínkoupøedbìžného
souhlasného
stanoviskaZMÈ Praha- Šeberov

2.
3.

4.

5.
6.

7.

neobsahujepøedanádokumentace"Hipologického areáluPraha- Šeberov"jakýkoliv
návrh øešenídopravní obslužnosti areálu a naopak pøípadnýmprovozem výraznì
zhoršíjiž stávajícíkritickou situaciobce.
Z pøedané
dokumentacenejsoujasnémajetko-právnívztahy k dotèenýmpozemkùm.
Dokumentacenedostateènýmzpùsobemdokladuje dopady výstavby a provozu na
hydrogeologickýrežim pøírodnípamátky"Hrnèíøskélouky" vèetnì pøilehléhorybníka
Jordánek.
Hluková studie na základì vyjádøeníprojektanta(nepøiloženo!)nepoèítás dopadem
ozvuèení areálu na koneènou hladinu hluku pøi provozu ve veèerních a noèních
hodinách.Pro ostatnívýpoètypoužívástudiezastaralýchúdajù z roku 2001.
Dokumentacenejednoznaènýmzpùsobemøeší odvod splaškové a deš•ové vody
z areálu.
Architektonické øešeníareálu jako krajové dominanty je vzhledem k typu okolní
zástavby v obci nevhodné jak z hlediska výšky budov, tak i jejich stavebního
provedení.
Dokumentaceneobsahujejakýkoliv závazekinvestoratýkající se výstavby etapy è. 2,
kterábyla nedílnousouèástístudiepøedložené
pro získánípøedbìžnéhosouhlasuZMÈ
Praha- Šeberov.

Pokud by pøipadalov úvahu následnéprojednání upravené a doplnìné dokumentace,
žádámeo její doplnìní o následujícístudiea doklady:
a) Dokladovatdispozièníprávo k parc.è. 564/3,katastrálníúzemí 726130Šeberov.
b) Závaznéstanoviskoinvestorak rozdílùm mezi pøedanoudokumentacía studií, která
neobsahuježádnou zmínku o výstavbì etapy è. 2, tzn. Nejsou uvedeny jakékoli
návaznostina èasový plán výstavby celkù "Lesopark a pohybová dráha" a taktéž
"Hipoterapeutickéhocentra".
c) Doplnit hlukovou studii o dopady noèníhoprovozu závodištì a ozvuèeníareálu na
dosahovanouhladinu akustickéhotlaku.
d) Doplnit návrh stavební dokumentaceo odhluèòovaníprvky jako souèástvýstavby
areálujiž v etapì è. 1.
e) Jednoznaènì upøesnit dopady odvodnìní areálu a deš•ových svodù na
hydrogeologickýrežim pøírodnípamátky"Hmèíøskélouky" vèetnì pøilehléhorybníka
Jordánek.
t) Upøesnitdopadprovozu areáluna stávajícíkanalizacia vodovodníøadŠeberova.
g) Aktualizovat a pøedatk posouzenídopravnístudii s údaji platnými v roce 2002, resp.
2003.
h) Doplnit konkrétnínávrh øešeníosvìtlení areálu.
i) Zmìnit dopravnídispozici vèetnì zmìny zpùsobuvedenídopravyz a do areálu.
j) Doplnit závaznýmnávrhemzpùsobulikvidacehnoje.
k) Zmìna architektonickéhoøešeníareálua staveb.
Dále Vám k tomuto stanovisku zasílámev pøíloze,pro vyjasnìní dùvodù k zamítnutí,
komentáønašíkomisevýstavby.

~

Marek F aj fr
starosta
Mìstská èást

Praha. Seberov
K Hrnèiøf1m 160

14900Praha4

Pøíloha:KomentáøkomisevýstavbyÚMÈ Praha- Šeberov
Co: Spol.Západníhomìsta, a. s., Lýskova 1593,15500 Praha5
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areál Praha - Šeberov"

projekt FORTUNA

Na základì iniciativy Èeské klusácké asociace požádalo dne
18/09/2000 ZMÈ Šeberov o zmìnu ÚPHMP pro parc.è.564/3 umožòující
výstavbu klusáckého areálu. V souèasné dobì nejsou k dispozici jakékoli
podmínky, které pøed žádostí o zmìnu projednalo ZMÈ s investorem.
Pøedpokládáme však, že podkladem pro vydání rozhodnutí ZMÈ byla
studie "Hipologický areál Šeberov - studie 01/2002"
Pøedložená žádost o stanovisko k "Projektové dokumentaci pro
vydání územního rozhodnutí na stavbu" a následná "Žádost o souhlas se
stavbou" , vèetnì pøiložené dokumentace, viz prùvodní dopis Spoleènosti
Západního Mìsta a.s. ze dne 21.10.2001, vykazují v porovnání s výše
uvedenou studií následující rozdíly:

1

2

3.

4.

pøedložená dokumentace neobsahuje jakoukoli zmínku
o návaznostech na etapu 2. , která je zmínìna ve studii pod
bodem è.14 - "Lesopark a pohybová dráha", pøípadnì v b.è.1.5.
- "Pøedpokládaný provoz areálu".
pøedložená dokumentace taktéž neobsahuje jakoukoli zmínku o
"Hipoterapeutickém centru", které mnìlo sloužit veøejnosti pro
ustájení koní a aktivní odpoèinek veøejnosti, pøípadnì pro provoz
Hipoterapie.
v bodu è.1.3.studie - "Pøehled majetko-právních vztahù na
staveništi" se pøedpokládá dlouhodobý pronájem parc.è.564/3,
Katastrální území 726130 Šeberov. V pøedložené dokumentaci
investorem není vztah k dotèené parcele jakýmkoli zpùsobem
upøesnìn èi dokladován, naopak se hovoøí o stavbì na
soukromých pozemcích investora.
potøebná plocha pro stavbu etapy 1. je vìtší, než se uvádìlo ve
v.u.studii

Mimo výše uvedené vykazuje pøedložená dokumentace následující
nedostatky èi negativní dopady pro obyvatele Šeberova - Hrnèíø:

I.
z pøedané dokumentace neplyne jakýkoli pøínos pro obyvatele,
a• formou vzniku nových pracovních míst èi možností aktivního
odpoèinku pro mládež a ostatní obyvatele pøíslušné MÈ.
V rozporu se stanoviskem ZMÈ Šeberov není ve studii ani
v pøedané dokumentaci øešena dopravní obslužnost. Pøedaná
dokumentace pouze konstatuje na str. 44 , že pøípadné øešení
dopravní obslužnosti je možno oèekávat na úrovni mìsta a není
souèástí øešení výstavby areálu. Navrhované dopravní øešení
køižovatkou tvaru "T" umístìnou na spojku mezi Šeberovem a
Hrnèíøemi pouze zhorší již tak katastrofální dopravní situaci
obce.
Pøedaná dokumentace taktéž neøeší dopady výstavby areálu na
další rozvoj obce a• co se týèe limitu dodávek vody ( denní
spotøeba pouze ustájených koní je 8.400 litrù - spotøeba 60
I/den, poèet trvale ustájených koní min.140 ) èi kapacity stávající
kanalizace ( prùmìrný objem splaškové vody pouze z provozu
areálu je cca 28.000 litrù / den ), viz. pøedaná dokumentace.

Navrhované architektonické øešení provozních budova tribun monolitické betonové konstrukce o výšce cca 14 - 16 m,
provozní budovy o délce až 50 m zásadním zpùsobem zmìní
ráz krajiny a areál se tak stane dominantní stavbou celé oblasti.
Projektovaná výška budov vysoce pøekraèuje stávající
výškový limit pro výstavbu v obci, který je pro ostatní stavebníky
závazný a to 8 m ( výška komína !!! ).
Souèasnì dokumentace jakýmkoli zpùsobem neøeší
výstavbu stožárù pro osvìtlení a dopadu tohoto zdroje svìtla na
obec. Pøedpokládané TV pøenosy budou vyžadovat instalaci
halogenových svítidel na stožáry o výšce cca 50 m.

II.

Zpráva spoleènosti K+K s.r.o. - RNDr.J.Král
uvádí:
a) výstavbou areálu dojde k výraznému ovlivnìní
hydrogeologického
režimu
pøírodní
památky
"Hrnèíøskélouky" vèetnì pøilehlého rybníka Jordánek.

b) v rozporu se studií se v technické zprávì uvádí
zaústìní odvodnìní do rybníka Jordánek ale
výkresová dokumentace zaús•uje odvodnìní do
kanalizace Šeberova.
c) pøedpokládané zemní práce budou provádìné do
hloubky cca 3,6 m pod úroveò terénu. Pøisouèasném
dlouhodobém kolísání hladiny spodní vody 2,75 - 3,2
m pod terén zpùsobí tyto práce výrazný zásah do
spodních vod s nutností trvalého
odvodnìní
staveništì a drah
d) není dokumentována schopnost kanalizace Šeberova
pojmout navýšení o pøedpokládaný objem 28,1 m3
odpadní vody z provozu areálu plus další navýšení o
odvod vod viz.b.c)

Komentáø:

z pøedložené studie plyne, že doposud nebyl proveden
geologický prùzkum celé lokality tak aby bylo možno odpovìdnì zvážit
dopady skrývky v pøedpokládaném rozsahu na stav spodních vod.
Souèasnì nebylo pøedmìtem zprávy hodnocení absorpèních schopností
rybníka Jordánek, jeho odtoku atp.
Zprávou taktéž není øešena ekologická likvidace hnoje ( trvale ustájeno
cca 140 koní, pøechodnì až 190 !!! ) , která by nezatìžovala obyvatele
nadmìrným zápachem a výskytem létajícího hmyzu.

III.
a) dle b.2.3 a následnì b.3. studie vùbec neuvažuje
s navýšením hladiny hluku pøi provozu ozvuèení dráhy
a areálu ?!
b) podklady k tvrzení o minimální intenzitì ozvuèení,
resp. o zanedbatelných
dopadech ozvuèení na
hladinu hluku uvedené v b. 2.3 nejsou pøiloženy.
c) studie jakýmkoli zpùsobem nehodnotí hlukové dopady
zpùsobené noèním provozem, který pøedpokládá
provoz areálu pouze v rozmezí 06,00 - 22,00 hod.
d) ze závìrù studie plyne, že již v souèasné dobì (tj. na
základì
údajù z r.2001) dochází k pøekraèování
hlukových limitù v mìøených bodech - viz. str.29 a
b.E., resp. str.11, b.7.

e) použité podklady k výpoètùm - dopravní zátìž není
aktualizována a pracuje se s prùmìrnými údaji z roku
2001
f) umístìní mìøicích bodù není vzhledem k charakteru
stavby objektivní

Zpracoval:
Ing.
Kunst
Za ÚMÈ Praha-Šeberov:
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MÌSTSKÁ ÈÁST PRAHA 11
ÚØAD :MÌSTSKÉ ÈÁSTI
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ
Adresát:
Vyøizuje/linka:

MartaŠoïová- starostka
MÈ
Ing.Havlínová/355,Ing. Trousilová/367
Ing.Hanzelová/357,Ing. Štìpánková/330

Datum: 13.1.2003
È.j.: OŽP/50/2003

Vìc:
StanoviskoOŽP ÚMÈ Praha 11 .ako dotèenéhoor

dst. 1 zák. 50/1976

Sb. a samosrá
dotèeného územního sam
stavbv:"Hioo.o2ickVare'. Praha - Šeberov".

ha 11 k zámìru

Odbor životního prostøedíÚøaduMÈ Praha
dotèenýchorgánù:

vydává ke shorauvedenémuzámìru stanoviska

1. Z hlediska ochrany ovzduší dle § 50 odst.l písmoa) zák. è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší
je dotèenýmorgánemstátnísprávyodbor životníhoprostøedíMHMP .
Z hlediska samos~rá~ OŽP ÚMÈ Praha 11:
Dle pøedloženéprojektové dokumentace budou na novém závodišti probíhat dostihové dny 1x
týdnì s úèastí 100 až 150 návštìvníkù a dále budou 2x až 3x roènì poøádány velké závody
s návštìvností 1000 až 1500 divákù, pro které je navrženo parkovištì pro 276 vozù. Vedle
dopravy a parkování návštìvníkù dostihù bude uvnitø areálu závodištì probíhat i nákladní
doprava zajiš•ující provoz závodištì, a to v øádu nìkolika pohybù automobilù v bìžném dni,
pøièemžv dobì poøádánídostihù stoupne poèet pojezdù na nìkolik desítek dennì a pøi poøádání
velkých akcí až stovky pojezdù dennì.
V samotném areálu závodištì budou dále vybudovány 4 kotelny, které budou dalších zdrojem
zneèiš•ování ovzduší.
Vybudováním hipologického areálu dojde v dané lokalitì (a následnì v dùsledku zvýšeného
dopravního provozu i v èásti Jižního Mìsta) ke zhoršení životního prostøedí,a to vybudováním
dalších zdrojù zneèištìní ovzduší a ke zvýšení stávající ekvivalentní hladiny akustického tlaku
(tj. ke zvýšení hluku, který je z dopravního provozu na dálnici Dl již v souèasné dobì
neúmìrný).
(Pro vìtší infonnovanost OŽP sdìluje, že v rámci územního a stavebního øízeníje orgánem státní
správy v oblasti ochrany ovzduší OŽP MHMP a v oblasti hluku Mìstská hygienická stanice
Praha).
Z výše uvedených dùvodù doporuèuje OŽP peèlivì zvážit stanovisko MÈ Praha
daného zámìru.
Vyøizuje: Ing. Havlínová

pro realizaci

- 22. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny a mìstské zelenì dle § 65 zák. È. 114/1992 Sb.,
o ochranì pøírodya krajiny, ve znìní pozdìjších pøedpisùèásti A pøílohy È. 4 Statutu hl. m.
Prahy,ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù:
Pøestožebyla dne 3.10.2002 usnesením ZHMP è.47/07 schválena zmìna ÚPn HMP
è. ZO181/02,jíž se mìní funkèní využití území na SP - sloužící sportu, pro vybudování
klusáckéhoareálu s pøíslušnýmzázemím,je nutno zámìr výstavby velmi podrobnì posoudit
z hlediska hydrogeologického,nebo• celé území je pramennoumísou, která dotuje podzemní
vody pøírodnípamátky Hrnèíøskélouky. Sníženíhladiny podzemnívody stavbouby ohrozilo
pøírodnípodmínky v širším okolí, zejménapak uvedenoupøírodnípamátku.V žádnémpøípadì
nesmíbýt jakkoliv dotèenoochrannépásmopøírodnípamátkyHrnèíøskélouky.
Bude-li odbornýmposouzenímnegativnívliv zámìru výstavbynajmenovanoupøírodnípamátku
vylouèen,je nutno do dalšího stupnì PD zapracovatzasakovánídeš•ových vod na pozemku.
Není možnérealizovatani obvodovoudrenážstavebníchobjektù, odvedenoudo kanalizace.
Pøi pøípadnévýstavbì areálu musí být dodrženaÈSN DIN 18 915 Práce s pùdou, ÈSN DIN
18 916 Výsadby rostlin, ÈSN DIN 18 917 Zakládánítrávníkù, ÈSN DIN 18 918 Technickobiologická zabezpeèovacíopatøení,ÈSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péèe o rostliny
a ÈSN DIN 18 920 Ochranastromù,porostùa ploch pro vegetacipøistavebníchèinnostech.
Pro posouzenívlivu stavby na krajinný ráz je dotèeným orgánem státní správy z hlediska
ochranypøírodyOŽP MHMP .
Vyøizuje:Ing. Štìpánková
3. Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu dle zák. ÈNR è. 334/1992 Sb., o ochranì
ZPF, ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù:
Pøedkládanýzámìr má být realizován na pozemcíchnáležejících do ZPF, a proto je nutné
pøiodnímání zemìdìlské pùdy ze ZPF postupovat dle ustanovenívýše uvedenéhozákona.
Protoževýmìra odnímanépùdy ze ZPF pøesáhne1 ha, odnìtí ze ZPF nebudeøešitOŽP ÚMÈ
Praha 11, ale dle zákonem stanovenýchkompetencí vyšší instanèní orgán ochrany ZPF.
Vzhledem k tomu, že zámìrem mají být dotèeny pozemky pøevážnì s ménì kvalitní
zemìdìlskou pùdoua výstavbaje v souladuse schválenouzmìnou územníhoplánu hl.m. Prahy,
OŽP pøedpokládá,že vyššímu instanènímuorgánu ochrany ZPF nebude nic bránit k vydání
souhlasus odnìtím pozemkùze ZPF.
Vyøizuje:Ing. Hanzelová
4. Z hlediska odpadového hospodáøství dle § 79 odst. 5 písmo c) zák. è. 185/2001 Sb.,
o odpadech,ve znìní pozdìjších novel a vyhl. è. 55/2000 Sb. hl.m. Prahy, kterou se vydává
Statuthl. m. Prahyv pøenesené
pùsobnosti,ve znìní pozdìjších novel:
K pøedloženédokumentaci nemá OŽP námitky pokud budou pøi realizaci stavby plnìny
povinnosti plynoucí ze zák. è. 185/2001Sb., o odpadech,ve znìní pozdìjších novel, zejména
ustanovení§ 10 až § 16 zákonao odpadech.V dalšímstupniprojektovédokumentacebudenutné
dopracovatzpùsob nakládání s biologickým odpadem (zejménajeho doèasnénebo trvalé
uložení),a to tak aby nedocházeloke zneèiš•ováníspodníchvod v pøileWémúzemí.
Vyøizuje:Ing. Havlínová
5. Z hlediska vodního hospodáøstvídle zák. È. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých
zákonù(vodní zákon),ve znìní pozdìjších pøedpisù:
Zastavìním dalšího prostoru v uvedenélokalitì dojde k dalšímu snížení infiltrace srážkových
vod v územía ke zmìnì hydrologickýchcharakteristikzrychlenímodtoku srážkovýchvod.

-3Úroveò podzemní vody je v zájmovém území výraznì ovlivòována srážkami. Díky nízké
propustnostipùd v této oblasti zde docházík akumulaci srážkovýchvod, které podpovrchovì
proudído nižšíchpoloh a na nìkterých místechvyvìrají.
V dalším stupni PD je nutno zpracovat podrobný hydrotechnický rozbor dílèího povodí
ve vztahu k øešenísituace nakládání s deš•ovými vodami pøi výskytu pøívalových srážek,
a to zejménaz hlediskanavrženéhozasakovacíhosystému.
Podmínkou realizace investièního zámìru je, že stavebními pracemi nedojde k dotèení
PP Hmèíøské louky a budou minimalizována rizika, která ovlivní jakost povrchových
a podzemníchvod v dùsledkuprovozu uvažovanéstavby (retenènínádrž opatøitnornou stìnou
pro pøípadúniku ropných látek z dopravníchprostøedkù,vody ze zpevnìných ploch pøeèišt'ovat
v odluèovaèiropnýchlátek).
Vyøizuje:Ing. Trousilová

~

Odbor životního prostøedíÚMÈ Praha 11
souhlasné stanovisko podmiòujeme splnìním podmínek uvedených v bodì - 2,4,5
nejsme dotèeným orgánem státní správy - viz bod - 1,3
nesouhlasí z dùvodù uvedených v bodì - 1

Toto stanovisko je stanoviskem dotèeného orgánu státní správy podle stavebního zákona,
nenahrazuje žádná pøípadnástanoviska, rozhodnutí nebo vyjádøení odboru životního prostøedípodle
zvláštních pøedpisù,souèasnì není správním rozhodnutím dle zák. È. 71/1967 Sb., o správním øízení
a nelze se tudíž proti nìmu odvolat.

Ing. Yvona Hájklvfi
vedoucí odboru životnjÍ1cjprostøedí

Pokyny:

D
D
D
~
D

k uložení
na vìdomí
k vyøízení
ke zpracování stanoviska
ke zpracování návrhu odpovìdi

o
O

ke zpracovánímateriálu
k pøepracování
O do programu
O jednání
Termín:

Hipologický areál Praha - Šeberov

Ochrana ovzduší
Rozptylová studie posuzuje zvýšení skodlivin pouze na území MÈ Šeberov. Pro
posouzenízámìru je nutné, aby ve studii byly zohlednìny všechnyzdroje zneèiš•ování
ovzduší na území hl.m. Prahy, vèetnì mimopražských zdrojù (napø.obchodní areál
v Prùhonicíchapod.) Studieby mìla vycházetz celého imisního pozadí Prahy,ze všech
bodových,
plošných
a liniových zdrojù. Pouzetyto koncentrace(s celým imisním pozadím) lze porovnávat
s imisními limity a normami.
Ve studii je zdùraznìno,že výpoètyjsou uvádìny pouzepro samotnýpøedkládanýzámìr
2.
(tj. že v okolí budezemìdìlská pùda).
Dle
modelových výpoètù Institutu mìstské informatiky hl.m. Prahy, dosahuje.doba
3
pøekroèeníkrátkodobéhoimisního limitu Nox podél dálnice Dl 15 až 25% celkovéroèní
doby, pøiè.emžlimit je max 5%. Ve studii se neuvažuje,že dopravabude odvedenana
dálnici Dl (jak je uvedenonaopakve hlukové studii posuzovanéhozámìru).
4. Je všeobecnì známo, že v dané lokalitì se územnì projednával zámìr výstavby
hypermarketùv blízkostí "vestecké spo.iky" a tudíž je logické, že budou dopravnì
napojeny na dálnici D 1. Proto je nutné v rozptylové studii uvažovat i s využitím celé
oblasti,a to nejenpro využití hipologickéhoareálu.
5, Vzhledemk tomu, že sejedná o nový zámìr je nutné, aby rozptylová studie zájmového
území byla vyhodnocenaz pohledù imisních limitù pro rok 2010 (a ne pro rok 2003).
Nové pøísnìjšílimity jsou v souèasnédonì ,již pøipravenya jsou v souladus požadavky
ES.
Ve
studii samotnése uvádí, že sict: v za.!movémúzemí bude vitv areálu malý -- mal0
6.
významný, ovšem v kontextu širšího území vèetnì Dl se jedná o støednì velký
a ~znamný vliv.

Vliv na akustickou situaci - hluk
Hluková studie posuzujesituaci pouze na území MÈ Šeberov,nikoliv vliv vyvolaného
dopravníhoprovozuna vedlejšíMÈ.
2.
Ve studii je konstatováno,že v souèasnédobì jsou stanovenélimity pro ochranuzdraví
pøed hlukem (stanovenév naøízenívlády è. 502/2000 Sb., o ochranì zdraví pøed
nepøíznivýmiúèinky hluku a vibrací)již pøekroèeny,a to o 3,7 až 7,6dB.
3 Vybudovánímareáludojde k nárùstucelkovéhohluku, tj. stanovenýlimit budepøekroèen
celkemo 7,8až 8,1 dB.
Ve studii je uvedeno,že v roce 2015 se vybuduje pøipravovanýsilnièní obchvatŠeberova
4.
(podéljeho jihovýchodníhookraje s vyústìním na dálnici DI- "Støednívariantapropojení
silnice IV603" s dálnici D3 a s dálnici Dl v rámci mimoúrovòovékøižovatkyv cca 3,7
km). Obchvatvýraznì zlepší akustickou situaci v MÈ Šeberov.Studiejiž dále neuvádí,
jak tento obchvatovlivní akustickousituaci ve stávající zástavbì podél Dl, a tj. v MÈ
Praha11.
5, Hluková studie posuzujepouze samostatný zámìr a nikoliv území jako celek vèetnì
dalšíchpøipravovaných
zámìrù v danélokalitì.

Vliv na vodu
1. Zastavìnímdanéhoúzemí dojde ke sníženíinfiltrace srážkovýchvod v území a ke zmìnì
hydrologických charakteristik zrychlením odtoku srážkových vod (tj. území zaène
vysychat).
2. Dle provedenýchvrtù (jak je uvedenove studii) je úroveò ustálenéhladiny podzemní
vody výraznì ovlivòovánasrážkami.realizací zámìru dojde k zásadnízmìnì odvodnìní
oblasti. I pøesmax.snahu ponechatsrážkovévody v území vsakovánímnebudemožné
zachovatstávajícípomìry, protožehominové prostøedínemáideální vlastnostiz hlediska
zasakování,tudíž dojdek umìlému odvodnìní do okolníchvodoteèí.
3. Pøedkládánastudie nezaruèuje, že nebude zásadním zpùsobem ovlivnìna hladina
podzemnívodya tím narušen hydridní systémúzem!
4. Ve studii není zohlednìn vliv areálu na zvláštì chránìné uzemí - pøírodní památku
Hmèíøskélouky a pøilehléMilíèovské rybníky a Milíèovskýles.
5. Nebyl provedenpodrobnýhydrotechnickýrozbor celé spádovéoblasti.
Vliv na chránìná území. floru a faunu (z hlediska zákona è. 114/1992Sb.. o ochranì
pøírody a krajiny)
Chránìnéúzemí sev posuzovanémmístì výstavby nenachází,avšakv blízkém sousedství
je situována pøírodní,památka Hmèíøskélouky a její ochranné pásmo. Problematika
kvan!"ltativníhoa kvalitativního rizika ohrož,ellÍvody ve vztahuk pp Hmèíøskélouky je na
str. 58 'l..mínìnaa bez podrobnéhohydrotechnickéhorozboru, který by zahrnoval i pp
Hmcíi;skélouky nelzenegativnívliv zámìru lla toto chránìnéúzemívylouèit.
2.

3,

Jestliže by došlo v dùsledku nežádoucízmìny hydrologických pomìrù na území pp
Hrnèíøskélouky ajejiho ochrannéhopásmak vysychánívlhkých a mokøadníchluk, mohlo
by dojít k úbytku vlhkomilných vzácnýchdruhù rostlin.
V dùsledku rizika vysychání pp Hrnèíøské louky by mohlo dojít k ohrožení regionálnì
vzácných druhù živoèichù. Studie však s tím nepoèítá, nebo• se zabývá pouze vlivem na
fIoru a faunu v místì stavby, nikoliv v místì blízké pp Hrnèíøské louky a tudíž tento vliv
hodnotí v pøípadì fIory jako nevýznamný a v pøípadì fauny jako málo významný až
nevýznamný

(.-

//i

Váš dopis znaèky/dne

Naše znaèka

2995/02

,-

?/;kap-/9

Vyrizuje: Klofáèová
27.1.2003

MÈ Praha Kunratice sdìluje, že k výše uvedenému zámìru /!fI155413t2f2lOZPNI/EIAIO361/La ze dne 19.12..2002 nemá námitek.
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Magistrát hl.m.Prahy
odbor životního prostøedí
ingŽáková
Mariánskénám.2, Praha 1

Vyøizuje:Polanecká
261006350 dne6.2.2003
W036/Žá

Vìc: Magistrát.
y, odborživotníhoprostøedí,
Mariánskénám.2, PrahaI "Hipologický
areálPraha- Šeberov",zjiš•ovacíøízenídle §7 zákonaè.100/2001Sb.,posuzování
vlivù na
životníprostøedí- stanovisko.
Dne 23. 12.2002 jsme obdrželi oznámenío zahájení zjiš•ovacího øízení Magistrátu
hl. m. Prahy, odboru životního prostøedí, Mariánské nám.2, Praha 1, ze dne 19.12.2002
k zámìru "Hipologický areál Praha - Šeberov" ve smyslu §6, odst. 4 §16 odst.3a 4 cit.
zákona.
Oznámenío hodnocenívlivù na životní prostøedídle pøílohy3 zákonaè.100/2001 Sb.pro
oznamovatele
Fortuna,a.s.,sázkovákanceláø,zpmcova1zhotovitel: ECO - ENVl-Consult,
Sladkovského111, Jièín v listopadu - prosinci 2002 bez è.zak..
Samostatnousouèástíoznámeníje hluková studie, která hodnotí vliv areálu na okolí -~ovì
pro staveomèinnóšt:p-oaróonìji--prooopmvu a stacionárnt-zdroje-h1uku. V~
hluku z dopravy (bez aktuálního mìøení hluku v kritických místech, výchozí hodnoty jsou,
dle sdìleni zpracovatele,vzaty ze studie obchvatu ŠeberovazpmcovanéMetroprojektem)
prokazuje,že za stávajícího stavu jsou základní limity 55 dB(A) ve dne a 45 dB(A) v Leq
pøekroèeny u objektù pro bydlení a územív bodì A pøiu1.KHmèíøùmo 7,6 dB(A), v bodì
B ph ul. K Labeškárno 0.7 dB(A) a v bodì C pøi ul. K Rozkoši o 3,7 dB(A). Vlivem
poøádání velkých akcí s èetností 2x až 3x za rok a s návštìvností cca 1500 divákù dojde
k navýšení vypoètené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v bodì A o 0,5 dB(A),
v bodì B o 0,8 dB(A) a v bodì C zùstane hodnota beze zmìn. Ph bìžných týdennich
mítincích, kdy se poèítá s návštìvností cca 250 osob, k nárùstu v žádnémz posuzovaných
bodù nedojde. S noèním provozem areálu (ani v nìm situovaných stacionárníchzdrojù
hluku) seneuvažuje.
Nejasnosti a nepøesnosti: V odstavci E ffiukové studie je limit stanovený pro posouzení
výpoètù stacionárních zdrojù hluku uveden špatnì pro denní dobu - 55 dB(A)v Leq.. Dle
naøízenívlády è.502/2000Sb.je 50 dB(A) v Leq (ani ten však nebudepøekroèen).Na str. 70
Oznámeníje uvedenarekonstrukcemostu,který v této loka1itì{pokud j e námznámo)není.
Hygienickástanicehlavního mìsta Prahyj iž vydalak dokumentacipro územníøízení této
akcekladné stanovisko dne 25.11.2002 pod èj. 10344/02/PO4-HK/Dr. Èerò, jehož kopii
pòkládám.
Kprojednávání dle zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
není dalších pøipomínek,protože pøi ojedinìlém (tj. max. 3x roènì) nárùstu hluku nejvíce o
0,8 dB(A) a pouzev dennídobì nelzepøedpokládat,že by mohlo dojít k ohroženíveøejného
- - - -Praha
. ...
-~,~~'_~A R
81d10:Rytifská 12,pošt. scm. 203,11001
1, tel.:296336700,
fax: ""A"""""
224212335
Pracovmt!:A.8~a 80/1670,14000 Praha4, tel.:261260537
,fax:261261681,e-mail:hygienap4sekr@budejovicka.

k è

2209/02/P04 HK/Dr.Èerò

zdraví a tedy ani nelze z tohoto dùvodupožadovatnávrh dalšíchakustických Ipatøenína
pøístupových
komunikacích.
Upozoròuji, že v tìsném sousedstvípøíjezdu do nového areálu je objekt stávající
podtlakové kanalizace Hmèíø, jehož okolí je pøi nepøíznivých klimatických podmínkách
zamoøeno
zápachem.V rámci plánovanéúpravy technologietéto stanice (zdvojnásobenípoètu
vývìv) by bylo vhodnévzít tuto skuteènostdo úvahypøiøešenívìtrání stanice.
.
iygiernckastanlc~ ni.m.Prahy
pracovištU1aha4
~
AntalaStaška8~19~~Ù.L...o<--.L

MUDr. Kvìtoslava Èervená
povìøenýzamìstnanecpracovištì Praha4

Pøíloha:1 list

Kopie: HS HMP - HK, pracovištì Praha 4

Hl,A VNÍ MÌS'¾O PRAHA
~šTNi ORGÁN HLAVNÍHO MÌSTA PRAHY
MÌS1"SK\T ffi'GIENIK
---"

A.s.Fortunasázková
kanceláø

--

zastoupená

-

~~

A.s. Spoleènostzápadníhomìsta
Lýskova1593

\Todièkova 30
Praha 1
-P1"aha-~
èi.: 10344/02/'PO4-HK/Th'.Èení.
dne 25.11.2002
Vìc:
A.s. Fol11masázková kanceláø,Vodièkova 30, Praha J., .,Hipologic~' areá.lPraha Šeberov.,pf1ul. K Hrnèih1m, Praha 4 - Šeberov"', dokumentace pro územní jizeni stanovisko.
Na základì žádosti ii\.S. Fol1una sázková kanceláø,Vodièkova 30, Praha 1, zastoupená
A.s.. Spoleènost západního mìsta, J~)'skova 1593~ Praha 5~ ze dne 31.10.2002~ èj.
SZ1\;IJ468!02i.TK,
posoudil Z\iáštní orgán hl. m. Prahy - mìstský hygienik "ako dotèený orgán
státní správyv-e smyshJ§ 77 odst. 2 zák. è. 258/2000 Sb. a § 126 odst. 1 zák. è. 50/1976 Sb.
v. platném znìní, pøedložený ná'/fh dokumentace k územnímu øízení, "Hipologick-ý areál
Praha - Šeberov, pti ul. K Hl-nèíf-ùm,Praha 4 - Šebero\"'.
Po zhodnoceni souladu pøedloženéhoná,rrhu s požada,'k-ypøedpísù,r oblasti ochrany
veøe,inéhozdravi v~.dáv.áZ\-1áštniorgán hl. m. Prahy - mìsts~' hygienik toto stanov1sk~:
S návThem dokumentace pro územní l-ízení, "Hipologický areál Praha - Seberov,
pøi uJ. K H,'nèíøù'll, P,'ulla oS- Šeberm"', se
souhlasí.
\i souladu s § 126 odst. 1 stavebního zákona se souhlas váže na splnìni takto
stano'len~'chpodmínek: V dalším stupni pro.iekto'lé dokumentacemusí b~,t doloženo:
1) podrobné v:!hodnocení hluku ze sta,rebnièinnosti, ,rèetnì e,'entuelnich ná,rrhù na ,jeho

-

:';':'C.',c.~

omezeni ua pnpustné hodnoty, tj, ()5 dB(A) v J~eqv dobì od 7.00 do 21.00 hod. 2,0
m pøedob"ek~' pro bydlení a území,

2) - ná',Th opati'ení na omezení hladiny liluku na povolené litnit). t.,i. 50dB(A) ve dne a
40dB(A) v nocí ,r LAeq2 m pøedsta"bami pro bydlení a lJzemí pii poøádání ve.lk-ých

akcív Hipologickém
at'eá.lu
Pt'aha- Šeberov.
Od{hlodnìní :
Pøedloženoudokumentaci vYl)raCo,'aliv záli 2002 pracovníci S.r.o. architektonické a
projekèní kanceláøePK pro.iekt, Jana Palacha 1552, Pardubice, èíslo zaká~ ani èíslo pare
nem:edeno. Dokumentace øeší Hipologich-ý areál Pt'aha - Šebero'i,spoèíva,iící
ve "Ybudování
klusácké dráhv
,. déJ.hv'1000 tn, tréninko\lé dt'áhv
". dé.lk"V800 m, lila"Tli a ,'enkovní ttibunv,
,
areálu stájí, stáje c,:alo,,).ch koní, jízdámy, ub)iowy, hospodáøského ob.iek1u a seníku.
Souèástí areáhJ"sou komunikace a pat'kov'acíplochy, komunikaèní napojení ,ie øešenott.aulici
K Hmèírutn. Stavl.,abude napojena na inžen~'rskésítì " dané lokalitì. Souèástí dokumentace
je lllukov.á studie zpracovaná " øí,inu 2002 Ing. Zl.,yòketn Husákem, Stavel.,ní fyzika sta,'el.,ní a m'banistická akustika, Pardubice, è. L1kázk-y 72-2002, která prokazuje, že pøi
poøádánív'cl.Iloi.chakcí (2x - 3x roènì) dojde k na'rýšení pøedpokládanéek"\/l,'alentnillladiny
akustického tlaku. Podlrunh)' ,jsou dány v' souladu s § 1.2 nalizení v1ády è. 5~A~~SJrO
PRAHA
ochranì zdra\,j pøednepiizM,"","'miúèinky.llluku a ,librací.
~.
zvláštni
organ
~iho mìstaPrahy
t:

~

Gc.--L-.•:.-é.~

. Praha10,

1\RTDr. Kvìtoslava Cervená

",
Pøíloha:
, , 'ument.ac~
Kopie:O' MìHS 4.11.12
Vynzu.fé
:Homolová261006350

zástupce mìstského hygienika

Prsco\'ištì:I\.Staska 8(:).14000 Praha4. tel.:26126053í.fax:261261681.e- mail: hygienap4sekr@budejovicka.cz
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HLAVNi MÌSTO PRAHA
MAGISTRAT HLA VNiHO MÌSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf

OŽP MHMP
oddìlení posuzování vlivù
naŽP
zde
Váš dopis zn.

È.j.
Vyøizuje/linka
MHMP155413/2002/2003/001/0ZPNI

Datum
17.01.2003

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

Hipologický areál Praha - Šeberov, ul. K Hrnèíøùm, parc.è. 564/3,
k.ú. Šeberov
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. Pavlík, Ing. Pfeifer

Funkènívyužití zájmového území je v souladu se zmìnou è. 0181 územního plánu
hl.m.Prahy, která byla schválena usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy è. 47/07 dne
3.10.2002. K pøedložené dokumentaci máme následující pøipomínky. Upozoròujeme
na to, že pozemky, pøípadnì jejich èásti, které náležejí dle výpisu z KN do ZPF
budou dále podléhat režimu zákona è. 334/1992 Sb., o ochranì ZPF v platnémznìní
(dále jen zákona), tj. zejména §§ 9 a 11 zákona. Nelze akceptovat v dokumentaci
uvádìný pøedpoklad, že nebude nutné odvážet žádnou zeminu. Pøed vlastní
výstavbou bude nutné provést skrývku ornice ze všech zastavìných a zpevnìných
ploch. Èást této ornice bude sice pouze doèasnì deponována v rámci trvalého
odnìtí ze ZPF a využita k založení zelených ploch a k výsadbì zelenì, ale je nutné
poèítat s velkým pøebytkem skryté ornice, kterou bude tøeba odvést na náklady
investora k dalšímu racionálnímu využití. Konkrétní podmínky využití pøebyteèné
ornice budou stanoveny v souhlase s odnìtím ze ZPF podle § 9 zákona. Nelze
souhlasit se zámìrem investora, že èást ploch v zájmovém území jehož celková
výmìra je 14,81 ha zùstane v zemìdìlském pùdním fondu a bude sloužit k
získávání zeleného krmiva pro ustájené konì. Celou plochu areálu je tøeba vyjmout
ze ZPF a plochy uvažované k získávání zeleného krmiva využít jako parkovì
upravené s výsadbou zelenì.

Sídlo: Maríánské námìstí 2, 11001 Praha
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp(ii)cityofprague.cz

tel.: +420-2-36 00 42 45
fax: +420-2-36 00 70 74
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2. Z hlediska lesù a lesního hospodáøství: Ing. Pavlík, Ing. Fink
Námi chránìné zájmy nejsou dotèeny.
3. Z hlediska nakládání s odpady:
RNDr. Pavlíèková
K pøedloženémuzámìru nemáme zásadní námitky. V kapitole Odpady jsou uvedeny
hlavní zásady zákona È. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých dalších
zákonù ve znìní pozdìjších pøedpisù. Pøedpokládá se vyrovnaná bilance zemin,
které vzniknou pøi výstavbì a to použitím k úpravì terénu. Podrobnìji je rovnìž
zpracována produkce výkalù a moèi koní. Pøi další pøípravì stavby požadujeme
konkretizovat množství a zpùsob využití èi odstranìní i dalších vznikajících odpadù.
4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing.Janota
Hipologický areál je umis•ován do prostøedí okraje mìsta, které se vyznaèuje
relativnì velmi dobrou kvalitou ovzduší. Roèní koncentrace oxidù dusíku jsou zde na
úrovni 10 - 20 !-tg/m3,tedy okolo 20% imisního limitu.
Zdroje zneèiš•ování ovzduší, které vzniknou výstavbou areálu, lze oznaèit za
relativnì malé, a• již jde o zdroje stacionární (1 kotelna kategorie støední zdroj - 616
kW, 3 kotelny kategorie malý zdroj), plošné (parkovištì pro návštìvníky - 250
parkovacích stání a pro zamìstnance - 31 parkovacích stání, technika na údržbu
areálu) nebo liniové (pøitížení komunikací na pøíjezduk areálu).
Dokumentace dokladuje v rozptylové studii velmi podrobnì vlivy provozu areálu na
ovzduší v síti výpoètových bodù pro oxidy dusíku a benzen. Mimo tuto sí• hodnotí
ještì 3 výpoètové body, umístìné bezprostøednì u obytné zástavby. Je použito
metodiky Symos, která nebyla dosud aktualizována pro výpoèet zneèištìní oxidem
dusièitým, pro který jsou stanoveny imisní limity.
Vypoèítané pøíspìvky ke stávajícímu zneèištìní ovzduší ve všech vyhodnocovaných
parametrech jsou nízké, u oxidù dusíku se jedná o jednotky !-tg/m3u krátkodobých
hodnot a o desetiny !-tg/m3u roèních prùmìrù. Pro benzen jsou u roèního prùmìru
pøíspìvky areálu na úrovni 10-4!-tg/m3.
Vzhledem k velmi nízkému zneèištìní celkovému a také k nízkým pøíspìvkùm
posuzované stavby lze s jistotou øíci, že nebudou v žádném pøípadì pøekroèeny ani
limitní hodnoty pro oxid dusièitý. S pøihlédnutím ke stávajícímu stavu ve vývoji
pøíslušnémetodiky lze tedy tolerovat, že nebyl proveden výpoèet pro tuto škodlivinu.
Z hlediska ochrany ovzduší lze pøedložené oznámení považovat za více než
dostateèné a zámìr není nutno z tohoto hlediska již dále posuzovat.
5. Z hlediska ochrany pøírody a krajiny: Ing. Pavlík
K pøedloženédokumentaci oznámení máme následující poznámky a pøipomínky:
. Z dokumentace není zcela zøejmé, zda nedojde nìkterým z uvádìných
stavebních objektù k zásahu do ochranného pásma pøírodní památky Hrnèíøské
louky èi pøímo do vlastního zvláštì chránìného území. Zejména se jedná o území
nacházející se západnì od ul. K Hrnèíøùm, t.j. parcel è. 1446 a 1447, obì k.ú.
Šeberov. Z hlediska námi chránìných zájmù je žádoucí, když tyto lokality nebudou
stavební èinností dotèeny.

Sídlo: Mariánské námìstl2, 11001 Praha I
Pracovištì: Øásnovka 8, 110 15 Praha 1
E-mail: ozp@cityofprague.cz

tel.: +420-2-36 00 42 45
fax: +420-2-36 00 70 74
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. Potenciální vlivy ve vztahu k pøedmìtu ochrany v pøírodní památce Hrnèíøské
louky pøedstavuje zásah do vodního režimu v této èásti povodí. Z hlediska ochrany
kvality vod v recipientu je nezbytné realizovat veškerá navržená opatøení na
systému, který bude odvádìt deš•ové vody. S ohledem na bilanci deš•ových vod
v systému vodních ploch na území pøírodní památky Hrnèíøské louky je nezbytné
systém odvodnìní navrhnout tak, aby nedošlo k poklesu množství vod odcházejících
z této èásti povodí do recipientù. Pøipojujemese též k názoru, že pøedpoklady týkající
se retence (zasakování vod) jsou s ohledem na parametry podloží pøíliš pozitivní, tj.,
že území je schopné mnohem menší retence. V souboru tìchto hledisek se jeví
nezbytné provést v rámci pøípravy dokumentace stavby pro územní rozhodnutí
komplexní hydrotechnické posouzení areálu a navrhnout odpovídající øešení.
Musíme též upozornit na urèitý rozpor v oznámení, který se týká ovlivnìní
hladiny spodních vod, protože na jedné stranì se hovoøí o realizaci výkopù hloubky
až cca 3m (viz str. 10) a na druhé stranì je uvádìna hloubka hladiny podzemní vody
v rozmezí cca 0,8 - 3,5m (viz str. 82). Této skuteènosti neodpovídá napø. formulace
na str. 83 "...by hladina podzemní vody nemìla být zásadním zpùsobem
ovlivnìna.. .". Také tato otázka musí být dále blíže osvìtlena a zhodnocena vèetnì
vzniku pøípadnýchdepresních kuželù.
. Doložené vyhodnocení vlivu stavby na krajinný ráz lze akceptovat v tom
smyslu, že stavba pøedstavuje zásah, který vyvolá jeho zmìnu, a jako taková
vyžaduje vydání souhlasu orgánu ochrany pøírody podle ustanovení § 12 zákona è.
114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v platném znìní (dále jen zákon). Pro
další posouzení bude jedním ze stìžejních bodù dopracování studie vegetaèních
úprav celého areálu s tím, že bude nutné pøistoupit k nìkterým dílèím zmìnám
v koncepci, která je v dokumentaci popsána na str. 12, SO 105 Sadové úpravy.
Zejména se bude jednat o charakter výsadeb v rámci parkoviš•, pojetí volných ploch
na severní stranì areálu (vnì oválu) a doplnìní zelenì pøi areálové komunikaci na
jihu území. Dalším opatøenímje vylouèení zásahu do novì založeného stromoøadí pøi
ul. K Hrnèíøùm (vyjma pøíèného narušení napø. z dùvodu komunikaèního pøipojení
areálu).
. Problematika týkající se druhové ochrany pøedstavuje z hlediska hodnocení
vlivù problém, protože v podstatì neprobìhl øádný biologický prùzkum (období
listopadu je pro expertízu tohoto charakteru období nevhodné). Jako zcela nezbytné
se tedy ukazuje využití recentních materiálù a dalších poznatkù získaných o území
v minulosti. S využitím této zásady lze na podkladì hnízdního atlasu ptákù
(deponováno na OŽP MHMP) konstatovat, že zámìr pøedstavuje zásah do biotopu
koroptve polní (ohrožený druh) i køepelky polní (silnì ohrožený druh). Pøedbìžnì lze
konstatovat, že zemní práce by z tohoto dùvodu nemìly být provádìny v hnízdním
období.
Pøes výše uvedené pøipomínky je možné konstatovat, že nepovažujeme za
zcela nezbytné další pokraèování procesu posuzování, a to zejména s ohledem na
skuteènost, že z hlediska zákona bude stanovisko orgánu ochrany pøírody
pøedmìtem samostatného správního øízení v jehož rámci je prostor pro øešení výše
popsaných okruhù. K zpracovávání dílèích expertíz je však nutné pøistoupit okamžitì
a dokumentaci dopracovat o jednotlivé èásti již ve fázi územního øízení.

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

tel.: +420-2-36 00 42 45
fax: +420-2-36 00 70 74
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6. Z hlediska nakládání s chemíckými látkami a pøípravky:
RNDr.Pavlíèková
Bez námitek.
7. Z hlediska myslivosti:
Ing. Fink
Stavbou dojde ke snížení výmìry stávající honitby Šeberov - Prùhonice v rozsahu,
který vlastní existenci honitby neohrožuje. Z hlediska námi chránìných zájmù
nepovažujeme za nutné pokraèovat v procesu EIA.

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

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor~

Mariánské

Drah

~~«~ŽivotnrhO

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

tel.: +420-2-36 00 42 45
fax: +420-2-36 00 70 74
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Ing. Žáková
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Vyøizuje/linka

Ing. Prinzová/4372

Zahájení zjiš•ovacího øízení zámìru "Hipologický areál Praha - Šeberov"
zaøazenéhov kategorii ll, bodu 10.8, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících
zákonù.

Pøedmìtem zámìru je stavba závodištì pro klusácký sport pøi ulici K Hmèíøùm v Praze 4.
Vlastní areál závodištì se skládá z klusácké dráhy, tréninkové dráhy, hlavní a venkovní tribuny,
areálu stájí klusáckých koní, ubytovny, hospodáøskéhoobjektu, seníku, jízdárny a stájí cvalových
koní. Areál je doplnìn komunikacemi a parkovacími plochami. Pro zajištìní vody bude vybudován
nový vodovodní øad délky 150m. Splaškové vody budou odvádìny areálovou kanalizací do
èerpací stanice a dále výtlaèným potrubím do stávající splaškové kanalizace. Deš•ové vody budou
odvádìny systémem drenáží do nádrže uprostøed závodištì, odtud pøi pøívalových deštích
navrženou deš•ovou kanalizací do zasakovacígalerie deš•ových vod.

Správcem veøejné kanalizace a veøejného vodovodu Pražskou vodohospodáøskou
spoleènostía.s.,Cihelná4, Praha 1 byl zpracovánGenerelodvodnìní hl.m. Prahy.Pøizpracování
projektovédokumentace
je nutno sena tuto spoleènostobrátit s žádostío poskytnutípodkladù.
ZpracovánídokumentaceEIA z hlediskavodohospodáøského
nepovažujeme
za nutné.
Dokumentacisi ponecháváme.

Ing. PavelPospíšil
vedoucívodohospodáøského
oddìlení
Magistrát h-I.m. Prahy

Rozdìlovník
1) MHMP VYS - spis

2) MHMPVYS/3- Pv
Sídlo: Mariánskénám. 2, 110 O1 Praha 1
Pracovištì a podatelna:Øásnovka8, 110 15 Praha
e-mail: veronika.prinzova(ii!citvofpra~ue.
cz

tel.: +420-2 3600 1111
fax: +420-2 3600 7019
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Illyni È.j. bVt~!)é
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Magistrát hl. m. Prahly.
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Ve smyslu § 6 odst. 4 zákonao posuzovánívlivù na životní prostøedítímto podávámevyjádøeník oznámení
o zámìru "Hipologického areálu Praha - Šeberov" oznamovateleFortuna, a. s., sázkovákanceláø,sídlem
Vodièkova30, Praha1 (kód zámìru PHA 036).
Proti zámìru namítámenásledujícískuteènosti

1. Funkènívyužití plochy je pøedpokládáno
pro sport a rekreaci. Domnívámese, že hipologický areál bude
využívánpouzeúzkou zájmovouskupinouobyvatelstva,a to pøedevším
dojíždìjícími návštìvníky.Naproti tomu
pro místní a okolní obyvatelebude mít hipologický areál zcela nevýznamnýpøínos,nad kterým jednoznaènì
pøevážízátìž, kterou bude areál pro území pøedstavovat.
Požadujemeproto úpravu zpùsobuvyužití areálupro
aktivity, které budou více sloužit místním a okolním obyvatelùm- sportovníhøištì, tenisovékurty, cyklistický
areál,dìtská høištì apod.
2. Realizaci areálu dojde k silnému nárùstudopravníhozatíženíobce, a to osobní i nákladní automobilovou
dopravou(dopravakoní, zásobování,apod.).Návrh místníchkomunikacís takovým zatíženímnepoèítá.Již dnes
setvoøíi o víkendechv obci dlouhékolony aut. Kyvadlovádopravaautobusyproblémnevyøeší.
3. Projektovanýareál by pøímosousedil s našimi pozemky,jež sezastavují rodinnými domy. Namítáme,že
existujedùvodnáobava,že by výstavbouareáluve stávajícípodobì došlo k významnémuznehodnocenítìchto
nemovitostí,jelikož projekt nezaruèuje,že by oznamovateluèinil dostateènáopatøení,aby nad míru pøimìøenou
pomìr.im neobtìžoval majitclc èi uživatele sousedícíchnemo\'itcsti zejménanadmìrný'w hlult;em,pachem,
svìtlem, pøíp.dalšíminegativnímidopadyprovozuareálua chovuzvíøat.

sp1fe-aJ
LIng. Petr Štìpánek
pøedsedapøedstavenstva

Ing. vel Jelínek
míst øedseda
pøedstavenstva

kanceláødružstva: K Újezdu 278, Praha 4 - Šeb~rov
SICOM stavební družstvo Šeberov IV je zapsanév obchodním rejstøíku vedeném Krajským obchodním soudem
v Praze oddíl Dr, vložka 4999
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Ing. Žáková
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Vážená paní inženýrko,

na základìinfonnacea Oznámení
k zámìruvybudovathipologickýareálPraha- Šeberov
žádámo provedeníkompletníhoposouzenívlivu na životní prostøedípodle zákona è. 100
/2001 Sb s øádnouinfonnovanostía úèastíveøejnosti.
Mám dùvodné obavy z negativníhovlivu na hluk (intenzita hluku v blízkosti èásti obce

Šeberova
- Hrnèíøje nezanedbatelnou
èástíprojektovédokumentace
- nenívšak doložena

žádnoustudií a pokud je mi známo,již teï intenzita pøekraèujepovolenou hranici). V této
souvislostije nutno podotknout,že hluènostbudezvláštì v dny pracovníhovolna, kdy by lidé
mìli právo na odpoèinek.Dalším problémemje dopravnízátìž obce (dosud není vyøešena
dopravníobslužnost,již tak velmi špatnédopravnísituacev Šeberovì-Hrnèíøích),
a dopad na
ráz krajiny a zejménana zvláš•na chránìnéúzemí- pøírodnípamátkuHrnèíøskélouky.
Nezanedbatelnýbude taktéž velmi negativnívliv na životního prostøedíobyvatel (v tìsné
blÍzkosti 150 m je vybudovánosatelitnístøediskoobytnýchdomù - Hrnèíøe)- vzhledemk k
tomu, že v oblasti Šeberovaa Hrnèíøje vysoká hladina spodníchvod, která již teï pùsobí
nemaléproblémybude ustájeníminimálnì 140 koní problematické(jak bude øešenproblém
s uskladnìníma likvidaci hnojev dokumentaci,nenímámo).
ŽádámVás proto paníinženýrko,abyjste vzalav potaztyto aspekty.
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Vážená paní ing. Žáková,

žijících v této lokallte.

V prazedne 14.01.2003

Dìkuji

.~~

Ing. Vladimír Karlík

V"/

1;./11 -;tA.J
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OdborživotníhoprostøedíMHMP
Ing. Žáková
Øásnovka8
110 15 Praha1
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Vážená paní ing. Žáková,

na základìinformacea Oznámeník zámìruvybudovathipologickýareálPraha- Šeberov
žádámo provedeníkompletníhoposouzenívlivu na životní prostøedípodle zákonaè. 100
/2001 Sb.s øádnouinformovanostía úèastíveøejnosti.

Mám dùvodné obavy z negativníhovlivu na hluk (intenzita hluku v blízkosti èásti obce

Šeberova
- Hmèíøje nezanedbatelnou
èástíprojektovédokumentace
- není všakdoložena

žádnástudie,již teï intenzitapøekraèuje
povolenouhranici. Nutno podotknout,že hluènost
budezvláštì v dny pracovníhovolna, kdy by lidé mìli právo na odpoèinek!), dopravnízátìž
obce ( dosud není vyøešenadopravní obslUŽnost,již tak velmi špatné dopravní situace

v Šeberovì-Hmèíøích),na ráz krajiny a zejménana zvláš• chránìnéúzemí- pøírodní
památku Hmèíøskélouky, taktéž velmi negativní vliv na životního prostøedí- ustájení
minimálnì 140 koní (není vyøešenproblém s uskladnìním a likvidaci hnoje! - v tìsné

blízkosti(150m) je vybudovánosatelitnístøedisko
obytnýchdomù- Hmèíøe.Dùležitéje
také, že v oblasti Šeberovaa Hmèíøje vysoká hladina spodníchvod, která již teï pùsobí
nemaléproblémy,jak je tentoproblémøešenv dokumentaci,není známo.
ŽádámVás proto paní ing. Žáková,postupujtevelmi sensitivnì k tomuto problému.

Dìkuji
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OdborživotníhoprostøedíMHMP
Ing. Žáková
Øásnovka8
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Váženápaní ing. Žáková,
na základì infonnace a Oznámeník zámìru vybudovat hipologický areál Praha- Šeberov
žádámo provedeníkompletníhoposouzenívlivu na životní prostøedípodle zákona è. 100
/2001 Sb s øádnouinfonnovanostía úèastíveøejnosti.

Mám dùvodné obavy z negativníhovlivu na hluk (intenzita hluku v blízkosti èásti obce
Šeberova- Hmèíøje nezanedbatelnou
èástíprojektové dokumentace- není však doložena
žádnástudie,již teï intenzitapøekraèuje
povolenouhranici. Nutno podotknout,že hluènost
budezvláštì v dny pracovníhovolna, kdy by lidé mìli právo na odpoèinek!), dopravnízátìž
obce ( dosud není vyøešenadopravní obslužnost,již tak velmi špatné dopravní situace
v Šeberovì-Hmèíøích), na ráz krajiny a zejménana zvláš• chránìné území - pøírodní
památku Hmèíøskélouky, taktéž velmi negativní vliv na životního prostøedí- ustájení

minimálnì 140 koní (není vyøešenprobléms uskladnìníma likvidaci hnoje! - v tìsné
blízkosti (150 m) je vybudovánosatelitní støediskoobytných domù - Hmèíøe. Dùležité je
také, že v oblasti Šeberovaa Hmèíøje vysoká hladina spodníchvod, která již teï pùsobí
nemaléproblémy,jak je tentoproblémøešenv dokumentaci,neníznámo.
ŽádámVás proto paní ing. Žáková,postupujtevelmi sensitivnì k tomuto problému.

Dìkuji

Ing. JaroslavaVítovcová
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Ing. Žáková
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Vážená paní ing. Žáková,

na základì informace a Oznámeník zámìru vybudovat hipologický areál Praha- Šeberov
žádámo provedeníkompletníhoposouzenívlivu na životní prostøedípodle zákona è. 100
/2001 Sb s øádnouinformovanostía úèastíveøejnosti.

Mám dùvodné obavy z negativníhovlivu na hluk (intenzita hluku v blízkosti èásti obce
Šeberova- Hrnèíøje nezanedbatelnou
èástí projektové dokumentace- není však doložena
žádnástudie,již teï intenzitapøekraèuje
povolenouhranici. Nutno podotknout,že hluènost
budezvláštì v dny pracovníhovolna, kdy by lidé mìli právo na odpoèinek!), dopravnízátìž
obce ( dosud není vyøešenadopravní obslužnost,již tak velmi špatné dopravní situace
v Šeberovì-Hrnèíøích), na ráz krajiny a zejména na zvláš• chránìné území - pøírodní
památku Hrnèíøskélouky, taktéž velmi negativní vliv na životního prostøedí- ustájení
minimálnì 140 koní (není vyøešenproblém s uskladnìním a likvidaci hnoje! - v tìsné

blízkosti(150m) je vybudovánosatelitnístøedisko
obytnýchdomù- Hrnèíøe.Dùležitéje
také, že v oblasti Šeberovaa Hrnèíøje vysoká hladina spodníchvod, která již teï pùsobí
nemaléproblémy,jak je tentoproblémøešenv dokumentaci,není známo.
ŽádámVás proto paní ing. Žáková,postupujtevelmi sensitivnì k tomuto problému.

Dìkuji

Ing. JaroslavaVítovcová
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Magistráthl.m. Prahy
odbor životníhoprostøedí
Øásnovka8
110 15 Praha1
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Jsemmajitelkoupozemkùv Praze4, kat. územíŠeberova na základì informaceo zámìru
vybudovatHipologickýareálv Praze- Šeberovì,žádámnaléhavì,abybylo provedeno
kompletníposouzenívlivu na životní prostøedípodlezákonaè.l 00/2001 Sb. s øádnou
informovanostía úèastíveøejnosti
Mám obavyz negativníhovlivu na hlukovéa dopravnízatíženíobce,na ráz krajiny a
zejménana zvláš•chránìnéúzemí- HrnèíøskéLouky.
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