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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),ve znìní zákona è. 93/2004Sb. (dále jen zákon)
Identifikaèní údaje:
Název: Celková pøestavba a rozšíøení ÚÈOV Praha na Císaøském ostrovì,
Praha 6, Praha 7
Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 1.5, kategorie I, pøílohaÈ. 1
Èistírny odpadních vod s kapacitou nad 100 tisíc ekvivalentních obyvatel a
kanalizace pro více než 50 000 napojených obyvatel
Charakter zámìru: Posuzovaný zámìr øešírekonstrukci a rozšíøení Ústøedníèistírny
odpadních vod (dále jen ÚÈOV) ve stávající lokalitì na Císaøském ostrovì s cílem
splnìní kvality odtoku z ÚÈOV tak, aby vyhovovala naøízení vlády è.61/2003 Sb., o
ukazatelích a hodnotách pøípustného zneèištìní povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštìní odpadních vod do vod povrchových a kanalizací
a o citlivých oblastech a smìrnici EU 91/271/EEC v ukazatelích požadovaných pro
citlivé oblasti, kde jsou zpøísnìny ukazatele zneèištìní pro tzv. nutrienty.
Stávající technologická linka ÚÈOV není schopná bez zásadní rekonstrukce a
pøestavbypožadované parametry na èištìní odpadních vod zajistit.
Souèástí posuzovaného zámìru je vybudování nové mechanicko - biologické linky
s chemickým pøedsrážením. Dále pak úprava stávající ÚÈOV tak, aby zajistila
vyèištìní odpadních vod na shodné parametry na odtoku jako linka nová.
Je zohlednìna èásteèná ochrana ÚÈOV proti povodòovým stavùm z roku 2002
v souladu s naøízením è. 23/2004 Sb. HMP, kterým se mìní vyhláška è. 26/1999 Sb.
HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním mìstì Praze, ve
znìní pozdìjších pøedpisù. Rovnìž je øešen požadavek eliminace vlivu výstavby na
odtokové pomìry úpravou stávajícího terénu vytvoøením levobøežní bermy Vltavy,
která kompenzuje narušené pøerozdìlování prùtokù mezi øekou a plavebním
kanálem.
Souèástí posuzovaného zámìru není realizace zaøízení pro odstraòování surových
kalù v místì jejich vzniku (napø. spalováním). Stávající zpùsob anaerobní stabilizace
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kalu zùstává zachován, pouze bude upraven tak, aby jeho kapacita odpovídala
technologickým úpravám vodní linky.
Kapacita (rozsah) zámìru: Posuzovaný zámìr má zajistit èištìní odpadních vod pro
kapacitu 1 611 120 ekvivalentních obyvatel (dále jen EO) s následujícími návrhovými
parametry:
024
Od
Omax
Odeš•
deš•ové vody na mechanicko chemické èištìní
deš•ové vody na mechanické èištìní

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

3,77
4,39
6,25
8,20
8,20
7,55

m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s

Praha
Praha
Praha 6,7
Bubeneè

Oznamovatel: Pražská vodohospodáøská spoleènost, a.s.
Cihelná 4/548
11801 Praha 1
IÈ: 25656112

PøiDomínkvuDlatnìné k oznámení:
K pøedloženému

oznámení

se v prùbìhu

zjiš•ovacího

øízení vyjádøily následující

subjekty:
hlavní mìsto Praha,
. mìstská èást Praha 6,
. mìstská èást Praha 7,
. mìstská èást Praha - Troja,

.

.
.
.
.
.

mìstská èást Praha 1,
odbor ekologie krajiny a lesa Ministerstva životního prostøedí,
Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy,
Èeská inspekce životního prostøedí, oblastní inspektorát Praha,
odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu

.

Prahy,
odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy.

hlavního mìsta

Jednotlivá vyjádøení obsahují následující pøipomínky a podmínky k realizaci stavby.
Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) z hlediska urbanistické koncepce konstatuje
èásteèný nesoulad pøedloženého zámìru s Územním plánem sídelního útvaru hl. m.
Prahy (dále je ÚPn). Stávající èást ÚÈOV je v souladu s ÚPn, druhá èást zámìru
pøedjímá kladné projednání a schválení zmìny ÚPn Z 1525/00, jejíž zadání bylo
Zastupitelstvem HMP schváleno.
Ke kapitole oznámení "Kulturní památky" uvádí, že tato kapitola postrádá informaci o
umístìní navrhované stavby v centru trojské kotliny (dle ÚPn koncepènì urèena pro

3

plnìní funkce celomìstské rekreace), v poloze mezi trojskými svahy s botanickou a
zoologickou zahradou na stranì jedné a Stromovkou na stranì druhé.
Ztotožòuje se se zhodnocením provedeném v kapitole oznámení "Vliv na estetické
vnímání stavby", kde je prezentován pøedpoklad negativního vnímání stavby jako
prùmyslového areálu.
Ke kapitole "Vliv stavby na krajinný ráz" sdìluje, že navrhované øešení nenaplòuje
pùvodnì pøedpokládanou pøedstavu øešení ve stylu pøírodou inspirované organické
architektury, výraznì zapojující do návrhu terénní úpravy a zeleò tak, aby zakryly
z dálkových pohledù technologii. Pøisvìdèuje konstataci z oznámení ohlednì
negativního zásahu do krajinného rázu.
Uvádí, že pøíznivìji by pùsobilo zakrytování (v maximální míøe) technologie obou
èástí èistírny odpadních vod novì vysázenou zelení s využitím terénních úprav.
Z hlediska funkèních systémù konstatuje, že navrhované øešenížádnou novou kvalitu
rekreace do území nepøináší.
Z akustického hlediska bez pøipomínek.
Z hlediska ochrany ovzduší uvádí, že není zøejmé, jak byly do výpoètu v rozptylové
studii zahrnuty emise z navýšení dopravní zátìže vyvolané zvýšenou produkcí
vyhnilého kalu. Upozoròuje na nesrovnalosti ve stanovení èasových horizontù pro
imisní situaci a pøíspìvkù emisí z provozu rozšíøené ÚÈOV a požaduje modelovat
hodnotu imisní situace pro rok 2010 vèetnì provozu rozšíøené ÚÈOV.
Z hlediska mìstské zelenì sdìluje, že zmìnou ÚPn Z1525/00 dojde ke znaènému
úbytku celomìstského systému zelenì (ve funkèní ploše ZN), který je závazným
prvkem ÚPn. Rozšíøení ÚÈOV bude znamenat zábor zelených ploch na úkor
prùmyslového rùstu. Sadovými úpravami bude nutné potlaèit opticky exponovanou
polohu trojské kotliny. Realizace nové èistírny odpadních vod (dále jen NÚÈOV)
bude mít negativní dopad pøedevším pøi pohledech ze svahù na levém i pravém
bøehu Vltavy. Nejvýznamnìji bude dotèen døevinný porost podél severovýchodního
bøehuostrova.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny konstatuje, že pøedložené oznámení vcelku
správnì poukazuje na dùležitost a nutnost pøestavbya rozšíøení ÚÈOV pro zlepšení
kvality vypouštìné vody. Zároveò však upozoròuje, že nepøesnì hodnotí nìkteré
dotèené zájmy ochrany pøírodya krajiny:

. V oznámení je nesprávnì uvedeno, že zámìr se dotýká ochranného pásma
nadregionálního biokoridoru územního systému ekologické stability (ÚSES),
zámìr zasahuje pøímo do zmínìného biokoridoru (dojde tedy ke zmenšení
ÚSES o plochu nové èásti ÚÈOV) a okrajovì zasahuje i do lokálního biocentra
(L2/160 dle platného ÚPn). Možnost redukce celého systému je projednávána
v rámci zmìny ÚPn Z 1525/00.

.

V "Souhrnné zprávì" oznámení není reagováno na pøílohu è.4 oznámení
"Posouzení zámìru z architektonického a urbanistického hlediska". Èásteèná
kompenzace je øešitelná dùsledným založením pásu zelenì po obvodu.
Z oznámení rovnìž nevyplývá, zda navrhované doèasné (do doby vysazení
nových porostù) zachování nìkterých stromù bude možné i v prostoru bermy,
kde je plánováno razantní snížení terénu.

.

Návrh výsledné podoby bermy je v zásadì správný, dùležité bude zachování
(dotvoøení) litorálního pásu, kvalitní založení porostù a následná péèe o nì.
Nevhodná je zásadní úprava. èi dokonce zahlubování dna Vltavv v tomto
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.

úseku, protože jde v podstatì o poslední místo v Praze, kde se podoba koryta
øeky blíží podobì pøirozené. Pøestože mezi likvidovanými døevinami v místì
bermy pøevažují ménì
kvalitní jedinci, mají nezastupitelné místo
vekosystému. Pro obnovu porostu v prostoru bermy bude nutno v souladu se
závìry oznámení zajistit co nejrychlejší náhradu odstranìné vegetace pøi
zajištìní bezproblémového prùtoku vody bìhem vybøežení øeky ze stálého
koryta.
Do doporuèených podmínek pro fázi další pøípravy zámìru je doporuèeno
doplnit požadavek na likvidaci døevin mimo vegetaèní období (mimo jiné i pro
vylouèení zásahù v dobì hnízdìní ptákù).

Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu se vliv pøedloženého zámìru jeví
jako nevýznamný.
Z geologického hlediska nejsou k pøedloženému oznámení pøipomínky. Konstatuje
se, že v oznámení jsou podrobnì popsány geologické a hydrogeologické pomìry
pøedmìtné lokality.
Z hlediska odpadù a odpadového hospodáøství konstatuje, že pøíslušná kapitola
oznámení je zpracována na velice nízké úrovni a upozoròuje na povinnosti,
vyplývající z platné legislativy pro fázi výstavby i provozu.
Do doporuèených podmínek pro fázi další pøípravy zámìru je doporuèeno doplnit
požadavek na tøídìní shrabek èeslí, recyklaci písku z lapákù písku a pøednostní
využití výkopové zeminy na ochranné hráze a terénní úpravy.
Z dopravního hlediska je uveden komentáø k pøedpokládaným dopravním trasám
nákladní automobilové dopravy. Navrhovaná výhledová dopravní trasa (Podbabská Jugoslávských partyzánù - Evropská - K Barrandovu - Jižní spojka - Prùmyslová Mladoboleslavská je ve výhledu (po zprovoznìní severní èásti Pražského okruhu)
považována za zbyteènì dlouhou a zatìžující vnitøní komunikaèní sí• hlavního
mìsta. Ve výhledu by bylo výhodnìjší využít severní èást Pražského okruhu mezi
Suchdolem, Bøezinìvsí a Horními Poèernicemi.
Je upozoròováno na nesrovnalosti ohlednì dopravních zátìží dovozu chemikálií a
odvozu produkce shrabkù a písku pøibudoucím provozu ÚÈOV.
Není zøejmé, proè v oznámení nejsou uvedeny dopravní intenzity pøilehlých
komunikací pro èasový horizont zprovoznìní zámìru, tj. rok 2010.
Je požadováno maximální využití lodní dopravy pøiintenzifikaci a rozšíøení ÚÈOV.

Z hlediska odkanalizování a vodních tokù uvádí, že realizací stavby dojde ke
zlepšení sledovaných ukazatelù jakosti vody v recipientu oproti stávajícímu stavu,
zejména pak ke snížení koncentrace celkového dusíku na odtoku.
V prùbìhu další projektové pøípravy stavby bude nutné dopracovat protipovodòová
opatøení navrhovaná v rámci NÚÈOV, respektovat a provést ochranná opatøení
uvedenáv oddílu D IV. Oznámení.
Dokumentaci územního rozhodnutí stavby pøedkládanou stavebnímu úøadu
k územnímuøízeníje nutno projednatmimojiné s vodoprávním úøadema to zejména
z hlediska protipovodòové ochrany (celé stavby a mìsta) a stanovení ukazatelù
kvality vypouštìných vod v prùbìhu 1.,2. a 3. etapy výstavby.
Závìrem

HMP požaduje, aby výše uvedené pøipomínky
v následující fázi procesu posuzování vlivù na životní prostøedí.

byly respektovány
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Mìstská èást Praha 6 uvádí, že po prostudování oznámení zámìru, které bylo
zpracováno v rozsahu odpovídající dokumentaci a posouzení všech dopadù na
životní prostøedí nepožaduje, aby byl zámìr posuzován podle zákona è.100/2001
Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí, ve znìní zákona è.93/2004 Sb. Jako
zásadní podmínku v rámci sledovaného procesu uvádí poøízení pøíslušné zmìny
ÚPn Z 1525/00.
Mìstská èást Praha 6 s realizací uvedeného zámìru souhlasí pouze za splnìní
následujících podmínek:

.

výhledového vymístìní technologického
prostor mimo Císaøský ostrov,

.

dodržení limitù z hlediska vypouštìného zneèištìní odpadních vod, hluku a
pachové zátìže,
nesledování stávající pøepravní trasy kalù pøes centrální èást MÈ Praha 6, tj.
v trase Papírenská - Jugoslávských partyzánù - Vítìzné námìstí - Evropská.
Tato trasa je mìstskou èástí považována za nouzové øešení v rámci
povodòového stavu a nesmí být využívána k termínu realizace zámìru,
vedení staveništní dopravy ve stopì komunikací Papírenská - Za
Elektrárnou, pøípadnì Papírenská - Kamýcká (po výstavbì silnièního okruhu),
vyhodnocení možnosti lodní dopravy jako plnohodnotné varianty transportu
kalù,
intenzivního øešenívýsadby zelenì odpovídající významu místa,
øešení pøevážné èásti stávajících i nových technologických objektù jako
zakrytovaných s možností aplikace popínavé a støešnízelenì,
prùbìžné konzultace rozsahu ozelenìní na ÚøaduMÈ Praha 6.

.

.

.
.
.

.

procesu kalového hospodáøství do

Dále MÈ Praha 6 specifikuje respektování podmínek pro další projektovou pøípravu
stavby, a to z hlediska:
. ochrany ovzduší a zatížení hlukem ve fázi výstavby,
. problematiky odpadù,
. chemického zneèištìní vodních tokù (manipulaèní, provozní a havarijní plány
pro fázi provozu, zajištìní doby výstavby),
. posouzení krajiny (specifikace pøípadných opatøení ve vztahu k výskytu
chránìných nebo regionálnì významných druhù rostlin a živoèichù,
minimalizace' vlivu na bøehový ekosystém a krajinný ráz, podpora cílového
stavu prvku USES),
. doložení nutného rozsahu kácení a kompenzace náhradní výsadbou,
. splnìní všech podmínek, uvedených v kapitole oznámení "Opatøení
k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù na
životní prostøedí".
o

V závìru vyjádøení MÈ Praha 6 uplatnila další požadavky a doporuèení vhodná
k zahrnutí do stanoviska EIA, týkající se:

.

okamžité realizace signalizovaných opatøení vedoucích ke zmenšení
ekologické zátìže dotèeného území provozem stávající ÚÈOV (zastøešení
manipulaèních nádrží, øešení vyhnívacích nádrží, eliminace hlukové zátìže
realizací objektu s dmychadly, nakládka kalù v uzavøeném prostoru, odvoz
kalù výhradnì ve velkoobjemových kontejnerech),
doporuèení stanovit nové regulaèní podmínky a limity pro využití souvisejících
pozemkù na Císaøském ostrovì a na levém bøehu Vltavy pøi ul. Papírenská
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vzhledem k vytvoøení nových prostorových vazeb a podmínek životního
prostøedí, které vznikají realizací NÚÈOV v prostoru trojské kotliny na
Císaøskémostrovì.
Mìstská èást Praha 7 konstatuje, že zámìr bude mít vliv na životní prostøedí, a to
z hlediska ovzduší a odpadù. Souhlasí s tím, aby byl zámìr dále zkoumán v procesu
posuzování vlivù na životní prostøedí, a to z hlediska ovzduší a odpadù.

Mìstská èást Praha - Troja nejprve ve svém vyjádøeníshrnuje, že již ve svém
kladném stanovisku ke zmìnì ÚPn Z1525/00 oznámila, které aspekty návrhu zmìny
hodlá pøísnì sledovat, aby nebyly poškozeny kvality životního prostøedí a zájmy
obyvatel. Jedná se o krajinný ráz, hluènost, zneèištìní ovzduší a pachové zatížení
oblasti.
Pøedložený návrh hodnotí jako neuspokojivý v aspektu krajinného rázu, v zaèlenìní
rozsáhlých technologických staveb do krajiny trojské kotliny.
Pùvodní návrh poèítal s ponecháním a doplnìním vzrostlé zelenì severnì od
NÚÈOV v poloze oproti Trojskému zámku. V dodateèném doplnìní projektu o
ochranu pøed vzdutím povodòových vod je ale pùvodní zámìr negován.
Navrhovaným zásahem je likvidováno biocentrum na Trojském ostrovì a zcela
narušen bøeh jedné z posledních zachovaných peøejí na øece Vltavì. Bez
promyšleného øešenítohoto rozporu není možno s návrhem souhlasit a nelze aspekt
zaèlenìní stavby do krajiny považovat za zdárnì vyøešený.
Další aspekty jsou dle pøedloženého oznámení uspokojivì øešeny. Pro obyvatele i
návštìvníky MÈ je zejména citlivé pachové zatížení okolí. Pokud tedy dojde dle
návrhu novým technologickým øešením k eliminaci tohoto nepøíznivého vlivu jak ze
stávající, tak i z novì navržené ÚÈOV, bude to pro MÈ i zdejší turistický ruch
pøínosem.
Mìstská èást Praha 1 v úvodu vyjádøení seznamuje se svým stanoviskem k návrhu
zmìny ÚPn, ve kterém doporuèuje zpracování "strategické EIA" z dùvodu zmìny
funkèního využití dané lokality.
Dále MÈ Praha 1 sdìluje, že ÚÈOV s ohledem na svoji polohu je stavbou, která
mùže významnì ovlivnit i obyvatele Prahy 1 a uvádí následující pøipomínky.
V oznámení není øešena kalová linka ani koneèná likvidace kalu, což je považováno
za koncepèní chybu. Je velmi obtížné provádìt rekonstrukci vodní linky a nikoliv linky
kalové. Pøitom na veøejném projednání návrhu zmìny ÚPn Z 1525/00 dne 18.8.2005
zaznìla z úst zástupcù PVS a.s. informace o tom, že 2 z kalových jímek jsou
v havarijním stavu a jedna z nich je dokonce prasklá.
Z pohledu ochrany ovzduší považuje MÈ Praha 1 za nejvìtší problém pachovou
zátìž. Z pøedloženého oznámení vyplývá, že dosud namìøené hodnoty a vypoètená
data potvrzují, že ÚÈOV je významným zdrojem pachových emisí a podle dopadù na
rozsah imisí v obytné zástavbì lze pøedpokládat, že není splnìn limit daný platnou
legislativou (§ 15 vyhl. è.356/2002 Sb.). Diskutabilní je rovnìž odvoz vyhnilého kalu
z ÚÈOV. Je nutné zohlednit zatížení komunikaèní sítì a možné využití náhradních
tras.
Dále jsou specifikovány dominantní zdroje hluku ÚÈOV s upozornìním, že výstupy
hluku z areálu ÚÈOV nelze podceòovat.
Je potøebné prezentovat zpùsoby a návrhy øešení, které budou znamenat splnìní
potøebných zákonných norem. MÈ zdùrazòuje, že škodliviny unikající do ovzduší
pøedstavují významnou složku zneèiš•ujících látek, které se rozptýlí na území celé
Prahy, tedy i Prahy 1.

V oznámení není pøesnì stanoveno, zda dojde k úplnému zakrytí vodní linky a
technologie èištìní odcházejících vzdušin. Pøi zakrytí by z provozu nemusel unikat
žádný zápach, což by bylo pozitivní. Opìtovnì se zdùrazòuje, že ÚÈOV je
významným zdrojem pachových emisí a je pøekroèenimisní limit v obytné zástavbì.
V pøedloženém oznámení je nedostateènì øešeno odpadové hospodáøství. Není
øešeno rozdìlení odpadù na èást výstavby a èást zrekonstruovaného provozu.
Nejsou uvedeny potøebné odhady množství a kategorie odpadu a zpùsob jejich
zneškodòování. Není øešen zpùsob nakládání s nebezpeènými odpady, které se
mohou vyskytnout vareálu èistírny, a to zejména pøi demolici stávajících objektù.
Rekonstrukcí ÚÈOV dojde k nárùstu produkce shrabkù a kalu, a proto je nutné
doplnit zpùsob nakládání s odpady (i kaly) v dobì uvedení zrekonstruované ÚÈOV
do provozu. Vzhledem k tomu, že není navržen jiný zpùsob nakládání s kaly oproti
stávajícímu, je nutné hodnotit zatížení ovzduší škodlivinami pøi logickém nárùstu
frekvence odvozu kalù nákladními auty z ÚÈOV.
V závìru vyjádøení se konstatuje, že výše uvedené pøipomínky neøeší veškeré
nedostatky oznámení, ale jedná se o ty, které mohou pøímoèi nepøímo ovlivnit životní
prostøedív Praze 1.
MÈ Praha 1 upozoròuje, že je pøesvìdèena o oprávnìnosti požadavku na zpracování
dokumentace SEA (ve smyslu usnesení z ledna 2005), protože tato dokumentace
mohla být jedním z dùležitých dokumentù pøiøešenírekonstrukce ÚÈOV Praha.
Navržený zpùsob protipovodòových opatøení bude pøedmìtem stanoviska ke zmìnì
územního plánu.
Odbor ekologie
námitek.

krajiny a lesa MŽP sdìlil

že k pøedloženému zámìru nemá

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy konstatuje, že oznámení je zpracováno
na úrovni dokumentace podle § 6 zák. è.100/2001 Sb. Zámìr respektuje principy
minimalizace dopadù na životní prostøedí, pøinese zejména snížení technologické
hluènosti a odstranìní pachové zátìže. Z komplexního hodnocení zdravotních rizik
vyplývá, že ani pøiaplikaci principu pøedbìžné opatrnosti nebude stavba významným
zdrojem rizika pro hodnocenou populaci.
Je nutné závaznì respektovat navržená technologická a organizaèní opatøení pro
snížení dopadù vlastního procesu výstavby na okolí.
Orgán ochrany veøejného zdraví nemá k pøedloženému oznámení vìcné ani formální
pøipomínky a jednotlivé konkrétní požadavky budou pøípadnì uplatnìny pøi územním
a stavebním øízeníke konkrétním bodùm pøedkládanédokumentace.
Èeská inspekce životního prostøedí, oblastní inspektorát Praha uvádí, že
hodnocení vlivu stavby z hlediska ovzduší je vypracováno pomìrnì struènì a
obecnì. Jsou chybnì uvedeny kategorie zdrojù zneèiš•ování ovzduší. Je diskutována
dezodorizace objektù, ale nejsou uvedeny objekty pro manipulaci s kalem. Není
posouzena vhodnost èi úèinnost navržených opatøení pro eliminaci pachové zátìže.
Tyto záležitosti jsou vìtšinou øešeny v rámci dokumentace pro územní èi stavební
øízení, klasifikaci zdroje a popis odsávání a odluèování však ÈIŽP požaduje doplnit
v tomto stupni posuzování.
Dále je upozoròováno z hlediska zápachu i na dopravu vyhnilého kalu (uvádìné
trasy neodpovídají poznatkùm z kontrol ÈIŽP). Zneèištìní ovzduší v èásti Bili.
oznámení není dostateènì zpracováno (napø. v bodových zdrojích zneèiš•ování
ovzduší nejsou uvedeny výduchy z provozu rekonstruované ÚÈOV a NÚÈOV,
hodnoty pro hmotnostní tok pachových látek z aktivace jsou uvedeny pouze obecnì).
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Z hlediskaochrany vod nejsouk pøedloženému
oznámenípøipomínky
Z hlediska odpadového hospodáøství nejsou k pøedloženému oznámení podstatné
pøipomínky. Upozoròuje se, že stávající koncepce odpadového hospodáøství je
øešena na úrovni výstavby ÚÈOV a tato koncepce se ukazuje jako nevyhovující.
Nové øešeníkalového hospodáøstvínení v tomto oznámení zahrnuto.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny je oznámení zpracováno dostateènì
posouzení vlivu zámìru na životní prostøedía není k nìmu pøipomínek.

pro

V závìru vyjádøení ÈIŽP konstatuje, že pøedložené oznámení se týká pøedevším
rozšíøení vodní linky a kalové hospodáøstvíje ponecháno v pùvodním stavu. Pøitom
právì kalové hospodáøství je v souèasném stavu morálnì a technicky zastaralé a
negativnì ovlivòuje okolí zápachem. Požadavky na eliminaci zápachu budou úmìrnì
stoupat v závislosti na rezidenèní bytové zástavbì v bezprostøednímokolí ÚÈOV.
Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu MHMP sdìluje, že
k oznámení nemá pøipomínky, nebo• uvedený zámìr není v rozporu s režimem
památkové ochrany, stanovenými podmínkami pro èinnost vochranném pásmu
památkové rezervace v hl. m.Praze.
Odbor ochrany prostøedí MHMP v prùbìhu
stanoviska dotèených orgánù státní správy:

zjiš•ovacího

øízení uplatnil následující

Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu sdìluje, že proponované vlivy lze
považovat za nevýznamné a v další projektové pøípravì stavby bude nutno
postupovat podle zákona È. 334/1992 Sb.
Z hlediska lesù, lesního hospodáøství a myslivosti bez pøipomínek.

Z hlediska nakládání s odpady upozoròuje na nepøehlednost oznámení. Údaje
vìnované odpadùm jsou umístìny v rùzných èástech oznámení. Pøehled odpadù
z výstavby a nakládání s ním je nutné soustøedit do kapitoly vìnované odpadùm,
pøehled odpadù z provozu ÚÈOV je nutné doplnit o místo uložení. Je požadováno
upøesnitobjem komunálního odpadu.
Z hlediska ochrany ovzduší upozoròuje, že hodnoty imisního pozadí prùmìrných
roèních koncentrací zneèiš•ujících látek uvedené v oznámení neodpovídají hodnotám
souèasného imisního zatížení dané lokality dle modelu ATEM (aktualizace 2004).
Hodnoty dle modelu ATEM - aktualizace 2004 jsou výraznì nižší. Jako závažný
nedostatek oznámení považuje orgán ochrany ovzduší skuteènost, že se pøedložený
dokument nezabývá v dostateèné míøe problematikou redukce nebo eliminace
zápachu u jednotlivých technologických zdrojù, zejména pøedevším u kalového
hospodáøství, jehož souèasný provoz je v oznámení vyhodnocen jako vysoce
nevyhovující. Zmínka o øešení problému je nejasná a nekonkrétní bez odhadu
úèinnosti øešení.
Není provedeno vyhodnocení pachové zátìže zájmového území po dokonèení
pøestavby ÚÈOV a výstavby NÈOV. Pøitom z hlediska problematiky ovzduší se jedná
o nejzávažnìjší
dopad technologie èištìní odpadních vod, který by mìl být
komplexnì
a uspokojivým zpùsobem øešen. Problematice zneèiš•ujících látek,
produkovaných ze spalování bioplynu (záležitost u ÈOV spíše okrajová) se naopak
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vìnuje velmi podrobná èást oznámení. Pøedložené oznámení se pak z tohoto
pohledu jeví jako silnì nevyvážené. Poz ornost by mìla být vìnována pøedevším
nakládání s kalem, kde by alespoò na koncepèní úrovni mìlo být pøedstaveno
zamýšlené øešení stávajících závažných problémù a tento problém promítnut do
doporuèených podmínek pro fázi další pøípravy stavby.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny konstatuje, že pøedložené oznámení se
v zásadì zabývá veškerými chránìnými zájmy z pohledu zákona è.114/1992 Sb., o
ochranì pøírody a krajiny v platném znìní. Pøi pominutí nìkterých formálních
nepøesností a urèité míøe nejednotnosti formulací v jednotlivých èástech
dokumentace lze pøedložené oznámení považovat za akceptovatelný dokument
umožòující vyhodnotit míru a závažnost vlivù na zájmy chránìné zákonem
v dostateèném rozsahu a podrobnosti.
V dalším procesu hodnocení a pøi pøípravì dokumentace pro územní øízení je
nezbytné se zejména zamìøit na otázku minimalizace vlivù stavby na krajinný ráz a
údolní nivu Vltavy, a to dominantnì pøiøešeníotázek kompenzaèních výsadeb zelenì
po obvodu areálu a vhodnì navržených výsadeb ve vzniknuvší bermì na severní
stranì ostrova (Iiniové struktury stromù, nebránící volnému prùtoku vody). Významné
bude zvolené materiálové a zvláštì pak barevné øešení nových objektù spoleènì
s vegetaèními formacemi areálové zelenì - rùzné formy zelenì na konstrukcích.
Návrh vegetaèních úprav v prvcích ÚSES musí provést projektant s pøíslušnou
autorizací.
S ohledem na zlepšené parametry kvality vypouštìných vod do øekyVltavy není vliv
na tento významný krajinný prvek problematickou otázkou, pøestobude nutné v rámci
správního rozhodnutí projednat i tento zákonem chránìný zájem.
Z uvádìného výètu vyskytujících se zvláštì chránìných druhù živoèichù jsou
pochybnosti o stávajícím výskytu užovky podplamaté (pøíslušným orgánem je Správa
chránìné krajinné oblasti Èeský kras). Orgán ochrany pøírody MHMP bude vydávat
výjimku pro druhy kategorie ohrožených, tj. pro ropuchu obecnou, ropuchu zelenou,
užovku obojkovou a veverku obecnou.
Orgán ochrany pøírody MHMP spatøuje nezanedbatelný problém ve skuteènosti, že
stavbou komunikace (objekt SO 2.23) tak, jak je prozatím navržena, bude pøímo
dotèen památný strom - dub letní, rostoucí v jihovýchodním rohu øešeného území na
parc. è. 1893/9 k.ú. Bubeneè. O pøípadných pøímých èi nepøímých vlivech na
památný strom spojených s realizací stavby pøitom oznámení nepojednává.
Nezbytným se jeví zvolit takové øešení, které vylouèí negativní úèinky na tuto vysoce
hodnotnou døevinu.
Z hlediska ochrany vod uvádí, že realizace zámìru je nezpochybnitelná s ohledem
na požadavky legislativních pøedpisùÈeské republiky, do kterých byly transponovány
pøedpisy Evropské unie. Upozoròuje, že do doporuèených podmínek pro další
projektovou pøípravu stavby je nutno zaèlenit vydání povolení k nakládání s vodami
dle zákona è.254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (dále jen vodní
zákon).
Eliminaci problematiky pøevedení prùchodu velkých vod územím (využitím prostoru
pro novou výstavbu dojde k omezení prùtoèného profilu) byla vìnována patøièná
pozornost a na základì modelového ovìøení bylo nalezeno øešení v rozšíøení
prùtoèného profilu pro zajištìní prùchodu velkých vod vytvoøením rozsáhlé levobøežní
bermy. Toto následné opatøení je nezbytné, nebo• bez jeho realizace by zpìtným
vzdutím vody došlo k porušení vytvoøeného protipovodòového systému ochrany
mìsta.
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Dále vodoprávní úøad upozoròuje, že bude nezbytné nalezení kompromisu pøi
návrzích ozelenìní v prostoru bývalých zahrádek s ohledem na vyhlášenou aktivní
zónu záplavového území, která nepøipouští zøizování živých plotù a podobných
pøekážek. Vodoprávní úøad bude podporovat ozelenìní stavby popínavými
rostlinami.
Návrhové ukazatele zneèištìní odpadních vod jsou stanoveny v korelaci s ovìøenými
hodnotami získanými mìøením na provozované kanalizaèní síti, respektují klesající
spotøebuvody obyvateli Prahy a v dùsledku toho i navyšování koncentrací zneèištìní
v odpadních vodách. Souèasné možnosti èištìní odpadních vod na stávajícím
zaøízení jsou omezené, a proto navýšení èistící kapacity biologického stupnì
považuje vodoprávní úøad za podstatné. Jako nejvìtší pøínos navrhované
technologie je oznaèeno odstraòování dusíkatého zneèištìní z odpadních vod na
limit 10 mg/I, vymezený dle platné legislativy pro "citlivé oblasti".
Maximální kapacita biologické èásti vybudovaného komplexu bude 8,2 m3.s-1,
pøièemž další navýšený prùtok do kapacity 11,2 m3.s-1bude èištìn mechanickochemicky na NÚÈOV. Další navýšení prùtokù, vzniklé pøítoky srážkových vod
v rozmezí pøítokù mezi 11,2 - 18,75 m3.s-1, bude èištìno pouze mechanicky.
Pro stanovení podmínek vodoprávního úøadu v souladu s ust. § 2 naøízení vlády
è. 61/2003 Sb. bude vodoprávní úøadvyžadovat nejpozdìji do doby podání žádosti o
povolení k nakládání s vodami, dopracování a provedení aktualizace Generelu
odvodnìní hl. m. Prahy Ueho poslední zpracování z r. 2001) tak, aby mohlo dojít
k ovìøení nastaveného režimu nakládání s vodami v pøípadì srážkových událostí.
Dále se vodoprávní úøadvìnuje specifikaci protipovodòových opatøení pro jednotlivé
èásti èistírny a konstatuje, že tìmito opatøeními a vytvoøením bermy je zajištìna
možnost zaèlenìní stavby do terénu pøi respektování prùtoèných kapacit i za prùtoku
velkých vod.
V závìru vyjádøení uvádí, že posuzované vlivy zámìru na úseku vodního
hospodáøství se jeví pøijatelné, nebo• tento návrh zajiš•uje plnìní legislativních
požadavkù pro hospodaøenís vodami a jejich ochranu v zákonném rozsahu.

Závìr:
Zámìr "Celková pøestavba

a rozšíøení ÚÈOV Praha na Císaøském ostrovì,
Praha 6, Praha 7" naplòuje dikci bodu 1.5, kategorie I, pøílohy è. 1 zákona è.
100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých
souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), ve znìní
zákona È. 93/2004 Sb. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjiš•ovací
øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda pøedložené oznámení, zpracované dle pøílohy
è. 4 cit. zákona je nutno dopracovat nebo mùže nahradit dokumentaci.
Na základì

provedeného

zjiš•ovacího

øízení dospìl

pøíslušný úøad k závìru

že dokumentaci není tøeba zpracovávat a

oznámení se považuje za dokumentaci

Pøipomínkyvyplývající z doruèených vyjádøení budou vypoøádány v rámci zpracování
posudku a zohlednìny pøi formulaci stanoviska pøíslušného úøadu dle § 10
citovaného zákona.
Závìr zjiš•ovacího

øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených
ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

orgánù státní správy,

Na základì usnesení Rady hlavního mìsta Prahy È. 0252 ze dne 1.3.2005 došlo
ode dne 1.4. 2005 ke zmìnì Organizaèního øádu Magistrátu hlavního mìsta Prahy,
a to mj. tak, že s úèinností od 1.7.2005
byl zrušen odbor životního prostøedí
Magistrátu hlavního mìsta Prahy a jeho èinnosti delimitovány do novì vzniklého
odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy s tím, že odbor ochrany
prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy pøejímá veškerá práva a závazky odboru
životního prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy.

Ing.,árch. Jan W ink
/' øeditelodboru

Ie r

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostredi
Mariánskénám. 2
Praha 1
/14/

Pøílohy:
vyjádøení hlavního mìsta Prahy
- vyjádøení mìstské èásti Praha 6
- vyjádøení mìstské èásti Praha 7
- vyjádøení mìstské èásti Praha - Troja
- vyjádøení mìstské èásti Praha 1
- vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy
- vyjádøení Èeské inspekce životního prostøedí
- vyjádøení odboru ekologie krajiny a lesa Ministerstva životního prostøedí
- vyjádøení odboru kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního
mìsta Prahy
- vyjádøení odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
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