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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 „Zlatý lihovar, rezidenční komplex“ nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí 
podle zákona. 

 
Identifikační údaje: 
 
1. Název záměru 

Zlatý lihovar, rezidenční komplex 

2. Oznamovatel: 

Zlatý lihovar, a.s., Nádražní 2584/2, 150 00 Praha 5, IČO: 25740504 

mailto:posta@praha.eu
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3. Oznámení: 

zpracovatel: EKOLA group, spol. s r.o.; datum zpracování: 31. 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 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: 

Záměrem je výstavba tří domovních bloků rezidenční zástavby s doplňkovými funkcemi 
v parteru (obchodní zařízení, administrativa a služby) a jednoho objektu občanské vybavenosti. 
S ohledem na stavební propojení objektů se jedná o polyfunkční dům (objekty A, B a C) na 
společné podnoži hromadné garáže, polyfunkční dům (objekty D a E) na společné podnoži 
hromadné garáže, polyfunkční dům (objekty F a G) na společné podnoži hromadné garáže. 
V suterénech objektů jsou navrženy podzemní hromadné garáže s 2 podzemními podlažími (PP), 
ve kterých bude umístěno celkem 642 parkovacích stání (PS). Dalších 20 PS je navrženo na 
povrchu. V rámci záměru tedy bude celkem realizováno 662 PS. 

 
Hlavní funkcí navržených objektů je funkce bydlení doplněná v parteru všech objektů. Výjimkou 
je objekt občanské vybavenosti (objekt K), který bude sloužit jako kavárna. Součástí záměru je 
umístění mateřské školky v objektu F a realizace zahrady mateřské školky s hygienickým 
zázemím v severní části řešeného území. V téže části je umístěno také multifunkční hřiště a 
dětské hřiště pro veřejnost a veřejné toalety.  

 
Záměr uvažuje se zachováním a rekonstrukcí stávajících památkově chráněných objektů (varna 
/destilovna a komín s podnožím). Rekonstrukce budovy varny je řešena samostatným 
povolovacím řízením. Komín je součástí uvažovaného objektu K, který je navržen jako 
jednopodlažní a má sloužit jako kavárna. Objekt varny bude tvořit se záměrem jeden celek, ve 
vybraných celkových bilancích je tedy zohledněn. 

 
V záměru je navrženo celkem 499 bytových jednotek (z toho 3 v objektu varny) a 23 
pronajímatelných obchodních jednotek (z toho 2 jednotky v objektu varny). 

 
Jednotlivé objekty jsou navrženy o 1 - 8 nadzemních podlažích (NP). Výjimku tvoří pouze 
objekt B, který je navržen o 12 NP a představuje dominantu v jižní části řešeného území.  

 
Celková hrubá podlažní plocha nadzemní části záměru činí 52 062 m2 v rámci vymezené plochy 
záměru 20 138 m2 v posuzované ploše s funkčním využitím SV. Celková vymezená plocha 
záměru je 27 135 m2. Navrhované plochy zeleně budou tvořit 9 073 m2. 
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Realizovány budou veškeré inženýrské sítě včetně jejich příslušných přípojných bodů uložené ve 
veřejných uličních prostorách: NN a VN kabely, metalické slaboproudé rozvody, datové rozvody 
- optické, kanalizační přípojky (dešťová, splašková a jednotná), vodovodní přípojky, plynovodní 
přípojky a veřejné osvětlení.  

 
Před zahájením samotných stavebních prací souvisejících s realizací nových objektů záměru 
bude provedena demolice nadzemních částí stávajících odstraňovaných objektů (kromě objektu 
varny a komína) a zpevněných ploch, inženýrských sítí. 
 
6. Umístění: 

kraj: hlavní město Praha 
obec: hlavní město Praha 
městská část: Praha 5 
katastrální území: Smíchov, Hlubočepy 

Záměr bude umístěn do areálu bývalého lihovaru, který již není využíván k původnímu účelu. 
Území, kde má být záměr realizován, je z východu vymezeno ul. Strakonická a na západní straně 
ul. Nádražní. Jižní hranici tvoří spojení uvedených ulic a na severu záměr sousedí se 
soukromými pozemky, na nichž se nachází ve stávajícím stavu objekty nebytového charakteru. 
 
7. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Záměr je navržen jako stavba trvalá. Stavba areálu bytových domů je stavbou určenou primárně 
pro bydlení. Doplňkovými funkcemi hlavní (bytové) funkce jsou obchodní zařízení, 
administrativa a služby, které jsou navrženy v přízemí daných objektů. Jednotlivé objekty budou 
mít 1 - 8 NP a pouze objekt B bude mít 12 NP a bude představovat dominantu v jižní části 
řešeného území. Hromadné garáže o 1 – 2 PP budou sloužit pro zajištění potřeb dopravy v klidu. 
Menší část parkovacích stání bude umístěna na povrchu podél nově vybudované komunikace. 
Záměr obsahuje mj. také vytvoření nového dopravního propojení ulic Nádražní a Strakonická. 
 
Ve vnitroblocích i po obvodu stavby je v rámci návrhu sadových úprav navržena plnohodnotná 
výsadba se stromy a keři. Současně jsou navrženy na všech objektech zelené střechy. 
 
V území je navrženo několik vodních prvků v rámci zpevněných ploch pro zlepšení klimatu. 
Jedná se o mělké vodní plochy, vodní kaskádu, vodní trysky v chodnících a mlhoviště. Vodní 
kaskáda je integrována ve svahování náměstí u objektu varny. Plochy lokálních náměstíček jsou 
vybaveny vodními tryskami (jety) a mlhovišti. Mělké vodní plochy (do hloubky 10 cm a s 
plochou do 4 m2) jsou vybaveny cirkulací vody a rozmístěny v nově vzniklých vnitroblocích. 
 
V souvislosti se záměrem budou realizovány veškeré nezbytné inženýrské sítě včetně jejich 
příslušných přípojných bodů: kanalizace (dešťová, splašková a jednotná), vodovod, plynovod, 
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NN a VN kabely, metalické slaboproudé rozvody, datové rozvody - optické a veřejné osvětlení. 
Před zahájením samotných stavebních prací na realizaci nových objektů bude provedena 
demolice stávajících objektů (nadzemních i podzemních částí), zpevněných ploch, přeložky či 
zrušení již nepotřebných inženýrských sítí. 
 
Další související investicí, která je přímou součástí posuzovaného záměru, je úprava ul. Nádražní 
a Strakonická. Úprava ul. Nádražní navazuje na plánovanou rekonstrukci tramvajové trati 
a spočívá v rozšíření profilu ul. Nádražní na 7,5 m podél celé délky záměru. Podél komunikace 
bude vybudováno 12 podélných stání (na straně přilehlé k záměru). Na komunikaci budou 
vybudovány celkem 4 sjezdy, z nichž 1 bude sloužit pro přístup do hromadných garáží, ostatní 
budou sloužit výhradně pro zásobování území. 
 
Úprava ul. Strakonická je navržena z důvodu napojení nové propojovací komunikace podél 
severní hrany areálu do stávající světelné křižovatky. Výstavba světelného signalizačního 
zařízení (SSZ) a vybavení křižovatky není součástí záměru a bude povoleno samostatným 
územním a stavební řízením až po vydání územního rozhodnutí pro záměr „Zlatý lihovar, 
rezidenční komplex“. Ul. Strakonická bude rozšířena o odbočovací pruh vlevo na nově 
realizovanou propojovací komunikaci. Současně dojde k úpravám vedení chodníků, výstavbě 
přechodu pro chodce a středních ostrůvků. Komunikace bude rozšířena tak, aby v úseku od 
upravované světelné křižovatky směrem na jih byl vytvořen samostatný cyklopruh šířky 1,5 m, 
který bude navazovat na technické řešení další navazující akce výstavby Cyklouzlu Strakonická 
– Nádražní. Navržená šířka vozovky ulice Strakonická je 15,75 m (severně od SSZ), resp. 16,50 
m (jižně od SSZ). V souvislosti s úpravou dojde k úpravám stávajících a k dobudování nových 
chodníků.  Zhruba ve středu řešeného území bude vybudován nový sjezd z ul. Strakonická 
zajišťující napojení areálu. Sjezd bude vybaven samostatným odbočovacím pruhem a bude 
upraven tak, aby umožnil pouze pravá odbočení.  Dále bude na ul. Strakonická vytvořen sjezd ze 
zásobovací komunikace na povrchu, který umožní pouze odjezd na ul. Strakonickou. 
 
V bezprostředním okolí posuzovaného záměru se v současné době připravují úpravy dopravní 
infrastruktury, se kterými je záměr průběžně koordinován. V blízké době je plánována 
rekonstrukce tramvajové trati v ul Nádražní (Rekonstrukce TT Nádražní – Na Zlíchově). Dále je 
připravována úprava plochy jižně od areálu „Zlatý Lihovar, rezidenční komplex“, tj. křižovatky 
Strakonická x Nádražní a jejího okolí, která řeší nejenom křížení cyklistické trasy s ulicí 
Strakonickou, ale i úpravu vozovek, zastávek a celé plochy mezi oběma komunikacemi. Záměr 
je koordinován i s touto akcí. V území je zároveň uvažováno se začleněním cyklistické dopravy 
(Studie vedení cyklistů přes uzel Lihovar). 
 
V Oznámení jsou hodnoceny kumulativní vlivy pro fázi provozu záměru se stávajícími i dalšími 
plánovanými záměry v území (Polyfunkční areál Smíchov, Smíchov Business Park a Smíchov 
City – I. etapa (Smíchov City – sever – 1. etapa, Praha 5) a Smíchov City – III. etapa (Smíchov 
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City South), včetně změny napojení území do ul. Dobříšské. Z hlediska jízd MHD je zohledněna 
i případná výstavba Terminálu Smíchov. 
 
Z hlediska uspořádání nadřazených komunikací pro výhledový horizont 2024 byl uvažován 
reálný scénář výstavby komunikační sítě, tj. stav komunikační sítě, která odpovídá současnému 
stavu (stav bez Radlické radiály). 
 
Pro horizont ÚP SÚ hl. m. Prahy bylo v dopravním modelu uvažováno s maximální 
předpokládanou náplní území dle kapacit jednotlivých funkcí v ÚP SÚ hl. m. Prahy. Uspořádání 
nadřazené komunikační sítě bylo uvažováno v souladu s platným ÚP SÚ hl. m. Prahy.  
 
Z pohledu platného ÚP SÚ hl. m. Prahy je uvažováno zejména s realizací tzv. Dvoreckého 
mostu, který by měl sloužit výhradně pro vozidla MHD (tramvaje a autobusy), případně i pro 
vozidla IZS. Rovněž bylo v souladu s ÚP SÚ hl. m. Prahy uvažováno také s realizací Radlické 
radiály vč. plánovaného tunelu Radlice, který bude ústit do prostoru stávajícího vyústění 
Zlíchovského tunelu a ul. Strakonická. 
 
Dopravně inženýrské podklady byly zpracovány pro výhledový stav zprovoznění záměru (rok 
2024) a pro výhledový stav naplnění územního plánu (rok 2040). 
 
Z dopravně inženýrských podkladů následně vychází akustické posouzení či rozptylová studie, 
resp. hodnocení vlivů na veřejné zdraví. V rámci odborných studií jsou tak vyhodnoceny 
kumulativní dopady těchto záměrů. 
 
8. Stručný popis technického a technologického řešení: 

Jedná se o soubor nově navrhovaných objektů (objekty A, B, C, D, E, F a G) a rekonstruovaných 
stávajících budov (objekt K zahrnující rekonstrukci stávajícího komína a objekt varny, který není 
součástí hodnoceného záměru, ale se záměrem je provázán a společně tvoří jednotný celek) 
nepravidelného půdorysu o celkových půdorysných rozměrech areálu cca 280 x 80 m. Budovy 
mají 2 PP a 5 až 12 NP. 
 
Objekty mají základní hloubku cca 17 m, přičemž jednotlivé hmoty jsou doplněny o 
předstupující či zapuštěné prvky, balkóny, lodžie atd. U většiny objektů jsou navržena ustupující 
dvě podlaží. 
 
Nosná konstrukce všech nově navrhovaných budov je navržena jako železobetonový 
monolitický skelet nepravidelného půdorysu se základní modulací nosných prvků – sloupů a 
stěn.  
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Nově navrhované budovy budou založeny hlubinně na vrtaných pilotách vetknutých do skalního 
podloží, přes piloty je navržena základová deska, která zajišťuje odolnost konstrukce při 
zvýšeném hydrostatickém tlaku spodních vod během povodňových stavů, spodní stavba je 
navržena z vodonepropustného betonu jako tzv. „bílá vana“. 
 
K vytápění záměru budou sloužit tepelná čerpadla a plynové kotelny. 
 
Tepelná čerpadla země/voda budou využívána pro vytápění obytné části objektů do bodu 
bivalence, od kterého bude jejich výkon doplněn výkonem plynové kotelny. 
 
Primárním zdrojem tepla bude energie čerpaná ze Země tzv. suchými vrty (vrty budou 
vystrojeny 4-trubkovými registry). Je navržen systém cca 81 zemních vrtů s předpokládanou 
hloubkou 120 m a min. roztečí 15 m. 
 
Celkový výkon kotlů pro objekty A, B, C bude 800 kW (2x kotel 400 kW), pro objekty D, E, 
K bude 492 kW (2x kotel 246 kW) a objekty F, G bude 622 kW (2x kotel 311 kW).  
 
Pro instalaci budou použity kondenzační plynové kotle splňující třídu 4 NOX (mezní přípustná 
koncentrace NOX je 100 mg/kWh), případně přísnější třídu 5 NOX (mezní přípustná koncentrace 
NOX je 70 mg/kWh). 
 
Náhradním zdrojem elektrické energie budou tři dieselagregáty (předpokládá se typ FG Wilson 
P150-5), vždy jeden pro každou etapu záměru, o výkonu 150 kVA/120 kW v režimu standby.  
 
Stávající trafostanice TS 7875 včetně přípojky VN 22kV již byla odpojena a bude nahrazena 
novou trafostanicí 1x 630 kVA připojenou na stávající kabelovou síť PRE distribuce 22 kV. 
 
V rámci rekonstrukce ul. Nádražní budou provedeny přeložky sítí VN 22 kV a NN 0,4 kV. 
Kabeláž sítě NN 0,4 kV bude prodloužena k objektům A a B. Dále budou v ul. Nádražní 
provedeny přeložky sítí DPP, Cetin a kabeláže veřejného osvětlení. 
V ul. Strakonická budou provedeny přeložky sítí NN 0,4 kV, v rámci této přeložky bude 
prodlouženo nebo vyvedeno vedení sítě NN k objektům B, C, D a G. Současně budou v ul. 
Strakonická provedeny přeložky sítě CETIN a veřejného osvětlení. 
 
Demolice nadzemních částí stávajících objektů v rámci areálu bývalého Zlíchovského lihovaru 
(vyjma objektu varny na pozemku par. č. 692 a komínu s hranolovou podnoží na pozemku par. 
č. 683, k. ú. Smíchov, které jsou vyhlášeny za kulturní památku), zpevněných ploch, trafostanice 
a přípojek inženýrských sítí je řešena samostatnou projektovou dokumentací bouracích prací na 
základě které bylo vydáno Stavebním úřadem městské části Praha 5 rozhodnutí o odstranění 
stavby č. j. MC05 24788/2017 ze dne 25. 4. 2017, které nabylo právní moci dne 7. 6. 2017.  
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V rámci fáze zemních prací záměru budou probíhat navazující demoliční práce související 
s odstraněním suterénních prostor původních staveb lihovaru. 
 
Během demolice nadzemních částí stávajících objektů v areálu bývalého Zlíchovského 
lihovaru, stejně tak i následných demoličních prací souvisejících s odstraněním suterénních 
prostor stávajících objektů a zemních prací bude průběžně a pod dohledem příslušné odborné 
firmy prováděna sanace kontaminovaných zemin, stavebních konstrukcí a případně i 
podzemních vod. Stejně tak bude příslušnou odbornou firmou prováděno i odstranění materiálů 
s obsahem azbestu. 
 
V rámci asanačních prací, které budou součástí fáze zemních prací záměru Zlatý lihovar, budou 
v případě potvrzení jejich výskytu odstraňovány kontaminované stavební materiály, 
kontaminovaná zemina a případně i podzemní vody.  
 
Při provádění demolic a výkopových prací ve znečištěných územích bude s kontaminovaným 
materiálem (zemina, stavební a konstrukční materiály) zacházeno jako s nebezpečným odpadem 
a bude zajištěno jeho vhodné odstranění. V průběhu výstavby bude u výkopových zemin 
provedeno podrobnější vzorkování, aby mohly být vytěžené zeminy lépe roztříděny. V průběhu 
demoličních a výkopových prací bude zajištěn odborný geologický dozor, který bude 
usměrňovat postup prací podle rozsahu znečištění a zajistí odběry kontrolních vzorků zemin. 
 
Před zahájením demolic objektů bude v okolí vrtu J-8 (bývalá kotelna a jídelna) proveden 
podrobný průzkum znečištění podzemních vod zaměřený na ropné látky. Průzkum bude zaměřen 
na nesaturovanou i saturovanou zónu, kterou bude třeba ověřit i v dynamickém stavu. Na 
základě výsledků průzkumu budou navrženy případné sanační práce (analýza rizik, stanovení 
cílových limitů, projekt sanačních prací). Projekt sanačních prací bude projednán s příslušnými 
orgány státní správy. Sanace provede odborná firma oprávněná k provádění uvedené činnosti. 
 
Výstavba záměru bude probíhat v období 02/2020 – 01/2024 a bude rozdělena do tří etap 
realizace záměru, které se mohou částečně překrývat. 

• etapa výstavby – střed (objekty D, E, K) 
V první etapě výstavby areálu je navržena realizace střední části areálu, jedná se o 
objekty D, E, SO 02 a K. V rámci této fáze budou také prováděny přeložky inženýrských 
sítí v jižní části staveniště – přeložky kanalizace, vodovodu. 
Doba trvání I. etapy výstavby záměru: 02/2020 – 09/2021 

• II. etapa výstavby – sever (objekty F, G)  
Druhá etapa výstavby záměru bude probíhat v severní části staveniště, jedná se o objekty 
F a G. 
Doba trvání II. etapy výstavby záměru: 12/2020 – 11/2022 

• III. etapa výstavby – jih (objekty A, B, C)  
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Třetí etapa výstavby záměru bude probíhat v jižní části staveniště, jedná se o objekty A, 
B a C. 
Doba trvání III. etapy výstavby záměru: 12/2021 – 01/2024 

 
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 s rozdílným způsobem využití SV – I – všeobecně smíšené, 
s kódem míry využití plochy I, v území rozvojovém. Městská zeleň, pěší komunikace, 
cyklostezka, dopravní napojení a napojení inženýrských sítí se nachází v zastavitelném území 
v ploše s rozdílným způsobem využit S4 – ostatní dopravně významné komunikace. Dopravní 
napojení, inženýrské sítě, zeleň se nachází v zastavitelném území v ploše s rozdílným způsobem 
využití S2 – sběrné komunikace městského významu. Inženýrské sítě (IO26) a dopravní 
infrastruktura na pozemcích parc. č. 5042/15, 5043/1 v k. ú. Smíchov se nachází v zastavitelném 
území v ploše s rozdílným způsobem využití DP – přístavy a přístaviště, plavební komory. 
Inženýrské sítě (IO26) a dopravní infrastruktura na pozemcích parc. č. 5042/15, 5043/1 v k. ú. 
Smíchov zasahuje velké rozvojové území Smíchov – jih, pro které je vyhlášena stavební 
uzávěra. Pro realizaci úprav a změn dopravní infrastruktury v ul. Strakonická, na pozemcích 
parc. č. 5042/15 a 5041/3 v k. ú. Smíchov byla usnesením Rady hl. m. Prahy č. 42 ze dne 17. 01. 
2017 povolena výjimka ze stavební uzávěry. Přílohou Oznámení je vyjádření Odboru územního 
rozvoje MHMP č. j. 838168/2019 ze dne 28. 05. 2019, ze kterého vyplývá, že záměr je v souladu 
s přípustným využitím platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. 
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Staveniště záměru bude napojeno na stávající dopravní infrastrukturu do ul. Strakonická a 
Nádražní pomocí dočasné staveništní komunikace, která povede v trase nově navrhované 
areálové komunikace a dále pomocí sjezdu z ul. Nádražní v místě stávajícího vjezdu do areálu. 
 
Příjezd a odjezd obslužné staveništní dopravy bude zajištěn směrem od jihu, resp. na jih, 
s přímým napojením na nadřazenou komunikační síť hl. m. Prahy (Městský okruh, sběrná 
komunikace Strakonická s přechodem na D4).  
 
V rámci stavby dojde k vybudování nové spojovací komunikace mezi ul. Strakonická a Nádražní 
u severní hrany záměru. Toto nové propojení zajistí přístupnost areálu ze všech dopravních 
směrů.  
 
Nově vzniklá křižovatka propojovací komunikace s ul. Strakonickou bude upravena jako 
signalizovaná. Součástí úpravy budou také nové chodníky a přechody pro chodce. Křižovatka 
propojovací komunikace s ul. Nádražní bude upravena jako neřízená. Na nové spojovací 
komunikaci bude vybudován sjezd (vjezd 1) do vlastního areálu pro II. etapu záměru (objekty F 
a G). Nová komunikace bude obsluhovat nejenom vlastní záměr, ale současně bude sloužit i 
obecné dopravě projíždějící územím, jelikož umožní nový průjezd mezi ul. Strakonická a 
Nádražní. 
 
Pro III. etapu záměru (objekty A, B a C) bude vybudován sjezd (sjezd 3) z ul. Nádražní 
v blízkosti stávající křižovatky Nádražní – Na Zlíchově. Navržená úprava vychází z finálního 
navrženého stavu po dokončení plánované rekonstrukce tramvajové trati dle připravované 
stranové varianty vedení tramvajové trati Na Zlíchově – Nádražní, která bude předcházet 
realizaci vlastního záměru. Ul. Na Zlíchově ve směru k ulici Nádražní bude nově pro vozidla 
zaústěna kolmo do ul. Nádražní, přímo budou pokračovat pouze tramvaje. Ul. Nádražní bude 
posunuta do částečně nové polohy, která odpovídá budoucí poloze přeložené tramvajové trati. 
V opačném směru zůstane princip provozu zachován.  
 
Sjezd pro I. etapu záměru (objekty D, E, K) bude vybudován na ul. Strakonická (sjezd 2). Tento 
sjezd bude omezen pouze na pravá odbočení. V případě potřeby bude ve středu ul. Strakonická 
umístěn oddělovací pás (obrubami, případě citybloky), který zamezí nežádoucímu levému 
odbočování. 
Pomocí systému těchto tří vjezdů bude zajištěn jak přístup k jednotlivým etapám projektu dle 
postupu výstavby, tak i ve finálním stavu. Všechny tři etapy záměru (etapa I „střed“ – objekt D, 
E, K; etapa II „sever“ – objekt F, G a etapa III „jih“ – objekt A, B, C) budou v úrovni 
podzemních garáží propojeny tak, aby umožnily příjezd a odjezd vozidel z libovolného stání do 
libovolného vjezdu. 
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Dle PSP je pro záměr nutné vybudovat minimálně 488 PS. Z celkového počtu musí být 
minimálně 414 parkovacích stání vázaných pro bydlení, 5 vázaných stání pro ostatní funkce a 69 
stání pak návštěvnických (komerční plochy, školka, návštěvy bydlení atd.). Maximum stání pro 
byty není dle PSP omezeno, pro ostatní funkce a návštěvy smí být vybudováno max. 10 
vázaných a 125 návštěvnických stání. Vzhledem k převažující funkci bydlení není celkový 
maximální počet stání omezen. 
 
V rámci záměru bude realizováno 642 PS. Z celkového počtu bude 568 stání vázaných pro byty, 
zbylých 74 stání (vázaných a návštěvnických) pak pro komerční či administrativní funkce v 
areálu a návštěvy (odpovídá minimu dle PSP). 
Všechna stání budou zajištěna v podzemních garážích (tj. jak stání pro obyvatele, komerční 
funkce tak i návštěvy).  
 
Podél ul. Nádražní a podél nové komunikace spojující ul. Nádražní a Strakonická na severu bude 
vybudováno dalších 20 PS, které budou sloužit pro obecnou dopravu (předpokládá se jejich 
zařazení do systému modré zóny). 
 

Přílohou Oznámení je Dopravní studie Zlatý lihovar (European Transportation Consultancy, 
s.r.o., říjen 2018 rev. 02 (ETC)).  
 
Z dopravní studie vyplývá, že v průběhu stavebních prací bude záměr v průběhu špičkového 
zatížení během zemních generovat max. 125 TNV (odjezd/příjezd) za den. V dalších fázích 
výstavby je pak očekáván pohyb okolo 20 TNV za den. 
 
Při provozu je očekáváno 920 příjezdů a odjezdů osobních vozidel z/do areálu za den a 11 
příjezdů a odjezdů LNV za den. V průběhu noci je očekáváno 46 odjezdů a příjezdů výhradně 
osobních vozidel. 
 
Přílohou dopravně inženýrských podkladů jsou rovněž kartogramy směrového rozdělení 
vyvolané dopravy. 
 
Dopravně inženýrské podklady byly zpracovány pro následující horizonty: 
 

• Model 0 – původní stav – rok 2000 (ověření staré hlukové zátěže) 
• Model 1 – stávající stav – rok 2018 
• Model 2 – výhled – rok 2020 – a) bez záměru, b) v průběhu výstavby 
• Model 3 – výhled – rok 2024 – a) bez záměru, b) se záměrem 
• Model 4 – výhled – ÚP (rok 2040) – a) bez záměru, b) se záměrem 

 
Na základě zpracovaných výhledových modelů dopravy byl vyhodnocen dopad záměru na 
okolní komunikační síť.  
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Součástí dopravně inženýrských podkladů je rovněž kapacitní posouzení křižovatek. 
 

• Křižovatka Nádražní x Na Zlíchově 
Křižovatka byla posouzena ve výhledovém stavu po rekonstrukci tramvajové trati na ul. 
Nádražní. Křižovatka bude i ve výhledu upravená jako neřízená. Úroveň dopravy se ve 
zkoumaném výhledu bude ve špičkové hodině pohybovat na stupni B. 
 

• Křižovatka Nádražní x Nová komunikace 
Nová křižovatka bude upravena jako neřízená s určenou předností v jízdě. Kapacitní 
posouzení vychází z finálního stavu po rekonstrukci tramvajové trati. Úroveň dopravy se 
ve zkoumaném výhledu bude ve špičkové hodině pohybovat na stupni B na vedlejší 
komunikaci. Na hlavní komunikaci bude nejvyšší stupeň A. 
 

• Křižovatka Strakonická x Nová komunikace 
Nová komunikace bude zaústěna do ul. Strakonická v místě stávající světelně řízené 
křižovatky napojující komunikaci vedoucí do areálu přístavu na opačné straně vozovky. 
Upravená křižovatka bude provedena jako signalizovaná. Úroveň dopravy se bude 
pohybovat v dopravní špičce na stupni C na vedlejší komunikaci a ve stupni B na hlavní 
komunikaci. 
 

• Křižovatka Strakonická x Nádražní 
Křižovatka má výhledově projít rekonstrukcí nezávislou na záměru. Cílem přestavby je 
optimalizace provozu z pohledu autobusů i doplnění pěších a cyklo vazeb. Záměr je 
s danou stavbou koordinován. Křižovatka i ve výhledu bude mít částečně omezené 
pohyby (zákaz levého odbočení z ul. Nádražní a pravého odbočení ze Strakonické do 
Nádražní). Úroveň kvality dopravy v křižovatce se bude pohybovat v dopravní špičce ve 
stupni C na vedlejší komunikaci a na stupni B na hlavní komunikaci. 

 
Dopravní studie prokázala, že záměr bude fungovat na komunikační síti bez významného 
zhoršení dopravní situace v lokalitě. 
 
Zdrojem tepla budou tepelná čerpadla (systém země-voda, 81 vrtů hlubokých cca 120 m 
s roztečí 15 m) a plynové kotelny: pro objekty jižního bloku 2 kotle o výkonu á 400 kW (celkem 
800 kW), pro objekty středního bloku 2 kotle o výkonu á 246 kW (celkem 492 kW) a severního 
2 kotle o výkonu á 311 kW (celkem 622 kW). Kotle budou kondenzační. V rámci každého bloku 
je na úrovni podzemního parkoviště uvažována instalace jednoho záložní zdroje elektrické 
energie, dieselagregátu, každý o výkonu 150 kVA/ 120 kW standby (předpokládaný typ FG 
Wilson P150-5), s odkouřením nad střechu. 
Dle map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací znečišťujících látek za období 
2013-2017, publikovaných Českým hydrometeorologickým ústavem, dochází v dané lokalitě 
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k překračování imisního limitu 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.; leden 
2019), která je zpracovaná na podmínky roku 2024 a období naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy. 
V rozptylové studii je hodnocen vliv výstavby a provozu záměru. 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), oxid uhelnatý (CO), 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. 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 při realizaci vlastní 
výstavby nelze zcela vyloučit, avšak uplatňování opatření proti prašnosti může tyto možné stavy 
výrazně omezit. 
 
Z rozptylové studie dále vyplývá, že při provozu předmětného rezidenčního souboru (podmínky 
roku 2024) lze očekávat u nejvíce ovlivněné stávající obytné zástavby (obj. v ul. Strakonická, 
severně od záměru) nejvyšší imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím NO2, PM10, 
PM2,5, řádově ve výši setin až desetin µg/m3, u benzenu tisícin až setin µg/m3 a B(a)P tisícin 
ng/m3, a obecně nejvyšší imisní příspěvky v prostoru napojení severní části záměru na 
ul. Nádražní a Strakonická (u benzenu a B(a)P také v okolí propojení těchto ulic v jižní části 
výpočtové oblasti), kde lze očekávat maximální příspěvek NO2 = 0,10 µg/m3, PM10 = 0,12 
µg/m3, PM2,5 = 0,04 µg/m3, benzenu = 0,014 µg/m3 a B(a)P do 0,002 ng/m3. 
 
Pro období naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy z rozptylové studie vyplývá, že při provozu 
předmětného komplexu lze očekávat nejvyšší imisní příspěvky k průměrným ročním 
koncentracím:  
 

• NO2 v prostoru napojení severní části záměru na ul. Nádražní a Strakonická a v prostoru 
propojení těchto ulic v jižně od záměru (do 0,08µg/m3), v prostoru nejvíce ovlivněné 
stávající zástavbě ul. Křížková, západně od záměru (do 0,05µg/m3). 
 

•  PM10, PM2,5 podél ul. Křížová, západně od záměru (PM10 do 0,12 µg/m3, v okolí záměru 
do 0,08 µg/m3, PM2,5 do 0,04 µg/m3, v okolí záměru do 0,03 µg/m3). 
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• Benzenu v okolí propojení ul. Nádražní a Strakonická na jižním okraji výpočtové oblasti 
(do 0,017 µg/m3), dále v prostoru napojení severní části záměru na tyto ulice (do 0,013 
µg/m3) a v nejvíce ovlivněné stávající zástavbě, a to v obj. v ul. Křížová, západně od 
záměru (do 0,010 µg/m3). 

 
•  B(a)P v prostoru napojení severní části záměru na ul. Nádražní a Strakonická a také 

v okolí propojení těchto ulic v jižní části výpočtové oblasti a v blízkosti portálu 
budoucího Radlického tunelu (do 0,003 ng/m3), v nejvíce ovlivněné stávající zástavbě 
při  ul. Křížová, jihozápadně od záměru (do 0,0015 ng/m3). 

 
Vlivem provozu daného záměru nedojde v žádné části zájmového území k překročení platných 
imisních limitů pro průměrné roční koncentrace výše uvedených látek. Jedinou výjimkou má být 
B(a)P v období naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy, kdy se v rozptylové studii uvádí, že zvýšení 
koncentrací přes hranici imisního limitu vlivem provozu záměru bylo vypočteno ve dvou bodech 
v okolí portálu Zlíchovského tunelu. Jedná se o zvýšení v obou případech z 0,9990 ng/m3 na 
hodnoty cca 1,0005 ng/m3, tedy nárůst je oproti výchozím hodnotám zcela zanedbatelný a jedná 
se při tom o oblast mimo obytnou zástavbu. 
 
Samostatnou přílohou Oznámení je dále studie Kompenzační opatření ke snížení vlivu záměru 
na kvalitu ovzduší (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.; leden 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 38 listnatých stromů s minimálním 
objemem koruny 4 m3 ( v případě uplatnění výhradně jehličnatých dřevin by bylo třeba 26 ks 
jehličnanů). 
 
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 
výše uvedeného kompenzačního opatření. V rámci záměru je uvažováno s výsadbou 74 ks 
stromů nad rámec výsadeb za kácené dřeviny (kácení - 53 ks stromů a 8 porostů stromů a keřů). 
Celkem bude vysázeno 127 ks stromů. 
 
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. 
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Součástí Oznámení je Akustické posouzení (EKOLA group, spol. s r.o., leden 2019), ve kterém 
je vyhodnocena stávající akustická situace, akustická situace při výstavbě záměru, při jeho 
provozu a akustická situace v navrhovaném areálu. 
 
V akustickém posouzení bylo zvoleno 6 kontrolních výpočtových bodů v chráněném venkovním 
prostoru staveb v okolí předpokládaných tras pozemních komunikací, po kterých bude 
provozována doprava záměru, a to ve vzdálenosti 2 metry před fasádou objektu. 
 

• V1 (bytový dům, ul. Nádražní č. p. 285/18) 
• V2 (víceúčelová stavba, ul. Strakonická č. p. 3286/1b) 
• V3 (rodinný dům, ul. Na Zlíchově č. p. 242/33) 
• V4 (rodinný dům, ul. Strakonická č. p. 2582/1b) 
• V5 (bytový dům, ul. Křížová č. p. 189/37) 
• V6 (rodinný dům, ul. Křížová 3338/2a) 

 
Pro účely vyhodnocení fáze výstavby, kdy se v průběhu II. a III. etapy výstavby záměru 
předpokládá zprovoznění bytových objektů z I. etapy záměru, byly další dva výpočtové body (S1 
a S2) umístěny v chráněném venkovním prostoru těchto staveb. 
 
Vyhodnocení hluku ze stavební činnosti 
 
Pro účely vyhodnocení fáze výstavby bylo uvažováno s následujícími modelovými stavy, které 
jsou z hlediska vlivu na akustickou situaci v okolí staveniště nejméně příznivé. 
 

• Model S1a: I. etapa záměru – hrubá vrchní stavba + II. etapa záměru – zemní práce 
• Model S1b: I. etapa záměru – dokončovací práce + II. etapa záměru – zakládání stavby 
• Model S2a: II. etapa záměru – hrubá vrchní stavba + III. etapa záměru – zemní práce 
• Model S2b: II. etapa záměru – dokončovací práce + III. etapa záměru – zakládání stavby 

 
Z výpočtů vyplynulo, že hygienický limit hluku pro hluk ze stavební činnosti LAeq,s = 65 dB 
pro denní období od 7:00 do 21:00 h je pro hodnocené etapy výstavby a souběhy jednotlivých 
etap výstavby výpočtově dodržen ve všech kontrolních výpočtových bodech umístěných u 
stávající okolní zástavby.  
 
Ve výpočtových bodech situovaných u navržených objektů záměru v I. etapě výstavby (S1 a S2) 
bylo zjištěno, že u jižních fasád (výpočtový bod S2) lze předpokládat v průběhu realizace 
zemních prací v III. etapě výstavby úroveň LAeq,s pro denní období od 7:00 do 21:00 h vyšší než 
65 dB (hodnota hygienického limitu hluku pro hluk z výstavby v chráněném venkovním prostoru 
staveb). V navržených objektech se předpokládá nucené větrání. Nejde tedy o prostory 
významné z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru, a proto zde výše 
uvedená hodnota hygienického limitu 65 dB nemusí být dodržena. Je však nutné dbát na ochranu 
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chráněných vnitřních prostor, proto byl proveden kontrolní výpočet vnitřního akustického tlaku 
A, dle kterého se hodnota LAeq,T uvnitř místnosti bude pohybovat pod hranicí hygienického 
limitu (LAeq,T = 40 dB) v období provádění předpokládaných nejhlučnějších operací na staveništi. 
 
Hluk z provozu staveništní dopravy na pozemních komunikacích 
 
Pro posouzení hluku z provozu staveništní dopravy byly v jednotlivých kontrolních výpočtových 
bodech hodnoceny následující stavy: rok 2020 bez výstavby záměru (včetně intenzit staveništní 
dopravy záměru „Polyfunkční areál Smíchov“) a rok 2020 s výstavbou záměru (včetně intenzit 
staveništní dopravy záměru „Polyfunkční areál Smíchov“).  
 
Výpočet akustické situace z provozu automobilové dopravy v horizontu roku 2020 prokázal, že 
provoz staveništní dopravy záměru nezpůsobí změnu LAeq,T u posuzovaných výpočtových bodů.  
 
Fáze provozu 
 
Pro posouzení akustické situace byly uvažovány ve výhledovém horizontu zprovoznění záměru 
(rok 2024) a naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy následující stavy: 
 

• Stav v roce 2024 bez záměru „Zlatý lihovar, rezidenční komplex“ 
• Stav v roce 2024 se záměrem „Zlatý lihovar, rezidenční komplex“ 
• Horizont naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy bez záměru „Zlatý lihovar, rezidenční komplex“ 
• Horizont naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy se záměrem „Zlatý lihovar, rezidenční komplex“ 

 
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu silniční dopravy na 
komunikacích v nejbližším okolí ve stavu v roce 2024 bez záměru se v denní době pohybují 
do LAeq,16h = 70,2 dB a v noční době do LAeq,8h = 63,7 dB. 
 
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu silniční dopravy na 
komunikacích v nejbližším okolí ve stavu v roce 2024 se záměrem se v denní době pohybují 
do LAeq,16h = 70,2 dB a v noční době do LAeq,8h = 63,7 dB. 
 
Výpočet akustické situace z provozu automobilové dopravy prokázal, že u všech výpočtových 
bodů (kromě výpočtového bodu V3) provoz zdrojové a cílové dopravy záměru nezpůsobí změnu 
hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku A LAeq,T. Ve výpočtovém bodě V3 dochází 
vlivem provozu záměru k nárůstu hladin akustického tlaku A o 0,6 dB v denní a o 0,3 dB v noční 
době. Výpočet hluku z provozu na komunikacích v tomto bodě prokázal, že je dodržen limit 
staré hlukové zátěže 70/60 dB. 
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Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu silniční dopravy na 
komunikacích v nejbližším okolí v horizontu naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy bez záměru se v 
denní době pohybují do LAeq,16h = 69,8 dB a v noční době do LAeq,8h = 63,2 dB. 
 
Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z provozu silniční dopravy na 
komunikacích v nejbližším okolí v horizontu naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy se záměrem se v 
denní době pohybují do LAeq,16h = 69,8 dB a v noční době do LAeq,8h = 63,2 dB. 
 
Výpočet akustické situace z provozu automobilové dopravy v horizontu naplnění ÚP SÚ hl. m. 
Prahy prokázal, že u všech výpočtových bodů (kromě výpočtového bodu V3) provoz dopravy 
generované záměrem „Zlatý Lihovar, rezidenční komplex“ nezpůsobí změnu hodnot 
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A. Ve výpočtovém bodě V3 dochází vlivem provozu 
záměru k nárůstu hladin akustického tlaku A o 0,2 dB v denní době a 0,1 dB v noční době. 
Výpočet hluku z provozu na místních komunikacích v tomto bodě (V3) prokázal, že je dodržen 
limit staré hlukové zátěže 70/60 dB. 
 
Z hlediska vlivu předmětného záměru na akustickou situaci u plánovaného záměru „Polyfunkční 
areál Smíchov“, který je situován severně od areálu Zlatého lihovaru mezi komunikacemi 
Strakonická a Nádražní, lze na základě výsledků výpočtu konstatovat, že provoz automobilové 
dopravy záměru v roce 2024 ani v horizontu naplnění ÚP SÚ hl. m. Prahy nezpůsobí změnu 
LAeq,T. 
 
V akustickém posouzení bylo rovněž prokázáno, že hygienický limit pro hluk z provozu 
stacionárních zdrojů posuzovaného záměru je výpočtově dodržen ve všech kontrolních 
výpočtových bodech. 
 
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 hluku na veřejné zdraví záměru (EKOLA group, 
spol. s r.o., leden 2019) a Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví záměru 
(ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o.; leden 2019) ze kterých 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 rizika 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.  
 
Předpokládaný trvalý zábor pozemků záměrem bude činit cca 22 320 m2. 
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Záměr nebude vyžadovat zábor pozemků náležících do zemědělského půdního fondu (ZPF) ani 
určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 
 
Objem vytěžené zeminy v rámci zemních prací a terénních úprav pro výstavbu záměru „Zlatý 
lihovar, rezidenční komplex“ se odhaduje celkem na cca 105 000 m3. Na zpětné zásypy a 
modelaci terénu bude využito celkem cca 13 500 m3 vytěžené neznečištěné zeminy. 
 
Přebytečná zemina v množství cca 91 500 m3 bude důsledně rozlišena na zeminu 
kontaminovanou (viz dále) a nekontaminovanou. Se znečištěnou zeminou nebezpečnými látkami 
bude zacházeno jako s nebezpečným odpadem a bude zajištěno nakládání v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Dle Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) nejsou v zájmovém území evidovány 
žádné skládky ani jiné staré ekologické zátěže. 
V zájmovém území byly v letech 2002 a 2016 provedeny průzkumy kontaminace stavebních 
konstrukcí, zemin a podzemní vody. 
 
Předpokládané množství kontaminované zeminy ropnými látkami je odhadováno na cca 155 m3. 
Dle výsledků průzkumu nehrozí nebezpečí rozšiřování znečištění dále do prostředí a není nutné 
přistoupit k okamžitému sanačnímu zásahu. Zemina bude odtěžena v rámci zemních prací 
souvisejících s realizací záměru. 
 
V zájmovém území nejsou v Geofondu ČR (Česká geologická služba) registrována žádná 
chráněná ložisková území, poddolované území ani sesuvné území.  
 
Vyhodnocení vlivu realizace vrtů pro tepelná čerpadla bylo zpracováno v podrobném 
inženýrskogeologickém a hydrogeologickém průzkumu a hydrogeologickém průzkumu pro 
tepelná čerpadla. Projektovanými vrty nedojde ani k ovlivnění vydatnosti okolních jímacích 
objektů, resp. k vzdouvání hladiny podzemní vody, ani k jejímu kvalitativnímu ovlivnění. 
Rovněž nedojde k negativnímu ovlivnění staveb či změny vlastností základové půdy. To vše za 
předpokladu dodržení navržených doporučení v Hydrogeologickém posudku (Chemcomex Praha 
a.s., únor 2018). 
 
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že vlivem záměru nedojde k významnému negativnímu 
ovlivnění půdy a horninového prostředí. 
 
Samostatnou přílohou Oznámení je Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz dle ustanovení § 12 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (EKOLA group, spol. s r.o., únor 2019). Ze 
studie vyplývá, že záměr má ve 3 případech slabý vliv na zákonná kritéria krajinného rázu a ve 
zbylých 5 případech nebude mít záměr na tato zákonná kritéria žádný vliv. Z celkového počtu 47 
identifikovaných znaků bude mít navrhovaný záměr slabý vliv na 5 znaků. Tento slabý vliv bude 
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mít posuzovaný záměr na 1 znak přírodní charakteristiky, 2 znaky kulturní a historické 
charakteristiky a 2 znaky vizuální charakteristiky.  
Závěrem posouzení je konstatováno, že vliv záměru je hodnocen jako únosný zásah do 
krajinného rázu. 
 
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 293226/2019 ze dne 15. 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. 
 
Nedojde k dotčení celoměstského systému zeleně. 
 
Samostatnou přílohou Oznámení je Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., v rozsahu 
vyhlášky č. 142/2018 Sb. včetně výsledků průzkumu území (RNDr. PaedDr. Jan Farkač, CSc., 
leden 2019). Hodnocené území je zcela zastavěné a prakticky bez vegetace. Zvláště chráněné 
druhy rostlin nebyly nalezeny. Nebyly zaznamenány ani zvláště chráněné druhy živočichů. 
Rovněž v Nálezové databázi ochrany přírody zřízené Agenturou ochrany přírody a krajiny České 
republiky není pro tuto lokalitu zaznamenaný výskyt jedinců zvláště chráněných druhů. 
V Hodnocení je uveden záznam o neověřeném hnízdění poštolky obecné na římsách budov. 
Příslušný úřad doporučuje před započetím bouracích prací prohlídku objektů ornitologem (i 
s ohledem na možné jiné druhy hnízdících ptáků) a případné nálezy konzultovat s OCP MHMP 
ohledně načasování dalších prací. 
 
Realizace záměru bude mít z hlediska fauny a flóry minimální negativní vliv. 
 
Samostatnou přílohou Oznámení je Dendrologický průzkum (terra Florida v.o.s., květen 2019).  
Celkem bylo vyhodnoceno 64 samostatně rostoucích dřevin či dřevin ve skupinách s obvodem 
kmene v 1,3 m přesahující 80 cm. Dále bylo vyhodnoceno celkem 11 vegetačních skupin či 
samostatně rostoucích keřů.  
 
Cena hodnocených stromů činí 1 433 942,- Kč a cena hodnocených keřů činí 13 637,- Kč. Ke 
kácení je navrženo 31 ks stromů a jedna keřová skupina na které je potřeba podávat žádost o 
povolení ke kácení dřevin. Cena stromů a keřových skupin navržených je kácení činí 969 421,- 
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Kč. Celkem je navrženo pokácet 53 ks stromů a 8 porostů stromů. Kácení stávajících dřevin je 
třeba provést v době vegetačního klidu. 
 
V rámci nových výsadeb je uvnitř nově vzniklého vnitrobloku navržena realizace travnatých 
ploch, výsadba celkem 127 ks stromů s velkou, střední nebo malou korunou, která bude 
provedena jak do rostlého terénu, tak do konstrukcí doplněných záhony okrasných trav a trvalek. 
Po obvodu řešeného území, tj. v ulicích Strakonická, Nádražní a nově vzniklé komunikaci 
v severní části území jsou v místech, kde to umožňuje existence inženýrských sítí, navrženy 
travnaté pásy s výsadbou stromů a keřů v podobě volně rostoucího živého plotu. 
 
Na střechách jednotlivých objektů jsou navrženy extenzivní výsadby půdopokryvných keřů a 
kolem budov samopnoucí popínavé rostliny. 
 
Pro závlahu zelených střech i parteru bude využívána zachycená dešťová voda ze střech 
 
Vzhledem ke stávajícímu stavu lokality a navrženým sadovým úpravám lze konstatovat, že 
z hlediska biologické rozmanitosti bude mít záměr pozitivní přínos. 

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. 
 
Ve vzdálenosti cca 30 m od předmětného záměru se nachází ochranné pásmo vodního zdroje 
„Praha Podolí povrchový zdroj“ 2. stupně 
 
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 prostoru zamýšleného záměru byla lokalizována místa s vyšší 
koncentrací znečištění v ukazateli NEL, které se však projevuje pouze cca do hloubky 2 m, 
znečištění podzemních vod nebylo zjištěno. Odtěžená zemina bude průběžně vzorkována. 
Znečištěná zemina bude likvidována jako nebezpečný odpad. 
 
Zásobování pitnou vodou bude zajištěno z veřejného vodovodního řadu, záměr vyvolá přeložku 
stávajícího řadu DN 150. Odpadní vody budou odvedeny do veřejné jednotné kanalizace. 
 
V rámci hospodaření s dešťovými vodami v areálu byla prověřena možnost vsakování vod do 
podloží. Z  inženýrskogeologického a hydrologického průzkumu vyplývá, že hydrogeologické 
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poměry zkoumané lokality jsou pro vsakování srážkových vod ze střech a zpevněných ploch 
nepříznivé a bylo doporučeno hospodaření se srážkovými vodami realizovat jiným způsobem 
než vsakem do podloží.  
 
Povrchově (zatravněnými plochami na rostlém terénu) budou vsakovány dešťové vody z 
chodníků vedených mimo zastropení garáží. Odtok z území bude redukován též použitím 
extenzivní vegetace na části zastropení suterénních garáží i  na části střech objektů (podíl 
„zelených“ střech bude cca 29 %). Dešťová voda ze střech akumulovaná v nádržích bude 
využívána zpětně na pozemku investora k závlaze zelených ploch na terénu a na střechách. 
 
Záměr se bude stavět ve třech etapách, pro každou etapu tedy budou zhotoveny vždy dvě 
samostatné nádrže – jedna pouze retenční, druhá s retenční i akumulační funkcí. Střecha stávající 
varny a přilehlá plocha budou odvodněny přes samostatnou retenční nádrž bez akumulace. Při 
vyčerpání akumulačních kapacit nádrží pro závlahu dešťovou vodou bude minimální množství 
pro závlahu doplňováno vodou z vodovodního řadu. 
 
Celkový objem čtyř retenčních a tří retenčně-akumulačních nádrží bude 491,0 m3 (retence 
411,1 m3, akumulace 79,9 m3). 
 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že záměr nebude mít významný negativní vliv na 
povrchové a podzemní vody. 
 
Záměr obsahuje řadu opatření pro zmírňování změny klimatu, které vycházejí ze stanovení 
přímých a nepřímých emisí, jejichž zdrojem je posuzovaný záměr. 
 
Za přímé emise skleníkových plynů lze považovat emise z vytápění a dopravy záměru, tj. emise 
ze spotřeby zemního plynu, z automobilové dopravy v areálu a nárůstu dopravních intenzit na 
okolní dopravní síti.  Vzhledem k tomu, že není možné napojit nově navržené objekty na 
centrální systém zásobování teplem, byl zvolen jiný bezemisní způsob vytápění, a to pomocí 
tepelných čerpadel země – voda, která pokryjí cca 62 % tepelné ztráty bytové části. Zbývající 
potřeba tepla bude zajištěna doplňkově plynovými kotelnami. 
 
Záměr bude představovat nárůst intenzit dopravy v území způsobený zdrojovou a cílovou 
dopravou, který však významně neovlivní celkovou dopravní zátěž v řešeném území. Záměr 
současně nebude generovat těžkou nákladní dopravu (nad 3,5 t), lehká nákladní doprava bude 
zastoupena pouze v podobě zásobování obchodních jednotek v retailu. Území je současně velmi 
dobře obslouženo městskou hromadnou dopravou (tramvaj, autobus) s návazností na nedalekou 
stanici metra a železnice (Smíchovské nádraží). Lze tedy očekávat jistou preferenci tohoto 
způsobu dopravy obyvateli a uživateli záměru, a to především směrem do centra města. 
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Nepřímé emise skleníkových plynů jsou emise vznikající mimo vlastní prostor záměru 
v souvislosti s jeho existencí a provozem. Jedná se např. o emise spojené se spotřebou elektrické 
energie, s výrobou a dodávkou pitné vody, s odváděním a čištěním odpadních vod nebo 
s nakládáním s odpady a s jejich zneškodňováním. S ohledem na charakter nepřímých emisí lze 
očekávat, že nejvýznamnější složkou budou emise spojené se spotřebou elektrické energie. 
Množství nepřímých emisí ze spotřeby elektrické energie bude minimalizováno realizací záměru 
v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhláškou č. 78/2013 Sb., o 
energetické náročnosti budov.  
 
Přímou součástí projektu jsou opatření pro adaptaci na klimatické změny, resp. opatření, která 
budou mít pozitivní vliv na mikroklima dotčeného území. Jedná se v prvé řadě o sadové úpravy, 
které jsou navrženy komplexně pro celé území představované záměrem. V rámci sadových úprav 
je počítáno s výsadbou dřevin v podobě stromů a keřů, zatravněnými plochami, záhony 
okrasných trav a květin a extenzivními výsadbami na střechách jednotlivých objektů. Dále je 
uvažováno vytvořením drobných vodních prvků v podobě mělkých vodních ploch, vodní 
kaskády, vodních trysek a mlhovišť, které jsou navrženy rovnoměrně v prostoru celého areálu 
(navrženo je 7 ks). Navržená opatření významně přispějí ke zlepšení mikroklimatu v daném 
území oproti stávajícímu stavu, kdy se v území nenachází téměř žádné plochy zeleně ani vodní 
prvky. 
 
Záměr nebude mít významný negativní vliv na klima. 
 
V souvislosti s posuzovaným záměrem budou vznikat odpady ve fázi demolice, výstavby i 
provozu záměru.  
 
VE všech fázích záměru se nakládání s odpady bude řídit platnými legislativními předpisy. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že z pohledu odpadového hospodářství nedojde k významnému 
negativnímu ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví. 
 
Záměr se nachází mimo Pražskou památkovou rezervaci či památkovou zónu. Většina řešeného 
území předmětného záměru se však nachází v ochranném pásmu Památkové rezervace v hl. m. 
Praze, která je od roku 1992 zapsána na seznam světového kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO. 
 
Přímo v zájmovém území posuzovaného záměru se nachází nemovitá kulturní památka Varna 
(destilovna) a komín s podnožím Zlíchovského „Zlatého“ lihovaru, vedené v Ústředním 
seznamu kulturních památek pod číslem 54858/1-2286. Památkové chráněné objekty leží na 
pozemcích p. č. 692 a 683 v k. ú. Smíchov. 
 
Záměr uvažuje se zachováním a rekonstrukcí těchto památkově chráněných objektů.  
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Rekonstrukce budovy varny je řešena samostatným povolovacím řízením. Aktuálně má stavba 
vydáno společné územní rozhodnutí a stavební povolení Úřadu městské části Praha 5, č. j. MC05 
1760/2018 ze dne 22. 3. 2018, které nabylo právní moci dne 13. 4. 2018 
 
Komín je součástí uvažovaného objektu K, který je navržen jako jednopodlažní a má sloužit jako 
kavárna. Rekonstrukce objektu komínu s podnoží bývalé kotelny je součástí záměru. 
V souvislosti s posuzovaným záměrem tak lze předpokládat dotčení výše uvedené nemovité 
kulturní památky a bude postupováno v souladu s § 14 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové 
péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 
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 Polyfunkční areál Smíchov, Smíchov Business Park a Smíchov City – I. etapa (Smíchov 
City – sever – 1. etapa, Praha 5) a Smíchov City – III. etapa (Smíchov City South), včetně 
změny napojení území do ul. Dobříšské. Z hlediska jízd MHD byla zohledněna i případná 
výstavba Terminálu Smíchov. 
 
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. 
 
Všechna opatření k prevenci, snížení či kompenzaci nepříznivých vlivů záměru, která byla 
navržena i v rámci akustického posouzení a rozptylové studie jsou uvedena v rámci jednotlivých 
kapitol Oznámení, zvláště v kapitole B.I.6 a jsou zároveň součástí projektové dokumentace 
stavby 
 
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. 
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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 10. 06. 2019 obdržel OCP MHMP od oprávněného zástupce oznamovatele záměru EKOLA 
group, spol. s r.o. 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 
19. 06. 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 PHA1092. 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 19. 06. 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 19. 07. 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 společností 
EKOLA group, spol. s r.o. pod vedením Ing. Libora Ládyše – držitelem autorizace dle zákona. 
Podkladem pro vydání rozhodnutí bylo rovněž vyjádření dotčených územních samosprávných 
celků a dotčených správních úřadů obdržených během zjišťovacího řízení.  
V průběhu zjišťovacího řízení bylo příslušnému úřadu doručeno 7 vyjádření. Všechna vyjádření 
byla zaslána ve lhůtě určené zákonem. 
 
 
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení: 

 
• hlavní město Praha 

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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(č. j. MHMP 1462883/2019 ze dne 19. 07. 2019), 
• městská část Praha 5 

(vyjádření č. j. MC05 156246/201 ze dne 10. 07. 2019), 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha 

(vyjádření č. j. ČIŽP/41/2019/8415 ze dne 10. 07. 2019), 
• Hygienická stanice hlavního města Prahy 

(vyjádření č. j. HSHMP 33374/2019 ze dne 18. 07. 2019), 
• Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 

(vyjádření č. j. MZP/2019/780/1079 ze dne 10. 07. 2019), 
• Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí 

(vyjádření č. j. MHMP 1456106/2019 ze dne 18. 07. 2019), 
• Úřad městské části Praha 5 

(vyjádření č. j. MC05 150887/2019/OŽP/Tom ze dne 01. 07. 2019). 
 

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 
 
Hlavní město Praha (HMP) nepožaduje další posouzení dle zákona, přičemž k tomuto postoji jej 
vedlo následující: 
 

• Průběžné projednávání od roku 2015 
• Předložení rozsáhlého a kvalitně zpracovaného Oznámení 
• Snaha o minimalizaci a kompenzaci záporných vlivů na životní prostředí, doložitelná 

v průběhu dosavadních jednání o záměru a ústící do zmiňovaného Oznámení. 
 
Podmínkou platnosti tohoto postoje je, že do všech stupňů navazující dokumentace budou 
důsledně zahrnuta, posléze provedena a jejich provedení vhodně ověřeno – všechna opatření 
uvedená v části B.I.6 Oznámení a všechny požadavky a doporučení uvedená dále ve vyjádření. 
 

1) Doprava 
• V dopravním modelu, jeho vyhodnocení a návrhu opatření je třeba zohlednit 

záměr vybudování dopravního terminálu u nádraží Smíchov (v části B.I.4 
Oznámení není uveden). 
 

Příslušný úřad konstatuje, že definitivní podoba terminálu Smíchov nebyla v době zpracování 
Oznámení známa. V dopravních podkladech je zohledněn v rámci dopravy MHD/PID. V dalších 
fázích projektové přípravy je možné obě stavby dále koordinovat 
 

• HMP upozorňuje, že počet PS vázaných na bydlení (568) převyšuje minimum 
požadované podle PSP o 37 %. Doporučuje se počet PS snížit, protože areál 
záměru je bezprostředně obsloužen tramvajovou tratí, autobusy MHD/PID a 
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blízkým smíchovským terminálem včetně metra a železnice. Oznámení na to 
upozorňuje na str. 157, v příslušné části B.II.4.1 ovšem nikoliv. 

 
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. Záměr je 
koncipován tak, že na 1 bytovou jednotku připadá cca 1 PS, což považuje příslušný úřad za 
adekvátní. Případné snížení počtu PS je v dalších fázích přípravy záměru možné, na dopravní 
situaci v okolí záměru by toto snížení mělo nepatrný vliv. 
 

• Předložený návrh je třeba doplnit tak, aby přeložky inženýrských sítí v ul. 
Nádražní byly umístěny co nejblíže k navrhované zástavbě, což sníží riziko 
jejich opakování, vlivem zvažovaného budoucího uspořádání ulice. Uliční zeleň, 
zejména výsadba stromů, nesmí zkomplikovat či dokonce znemožnit budoucí 
úpravy uličního prostranství, musí být koordinována s výhledovým řešením ul. 
Nádražní, které je třeba stabilizovat. I přesto, že se jedná převážně o pozemky 
investora, nepovažuje HMP předložený návrh úprav podél přilehlých částí ul. 
Nádražní a Strakonická za definitivní. 

 
Z Oznámení je zřejmé, že navržený záměr je průběžně koordinován s připravovaným záměrem 
Rekonstrukce tramvajové trati Nádražní – Na Zlíchově. Záměr bude nadále koordinován 
s připravovanými záměry v lokalitě. 
 

• Vjezd do podzemních garáží navržené zástavby z ul. Nádražní musí umožnit 
uvažovaný budoucí posun okraje vozovky blíže k navržené zástavbě. 

• Vjezd do podzemních garáží navržených objektů z ul. Strakonická je navržen 
s odbočovacím pruhem, toto řešení je však v městském prostředí nevhodné, 
stejně jako doložený směrový průběh vozovky ul. Strakonická, podél 
navržených úprav u tohoto vjezdu. Založení stromořadí v uličním prostranství 
musí být řešeno se stejným rozestupem stromů, v logických liniích, nahodilá 
skupinová výsadba stromů je v ulici nevhodná. Vjezd požaduje HMP řešit 
chodníkovým přejezdem. 

• Podél vozovky ul. Strakonická musí být zajištěny chodníky dostatečné šířky, 
stávající západní chodník ul. Strakonická nelze šířkově redukovat. V další fázi 
přípravy je žádoucí prověřit možnosti na šířkové uspořádání vozovky ul. 
Strakonická u navržené křižovatky s Novou komunikací. 

 
 

• Podzemní parkovací podlaží navržené zástavby je třeba nadále řešit tak, aby na 
PS byl možný příjezd ze všech možných směrů. 

• Jihozápadní nároží objektu A je v malé vzdálenosti od navrženého 
frekventovaného přechodu přes ul. Nádražní. Vzhledem k tomu, že do budoucna 
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je třeba zachovat možnost posunu vozovky a úprav ul. Nádražní, je žádoucí 
v úrovni parteru objektu A počítat u nároží s loubím ve prospěch širšího 
chodníku. 
 

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. 
Požadavky HMP jsou technického a urbanistického charakteru a nejsou tedy předmětem 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
 

2)  Zeleň, klima 
 

• HMP požaduje, aby kácení dřevin bylo omezeno pouze na jedince, které jsou v přímé 
kolizi se stavbou, popřípadě jejich sadovnická hodnota je velmi nízká (příkladem 
stromu, který je třeba zachovat je javor klen č. 24). 

 
Příslušný úřad konstatuje, že rozsah kácení dřevin považuje za akceptovatelný, a to s ohledem 
na množství nově vysazovaných stromů. S požadavkem na omezení kácení stromů na jedince, 
které jsou v přímě kolizi se stavbou, se však ztotožňuje.  
 

• HMP požaduje řešit odvodnění dešťových vod na pozemku systémy blízkými přírodě, 
v maximální možné míře vodou na povrchu ochlazovat a zvlhčovat vzduch a i jinak 
zajistit udržení vody v půdě na pozemku. Důsledně jí využívat k závlahám i provozu 
navržených vodních prvků a prověřit možnost využití i pro splachování WC. Cílem musí 
být minimalizovat odtok srážkové vody do kanalizačního řadu, a to bez zvláštních 
ohledů na současnou situaci. 

 
S požadavkem HMP se příslušný úřad ztotožňuje.  
 

• V návrhu sadových úprav požaduje HMP zvýšit podíl autochtonních dřevin, při 
respektování nároků na odolnost v městském prostředí. Tento požadavek je správně 
deklarován na str. 56 Oznámení, ale návrh sadových úprav ho evidentně nerespektuje, 
když autochtonních je méně než 1/6 navržených taxonů. 

 
S požadavkem HMP se příslušný úřad ztotožňuje.  

 
• HMP doporučuje podstatné zvýšení podílu zelených střech (ze současných cca 29 %) a 

provedení nezanedbatelné části zelených střech jako tzv. intenzivních. 
V Oznámení je pojmem „zelená střecha“ zvolen poměrně nešťastně, kdy se pod tímto 
termínem označují i střechy nad podzemními podlažími a chodníky a komunikace v úrovni 
parteru. Z příloh Oznámení (např. výkres Situace krajinářských úprav) je zřejmé, že podíl 
zelených střech je výrazně vyšší než 29 %). 
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• Z hlediska veřejného prostoru požaduje HMP zapracování následujících připomínek 

ohledně výsadbového pásu podél ul. Nádražní. V souvislosti s rozšířením ul. Nádražní a 
s přeložkou tramvajové trati z osy ulice k jejímu západnímu okraji je plánována úprava 
jejího prostorového uspořádání, při které bude HMP prosazovat umístění dvou 
výsadbových pásů šířky 2,5 m, a to s osou pásu ve vzdálenosti cca 3,5 m a 15,5 m od 
osy koleje pro směr do centra přeložené tramvajové tratě. HMP požaduje, aby byly nové 
stromy vysazovány v tomto vymezeném prostoru a aby stavbou vyvolané přeložky 
inženýrských sítí v ul. Nádražní nebyly umísťovány v místě plánovaných výsadbových 
pásů. 

 
Nové inženýrské sítě jsou navrženy v koordinaci s připravovanou rekonstrukcí tramvajové tratě 
a jsou navrženy ve společných trasách. Záměr je navržen tak, aby umožňoval budoucí možnou 
realizaci úprav zeleně a uličního profilu dle požadavků HMP.   
 

• HMP upozorňuje, že v části D.I.4.2 Vlivy na klima chybí kvantifikace emisí 
skleníkových plynů vzniklých v důsledku výstavby a zejména provozu záměru a 
v návaznosti na to i opatření k neutralizaci toho příspěvku ke změnám klimatu. 

 
Realizace záměru bude mít z globálního hlediska produkce emisí CO2 ekvivalentu z 
automobilové dopravy České republiky nevýznamný efekt na klimatický systém. Opatření 
k omezení vlivů záměru na klima považuje příslušný úřad za dostatečné. 
 

3) Další složky a aspekty 
 

• HMP upozorňuje na to, že severně od zájmového území, na pozemcích parc. č. 669/4, 
668/3, 664 a 4990/1 v k. ú. Smíchov se nachází stavba vodního díla – vodní zdroj a 
gravitační přivaděč pro technické centrum ZTC3 Radlice pražského metra. V Oznámení 
je pouze uvedena informace o jeho existenci. Vodní zdroj je tvořen soustavou 
štěrkových jímacích stěn z předvrtávaných pilot, jímacích vrtů, přístupové šachty, 
propojovacích štol a čerpací šachty. Jedná se o stavbu podzemní, kterou nelze z povrchu 
přímo zaměřit. Z hlediska ochrany zvláštních zájmů lze stavbu využívat jako náhradní 
zdroj vody až pro 600 000 obyvatel. Pro toto vodní dílo v současnosti běží řízení o 
stanovení ochranných pásem vodního zdroje. Je třeba zhodnotit potencionální vliv 
připravovaného záměru na tuto stavbu vodního díla a jeho funkci, a to jak vlastní 
stavbou, tak případně zvoleným způsobem vytápění tepelnými čerpadly a zajistit 
minimalizaci případně zjištěných záporných vlivů. 

Stavba vodního díla se nachází mimo řešené území záměru. Možný vliv geotermálních vrtů na 
podzemní vody byl v hydrogeologickém posouzení vyloučen. 

 
• HMP požaduje použít plynové kotle emisní třídy 5. 
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V Oznámení je předpoklad realizace plynových kotlů 4. či 5. emisní třídy. Příslušný úřad se 
ztotožňuje s požadavkem HMP a požaduje použít pro plynové kotelny kotle 5. emisní třídy. 
 

• HMP doporučuje navrhnout a provést příslušná kompenzační opatření pro RD v ul. Na 
Zlíchově č. p. 242/33, kde podle provedeného akustického posouzení dojde v horizontu 
zprovoznění záměru vinou tohoto záměru k nárůstu hladin akustického tlaku A o 0,6 dB 
v denní době a o 0,3 dB v noční době. 

 
Z akustického posouzení nevyplývá nutnost navrhnout pro daný objekt kompenzační opatření.  
 
Městská část Praha 5 (MČ P5) ve svém vyjádření požaduje použití kotlů 5. emisní třídy.  
 
Dále požaduje uložit opatření proti prašnosti vzhledem k vymezeným mezideponiím zeminy. 
MČ P5 konstatuje, že v situacích sadových úprav nesouhlasí počet popsaných a zakreslených 
vysazovaných dřevin – ve východní části u objektu D jsou v popisu uvedeny 4 stromy a 
zakresleny pouze 3 – MČ požaduje výsadbu 4 stromů. 
 
U budoucích výsadeb do rostlého terénu MČ P5 upozorňuje na nutnost zajištění dostatečné 
vegetační plochy a dostatečného odstupu od inženýrských sítí. MČ P5 upřednostňuje výsadby 
stromů do rostlého terénu před výsadbami do podzemních kontejnerů, neboť růst stromů 
v kontejnerech je limitován možností rozvoje kořenového systému těchto dřevin. Současně MČ 
P5 upozorňuje, že je třeba prokázat nekonfliktnost vysazovaných dřevin a umístění sítí, kdy musí 
být garantovány jejich vzájemné odstupy. 
 
Podle příslušného úřadu z vyjádření MČ P5 nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto ani 
není tímto dotčeným správním úřadem požadováno. Příslušný úřad se se všemi požadavky MČ 
P5 ztotožňuje. Uvedené požadavky jsou řešitelné v dalších fázích projektové přípravy.  
 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha má k Oznámení zásadní 
připomínky z hlediska ochrany vod a požaduje záměr posuzovat dle zákona. 
V části nakládání se srážkovými vodami není vyhodnocení provedeno dostatečně, a to zejména 
ve vztahu k § 38 PSP Hospodaření se srážkovými vodami. Nedostatek hodnocení je spatřován 
v odst. 1 písm. b) cit. § 38 PSP, kdy má být prokazatelně vyloučeno i odvádění srážkových vod 
oddílnou kanalizací do povrchových vod. Stavba se nachází v blízkosti ramene Vltavy a 
srážkové vody jsou oddílnou kanalizací vypouštěny do jednotlivé kanalizace, kde dojde k jejich 
následnému znečištění splaškovými vodami. S uvedeným souvisí i požadavky PSP na návrhový 
déšť, množství regulovaně vypouštěných srážkových vod a tedy v přímé souvislosti na objemy 
retenčních a akumulačních nádrží. 
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Příslušný úřad konstatuje, že na uvedené připomínky 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 nepožaduje podrobit záměr dalšímu posuzování dle zákona 
č. 100/2001 Sb. a konstatuje, že oznámení je zpracováno v dostatečném rozsahu pro posouzení 
vlivu záměru na životní prostředí z hlediska ochrany veřejného zdraví.  
 
Podle příslušného úřadu z vyjádření HS HMP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto ani 
není tímto dotčeným správním úřadem požadováno.  
 
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 lze předpokládat, že vliv realizace a 
provozu záměru na kvalitu ovzduší v zájmovém území bude velmi malý. V této souvislosti 
podotýká, že ze strany orgánů ochrany ovzduší budou pro potřeby vlastní realizace (výstavby) 
záměru stanovena opatření zejména na eliminaci prašnosti, a to nejen s ohledem na výše uvedené 
možné 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 je v zájmovém území 
akceptovatelný. 
 
Z hlediska ochrany vod OCP MHMP uvádí, že vytápění je navrženo tepelnými čerpadly typ 
země/voda v kombinaci s plynovými kotli. Předpokládá se cca 81 vrtů do hloubky 120 m. 
Zásobování pitnou vodou bude zajištěno z veřejného vodovodního řadu, záměr vyvolá přeložku 
stávajícího řadu DN 150. Odpadní vody budou odvedeny do veřejné jednotné kanalizace. 
Odpadní vody z gastroprovozu budou tukovou kanalizací svedeny do lapáku tuků. Dle textu 
záměru je v  rámci zpevněných ploch navrženo 7 vodních prvků za účelem zlepšení klima 
v prostoru záměru. Vzhledem k tomu, že některé navržené vodní prvky nebudou zřejmě 
předmětem územního a stavebního řízení, upozorňujeme, že přesto musí být do dokumentací 
v navazujících řízeních zapracovány a následně v plném rozsahu (min. 7 ks) realizovány.  
Dešťové vody budou částečně vsakovány (trávníky) a z objektů budou svedeny do retenční 
nádrže a využívány pro zálivku zeleně - podíl zelených střech je cca 29 %, přebytečné vody 
budou regulovaně odváděny do jednotné kanalizace. 
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Dle ust. § 38 Pražských stavebních předpisů musí být zajištěna minimální retence pro 
regulované odvádění srážkových vod taková, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s z 
hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém. Oznamovatel však vycházel z 
patnáctiminutového deště desetiletého. V dalších stupních projednání záměru je třeba upravit 
výpočty bilance dešťových vod a též přehlednost výpočtů. Ze záměru není úplně patrné, jak 
oznamovatel dospěl k některým vstupním hodnotám.  
V rámci hydrogeologického posudku, který je přílohou oznámení záměru, byl stanoven 
koeficient vsakování kv = 5,1˖10-6 s tím, že vzhledem ke hladině podzemní vody lze využít ke 
vsakování pouze polohy terasových písků (severozápadní hranice území). Vzhledem k tomu, že 
se jedná o plochu, na níž by vsakování vod mohlo ovlivnit základové poměry projektovaných 
budov, bylo na základě inženýrsko-geologického a hydrogeologického posouzení doporučeno 
řešit likvidaci dešťových vod jiným způsobem.  
V oznámení není řešeno, z jakého důvodu není využito blízkosti vodního toku a proč likvidace 
dešťových vod není navržena i formou jejich odvádění do vod povrchových. Lze předpokládat, 
že důvodem nevyužití blízkosti toku jsou sítě uložené v ul. Strakonická avšak nemožnost 
realizace protlaku, jeho případná složitost nebo značná ekonomická nevýhodnost této varianty 
nebyla v oznámení záměru prokázána či doložena. 
V prostoru zamýšleného záměru byla lokalizována místa s vyšší koncentrací znečištění 
v ukazateli NEL, které se však projevuje pouze cca do hloubky 2 m, znečištění podzemních vod 
nebylo zjištěno. Odtěžená zemina bude průběžně vzorkována. Znečištěná zemina bude 
likvidována jako nebezpečný odpad. 
V rámci záměru je navržena nová trafostanice. Pro zajištění náhradního zásobování el. energií 
budou v komplexu instalovány 3 dieselagregáty umístěné uvnitř budov v prostoru parkingu. 
Celkově je oznámení záměru přehledné a výše uvedené nedostatky lze napravit v dalších 
stupních projednání v rámci projektové přípravy. 
 
Podle příslušného úřadu z vyjádření OCP MHMP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto 
ani není tímto dotčeným správním úřadem požadováno. V dalších fázích projektové přípravy je 
prověřit možnost odvádět dešťové vody do povrchových vod. V případě, že toto řešení nebude 
možné, je třeba tuto nemožnost řádně odůvodnit.   

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. 



 
 
 
 

31/32 Č.j. MHMP 1680233/2019 

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 38 listnatých stromů považuje příslušný úřad 
za dostatečné. Další upozornění směřují do dalších fází projektové přípravy, příslušná opatření 
budou zapracována v příslušných dokumentacích. 
 
Úřad městské části Praha 5 ve vyjádření konstatuje, že záměr bude realizován na pozemcích, 
které nejsou součástí zemědělského půdního fondu. Jím chráněné zájmy tedy nejsou dotčeny. 
 
Podle příslušného úřadu z vyjádření OCP MHMP nevyplývá nutnost záměr posuzovat, navíc toto 
ani není tímto dotčeným správním úřadem požadováno. 
 
 
 
 
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 
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 



 
 
 
 

32/32 Č.j. MHMP 1680233/2019 

Rozdělovník: 

• Oznamovatel – oprávněný zástupce  
EKOLA group, spol. s r.o.  IDDS: w863a8d 

• 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 5, starosta, IDDS: yctbyzq 

 
• 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 5, odbor ochrany životního prostředí, IDDS: yctbyzq 

 

• Spis 
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