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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 „Obytný soubor Nové Chabry - fáze H + I“ nepodléhá posouzení vlivů na životní 
prostředí podle zákona. 

 
Identifikační údaje: 
 
1. Název záměru 

Obytný soubor Nové Chabry - fáze H + I 

2. Oznamovatel: 

Nové Chabry Development, s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1, IČO: 02627558 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor ochrany prostředí 
Oddělení posuzování vlivů na životní prostředí 

*MHMPXPF1IZZI* 
MHMPXPF1IZZI 
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3. Oznámení: 

Zpracovatel – Ing. Pavel Beran, Ph.D., držitel platné autorizace ke zpracování dokumentace 
a posudku dle zákona. 
 
Datum zpracování: srpen 2020 
 
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 realizace další fáze výstavby záměru Nové Chabry. V předchozích fázích výstavby 
bylo realizováno, popř. je v současné době ve výstavbě 646 parkovacích stání (dále jen „PS“). 
Předkládaný záměr představuje fázi H, jejíž součástí je celkem 154 PS v suterénních garážích 
a 12 PS na terénu a fázi I, kde je navrženo 164 PS v suterénních garážích a 13 PS na terénu. 
Celkem je součástí záměru 343 PS. 

Fáze H se skládá z 1 bytového domu se 4 nadzemními sekcemi (A, B, C, D) se společným 
dvojpodlažním suterénem a s připojením na inženýrské sítě a komunikace, dále budou realizovány 
zelené plochy. Sekce mají 5 nadzemních podlaží (dále jen „NP“) v konfiguraci 4 + 1 ustupující.  
Ve fázi H je navrženo 120 bytových jednotek. 

Fáze I se skládá z 1 bytového domu se 6 nadzemními sekcemi (E, F, G, H, I, J) se společným 
jednopodlažním suterénem a s připojením na inženýrské sítě a  komunikace, dále budou 
realizovány zelené plochy. Sekce E, G, H a I je navržena se 4 NP (3 + 1 ustupující) a sekce F a J 
je navržena se 3 NP (2 + 1 ustupující). Ve fázi I se předpokládá realizace 124 bytových jednotek. 

Celková zastavěná plocha objekty pro fázi H + I činí 6 777 m2, hrubá podlažní plocha (dále jen 
„HPP“) činí 21 500 m2. Plocha pozemků, na nichž má být umístěn záměr, činí 28 240 m2. 

6. Umístění: 

kraj: hlavní město Praha 
obec: hlavní město Praha 
městská část: Praha – Dolní Chabry 
katastrální území: Dolní Chabry 

Záměr navazuje na předchozí etapy záměry výstavby Nové Chabry. Nově je navržena výstavba 
na pozemcích parc. č. 1374/32, 1374/36, 1374/37, 1374/40, 1374/42, 1374/60, 1374/141, 
1374/151, 1374/243, 1374/294, 1374/303 a 1374/304 v k. ú. Dolní Chabry. 
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7. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry: 

Záměr je navržen jako stavba trvalá. Jedná se o výstavbu 2 bytových domů. Součástí záměru jsou 
rovněž přípojky a přeložky inženýrských sítí, komunikace, chodníky, zpevněné plochy, parkovací 
stání, terénní a sadové úpravy včetně dětského hřiště. 
 
Kumulativní vlivy spočívají především v kumulaci dopravy na dotčené komunikační síti.  
Následně se kumulace dopravních příspěvků odráží v ovlivnění hlukového klimatu a kvality 
ovzduší. Kumulace dopravy je uvažována ve 2 časových horizontech: 
  
Modelový podklad od TSK uvažuje časový horizont po dokončení navržené výstavby roku 2025:  

• Předcházející fáze výstavby obytného souboru Nové Chabry.  
• Výstavba tramvajové trati Kobylisy – Zdiby vč. dvou parkovišť P+R Zdiby a Sedlec 

o celkové kapacitě 1 260 PS.  
• Supermarket Zdiby (Tesco).  
• Goodman Zdiby Logistic Centre. 
• Plánované rozšíření stávajícího letiště Vodochody.  
• MÚK Odolena Voda na dálnici D8.  
• Další záměry v území jsou zohledněny principem postupného naplňování Územního plá-

nu (dále jen „ÚP“). Model připravovaný TSK uvažuje, že až 1/3 ze všech ploch 
definovaných ÚP k zástavbě bude v provozu a generovat dopravu již v krátkodobém 
výhledu 5 let. Významná část takto definovaného růstu dopravy se vztahuje k dalším již 
povoleným či uvažovaným záměrům v území. Takto definovaným nárůstem jsou pak 
v modelu zohledněny veškeré v úvahu připadající záměry v území s dostatečnou rezervou 
(reálně lze předpokládat, že nebude takováto náplň ÚP v daném horizontu realizována). 
Model tedy zohledňuje předpokládaný nárůst dopravy v celé širší oblasti.  

 
Stav dopravy pro výhledový model ÚP (orientačně 2040) je uvažován dle podkladů od IPR hl. m. 
Prahy pro platný výhled ÚP hl. m. Prahy, který počítá s dostavbou komunikační sítě a s naplněním 
rozvojových ploch na území Prahy podle tohoto plánu. Z hlediska dopravní situace je zohledněna 
především výstavba navazující nadřazené komunikační sítě, např. dokončení předpokládaných 
částí Městského a Pražského okruhu, dostavba tzv. Čimického přivaděče.  
 
Z hlediska místních vazeb bude mít na dopravní vazby v území dopad i výstavba Energocentra 
ČEPS, která je plánována v prostoru ul. K Ládví. Dle platného ÚP se předpokládá, že stávající 
stopa ul. K Ládví bude přerušena (dané pozemky budou využity pro výstavbu Energocentra) 
a vedení ul. K Ládví bude převedeno do stopy ul. Dopraváků. Ta se stane veřejnou komunikací 
(v současné době je komunikace v soukromém vlastnictví). Jedná se o strategickou investici 
celoměstského významu, termín realizace však není přesně znám. Z tohoto důvodu je 
předpokládán konzervativní scénář vývoje, kdy v krátkodobém výhledu do roku 2025 není tato 
stavba uvažována. Naopak je následně zohledněna ve vzdálenějším výhledu ÚP, který 
předpokládá i výše uvedenou úpravu komunikační sítě.  
 
Současně jsou do dopravního modelu zaneseny nejenom veškeré známé projekty v širším území, 
ale i celková náplň rozvojových ploch na území hl. m. Prahy. V rámci tohoto modelu jsou tak 
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vyhodnoceny i kumulace se všemi v úvahu připadajícími záměry v území. Výše uvedené 
skutečnosti prokazují, že v dopravně inženýrských podkladech jsou dostatečně vyhodnoceny 
kumulativní dopady se všemi v úvahu připadajícími záměry v okolí, a to i bez ohledu na 
skutečnost, zda jsou tyto záměry taxativně vyjmenovány. 
 
Dopravně inženýrské podklady reprezentuje dopravní studie, která je přílohou Oznámení a kterou 
zpracovala společnost European Transportation Consultancy, s.r.o. v květnu 2020. 
 
Z dopravní studie následně vychází akustické posouzení či rozptylová studie, resp. hodnocení 
vlivů na veřejné zdraví. V rámci odborných studií jsou tak vyhodnoceny kumulativní dopady výše 
uvedených záměrů. 
 
8. Stručný popis technického a technologického řešení: 

Záměrem je realizace 2 bytových domů. Založení objektů je navrženo na pilotách.  
 
Svislá nosná konstrukce jednotlivých bytových domů je navržena v železobetonovém 
monolitickém provedení (stěny a sloupy) pro suterénní část. Nadzemní část bude částečně 
železobetonová a částečně vyzděna z cihelných bloků. Konstrukce výtahové šachty bude 
železobetonová. Vodorovné stropní konstrukce a střecha jsou navrženy jako železobetonový 
monolit. Vnitřní schodiště je navrženo v provedení železobetonový prefabrikát. 
 
Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Konstrukce ploché střechy 
bude železobetonová se systémovým složením jednotlivých izolačních vrstev se zelenou 
střechou. Konstrukce teras a balkónů bude provedena dle systémového složení jednotlivých 
izolačních vrstev s povrchovou vrstvou v keramické, příp. betonové dlažbě. 
 
Okna jsou navržena dřevěná typu Euro, dveřní výplně vchodové budou hliníkové prosklené. 
Vjezdová vrata do parkingu jsou typu rolovací s horizontálními lamelami nebo sekční (zachování 
průjezdného profilu v parkingu min 2,2 m). Obvodové stěny budou zateplené s omítkou případně 
obkladovým materiálem. Zábradlí kombinace plné, kovové a skleněné výplně. 
 
Vytápění objektů a ohřev teplé užitkové vody budou zajišťovat plynové kotelny umístěné 
v jednotlivých bytových domech. 
Fáze H počítá s umístěním kotelny, ve které budou osazeny dva plynové kondenzační kotle, každý 
o jmenovitém tepelném příkonu 285,7 kW. Pro fázi I bude umístěna kotelna o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 752,4 kW. Všechny uvedené plynové kotle splňují parametry 
6. emisní třídy NOX. Odkouření bude vyvedeno nad střechy jednotlivých objektů.  
 
Součástí záměru je připojení na stávající dopravní i technickou infrastrukturu. 
 
Výstavba záměru je předpokládána v termínu 3Q/2021 – 4Q/2023. 
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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 2 obytných domů (fáze H + I), které představují další etapu již 
realizovaných objektů A, B, C, D a E a objektů ve výstavbě (fáze F + G). Záměr vlastní kapacitou 
či rozsahem nedosáhl limitních hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona, jedná se o změnu 
stávajícího záměru.  
 
Dle platného ÚP se dotčené území záměru nachází v zastavitelném území na ploše OB-D – čistě 
obytné se stanoveným kódem míry využití plochy D, část technické infrastruktury se nachází 
v zastavitelném území na ploše s využitím OB-C – čistě obytné se stanoveným kódem míry 
využití plochy C, část dopravní a technické infrastruktury, sadové úpravy včetně požadované 
parkové plochy o rozloze 400 m2 a zařízení staveniště se nachází v zastavitelném území na ploše 
s využitím OV-D – všeobecně obytné se stanoveným kódem míry využití plochy D a plovoucí 
značkou ZP, část zařízení staveniště se nachází v zastavitelném území na ploše s využitím OV-C 
– všeobecně obytné se stanoveným kódem míry využití plochy C.   
 
Přílohou Oznámení je závazné stanovisko Odboru územního rozvoje MHMP (dále jen „úřad 
územního plánování“) č. j. 1217686/2020 ze dne 07.08.2020, ze kterého vyplývá, že záměr je 
v souladu s platným ÚP. Úřad územního plánování se v závazném stanovisku podrobně věnuje 
rovněž podmíněně přípustnému koeficientu podlažních ploch KPPp = 1,1, který je uplatněn 
v ploše OB-D. Úřad územního plánování konstatuje, že byly splněny podmínky pro uplatnění 
KPPp a shledal jej přípustným.  
 
Staveniště bude na veřejnou komunikační síť napojeno v blízkosti ul. Poštova. Staveništní 
doprava bude vedena západně od domů realizovaných ve fázi E na tzv. Západní připojení a dále 
do ul. K Ládví a Ústecká. Západní připojení bude realizováno v rámci výstavby předchozích etap 
F a G.  
 



6/40  

Ve fázi provozu bude veškerá vyvolaná doprava záměrem rovněž realizována výhradně přes 
Západní připojení.  V rámci schváleného řešení předchozích etap F a G bylo dále navrženo fyzické 
přerušení průjezdu na ul. K Beranovu tak, aby bylo zajištěno vhodné přerozdělení intenzit z 
provozu areálu Nové Chabry mezi ul. Kobyliská a K Ládví a nebyla neúměrně zatížena ul. 
Kobyliská. Toto řešení vyplývá i z podmínek realizace předchozích etap záměru. Dalším 
kompenzačním opatřením, které bylo již připraveno v rámci předchozích etap záměru, byla i 
úprava křižovatky Ústecká x K Ládví do podoby světelně řízené křižovatky. Stavba bude 
realizována před dokončením etapy F a G. 
Napojení pro pěší bude realizováno napojením na chodníky realizované v předchozích etapách 
výstavby areálu Nové Chabry. 
 
V období výstavby je v nejnepříznivější etapě prací (z hlediska vyvolané dopravy), což je 
provádění zemních prací, předpokládáno 100 příjezdů a 100 odjezdů těžkých nákladních 
automobilů. Staveništní doprava bude vedena ze staveniště novým Západním připojením na ul.  
K Ládví, která je napojena na ul. Čimická a ul. Ústecká. 
 
Období provozu záměru z hlediska vyvolané dopravy podrobně hodnotí Dopravně inženýrské 
podklady (European Transportation Consultancy, s.r.o., květen 2020) (dále jen „DIP“), které jsou 
přílohou Oznámení. Z DIP vyplývá, že v souvislosti s provozem záměru lze očekávat 400 
příjezdů a 400 odjezdů vozidel za 24 hodin. S ohledem na funkci areálu lze očekávat, že 1 % 
z celkového počtu příjezdů a odjezdů bude tvořit nákladní doprava (drobné zásobování, svoz 
odpadu). 
 
Součástí DIP je posouzení dopadu záměru na kapacitu komunikační sítě. Vzhledem k velmi nízké 
generované dopravě byly hodnoceny jen 2 nejbližší křižovatky, u dalších křižovatek v území je 
přitížení záměrem pod 50 průjezdů za hodinu.  
 
Křižovatka K Ládví x Západní připojení je neřízená styková křižovatka s určením přednosti 
v jízdě. Z kapacitního posouzení vyplynulo, že křižovatka disponuje dostatečnou kapacitou 
i rezervou pro přenesení zátěží od plánovaného záměru. Stupeň kvality dopravy se bude 
pohybovat na úrovni B – dobrá. 
 
Křižovatka Ústecká x K Ládví je ve stávajícím stavu neřízená, v souvislosti s realizací 
předchozích etap záměru bude provedena úprava na světelně řízenou. Z kapacitního posouzení 
vyplynulo, že křižovatka disponuje dostatečnou kapacitou i rezervou pro přenesení zátěží od 
plánovaného záměru. Stupeň kvality dopravy se bude pohybovat na úrovni D – dostatečná. 
 
Celkově kapacitní posouzení prokázala, že realizace záměru je po realizaci Západního připojení 
a přestavby křižovatky Ústecká x K Ládví možná a záměr nezpůsobí zásadní zhoršení dopravní 
situace v území. 
 
Na str. 7 – 8 DIP jsou podrobně vyhodnoceny výhledové dopravní podmínky a možné kumulace 
s ostatními záměry.  Řada významných záměrů je zohledněna již v rámci podkladových dat od 
TSK pro výhledový rok 2025, která byla použita pro sesazení modelu dopravy: 
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• Předcházející fáze výstavby obytného souboru Nové Chabry.  
• Výstavba tramvajové trati Kobylisy – Zdiby vč. dvou parkovišť P+R Zdiby a Sedlec 

o celkové kapacitě 1 260 PS.  
• Supermarket Zdiby (Tesco).  
• Goodman Zdiby Logistic Centre. 
• Plánované rozšíření stávajícího letiště Vodochody.  
• MÚK Odolena Voda na dálnici D8.  

 
Další záměry v území jsou zohledněny principem postupného naplňování Územního plánu (dále 
jen „ÚP“). Model připravovaný TSK uvažuje, že až 1/3 ze všech ploch definovaných ÚP 
k zástavbě bude v provozu a generovat dopravu již v krátkodobém výhledu 5 let. Významná část 
takto definovaného růstu dopravy se vztahuje k dalším již povoleným či uvažovaným záměrům 
v území. Takto definovaným nárůstem jsou pak v modelu zohledněny veškeré v úvahu připadající 
záměry v území s dostatečnou rezervou (reálně lze předpokládat, že nebude takováto náplň ÚP v 
daném horizontu realizována). Model tedy zohledňuje předpokládaný nárůst dopravy v celé širší 
oblasti.  
 
Stav dopravy pro výhledový model ÚP (orientačně 2040) je uvažován dle podkladů od IPR hl. m. 
Prahy pro platný výhled ÚP, který počítá s dostavbou komunikační sítě a s naplněním 
rozvojových ploch na území Prahy podle tohoto plánu. Z hlediska dopravní situace je zohledněna 
především výstavba navazující nadřazené komunikační sítě, např. dokončení předpokládaných 
částí Městského a Pražského okruhu, dostavba tzv. Čimického přivaděče. 
 
Z hlediska místních vazeb bude mít na dopravní vazby v území dopad i výstavba Energocentra 
ČEPS, která je plánována v prostoru ul. K Ládví. Dle platného ÚP se předpokládá, že stávající 
stopa ul. K Ládví bude přerušena (dané pozemky budou využity pro výstavbu Energocentra) 
a vedení ul. K Ládví bude převedeno do stopy ul. Dopraváků. Ta se stane veřejnou komunikací 
(v současné době je komunikace v soukromém vlastnictví). Jedná se o strategickou investici 
celoměstského významu, termín realizace však není přesně znám. Z tohoto důvodu je 
předpokládán konzervativní scénář vývoje, kdy v krátkodobém výhledu do roku 2025 není tato 
stavba uvažována. Naopak je následně zohledněna ve vzdálenějším výhledu ÚP, který 
předpokládá i výše uvedenou úpravu komunikační sítě.  
 
Současně jsou do dopravního modelu zaneseny nejenom veškeré známé projekty v širším území, 
ale i celková náplň rozvojových ploch na území hl. m. Prahy.  
 
V rámci tohoto modelu jsou tak vyhodnoceny i kumulace se všemi v úvahu připadajícími záměry 
v území.  
 
V DIP jsou dostatečně vyhodnoceny kumulativní dopady se všemi v úvahu připadajícími záměry 
v okolí, a to i bez ohledu na skutečnost, zda jsou tyto záměry taxativně vyjmenovány. 
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V DIP bylo hodnoceno 6 časových horizontů, které byly podkladem pro další odborné studie: 
 

• Model 1 – Původní stav – rok 2000 (stará hluková zátěž) 
• Model 2 – Stávající stav – rok 2019 
• Model 3 – Výhled – rok 2025 – bez realizace záměru 
• Model 4 – Výhled – rok 2025 – se záměrem  
• Model 5 – Výhled – naplnění ÚP (2040) – bez záměru 
• Model 6 – Výhled – naplnění ÚP (2040) – se záměrem  

 
Vytápění objektů a ohřev teplé užitkové vody budou zajišťovat plynové kotelny umístěné 
v jednotlivých bytových domech. Fáze H počítá s umístěním kotelny, ve které budou osazeny dva 
plynové kondenzační kotle Buderus, typ Logano Plus KB372-300 o jmenovitém tepelném 
příkonu á 285,7 kW. Pro fázi I bude umístěna kotelna o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
752,4 kW. Kotelna bude vybavena dvojicí kondenzačních kotlů Buderus typ Logano Plus GB402-
395, každý o jmenovitém tepelném příkonu 376,2 kW. Plynové kotle splňují parametry 6. emisní 
třídy NOX. Odkouření bude vyvedeno nad střechy jednotlivých objektů.  
 
Dle údajů map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací, publikovaných Českým 
hydrometeorologickým ústavem (pětiletý průměr 2014 – 2018) dosahují v oblasti umístění zdroje 
průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého (NO2) hodnoty 17,7 μg/m3, poletavého prachu 
frakce PM10 hodnoty 22,8 μg/m3, poletavého prachu frakce PM2,5 hodnoty 16,7 μg/m3, benzenu 
hodnoty 1,1 μg/m3 a benzo(a)pyrenu hodnoty 0,8 ng/m3. U 24hodinových imisních koncentrací 
PM10 je 36. nejvyšší hodnota v úrovni 40,7 μg/m3. Zájmové území lze na základě těchto údajů 
charakterizovat oblast jako mírně imisně zatíženou, v níž nedochází k překračování imisních 
limitů. 
 
Přílohou Oznámení je Rozptylová studie (RNDr. Marcela Zambojová, červen 2020) (dále jen 
„RS“), ve které je posouzena míra vlivu nově navrhovaných zdrojů znečišťování (kotelny, 
vyvolaná doprava) na kvalitu ovzduší. RS počítá jednak samotný imisní příspěvek provozu 
posuzovaného záměru a dále pak také kumulativní imisní příspěvek ve výhledovém roce 2025 
a dále v roce 2040 spolu s navýšenou automobilovou dopravou nesouvisející s řešeným záměrem 
na okolní silniční síti. Hodnocení vlivu škodlivin je zpracováno programem SYMOS´97. 
 
Samostatná kapitola RS je věnována fázi výstavby záměru. V období výstavby budou do ovzduší 
emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do 
ovzduší ve fázi výstavby je problematické. Významný podíl na emisi prachu budou mít 
resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko 
kvantifikovatelných okolnostech. Objem emise sekundární a resuspendované složky prachových 
částic z dopravy závisí také na řadě dalších faktorů, jako je např. množství volné složky na ploše, 
zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným faktorem je vlhkost 
prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších koncentrací sekundární prašnosti se dále 
dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. U stavební činnosti je rozsah vstupních 
faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních koncentrací má 
řádové chyby a tím malou vypovídací schopnost. 
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Dalším zdrojem emisí budou pojezdy nákladních automobilů a stavební mechanizace. 
Z emitovaných škodlivin si v období výstavby zaslouží pozornost částice suspendovaného prachu 
a částečně oxid dusičitý.  
 
Ve fázi výstavby lze očekávat především ovlivnění krátkodobých maximálních koncentrací těchto 
škodlivin. Vzhledem ke složitosti a proměnlivosti fáze výstavby bývají případné výpočty imisních 
koncentrací pouze orientační. Obecně lze na základě zkušeností s výpočty v období výstavby u 
podobných staveb očekávat relativně vysoké příspěvky k maximálním denním maximům PM10, 
které bývají počítány pro nejhorší místní rozptylové podmínky v nejintenzivnější fázi výstavby. 
Hodnoty těchto příspěvků se budou pohybovat na řádové úrovni dvou až tří desítek mikrogramů. 
Jedná se o píkové hodnoty, které odrážejí teoreticky nejhorší možnou situaci. Vypočteny bývají 
pro nejhorší fázi výstavby a nemusejí nastat za nejméně příznivých rozptylových podmínek a 
směru větru. Imisní příspěvek k maximálním imisím navíc nelze jednoduše sčítat s hodnotami 
předpokládaného imisního pozadí. Jedná se každopádně o relativně vysoké hodnoty imisního 
příspěvku bez ohledu na hodnoty imisního pozadí, z čehož vyplývá nutnost v maximální možné 
míře realizovat opatření na snížení emisí prachu.  
 
V RS jsou navržena opatření, která je třeba dodržovat v průběhu výstavby záměru. Dodavatel 
stavby musí zajistit účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních pracích a další 
výstavbě. V případě potřeby je třeba zajistit skrápění plochy staveniště. Dodavatel stavby bude 
zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k 
zařízení staveniště pro celou dobu výstavby.  
Při dodržování opatření proti prašnosti lze dle RS očekávat, že reálný vliv na kvalitu ovzduší 
v období výstavby bude vzhledem ke své časové omezenosti přijatelný. 
 
Pro období provozu byly v RS modelovány přírůstky imisních koncentrací oxidu dusičitého, 
suspendovaných částic PM10, benzenu a benzo(a)pyrenu. Byly modelovány 3 varianty: 
 

• Izolovaný imisní příspěvek provozu posuzovaného záměru.  
• Kumulativní imisní příspěvek provozu záměru a navýšené automobilové dopravy 

nesouvisející s těmito stavbami ve výhledovém roce 2025.  
• Kumulativní imisní příspěvek provozu záměru a navýšené automobilové dopravy 

nesouvisející s těmito stavbami ve výhledovém roce 2040.  
 
Hodnoty imisních příspěvků jsou hodnoceny na imisním pozadí především dle mapy znečištění 
ovzduší ČHMÚ zpracované pro pětileté klouzavé průměry let 2014 až 2018. O hodnotách 
imisního pozadí je dále usuzováno z aktuálních výsledků celoplošného modelu ATEM, popř. 
z výsledků imisních měření.  
 
Pro grafický list mapující imisní pole celé mapované plochy byl výpočet proveden v podrobné 
síti s krokem 19 m ve směru osy X a 18 m ve směru osy Y. Jedná se celkem o 3685 referenčních 
bodů pokrývajících rovnoměrně mapovanou plochu.  
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Příspěvky k imisním koncentracím jsou dále počítány v sedmi referenčních bodech zvolených 
v místech nejbližší obytné zástavby včetně navrhované:  
 
Referenční bod č. 1 bytový dům K Beranovu č.p. 1190  
Referenční bod č. 2 bytový dům K Beranovu č.p. 1192  
Referenční bod č. 3 bytový dům K Beranovu č.p. 1200  
Referenční bod č. 4 výhledová obytná zástavba jižně od OS  
Referenční bod č. 5 rodinný dům Ústecká č.p. 220  
Referenční bod č. 6 projektovaný objekt I (fáze I)  
Referenční bod č. 7 projektovaný objekt D (fáze H)  
 
Výpočet byl proveden vzhledem k charakteru domů v úrovních jednotlivých obytných pater na 
fasádě. 
 
V RS byl zohledněn předpokládaný rozpad dopravy, kdy z celkových 800 pojezdů automobilů za 
24 hodin je uvažováno, že 202 příjezdů/odjezdů generovaných záměrem bude realizováno do ul.  
K Ládví a dále pak ul. Ústeckou směr Dolní Chabry, 550 příjezdů/odjezdů bude realizováno do 
ul. K Ládví a dále pak ul. Ústeckou směr Kobylisy a 48 příjezdů/odjezdů bude realizováno ul.  
K Ládví směrem na Čimice. 
 
Imisní příspěvky znečišťujících látek PM2,5, PM10, NO2 a benzenu k průměrným ročním 
koncentracím byly v referenčních bodech vypočteny v řádu maximálně setin μg/m3, tj.  
v hodnotách, které nezpůsobí překračování průměrných ročních imisních limitů v dotčeném 
území. Nejvyšší imisní příspěvek k maximálním denním koncentracím PM10 byl vypočten v 
hodnotě 0,36 μg/m3. Imisní příspěvek benzo(a)pyrenu z provozu posuzovaného záměru se 
pohybuje na úrovni nejvýše 0,0031 ng/m3. To je úroveň výrazně pod hranicí spolehlivosti (mezí 
detekce) měřicích přístrojů, kterými by případně tyto příspěvky mohly být v reálné situaci 
zjišťovány. 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že vliv záměru na ovzduší bude relativně nízký. V období výstavby 
lze očekávat především zvýšenou prašnost, proto je třeba důsledně dodržovat všechna opatření na 
její zmírnění, která jsou navržena na str. 7 RS a v Oznámení v kapitole D.4. 
 
V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad vyjádření orgánu ochrany ovzduší OCP 
MHMP, ve kterém je závěrem konstatováno, že vliv provozu záměru na stávající kvalitu ovzduší 
bude nízký. 
 
Na základě výše uvedených skutečností došel příslušný úřad k závěru, že navrhovaný záměr 
nebude mít významný negativní vliv na kvalitu ovzduší v dotčeném území. 
 
Součástí Oznámení je Akustická studie (Greif-akustika, s.r.o., 31.07.2020) (dále jen „AS“) jejímž 
předmětem je: 
 

• Posouzení hluku z automobilové dopravy v chráněných venkovních prostorech staveb 
a v chráněném venkovním prostoru. 
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• Posouzení vlivu záměru na stávající chráněnou zástavbu. 
• Posouzení hluku z provozu stacionárních zdrojů (kotelen, vzduchotechniky, garážových 

vrat apod.) v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním 
prostoru. 

• Posouzení hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb. 
 
Pro potřeby AS bylo zvoleno 17 kontrolních bodů (Dále jen „KB“) venkovních prostorů staveb 
(výpis uveden na str. 12 – 13 AS) a 1 KB u chráněného venkovního prostoru (navržené hřiště). 
 
Modelování hluku bylo provedeno výpočtovým programem SoundPlan. Výpočtový model byl 
kalibrován měřením hluku povedeným v lokalitě pro předcházející etapy výstavby obytného 
souboru, při kterém bylo prováděno sčítání dopravy. 
 
Pro posouzení hluku z automobilové dopravy bylo uvažováno 6 výpočtových stavů: 
 

• Stav roku 2000 – stanovení možnosti použití korekce pro starou hlukovou zátěž 
• Současný stav (rok 2019) 
• Stav před realizací záměru (rok 2025) 
• Stav po realizaci záměru (rok 2025) 
• Výhledový stav naplnění ÚP bez záměru (rok 2040) 
• Výhledový stav naplnění ÚP se záměrem (rok 2040) 

 
Pro jednotlivé stavy jsou podrobně popsány uvažované dopravní intenzity (str. 20 – 32).  
 
V AS je provedeno porovnání stavu roku 2000 a současného stavu. Z porovnání vyplývá, že v KB 
15 (rodinný dům č. p. 229), kde jsou v současném stavu překračovány hodnoty standardního 
hygienického limitu pro hluk z dopravy, byl hygienický limit překročen již ve stavu roku 2000 a 
zároveň nedošlo k navýšení o více než 2 dB. V AS je proto uplatněna korekce pro starou hlukovou 
zátěž (dále jen „SHZ“). K uplatnění SHZ je třeba konstatovat, že o možnosti uplatnění SHZ 
rozhoduje příslušný orgán veřejného zdraví, kterým je v tomto případě Hygienická stanice hl. m. 
Prahy (dále jen „HS HMP“). Z vyjádření, které zaslala HS HMP v průběhu zjišťovacího řízení, 
vyplývá, že v daném KB 15 nelze SHZ uplatnit. Dle HS HMP lze problematiku SHZ dořešit 
v dalších fázích projektové přípravy, a to především vzhledem k tomu, že v AS je uvedeno, že 
další navýšení hlukové zátěže v lokalitě po vybudování záměru není možné. Záměr je koncipován 
tak, že v ul. Za pískovnou, kde jsou překročeny hygienické limity hluku, nebude vedena 
staveništní ani obslužná doprava.  
U ostatní stávající zástavby v dotčené lokalitě nejsou ve sledovaných bodech překročeny 
hygienické limity hluku z automobilové dopravy. 
 
Z porovnání vypočtených hladin hluku pro rok 2025 bez záměru/se záměrem vyplývá, že 
realizace záměru nezpůsobí u stávající nadlimitně zatížené zástavby podél ul. Za Pískovnou nárůst 
hluku. U ostatní stávající či právě realizované chráněné zástavby realizace záměru v některých 
bodech způsobí nárůst hluku, zároveň však nedojde k překročení hygienických limitů. U 
navržených bytových domů fáze H + I nebude hluk z automobilové dopravy v chráněných 
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venkovních prostorech staveb překračovat hygienické limity pro den (LAeq,16h = 55 dB) ani pro 
noc (LAeq,8h = 45 dB) s výjimkou východní fasády domů C, D a E a jižní a severní fasády domu 
D. V těchto bodech je však prokázaný převažující hluk z dopravy na komunikacích I. a II. třídy, 
proto je možné použít vyšší hygienické limity pro den (LAeq,16h = 60 dB) pro noc (LAeq,8h = 50 dB). 
Tyto hygienické limity jsou splněny. 
 
Z porovnání vypočtených hladin hluku pro rok 2040 bez záměru/se záměrem vyplývá, že 
realizace záměru nezpůsobí u stávající nadlimitně zatížené zástavby podél ul. Za Pískovnou nárůst 
hluku. U ostatní stávající či právě realizované chráněné zástavby realizace záměru v některých 
bodech způsobí nárůst hluku, zároveň však nedojde k překročení hygienických limitů. U 
navržených bytových domů fáze H + I nebude hluk z automobilové dopravy v chráněných 
venkovních prostorech staveb překračovat hygienické limity pro den (LAeq,16h = 55 dB) ani pro 
noc (LAeq,8h = 45 dB) s výjimkou východní fasády domů C a D a jižní fasády domu D. V těchto 
bodech je však prokázaný převažující hluk z dopravy na komunikacích I. a II. třídy, proto je 
možné použít vyšší hygienické limity pro den (LAeq,16h = 60 dB) pro noc (LAeq,8h = 50 dB). Tyto 
hygienické limity jsou splněny. 
 
Z posouzení hluku z provozu stacionárních zdrojů vyplývá, že při dodržení navržených opatření 
(např. realizace akustických zástěn okolo chladících jednotek apod.) budou plněny příslušné 
hygienické limity. 
 
Samostatnou kapitolou AS je posouzení období výstavby záměru. Pro účely AS bylo hodnoceno 
5 fází výstavby (1. zemní a výkopové práce, inženýrské sítě. 2. pilotáž, 3. hrubá stavba, 4. vnitřní 
stavební, montážní a dokončovací práce, 5. komunikace, terénní a sadové úpravy, kabelové 
inženýrské sítě). Z posouzení vyplynulo, že hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti pro 
čtrnáctihodinovou pracovní dobu je ve všech KB – chráněných venkovních prostorech staveb – 
splněn ve všech fázích výstavby. 
 
AS rovněž posoudila hluk z provozu staveništní dopravy. Byl posouzen nejhorší stav (1. fáze 
výstavby), kdy staveništní doprava bude vedena podél stávajících bytových domů. Při této fázi je 
uvažováno maximálně s průjezdem 200 nákladních vozidel/den. Nejvyšší vypočtená hladina 
hluku ze staveništní dopravy je LAeq,14h = 54,7 dB v KB 17 (bytový dům č. p. 1200). Hluk ze 
staveništní dopravy nebude v chráněných venkovních prostorech staveb překračovat limit pro 
hluk ze stavební činnosti mezi 7 – 21 hodinou (LAeq,14h = 65 dB). Podrobně je situace zachycena 
v přílohách č. 26 a č. 27 AS. 
 
V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad vyjádření HS HMP, kde je konstatováno, 
že navržený záměr je z hlediska hluku z dopravy velmi dobře akceptovatelný.  
 
Z výše uvedených skutečností plyne, že záměr nebude mít významný negativní vliv na akustickou 
situaci v dotčeném území. 
 
Přílohou Oznámení je Posouzení vlivů na veřejné zdraví (RNDr. Marcela Zambojová, srpen 
2020), které hodnotí imisní a hlukovou situaci v nejbližším okolí záměru z hlediska vlivů na 
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veřejné zdraví. Z hlediska vlivu na veřejné zdraví je po provedeném zhodnocení závěrem 
konstatováno, že záměr je v dané lokalitě přijatelný. Je konstatováno, že i při velmi 
konzervativním odhadu lze přes nejistoty uvedené v posouzení předpokládat, že v místech obytné 
zástavby nedojde k významnému navýšení rizika vážných akutních ani chronických zdravotních 
účinků vyplývajících ze změněné imisní i hlukové situace. Závěrem je uvedeno, že lze 
předpokládat, že provoz navrženého záměru nebude mít významný negativní dopad na zdraví 
obyvatel v jeho okolí. 
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. Nejvyšší denní množství pojezdů těžkých nákladních automobilů bude v 1. fázi 
výstavby, kdy je očekáváno 100 příjezdů a odjezdů. V dalších fázích stavby je předpoklad, že 
bude realizováno cca 20 příjezdů a odjezdů za den. Staveništní doprava bude vedena ze staveniště 
novým Západním připojením na ul. K Ládví, která je napojena na ul. Čimická a ul. Ústecká. 
Všechny uvedené komunikace jsou poměrně frekventované a je zřejmé, že záměrem vyvolaná 
staveništní doprava stávající situaci prakticky neovlivní. 
 
Vzhledem k výše uvedenému nelze očekávat významné negativní ovlivnění zdraví obyvatel či 
hmotného majetku vibracemi. 
 
Celková plocha pozemků, na nichž má být realizovaný záměr, je 28 240 m2. V průběhu 70. let 
v dotčeném území probíhala těžba štěrkopísku. Svrchní orniční vrstva přítomných černozemí 
a rovněž níže ležící vrstva matečné horniny černozemí spraš byla skryta a pod kvartérní spraší se 
nacházely těžitelné štěrkopísky Zdibské terasy (fosilní terasa řeky Vltavy). Po ukončení těžby 
byla těžební jáma využita jako skládka odpadu, včetně odpadů, které jsou z dnešního pohledu 
nebezpečné. Po ukončení těžby byl terén zarovnán, ale zpětná rekultivace na zemědělskou půdu 
neproběhla. Důsledkem ukládání odpadů byla kontaminace horninového prostředí a podzemní 
vody těžkými kovy, ropnými látkami a polycyklickými aromatickými uhlovodíky. Těžbou 
cihlářské suroviny, štěrkopísku a ukládáním odpadů byly zasaženy pozemky jižně od navrženého 
záměru Obytný soubor Nové Chabry – Fáze H + I. Plocha pro navržený záměr byla změněna 
stržením ornice a povrchovým uložením odpadů charakteru výkopových zemin, stavební suti.  
Součástí řešeného území jsou tedy pozemky vedené v katastru nemovitostí jako orná půda. Jedná 
se o pozemky parc. č. 1374/36, 1374/42, 1374/243 a 1374/303 v k. ú. Dolní Chabry. Dle údajů 
katastru nemovitostí je příslušnou BPEJ 20100 v I. třídě ochrany. Přirozený půdní pokryv se však 
nachází pouze na části těchto pozemků, které mají výměru cca 4 600 m2. Součástí záměru jsou 
sadové úpravy, po jejichž realizaci se výměra plochy s vegetačním souvrstvím zvýší ze stávajících 
4 600 m2 na 8 529 m2. 
 
Záměr nebude vyžadovat zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 
 
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že vlivem záměru nedojde k významnému negativnímu 
ovlivnění půdy a horninového prostředí. 
 
Oznámení záměru se detailně věnuje posouzení vlivů záměru na krajinný ráz. Místo krajinného 
rázu je vymezené pohledovými bariérami, přes které posuzovaný záměr není pozorovatelný. 
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Navržený záměr je situován na planině tvořené Chaberskou planinou, na kterou na jihozápadě 
navazuje Čimická pláň. Pohledové bariéry tvoří vždy nejbližší zástavba. Nicméně lokalita 
navrženého záměru je pozorovatelná i z větší vzdálenosti z vyvýšených míst například 
z vyvýšeniny na severovýchodě ze vzdálenosti cca 850 m a dále z cca 1200 m vzdálené 
ul. Spořická. Záměr kvůli zalesnění není viditelný z vyvýšeniny Ládví. Ládví však tvoří pozadí 
záměru při pohledu z ul. Spořická v úseku, kde ulice prochází mimo zástavbu. 
Znaky krajinného rázu v místě krajinného rázu jsou pole, rezidenční zástavba starších domů 
a novostavby staveb pro bydlení. Jedná se o běžné znaky krajinného rázu okraje velkoměsta. 
Dalším antropogenním znakem krajinného rázu je nadzemní vysoké napětí a jeho sloupy západně 
a severozápadně od navrženého záměru. Tento antropogenní znak krajinného rázu má negativní 
dopad na estetiku krajiny. Do znaků krajinného rázu v rozšířeném prostoru lze zahrnout vrch 
Ládví. Vzhledem k tomu, že vrch Ládví se nachází v Praze, jedná se o hodnotný znak krajinného 
rázu přírodního charakteru.  
Nejhodnotnějšími znaky krajinného rázu, avšak již za hranicí místa krajinného rázu, jsou Čimické 
údolí, Drahaňské údolí a již mimo Prahu se nacházející údolí Přemýšlenského potoka. Dalším 
velmi hodnotným znakem krajinného rázu je unikátní park areálu Psychiatrické nemocnice 
Bohnice. Tyto jmenované znaky krajinného rázu však nijak vizuálně nekorespondují s navrženým 
záměrem a skutečně se nacházejí daleko za hranicí místa krajinného rázu. 
Pro zdokumentování vlivů záměru na krajinný ráz byla zvolena 2 stanoviště pro pořízení 
dálkových fotografií: 
 

• stanoviště na vyvýšenině na severovýchodě ze vzdálenosti cca 850 m od navrženého 
záměru.  

• stanoviště při ul. Spořická mimo zastavěné území v místě cca 1 200 m severozápadně od 
navrženého záměru.  

 
Nově navržené objekty nepůsobí při dálkových pohledech rušivě vůči znakům krajinného rázu 
a nesnižují estetickou hodnotu krajiny. Ve vzdálených pohledech nevytvářejí pohledové 
horizonty a nepřekrývají pohled na vzdálený vrch Ládví. V lokálním měřítku budou nové objekty 
objemově a výškově odpovídat stávající i právě realizované zástavbě bytových domů Nových 
Chaber. V Oznámení je závěrem konstatováno, že k negativnímu ovlivnění krajinného rázu 
nedojde. 
 
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 1128654/2020 ze dne 24.07.2020). 
 
Navrženým záměrem nejsou dotčeny zvláště chráněná území, významné krajinné prvky ani 
památné stromy. 
 
Navrženým záměrem není dotčen ÚSES. Skladebné prvky ÚSES se v dosahu vlivů stavby 
nenacházejí. 
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Z hlediska vegetačního pokryvu lze na řešených pozemcích rozlišit 4 druhy ploch:  
• Pole  

V roce 2020 bylo pole oseto pšenicí ozimou. Ostatní flóra včetně plevelů byla potlačena 
agrotechnikou a selektivními herbicidy. 

• Plocha postagrárního lada s převahou bylinného porostu  
Jedná se o plochy s navážkami s urovnaným povrchem s běžnou bylinnou skladbou. Na 
okrajích plochy se nacházejí mladé náletové dřeviny s obvody kmínků do 25 cm. 

• Plocha náletových dřevin  
Souvislý porost dřevin se nachází na jižní části pozemku parc. č. 1374/243 v k. ú. Dolní 
Chabry. Povrch terénu v této části pozemku tvoří navážky, které jsou na hromadách, kde 
každá hromada představuje jednu „fůru“ vyklopenou z korby nákladního automobilu. 
Porost sám je přehuštěný, obtížně prostupný. 
Výměra plochy s náletovými dřevinami činí 6 200 m2. Dřeviny dosahují nejčastější výšky 
5 – 7 m. V případě skupiny trnovníku akátu v rámci porostu v jeho severozápadní části 
dosahuje výška jednotlivých stromků 10 m. Obvody kmenů stromů byly zjištěny od 6 cm 
do 45 (výjimečně 50 cm). V rámci porostu nebyl nalezen žádný strom s obvodem kmene 
80 cm a více. Sadovnická hodnota porostu je nízká.  

• Plochy bez porostu 
Plochy bez porostu se nacházejí v západní, severovýchodní a východní části řešených 
pozemků. Jedná se o plochy, které byly před desítkami let zbaveny přirozeného půdního 
pokryvu, zavezeny méně mocnou vrstvou navážek a v současné době jsou využívány jako 
manipulační plocha, provizorní úložiště stavebního materiálu, případně mezideponie 
zemin. 

 
Průzkum lokality z hlediska fauny byl proveden opakovanými návštěvami v průběhu května až 
července 2020. V ploše náletových dřevin a přilehlém poli byly zastiženy běžné druhy obratlovců:  

• Savci: přemnožený hraboš polní, krtek obecný a zajíc polní  
• Ptáci: bažant obecný, holub hřivnáč, hrdlička zahradní, kos černý, pěnkava obecná, straka 

obecná, strnad obecný, sýkora koňadra, vrabec polní, přelet poštolka obecná.  
Drobní pěvci v lokalitě s náletovými dřevinami zjevně hnízdí a nacházejí zde 
potravinovou základnu.  

Zástupci plazů a obojživelníků nebyli zastiženi. 
 
V průběhu zjišťovacího řízení obdržel příslušný úřad vyjádření, ve kterém se uvádí, že na 
plochách dotčených záměrem došlo k četným pozorováním ještěrky obecné, skokana, ropuchy, 
užovky, slepýše a slavíka. V dalším vyjádření je pak uveden očekávaný výskyt ještěrky zední, 
ještěrky zelené, mravence, čmeláka, prokazatelně se pak dle vyjádření v lokalitě vyskytuje slavík.  
 
Příslušný úřad, vzhledem k charakteru lokality, nepředpokládá výskyt zvláště chráněných druhů 
živočichů, a to ani výše vyjmenovaných. Tento předpoklad je potvrzen provedenými pochůzkami 
zpracovatele Oznámení a rovněž provedeným Biologickým průzkumem z roku 2016 (U-24 s.r.o., 
leden 2016), který byl zpracován v rámci Oznámení předchozích etap záměru, přičemž v něm 
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byla z hlediska fauny hodnocena i plocha, na které má být realizován předkládaný záměr. Výše 
uvedení zástupci zvláště chráněných druhů nebyli nalezeni. 
Rovněž v nálezové databázi ochrany přírody zřízené Agenturou ochrany přírody a krajiny České 
republiky není pro tuto lokalitu zaznamenaný výskyt jedinců zvláště chráněných druhů. 
Přestože příslušný úřad nepředpokládá výskyt zvláště chráněných druhů (jejich přítomnost nebyla 
ničím prokázána), doporučuje v dalších fázích projektové přípravy stavby zopakovat průzkum 
lokality se zaměřením se na přítomnost zvláště chráněných druhů uvedených v došlých 
vyjádřeních. 
 
V ploše řešených pozemků se nenachází krajinářsky hodnotný ekosystém. Na části plochy se 
nachází polní ekosystém, který je antropogenně podmíněný a představuje osevní sledy. Spontánní 
existence tohoto ekosystému bez lidských zásahů není možná.  
Na částech pozemků s vegetací se nacházejí ekosystémy v sukcesním stádiu postagrárního lada 
a starší sukcese náletových dřevin. Vzhledem k tomu, že postagrární lado i náletové  dřeviny se 
nenacházejí na přirozeném půdním pokryvu, ale na navážkách, sukcesní vývoj nesměřuje 
k obnovení přirozeného společenství. 
 
Součástí záměru jsou rozsáhlé sadové úpravy. Z celkové plochy pozemků určených pro výstavbu 
o rozloze 28 240 m2 bude zeleň na rostlém terénu činit 13 021 m2, ostatní zeleň poté 5 324 m2. 
Budou ozeleněny střechy objektů. 
 
Vzhledem k charakteru záměru, kdy se jedná o výstavbu obytného souboru na plochách výrazně 
ovlivněných lidskou činností, 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. 
 
Při provozu navrženého záměru budou vznikat splaškové odpadní vody a vody dešťové. 
Recipientem splaškových vod bude splašková kanalizace. Koncepce odvodnění Dolních Chaber 
je oddílnou kanalizací.  Fáze H bude napojena stávající splaškovou kanalizační přípojkou do řadu 
v ul. K Beranovu, která je ukončena revizní šachtou u objektu 28. Pro Fázi I bude prodloužen 
stávající splaškový kanalizační řad DN 300, který je v současnosti ukončen zaslepením potrubí 
v ul. Poštova. 
Navrhované řešení odvedení dešťových vod odpovídá koncepci oddílné stokové soustavy, 
vybudované a projektované v území Chabry. Gravitační dešťová kanalizace je v okolí navrhované 
stavby profilu DN 300 – 400. Pro likvidaci dešťových vod je navrženo přednostně vsakování, 
dále prodloužení stávajícího řadu pro odvodnění části komunikace a využití stávající přípojky. 
 
V severní části bude vybudován vsakovací objekt o celkovém užitném objemu 376 m3. Do tohoto 
objektu bude svedena převážná většina dešťových vod ze střech a teras navrhovaných objektů a 
ze zpevněných ploch. Vzhledem ke vzdálenosti objektů označených 28 a 30 budou střechy těchto 
objektů odvodněny do stávající dešťové kanalizace DN 300 v ul. K Beranovu stávající dešťovou 
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přípojkou DN 200. Přípojka je ukončena revizní šachtou u navrhovaného objektu 28. Pro 
odvodnění prodloužení ul. Poštova v západní části území bude prodloužena stávající dešťová 
kanalizace DN 300. Ta je v současné době ukončena zaslepením potrubí za hranicí upravených 
povrchů. Do nového řadu bude zaústěna jedna uliční vpusť, odvodňující část prodloužení 
komunikace. Zbývající část komunikace nelze gravitačně odvodnit dešťovou kanalizací, proto 
bude v nejnižším místě osazena sorpční uliční vpusť zaústěná do vsakovacího objektu o užitném 
objemu 19,3 m3.  
 
Navržený záměr pozměňuje vodní režim řešených pozemků. Prakticky všechna srážková voda se 
v současném stavu opětovně dostane do atmosféry evapotranspirací. To znamená, že srážková 
voda neproniká hlouběji než do kořenové zóny přítomné vegetace. 
Nově bude srážková voda ze zpevněných a zastavěných ploch odvedena do zasakovacího objektu 
a zasakována v horninovém prostředí pod půdními horizonty. Oproti předchozímu stavu dojde k 
dotaci podzemních vod. Z hlediska vlivů na vody je dotace podzemních vod principiálně vlivem 
příznivým. Redukovaná plocha povodí vsakovacího objektu po zohlednění součinitele odtoku 
činí 0,7 ha. Vzhledem rozsahu řešeného území je však tento příznivý vliv prakticky 
neprokazatelný a neměřitelný.  Vzhledem k přítomnosti starých ekologických zátěží v jižním 
sousedství řešených pozemků bylo zvažováno riziko vyplavování kontaminantů do podzemních 
vod. Avšak riziko kontaminace podzemních vod vyplavováním polutantů bylo vyloučeno, 
protože v místě vsakovacího objektu a jeho těsném sousedství se nenacházejí navážky prostoru 
bývalé těžebny, ale původní horninové prostředí, byť překryté mělkou vrstvou navážek.  
 
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že záměr nebude mít významný negativní vliv na 
povrchové a podzemní vody. 
 
Navržený záměr lze označit za zdroj přímých i nepřímých emisí skleníkových plynů. 
 
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. Potřeba tepla bude realizována plynovými kotli splňujícími parametry 
6. emisní třídy NOX, jejichž celkový emisní tok CO2 bude 531 tun/rok. 
 
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 s výjimkou odvozu komunálního odpadu, 
lehká nákladní doprava bude zastoupena pouze v podobě drobného zásobování. 
 
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 
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v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií a vyhláškou č. 78/2013 Sb., 
o energetické náročnosti budov.  
 
Jako adaptaci na klimatické změny lze chápat navržené sadové úpravy, ty jsou zhodnoceny 
v Oznámení pozitivně, především pak ve vztahu ke zlepšení mikroklimatu v daném území. 
 
Vzhledem k charakteru a kapacitám záměru je zřejmé, že záměr nemůže mít významný negativní 
vliv na klima. 
 
V souvislosti s posuzovaným záměrem budou vznikat odpady ve fázi 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. 
 
Pozemky dotčené záměrem leží mimo památkově chráněné území. Záměr je však zamýšlen na 
území s archeologickými nálezy. Stavebník je povinen umožnit Archeologickému ústavu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.  
 
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 kumulativní vlivy řešeny především s ohledem na dopravu 
v dotčené komunikační síti. Záměry, které byly z hlediska možných kumulací brány v úvahu, jsou 
vyjmenovány v DIP, rovněž tak na str. 3 a 4 tohoto Rozhodnutí. 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 byly 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. 
 
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, 
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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 19.08.2020 obdržel OCP MHMP od oprávněného zástupce oznamovatele záměru společnosti 
LOXIA 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 
27.08.2020 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 (www.cenia.cz/EIA) pod kódem 
PHA1111. 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 27.08.2020. 
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 29.09.2020. 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 srpnu roku 2020 Ing. Pavlem 
Beranem, Ph. D. – držitelem autorizace dle zákona. Podkladem pro vydání rozhodnutí byla rovněž 
vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti 
obdrženým během zjišťovacího řízení.  
V průběhu zjišťovacího řízení bylo příslušnému úřadu doručeno 7 vyjádření. Všechna vyjádření 
byla zaslána ve lhůtě určené zákonem. 
Zpracovatel Oznámení v průběhu zjišťovacího řízení zaslal příslušnému úřadu reakci na 
připomínky uplatněné v rámci obdržených vyjádření. 
 
4. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení: 

 
• hlavní město Praha 

(č. j. MHMP 1479278/2020 ze dne 29.09.2020), 
• městská část Praha – Dolní Chabry 

(vyjádření ze dne 29.09.2020), 
• Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha 

(vyjádření č. j. ČIŽP/41/4515/2020 ze dne 24.09.2020), 
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• Hygienická stanice hlavního města Prahy 
(vyjádření č. j. HSHMP 53375/2020 ze dne 25.09.2020), 

• Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí 
(vyjádření č. j. MHMP 1484327/2020 ze dne 29.09.2020), 

• Magistrát hlavního města Prahy, odbor památkové péče 
(vyjádření č. j. MHMP 1484327/2020 ze dne 16.09.2020), 

• Za LEPŠÍ CHABRY, z.s. 
(vyjádření ze dne 27.09.2020). 
 

5. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení: 
 
Hlavní město Praha (dále jen „HMP“) jako územní samosprávný celek nepožaduje další 
posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb. HMP zároveň upozorňuje na následující problémy, 
doporučení, nedostatky a podmínky: 
 
1. Souhlas hl. m. Prahy s případným provedením záměru „Obytný soubor NOVÉ CHABRY – 
fáze H+I“ je podmíněn souhlasem Odboru územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy 
s navrženým navýšením koeficientu podlažních ploch KPP. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že požadovaný souhlas je doložen v závazném stanovisku odboru 
územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy, které je součástí Oznámení. 
 
2. V předloženém oznámení je zcela nedostatečně zpracován vliv na klima (str. 82, kap. D.1.10. 
Vlivy na klimatické poměry). Je třeba doplnit příspěvek záměru k emisi skleníkových plynů, a to 
ve fázi výstavby i provozu. Návazně na to je třeba kvantifikovat kapacitu sekvestrace uhlíku 
zelení, jež je součástí záměru, a její „výkon“. Z porovnání pak vyplyne případná potřeba účinných 
kompenzačních opatření. Z tohoto hlediska by určitě bylo vhodnější jiné řešení zásobování 
teplem a teplou vodou, například využití tepelných čerpadel. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že vlivy záměru na klima nebudou zcela jistě významně negativní, viz 
str. 18 – 19 tohoto Rozhodnutí. V Oznámení je pak vyhodnocen pozitivní vliv zvýšeného množství 
nově realizované zeleně, která pozitivně ovlivní mikroklima daného území. U záměrů obdobného 
charakteru, kdy se jedná o výstavbu bytového areálu, nelze očekávat významné ovlivnění klimatu, 
ať už pozitivního či negativního. Zpracovatel Oznámení doložil v rámci vypořádání připomínek 
požadovaný výpočet příspěvku k emisi skleníkových plynů, který činí 531 tun/rok. Příslušný úřad 
k tomu dodává, že výpočet emisních toků CO2 ze spalovacích zdrojů je standardně prováděn pro 
vybrané zdroje znečišťování ovzduší v rámci obchodování s povolenkami na emise skleníkových 
plynů, přičemž záměr výstavby tohoto obytného souboru nepatří mezi činnosti uvedené v zákoně 
č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, na které 
se obchodování s povolenkami vztahuje. V rámci vypořádání byla rovněž kvantifikována 
sekvestrace uhlíku zelení. Doložené výpočty podpořily úvahu, že záměr o navržené kapacitě 
nemůže významně negativně ovlivnit klima. Z hlediska možného ovlivnění klimatu je nepochybné, 
že případné použití tepelných čerpadel by jistě vlivy záměru na klima ještě snížilo, nicméně záměr 
tak, jak je navržen není spojen s významně negativními vlivy na klima. Ve vypořádání připomínek 
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je ohledně možného použití tepelných čerpadel konstatováno, že možné použití tepelných čerpadel 
bylo zvažováno, ale s ohledem na možné ovlivnění podzemních vod, resp. s ohledem na 
povětrnostní podmínky v místě, byla jako více přínosná zvolena varianta plynových kotelen. 
 
3. HMP doporučuje využít dešťovou vodu pro zálivku nově vysazených stromů a zeleně. Návrh 
stromů v květináčích nedoporučuje, protože zejména během léta je vysoké riziko přehřátí kořenů 
a následný úhyn stromů. Dále, jelikož se jedná o nově postavené bytové domy, doporučuje HMP 
opětovné využití šedých vod např. pro splachování WC. 
 
Z Oznámení vyplynulo, že většina dešťových vod v území bude likvidována vsakem, jedná se tedy 
o nejlepší možný způsob zacházení s dešťovou vodou. Ze zaslaného vypořádání připomínek 
vyplývá, že v dalších fázích projektové přípravy je uvažováno s využitím dešťové vody i pro zálivku 
(z retenční nádrže o objemu 6 m3). Možný úhyn vysázených stromů je záležitostí následné péče o 
dřeviny. Při řádné péči je tedy výsadba stromů do nádob možná. K doporučení HMP ohledně 
možného využití šedých vod se příslušný úřad přiklání, nicméně záměr, tak jak je navržen 
v Oznámení, je z hlediska zacházení s odpadními vodami akceptovatelný. 
 
4. HMP upozorňuje, že záměr představuje nevyužitou příležitost omezit hlukovou zátěž 
v lokalitě. Podle přiložené studie je hluková zátěž nedosahující hygienický limitů zvýšena a 
nadlimitní se nezmění. Zákonné požadavky jsou tak splněny, ale kvalita života se sníží. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že záměr je z hlediska hluku navržen v souladu s platnou legislativou. 
Z předložené AS vyplývá, že v řadě KB je při porovnání stávajícího a výhledového stavu po 
realizaci záměru hluková zátěž i snížena (až o 7,9 dB, KB6, noční doba, porovnání s rokem 2025). 
Nelze se ztotožnit s paušálním tvrzením, že kvalita života se v důsledku realizace záměru sníží. 
 
5. Ač je dendrologický průzkum avizován v textu, není součástí předloženého oznámení. Nelze 
tedy posoudit rozsah a oprávněnost kácení a stejně tak krajinářské úpravy nejsou specifikovány. 
V dalších fázích přípravy záměru požaduje HMP tyto náležitosti doplnit. 
 
Dendrologické posouzení lokality je uvedeno na str. 57 – 59 Oznámení. Příslušný úřad je 
považuje za dostatečné. Rozsah krajinářských úprav je poté patrný z doložených výkresů, které 
jsou přílohou Oznámení. 
 
6. V přiložených dopravně – inženýrských podkladech je uvedeno, že průměrná hodnota 
obrátkovosti vozidel v již dokončené části areálu se pohybuje okolo hodnoty cca 1,65 obratu na 
byt/24 hodin. HMP doporučuje pro přehlednost doplnit, jaký je u dokončené části areálu obrat 
vozidel na jedno parkovací stání. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že použitá hodnota 1,65 obratu vozidla na byt za 24 hodin sloužila 
k určení vyvolané dopravy záměrem (246 navržených bytů x 1,65 = 406 příjezdů). V DIP byla 
dále provedena kontrola výpočtu přes běžnou obrátkovost u obdobných areálů na PS (345 PS x 
1,15 = 397 příjezdů). Na základě takto učiněných výpočtů bylo stanoveno, že záměr bude 
generovat 400 příjezdů a 400 odjezdů za 24 hodin. V rámci vypořádání připomínek byl zaslán 
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požadovaný koeficient, který činí 1,22 obratu na PS za den. Tento údaj je srovnatelný s údaji 
použitými v DIP. 
 
7. Pro řešení napojení na sítě elektronických komunikací doporučuje HMP zvážit výstavbu 
pasivní infrastruktury, kterou může následně využít více operátorů. V dokumentaci je popsáno 
pouze napojení na spol. Connect plus. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že uvedená připomínka se netýká posuzování vlivů na životní prostředí. 
 
Podmínkou výše uvedeného postoje hl. m. Prahy je zahrnutí všech opatření pro omezení nebo 
kompenzaci vlivů na životní prostředí do případných povolujících rozhodnutí a následná kontrola 
a vymáhání toho, aby tato opatření byla provedena, resp. prováděna. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že navržená opatření pro omezení a kompenzaci vlivů na životní 
prostředí jsou nedílnou součástí záměru. 
 
Městská část Praha – Dolní Chabry (dále jen „MČ“) má za to, že záměr by měl být posuzován dle 
zákona č. 100/2001 Sb., a to zejména ve vztahu k níže uvedeným oblastem, v nichž lze očekávat 
negativní vlivy záměru na životní prostředí: 
 
 
1. Znečištění ovzduší  
V Oznámení není náležitě zohledněno, že záměr má být realizován na území, které přímo sousedí 
se zástavbou městské části drobnými rodinnými domy, a realizace zástavby může mít negativní 
(byť třeba podlimitními) vlivy na toto své okolí.  
Je třeba připomenout, že tyto vlivy působí jak záměr samotný, tak obslužná doprava jím vyvolaná 
(mj. těžkými nákladnými automobily). To však, zejména v souhrnu a v kombinaci s ostatními 
negativními vlivy (zejména hlukem – k tomu viz dále), bude působit narušení pohody bydlení a 
kvality prostředí v obytném území MČ, což však nebylo dosud náležitě popsáno a vyhodnoceno, 
a je třeba toto uvést a vyhodnotit v dokumentaci.  
Z Oznámení navíc vyplývá, že již stávající expozice obyvatel zejména prachem (tuhými látkami) 
či benzo(a)pyrenem je v dotčeném území významná; v některých případech hodnoty oscilují 
kolem imisního limitu. Jedná se navíc o lokalitu se špatnou rozptylovou situací bez dostatečného 
proudění vzduchu.  
Oznámení kromě toho nehodnotí kvalitu ovzduší a vliv na ni všude tam, kde může dojít ke 
zhoršení situace v důsledku provozu daného záměru, tj. včetně hlavních příjezdových tras 
k záměru, tj. včetně obytného území MČ.  
V dokumentaci je třeba vyhodnotit stávající stav a vliv záměru na tuto situaci i v místě obytné 
zástavby MČ, jež bude negativně ovlivněna dopravou, která bude obsluhovat daný záměr (včetně 
vlivů těžké nákladní dopravy v průběhu výstavby záměru, tak v období provozu). 
Z hlediska prašnosti je třeba uvést, že prašnost se může šířit zejména z dopravy, a to jak v průběhu 
výstavby, tak období provozu, což však nebylo řádně hodnoceno, a je třeba toto uvést a vyhodnotit 
v dokumentaci.  
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Příslušný úřad se s vyjádřením neztotožňuje. Předně je třeba uvést, že v lokalitě, do které je záměr 
umisťován, nepanuje špatná rozptylová situace, naopak se jedná o oblast mírně imisně zatíženou, 
v níž nedochází k  překračování imisních limitů. Součástí Oznámení byla RS. Podrobně jsou 
výsledky RS uvedené na str. 8 – 11 tohoto Rozhodnutí. Lze konstatovat, že RS se zabývala vlivem 
záměru na ovzduší v dotčené lokalitě velmi podrobně. Je zřejmé, že RS řešila i území podél 
příjezdových tras k  záměru, což vyplývá mj. z přílohy č. 2 RS, kde jsou uvedené mapy příspěvku 
provozu záměru k  jednotlivým znečišťujícím látkám. Z uvedených map jsou patrné příspěvky 
škodlivin v celém dotčeném území. V Oznámení je řádně pospán jak stávající stav území, tak stav 
po realizaci záměru. Imisní příspěvky znečišťujících látek PM2,5, PM10, NO2 a benzenu 
k průměrným ročním koncentracím byly v referenčních bodech vypočteny v řádu maximálně setin 
μg/m3, tj. v hodnotách, které nezpůsobí překračování průměrných ročních imisních limitů 
v dotčeném území. Nejvyšší imisní příspěvek k  maximálním denním koncentracím PM10 byl 
vypočten v hodnotě 0,36 μg/m3. Imisní příspěvek benzo(a)pyrenu z provozu posuzovaného záměru 
se pohybuje na úrovni nejvýše 0,0031 ng/m3. To je úroveň výrazně pod hranicí spolehlivosti (mezí 
detekce) měřicích přístrojů, kterými by případně tyto příspěvky mohly být v reálné situaci 
zjišťovány. Ohledně prašnosti v období výstavby jsou v RS navržena opatření pro její snížení. Při 
dodržování opatření proti prašnosti lze očekávat, že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období 
výstavby bude vzhledem k své časové omezenosti přijatelný. Ve zjišťovacím řízení bylo prokázáno, 
že záměr nemůže mít významný negativní vliv na ovzduší. 
 
2. Ochrana před hlukem  
To, co bylo uvedeno výše ve vztahu ke znečištění ovzduší, platí stejně tak i ve vztahu k posouzení 
hlukové zátěže.  
Akustická studie konstatuje, že hlukové hladiny se v současné době u dotčené zástavby pohybují 
v rozmezí až k hladině, ve které byly prokázány negativní kardiovaskulární účinky. Zároveň však 
stejná studie uvádí, že se jedná o subjektivní hodnocení a že akustické obtěžování je spíše otázkou 
komfortu než zdravotním ukazatelem. Dále se zde uvádí, že se počet osob silně narušených 
nočním hlukem a silně obtěžovaných celodenním hlukem nenavýší. Stávající etapy záměru jsou 
navíc obtěžovány světlem a hlukem z těsně přiléhajícího Autobazaru AAA Auto, kde se na 
parkovištích pro nabízená vozidla svítí po celou noc a opakovaně dochází ke startování vozidel 
určených k prodeji.  
Oznámení kromě toho nehodnotí hlukovou situaci a vliv na ni všude tam, kde může dojít ke 
zhoršení situace v důsledku provozu daného záměru, tj. u hlavních příjezdových tras, tj. včetně 
obytného území MČ – je třeba vyhodnotit stávající stav a vliv záměru na tuto situaci i v místě 
obytné zástavby MČ, která bude (negativně) ovlivněna dopravou obsluhující daný záměr (včetně 
vlivů těžké nákladní dopravy v období výstavby). I ze samotného oznámení přitom vyplývá, že 
se jedná o území, které je hlukem z dopravy již v současné době zatíženo.  
V území je možno v budoucnu realizovat další obdobné záměry, které by ve svém souhrnu zcela 
zásadně zhoršily akustickou situaci v daném území.  
Skutečná dopravní zátěž na silnicích procházejících MČ bude větší, než je uvedeno v Oznámení, 
s ohledem na výstavbu Městského okruhu, Pražského okruhu a navazujících přivaděčů; 
v dokumentaci je tedy třeba uvést a vyhodnotit vlivy skutečně takové dopravní zátěže, která bude 
přes MČ jezdit.  
Doložená hluková studie nevychází z reálných údajů, a tedy ani její závěry nemohou obstát, když 
skutečná hluková zátěž může být vyšší, než je ve studii deklarováno. Přitom již v současnosti je 
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hluková zátěž hraniční. Lze se důvodně domnívat, že provoz záměru bude mít významný 
negativní dopad na zdraví obyvatel a rovněž podstatně sníží kvalitu bydlení v jeho okolí. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že v AS bylo prokázáno, že vlivy záměru na hluk jsou akceptovatelné. 
U stávající zástavby, kde jsou překročeny hlukové limity, nedojde v souvislost s realizací záměru 
k navýšení hlukové zátěže. To je jednoznačně dáno tím, že v těchto místech nebude vedena 
obslužná doprava, neboť záměr bude na okolní komunikační síť napojen novým Západním 
připojením. V žádném místě nedojde vlivem záměru k  překročení hlukových limitů. Z AS 
jednoznačně vyplývá, že hluková situace byla hodnocena i podél příjezdových tras (období 
provozu i období výstavby), a to včetně obytné zástavby MČ. Mimo tabulek, ve kterých jsou 
uvedeny příslušné hodnoty hluku u 18 KB, jsou přílohou AS i grafické přílohy (celkem 27 listů), 
ze kterých je jasně patrná hluková situace pro jednotlivé výpočtové stavy. Je zcela zřejmé, že jsou 
zahrnuty i příslušné příjezdové cesty a obytné území MČ. 
Ve výhledovém stavu k roku 2025 jsou zahrnuty všechny uvažované záměry v okolí, rovněž tak ve 
výhledovém roku 2040 je zahrnuta i realizace ve vyjádření uváděných dopravních staveb. AS 
zohledňuje budoucí dopravní vazby. Příslušný úřad považuje za prokázané, že vlivem záměru 
nedojde k  významnému negativnímu ovlivnění hlukové situace v lokalitě. 
 
3. Vibrace  
Není vůbec hodnocen vliv vibrací, a to jak v období výstavby vyvolaných stavební a dopravní 
technikou, tak v období provozu vyvolaných obslužnou nákladní automobilovou dopravou, což 
je tedy třeba uvést a vyhodnotit v dokumentaci.  
Doprava těžkých nákladních automobilů je zdrojem vibrací s působením na stavby nacházející se 
v blízkosti komunikací, po nichž by měla být obslužná doprava vedena (tj. včetně obytné zástavby 
MČ). 
 
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. Nejvyšší denní množství pojezdů těžkých nákladních automobilů bude v 1. fázi 
výstavby, kdy je očekáváno 100 příjezdů a odjezdů. V dalších fázích stavby je předpoklad, že bude 
realizováno cca 20 příjezdů a odjezdů za den. Staveništní doprava bude vedena ze staveniště 
novým Západním připojením na ul. K Ládví, která je napojena na ul. Čimická a ul. Ústecká. 
Všechny uvedené komunikace jsou poměrně frekventované a je zřejmé, že záměrem vyvolaná 
staveništní doprava stávající situaci prakticky neovlivní. 
 
4. Ochrana přírody a krajiny  
Záměr může mít podstatný vliv na ochranu přírody a krajiny, což však není též v Oznámení řádně 
zjištěno a vyhodnoceno, a je tedy třeba toto uvést a vyhodnotit v dokumentaci.  
Záměr s sebou nese zábor dosud přírodních ploch, čímž se však Oznámení řádně nezabývá. 
Ačkoli může zástavbou dojít k dotčení, resp. likvidaci biotopů zvláště chráněných druhů 
živočichů (očekávaný výskyt ještěrky zední (Podarcis muralis), ještěrky zelené (Lacerta viridis), 
mravence (Formica sp.), čmeláka (Bombus sp.), mezi prokazatelně se vyskytujícím ptactvem, 
který se v lokalitě Nových Chaber vyskytuje na dvou místech, je slavík, pokud by šlo slavíka 
tmavého, jedná se o ohrožený druh), není tento vliv náležitě vyhodnocen, stejně jako Oznámení 
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nehodnotí to, že záměr se může svými negativními vlivy (hluk, prašnost ad.) dotknout nejen 
biotopů v místě stavby, ale i biotopů okolních. V místě záměru jsou často k vidění skokan zelený, 
ropucha obecná, slepýš. Mezi dalšími druhy zvířat vyskytujících se v místě záměru nebo jeho 
bezprostředním okolí je bažant obecný, zajíc polní, srnec obecný.  
Navíc nebyl proveden průzkum (např. botanik a zoolog, zakopání zemní pasti nebo popis jiné 
metody sledování živočichů), který by v úplnosti zjistil stav daného území z hlediska výskytu 
zvláště chráněných druhů živočichů. Přitom právě biotopy nacházející se na daném místě – 
mozaika biotopů křovin a travinných porostů (byť sukcesního charakteru) – by mohly výskyt 
dalších takových druhů signalizovat.  
Nebyl zpracován podrobný přírodovědný průzkum a hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.  
Není hodnocen ani vliv záměru na sousední krajinářsky a přírodně cennou stromovou alej, která 
v území plní též ekologicko-stabilizační funkce a která by mohla být záměrem negativně 
ovlivněna (z hlediska zdraví a vitality jednotlivých stromů) narušením režimu podzemních vod, 
znečišťujícími látkami apod. V Oznámení rovněž zcela absentuje podrobný dendrologický 
průzkum. Z odkazu na starý dendrologický průzkum dřívějších etap projektu nelze dovozovat, že 
zahrnuje i fázi H+I záměru.  
 
S uvedeným vyjádřením se příslušný úřad neztotožňuje. Záměrem nemůže dojít k  záboru 
přírodních ploch, neboť ty se v dané lokalitě nevyskytují. Ohledně zvláště chráněných druhů 
živočichů lze uvést, že v předmětné lokalitě byl proveden přírodovědný průzkum v roce 2016, 
který přítomnost zvláště chráněných druhů neprokázal. V roce 2020 byly v lokalitě v měsících 
květnu až červenci provedeny pochůzky, které rovněž neprokázaly přítomnost zvláště chráněných 
druhů živočichů. Přestože považuje příslušný úřad za nemožné, aby se v lokalitě, resp. na 6 200 
m2 navážek, porostlých hustou náletovou zelení, vyskytovaly všechny výše jmenované druhy 
živočichů, považuje za relevantní provést v období roku 2021 kontrolní pochůzky, které by se 
zaměřily na výskyt některého z uvedených druhů živočichů. Opětovně je však třeba konstatovat, 
že lokalita nepředstavuje vhodný biotop pro výskyt uvedených zvláště chráněných druhů. 
Podrobný přírodovědný průzkum a hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny skutečně nebyl proveden. Jeho provedení vzhledem k  charakteru záměru a lokalitě není 
důvodné. 
Zmíněná stromová alej se nachází cca 180 m od hranice pozemků stavby a záměrem nebude 
dotčena. Srážková voda bude zasakována do podzemního objektu, který je od aleje vzdálen cca 
350 m. 
Z dendrologického hlediska je lokalita popsána dostatečně, a to na str. 57 – 58 Oznámení. 
 
5. Ochrana krajiny (krajinného rázu a kulturní krajiny)  
Záměr je navrhován v místě dosud nezastavěném, což s sebou nese zástavbu dosud volné krajiny. 
V Oznámení je přitom vliv záměru na krajinný ráz bagatelizován, ačkoli výška záměru a jeho 
objemový a plošný rozsah mohou negativně ovlivnit ráz krajiny, v tomto místě dosud nezastavěné 
a navazující na zemědělsky využívanou krajinu mezi Čimicemi a MČ, téměř venkovského 
charakteru. Vliv záměru na krajinný ráz není řádně vyhodnocen, a je tedy třeba toto uvést a 
vyhodnotit v dokumentaci.  
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Příslušný úřad konstatuje, že vlivům záměru na krajinný ráz byla v Oznámení věnována náležitá 
pozornost. V Oznámení byly mj. doloženy dálkové pohledy, které jednoznačně prokazují, že 
nedojde k  ovlivnění krajinného rázu. 
 
6. Vliv na biologickou rozmanitost a příspěvek ke klimatické změně  
Vliv na biologickou rozmanitost a příspěvek ke klimatické změně je v Oznámení vyhodnocen 
velmi málo. 
Oznámení záměru neobsahuje údaje o tom, jak je v rámci předkládaného záměru řešeno udržitelné 
využívání přírodních zdrojů a ovlivnění druhů a ekosystémů, jejich zábor (resp. zábor jejich 
stanovišť v případě druhů) nebo znečišťování záměrem, opatření k rozvíjení tzv. zelené a modré 
infrastruktury (např. propojující prvky a plochy zeleně s vodními plochami včetně využití ploch 
objektů, zadržování a zasakování nebo využívání srážkové vody, aj.), příp. další opatření k 
podpoře biodiverzity, a to především ve vztahu k relevantním cílům Strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti a Strategie ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016 – 
2025.  
Vlivy záměru je nutno hodnotit i z hlediska předpokládaných vlivů změny klimatu a zohlednit 
tento vývoj v návrhu kompenzačních opatření a opatření k prevenci, vyloučení a snížení 
případných nepříznivých vlivů, zejména ve vztahu k cílům a opatřením Politiky ochrany klimatu 
v ČR, cílům Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a cílům Národního 
akčního plánu adaptace na změnu klimatu  
Oznámení neobsahuje údaje o tom, jak je v rámci návrhu provedení záměru řešena jeho 
energetická náročnost a účinnost, mimo jiné s ohledem na přímé či nepřímé emise skleníkových 
plynů (CO2, N2O, CH4 či jakékoliv jiné skleníkové plyny ve smyslu Rámcové úmluvy OSN 
o změně klimatu), využití obnovitelných zdrojů energie a opatření ke snižování emisí či zlepšení 
energetické, provozní či logistické efektivity.  
Z Oznámení není zřejmé, jak je či není dotčené území schopno přizpůsobit se změně klimatu 
a jaké případné dopady z této schopnosti či neschopnosti plynou pro posuzovaný záměr (např. 
zastínění a klimatizace budov, odolnost stavebních materiálů vůči extrémním teplotám, 
dostupnost vody v období sucha v kontextu vývoje změny klimatu apod.). Opatření, která mají 
potenciál adaptace na změnu klimatu, jsou například zvýšení ploch zeleně i s ohledem na funkci 
stínění zpevněných a zastavěných ploch, realizace větrolamů a protierozních opatření, udržitelné 
hospodaření a nakládání s vodou (retence, zasakování či využívání srážkových vod, přeměny 
nepropustných ploch na propustné, úsporná opatření).  
 
Z Oznámení je zřejmé, že záměrem nebudou dotčeny funkční přirozené ekosystémy, nedojde 
rovněž k  záboru žádných přírodních stanovišť. Biodiverzita se realizací záměru prakticky 
nezmění.  
Navržený záměr lze označit za zdroj přímých i nepřímých emisí skleníkových plynů. 
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. Potřeba tepla bude realizována plynovými kotli splňujícími parametry 6. emisní 
třídy NOX. 
Záměr bude představovat nárůst intenzit dopravy v území způsobený zdrojovou a cílovou 
dopravou, který však významně neovlivní celkovou dopravní zátěž v řešeném území. Záměr 
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současně nebude generovat těžkou nákladní dopravu s výjimkou odvozu komunálního odpadu, 
lehká nákladní doprava bude zastoupena pouze v podobě drobného zásobování. 
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. Ve vyjádření jsou uvedena opatření, která mají potenciál adaptace na změnu klimatu 
(zvýšení ploch zeleně i s ohledem na funkci stínění zpevněných a zastavěných ploch, realizace 
větrolamů a protierozních opatření, udržitelné hospodaření a nakládání s vodou -  retence, 
zasakování či využívání srážkových vod, přeměny nepropustných ploch na propustné, úsporná 
opatření). K tomu je třeba uvést, že tato opatření budou v souvislosti se záměrem realizována – 
dojde k  navýšení ploch zeleně, bude zlepšeno hospodaření s vodou v území (zasakování vod 
v místě). Opatření v podobě větrolamů se netýká zastavěných území, větrolamy je smysluplné 
realizovat v otevřeném území.   
Dle příslušného úřadu je záměr tak, jak je navržen z hlediska vlivů na klima akceptovatelný 
a klima významně negativně neovlivní. 
 
7. Další vlivy  
MČ upozorňuje, že je třeba dopracovat dopravní napojení obytného souboru a jeho adekvátní 
podíl veřejného vybavení (zajištění předškolní a školní výchovy obyvatel) jako součást 
plnohodnotného obytného území. Předpokládaná kapacita obytného celku je cca 724 obyvatel.  
Prakticky stoprocentní naplněnost všech mateřských škol a základní školy v MČ znamená 
alarmující deficit již v současném stavu. Oznámení nijak neřeší, jakým způsobem bude zajištěna 
péče o děti předškolního věku a základní školní docházka.  
Oznámení by se rovněž mělo zaměřit na body, které bezprostředně nesouvisí s posuzováním vlivů 
na ŽP, ale zajistí do budoucna kvalitní fungování projektu – chodníky, sadové úpravy, případně i 
lepší kotelny (s lepšími emisními parametry), vodní prvky na ochranu klimatu apod.  
 
Příslušný úřad konstatuje, že dopravní napojení je v Oznámení řešeno. Realizace Západního 
připojení je podmínkou možné realizace záměru, neboť jím je vedena staveništní i obslužná 
doprava.  
Řešení nedostatečné občanské vybavenosti není předmětem zjišťovacího řízení. 
Sadové úpravy jsou v této fázi projektové přípravy řešeny dostatečně. V Oznámení jsou navrženy 
plynové kotelny splňující parametry 6. emisní třídy NOX. Z hlediska plynových kotelen se jedná 
o nejlepší možné řešení. Příslušný úřad se ztotožňuje s názorem, že realizace vodních prvků by 
měla na mikroklima v území pozitivní vliv, zároveň s tím dodává, že navržený záměr, vzhledem 
ke svému charakteru a kapacitě, nemůže mít významně negativní vliv na klima. 
 
8. Vlivy na denní osvětlení sousedních objektů  
Z posouzení záměru nevyplývá, zda budou dodrženy vzájemné odstupy jednotlivých budov 
obytného souboru a jaký budou mít vliv na denní osvětlení sousedních objektů. 
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V Oznámení je doložena studie denního osvětlení, ve které je posouzeno zastínění okolních 
objektů, u kterých může být potenciálně největší vliv navrhované výstavby na kvalitu denního 
osvětlení. Z výsledků studie vyplývá, že na fasádách posuzovaných objektů nedojde vlivem 
navrženého záměru ke snížení hodnot činitele denní osvětlenosti pod 32 % (požadavek ČSN 73 
0580-1). 
 
Dále MČ uvádí: 
a) Oznámení neřeší a neobsahuje hodnocení variant záměru ve vztahu ke kapacitě a umístění 
záměru, tj. zejména varianty realizace zamýšleného záměru v menším rozsahu či na jiném místě, 
zejména na místech již urbanizovaných či již zasažených průmyslovou činností nebo na místech 
navazujících na již existující výrobní či obdobné areály (nikoli na místě dosud nezastavěném – 
ve volné krajině). Dále je třeba uvést, že není řádně hodnocena varianta neprovedení záměru – 
nulová varianta (viz § 5 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.) – chybí tedy porovnání variant provedení 
záměru a varianty stavu území bez provedení záměru.  
 
Záměr byl v souladu se zákonem předložen invariantně, v Oznámení jsou jednotlivé složky 
životního prostředí hodnoceny ve smyslu změny stavu (realizace záměru vs. nerealizace záměru). 
Dle § 6 odst. 4 zákona je variantní řešení v případě Oznámení třeba navrhnout pouze v případě, 
že se jedná o záměr dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona, což není případ navrženého záměru.  
 
b) Vlivy záměru nejsou vyhodnoceny ve vztahu k jeho kapacitě, a je tedy třeba toto uvést 
a vyhodnotit v dokumentaci. Tvrzení uvedené v Oznámení, že (maximální) možná kapacita 
nebude využita (koeficient podlažních ploch podmíněně přípustný), není rozhodné, neboť vlivy 
záměru je nutno popsat a vyhodnotit ve vztahu k celkové reálně možné kapacitě záměru. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že vlivy záměry byly vyhodnoceny mj. ve vztahu k  jeho kapacitě. 
Uvedené tvrzení ohledně nevyužití maximální kapacity je vztaženo k  posouzení souladu záměru 
s ÚP.  Reálná kapacita záměru (navržené kotelny, počet PS, potažmo vyvolaná doprava atd.) byly 
řádně vyhodnoceny.   
  
c) V Oznámení nejsou nikterak popsány kumulativní vlivy záměru s vlivy některých existujících 
a zejména plánovaných záměrů v okolí, např. Městský okruh, Pražský okruh a na jeho výstavbu 
navazující Čimický přivaděč, zkapacitnění Letiště Václava Havla.  
 
V Oznámení jsou naprosto dostatečně popsány možné kumulativní vlivy s existujícími či 
připravovanými záměry (viz výše v textu Rozhodnutí). S výjimkou Letiště Václava Havla jsou ve 
vyjádření uvedené záměry výslovně uvedeny v DIP. Ohledně Letiště Václava Havla lze 
konstatovat, že vzhledem k  lokalizaci záměru a lokalizaci letiště nelze uvažovat s relevantním 
kumulativním vlivem. 
 
I s ohledem na požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU, o posuzování 
vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí, je tedy nutné úplné 
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posouzení daného záměru, který může mít významné vlivy na životní prostředí v místě záměru 
i jeho širším okolí, dle zákona č. 100/2001 Sb.  
Z výše uvedených důvodů MČ požaduje, aby předmětný záměr byl posuzován podle zákona 
č. 100/2001 Sb. (aby podléhal posouzení vlivů záměru na životní prostředí dle tohoto zákona), tj.  
aby byla zpracována, respektive doplněna dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní 
prostředí, která mj. posoudí komplexně všechny vlivy navrhovaného záměru (zejména ve vztahu 
k výše uvedeným oblastem), jakož i varianty záměru (včetně varianty jeho neprovedení); další 
projednávání podle zákona č. 100/2001 Sb. rovněž bude garantovat, že záměr bude fundovaně 
oponován nezávislým odborníkem – zpracovatelem posudku. 
 
Dle příslušného úřadu bylo v rámci zjišťovacího řízení prokázáno, že záměr nemůže mít významný 
negativní vliv na životní prostředí, a tudíž záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí 
podle zákona. 
 
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha (dále jen „ČIŽP“) nemá 
k Oznámení žádné připomínky. 
 
Podle příslušného úřadu z vyjádření ČIŽP nevyplývá nutnost záměr posoudit, navíc toto ani není 
tímto dotčeným správním úřadem požadováno. 

Hygienická stanice hl. m. Prahy (dále jen „HSHMP“) konstatuje, že Oznámení je zpracováno 
v dostatečném rozsahu pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí z hlediska ochrany 
veřejného zdraví. V rámci řešeného území není dle předloženého Oznámení předpoklad 
negativního vlivu záměru na veřejní zdraví. HSHMP nepožaduje podrobit záměr dalšímu 
posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.  
HS HMP dále uvádí, že součástí Oznámení je akustická studie č. Z200258-01, kterou vypracoval 
v červenci 2020 Ing. Ondřej Smrž, Greif-akustika, s.r.o., Kubíkova 12, Praha 8. Studie posuzuje 
hluk z automobilové dopravy, vliv záměru na stávající chráněnou zástavbu, hluk z provozu 
stacionárních zdrojů (kotelen, vzduchotechniky, garážových vrat, chlazení), hluk ze stavení 
činnosti. Při instalaci chladících jednotek budou realizovány akustické zástěny okolo chladících 
jednotek. Hluk v období výstavby při dodržení navržených opatření nebude nadlimitní.  
Na základě vypočítaných hladin hluku lze konstatovat, že realizace záměru nezpůsobí u okolní 
nadlimitně zatížené zástavby podél komunikace Za Pískovnou nárůst hluku. U ostatní stávající 
a právě realizované chráněné zástavby realizace záměru sice v některých bodech způsobí nárůst 
hluku, zároveň však nedojde k překročení hygienických limitů.  
U navržených domů Nové Chabry – fáze H, I nebude hluk z automobilové dopravy v chráněných 
venkovních prostorech staveb překračovat nižší hodnoty hygienického limitu pro denní ani noční 
dobu. Výjimkou jsou východní fasády domů C, D a jižní fasáda domu D. V těchto bodech je 
prokázáno, že zde je převažující hluk z dopravy na komunikacích I. a II. tříd a lze proto uvažovat 
vyšší hygienické limity pro (LAeq,16h = 60 dB) a noční dobu (LAeq,8h = 50 dB).  
Ve výpočtovém bodě KB15 v úrovni 1.NP je uvažována SHZ (výpočet SHZ je řešen pro celkovou 
situaci vlivu komunikací I. a II. třídy a komunikací III. třídy, ač např. v uvedeném bodě je 
rozhodujícím zdrojem hluku komunikace III. třídy). Toto pochybení a případnou nápravu lze 
provést v územním řízení, neboť studie konstatuje nemožnost dalšího zatížení lokality po 
vybudování záměru.  
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Ze skutečností prokázaných akustickou studií vyplývá, že navržený záměr je z hlediska hluku 
dopravy velmi dobře akceptovatelný.  
Součástí Oznámení je dále rozptylová studie, kterou vypracovala v červnu 2020 RNDr. Marcela 
Zambojová, Hruškovská 888, Praha 9, IČ: 86574426. Předmětem studie je posouzení míry vlivu 
navrhovaných zdrojů znečišťování na kvalitu ovzduší. Novými zdroji znečišťování jsou dvě 
plynové kotelny a vyvolaná automobilová doprava realizovaná na parkovacích stáních 
v podzemních nuceně větraných garážích i na parkovacích stáních na terénu a doprava na 
příjezdových obslužných i veřejných komunikacích. Na základě výsledků rozptylové studie lze 
konstatovat, že imisní příspěvky řešeného záměru i v kumulaci s navýšenou intenzitou 
automobilové dopravy v řešené lokalitě k průměrným ročním koncentracím oxidu dusičitého, 
částic PM10 i PM2,5, benzenu i benzo(a)pyrenu nezpůsobí překročení příslušných platných 
imisních limitů pro roční průměr těchto škodlivin. 
Dále byla předložena studie denního osvětlení, kterou vypracoval v srpnu 2020 Martin Stárka, 
Dalea s.r.o., Zárubova 510/9, Praha 4, IČ: 26706296. Objekty v zájmu HSHMP nebudou z tohoto 
hlediska dotčeny.  
Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že realizace záměru „Obytný soubor Nové 
Chabry – fáze H + I“ nebude mít žádné negativní vlivy na životní prostředí a nedojde ke zvýšení 
zdravotního rizika ve smyslu ohrožení zdraví obyvatel v okolí. 
 
Podle příslušného úřadu z vyjádření HS HMP nevyplývá nutnost záměr posoudit, 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 OCP MHMP nemá k záměru připomínky.  
Seznam pozemků včetně BPEJ a popisu skutečného stavu pozemků náležejících do zemědělského 
půdního fondu jsou popsány na str. 24 předloženého Oznámení 
 
Z hlediska lesů a lesního hospodářství OCP MHMP nemá připomínky, záměrem nejsou dotčeny 
pozemky určené k plnění funkcí lesa, ani pozemky do 50 m od lesa. 
 
Z hlediska nakládání s odpady OCP MHMP upozorňujeme, že na str. 41 je chybně uvedena 
povinnost ohlašování evidence odpadů. OCP MHMP upozorňuje, že pouze původce má 
povinnost ohlašovat každoročně k 15. únoru následujícího roku jen tehdy, pokud produkuje nebo 
nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami 
ostatních odpadů. Oprávněná osoba má povinnost vždy podat pravdivé a úplné hlášení o druzích, 
množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů, pokud v daném roce 
nakládá s odpady.  
Na str. 42 je zřejmě omylem v souvislosti s limity znečištění zeminy uvedena 
vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady namísto vyhl. č. 294/2005 Sb., o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 
vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
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Dále OCP MHMP upozorňuje, že pro zářivky a jiný odpad obsahující rtuť je ve 
vyhl. č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, uveden kód 20 01 21*. 
 
Z hlediska ochrany ovzduší OCP MHMP konstatuje, že plynová kotelna fáze I s příkonem nad 
300 kW je dle zákona o ochraně ovzduší kategorizována jako vyjmenovaný zdroj znečišťování 
ovzduší, uvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší pod kódem 1.1.  
Dle údajů map klouzavých pětiletých průměrů imisních koncentrací, publikovaných Českým 
hydrometeorologickým ústavem (pětiletý průměr 2014 – 2018) dosahují v oblasti umístění zdroje 
průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého (NO2) hodnoty 17,7 μg/m3, poletavého prachu 
frakce PM10 hodnoty 22,8 μg/m3, poletavého prachu frakce PM2,5 hodnoty 16,7 μg/m3, benzenu 
hodnoty 1,1 μg/m3 a benzo(a)pyrenu hodnoty 0,8 ng/m3. U 24hodinových imisních koncentrací 
PM10 je 36. nejvyšší hodnota v úrovni 40,7 μg/m3. Zájmové území lze na základě těchto údajů 
charakterizovat jako oblast jako mírně imisně zatíženou, v níž nedochází k překračování imisních 
limitů. 
Pro potřeby hodnocení záměru byla předložena rozptylová studie, kterou zpracovala 
RNDr. Marcela Zambojová, se sídlem Hrušovská 888, 190 12 Praha 9, držitelka osvědčení 
o autorizaci ke zpracování rozptylových studií vydaným rozhodnutím MŽP pod č. j. 3500/740/03 
ze dne 1. 12. 2003 ve znění č. j. 599//820/10/KS ze dne 18. 2. 2010. Rozptylová studie byla 
zpracována v červnu 2020. 
V rozptylové studii byly do výpočtu imisního příspěvku výstavby předmětného záměru započteny 
generovaná automobilová doprava, příspěvek plynových kotelen a fáze výstavby. Příspěvky 
k imisním koncentracím byly vypočítány v pravidelné síti bodů v místech nejbližší stávající 
i navrhované obytné zástavby. Imisní příspěvky znečišťujících látek PM2,5, PM10, NO2 a benzenu 
k průměrným ročním koncentracím byly v referenčních bodech vypočteny v řádu maximálně 
setin μg/m3, tj. v hodnotách, které nezpůsobí překračování průměrných ročních imisních limitů 
v dotčeném území. Nejvyšší imisní příspěvek k maximálním denním koncentracím PM10 byl 
vypočten v hodnotě 0,36 μg/m3. Imisní příspěvek benzo(a)pyrenu z provozu posuzovaného 
záměru se pohybuje na úrovni nejvýše 0,0031 ng/m3. To je úroveň výrazně pod hranicí 
spolehlivosti (mezí detekce) měřicích přístrojů, kterými by případně tyto příspěvky mohly být 
v reálné situaci zjišťovány.  
Při vlastním provozu záměru lze očekávat emise znečišťujících látek na nízké úrovni, které budou 
způsobeny vyvolanou automobilovou dopravou a provozem plynových kotelen. Malý vliv je 
možné očekávat v období realizace záměru (výkopové práce, doprava materiálů, stavební práce 
atd.). Stavební plochy a činnosti představují v současné době hlavní skupinu plošných zdrojů 
prašnosti. OCP MHMP proto upozorňuje, že v průběhu vlastní stavební činnosti je nutné 
aplikovat opatření ke zmírnění dopadu na kvalitu ovzduší, která povedou ke snížení prašnosti 
v předmětné lokalitě. Po prostudování předložených podkladů OCP MHMP konstatuje, že vliv 
provozu záměru na stávající kvalitu ovzduší bude nízký a nevyžaduje další posouzení v rámci 
procesu EIA.  
 
Z hlediska ochrany přírody a krajiny OCP MHMP konstatuje, že k Oznámení nemá připomínky. 
Řešené území není součástí zvláště chráněných území, ani se jej nedotýkají kterékoli z dalších 
faktorů chráněných dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
Oznámení záměru „Obytný soubor Nové Chabry – Fáze H+I“ zpracované Ing. Pavlem Beranem, 
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Ph.D. v srpnu 2020 neuvádí výskyt jedinců zvláště chráněných rostlinných nebo živočišných 
druhů. V Nálezové databázi ochrany přírody zřízené Agenturou ochrany přírody a krajiny České 
republiky není pro tuto lokalitu zaznamenaný výskyt jedinců zvláště chráněných druhů. 
Vzhledem k charakteru lokality (plocha tvořená převážně navážkami) odbor ochrany prostředí 
Magistrátu hl. m. Prahy výskyt zvláště chráněných druhů ani nepředpokládá. Zájmy OCP MHMP 
tedy nejsou dotčeny. 
 
Z hlediska ochrany vod OCP MHMP uvádí, že součástí záměru jsou mj. přípojky a přeložky 
inženýrských sítí, komunikace, chodníky, zpevněné plochy, parkovací stání, čisté terénní 
a sadové úpravy, vč. dětského hřiště, oplocení, opěrné stěny, pergoly, lavičky a drobná 
architektura. Samotné bytové domy budou vybudovány jako vyzdívané železobetonové skeletové 
konstrukce. Vytápění objektů bude zajištěno v nových plynových kotelnách. Odvodnění bude 
zajištěno prostřednictvím oddílného systému kanalizace. Splašková kanalizace bude pro fázi H 
využita stávající a pro Fázi I bude prodloužen stávající kanalizační řad. Navrhované řešení 
odvedení dešťových vod odpovídá koncepci oddílné stokové soustavy vybudované a 
projektované v území Dolních Chaber. Gravitační dešťová kanalizace je v okolí navrhované 
stavby vybudována v profilu DN 300 – 400. Pro likvidaci dešťových vod je navrženo přednostně 
vsakování, dále prodloužení stávajícího řadu pro odvodnění části komunikace a využití stávající 
přípojky. Po dohodě se správcem kanalizace byla stanovena hodnota maximálního odtoku 
dešťových vod z území, která odpovídá požadavkům nařízení č. 10/2016 Sb. HMP, kterým se 
stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním 
městě Praze (pražské stavební předpisy) a činí 10 l/s.ha neredukované plochy. Dle 
hydrogeologického posudku byl na základě provedené vsakovací zkoušky stanoven koeficient 
vsaku ve vyhloubeném vrtu koeficient vsaku kv = 1,56.10-5 m/s. Z tohoto posouzení vychází návrh 
vsakovacího objektu o celkovém užitném objemu 376 m3. Do tohoto objektu bude svedena 
převážná většina dešťových vod ze střech a teras navrhovaných objektů a ze zpevněných ploch. 
Vzdálenější objekty označené 28 a 30 budou odvodněny do stávající dešťové kanalizace DN 300 
v ul. K Beranovu stávající dešťovou přípojkou. Pro odvodnění prodloužení komunikace Poštova 
v západní části území bude prodloužena stávající dešťová kanalizace DN 300. Do prodlouženého 
řadu bude zaústěna jedna uliční vpusť, odvodňující část prodloužení komunikace. Zbývající část 
komunikace nelze gravitačně odvodnit dešťovou kanalizací, proto bude v nejnižším místě 
osazena sorpční uliční vpusť zaústěná do vsakovacího objektu o užitném objemu 19,3 m3. 
Vsakovací objekt bude tvořen prefabrikovanými bloky, které umožňují vsakovat akumulovanou 
dešťovou vodu. Vsakovací objekt je dostatečně dimenzován a nebude vybaven bezpečnostním 
přepadem. Vzhledem k předpokládané přítomnosti starých ekologických zátěží v blízkosti 
záměru bylo zvažováno riziko vyplavování kontaminantů do podzemních vod. Riziko 
kontaminace podzemních vod vyplavováním polutantů však bylo vyloučeno, protože v místě 
vsakovacího objektu a jeho blízkosti se nenacházejí potenciálně kontaminované navážky, ale 
původní rostlé horninové prostředí. Stavba se nenachází v blízkosti vodních toků a není situována 
ani ve stanoveném záplavovém území. 
 
K Oznámení záměru nemá OCP žádné připomínky a z hlediska ochrany vod nepožaduje další 
projednávání v navazujících stupních procesu EIA. 
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Podle příslušného úřadu z vyjádření OCP MHMP nevyplývá nutnost záměr posoudit, navíc toto 
ani není tímto dotčeným správním úřadem požadováno. Uvedená upozornění z hlediska 
odpadového hospodářství jsou řešitelná v dalších fázích projektové přípravy. Z hlediska ochrany 
ovzduší je uplatněn požadavek na aplikování opatření ke zmírnění dopadu výstavby záměru na 
kvalitu ovzduší, která povedou ke snížení prašnosti v předmětné lokalitě. Opatření jsou 
v Oznámení navržena v kapitole D.4, resp. v RS na str. 7 a je tedy počítáno s jejich aplikací.  
 
Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „OPP MHMP“) sděluje, že pozemky 
dotčené záměrem leží mimo památkově chráněné území ve smyslu ustanovení § 14 odst. 2 zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Záměr je zamýšlen na území s archeologickými nálezy 
a stavebník má tedy již od doby přípravy stavby oznamovací povinnost dle § 22 odst. 2 zákona č. 
20/1987 Sb. Vůči Archeologickému ústavu. Stavebník je povinen umožnit Archeologickému 
ústavu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 
Jeho zajištění je nutné projednat v dostatečném předstihu před zahájením výkopových prací a 
stavební činnosti.  
 
Podle příslušného úřadu z vyjádření OPP MHMP nevyplývá nutnost záměr posoudit, navíc toto 
ani není tímto dotčeným správním úřadem požadováno.  
Spolek Za lepších Chabry, z.s. (dále jen „spolek“) ve svém vyjádření zaslal následující 
připomínky: 
 
Míry vlivu znečišťování ovzduší 
Zdroje znečištění spočívají především v kumulaci dopravy v dotčené komunikační síti, což 
následně ovlivňuje hlukové klima a kvalitu ovzduší. 
Při hodnocení limitů emisí je v rozptylové studii „Oznámení“ konstatováno, že nebudou naplněny 
maximální limity emisí oxidu dusičitého (NO2), prachových části PM10 a PM2,5, benzenu ani 
benzo(a)pyrenu. Zároveň s tímto je však konstatováno, že již dnes se karcinogenní riziko 
v přilehlé lokalitě pohybuje v relativně nepříznivé úrovni. K hodnotám, zahrnujícím současný 
stav, je ale nutné sečíst kumulativní hodnoty emisí ze všech stojících i vznikajících fází Obytného 
souboru Nové Chabry (dále jen „Obytný soubor), ne jen z posuzovaného „Záměru“ (v současnosti 
probíhají stavební práce na fázích F a G Nové Chabry). Nutno také zohlednit plánovaný Čimický 
přivaděč k SOKP, plánovanou výstavbu na polích severně od „Záměru“ i trvalý, výrazný nárůst 
osobní a nákladní automobilové dopravy v okolí „Záměru“ (zejména ulice Kobyliská a Ústecká). 
Nezanedbatelným faktem je i to, že stávající obytné stavby se nacházejí na závětrné straně 
„Záměru“ a negativní vliv emisí a prachových částic ze stavby i obslužnosti „Záměru“ tak bude 
ještě více zesílen větry, vanoucími převážně ze Z či SZ směru. V těchto exponovaných místech 
je starší i nová zástavba, stejně tak jako MŠ Beranov. V „Oznámení“ stojí: „Nejvyšších 
koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. 
U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že výpočtové stanovení emisí a následně 
modelování imisních koncentrací má řádové chyby, a tím malou vypovídací hodnotu.“   
V „Oznámení“ je rovněž uvedeno: „Ve fázi výstavby lze očekávat především ovlivnění 
krátkodobých maximálních koncentrací těchto škodlivin. Vzhledem ke složitosti a proměnlivosti 
fáze výstavby bývají případné výpočty imisních koncentrací pouze orientační. Obecně lze na 
základě zkušeností s výpočty v období výstavby u podobných staveb očekávat relativně vysoké 
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příspěvky k maximálním denním maximům PM10, které bývají počítány pro nejhorší místní 
rozptylové podmínky v nejintenzivnější fázi výstavby. Jednává se každopádně o relativně vysoké 
hodnoty imisního příspěvku bez ohledu na hodnoty imisního pozadí…“ 
S ohledem na výše zmíněné požaduje spolek důkladné vyhodnocení stávajícího stavu a vlivu 
„Záměru“ na tuto situaci v místě obytné zástavby MČ, negativně ovlivněné dopravou, která bude 
obsluhovat daný „Záměr“. 
Z hlediska prašnosti je třeba uvést, že prašnost se může šířit z dopravy jak v průběhu výstavby, 
tak období provozu, což však nebylo řádně zhodnoceno a je třeba toto uvést a vyhodnotit 
v dokumentaci.  
Do hodnocení je třeba počítat s dlouhodobými vlivy koncentrace škodlivin.  Vzhledem k rozsahu 
„Záměru“ budou výstavba a s ní spojené negativní dopady trvat řádově několik let a zasáhnou 
oblasti s vysokou koncentrací obyvatel v okolí. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že možné kumulativní vlivy z hlediska vlivů na ovzduší byly 
v Oznámení, resp. RS řádně vyhodnoceny. V RS bylo prokázáno, že vlivem záměru nedojde 
k překročení platných imisních limitů, a to včetně benzenu a benzo(a)pyrenu, jejichž účinky na 
lidské zdraví jsou popsány jako karcinogenní. 
Rozptylová situace v lokalitě, stejně tak i intenzita větru, je v RS vyhodnocena, neboť výpočty v RS 
jsou provedeny i na základě příslušné větrné růžice. 
Z hlediska prašnosti lze uvést, že pro období provozu záměru jsou v RS provedeny výpočty 
imisních příspěvků ke koncentracím polétavého prachu, ve kterých je zahrnuta i resuspenze 
z dopravy. Výpočty jsou provedeny včetně kumulativních vlivů pro roky 2025 a 2040. 
Ohledně prašnosti v období výstavby jsou v Oznámení a v  RS  navržena opatření pro její snížení. 
Při dodržování opatření proti prašnosti lze očekávat, že reálný vliv na kvalitu ovzduší v období 
výstavby bude vzhledem k své časové omezenosti přijatelný. Příslušný úřad a rovněž příslušný 
orgán ochrany ovzduší OCP MHMP považují vliv záměru na kvalitu ovzduší v období výstavby 
za malý. V RS jsou navržena dostatečná opatření pro snížení prašnosti během výstavby.  
 
Posouzení hlukové situace 
V Akustické studii, která je součástí „Oznámení“, se konstatuje, že hlukové hladiny se v současné 
době u dotčené zástavby pohybují v rozmezí místy dosahující až k hladině, ve které byly 
prokázány negativní kardiovaskulární účinky. V rozporu s tímto však stejná studie uvádí, že se 
jedná o subjektivní hodnocení a že akustické obtěžování je spíše otázkou komfortu než 
zdravotním ukazatelem. Dále je konstatováno, že realizací záměru se počet osob silně rušených 
nočním hlukem a silně obtěžovaných celodenním hlukem nenavýší (!).  
Na jižní a východní straně však bude „Záměr“ obklopen již stávající rezidenční zástavbou se 
stovkami rodin a i vzdálenější místa „Obytného souboru“ budou velmi zasažena staveništní 
a později obslužnou dopravou. Navíc je třeba pracovat s reálnými odhady. Skutečná dopravní 
zátěž na silnicích v okolí „Záměru“ bude větší, než je uvedeno v „Oznámení“, s ohledem na 
výstavbu Pražského okruhu a navazujících přivaděčů (tzv. Čimický přivaděč, ulice Dopraváků 
a ulice Ústecká). V dokumentaci je tedy třeba uvést a vyhodnotit vlivy skutečně takové dopravní 
zátěže, která bude přes MČ jezdit. 
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Z hlediska vlivu na veřejné zdraví je řešený „Záměr“ v současné projektované podobě 
nepřijatelný.  Lze důvodně předpokládat, že v místech obytné zástavby dojde k významnému 
zvýšení rizika vážných zdravotních účinků vyplývajících ze změněné imisní i hlukové situace.  
Existuje reálná hrozba, že provoz navrhovaného obytného souboru bude mít významný negativní 
dopad na zdraví obyvatel a rovněž podstatně sníží kvalitu bydlení v jeho okolí. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že v AS bylo prokázáno, že vlivy záměru na hluk jsou akceptovatelné. 
U stávající zástavby, kde jsou překročeny hlukové limity, nedojde v souvislost s realizací záměru 
k navýšení hlukové zátěže. To je jednoznačně dáno tím, že v těchto místech nebude vedena 
obslužná doprava, neboť záměr bude na okolní komunikační síť napojen novým Západním 
připojením. V žádném místě nedojde vlivem záměru k  překročení hlukových limitů. Z AS 
jednoznačně vyplývá, že hluková situace byla hodnocena pro období provozu i období výstavby 
i v místech, kde je stávající zástavba.  
Ve výhledovém stavu k roku 2025 jsou zahrnuty všechny uvažované záměry v okolí, rovněž tak ve 
výhledovém roku 2040 je zahrnuta i realizace ve vyjádření uváděných dopravních staveb. AS 
zohledňuje budoucí dopravní vazby. Příslušný úřad považuje za prokázané, že vlivem záměru 
nedojde k  významnému negativnímu ovlivnění hlukové situace v lokalitě. 
Přílohou Oznámení je Posouzení vlivů na veřejné zdraví, které hodnotí imisní a hlukovou situaci 
v nejbližším okolí záměru z hlediska vlivů na veřejné zdraví. Z hlediska vlivu na veřejné zdraví je 
po provedeném zhodnocení závěrem konstatováno, že záměr je v dané lokalitě přijatelný. Je 
konstatováno, že i při velmi konzervativním odhadu lze přes nejistoty uvedené v posouzení 
předpokládat, že v místech obytné zástavby nedojde k  významnému navýšení rizika vážných 
akutních ani chronických zdravotních účinků vyplývajících ze změněné imisní i hlukové situace. 
Závěrem je uvedeno, že lze předpokládat, že provoz navrženého záměru nebude mít významný 
negativní dopad na zdraví obyvatel v jeho okolí. 
Příslušný úřad považuje za prokázané, že vlivem záměru nedojde k  významnému negativnímu 
ovlivnění veřejného zdraví. 
 
Porovnání variant řešení „Záměru“  
Oznámení neřeší varianty zamýšleného „Záměru“ v menším rozsahu, než je předložená varianta. 
Jedná se tedy o záměr monovariantní. Dále je třeba uvést, že není řádně hodnocena varianta 
neprovedení záměru – „nulová varianta“ (viz § 5 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.). 
Pro posouzení vlivů „Záměru“ tedy chybí porovnání variant provedení záměru a rovněž chybí 
i varianty stavu území bez provedení záměru. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem předložen invariantně, v Oznámení jsou jednotlivé složky 
životního prostředí hodnoceny ve smyslu změny stavu (realizace záměru vs. nerealizace záměru). 
Dle § 6 odst. 4 zákona je variantní řešení v případě Oznámení třeba navrhnout pouze v případě, 
že se jedná o záměr dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona, což není případ navrženého záměru. 
 
Fauna 
Na základě četných pozorování rezidentů stávajících fází „Obytného souboru“ byli v lokalitě, kde 
se předpokládá realizace „Záměru“, pozorováni tito zástupci ohrožené fauny:   
Ještěrka obecná - silně ohrožená (chráněná jsou i její sídla) 
Skokan - jeho druhy jsou v kategorii silně ohrožených 
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Ropuchy, užovka, slepýš. 
Slavík - pozorováno hnízdění na ploše budoucího „Záměru“ - slavík obecný je ohroženým 
druhem. Pokud by šlo o slavíka tmavého, jde dokonce o silně ohrožený druh.  Dále je zde výskyt 
bažanta obecného, koroptve a ze savců zejména zajíce polního. 
V „Oznámení“ se uvádí, že „zástupci obojživelníků a plazů nebyli zastiženi“. Obyvatelé okolí 
budoucího „Záměru“ zde však tyto zástupce pravidelně pozorují. Vzhledem k míře ochrany výše 
zmíněných obratlovců je nutné opakovaně provést nezbytná pozorování, zjistit, zda se v lokalitě 
nevyskytují další ohrožení živočichové a následně zajistit nezbytné podmínky k zachování těchto 
ohrožených druhů i po výstavbě „Záměru“. 
 
Příslušný úřad konstatuje, že tvrzení o četných pozorováních ohrožených druhů nejsou ničím 
doložena. Naopak je třeba uvést, že v lokalitě byl proveden přírodovědecký průzkum v roce 2016, 
následně pak byly provedeny pochůzky v roce 2020. Ani v jednom případě nebyl zaznamenán 
výskyt zvláště chráněných druhů. Rovněž v nálezové databázi ochrany přírody zřízené Agenturou 
ochrany přírody a krajiny České republiky není pro tuto lokalitu zaznamenaný výskyt jedinců 
zvláště chráněných druhů. Lokalita, do níž je záměr umísťován, nepředstavuje vhodný biotop pro 
výše vyjmenované zvláště chráněné druhy. Přestože považuje příslušný úřad za nemožné, aby se 
v lokalitě, resp. na 6 200 m2 navážek, porostlých hustou náletovou zelení, vyskytovaly všechny 
výše jmenované druhy živočichů, považuje za relevantní provést v období roku 2021 kontrolní 
pochůzky, které by se zaměřily na výskyt některého z uvedených druhů živočichů.  
 
Vztahy „Záměru“ ke svému okolí a ochrana krajinného rázu 
Posuzování „Záměru“ zohledňuje jen strukturu předcházejících fází „Obytného souboru“, 
opomíjí však to, že navazující výstavba východně od „Záměru“ má výhradně charakter rodinných 
domů a řadových vilek o max. výšce 2 NP. Přitom zejména fáze H „Záměru“ bezprostředně 
navazuje na tuto zástavbu a v žádném případě tak nesplňuje podmínky jednotné výšky, měřítka 
zástavby, převažující formy, proporcí ani symetrie. Jedná se tudíž o dotváření stávající situace a 
o novou výstavbu, která zohledňuje jen část svého okolí. 
V „Oznámení“ je rovněž uvedeno, že „Řešení bylo kladně prověřeno na základě pohledových 
vztahů zpracovaných s využitím Digitálního modelu zástavby a zeleně hl. m. Prahy (DMZZ) ve 
formě zákresu.“ Tyto pohledy jsou však vedeny z terénního nadhledu a ze vzdálenosti 850 m 
(stanoviště 1), resp. z velké vzdálenosti 1200 m a v zákrytu s vysokonapěťovým vedením 
(stanoviště 2). Obě tato stanoviště v žádném případě nezachycují skutečné pohledové poměry 
a jsou nevhodná k zachycení pohledových vztahů a vlivů „Záměru“ na krajinný ráz. 
 
Z hlediska možného ovlivnění krajinného rázu je třeba uvést, že dálkové pohledy, do kterých je 
zakreslen navržený záměr, prokazují, že navrženou výstavbou nemůže být krajinný ráz ovlivněn. 
Ve vyjádření uvedené navázání záměru na stávající zástavbu, která má charakter rodinných domů 
a řadových vilek o max. výšce 2 NP, považuje příslušný úřad za problematiku urbanistickou, 
přičemž urbanismus není záležitostí posuzování vlivů na životní prostředí. Přesto lze uvést, že 
odbor územního rozvoje MHMP v závazném stanovisku, které je součástí Oznámení konstatuje, 
že prověřil záměr z hlediska prostorových vztahů a logických vazeb na okolní zástavbu. 
Posouzovaný záměr je navržen v rozvojové lokalitě, která je již z větší části zastavěna, a to 
viladomy podobné výšky jako je navržená zástavba. Navrhovaný záměr plynule navazuje na 
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okolní zástavbu, přirozeně graduje směrem k  novému centru lokality a naopak se snižuje severním 
směrem, kde ÚP stanovuje nižší míru využití území. Je rovněž třeba konstatovat, že mezi stávající 
zástavbou MČ, která je umístěna na východ od záměru, je nyní realizována výstavba nových 
rodinných domů, jejímž investorem je oznamovatel záměru. Záměr tedy bude navazovat na tuto 
novou výstavbu, nikoliv na stávající výstavbu na území MČ. 
 
Další vlivy na okolí „Záměru“, bezprostředně nesouvisející s posuzováním vlivů na ŽP, mající 
však vliv na kvalitu prostředí a života 

• Pěší napojení „Záměru“ 
Dalším, velmi důležitým a v „Oznámení“ opomenutým bodem, je napojení celého 
„Obytného souboru“, tedy i posuzovaných fází H a I, na síť pěších chodníků a cyklostezek 
vně areálu Nových Chaber. 
Zatímco v bezprostředním okolí „Záměru“ jsou chodníky dostatečně kapacitní, mimo areál 
Nových Chaber je tomu naopak. Chodníky pro chodce často nedosahují ani minimální šíře 
150 cm. Jedná se především o chodník v ulici Kobyliská, který v současnosti je, a s ohledem 
na vzdálenostní poměry a plánovanou realizaci tramvajové trati, i v blízké budoucnosti bude, 
hlavní pěší spojnicí mezi souborem Nové Chabry (včetně posuzovaného „Záměru“) a 
zastávkou MHD Počeradská na Ústecké ulici. Zmiňovaný chodník je jen po jedné straně 
ulice, souběžně s obousměrnou vozovkou, která má podlimitní šíři pro obousměrný provoz 
(565 cm). Bezpečnost chodců je zde bezprostředně ohrožena silným provozem, dosahujícím 
v těchto místech cca 2700 průjezdů/24 hod, včetně středně těžkých nákladních vozidel. Je 
při tom nutné vidět, že k cca 1200 obyvatelům  již stávajících fází A až E v roce 2021 přibude 
dalších cca 750 obyvatel z aktuálně rozestavěných fází F a G. Odhadované množství 
obyvatel „Záměru“ (fáze H a I) zvýší toto číslo ještě o dalších cca 720 osob. 
Na tento nárůst již v roce 2016 reagovalo místní referendum, které bylo závazně přijato ZMČ 
Praha - Dolní Chabry. 
Jedna ze tří otázek referenda zněla: „Chcete, aby Městská část Praha – Dolní Chabry 
podnikla veškeré kroky proti další výstavbě domů v projektu „Nové Chabry“, a to do doby, 
než bude vyřešeno odpovídající dopravní napojení této oblasti, včetně pohybu chodců na 
zastávku MHD v ulici Ústecká?“ 
Pro posuzovaný „Záměr“ i pro fungování obytného souboru Nové Chabry jako celku je tedy 
nutné nejdříve vyřešit bezpečný pohyb stovek jeho obyvatel směrem k zastávkám MHD. 
Tento problém by mělo vyřešit především zadání nové dopravní studie zpracované v souladu 
s rozvojem městské části. Pokud nedojde k výraznému posunu v otázce bezpečnosti chodců 
a cyklistů (zkapacitnění chodníků resp. organizace dopravy v Kobyliské ulici), je další 
rozsáhlá výstavba a s ní spojený nárůst obyvatel v přímém rozporu s deklarovanou kvalitou 
života posuzovaného „Záměru“. Proto je nutné tyto vztahy hodnotit z hlediska dopravy a 
bezpečnosti již v této fázi posuzování EIA. 

 
Ve vyjádření je správně uvedeno, že výše uvedené nesouvisí s posuzováním vlivů na životní 
prostředí. Přesto je třeba uvést, že záměr bude na okolní síť dostatečně dopravně napojen, neboť 
podmínkou jeho výstavby je předchozí realizace Západního připojení. Příslušný úřad dále 
konstatuje, že v rámci vypořádání připomínek byl mj. doložen kolaudační souhlas s užíváním 
stavby (č.j. MCP8 13442/2011 ze dne 28.11.2011), který prokazuje že v rámci stavby, která byla 
provedena v roce 2011 došlo i k  opravě chodníku, který má šířku minimálně 150 cm. Rovněž je 
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třeba uvést, že napojení obytného souboru na tento chodník je provedeno pomocí přechodů pro 
chodce. Pěší přístup na zastávku MHD Počeradská je tedy zajištěn. 
 

• Zajištění předškolní a školní výchovy 
V rámci posuzovaného „Záměru“ se předpokládá přírůstek cca 720 nových obyvatel. V již 
dokončované fázi F a G se přírůstek odhaduje na cca 750 obyvatel. V již dokončených fázích 
A až E žije cca 1200 obyvatel. „Oznámení“ přitom vůbec neřeší demografické složení 
obyvatel „Záměru“, ani jakým způsobem bude zajištěna předškolní a školní docházka. Již 
při letmém průzkumu je jasně patrné, že převážná většina obyvatel „Obytného souboru“ je 
mladšího věku a s malými dětmi. Lze důvodně předpokládat, že tomu tak bude i jak u 
vznikajících fází F a G, tak i u posuzovaného „Záměru“. V současné době probíhá přístavba 
místní ZŠ Spořická, na kterou investor „Záměru“ poskytl finanční dar. Po přístavbě přibude 
ve škole 150 nových míst. Tempo růstu „Obytného souboru“ včetně „Záměru“ však tuto 
kapacitu dramaticky převýší. U mateřských škol se navíc žádné navýšení neplánuje a již nyní 
je kapacita naplněna ze 100 %. 
 
Pro zajištění plnohodnotného života bez nutnosti děti složitě dopravovat automobily do 
jiných vzdělávacích zařízení, i pro vybudování sociálních vazeb k místu bydliště, je nutné 
adekvátně navýšit kapacitu ZŠ i MŠ v Dolních Chabrech. Základem k tomu je vznikající 
Strategický plán rozvoje Dolních Chaber. Je nepřípustné, aby zátěž se zajištěním dostatečné 
kapacity musela řešit obec na vlastní náklady v horizontu několika málo let (dle 
harmonogramu dokončení fází F a G a „Záměru“, jak je popsáno v „Oznámení“). Návrh 
řešení tohoto stavu musí „Oznámení“ obsahovat a vyřešení stavu je nezbytnou podmínkou 
pro vybudování kvalitního bydlení a příznivých sociálních vazeb. 

 
Příslušný úřad konstatuje, že problematika dostatečných kapacit školních či předškolních zařízení 
nesouvisí s posuzováním vlivů na životní prostředí. 
 
V rámci zpracování dokumentace před dalšími fázemi řízení požaduje spolek posouzení, 
zapracování a zohlednění jím zaslaných připomínek a komplexní posouzení výše uvedených 
otázek všech dopadů a vlivů „Záměru“ podle zákona č. 100/2001 Sb. 
 
Dle příslušného úřadu bylo v rámci zjišťovacího řízení prokázáno, že záměr nemůže mít významný 
negativní vliv na životní prostředí, a tudíž záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí 
podle zákona. 
 
 
 
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 
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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 – oprávněný zástupce  
LOXIA a.s.,  IDDS: kxdezqp 

• 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 8, starosta,  IDDS: g5ybpd2 
• Městská část Praha – Dolní Chabry, starosta, IDDS: ztib27j 

 
• Na vědomí 

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

• 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 8, odbor životního prostředí, IDDS: g5ybpd2 

 
• Spis 
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