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Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení 

Výroková část: 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále též „OCP MHMP“), jako 
příslušný úřad podle § 22 písm. a) a § 23 odst. 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů 
na životní prostředí), ve znění pozdějších změn (dále také jen „zákon“), po provedeném 
zjišťovacím řízení rozhodl podle § 7 odst. 6 zákona takto: 

Záměr „Rezidenční výstavba Emila Kolbena“ nepodléhá posouzení vlivů na životní 
prostředí podle zákona. 

Dle § 7 odst. 7 zákona vyhodnotil příslušný úřad pořadí dílčích variant při demoličních 
pracích etapy IV. a V.: 

1. Varianta 1 – drcení stavebního materiálu na místě stavby drtičkou a zpětné využití 
rozdrceného materiálu pro zásypy 

2. Varianta 2 – odvoz nerozdrceného demolovaného materiálu z místa stavby 
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Identifikační údaje: 
 
1. Název záměru 

Rezidenční výstavba Emila Kolbena 

2. Oznamovatel: 

Skanska Reality a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČO: 02445344 

3. Oznámení: 

zpracovatel: Mgr. Kateřina Šulcová; datum zpracování: 09. 05. 2019 

4. Zařazení záměru dle přílohy č. 1 zákona: 

Záměr naplňuje ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona, a to jako záměr ve vztahu k bodu 56 (Zařízení 
k odstraňování nebo využívání ostatních odpadů s kapacitou od 2 500 t/rok) a k bodu 109 
(Parkoviště nebo garáže s kapacitou od stanoveného limitu 500 parkovacích stání v součtu pro 
celou stavbu) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. 

5. Kapacita (rozsah) záměru: 

Předmětem záměru je revitalizace stávajícího nevyužívaného brownfieldu bývalého areálu ČKD 
Trakce v blízkosti stanice metra Kolbenova.  
Záměr Rezidenční výstavba Emila Kolbena představuje III., IV. a V. etapu rozvoje území. 
V parteru budou doplněny drobné obchodní plochy, restaurace a další služby navazující na 
hlavní funkci bydlení. 
 
III. etapa:  sekce (dále jen objekty) H, I, J 
IV. etapa: sekce (dále jen objekty) K, L, M 
V. etapa:  sekce (dále jen objekty) N, O, P, Q a objekt rekonstruované kotelny Z 
 
Plocha trvalého záboru posuzovaným záměrem činí 27 843 m2. 
 
Realizované objekty budou mít maximálně 14 nadzemních podlaží (NP) a 3 podzemní podlaží 
(PP), konkrétní podlažnost a další parametry záměru jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Celková hrubá podlažní plocha (HPP) nadzemní části 61 575 m2 
Zastavěná plocha 6 900 m2 
Hlavní funkční využití  bydlení 
Doplňková funkční využití Restaurace (v objektu Z – kotelny), 

drobné obchodní plochy, služby a 
administrativa 
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Počet podlaží III. E NP/PP 7 NP, v části 14 NP / 2 PP 
Počet podlaží IV. E NP/PP 8 NP / 2 PP 
Počet podlaží V. E NP/PP 14 NP (13 + 1 ustoupené) / 3 PP 
Počet parkovacích stání 619 
Způsob vytápění napojení na CZT 
Kapacita drtičky 18 120 t/po dobu 24 dní 

 

6. Umístění: 

kraj: hlavní město Praha 
obec: hlavní město Praha 
městská část: Praha 9 
katastrální území: Vysočany 

Záměr bude umístěn do areálu bývalého podniku ČKD Trakce v Praze 9 – Vysočanech, jižně od  
ul. Kolbenova. Areál je ze severu ohraničen ul. Kolbenova, východně od areálu se nachází ul. 
Na Černé strouze a západně bezejmennou ulicí. 
 
7. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Záměr je navržen jako stavba trvalá. Výjimku tvoří objekty zařízení staveniště, které jsou 
navrženy jako objekty dočasné s dobou trvání po dobu výstavby záměru. Dočasně bude v území 
v dílčí variantě demoličních prací využívána i drtička stavebního demolovaného odpadu.  
Záměrem je revitalizace stávajícího nevyužívaného brownfieldu bývalého areálu ČKD Trakce 
v blízkosti stanice metra Kolbenova.  
 
Záměr představuje III., IV. a V. etapu rozvoje území. V parteru budou doplněny drobné 
obchodní plochy, restaurace a další služby navazující na hlavní funkci bydlení. 
III. etapa – objekty H, I, J 
IV. etapa – objekty K, L, M 
V. etapa – objekty N, O, P, Q a objekt rekonstruované kotelny Z 
 
Neudržovaný objekt kotelny (objekt Z) bude postupně očištěn, opraven a proměněn na dům  
s občansko-veřejnou vybaveností formou restaurace s kavárnou, případně galerií. Záměrem je 
využít a zakomponovat jeden z mála zachovalých odkazů průmyslové architektury v podobě 
cihelného komína do celkové kompozice zástavby přesahující i řešené území. 
 
Pro posuzovaný záměr je navrženo celkem 619 parkovacích stání (PS), která budou umístěna 
převážně v podzemních podlažích.  Část PS je navržena na povrchu. 
 
Vytápění areálu bude realizováno napojením na horkovod.  
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Z hlediska možných kumulací je v Oznámení konstatováno, že oblast Vysočan rozprostírající se 
severně a jižně od posuzovaného záměru jsou plochy brownfieldu určené k přestavbě.  V území 
působí řada investorů, kteří postupně svá dílčí území revitalizují. 
 
S těmito záměry bylo při přípravě, výstavbě i provozu záměru počítáno a tyto záměry byly 
zahrnuty do bilancí dopravy a vyhodnoceny v kumulaci s předkládaným záměrem především 
z hlediska možného vlivu na akustickou situaci a znečištění ovzduší, stejně tak i na ostatní 
složky životního prostředí.  
 
Bilance kumulovaných záměrů jsou teoretické, maximální možné, ke kterým při vlastním 
provozu ve skutečnosti nemusí docházet. 
 
Z blízkých budoucích záměrů bylo uvažováno s následujícími záměry: Rekonstrukce a dostavba 
bytového domu CUBE 49; původní objekt č. 49, 50 v areálu Čtvrť Emila Kolbena – II. etapa 
(předchozí etapa posuzovaného záměru investora), Rezidence Výhledy Rokytka, VIVUS 
Kolbenova, Zátiší nad Rokytkou, Suomi Hloubětín, Afi City, LAPPI Hloubětín, Metalka, 
1. etapa Praga, Bytové domy Kolbenova – Sever a záměr CPI – objekt C.  
 
Může docházet i k rozvoji dalších záměrů, u kterých nejsou dosud známy jejich konkrétní 
kapacity a při jejichž bilanci se vycházelo z kapacit postupného naplňování územního plánu. 
Tento rozvoj je zahrnut v předpokládaných intenzitách dopravy a kumulace s těmito záměry je v 
hodnocení zohledněna. 
 
Kumulativní vlivy jsou vyhodnoceny především v odborných studií, které jsou přílohami 
oznámení (rozptylová studie, akustická studie). 
 
8. Stručný popis technického a technologického řešení: 

Rezidenční výstavba Emila Kolbena – III. etapa 
Navržený bytový dům půdorysného tvaru „L“ navazuje na stávající objekt CUBE 49-50 
s rozestavěným podzemním parkingem z let 2009 - 2010. V objektu bude v letošním roce 
zahájena rekonstrukce v rámci projektu „Změna stavby před jejím dokončením z administrativní 
budovy na bytový dům, čtvrť Emila Kolbena II – CUBE“. Neudržovaný objekt CUBE bude 
proměněn na polyfunkční dům s obchodními parterem v přízemí a bytovými, částečně 
administrativními plochami ve vyšších podlažích. Navržený rezidenční dům Emila Kolbena III. 
doplní založenou strukturu bloku ze severní a západní strany a společně s objektem CUBE 
vytvoří otevřený blok. V úrovni parteru budou na severní a částečně západní straně umístěné 
obchodní a administrativní plochy s provozovnami služeb. Na vnitřní prostory budou navazovat 
venkovní plochy městského parteru rozmanitými plochami zeleně, laviček či relaxačních ploch. 
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Ve vyšších podlažích jsou v navržené bytové plochy s odpočinkovými plochami lodžií, teras či 
zelených společných střech. 
 
Rezidenční výstavba Emila Kolbena – IV. etapa 
Navržený bytový dům tvoří solitérní objekt v jižní části řešeného území. Objekt má společnou 
jednopodlažní hmotu neboli „podnož“, na které leží tři solitérní menší hmoty. Tyto tvarově 
pravidelné hranoly jsou větší stranou otevřené na jižní stranu směrem do údolí Rokytky. Vlastní 
hmota podnože je tvarově perforovaná směrem na sever ke stávajícímu administrativnímu 
objektu KCD4 a doplněná intenzivní plochou zelených střech s rozmanitými skupinami keřů. 
Funkčně bude objekt využíván pro bydlení. Bytové plochy budou doplněné odpočinkovými 
plochami krytých lodžií na jižní straně a v úrovni podnože zelenými pobytovými střešními 
terasami.  
 
Rezidenční výstavba Emila Kolbena – V. etapa 
Navržený bytový dům tvoří čtyři solitérní vyšší objekty, které jsou v úrovni podzemí spojené 
společným parkingem. Tvarově pravidelné hranoly jsou nepatrně vzájemně pootáčeny směrem 
k údolí Rokytky. Urbanisticky se tak charakter postupně mění od uzavřené blokové a otevřené 
blokové zástavby v západní části do rozptýlené zástavby samostatných solitérních výškových 
objektů.  
V úrovni parteru budou na severní na západní straně ve vazbě na stanici metro umístěné 
obchodní plochy s provozovnami služeb. Na vnitřní prostory budou navazovat venkovní plochy 
městského parteru s rozmanitými plochami zeleně, laviček či relaxačních ploch. Ve vyšších 
podlažích jsou navržené bytové plochy s odpočinkovými plochami lodžií, teras či zelených 
společných střech.  
Součástí V. etapy je objekt bývalé kotelny s cihelným komínem, který je umístěn v jižní části 
území. Nyní je severní fasáda kotelny zakryta stávajícím objektem haly Plumlov a stávající 
komín obklopen různými polorozpadlými přístavky a zpevněnými plochami. Neudržovaný 
objekt kotelny bude postupně očištěn, opraven a proměněn na moderní dům s občansko-veřejnou 
vybaveností formou restaurace s kavárnou, případně galerií. Záměrem je využít a zakomponovat 
jeden z mála zachovalých odkazů průmyslové architektury v podobě cihelného komína do 
celkové kompozice zástavby přesahující i řešené území.  
 
Nosná konstrukce bytových domů bude tvořena monolitickým železobetonovým skeletem v 
suterénu, který bude doplněn obvodovými a vnitřními ztužujícími stěnami. Objekty budou 
vzhledem ke geologické stavbě lokality a charakteru nosné konstrukce založeny hlubině na 
pilotech. Piloty nebudou propojeny s deskou. Horizontální konstrukce v suterénech budou řešeny 
stropními deskami lokálně zesílenými hlavicemi (viditelné, skryté). Obvod stropních desek bude 
v podzemních podlažích vetknut do podzemních stěn. Vertikální konstrukce budou tvořeny 
jednotlivými sloupy rozmístěnými v pravidelné osnově modulových os, stěnami komunikačních 
jader a obvodovými stěnami. Podlahové desky objektů budou z vodostavebného betonu.  
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Zdrojem tepla pro vytápění bude centrální zásobování teplem. Jednotlivé etapy budou napojeny 
z předávacích stanic, které budou napojeny na horkovod. 
V řešeném území je na jihovýchodním okraji veden stávající horkovod Pražské teplárenské 2 x 
DN 200, ukončený u objektu Z, na který navážou nově budované horkovody a horkovodní 
přípojky pro III. až V. etapu.  
Souhrnný výkon v řešeném území – III. až V. etapa a objekt Z bude cca 3 411 kW.  
 
Větrání garážích se předpokládá nucené podtlakové, s přirozeným přívodem venkovního 
čerstvého vzduchu a nuceným odvodem odpadního vzduchu. Sání znehodnoceného vzduchu 
bude pod stropem jednotlivých podlaží garáží a výfuk bude vyveden nad střechy objektů. 
Přirozený přívod vzduchu bude zajištěn stavebními objekty na terénu a navazujícími šachtami, 
které povedou do suterénů 1.PP, 2.PP a 3.PP. 
 
Záměr bude napojen na distribuční síť NN 0,4 kV společnosti PRE distribuce. Při výstavbě 
jakékoliv části daného záměru bude nutné prvotně vybudovat novou distribuční trafostanici 
22/0,4kV. 
 
V rámci napojení jedné z daných etap bude vybudovaná v prostoru mezi III. a IV. Etapou nová 
distribuční trafostanice (řešeno v rámci samostatného správního řízení). Trafostanice bude 
kiosková s transformátorem 630 kVA a rozvaděči NN a VN. Dodávka trafostanice je součástí 
PREDistribuce. Napojení bude provedeno smyčkou a kabely 22 - Axekvcey 6x120/16 ze 
stávající sítě v ulici Kolbenova. Z distribuční TS budou napojeny nové rozvody distribuční 
soustavy NN 0,4kV. 
 
Před zahájením výstavby záměru budou v území demolovány stávající objekty a proběhne 
sanace starých ekologických zátěží v areálu ČKD Trakce. 
 
Demolice jsou projednávány ve dvou samostatných správních řízeních (demolice na území II. a 
III. etapy a demolice na území IV. a V. etapy). 
 
Území záměru a jeho širší okolí bylo v minulosti zatíženo průmyslovou činností. Z tohoto 
důvodu byl vypracován projekt sanací (EMSA – Ekosystem s.r.o., ev. č. 008/016/03, říjen 2017). 
Česká inspekce životního prostředí, Inspektorát Praha vydala následně rozhodnutí  
Zn. ČIŽP/41/2017/2203 ze dne 08. 09. 2017, ve kterém ukládá Kolbenova City Development, 
a.s. nápravná opatření v území. 
 
Tato společnost musí provést opatření k nápravě závadného stavu, spočívajícího ve znečištění 
saturované a nesaturované zóny, které bylo způsobeno v minulosti nakládáním s nebezpečnými 
látkami. Termín zahájení sanačních prací byl v rozhodnutí určen nejpozději do 31. 12. 2020 
(aktuální termín zahájení sanačních prací je říjen 2019, ukončení září 2020). Po dosažení 
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cílových hodnot sanace bude po dobu 2 let prováděn postsanační monitoring za účelem ověření 
udržitelnosti dosažených cílových hodnot sanace. 
 
Příprava záměru je s demolicemi i sanačními pracemi časově a věcně koordinována. Průběh 
demoličních a sanačních prací je v Oznámení podrobně popsán na str. 27 – 31. 
 
S demolovaným materiálem bude nakládáno ve dvou dílčích variantách:  
 

• Varianta 1 – drcení stavebního materiálu na místě stavby drtičkou a zpětné využití 
rozdrceného materiálu pro zásypy 

 
• Drtička železobetonu – Powerscreen XA400S 
• Kapacita drcení: 18 120 t/po dobu 24 dní 
• Doba provozu: 10/2019-07/2020 (v této lhůtě však pouze 24 dní) 

Drticí linka bude umístěna v prostoru ČEK V, tj. v blízkosti stávajícího objektu 
CUBE 49, který svojí hmotou stíní hluk z provozu drcení vůči stávajícímu objektu 
polikliniky. Naproti prostoru s umístěnou drticí linkou je situována stávající 
administrativní budova č. p. 931.  
Provoz drticí linky se předpokládá po dobu 24 dnů. Provoz drticí linky bude po dobu 
6 hodin během pracovní směny 7.00–21.00 hod. Z deponie bude materiál k drticí 
lince dovážen nákladním automobilem. Materiál pro drcení bude do drtičky nakládán 
pomocí nakladače. Rozdrcený materiál bude opět ukládán na deponie.  

 
• Varianta 2 – odvoz nerozdrceného demolovaného materiálu z místa stavby 

 
Výstavba záměru spolu s opatřeními k ochraně životního prostředí je podrobně popsána na 
str. 31– 39 Oznámení. 
 
Jednotlivé etapy předkládaného záměru budou uvedeny do provozu postupně. Harmonogram 
výstavby jednotlivých etap je následující: 
• III. etapa  07/2021-07/2023 
• IV. etapa  08/2022-12/2023 
• V. etapa  07/2020-07/2022 

 
Stavební činnosti budou předcházet demolice stávajících objektů a odstranění staré ekologické 
zátěže: 
Demolice etapy II a III 06/2019-06/2022 (největší rozsah demolic proběhne během prvních 9 

měsíců, na konci daného období bude demolován pouze objekt stávající 
trafostanice) 

Demolice etapy IV a V 06/2019-08/2022 
 
Odstranění staré ekologické zátěže: 
• III. etapa  04/2020-09/2020 



 
 
 
 

8/35 Č.j. MHMP 1538938/2019 

• IV. etapa  10/2019-09/2020 
• V. etapa  10/2019-07/2020 
 
 
Odůvodnění: 
 
1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad 

uvedených v příloze č. 2 k zákonu: 

Podle § 7 odst. 2 zákona je cílem zjišťovacího řízení u záměrů a jejich změn uvedených v § 4 
odst. 1 písm. b) až h) zjištění, zda mohou mít významný vliv na životní prostředí, případně zda 
mohou samostatně nebo ve spojení s jinými záměry mít významný vliv na předmět ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a tedy zda podléhají posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí podle zákona. Zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení 
a provádí se podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu. Při určování, zda záměr nebo jeho 
změna může mít významné vlivy na životní prostředí, přihlíží příslušný úřad vždy k povaze 
a velikosti a prostorovému rozsahu záměru, k jeho umístění, k obdrženým vyjádřením 
a k okolnosti, zda záměr nebo jeho změna dosahuje svou kapacitou limitních hodnot uvedených 
v příloze č. 1 k zákonu u záměrů příslušného druhu kategorie II. 

Příslušný úřad na podkladě oznámení, vyjádření k němu obdržených, po ohledání místa samého 
a podle kritérií uvedených v příloze č. 2 k zákonu došel k následujícím závěrům: 

Záměrem je realizace souboru složeného převážně z bytových objektů s doplňkovou komerční 
funkcí včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.  
 
Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy se dotčené území záměru nachází 
v zastavitelném území v ploše OV-G - všeobecně obytné, s kódem míry využití území G a 
v ploše s využitím SV-H  - všeobecně smíšené, s kódem míry využití území H a z malé části se 
nachází v nezastavitelném území v ploše s využitím ZMK – zeleň městská a krajinná. Záměr je 
dotčený stávající trasou metra se stanicemi a ochranným pásmem metra a veřejně prospěšnou 
stavbou 1/DM/9 – realizována, trasou hlavního tepelného napaječe pražské teplárenské soustavy 
a optickým kabelem v metru. Přílohou Oznámení je vyjádření Odboru územního rozvoje MHMP 
č. j. 771622/2019 ze dne 29. 04. 2019, ze kterého vyplývá, že záměr je v souladu s využitím 
platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
 
Dopravní napojení záměru je řešeno na ul. Kolbenova.  

Pro potřeby záměru bude realizováno 619 PS. Počet PS je v souladu s Pražskými stavebními 
předpisy, kde vypočtené minimum činí 516 PS a maximum 1 615 PS. 

Přílohou Oznámení jsou Dopravně inženýrské podklady (Technická správa komunikací hl. m. 
Prahy, a.s., březen 2019 (TSK)). 
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Napojení řešeného území na stávající komunikační systém je zajištěno prostřednictvím ul. 
Kolbenova.  
Řešené území bude připojené z dvou křižovatkových bodů, stávající křižovatky Kolbenova x Na 
Černé strouze a křižovatky nově navržené komunikace podél západní hranice řešeného území. 
Nová křižovatka bude sloužit pouze pro odbočení z pruhu ve směru z centra. Prioritní připojení 
celého území bude z křižovatky Kolbenova x Na Černé strouze, a to v rámci nově zřízené SSZ 
na této křižovatce. 
Z hlediska dopravy v klidu je v areálu navrženo 596 PS umístěných v podzemních garážích a 23 
PS povrchových stání, která budou umístěna v zálivech při obslužných komunikacích. 
Záměr bude celkem generovat 714 jízd všech vozidel v jednom směru za 24 h. Vozidla nad 3,5 t 
byla uvažována ve výši 1 % z celkového počtu automobilů (8 příjezdů a odjezdů). Ve stávajícím 
stavu generuje území 170 jízd všech vozidel v jednom směru za 24 h. Skutečný nárůst dopravy 
tedy bude činit 544 vozidel v každém směru. 
 
V rámci dopravně inženýrských podkladů byl výpočet intenzit automobilové dopravy proveden 
pro období roku 2018 (stávající stav) a pro 2 stavy roku 2023 (stav se záměrem/ bez záměru). 
 
Přílohou dopravně inženýrských podkladů jsou rovněž kartogramy směrového rozdělení 
vyvolané dopravy. 
 
V rámci Akustické studie byl rovněž doložen kartogram dopravy pro cílový stav dle ÚP hl. m. 
Prahy se záměrem (IPR Praha a. s.) 
 
Na základě zpracovaných výhledových modelů dopravy byl vyhodnocen dopad záměru na 
okolní komunikační síť.  
 
Zejména pak na kapacitu důležitých uzlů v oblasti, jimiž jsou křižovatky Sokolovská x Freyova 
a Kolbenova x Kbelská. 
 
Kapacitní posouzení světelně řízené křižovatky Sokolovská x Freyova (SSZ 9.214) 
Křižovatka je v současné době řízena řadičem MTC, který byl uveden do provozu v roce 2004. 
Řadič dopravně funguje v koordinaci se SSZ 9.292 Kolbenova x Pod pekárnami (t.č. přepnuto 
do blikající žluté)  a SSZ 9.252 Jandova x Ke Klíčovu. Křižovatka je připojena na oblastní 
dopravní řídicí ústřednu (ODŘÚ – Východ) a je řízena pomocí dynamických signálních 
programů. Při nároku je vkládána fáze pro výjezd MHD ze smyčky na samostatném vjezdu, 
která není v kapacitním posouzení vzhledem k minimálním nárokům vozidel MHD zohledněna 
(nárok po cca 8 minutách). Křižovatka byla posuzována na stávající stavební stav. 
Vzhledem k nárůstu a přerozdělení intenzit dopravy byl pro účely kapacitního posouzení 
upraven stávající program P3/100 s délkou cyklu 100 sekund. Pro takto upravený signální 
program křižovatka v posuzovaném stavu kapacitně vyhoví (úroveň kvality dopravy E - 
nestabilní stav). 



 
 
 
 

10/35 Č.j. MHMP 1538938/2019 

 
Kapacitní posouzení světelně řízené křižovatky Kolbenova – Kbelská (SSZ 9.297) 
Křižovatka je v současné době řízena řadičem MTC, který byl uveden do provozu v roce 2004. 
Řadič dopravně funguje v koordinaci se SSZ 9.223 Poděbradská x Kbelská. Křižovatka je 
připojena na oblastní dopravní řídicí ústřednu (ODŘÚ – Východ) a ve špičkových hodinách je 
řízena pomocí dispečerských pevných signálních programů. Pravá odbočení z ul. Kbelské a 
pravé odbočení z Kolbenovy od centra jsou realizována na samostatných větvích mimo 
signalizovanou část křižovatky. Vzhledem ke krátkým řadicím pruhům pro pravá odbočení z 
Kbelské od Poděbradské a z Kolbenovy od centra byla i intenzita těchto pravých odbočeních 
zahrnuta do kapacitního výpočtu. 
Vzhledem k nárůstu a přerozdělení intenzit dopravy byla pro účely kapacitního posouzení 
upravena data stávajícího signálního programu P27/120 s délkou cyklu 120 sekund. Pro takto 
upravený signální program křižovatka v posuzovaném stavu kapacitně vyhoví (úroveň kvality 
dopravy E – nestabilní stav). 
 
Pro hlavní dopravní napojení záměru, křižovatku Kolbenova x Na Černé strouze, byl pro 
případné kapacitní posouzení křižovatky zpracován grafikon pro rok 2023 ve stavu se záměrem.  
Samotné kapacitní posouzení křižovatky není součástí dopravně inženýrských podkladů. OCP 
MHMP má z úřední činnosti k dispozici kapacitní posouzení křižovatky Kolbenova x Na Černé 
strouze, jelikož se pro účely územního i stavebního řízení vyjadřoval k žádosti stavebníka 
společnosti Vivus Kolbenova, s.r.o., který je zároveň oznamovatelem bezprostředně sousedícího 
obytného souboru. Předmětem žádosti byla úprava křižovatky Kolbenova x Na Černé strouze. Z 
porovnání křižovatkových pohybů, které byly doloženy v grafikonu křižovatky v dopravně 
inženýrských podkladech TSK s křižovatkovými pohyby, které pro účely kapacitního posouzení 
křižovatky zpracoval IPR Praha vyplývá, že intenzity dopravy TSK jsou celkově nižší. 
Křižovatka Kolbenova x Na Černé strouze tedy kapacitně vyhoví i se záměrem Rezidenční 
výstavba Emila Kolbena.   
 
Dodávka tepla do navrhovaných objektů má být realizována napojením na soustavu zásobování 
tepelnou energií (horkovod). 
 
Dle map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací znečišťujících látek za období 
2013-2017, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem, je v dané lokalitě 
překročen imisní limit pro průměrné roční imisní koncentrace benzo(a)pyrenu (zjištěná hodnota 
B(a)P činí 1,1 ng/m3; limit = 1 ng/m3). Ostatní parametry kvality ovzduší jsou s výraznou 
rezervou pod limitními hodnotami. 
 
Přílohou oznámení je rozptylová studie (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.; březen 
2019), ve které je hodnocen vliv výstavby a provozu předmětného obytného souboru. Do 
hodnocení imisní zátěže suspendovanými prachovými částicemi frakce PM10 i PM2,5 byla 
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zahrnuta primární prašnost z dopravy a resuspenze z dopravních i nedopravních zdrojů. Dále 
byly hodnoceny znečišťující látky: oxid dusičitý (NO2), benzen a benzo(a)pyren (B(a)P).  
 
Z rozptylové studie vyplývá, že vyhodnocení vlivů stavební činnosti na kvalitu ovzduší bylo 
provedeno na základě emisní bilance pro jednotlivé fáze výstavby, kdy byly hodnoceny 
maximální hodinové koncentrace NO2 a průměrné denní koncentrace PM10. V případě PM10 
nelze vyloučit občasné překračování imisního limitu vlivem stavební činnosti. Počet překročení 
přitom ovšem závisí na aktuálních podmínkách v průběhu výstavby a způsobu její realizace. 
Překračování imisních limitů pro NO2 se při realizaci vlastní výstavby neočekává. 
K omezení vlivů stavební činnosti na kvalitu ovzduší a na obyvatele je v rozptylové studii 
uvedena řada opatření a doporučení (str. 27 – 28).  
 
Z rozptylové studie dále vyplývá, že při provozu předmětného rezidenčního souboru lze 
očekávat nejvyšší imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím NO2, PM10, PM2,5 a 
benzenu řádově ve výši setin µg/m3 (maxima: NO2 = 0,08 µg/m3, PM10 = 0,09 µg/m3), PM2,5 = 
0,03 µg/m3, benzen = 0,025 µg/m3). V případě B(a)P lze očekávat nejvyšší imisní příspěvky 
k průměrným ročním koncentracím řádově ve výši tisícin ng/m3 (max. = 0,002 ng/m3).  
 
V zájmovém území nebudou v době cílového stavu, tj. v roce 2023, s ohledem na koncentrace 
imisního pozadí a výši imisních příspěvků překračovány v té době platné imisní limity 
sledovaných znečišťujících látek. Určitou výjimku z tohoto tvrzení mohou do jistě míry tvořit 
průměrné roční imisní hodnoty PM2,5. Přímo v místě záměru (bez jeho realizace) byly vypočteny 
hodnoty této znečišťující látky okolo 18 – 19 μg/m3, přičemž v těsné blízkosti křížení 
ul. Kbelská a Novopacká, na severovýchodě zájmového území (bez obytné zástavby), lze 
očekávat nejvyšší hodnoty do 21 μg/m3. Zde je nutno upozornit na okolnost, že imisní limit (20 
μg/m3) platný v době cílového stavu, tj. v roce 2023, může být překročen i bez vlivu provozu 
záměru. Provoz záměru s nejvyšším ročním imisním příspěvkem PM2,5 ve výši 0,03 µg/m3 tak 
bude mít ve sledované oblasti na kvalitu ovzduší prakticky zanedbatelný vliv. V současné době 
platný imisní limit PM2,5 (25 μg/m3) bude zpřísněn v roce 2020.  
 
Samostatnou přílohou Oznámení je dále studie Kompenzační opatření ke snížení vlivu záměru 
na kvalitu ovzduší (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.; březen 2019) ve které je 
proveden výpočet potřebného rozsahu kompenzačních opatření, která by bylo nutno realizovat 
pro nahrazení množství emisí, produkovaných provozem záměru v řešeném území, přičemž je 
hodnocení provedeno ve vztahu k produkci emisí částic PM10, PM2,5 a B(a)P. Jako dostatečné 
kompenzační opatření bylo vypočteno vysázení minimálně 33 listnatých stromů s minimálním 
objemem koruny 4 m3. 
 
Přestože z hlediska zákona o ochraně ovzduší nelze pro záměr uložit kompenzační opatření, 
neboť nejsou naplněna příslušná kritéria pro jejich uplatnění, bude součástí záměru i realizace 
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výše uvedeného kompenzačního opatření. Celkem bude vysázeno 99 nových stromů, přičemž při 
přípravě území bude vykáceno 24 stromů. 
 
Samostatnou přílohou Oznámení je rovněž Rozptylová studie provozu drtiče (ATEM – Ateliér 
ekologických modelů, s.r.o.; březen 2019), ve které je hodnocena stávající imisní situace a dále 
vyhodnocení vlivu provozu drtiče na kvalitu ovzduší, a to pro modelové hodnoty nárůstu 
průměrných denních koncentrací suspendovaných prachových částic PM10 a maximálních 
hodinových koncentrací NO2. Jako zdroj znečišťování ovzduší je posouzen drtič Powerscreen 
XA400S. 
V případě hodinových koncentrací NO2 byly nejvyšší příspěvky vypočteny na úrovni do 
78,5 μg/m3. Vzhledem k výchozí imisní situaci tedy nelze vlivem demoličních prací očekávat 
překračování příslušného imisního limitu.  
Nejvyšší příspěvky provozu drtiče k denním koncentracím PM10 byly vypočteny v úrovni 
26,4 μg/m3. Hodnocení je provedeno na straně bezpečnosti, ve skutečnosti lze očekávat výrazně 
nižší produkci prachových částic. Dle pětiletých průměrů ČHMÚ koncentrace v místě nejvýše 
41,5 μg/m3, nelze tedy vyloučit občasné překračování hodnoty 50 μg/m3. Skutečné imisní 
příspěvky budou odvislé od aktuálních meteorologických podmínek v období provádění drcení a 
skutečný počet překročení imisního limitu pro průměrné denní koncentrace PM10 nelze 
modelově stanovit. Na str. 13 a 14 studie jsou uvedeny opatření pro omezení vlivů stavebních 
prací na kvalitu ovzduší. 
 
K záměru se vyjádřil Odbor ochrany ovzduší MŽP a rovněž oddělení ochrany ovzduší OCP 
MHMP. Oba orgány považují záměr v daném rozsahu a místě za akceptovatelný za předpokladu 
plnění navržených opatření k ochraně ovzduší. 
 
Na základě výše uvedených skutečností došel příslušný úřad k závěru, že navrhovaný záměr 
nebude mít významný negativní vliv na kvalitu ovzduší v dotčeném území. 
 
Pro vyhodnocení zdrojů hluku ve fázi výstavby i provozu záměru byla vypracována Akustická 
studie (Greif-akustika, s.r.o., březen 2019), která je přílohou Oznámení. 
Předmětem akustické studie bylo:  

• posouzení hluku z automobilové dopravy v chráněných venkovních prostorech staveb a v 
chráněném venkovním prostoru, 

• posouzení hluku z tramvajové dopravy v chráněných venkovních prostorech staveb a v 
chráněném venkovním prostoru, 

• posouzení hluku ze železniční dopravy v chráněných venkovních prostorech staveb a v 
chráněném venkovním prostoru, 

• stanovení požadavků na neprůzvučnost obvodového pláště a jeho částí, 
• posouzení hluku z provozu stacionárních zdrojů v chráněných venkovních prostorech 

staveb a v chráněném venkovním prostoru, 
• posouzení hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb. 

 



 
 
 
 

13/35 Č.j. MHMP 1538938/2019 

V akustické studii bylo zvoleno 19 kontrolních bodů pro fázi provozu a 14 kontrolních bodů pro 
fázi výstavby. Pro účely výpočtu hluku z dopravy u navrhovaných objektů bylo zvoleno dalších 
45 kontrolních bodů. 
 
Kapitola 3 akustické studie se podrobně věnuje stanovení hlukových limitů. Byl proveden 
výpočet pro možnost přiznání staré hlukové zátěže. Z provedeného výpočtu vyplynulo, že u 
všech kontrolních bodů hodnotící vliv automobilové dopravy na stávající chráněnou zástavbu 
(výpočtové body K1-K7, v ul. Kolbenova) je možné použít hygienický limit s korekcí pro starou 
hlukovou zátěž LAeq,T = 60/70 dB pro den/noc. U tramvajové dopravy nelze na základě průkazu 
korekci pro starou hlukovou zátěž použít a byl uvažován hygienický limit LAeq,T = 60/50 dB pro 
den/noc. 
K navrženým hygienickým limitům neuplatnila Hygienická stanice hlavního města Prahy ve 
vyjádření zaslaném v rámci zjišťovacího řízení připomínky. 
 
Akustická situace v roce 2023 
Automobilová doprava 
• Stávající obytná zástavba při ulici Kolbenova 

V obou výpočtových stavech pro výhledový rok 2020, tj. ve výpočtovém stavu bez 
záměru V0 i ve výpočtovém stavu se záměrem V1 jsou téměř ve všech kontrolních bodech 
splněny hygienické limity s užitím korekce pro SHZ v denní i v noční době. K překročení 
hygienického limitu pro denní i noční dobu dochází pouze v kontrolním bodě KB1, tj. 
v chráněném venkovním prostoru staveb stávajícího objektu polikliniky. Provoz 
polikliniky je však pouze v denní době. Dále dochází k překročení hygienického limitu 
s užitím korekce pro SHZ LAeq,8h = 60 dB v noční době v kontrolních bodech KB3 (v 
1. NP a 2. NP), KB5 (v 1. NP) a KB7 (ve 2. NP a 3. NP). Nárůst hluku vlivem vyvolané 
dopravy nového záměru oproti původnímu záměru v těchto bodech (KB1, KB3, KB5 a 
KB7) je však v denní i noční době nulový. 
Nárůst hluku z vyvolané dopravy vlivem plánovaného záměru na stávající komunikační 
síti je nulový, resp. bude docházet k poklesu hluku o ΔLAeq,T = -0,1 dB nebo k nárůstu 
hluku o ΔLAeq,T = +0,1 dB, tento nárůst je však v rámci hygienického limitu LAeq,T = 
70/60 dB pro den/noc a lze jej tedy tolerovat. Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, 
nelze považovat za hodnotitelnou změnu rozdíl pohybující se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. 
Z toho vyplývá, že stanovený nárůst, resp. pokles hluku vlivem vyvolané dopravy novým 
záměrem nelze považovat za hodnotitelnou změnu v hlučnosti v dané lokalitě. 
 

• Předchozí etapa II (CUBE 49 a sekce C) 
Ve všech kontrolních bodech v obou výpočtových stavech V0 a V1 jsou příslušné 
hygienické limity splněny. Vlivem výstavby dalších etap nedojde k jejich překročení. 
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• Okolní plánované záměry VIVUS a Rezidence Výhledy Rokytka (RVR) 
Vzhledem k tomu, že ve všech objektech záměru VIVUS je navrženo nucené větrání, 
nemají tyto domy chráněný venkovní prostor staveb. Vlivem výstavby posuzovaného 
záměru dochází u objektů VIVUS před fasádami orientovanými do ulice Na Černé strouze 
(KB8 – KB10) k poklesu hluku od automobilové dopravy (vliv stínění hmotou navržených 
domů a pokles nákladní dopravy na ul. Na Černé strouze po realizaci předkládaného 
záměru), a to v denní době o ΔLAeq,T = -0,1 až -1,4 dB a v noční době o ΔLAeq,T = -1,5 až -
4,2 dB. 
U objektů RVR jsou v obou výpočtových stavech ve všech kontrolních bodech (KB11 – 
KB16) splněny příslušné hygienické limity. 
 

Tramvajová doprava: 
U stávající obytné zástavby při ul. Kolbenova (KB2 – KB7) výstavba plánovaného 
záměru neovlivní hlučnost z provozu tramvajové trati. Nově navrhované objekty jsou situovány 
zcela mimo stávající obytnou zástavbu, tj. není zde možnost odrazu od nových fasád. Z tohoto 
důvodu bude vliv stínění, resp. odrazu od nových domů při provozu tramvajové trati posuzován 
pouze v kontrolních bodech KB1, KB8 – KB19, kde se stávající, resp. okolní záměry nachází 
v blízkosti nově navrhovaného záměru.  
Intenzita tramvajové dopravy je ve stavu bez záměru i se záměrem stejná.  
Realizací nově navrhovaných objektů posuzovaného záměru dojde k nulové změně v hlučnosti 
z provozu na tramvajové trati před fasádou polikliniky orientované k tramvajové trati (KB1). 
V ostatních kontrolních bodech KB2 – KB7 nebude docházet k žádné změně v akustické situaci 
z provozu tramvajové dopravy, neboť tyto bytové domy se nachází ve velké vzdálenosti (cca 300 
m) od nově navrhovaných objektů posuzovaného záměru. 
Ve všech kontrolních bodech (KB8 – KB19) umístěných před fasádami okolních záměrů 
(VIVUS, RVR), resp. předchozí etapy II ČEK je hygienický limit LAeq,T = 60/50 dB pro den/noc 
splněn. Vlivem stínění objekty nově navrhovaných objektů posuzovaného záměru dojde 
k poklesu hlučnosti z provozu na tramvajové trati ve všech kontrolních bodech KB8 – KB19, a 
to o ΔLAeq,16h = -0,1 až -17,3 dB v denní době a o o ΔLAeq,16h = -0,1 až -16,1 dB v noční době. 
 
Výpočet hluku z dopravy u navrhovaných bytových domů 
V chráněných venkovních prostorech staveb před fasádami posuzovaného záměru - 
navrhovaných sekcí H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q před okny obytných místností, kde není 
navržena nucená ventilace jsou ve všech kontrolních bodech splněny příslušné hygienické 
limity.  
Okna obytných místností, kde byla navržena nucená ventilace a okna neslouží k přímému 
přirozenému větrání, nemají chráněný venkovní prostor staveb a nelze tedy stanovit příslušný 
hygienický limit. 
Příslušné hygienické limity jsou plněny i pro cílový stav dle ÚPn hl. m Prahy. 
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Hluk z provozu stacionárních zdrojů 
Větrání bytových jednotek: Hluk z provozu VZT pro odvětrání kuchyní, WC a koupelen nebývá 
zpravidla v chráněných venkovních prostorech staveb zdrojem problémů z hlediska akustiky.  
Podrobněji bude hluk z provozu vzduchotechniky řešen v dalších stupních projektové 
dokumentace po specifikaci zařízení a upřesnění rozmístění přívodních otvorů apod. Rozhodující 
pro posouzení hluku budou chráněné venkovní prostory staveb vlastních navržených domů. 
Větrání garáží: Ve všech kontrolních bodech jsou hygienické limity pro hluk z provozu 
stacionárních zdrojů umístěných na střechách nových domů splněny v denní i noční době. 
 
Hluk ze stavební činnosti 
Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivé stavební mechanismy a obslužná doprava 
stavby.  
Na základě výsledků výpočtu hluku ze stavební činnosti, který je podrobně proveden v kap. 10 
Akustická studie bylo zjištěno, že hygienický limit LAeq,14h = 65 dB pro hluk ze stavební činnosti 
pro 14 hodinovou pracovní dobu je splněn ve všech kontrolních bodech – chráněných 
venkovních prostorech staveb. Je splněn i hygienický limit pro pracoviště kanceláří. 
Výše uvedené výpočty platí za předpokladu, že budou při stavbě dodržená opatření, která jsou 
součástí projektu a jsou uvedena na str. 102 Oznámení. 
 
Samostatnou přílohu Oznámení tvoří Akustická studie Posouzení hluku z provozu drtící linky 
(Greif-akustika, s.r.o., březen 2019). Předpokládá se, že drcení bude probíhat v období 10/2019–
07/2020, a to po dobu 6 hodin denně, celkově 24 dní. 
Z výsledků výpočtů vyplynulo, že při splnění níže uvedených předpokladů a dodržení 
navržených akustických opatření nebude hluk při provozu drticí linky použité při demoliční 
činnosti překračovat v chráněných venkovních prostorech staveb a na pracovišti hygienické 
limity hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Z výše uvedených skutečností plyne, že záměr nebude mít významný negativní vliv na stávající 
akustickou situaci v dotčeném území. 
 
Přílohou oznámení je dále Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví záměru (ATEM – Ateliér 
ekologických modelů, s.r.o.; březen 2019) ze kterého vyplývá, že při dodržení navržených 
opatření v jednotlivých studiích (akustická, rozptylová) jsou z hlediska dopadů vlivů na lidské 
zdraví změny nevýznamné a vlivem navrhovaného záměru nedojde ke zvýšení zdravotního 
riziku ve smyslu ohrožení zdraví. 

Posuzovaný záměr nebude zdrojem vibrací. Vibrace se mohou projevit po časově omezenou 
dobu v období výstavby při používání těžkých stavebních mechanismů nebo průjezdu 
nákladních automobilů.  
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Dominantním zdrojem vibrací v území je provoz metra na trase B a tramvajové a silniční 
dopravy po Kolbenově ulici na severní straně areálu.  
 
Objekty I a H (etapa III) jsou v ochranném pásmu metra; bližší tubus metra je výškově přibližně 
20 m pod úrovní terénu a bude 12 m pod základovou spárou a 7 m pod patou záporového pažení; 
půdorysně je tubus metra přibližně 2 m za hranou záporového pažení.  
 
Etapa IV. – nejblíže k trase metra je severozápadní roh objektu K, který je půdorysně přibližně 
135 m od tubusu metra.  
Objekt Q (etapa V) je v ochranném pásmu metra, přímo pod objektem Q vede větrací šachta 
napojená na podzemní konstrukci stanici metra Kolbenova; větrací šachta je výškově přibližně 
20 m pod úrovní terénu a bude 10 m pod základovou spárou. 
 
Pro objekty III. a V. etapy se předpokládají vibroizolační opatření, která budou podrobně řešena 
v dalších fázích projektové přípravy. Návrh vibroizolačních opatření je uveden v Oznámení na 
str. 106 a 107.   
 
Předpokládaný trvalý zábor pozemků záměrem bude činit cca 27 843 m2. 
 
Záměr nebude vyžadovat zábor pozemků náležících do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani 
určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 
 
Území záměru a jeho širší okolí bylo v minulosti zatíženo průmyslovou činností. Z tohoto 
důvodu byl vypracován projekt sanací (EMSA – Ekosystem s.r.o., ev. č. 008/016/03, říjen 2017). 
Česká inspekce životního prostředí, Inspektorát Praha vydala následně rozhodnutí  
Zn. ČIŽP/41/2017/2203 ze dne 08. 09. 2017 ve kterém ukládá Kolbenova City Development, a.s. 
nápravná opatření v území. 
Tato společnost musí provést opatření k nápravě závadného stavu, spočívajícího ve znečištění 
saturované a nesaturované zóny, které bylo způsobeno v minulosti nakládáním s nebezpečnými 
látkami. Termín zahájení sanačních prací byl v rozhodnutí určen nejpozději do 31. 12. 2020 
(aktuální termín zahájení sanačních prací je říjen 2019, ukončení září 2020). Po dosažení 
cílových hodnot sanace bude po dobu 2 let prováděn postsanační monitoring za účelem ověření 
udržitelnosti dosažených cílových hodnot sanace. 
 
Ve fázi výstavby budou prováděny zemní práce při výkopu stavební jámy. V předstihu, při 
přípravě území pro stavbu bude na základě schváleného projektu provedena odtěžba nadlimitně 
znečištěných zemin. 
Celková bilance zeminy, která bude odtěžena, ať už znečištěná či neznečištěná, pro jednotlivé 
etapy: 
 
III. etapa  28 500 m3 
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IV. etapa  9 200 m3 
V. etapa  51 450 m3 

 
Bilance kontaminované zeminy, která bude odtěžena při přípravě území pro stavbu v rámci 
sanace staré ekologické zátěže: 
 
III. etapa  3 747 m3 

IV. etapa  2 500 m3 
V. etapa  15 435 m3 

 
Neznečištěná zemina bude z 90 % odvezena mimo staveniště k dalšímu využití v souladu 
s platnou legislativou, 10 % zeminy bude na staveništi deponováno a použito pro obsypy, zásypy 
a finální terénní úpravy.  
S kontaminovanými materiály bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a se schváleným 
projektem sanace.  
 
V zájmovém území nejsou v Geofondu ČR (Česká geologická služba) registrována žádná 
chráněná ložisková území, poddolované území ani sesuvné území. Při zakládání záměru dojde 
k zásahu do horninového prostředí v nejbližším místě stavby, tento vliv však bude velmi malý, 
bez negativních dopadů na životní prostředí. 
 
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že vlivem záměru nedojde k významnému negativnímu 
ovlivnění půdy a horninového prostředí. 
 
Z předloženého Oznámení (vizualizace, zákresy) plyne, že navržený záměr neovlivní negativním 
způsobem krajinný ráz území. Jedná se o vysoce urbanizované prostředí, přičemž v území se 
nacházejí obdobně vysoké objekty, jako jsou objekty navržené v rámci výstavby záměru. 
 
Podle příslušného orgánu ochrany přírody záměr nebude mít významný vliv na předmět ochrany 
a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (viz stanovisko OCP MHMP 
č. j. MHMP 375188/2019 ze dne 26. 02. 2019). 
 
V bezprostřední blízkosti plánovaného záměru se nenacházejí žádná chráněná území podle 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 
Výstavbou nebude dotčen žádný památný strom. 
 
Na území posuzovaného záměru se nenachází žádný ze skladebných prvků ÚSES ani významný 
krajinný prvek. Nedojde ani k dotčení jejich ochranného pásma. 
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Nejbližším prvek ÚSES (cca 300 m JV od zájmového území) je biokoridor L4/255 Rokytka I., 
nefunkční biokoridor tvořený regulovaným korytem Rokytky s břehový opevněním.  
 
Nedojde k dotčení celoměstského systému zeleně. 
 
Samostatnou přílohou Oznámení je Hodnocení vlivu zásahů na přírodu a krajinu dle § 67 zákona 
č. 114/1992 Sb. (RNDr. Jiří Veselý, duben 2019). Zvláště chráněné druhy rostlin nebyly 
nalezeny. Ze zvláště chráněných živočichů byl zjištěn výskyt čmeláků a netopýrů. Nad územím 
areálu pouze přeletují, výskyt je náhodný, k území nemají žádnou vazbu, hnízda, ani kolonie 
nebyly zjištěny.  
 
Hodnocená lokalita představuje nepůvodní a málo kvalitní biotop (brownfield po průmyslovém 
podniku), stavební činností a následným využitím nedojde k porušení zákazů stanovených 
zákonem č. 114/1992 Sb., nedojde ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných druhů živočichů. Po skončení výstavby bude sadovými úpravami vytvořeno 
dostatečné množství vhodných stanovišť doplňujících existující biotopy v okolí.  
 
Realizace záměru bude mít z hlediska fauny a flóry minimální negativní vliv, k jeho 
minimalizaci jsou navržena pouze organizační opatření. Jako kompenzační opatření pro zlepšení 
stavu živočišných druhů je pak v rámci úprav okolí navržena např. realizace budek pro ptáky a 
netopýry, realizace broučníků apod. Monitorovací opatření nejsou navržena. 
 
Samostatnou přílohou Oznámení je rovněž proveden Dendrologický průzkum (Ing. Petr 
Hofman, Ph.D., prosinec 2018).  
 
Celkem bylo zjištěno 24 samostatně rostoucích stromů s obvodem nad 80 cm ve výši 130 cm na 
ploše budoucí výstavby.  Celková hodnota hodnocených stromů na zájmové ploše činí 720 130 
Kč. V území budou pokáceny veškeré dřeviny. 
 
Kácení stávajících dřevin bude prováděno v době vegetačního klidu. 
 
Celkem se v území počítá s výsadbou 75 ks nových listnatých stromů, 20 ks stromů keřového 
tvaru, 4 ks jehličnatých stromů, 473 m2 keřových výsadeb na konstrukcích, 616 m2 keřů 
půdopokryvných na rostlém terénu, 550 m2 okrasných travin a další zeleně v podobě živých 
plotů. 
 
Zavlažování sadových úprav bude dešťovými srážkami. V období sucha a horka bude zeleň 
zavlažována dešťovou vodou zachycenou v akumulačních nádržích, odkud bude voda v případě 
potřeby čerpána a použita pro zavlažování. 
 
Z pohledu biologické rozmanitosti se druhová diverzita prakticky nezmění.  
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Vzhledem k charakteru záměru, kdy se jedná o výstavbu obytného souboru na ploše bývalého 
průmyslového areálu, lze konstatovat, že záměr nebude mít významný negativní vliv na 
živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost a krajinu. 
 
Z pohledu vodohospodářských charakteristik není záměr v ochranném pásmu zdrojů pitné vody. 
Posuzovaná lokalita a její okolí rovněž není součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod 
(CHOPAV) a záplavového území. 
Na území posuzovaného záměru ani v jeho blízkém okolí se nenachází vodní plocha ani vodní 
tok. Nejbližším vodním tokem je Rokytka (cca 300 m).  
 
Přirozené odtokové poměry v zájmovém území byly v minulosti značně změněny zejména 
předchozí výstavbou a další stavební činností na pozemcích dotčených navrhovaným záměrem. 
V současném stavu jsou pozemky dotčené záměrem částečně zastavěny nebo je tvoří zpevněná 
plocha.  
 
Před samotnou výstavbou záměru budou součástí přípravy území pro stavbu demolice 
stávajících objektů, které jsou projednávány v rámci samostatného správního řízení a sanace 
staré ekologické zátěže v území.  
 
V rámci sanace podzemních vod je navrženo vyhloubení: 3 sanačních vrtů, 7 monitorovacích 
vrtů, 2 zasakovací vrty. Sanace bude realizovaná jednak sanačním čerpáním a jednak metodou 
BRS, a to v okolí vrtů HV-3 a HV-5. Před zahájením vlastní aplikace BRS bude proveden pilotní 
test. Na základě výsledků pilotních testů, které budou projednány v rámci kontrolního dnu, bude 
koordinován další postup. Po dobu stavebního čerpání bude prováděn monitoring čerpané vody 
před vstupem do sanační stanice a na výstupu ze sanační stanice se zaměřením na stanovení 
NEL, Cd, ClU. 
Dále bude prováděn sanační monitoring: čerpaných sanačních vrtů, sanačních stanic, sanace 
metodu BRS a kvartální plošný monitoring celé lokality se zaměřením na stanovení NEL, Cd, 
ClU. 
 
Bytové domy III. a IV. etapy a objekt kotelny budou zásobovány vodou z nově navrženého 
vodovodního řadu napojeného na stávající řad v ul. Kolbenova. Bytový dům V. etapy bude 
zásobován vodou samostatně pomocí nově vybudované přípojky napojené na stávající řad v ul. 
Kolbenova. Jižně od řešeného území je vedena stávající stoka jednotné kanalizace, do které 
budou odváděny splaškové a srážkové vody z území III. a IV. etapy a také části V. etapy (objekt 
N a kotelna). V nových komunikacích budou v rámci III. a IV. etapy vybudovány řady 
splaškové, dešťové a jednotné kanalizace. Splaškové a dešťové vody z větší části V. etapy 
(objekty O, P, a Q) budou odváděny do stávající stoky jednotné kanalizace vedoucí podél 
východní strany území a napojené na stoku jednotné kanalizace v ul. Kolbenova. Srážkové vody 
z území budou do kanalizace odváděny regulovaně. K regulaci odtoku budou sloužit navržené 
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retenční nádrže a trubní retence na dešťové kanalizaci. Část srážkových vod zachycená 
v retenčních nádržích bude využívána pro závlahu zeleně. 
 
Navržený způsob likvidace srážkových vod je v souladu s výsledky hydrogeologického 
průzkumu, který prokázal, že řešené území je málo vhodné pro likvidaci srážkových vod vsakem 
na místě. 
 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že záměr nebude mít významný negativní vliv na 
povrchové a podzemní vody. 
 
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude mít významný dopad na klima širšího okolí 
posuzovaného záměru. Ve stávajícím stavu je většina území zastavěna nebo tvořena zpevněnými 
plochami. Část pozemku je pokryta vegetací a ojediněle stromy.  
 
Při výstavbě záměru bude veškerá pokácená zeleň kompenzována náhradními výsadbami, navíc 
bude vysázeno min. 75 dalších stromů. Záměr počítá se sadovými úpravami i na střechách 
objektů. Zeleň bude oproti stávajícímu stavu nad rámec přirozeného zavlažování dešťovými 
vodami zavlažována i dešťovou vodou zachycenou v akumulačních nádržích a v období sucha 
odtud čerpanou. Tím bude i v období horka a sucha okolí posuzovaného záměru takto přirozeně 
zvlhčováno a ochlazováno.  
 
Součástí předkládaného záměru jsou následující opatření, která budou zlepšovat mikroklimatické 
podmínky širšího okolí posuzovaného záměru. 
• Výsadba řady dřevin a další zeleně na střechách jednotlivých objektů, v parteru a podél 

komunikací. 
• Zavlažování sadových úprav záměru v období sucha a horka dešťovou vodou 

akumulovanou v akumulačních nádržích. 
• Retence dešťové vody ve skladbě střech pro zvlhčování mikroklimatu. 
 
Záměr nebude mít významný negativní vliv na klima. 
 
V souvislosti s posuzovaným záměrem budou vznikat odpady ve fázi demolice, výstavby i 
provozu záměru.  
 
Při demolici v případě nakládání se stavebními materiály obsahujícími azbest bude původcem 
odpadů obsahujících azbest a oprávněnou osobou, která s nimi nakládá, mimo jiné, plněno 
ustanovení § 35 zákona o odpadech – povinnosti při nakládání s odpady z azbestu.  
 
Rovněž ve fázích výstavby a provozu záměru se nakládání s odpady bude řídit platnými 
legislativními předpisy. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že z pohledu odpadového hospodářství nedojde k významnému 
negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. 
 
V zájmovém území nejsou evidovány žádné nemovité kulturní památky. Záměr nebude mít 
významný negativní vliv na hmotný majetek ani kulturní dědictví. 
 
Z charakteru záměru vyplývá, že předložený záměr nepředstavuje významný rizikový faktor 
z pohledu vzniku havárií nebo nestandardních stavů a nedojde k významnému negativnímu vlivu 
na životní prostředí a veřejné zdraví. 
 
Vzhledem k charakteru záměru byly z hlediska možných kumulací brány v úvahu především 
záměry Rekonstrukce a dostavba bytového domu CUBE 49; původní objekt č. 49, 50 v areálu 
Čtvrť Emila Kolbena – II. etapa (předchozí etapa posuzovaného záměru investora), Rezidence 
Výhledy Rokytka, VIVUS Kolbenova, Zátiší nad Rokytkou, Suomi Hloubětín, Afi City, LAPPI 
Hloubětín, Metalka, 1. etapa Praga, Bytové domy Kolbenova – Sever a záměr CPI – objekt C.  
 
S těmito záměry bylo při přípravě, výstavbě i provozu záměru počítáno a tyto záměry byly 
zahrnuty do bilancí dopravy a vyhodnoceny v kumulaci s předkládaným záměrem především 
z hlediska možného vlivu na akustickou situaci a znečištění ovzduší, stejně tak i na ostatní 
složky životního prostředí.  
 
Může docházet i k rozvoji dalších záměrů, u kterých nejsou dosud známy jejich konkrétní 
kapacity a při jejichž bilanci se vycházelo z kapacit postupného naplňování územního plánu. 
Tento rozvoj je zahrnut v předpokládaných intenzitách dopravy a kumulace s těmito záměry je v 
hodnocení zohledněna. 
 
Kumulativní vlivy vyhodnoceny v souladu s požadavky zákona. 
 
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je zřejmé, že se záměrem nejsou spojeny vlivy 
na životní prostředí a veřejné zdraví přesahující hranice České republiky. 
 
Předložený záměr byl stavebně navržen v jedné variantě. Pro fázi demoličních prací IV. a 
V. etapy byly v Oznámení vyhodnoceny 2 varianty: 
 

• Varianta 1 – drcení stavebního materiálu na místě stavby drtičkou a zpětné využití 
rozdrceného materiálu pro zásypy 

• Varianta 2 – odvoz nerozdrceného demolovaného materiálu z místa stavby 

Z hlediska vlivů na jednotlivé složky životního prostředí se varianty odlišují pouze vlivy na 
hlukovou situaci a ovzduší, přičemž u obou složek byla v příslušných studiích prokázána jejich 
akceptovatelnost. Příslušný úřad preferuje variantu 1, a to především z důvodu využití 
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demolovaného materiálu v místě stavby. Rozdrcením stavebního materiálu v místě odpadne 
nutnost odvést 18 120 t materiálu, což představuje jízdu cca 600 TNA o nosnosti 30 tun. Drcení 
bude probíhat po omezený čas (6 hodin denně po dobu 24 dnů v rozmezí 10 měsíců). V případě, 
že by nebylo technicky možné zabezpečit splnění hygienických limitů a nebylo by HS HMP 
vydáno souhlasné závazné stanovisko k provozu mobilní drtící jednotky, je možné realizovat 
dílčí variantu č. 2, která je z hlediska vlivů na životní prostředí rovněž akceptovatelná. 
 
Oznámení se dostatečně věnuje posouzení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví a vlivů na 
životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, biologickou rozmanitost, 
půdu, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní dědictví a na 
jejich vzájemné působení a souvislosti. Z oznámení vyplývá, že záměr lze akceptovat. 
Z provedeného hodnocení vyplynulo, že vlivy předmětného záměru na jednotlivé složky 
životního prostředí budou nevýznamné, proto příslušný úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí. 
 
2. Úkony před vydáním rozhodnutí: 

 
Dne 09. 05. 2019 obdržel OCP MHMP od oznamovatele záměru Skanska Reality a.s. Oznámení 
záměru. Z obsahu Oznámení vyplynulo, že se jedná o záměr naplňující ust. § 4 odst. 1 písm. c) 
zákona. 
 
Oznámení splňovalo náležitosti podle § 6 odst. 4 zákona, příslušný úřad proto oznámil dne 
15. 05. 2019 zahájení zjišťovacího řízení. Dále podle § 16 zákona zajistil zveřejnění informace 
o Oznámení a o tom, kdy a kde je možno do něj nahlížet na úředních deskách dotčených 
územních samosprávných celků a na internetu. Elektronická podoba oznámení byla v souladu 
s § 6 odst. 6 zákona zveřejněna na internetu v Informačním systému EIA 
(https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr) pod kódem PHA1091. Současně zaslal příslušný 
úřad informaci o Oznámení spolu s žádostí o vyjádření dotčeným územním samosprávným 
celkům a správním úřadům. Informace o oznámení byla na úřední desce Magistrátu hlavního 
města Prahy zveřejněna dne 15. 05. 2019. 
Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky mohly zaslat 
písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace 
o oznámení, v daném případě do 14. 06. 2019. Podle § 6 odst. 8 k vyjádřením zaslaným po lhůtě 
příslušný úřad nepřihlíží. 
 
3. Podklady pro vydání rozhodnutí: 

 
Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákonu bylo zpracováno v květnu roku 2019 Mgr. 
Kateřinou Šulcovou – držitelkou autorizace dle zákona. Podkladem pro vydání rozhodnutí bylo 
rovněž vyjádření dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních úřadů 
obdržených během zjišťovacího řízení.  

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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V průběhu zjišťovacího řízení bylo příslušnému úřadu doručeno 9 vyjádření. Vyjádření městské 
části Praha 9 bylo zasláno po termínu (19. 06. 2019), příslušný úřad k němu tedy nepřihlížel. 
 
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení: 

 
• hlavní město Praha 

(č. j. MHMP 1154255/2019 ze dne 14. 06. 2019), 
• městská část Praha 9. 

(vyjádření č. j. MCP09/029866/2019 ze dne 14. 06. 2019), 
• městská část Praha 14. 

(usnesení rady č. 331/RMČ/2019 ze dne 10. 06. 2019), 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha 

(vyjádření č. j. ČIŽP/41/2018/6869 ze dne 30. 05. 2019), 
• Hygienická stanice hlavního města Prahy 

(vyjádření č. j. HSHMP 853381/2019 ze dne 10. 06. 2019), 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 

(vyjádření č. j. MZP/2019/780/935 ze dne 28. 05. 2019), 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí 

(vyjádření č. j. MHMP 1135348/2019 ze dne 13. 06. 2019), 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče 

(vyjádření č. j. MHMP 953665/2019 ze dne 27. 05. 2019), 
• Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace 

(vyjádření č. j. 5570/19). 
 

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 
 
Hlavní město Praha (HMP) nepožaduje plné posouzení vlivů předloženého záměru na životní 
prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Pro další fáze povolovacího procesu má 
následující podmínky, požadavky, doporučení a upozornění pro zpracování dokumentace z 
hlediska životního prostředí: 
 

1)  Novou severojižní ulici vedenou podél západní hranice řešeného území požaduje HMP 
propojit s plánovanou východozápadní ulicí zakládanou v „Areálu Praga Vysočany“, 
která je veřejně prospěšnou stavbou „79/DK/9 - veřejné komunikace v 
transformovaných plochách jižně od ulice Kolbenovy“. Jedná se o propojení mezi 
ulicemi U Vysočanského pivovaru a Na Černé Strouze, které má zajistit prostupnost 
napříč přestavbovým územím. Propojení záměru s „Areálem Praga Vysočany“ 
prostřednictvím běžné městské ulice považuje HMP za zásadní předpoklad pro jeho 
logické začlenění do území a pro rozvoj vztahů mezi sousedními záměry. Zároveň to 
umožní připojit území na další plánovanou světelně řízenou křižovatku, Kolbenova - 
Poštovská. 
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Podle příslušného úřadu bylo v rámci zjišťovacího řízení prokázáno, že záměr tak, jak je navržen 
v Oznámení, nemůže mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Příslušný úřad konstatuje, že požadavek HMP je řešitelný v dalších fázích projektové přípravy.  
 

2) Součástí Oznámení záměru je kapacitní posouzení křižovatek Sokolovská-Freyova a 
Kolbenova-Kbelská pro časový horizont r. 2023. V příloze č. 1 (Dopravně inženýrské 
podklady) se uvádí, že pro případné kapacitní posouzení byl pro stav „B2“ vygenerován 
grafikon křižovatky Kolbenova - Na Černé strouze. HMP požaduje doložit jednak 
kapacitní posouzení křižovatky Kolbenova - Na Černé strouze, jednak údaje o 
výhledovém dopravním zatížení na Kolbenově třídě. 

 
Příslušný úřad konstatuje, že v rámci zjišťovacího řízení není možné Oznámení doplňovat. 
K požadavku na doložení kapacitního posouzení křižovatky Kolbenova x Na Černé strouze 
příslušný úřad sděluje následující: 
Pro hlavní dopravní napojení záměru, křižovatku Kolbenova x Na Černé strouze, byl pro 
případné kapacitní posouzení křižovatky zpracován grafikon pro rok 2023 ve stavu se záměrem.  
Samotné kapacitní posouzení křižovatky není součástí dopravně inženýrských podkladů. OCP 
MHMP má z úřední činnosti k dispozici kapacitní posouzení křižovatky Kolbenova x Na Černé 
strouze, jelikož se pro účely územního i stavebního řízení vyjadřoval k žádosti stavebníka 
společnosti Vivus Kolbenova, s.r.o., který je zároveň oznamovatelem bezprostředně sousedícího 
obytného souboru. Předmětem žádosti byla úprava křižovatky Kolbenova x Na Černé strouze. Z 
porovnání křižovatkových pohybů, které byly doloženy v grafikonu křižovatky v dopravně 
inženýrských podkladech TSK s křižovatkovými pohyby, které pro účely kapacitního posouzení 
křižovatky zpracoval IPR Praha vyplývá, že intenzity dopravy TSK jsou celkově nižší. Křižovatka 
Kolbenova x Na Černé strouze tedy kapacitně vyhoví i se záměrem Rezidenční výstavba Emila 
Kolbena.   
Výhledové dopravní zatížení na ul. Kolbenova je uvedeno v příloze č. 4 Akustické studie formou 
kartogramu dopravy na str. 110. 
 

3) HMP požaduje minimalizovat předpokládaný odtok srážkových vod z území. 
Konkrétní náměty: 
a) V oznámení záměru, kap. B. III. 2. (Odpadní vody) je uvedeno, že území je málo 
vhodné pro vsakování srážkových vod. Na základě hydrodynamických zkoušek je 
dovozován nízký koeficient filtrace (odpovídající slabě propustnému podloží 
prachových břidlic), údaje o poloze zkušebních vrtů a jejich hloubce však chybí. 
Tyto skutečnosti odpovídají podmínkám velké části řešeného území, avšak na 
severovýchodě. 
b) HMP upozorňuje, že v místě V. etapy jsou podle geologických a hydrogeologických 
map břidlice překryty dvou až šestimetrovými vrstvami písků a štěrků říčních teras 
Rokytky, což je prostředí vhodné pro vsakování. HMP požaduje proto doplnit příslušné 
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posouzení této části území a maximalizaci vsakování. Potřeba vsakování srážkových vod 
v území, vyplývá nejen ze schválené Strategie adaptace hl. m. Prahy na klimatickou 
změnu a Manuálu tvorby veřejných prostranství, kap. C.2.8, ale je na místě i z důvodu 
neexistence dešťové kanalizace na Kolbenově třídě a z toho vyplývající nutnosti 
napojení všech vod na jednotnou kanalizaci. 
c) V každém případě HMP doporučuje plošné vsakování přes půdní profil, vsakovací 
průlehy a nádrže, jež jsou vhodné pro jakýkoli typ horninového prostředí, spolu s jejich 
zakomponováním do celkových krajinářských úprav. 
d) HMP požaduje prověřit, tedy navrhnout a vyhodnotit možnost využití srážkové vody 
pro splachování WC a jiné účely kromě závlahy. 
e) Další kapacitu retence a posílení tzv. malého vodního oběhu přinese požadované 
rozšíření zelených střech, viz následující požadavek. 

Příslušný úřad konstatuje, že realizací záměru dojde v řešeném území k výraznému zlepšení 
poměru zastavěných a volných ploch oproti stávajícímu stavu. Vlivem odstranění stávajících 
průmyslových objektů a návrhem objektů nových budou výrazně zvýšeny plochy zeleně na 
rostlém terénu oproti stávajícímu stavu. Vlastní objekty budou mít většinu střech navržené jako 
zelené. Zpevněné plochy komunikací budou lemovány zelenými plochami a vlastní zpevněné 
plochy budou odváděny do retenčních objektů, kde budou zadržovány a regulovaně odváděny do 
kanalizace. 
Návrh předpokládá, že dešťová voda z navržených objektů bude v maximální možné míře, kterou 
plochy dovolí, retenována přímo ve skladbě střešního pláště objektu. Objem/průtok vody, kterou 
se nepodaří takto přímo zretenovat, bude zachycena doplňkovými retenčními nádržemi. Zde bude 
vytvořen prostor i pro akumulaci pro následné zavlažování zeleně a zbytek dešťových vod bude 
retenován s povoleným odtokem z každé etapy 3 l/s/ha. 
Navržené náměty lze prověřit v další fázi přípravy projektu., rovněž požadované doplnění 
posouzení možnosti vsaku je nutno učinit v další fázi projektové přípravy, neboť v rámci 
zjišťovacího řízení tento úkon není možný. Příslušný úřad konstatuje, že záměr tak, jak je 
z hlediska zacházení se srážkovými vodami navržen, nemůže mít významný negativní vliv na 
životní prostředí a veřejné zdraví. 

 
4) HMP upozorňuje, že hodnoty HPP jsou vzhledem ke koeficientu zeleně jen těsně pod 

maximální limitní hodnotou. Kvůli adaptaci na změny klimatu proto důrazně doporučuje 
doplnit zeleň na střechách objektů K - Q. 

 
Příslušný úřad se k uvedenému doporučení přiklání, přičemž prověření technické proveditelnosti 
bude předmětem dalších fází projektové přípravy záměru. 
 

5) Dřeviny: 
a) U výkresu dendrologického průzkumu chybí legenda. Nikde v dokumentaci pak není 
informace o tom, že by se oznamovatel snažil kácení vzrostlých stromů minimalizovat. 
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Zejména podél ul. Kolbenovy mají velký význam. HMP požaduje v dokumentaci 
prověřit možnost zachování stromů č. 26-30. 
b) V dokumentaci je třeba upřesnit, co se myslí jako „Výsadba kompenzační zeleně 
bude provedena s dostatečnou rezervou.“ (str. 39). Kdy (vzhledem k ostatním 
činnostem) a jak velké stromy budou sázeny? 

 
Z hlediska kácení/výsadby stromů považuje příslušný úřad záměr za akceptovatelný. Ke kácení je 
navrženo 24 stromů a k výsadbě 99 stromů. Kompenzační výsadbou zeleně lze chápat výsadbu 
stromů pro účely minimalizace vlivů záměru na kvalitu ovzduší, kdy bylo výpočtem určeno 
vysázení min. 33 listnatých stromů o objemu koruny 4 m3.  
 
 
 

6) V dokumentaci HMP požaduje upřesnit (specifikovat) maximum minimalizačních a 
kompenzačních opatření pro ochranu ovzduší, ochranu před hlukem a pro další složky z 
hlediska životního prostředí uvedené v kap. B.I.6 (str. 34 - 39), B.III, D.1. a jinde. V 
konkretizované podobě je pak zahrnout do podmínek případného souhlasného 
stanoviska Podle oznámení považuje za dobře možné, že bude vydáno souhlasné 
stanovisko, pokud oznamovatel uplatní tento přístup. 

 
Příslušný úřad konstatuje, že minimalizační a kompenzační opatření pro ochranu ovzduší, 
ochranu před hlukem a další složky, jak jsou uvedena v Oznámení, jsou součástí záměru a budou 
převzata do příslušných kapitol dokumentace pro územní či stavební řízení. 
 

7) HMP požaduje doplnit počet bytů a strukturu jejich velikostí, resp. počet a 
předpokládanou demografickou strukturu obyvatel. 

 
Příslušný úřad konstatuje, že v rámci zjišťovacího řízení není možné Oznámení doplňovat. Údaje 
uvedené v Oznámení byly dostatečné pro určení, zda má záměr významné vlivy na životní 
prostředí. Požadované údaje o počtu a struktuře bytů bude obsahovat dokumentace pro územní 
řízení.  

 
8) HMP požaduje v dokumentaci prověřit a aktualizovat harmonogram provedení záměru 

(resp. obecně časové údaje). 
 
Příslušný úřad konstatuje, že v rámci zjišťovacího řízení není možné Oznámení doplňovat. 
Harmonogram provedení záměru bude aktualizován v rámci jednotlivých fází projektové 
přípravy. 
 

9) V předloženém oznámení je sporná až nedostatečná identifikace záměrů, jejichž 
kumulativní vlivy jsou hodnoceny (na str. 8). Žádné podklady k nim nejsou uvedeny v 
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seznamu použité literatury a chybí např. prověření, že jsou všechny v souladu s ÚPn a že 
se nechystá změna ÚPn. Věta „Podrobný popis dalších plánovaných záměrů v území a 
jejich možný kumulativní vliv na životní prostředí ve spojení s posuzovaným záměrem 
je podrobně proveden v kap. B.I.4 „Charakter záměru a možnost kumulace s jinými 
záměry předkládaného oznámení záměru“, “ (na str. 50, podobně na str. 53) tedy nemá 
jakoukoliv oporu ve skutečnosti. V dané kapitole totiž chybí jakýkoliv, natož podrobný 
popis těch záměrů. V dokumentaci je nutno ho doplnit. 

 
Příslušný úřad konstatuje, že možné kumulativní vlivy záměru s jinými záměry jsou vyhodnoceny 
naprosto standardně, a to především prostřednictvím rozptylové a akustické studie. Podkladem 
pro tyto studie jsou m. j. Dopravně inženýrské podklady, ve kterých je do výpočtového modelu 
dopravy zahrnuta i vyvolaná doprava od záměrů: Rekonstrukce a dostavba bytového domu 
CUBE 49; původní objekt č. 49, 50 v areálu Čtvrť Emila Kolbena – II. etapa (předchozí etapa 
posuzovaného záměru investora), Rezidence Výhledy Rokytka, VIVUS Kolbenova, Zátiší nad 
Rokytkou, Suomi Hloubětín, Afi City, LAPPI Hloubětín, Metalka, 1. etapa Praga, Bytové domy 
Kolbenova – Sever a záměr CPI – objekt C.  
Těmito informacemi disponuje zpracovatel Dopravně inženýrských podkladů (TSK). Ve výhledu 
roku 2023 je počítáno s tím, že rozvoj území kolem ul. Kolbenova bude generovat přes 7 500 jízd 
vozidel v jednom směru za 24 hodin. Záměry, které jsou nejblíže navrženému záměru (VIVUS 
Kolbenova, RVR a předchozí etapa záměru) jsou poté v rámci kumulací hodnoceny detailněji, 
např. v akustické studii pomocí umístění výpočtových bodů. 
 

10) Demolice: 
a) Situace obou částí demolic (tedy jak na území II. a III. etapy, tak na území i IV. a V. 
etapy) požaduje HMP ilustrovat oběma způsoby, tedy srovnatelným způsobem pro obě 
části (stávající obr. 5 a 6) 
b) doporučuje zvolit variantu nakládání s materiálem z demolice na území IV. a V. 
etapy. Podle údajů uvedených v oznámení doporučujeme variantu 1, tedy drcení v místě. 

 
Obrázky č. 5 a 6 uvedené v Oznámení jsou dostatečné pro identifikaci objektů určených 
k demolici. Různé zobrazení nemůže mít dopad na vyhodnocení vlivů záměru na životní 
prostředí. 
Příslušný úřad se ztotožňuje s názorem HMP na pořadí variant nakládání s materiálem 
z demolic na území IV. a V. etapy. 
 

Městská část Praha 14 (MČ P14) požaduje: 
 

1) Jednoznačně podmínit realizaci záměru vývojem dopravní nadřazené sítě, která by 
snížila dopravní přetížení na křižovatce Kolbenova x Kbelská. 
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Ve zjišťovacím řízení bylo prokázáno, že záměr tak, jak je navržen v Oznámení, nebude mít 
významný vliv na životní prostředí. Součástí Oznámení je kapacitní posouzení křižovatky 
Kolbenova x Kbelská pro časový horizont r. 2023, ze kterého vyplynulo, že křižovatka kapacitně 
vyhoví. 
 

2) Zdůvodnit rozdíly v kartogramech dopravy pro cílový stav se záměrem dle TSK Praha 
a.s. a IPR Praha. 

 
Rozdílnost kartogramů je dána způsobem určení intenzit v různých časových etapách, kde IPR 
Praha stanovuje intenzitu k horizontu naplnění ÚPn při naplnění rozvojových ploch podle tohoto 
plánu, TSK Praha a.s. stanovuje intenzity dopravy pro současný stav a max. 5 let dopředu, 
v tomto případě pro rok 2023. 
 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha nemá k Oznámení zásadní 
připomínky, pouze upozorňuje, že v Oznámení jsou uvedena 3 rozhodnutí ČIŽP tykající se 
sanací, z čehož je v současné době pravomocné pouze 1 a dále upozorňuje, že v Oznámení je na 
str. 56 chybně uvedena ustálená hladina podzemní vody. Ta se nachází 2 – 4 m pod terénem. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že na uvedená upozornění lze reagovat v dalších fázích projektové 
přípravy, uvedené nedostatky nemají vliv na hodnocení vlivů na životní prostředí předložená 
v Oznámení. 

Hygienická stanice hl. m. Prahy (HS HMP) nepožaduje podrobit záměr dalšímu posuzování dle 
zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení je zpracováno v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu 
záměru na životní prostředí z hlediska ochrany veřejného zdraví. V rámci řešeného území není 
předpokládán žádný výrazný negativní vliv záměru na veřejné zdraví. Ohledně posouzení hluku 
z provozu mobilní drtičky HS HMP uvádí, že ve výpočtovém bodu 7 (BD Zátiší nad Rokytkou) 
dosahuje LAeq,T 65 dB, tj. splňuje hygienický limit bez jakékoliv rezervy, přičemž hluk při drcení 
železobetonu bude nepochybně vyšší a nelze predikovat výpočtem. Uvedené BD Zátiší nad 
Rokytkou procházejí kolaudačním řízením a v době demolice budou zřejmě obydleny. Situace 
bude dále řešena během řízení o vydání závazného stanoviska k demolici. HS HMP běžně tento 
způsob likvidace stavební sutě na staveništi uvnitř městské zástavby neschvaluje. 
 
Podle příslušného úřadu z vyjádření HS HMP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto ani 
není tímto dotčeným správním úřadem požadováno. Z hlediska problematiky mobilní drtičky lze 
konstatovat, že se jedná o jednu z dvou dílčích variant řešení nakládání s částí materiálu, který 
bude vznikat při demoličních pracích. Příslušný úřad tuto variantu preferuje m. j. z důvodu 
nižšího zatížení okolních komunikací těžkou nákladní dopravou. V případě, že by nebylo 
technicky možné zabezpečit splnění hygienických limitů a nebylo by HS HMP vydáno souhlasné 
závazné stanovisko k provozu mobilní drtící jednotky, je možné realizovat dílčí variantu č. 2, 
která je z hlediska vlivů na životní prostředí rovněž akceptovatelná. 
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Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“) jako 
dotčený správní úřad nepožaduje posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona. 
 
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, z hlediska lesů a lesního hospodářství, 
z hlediska odpadového hospodářství, z hlediska ochrany přírody a krajiny a z hlediska myslivosti 
nemá OCP MHMP připomínky. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší OCP MHMP konstatuje, že dle map klouzavých pětiletých průměrů 
imisních koncentrací znečišťujících látek za období 2013-2017, publikovaných Českým 
hydrometeorologickým ústavem, je v dané lokalitě dosažen imisní limit pro průměrné roční 
imisní koncentrace benzo(a)pyrenu (zjištěná hodnota B(a)P činí 1,0 ng/m3; limit = 1 ng/m3). 
Ostatní parametry kvality ovzduší jsou s výraznou rezervou pod limitními hodnotami. 
Součástí oznámení je rozptylová studie (zpracovaná na podmínky roku 2023), ve které je 
hodnocen vliv výstavby a provozu předmětného obytného souboru. Do hodnocení imisní zátěže 
suspendovanými prachovými částicemi frakce PM10 i PM2,5 byla zahrnuta primární prašnost 
z dopravy a resuspenze z dopravních i nedopravních zdrojů. Dále byly hodnoceny znečišťující 
látky: oxid dusičitý (NO2), benzen a benzo(a)pyren (B(a)P).  
Z této studie vyplývá, že vyhodnocení vlivů stavební činnosti na kvalitu ovzduší bylo provedeno 
na základě emisní bilance pro jednotlivé fáze výstavby, kdy byly hodnoceny maximální 
hodinové koncentrace NO2 a průměrné denní koncentrace PM10. Autor rozptylové studie uvádí, 
že v případě PM10 nelze vyloučit občasné překračování imisního limitu vlivem stavební činnosti. 
Počet překročení přitom ovšem závisí na aktuálních podmínkách v průběhu výstavby a způsobu 
její realizace. Překračování imisních limitů pro NO2 se při realizaci vlastní výstavby neočekává. 
Z této studie dále vyplývá, že při provozu předmětného rezidenčního souboru lze očekávat 
nejvyšší imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím NO2, PM10, PM2,5 a benzenu 
řádově ve výši setin µg/m3 (maxima: NO2 = 0,08 µg/m3, PM10 = 0,09 µg/m3), PM2,5 = 
0,03 µg/m3, benzen = 0,025 µg/m3). V případě B(a)P lze očekávat nejvyšší imisní příspěvky 
k průměrným ročním koncentracím řádově ve výši tisícin ng/m3 (max. = 0,002 ng/m3).  
V zájmovém území nebudou v době cílového stavu, tj. v roce 2023, s ohledem na koncentrace 
imisního pozadí a výši imisních příspěvků překračovány v té době platné imisní limity 
sledovaných znečišťujících látek. Určitou výjimku z tohoto tvrzení mohou do jistě míry tvořit 
průměrné roční imisní hodnoty PM2,5. Autor rozptylové studie uvádí, že přímo v místě záměru 
(bez jeho realizace) byly vypočteny hodnoty této znečišťující látky okolo 18 – 19 μg/m3, přičemž 
v těsné blízkosti křížení ulic Kbelská a Novopacká, na severovýchodě zájmového území (bez 
obytné zástavby), lze očekávat nejvyšší hodnoty do 21 μg/m3. Zde je nutno upozornit na 
okolnost, že imisní limit (20 μg/m3) platný v době cílového stavu, tj. v roce 2023, může být 
překročen i bez vlivu provozu záměru. Provoz záměru s nejvyšším ročním imisním příspěvkem 
PM2,5 ve výši 0,03 µg/m3 tak bude mít ve sledované oblasti na kvalitu ovzduší prakticky 
zanedbatelný vliv. V současné době platný imisní limit PM2,5 (25 μg/m3) bude zpřísněn v roce 
2020.  
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Ke zjištěné limitní hodnotě BaP nutno obecně poznamenat, že dle zákona o ochraně ovzduší, se 
k úrovni znečištění touto znečišťující látkou přihlíží (§ 12 odst. 1 cit. zákona o ochraně ovzduší), 
tzn. umístění a realizace staveb je za určitých podmínek možné i v území, kde bylo zaznamenáno 
překročení daného parametru. V této souvislosti, s ohledem na charakter a rozsah provozu 
a výsledky rozptylové studie zdejší orgán ochrany ovzduší považuje umístění daného záměru za 
možné.  
Kompenzační opatření v daném případě není možno ukládat, jelikož nejsou naplněna příslušná 
kritéria pro jejich uplatnění dle platného zákona o ochraně ovzduší, především v rámci záměru 
není navrhován žádný vyjmenovaný stacionární zdroj, ani kapacitní komunikace. Součástí 
oznámení záměru je i přesto návrh opatření, v rámci kterých je počítáno s výsadbou 33 listnatých 
(příp. 22 jehličnatých) stromů, každý s objemem koruny 4 m3. 
Lze proto předpokládat, že vliv realizace a provozu záměru na kvalitu ovzduší v zájmovém 
území bude velmi malý a sám nepovede k překračování platných imisních limitů posuzovaných 
relevantních znečišťujících látek. V této souvislosti se podotýká, že ze strany orgánů ochrany 
ovzduší budou pro potřeby vlastní realizace (výstavby) záměru stanovena opatření na eliminaci 
prašnosti, a to nejen s ohledem na výše uvedené překračování imisních limitů pro krátkodobé 
imisní koncentrace tuhých znečišťujících látek.  
Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, správní orgán 
ochrany ovzduší považuje předložené oznámení za dostatečné a nepožaduje pokračování 
v dalším stupni procesu podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 
a o změně některých souvisejících zákonů. Posuzovaný záměr z našeho pohledu je v zájmovém 
území akceptovatelný. 
 
Z hlediska ochrany vod OCP MHMP uvádí, že před zahájením výstavby budou demolovány 
veškeré stavební objekty (vyjma objektu kotelny) a zpevněné plochy v areálu. Jejich odstranění 
je projednáváno v rámci samostatné dokumentace pro odstranění stavby. 
Pozemky určené pro výstavbu se nacházejí v bývalém průmyslovém areálu, kde byla 
jednotlivými průzkumy zjištěna kontaminace podzemních vod, zemin a stavebních konstrukcí 
především ropnými uhlovodíky, chlorovanými uhlovodíky a kadmiem. Likvidace staré 
ekologické zátěže bude spočívat v odstranění znečištěných stavebních konstrukcí, odtěžení 
vrstvy znečištěné zeminy a sanaci znečištěné podzemní vody. 
 
Příprava záměru je s demolicemi i sanačními pracemi časově a věcně koordinována. 
 
Bytové domy III. a IV. etapy a objekt kotelny budou zásobovány vodou z nově navrženého 
vodovodního řadu napojeného na stávající řad v ul. Kolbenova. Bytový dům V. etapy bude 
zásobován vodou samostatně pomocí nově vybudované přípojky napojené na stávající řad v ul. 
Kolbenova. Jižně od řešeného území je vedena stávající stoka jednotné kanalizace, do které 
budou odváděny splaškové a srážkové vody z území III. a IV. etapy a také části V. etapy (objekt 
N a kotelna). V nových komunikacích budou v rámci III. a IV. etapy vybudovány řady 
splaškové, dešťové a jednotné kanalizace. Splaškové a dešťové vody z větší části V. etapy 
(objekty O, P, a Q) budou odváděny do stávající stoky jednotné kanalizace vedoucí podél 
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východní strany území a napojené na stoku jednotné kanalizace v ul. Kolbenova. Srážkové vody 
z území budou do kanalizace odváděny regulovaně. K regulaci odtoku budou sloužit navržené 
retenční nádrže a trubní retence na dešťové kanalizaci. Část srážkových vod zachycená 
v retenčních nádržích bude využívána pro závlahu zeleně. Navržený způsob likvidace 
srážkových vod je v souladu s výsledky hydrogeologického průzkumu, který prokázal, že řešené 
území je málo vhodné pro likvidaci srážkových vod vsakem na místě. Pro předčištění odpadních 
vod z restauračního provozu je navržen odlučovač tuků. Podzemní garáže budou odvodněny do 
bezodtokých jímek. 
 
Vody ze stavební jámy budou čerpávány do usazovacích jímek a následně vypouštěny do 
přilehlé kanalizace. Vozidla budou před výjezdem ze staveniště čištěna pomocí tlakové vody. 
Mycí plocha bude vybavena sedimentační jímkou pro zachycení kalů a odlučovačem lehkých 
kapalin. Předčištěné vody budou vypouštěny do přilehlé kanalizace. Upozorňujeme, že veškeré 
vypouštěné vody musí splňovat jakostní limity dle schváleného kanalizačního řádu a navržené 
řešení je nutné projednat se správcem kanalizace (Pražská vodohospodářská společnost, a.s.) a 
jejím provozovatelem (Pražské vodovody a kanalizace, a.s.). 
V prostoru mezi III. a IV. etapou bude umístěna nová distribuční trafostanice. Navržena je 
kiosková trafostanice osazená jedním transformátorem 630 kVA. V dalších stupních projektové 
přípravy je nutné upřesnit typ osazeného transformátoru (olejový či suchý chlazený vzduchem) 
tak, aby mohl být zhodnocen vliv záměru na zájmy chráněné vodním zákonem z hlediska 
nakládání se závadnými látkami. 
 
OCP MHMP upozorňuje, že: 
- Výstavba vodních děl (vodovodní řady, stoky jednotné, splaškové a dešťové kanalizace vč. 

trubní retence, odlučovač tuků, odlučovač lehkých kapalin, příp. retenční nádrže) podléhá 
v navazujících stupních projektové přípravy projednání dle ust. § 15 vodního zákona 
u příslušného vodoprávního úřadu městské části Praha 9. 

- Posouzení, zda se v případě retenčních nádrží jedná o vodní díla ve smyslu ust. § 55 vodního 
zákona, přísluší vodoprávnímu úřadu městské části Praha 9. 
 

Z vodohospodářského hlediska nemá OCP MHMP připomínky a nepožaduje další projednávání 
ve zjišťovacím řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Podle příslušného úřadu z vyjádření OCP MHMP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto 
ani není tímto dotčeným správním úřadem požadováno. Z vyjádření OCP MHMP neplyne, že by 
záměr mohl významně negativně ovlivnit životní prostředí. 

Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy ve vyjádření upozorňuje na zákonné 
povinnosti stavebníka, vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. 

Podle příslušného úřadu z vyjádření OPP MHMP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto 
ani není tímto dotčeným správním úřadem požadováno.  
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Odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ve vyjádření upozorňuje, že v oblastech 
se zhoršenou kvalitou ovzduší je nutné realizovat v nejvyšší možné míře technická a 
kompenzační opatření, která zajistí, že v obytné zástavbě nedojde ke zhoršení imisní zátěže 
v porovnání s výchozím stavem. Dále upozorňuje, že je nutné důsledně nastavit podmínky pro 
výstavbu tak, aby byly kontrolovatelné a aby byla v maximální míře omezena vznikající prašnost 
při provozu drtící linky. V období provozu požaduje, aby bylo na základě Programu zlepšování 
kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01 důsledně aplikováno opatření B03 Omezování 
prašnosti ze stavební činnosti, rozpracované v kapitole 5.3 rozptylové studie. Za předpokladu 
dodržení tohoto opatření je záměr z pohledu ochrany ovzduší akceptovatelný. 

Podle příslušného úřadu z vyjádření odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí 
nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto ani není tímto dotčeným správním úřadem 
požadováno. Z vyjádření neplyne, že by záměr mohl významně negativně ovlivnit životní 
prostředí. Kompenzační opatření v podobě výsadby 33 listnatých stromů považuje příslušný úřad 
za dostatečné. Další upozornění směřují do dalších fází projektové přípravy, příslušná opatření 
budou zapracována v příslušných dokumentacích. 
 
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace (IPR) s předloženým 
Oznámením a s podmíněně přípustnou mírou využití ploch podmíněně souhlasí. 
Podmínky souhlasu: 
 

1) Solitérní hmoty navržené V. etapy požaduje IPR nahradit kompaktnější zástavbou 
s obchodním parterem. Vznik blokové zástavby podporuje IPR v celém území 
„Rezidenční výstavby Emila Kolbena“ a zvlášť pak podél budoucího veřejného 
prostranství, které má vzniknout na místě haly č.p. 1001. 
Smyslem stanovení koeficientu zeleně ÚP je zajistit alespoň minimální podíl vegetačních 
ploch území, a to pokud možno rovnoměrně na všech stavebních pozemcích. Z tohoto 
pohledu je navržené řešení, spočívající v realizaci větších vegetačních ploch v závěrečné 
V. etapě výstavby sice formálně možné, avšak věcně nesprávné. Urbanistická studie Velké 
rozvojové území Vysočany pro změnu územního plánu Z 0740 předpokládala v území 
jižně od Kolbenovy třídy vymezení pravidelné uliční sítě a vznik blokové zástavby. 
Zároveň s tím měly být zachovány a nově využity hodnotné původní objekty mj. 
administrativně provozní budova čp. 49 a hala za stanicí metra čp. 305. Tyto principy dále 
rozpracovává podkladová studie Zástavba areálu KCD JIH z roku 2010, na jejímž 
podkladě byla stanovena současná míra využití ploch v řešeném území. 

 
2) Novou severojižní ulici vedenou podél západní hranice řešeného území požaduje IPR 

propojit s „Areálem Praga Vysočany“ a plánovanou východo-západní  ulici, která je 
veřejně prospěšnou stavbou „79/DK/9 – veřejné komunikace v transformovaných 
plochách jižně od ulice Kolbenovy“. 
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Propojení záměru s „Areálem Praga Vysočany“ prostřednictvím běžné městské ulice 
považuje IPR za zásadní předpoklad pro jeho logické začlenění do území a pro rozvoj 
vztahů mezi sousedními záměry. Současně to umožní připojit území na další plánovanou 
světelně řízenou křižovatku Kolbenova – Poštovská. 
 

3) K parkování požaduje IPR využít rezervy vytvořené ve II. Etapě, v podzemí bytového 
domu „Cube 49“. Navrhovanou kapacitu parkování v dalších etapách požaduje adekvátně 
ponížit. 
V II. Etapě je navrhováno 385 stání, zatímco podle § 32 PSP je požadováno pouze 137 
stání. Předpoklad 2 vázaných stání na 1 byt (z něhož návrh vychází) přitom postrádá 
opodstatnění, vzhledem k dobré dostupnosti území kapacitní veřejnou dopravou. Spolu 
s urbanizací vysočanského brownfieldu očekává IPR výrazná nárůst podílu zdrojové a 
cílové dopravy v území, což se negativně projeví na vysokém dopravním zatížení 
Kolbenovy třídy. Z tohoto důvodu není žádoucí zvyšovat počet parkovacích stání nad 
požadované minimum 

 
K záměru má IPR následující doporučení: 
V návaznosti na naše vyjádření k II. Etapě výstavby doporučuje IPR v celém řešeném území 
zavést Zónu 30, ulice co možná nejvíce zklidnit (např. zvýšením přechodů do úrovně chodníků) 
a příčně zprostupnit v souladu s Manuálem tvorby veřejných prostranství. V ulici vedené 
souběžně s Kolbenovou třídou doporučuje  IPR doplnit chybějící severní chodník.  
 
Podle příslušného úřadu z vyjádření IPR nevyplývá nutnost záměr posuzovat. Vznesené 
požadavky se týkají především urbanismu a jsou řešitelné v následných fázích projektové 
přípravy. Z vyjádření IPR neplyne, že by záměr mohl významně negativně ovlivnit životní 
prostředí. Podle příslušného úřadu bylo v rámci zjišťovacího řízení prokázáno, že záměr tak, jak 
je navržen v Oznámení, nemůže mít významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné 
zdraví, přičemž případným ponížením počtu PS tak, jak je IPR požadováno by došlo ještě ke 
zmírnění vlivů na životní prostředí. Příslušný úřad se s požadavkem IPR ztotožňuje.  
 
 
 
 
Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí mohou oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 
zákona podat odvolání k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním učiněným u OCP 
MHMP. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. V odvolání 
musí být uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
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předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Splnění podmínek podle 
§ 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. 

 
 
 
 
RNDr. Štěpán Kyjovský 
ředitel odboru 
 
podepsáno elektronicky 
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Rozdělovník: 

• Oznamovatel  
Skanska Reality a.s., IDDS:  wx58zau 

• Dotčená veřejnost veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce Magistrátu hlavního města 
Prahy po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem od vyvěšení se písemnost považuje 
za doručenou 

První den zveřejnění: 

Poslední den zveřejnění: 

• Dotčené územní samosprávné celky ke zveřejnění na úřední desce pod dobu nejméně 15 dnů 
podle § 16 zákona (OCP MHMP žádá o zaslání dokladu o vyvěšení a sejmutí) 
• Městská část Praha 9, starosta, IDDS: nddbppc 
• Městská část Praha 14, starosta, IDDS: pmabtfa 

 
• Na vědomí 

• Hlavní město Praha, Ing. Petr Hlubuček - náměstek primátora, Mariánské náměstí 2/2, 
110 01  Praha 1  

• Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, IDDS: 9gsaax4 
• Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IDDS: zpqai2i 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha, IDDS: 4dkdzty 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí, Jungmannova 35/29, 110 00 

Praha 1 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče, Jungmannova 35/29, 

110 00  Praha 1  
• Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace, 

IDDS: c2zmahu 

• Úřad městské části Praha 9, odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: nddbppc 
 

• Spis 
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