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ÚVOD
Pozemek pro budovu Main Point Karlin se nachází na hranici mezi zástavbou starého Karlína a novou
výstavbou na nábřeží (River City). Tato poloha přímo navazující na památkovou zónu Karlín vyžaduje
citlivý přístup ke koncepci celého území (navržené řešení bylo m.j. kladně přijato orgány památkové
péče). Nový objekt by měl vytvořit jakýsi přechod mezi oběma oblastmi zcela odlišného charakteru zástavby.
Pro lokalitu byla dána poměrně jasná regulační pravidla, v mnohém výstavbu omezující – výškové i půdorysné regulace, dopravní napojení, pěší trasa vč. lávky procházející napříč pozemkem, zachování
proplachovacího kanálu, atd.

Navrhovaný objekt bude sloužit pro administrativní účely, přízemí je využito částečně na vstupní haly,
restaurace a obchodní plochy, dále jsou zde umístěny technologie, které je nutno umístit nad výšku
stoleté vody.
Součástí výstavby je i nová propojovací komunikace podél západní strany objektu mezi komunikací
Pobřežní a Rohanské nábřeží. V rámci výstavby této komunikace bylo nutno upravit i odjezd od benzínové stanice OMV a parkoviště před pneuservisem Chára.

Vzhledem ke zjištěnému rozsahu vlivů záměru na životní prostředí a stávajícímu stavu v lokalitě je toto
oznámení zpracováno dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Složky životního prostředí, které nemohou
být realizací a provozem navrhovaného záměru prakticky ovlivněny, nebyly v rámci zpracování tohoto
oznámení detailně prověřovány a v textu je uvedeno pouze jejich stručné zhodnocení.
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B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 N Á Z E V

ZÁMĚRU

MAIN POINT KARLIN

B.I.2 K A P A C I T A

ZÁMĚRU

Tabulka 1 – Bilance ploch v areálu
plocha (m2)
zaměstnanci
19 888,0
cca. 2250os
1 690,0
cca. 14os
25 780,0
12 420,0
38 200,0
4 442,1
2088,2
1514,4
1983,7
10028,4

Celkové užitné kapacity objektu
komerční plocha (kanceláře, obchod)
restaurace
hrubá podlažní plocha nadzemní části
hrubá podlažní plocha podzemní části
celková hrubá podlažní plocha
Zpevněné plochy
Plochy plošné zeleně
Plochy intenzivní zeleně na střechách
Plochy extenzivní zeleně
Celkem plocha stavby

Celková kapacita garáží je 349 stání – 319 stání pro naplnění bilance a 30 stání pro rezidenty přilehlých
nemovitostí.
Na terénu je dále zachováno 26 parkovacích stání v ul. Pobřežní a nově na požadavek Polici ČR a Odboru dopravy MHMP vznesený při projednávání DUR 20 parkovacích stání v nové propojce PobřežníRohanské (tento požadavek vyplynul mimo jiné i z důvodu zrušení parkovacích míst v ul. Pobřežní a
Rohanské nábřeží). Dále zůstane zachováno po úpravách terénu 15 parkovacích míst u Pneuservisu
Chára
Předběžné celkové náklady stavby

B.I.3 U M Í S T Ě N Í
Místo stavby:

-

cca 750 mil. Kč

ZÁMĚRU

plocha ohraničená ulicemi Rohanské nábřeží a Pobřežní
obec Praha 8 – Karlín
_______________________________________________________________________________________
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parcely dotčené stavbou
245, 249, 250, 251, 252, 774/2, 774/3, 846/1, 846/2, 888/1
parcely dotčené komunikacemi a sadovými úpravami
245, 249, 250, 251, 252, 773, 774/2, 774/3, 846/1, 846/2, 888/1, 943/1
parcely dotčené inženýrskými sítěmi
245, 249, 250, 251, 252, 773, 774/2, 774/3, 778, 846/1, 846/2, 888/1, 943/1
.

Obrázek 2 – Umístění areálu v Praze
UMÍSTĚNÍ AREÁLU
MAIN POINT KARLÍN

B.I.4 C H A R A K T E R

ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ

S JINÝMI ZÁMĚRY
Navrhovaný objekt bude využit pro administrativní účely, přízemí je využito částečně na vstupní haly,
restaurace a obchodní plochy, dále jsou zde umístěny technologie, které je nutno umístit nad výšku
stoleté vody. Parkoviště pro potřeby objektu jsou umístěny do podzemních podlaží. Na terénu je dále
zachováno 26 parkovacích stání v ul. Pobřežní a nově na požadavek Polici ČR a Odboru dopravy
MHMP vznesený při projednávání DUR 20 parkovacích stání v nové propojce Pobřežní-Rohanské (tento
požadavek vyplynul mimo jiné i z důvodu zrušení parkovacích míst v ul. Pobřežní a Rohanské nábřeží).
Dále zůstane zachováno po úpravách terénu 15 parkovacích míst u Pneuservisu Chára
Součástí výstavby je i nová propojovací komunikace podél západní strany objektu mezi komunikací
Pobřežní a Rohanské nábřeží ze které bude vjezd do podzemních garáží. V rámci výstavby této komunikace bylo nutno upravit i odjezd od benzínové stanice OMV a parkoviště před pneuservisem Chára,
včetně napojení na Rohanské nábřeží. Protože v blízkosti není zdroj CZT bude areál napojen vytápěn
plynovými kotelnami.
Ke kumulaci vlivů dojde prakticky jen zvýšením a v některých úsecích i snížením automobilové dopravy
na přilehlých komunikacích, které je ale vzhledem ke kapacitám těchto komunikací málo významné.
_______________________________________________________________________________________
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Nejvýrazněji se projeví vlivy zvýšení dopravy v dopadech na kvalitu ovzduší a hluk. Vzhledem ke stávajícím dopravním intenzitám na okolních komunikacích budou ale dopady vlivem výstavby a provozu
areálu na celkovou úroveň hluku a kvalitu ovzduší v lokalitě málo významné. Negativní dopady stacionárních zdrojů hluku bude nutno eliminovat ochrannými opatřeními.
Zástavba v blízkém okolí je (kromě hodnoceného prostoru a jeho západní části až k Negrlliho viaduktu)
prakticky dokončena či dokončována, ke kumulaci vlivů s jinými investicemi proto již nebude docházet.
Vlivy realizované a výhledové výstavby jsou zohledněny v posouzení, pro které byly jako vstupní podklad použity údaje o výhledových dopravních intenzitách od UDI.

B.I.5 Z D Ů V O D N Ě N Í

POŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ

Pro uvedenou lokalitu byly zpracovány podrobné zastavovací podmínky - „Zásady využití území“ zpracované Útvarem rozvoje hlavního města Prahy v roce 2002, které byly přílohou výběrového řízení na
prodej pozemků. Investor toto výběrové řízení vyhrál a současně se zavázal, že v souladu s těmito zásadami, v rámci projektu vybuduje komunikaci propojující ul. Rohanské nábřeží a Pobřežní – tato komunikace je součástí projektu.

B.I.6 P O P I S

TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Popis navrhovaného řešení
Základní popis
Hlavní náplní budovy MPK budou kancelářské prostory. Organické tvary umožňují velmi variabilní kancelářské využití. Z jednotlivých komunikačních jader (která zároveň obsahují potřebný servis – toalety,
kuchyňky, úklid, archivy, …) se vstupuje do středu nejširší části objektu. V nejužší části (cca 14 – 16 m)
se půdorys zúží na klasický trojtrakt se střední zónou jednacích a komunikačních prostor.
Tato dispozice umožňuje jak pronájem celých pater – s recepcí umístěnou u libovolného jádra – tak
dělení patra na jednotky – max. cca 2 jednotky na vertikální jádro (tak lze vytvořit jednotky již od cca
200 m2).

Obrázek 3 – Půdorys typického podlaží navrhovaného objektu

_______________________________________________________________________________________
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Plynulá křivka fasády umožňuje umístění plnohodnotných pracovních míst po celém svém obvodu. Fasáda je modulována podle rozvržení pracovních míst. V těchto modulech lze stavět příčky a tak je
umožněno jakékoliv využití – od buňkových přes kombi až po halové kanceláře –dle potřeb nájemce.
Ve středních zónách jsou snížené podhledy obsahující rozvody TZB a všechny kancelářské plochy jsou
tak plnohodnotně obslouženy. Navržená konstrukční výška 3,60 m počítá se zdvojenými podlahami pro
zajištění maximální variability a komfortu.
Přízemí je využito částečně na vstupní haly, restaurace a obchodní plochy, dále jsou zde umístěny
technologie, které je nutno umístit nad výšku stoleté vody.

Obrázek 4 – Řez širších vztahů – sever-jih

Konstrukční řešení objektu
Vodorovné nosné konstrukce tvoří stropní desky a základová deska.
Stropní desky jsou oboustranně pnuté mezi jednotlivými sloupy a výtahovou šachtou. V místech, kde je
to dispozičně možné, bude okraj desky vyztužen železobetonovým trámem – parapetem. Základová
deska je uložena na velko-průměrové piloty,resp. plošně na upraveném a únosném podloží. Konkrétní
způsob založení bude určen na základě podrobného inženýrsko-geologického průzkumu území.
Vodorovné konstrukce spolu s podzemními stěnami tvoří železobetonovou vanu, která zabraňuje vnikání zemní vlhkosti do suterénu.
Svislé nosné konstrukce tvoří podzemní stěny, stěny schodišťového jádra a sloupy. Všechny nosné
konstrukce jsou monolitické železobetonové, obvodový plášť je částečně vyzdívaný z cihel a částečně
tvořený zavěšenou fasádou.

_______________________________________________________________________________________
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Stěny schodišťového jádra podporují stropní desky, desky schodiště a zajišťují prostorovou tuhost objektu. Sloupy jsou monolitické železobetonové. Rozměry jsou dány dispozicí jednotlivých podlaží.
V suterénu je tloušťka sloupu ovlivněna garážovými stáními, v patrech velikostí a polohou otvorů.

Vnější povrchová úprava
Obvodový plášť bude vyzdívaný z keramických akustických tvárnic – v kombinaci se ztužujícími prvky
železobetonového skeletu (trámy, parapety). Finální povrchová úprava bude v následujících variantách.
•

kontaktní zateplovací systém s ušlechtilou omítkou - Jako izolant bude použita minerální vlna,
resp. stabilizovaný polystyrén. Kotvení ke konstrukci bude provedeno nekorosivními kotvami a
příchytnými terči pro daný typ izolantu. Armovací tkanina bude použita na PES bázi + povrchová
omítka probarvená ve hmotě se strukturou a designem dle požadavků architekta.

•

obklad velko-formátovými deskami s provětrávanou vzduchovou mezerou - Jako izolant bude
použita hydrofobní minerální vata. Desky budou kotveny na systémové rektifikační kotvy. Materiál probarvený sklobeton.

•

akustický obklad technologie nad střechou - Jako izolant bude použita minerální vlna vložená do
ocelové konstrukce opláštěné velko-formátovými deskami a tahokovem.

Konstrukce střechy bude provedena jako "obrácený systém": Na hydroizolační systém bude provedena
tepelná ochrana s intenzivní, resp. s extenzivní zelení, která bude tvořit ochranu systému proti UV záření, sání větru a mechanickému poškození. Pochozí části střech a teras budou opatřeny betonovou dlažbou do štěrku.
Hydroizolace je navržena jako hydroizolační systém v kvalitě proti tlakové vodě, mechanické kotvení
minimálně 150 mm nad úrovní umožňující trvalou přítomnost vody. Spádové vrstvy, budou tvořeny lehčeným betonem.
V objektu budou použity následující typy oken:
1) běžná okna do plné fasády – hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem + zasklení izolačním
dvojsklem.
2) skleněná fasáda – hliníkový systém s viditelným členěním, s přerušeným tepelným mostem + zasklení izolačním dvojsklem.
3) vstupní skleněné stěny – hliníkový systém s omezeně viditelným členěním, s přerušeným tepelným
mostem + zasklení izolačním dvojsklem.
4) skleněné stěny atria – hliníkový systém s viditelným členěním, s přerušeným tepelným mostem +
zasklení izolačním dvojsklem.

Provedení komunikací a parkovišť
Nová obslužná komunikace, úprava výjezdu z čerpací stanice OMV, přilehlá parkovací stání k nové
obslužné komunikaci a parkovací plocha u čerpací stanice OMV se provedou s krytem živičným. Parko_______________________________________________________________________________________
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vací stání přilehlá k ulici Pobřežní se provedou s krytem z kamenné dlažby. Komunikace pro pěší a další
pochozí plochy, zesílená konstrukce chodníku pro občasný pojezd vozidly se provede s krytem
z kamenné dlažby. Chodníky s možností pojezdu se provedou s krytem z cementobetonové dlažby.

Požadavky na odstranění staveb
Před zahájením zemních prací bude odstraněna stávající nízká průmyslová budova. Jedná se o nepodsklepenou poválečnou stavbu, která je při ulici Pobřežní vysoká cca 9 m a na nároží cca 12 m. V dvorní
části je vysoká cca 3 m. Konstrukčně se jedná pravděpodobně o zděný cihelný systém s betonovými
stropy. Z důvodu blízkosti zástavby bude provedena ruční demolice za použití lehké mechanizace. Součástí odstranění stavby bude odpojení inženýrských sítí. Dále dojde k demolici stávajících inženýrských
sítí, které jsou v rámci výstavby překládány, nebo rušeny.

B.I.7 P Ř E D P O K L Á D A N Ý

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A

JEHO DOKONČENÍ
Termín zahájení stavby .................................…….........

2008

Termín dokončení stavby ...............................…..........…

2010

B.I.8 V Ý Č E T

DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Objekt Main Point Karlin je uvažován na pozemcích k.ú. Karlín v Praze 8. Vzhledem k charakteru objektu, vzdálenosti ostatních MČ a rozsahu jeho vlivů na okolí je za dotčený samosprávný celek považována
pouze Praha 8.

Obrázek 5 – Umístění areálu vzhledem k městským částem Prahy

_______________________________________________________________________________________
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B.I.9 Z A Ř A Z E N Í

Z Á M Ě R U D L E Z Á K O N A Č .100/2001

SB.

Posuzovaný areál má rozsah zastavěné plochy 2 657,1 m2 a celkem vyžaduje 319 parkovacích míst.
Záměr nespadá do kategorie I (dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.)
Záměr stavby spadá dle přílohy č. 1 kategorie II zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
do záměru číslo 10.6 –

B.I.10. V Ý Č E T

NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE

§10

ODST.

4

A

SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT
V rámci projektové přípravy stavby se počítá s vydáním –
rozhodnutí o umístění stavby
povolení kácení zeleně
povolení demolic
stavební povolení

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1 P Ů D A
Popis pozemků
Území ve kterém bude probíhat výstavba je téměř rovinné, definitivní výškové úpravy byly provedeny po
povodních v roce 2002 a následných demolicích. Později došlo pouze k oplocení východní zatravněné
části. Výstavbě proběhne na pozemcích k.ú. Karlína.

Tabulka 2 – Výpis pozemků se způsobem využití
parcela druh pozemku
245 ostatní plocha
zastavěná plocha a ná249 dvoří
zastavěná plocha a ná250 dvoří
251 ostatní plocha
252 ostatní plocha

způsob využití
jiná plocha

manipulační plocha
jiná plocha
_______________________________________________________________________________________
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parcela
773
774/2
774/3
846/1
846/2
888/1
943/1
778

druh pozemku
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha

způsob využití
ostatní komunikace
ostatní komunikace
ostatní komunikace
manipulační plocha
manipulační plocha
dráha
ostatní komunikace
ostatní komunikace

V navrhované ploše se nenacházejí žádné pozemky zemědělského a lesního půdního fondu, tudíž
k záborům tohoto druhu pozemků nedojde.

Tabulka 3 - Celková bilance ploch
Druh plochy
Střechy
Komunikace
Chodníky
Plochy plošné zeleně
Plochy intenzivní zeleně na střechách
Plochy extenzivní zeleně
Celkem plocha stavby

/m2/
469,0
2 297,7
1 675,4
2 088,2
1 514,4
1 983,7
10 028,4

/%/
4,68%
22,91%
16,71%
20,82%
15,10%
19,78%
100,00%

Inženýrsko-geologické hodnocení
Z hlediska geologického je zájmové území součástí barrandienského pruhu, který se táhne napříč celou
Prahou ve směru jihozápad - severovýchod. Horniny barrandienského pruhu jsou tvořeny mohutným
komplexem pelitickopsamitických sedimentů ordovického stáří, a zvrásněny byly do mísovitého útvaru,
synklinoria, ve kterém se střídají polohy měkkých, málo odolných hornin s velmi tvrdými. Hlavním morfologickým činitelem oblasti pak byl tok Vltavy a jejích drobných bočních přítoků, které se zařízly do málo
odolných ordovických hornin (jílovitých břidlic), ve kterých vytvořily výrazné deprese, zatímco odolné
ordovické horniny (křemence, droby, písčité břidlice) vytvářejí výrazné elevace. Zájmové území je situováno do údolní nivy Vltavy, do prostoru mohutného pražského meandru a tím jsou i podmíněny geologické poměry staveniště.
Horniny předkvartérního podloží jsou v zájmové oblasti tvořeny tzv. záhořanskými vrstvami. Jedná se o
tmavě šedé, siltovce až siltové břidlice s vložkami pelokarbonátů. Břidlice jsou výrazně tence břidličnaté,
lokálně jsou často silně provrásněné, značně tektonicky porušené a proto mají často drobně střípkovitý
rozpad. Vložky pelokarbonátů pak vytvářejí tvrdé lavice v rozpadavých a silně rozpukaných prachovitých
břidlicích.

_______________________________________________________________________________________
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Kvartérní pokryv tvoří štěrková terasa IVC, která je obvykle v bazální poloze štěrkovitá, směrem k povrchu ubývá štěrkové frakce, a terasa má charakter štěrko-písku, při povrchu pak písku. Nejsvrchnější
vrstvy pokryvu pak tvoří náplavové hlíny a lokálně pak sedimenty antropogenní – navážky.
Na základě znalostí lokality a historických map a s použitím geologických průzkumů, provedených na
tomto území v minulosti, můžeme konstatovat, že se budoucí objekt nachází přímo nad bývalým ramenem Vltavy. Úroveň terénu je zde na kótě cca 185 - 186 m.n.m. (Bpv). Předpokládaná základová spára
objektu je na úrovni cca 174 m.n.m. Skalní povrch se nachází na úrovni cca 168 - 170 m.n.m. (Bpv).
Skalní podklad je tvořen jílovitými břidlicemi jejichž povrch tvoří rozpadavé silně zvětralé a rozpadavé
střípky břidlic spolu s jílovitými hlínami a to až o mocnosti 5 m. Na skalním podloží je vrstva sedimentů hrubozrnných až balvanitých štěrků přecházejících v štěrkopísky a písky, na těchto vrstvách spočívá 8÷
12 m navážek obsahujících převážně stavební rum. Znamená to tedy, že předpokládáme dolní povrch
navážek na úrovni 174 - 178 m.n.m. (Bpv). Navážky jsou přirozeně pro zakládání nevhodné vzhledem
k proměnlivému charakteru, nestejnorodosti a nerovnoměrné případně žádné ulehlosti. Základovou spáru části objektu bez podzemního podlaží lze očekávat v úrovni balvanitých štěrků.

Hydrogeologické poměry
Podzemní voda vytváří v zájmovém prostoru spojitou zvodeň v terasových sedimentech s průlinovou
propustností. Tato voda má přímou hydrologickou spojitost s vodou v řece, a je třeba počítat s kolísáním
výšky její hladiny v závislosti na stavu vody poříční běžně nad hodnotou 180,20 m.n.m. (kóta hladiny ve
Vltavě pod jezem).

Průzkum kontaminace lokality
V rámci přípravy výstavby nebyl prováděn podrobný průzkum kontaminace lokality. Protože se území
nachází přímo v prostoru dřívějšího toku Vltavy nedaleko od dřívějšího vlakového nádraží, nelze v této
fázi přípravy možnost kontaminace území zcela vyloučit, proto je doporučeno provést v rámci podrobného inženýskogeologického průzkumu před následujícím stupněm PD také průzkum možné kontaminace
lokality.

Radon
Na základě předběžného průzkumu a na základě znalostí podmínek v místě okolní zástavby předpokládáme 2. stupeň indexu radonového rizika (dříve střední radonové riziko) pronikání radonu z podloží.
Ochrana staveb pro ti pronikání radonu bude zajištěna hydroizolačním souvrstvím 1.třídy těsnosti, resp.
hydroizolačním souvrstvím suterénu 2.třídy těsnosti + nuceným větráním suterénu.

Ochranná pásma
Do řešeného území zasahuje ochranné pásmo technického tunelu - pražské Metro – DP – Praha.
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Dále se v lokalitě dotčené stavbou nacházejí pouze ochranná pásma podzemních inženýrských sítí –
vodovody, kanalizace a plynovod.
V řešeném území se nenachází žádná ochranná pásma zvláště chráněných území (ve smyslu §12, §13
a § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).

B.II.2. V O D A
Napojení objektu bude na přípojku z veřejného vodovodního řadu novou vodovodní přípojkou ze řadu
DN 300 v ul. Pobřežní. Měření odběru UV bude vodoměrnou sestavu umístěnou v samostatné místnosti
v 1.NP. Vnitřní vodovod bude rozvádět studenou vodu do jednotlivých podlaží k zařizovacím předmětům
a do kotelny.
Příprava TUV bude centrální pouze pro provoz gastro, pro ostatní zařizovací předměty bude příprava
TUV pomocí elektrických průtokových ohřívačů přímo v místě spotřeby TUV.
Studená vody bude také zásobovat sprinklerové hospodářství – napuštění sprinklerové nádrže o objemu
min. 80 m3 a dopuštění nádrže po požáru. Požadovanou dobu a tím požadovaný průtok napuštění nádrže stanoví projektant sprinklerového hospodářství.

Tabulka 4 – Bilance spotřeby vody
spotřebitel

množství

jednotka

jednotková spotřeba celková spotřeba celková spotřeba
( l/os den)

Administrativa
2250 osob
Restaurace
1841 zam.
průměrná denní spotřeba - Qp =
maximální denní spotřeba (kd) - Qdmax =
maximální hodinová spotřeba (kh=2,1) - Qhmax =
roční spotřeba pitné vody
(m3/rok)

60,00
25,00

( l / den )

135 000,00
46 025,00
181 025,00
341 280,30
29 862,03

(l/s)

1,56
0,53
2,10
3,95
0,35
51 224,13

Potřeba pro technologii
Sprinklerové hospodářství

B.II.3. O S T A T N Í

- plnění nádrže …..………………= 80 000- 100 000 l

SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Vytápění
Vytápění objektu bude teplovodní. Objekt nelze napojit na CZT, protože se v okolí areálu nikde nenachází. Zdrojem tepla bude tedy plynová kotelna umístěná v 1.NP objektu. Ze zdroje tepla budou zásobovány všechny spotřebiče tepla v objektu (radiátory, konvektory, indukční jednotky, vzduchotechnické
jednotky i vzduchové dveřní clony u hlavních vstupů do objektu. Vytápěna budou pouze nadzemní pod-
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laží. V suterénech v garážích vytápění nebude. Zdroj tepla bude rovněž sloužit pro ohřev teplé vody
užitkové pro gastronomické provozy přízemí.
Zdrojem tepla budou tři plynové teplovodní kotle. Kotle musí vykazovat při jmenovitém výkonu emise
oxidů dusíku do 60 mg NOx (jako NO2) / Nm3 suchých spalin při obsahu kyslíku 3% objemové. Celkový
výkon kotelny bude cca 2,2 MW. Spotřeba plynu 260 m3/hod, resp. cca 425.000 m3/rok. Odkouření bude
provedeno třemi ocelovými třísložkovými komíny nad střechu budovy. Komíny budou končit dle
ČSN 73 4201 minimálně 1 m nad střechou, resp. případnou střešní nástavbou výtahů,
Vytápění bude vybaveno regulační technikou. Topná voda bude ekvitermicky regulována ve zdroji,
v kancelářích budou k vytápění sloužit indukční jednotky vybavené regulačními ventily k regulaci teploty
v prostoru.
Bilance potřeby tepla Tepelné ztráty............................................................................. 800 kW
Ohřev vzduchu pro nucené větrání ............................................ 900 kW
Dveřní clony................................................................................ 250 kW
TVU............................................................................................. 100 kW
Celkem..................................................................................... 2 050 kW
Přípojná hodnota I dle ČSN 06 0310....................................... 1 465 kW
Přípojná hodnota II dle ČSN 06 0310...................................... 1 950 kW
Soudobý výkon el zařízení cca 45 až 50 kW.

Plyn
Vnitřní NTL plynovod bude napojen na novou přípojku STL plynovodu. Měření a STL/NTL regulace plynu bude umístěno v samostatné místnosti v 1.NP. Plyn bude využíván pouze pro zařízení pro vytápění
umístěné v kotelně v 1.NP o celkovém výkonu 2,2 MW.

Bilance potřeby plynu
kotelna o výkonu 2,2 MW

…………………………………………

Předpokládaná roční spotřeba ZP

……………………………

= 260 m3/hod
= 425 000 m3/rok

Elektrická energie
Napájení objektu bude řešeno přes dva transformátory o výkonu 1000 a 1600 kVA. Transformátory budou umístěny v 1.N.P:v samostatné části u strojovny VZT. Transformátory budou navrženy v olejovém
provedení – menší rozměry, snížená hladina hluku.

Instalovaný příkon
_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb.

21

na akci MAIN POINT KARLIN

Osvětlení

450 kW

garáže 100lx, 1. a 2.NP 300/500lx, kanceláře 500 lx

Venkovní osvětlení

40kW

Technologie

600 kW

VZT

200 kW

Chlazení

678 kW

Celkem

1968 kW

Rezerva

200 kW

technologie kanc., 80kW kuchyně, 40kW výtahy

Spotřeba dle výše uvedených hodnot je nad možností instalace dvou transformátorů 1000 kVA, navíc
nelze počítat s trvalým zatížením traf na 2000 kVA v letních měsících, kdy půjde naplno chlazení.
Na základě těchto hodnot vychází potřeba transformátorů 1000 a 1600 kVA.

Vnitřní slaboproudé rozvody a zařízení
Telefonní a datové rozvody
Napojení na JTS – jednotnou telekomunikační síť Českého Telecomu a.s. a dalších poskytovatelů telekomunikačních služeb bude provedeno novou telefonní přípojkou – viz vyjádření Českého Telecomu.
Vnitřní telefonní rozvod vychází z účastnického rozvaděče, vybudovaného v rámci telefonní přípojky.
V objektu bude instalována digitální telefonní ústředna, zabezpečující hlasovou komunikaci a přenos
dat, případně systém VoIP (Voice over IP) umožňující přenos hlasu přes datové sítě LAN/WAN nebo
Internet.
Pro telefonní a datový přenos bude v objektu navržen strukturovaný kabelážní systém dle mezinárodních norem ISO/IEC 11801.

Domácí telefon
U vstupu do administrativní části objektu bude instalováno tablo elektrického vrátného. Další tabla domácího telefonu budou umístěna na výstupech z instalačních jader do kancelářských částí.

Elektrická požární signalizace
Elektrická požární signalizace bude navržena na základě požadavku požárního specialisty jako součást
vybavení objektu, sloužící ke včasnému zjištění možného vzniku požáru, včasného varování osob a
minimalizace škod.
Pro použití bude navržen analogový plně adresovatelný systém EPS, který musí být řádně homologován
pro použití v ČR a musí splňovat požadavky norem EPS.
_______________________________________________________________________________________
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Střežení prostor budou zajišťovat automatické opticko-kouřové a tepelné hlásiče požáru, eventuelně
víceparametrové multisenzory, na únikových cestách tlačítkové.
V případech, kde bude použití bodových čidel nevhodné nebo obtížné pro revize budou navrženy speciální systémy EPS – tepelné kabely, měřící Cu vedení, nasávací systémy apod.
Provozní napětí systému je 24Vss.
Při návrhu EPS nebudou použity ionizační hlásiče požáru s radioaktivním prvkem.

Požární a evakuační rozhlas
Systém ozvučení s modulací 100V plní funkci požárního a evakuačního rozhlasu v souladu s normou
ČSN EN 60849 - Nouzové zvukové systémy.
Ozvučení venkovních prostor okolo objektu – plenéru není uvažováno.

Elektrická zabezpečovací signalizace
Objekt bude chráněn elektrickým zabezpečovacím zařízením.
Instalace EZS bude provedena v objektu, chráněné prostory budou rozděleny na bezpečnostní zóny
s diferencovaným rozsahem detekce narušení, ochrana vně objektu (perimetrie) nebude použita.
Provozní napětí systému je 12Vss.

Kamerový systém
Objekt bude vybaven kamerovým systémem, který je chápán jako doplňující systém zabezpečení objektu.
Řídící počítačové pracoviště CCTV bude vybaveno digitálním záznamem, kontrolními monitory s multiplexerem nebo triplexním digitálním zařízením.
Systém bude napájen síťovým napětím 230V, v případě použití venkovních kamer budou tyto ve vyhřívaných kamerových krytech.

Systém pro kontrolu vstupu
Systém pro kontrolu vstupu slouží jednak k zamezení vstupu nepovolaným osobám do objektu a jednak
ke kontrole pohybu osob.
Systém bude vybavený čtecím zařízením elektronických karet, případně v kombinaci s osobním číslem
PIN.
Bezkontaktní čtecí zařízení pracuje na kmitočtu 125kHz se standardním dosahem do 10cm, napájení je
bezpečným napětím 12Vss.

Společná televizní anténa
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Objekt bude vybaven systémem společné televizní antény. Na střeše objektu budou osazeny přijímací
antény a v technické místnosti slaboproudu bude osazena hlavní stanice.
Rozvod bude připraven na napojení na TKR (televizní kabelový rozvod).
Použita budou i specielní zařízení jako jsou směrová pojítka např. pro bezdrátové napojení na internet.

Osvětlení
Osvětlení chodeb a kancelářských prostor bude provedeno převážně zářivkovými svítidly v podhledech
Ovládání bude provedeno tlačítky s možností centrálního vypínání. Sociální zařízení a pomocné prostory budou osvětleny žárovkovými svítidly. Strojovny, technické místnosti a garáže budou osvětleny průmyslovými zářivkovými svítidly IP43. Ovládání chodeb a schodišť bude řešeno dvěma samostatnými
okruhy. Chodby na patrech budou připojeny na patrové rozváděče. Schodiště na patrový rozváděč
1.patra. Ovládání obou světelných okruhů na komunikacích bude centrální, nebo pomocí pohybových
čidel. Osvětlení sítě „B“ bude sloužit jako noční osvětlení.
Hodnoty osvětlenosti se předpokládají pro kanceláře 500lx, společné garáže 75lx, lobby a restaurace
300lx, technické místnosti 200lx, chodby 100-200lx, schodiště 150-200lx. V kancelářích a na chodbách
bude automatická regulace osvětlení s ohledem na intenzitu slunečního svitu. Ovládání osvětlení bude
též možné z centrálního velínu.
Osvětlovací soustava svítidel s vlastním nouzovým zdrojem bude zaručovat osvětlenost únikových cest
1 lux. Tato soustava bude doplněna částí svítidel hlavního osvětlení (náhradní osvětlení) na chodbách,
schodištích a ostatních chráněných únikových cestách, která bude napojena ze síťě „B“ – zdroj dieselgenerátor.
Venkovní osvětlení bude provedeno osvětlení okolí budovy a slavnostní osvětlení pláště budovy (rezerva 40kW). Širší okolí budovy bude osvětleno rozvody veřejného osvětlení.

B.II.4. N Á R O K Y

NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Doprava
Stávající organizace dopravy
Lokalita je velmi dobře přístupná pro pěší dopravu pomocí MHD /od metra Sokolovská, nebo od autobusů a tramvají jezdících touto komunikací. Kapacitní komunikace ROhanské nábřeží, která je dále východním směrem jako ul. Pobřeží připravována k další výstavbě až včetně napojení na Libeňský most a
okolní komunikace zajišťují i dobrou dostupnost pro individuelní automobilovou dopravu a zásobování.
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Obrázek 6 – Schéma stávající dopravní sítě v okolí areálu

Bilance dopravy v klidu
Výpočet potřeby zařízení pro dopravu v klidu navrhovaného objektu je proveden v souladu s vyhláškou
č. 26/99 Sb. hlavního města Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě,
s postupy uvedenými v článku 10 a v příslušných přílohách vyhlášky. Ve smyslu této vyhlášky a jejich
příloh je navrhovaný objekt situován v zóně 3 mimo spádové území stanice metra, koeficientem vlivu
území je tedy v hodnotě Ku = 0,6, koeficientem dopravní obsluhy území se již neuplatňuje.

Tabulka 5 – Výpočet dopravy v klidu
Druh objektu
Administrativa

Počet jednotek

Ukazatel
1 stání / jednotka
19 888 m2 čisté plochy, z toho cca 80% 1stání/30 m2 plochy
15 910 m2 kancelářské plochy

Počet stání
530,4 stání

Požadovaný počet stání Pp = 530,4 x 0,6 = 319 stání
Požadovaný počet stání a pokrytí potřeb dopravy v klidu navrhovaného administrativního objektu je realizováno návrhem 319 parkovacích stání situovanými ve třech patrech hromadné garáže s vjezdem a
výjezdem do nové obslužné komunikace. Celková kapacita garáží je 349 stání – 319 stání pro naplnění
bilance a 30 stání pro rezidenty přilehlých nemovitostí.
_______________________________________________________________________________________
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Na terénu je dále zachováno 26 parkovacích stání v ul. Pobřežní a nově na požadavek Polici ČR a Odboru dopravy MHMP vznesený při projednávání DUR 20 parkovacích stání v nové propojce PobřežníRohanské (tento požadavek vyplynul mimo jiné i z důvodu zrušení parkovacích míst v ul. Pobřežní a
Rohanské nábřeží). Dále zůstane zachováno po úpravách terénu 15 parkovacích míst u Pneuservisu
Chára
Ve smyslu vyhlášky MMR ČR č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, bude 18 stání vybaveno
v parametrech pro stání vozidel těchto osob.

Dopravně inženýrské údaje – vliv provozu areálu
Dopravně inženýrské údaje o intenzitách dopravy na komunikacích byly stanoveny ÚDI Praha pro rok
2005, rok 20010 bez areálu a s areálem a pro rok 2015 bez areálu a s areálem.
V následující tabulce je uveden výpis vypočtených dopravních intenzit na komunikacích okolo areálu.

Tabulka 6 – Tabulka dopravních intenzit (obousměrně) na komunikacích okolo areálu
(všechna/pomalá/těžká)
Ulice\rok
Rohanské nábřeží
(nad MPK)
Rohanské náb. (Pobřežní – Šaldova)
Pobřežní (k Vítkově)

Pobřežní (Vítkova –
vjezd k MPK)
Pobřežní (vjezd MPK –
směr centrum)

stav
bez areálu
s areálem
vliv areálu
bez areálu

všechna
35 800
35 300
-1,4%
37 400

2010
pomalá
1 060
1 040
-1,9%
1 400

těžká
260
250
-3,8%
460

všechna
36 800
36 200
-1,6%
38 200

2015
pomalá
1 190
1 180
-0,8%
1 580

těžká
390
380
-2,6%
600

s areálem
vliv areálu
bez areálu
s areálem
vliv areálu
bez areálu
s areálem
vliv areálu
bez areálu
s areálem
vliv areálu

37 900
1,3%
2 600
2 000
-23,1%
2 000
1 400
-30,0%
2 000
2 300
15,0%

1 420
1,4%
130
100
-23,1%
80
50
-37,5%
80
90
12,5%

460
0,0%
40
30
-25,0%
30
20
-33,3%
30
30
0,0%

38 700
1,3%
2 900
2 300
-20,7%
2 300
1 700
-26,1%
2 300
2 500
8,7%

1 600
1,3%
130
110
-15,4%
80
60
-25,0%
80
80
0,0%

600
0,0%
40
30
-25,0%
30
20
-33,3%
30
20
-33,3%

Z tabulky je zřejmé, že výstavbou areálu dojde ke snížení dopravy na komunikaci Pobřežní (jižně podél
areálu) a Rohanské nábřeží (severně od areálu). Je to způsobeno požadovanou výstavbou nové propojovací komunikace Rohanské nábřeží-Pobřežní podél západní strany areálu.

Kopie vybrané části materiálu od ÚDI je uvedena v příloze H.7 tohoto Oznámení.
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Návrh dopravního řešení
Pro zajištění komunikační dostupnosti lokality a navazujícího území je projektováno nové komunikační
propojení ulic Rohanské nábřeží a Pobřežní. Navrhovaná komunikace představuje novou obousměrnou
vozovku o délce cca 90,0 metrů a základní šířce 7,0 metrů mezi zvýšenými obrubníky, mezi rekonstruovaným napojením výjezdu z čerpací stanice pohonných hmot OMV a ulicí Rohanské nábřeží je nová
komunikace rozšířena na 8,00 metrů. Toto nové komunikační propojení je koncipována jako místní obslužná komunikace funkční třídy C3 s veřejným provozem.
Na tuto novou komunikaci navazují další zpevněné plochy, jako již zmíněný výjezd z čerpací stanice,
napojení podzemních garáží administrativního objektu či plochy pro parkování vozidel. Další parkovací
příležitosti jsou umístěna v přímé vazbě na ulici Pobřežní.
Dopravní napojení garáží v 1PP, 2PP a 3PP objektu je z úrovně nové obslužné komunikace ve formě
chodníkového přejezdu. 1PP patro garáží je pak napojeno dvoupruhovou přímou rampou. Začátek klesání či stoupání (včetně zakružovacího oblouku) je až součástí objektu. Na vjezdovém portálu do garáže
budou osazeny zákazové značky vymezující režim v garážích.

Staveništní doprava
Staveniště leží mezi ulicemi Rohanské nábřeží a Pobřežní. Ulice Rohanské nábřeží má dvousměrnou,
dvouproudou komunikaci, ulice Pobřežní je v obytné zóně se zákazem vjezdu těžkých nákladních aut.
Tento stav předurčuje dodavateli stavby příjezd a výjezd ze staveniště do ulice Rohanské nábřeží, t.zn.
příjezd na staveniště ze západu od středu města a výjezd ze stavby směrem na východ. Tento stav je
pro vjezd na stavbu velice nepříznivý. Betonárka, prodejna stavebnin jsou od staveniště vzdáleny cca
800 m a lokality pro uložení přebytečných materiálů jsou všechny východním směrem od stavby. Auta
zajíždějící na stavbu nemohou jet přímo, ale po odjezdových trasách.
Stanovení přepravních tras pro odvoz ze stavby a dovoz na stavbu je podřízeno stávajícímu uspořádání provozu přilehlých komunikací.
Odvoz na skládku fy ASA, s..r.o.: Rohanské nábřeží, Sokolovská, Švábky, Voctářova, Elsnicovo nám.,
Zenklova, Vosmíkových, Liberecká, Cínovecká (D8), skládka Ďáblice.
Odvoz na loď přístav Holešovice: Rohanské nábřeží, Sokolovská, Švábky, Voctářova, Libeňský most,
přístav Holešovice.
Odvoz na skládku fy TAPAS Borek: Rohanské nábřeží, Sokolovská, Švábky, Voctářova, Elsnicovo
nám., Zenklova, Vosmíkových, Liberecká, Kbelská, Mladoboleslavská, silnice 610 - Kbely, Vinoř, Podolánka, Dřevčice, Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, silnice 331 – Borek.
Příjezd na staveniště: auta ze skládek příjezdem do ulice Liberecké, V Holešovičnách, nábř Argentinská, Za Viaduktem, Bubenské nábř. Hlávkův most, Rohanské nábřeží.
Příjezd na staveniště z betonárky a stavebnin: Rohanské nábřeží, Sokolovská, Švábky, Voctářova,
Libeňský most, Dělnická, nábř. Argentinská, Za Viaduktem, Bubenské nábř. Hlávkův most, Rohanské
nábřeží.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. O V Z D U Š Í
Emise ovlivňující kvalitu ovzduší budou probíhat jak v období provozu , tak při výstavbě areálu.
Emise při provozu areálu –
a) bodové zdroje - Vytápění
Zdrojem tepla budou tři plynové teplovodní kotle. Vzhledem k vysokému pozadí znečištění ovzduší
v okolí budou použity nízkoemisní kotle; kotle budou vykazovat při jmenovitém výkonu emise oxidů
dusíku do 60 mg NOx (jako NO2) / Nm3 suchých spalin při obsahu kyslíku 3% objemové. Celkový výkon
kotelny bude cca 2,2 MW. Spotřeba plynu 260 m3/hod, resp. cca 425.000 m3/rok. Odkouření bude provedeno třemi ocelovými třísložkovými komíny nad střechu budovy.

Tabulka 7 - Emise z kotelny
objekt
MPK

Výkon
celkem
[kW]
2200

Množství
spalin
[Nm3/s]
0,660

Emise NOx Emise NOx Emise CO Emise CO
[g/s]
[kg/rok]*)
[g/s]
[kg/rok]
0,0396

233

0,00264

155

b) vyvolaná doprava

Tabulka 8 -Emise z garáží a parkoviště, vyvolané dopravy a stávající dopravy na
okolních komunikacích – rok 2010
Zdroj

Emise NOx Emise NOx Emise CO
[g/s]
[t/rok]
[g/s]
0,0059
0,051
0,0206

Emise CO
[t/rok]
0,178

Emise benzen [g/s]
0,00033

garáže + parkování
vyvolaná dopra- 0,0079
0,068
0,0276
0,238
0,00044
va na okolních
komunikacích
běžná doprava
0,134
2,21
0,442
7,28
0,0071
na okolních
komunikacích
Pozn. Emise pro rok 2015 jsou menší a jsou uvedeny v příloze H.5.

Emise benzen [t/rok]
0,0028
0,0038
0,116

Emise při výstavbě areálu –
Po provedení podrobného hodnocení jednotlivých fází výstavby lze očekávat nejvýraznější přitížení
v období II. fáze - zemní práce. Ta bude trvat 60 dnů. V ní budou příjezdové a odjezdové trasy zatíženy
počtem 9,5 jednosměrných jízd TN za hodinu. Další významnou fází bude fáze V – dokončovací práce
hrubé stavby.
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Přitížení na okraji komunikacích zatížených staveništní dopravou se tak bude pohybovat v max. krátkodobých hodnotách do 1,8 µg/m3 NO2, příspěvek k průměrné roční koncentraci bude menší než 0,07
µg/m3 NO2. V ostatních referenčních bodech a fázích výstavby budou příspěvky menší.
Nejhorší dopad mohou mít emise PM10, pro omezení těchto emisí jsou v návrhu opatření stanoveny
podrobné podmínky.

B.III.2. O D P A D N Í

VODY

Odvodnění bude jednotnou soustavou do stoky 700/1250 v Pobřežní ul. V nově navrhované komunikaci západně od objektu je navržena stoka DN 300 označená jako S1 dlouhá 69,20m a do ní bude zaústěno přepojení čerpací stanice OMV DN 200 a dvě přípojky jednotné kanalizace z objektu.. Na východě
je navržena nová stoka DN 300 dl.31,60m, ukončená šachtou. Do ní přípojka DN 200 jednotné kanalizace.
Odpadní vody z gastro provozů budou odváděny tukovým potrubím do odlučovače tuků umístěného
v 1.PP, odkud se po přečištění budou čerpat do splaškové kanalizace.
Plochy podzemních garáží budou uklízeny mycími vozy a odpad bude vypouštěn do jímky na 2.PP a
odtud sveden do ORL na 3.PP, kde se bude znečištěná voda čistit a čerpat zpět do splaškové kanalizace pod stropem 1.PP.
Pro odvod dešťových vod budou na zelených střechách osazeny zahradní vpusti a vody budou sváděny
instalačními jádry pod strop 1.PP a do přípojek.

Tabulka 9 – Bilance splaškových odpadních vod
Producent

množství jednotka

jednotková produkce
( l/os den)

Administrativa
2250 osob
Restaurace
1841 jídel
průměrná denní produkce - Qp =
maximální denní množství splašků (kd=1,5) - Qdmax =

celková produkce

celková produkce

( l / den )

60
25

roční produkce splaškových vod Qr (m3/rok) =
počet EO (pro bilanci produkce)
roční produkce BSK
roční produkce NL roční produkce CHSK

(l/s)

135 000,00
46 025,00
181 025,00
271 537,50

1,56
0,53
2,10
3,14

51 224,13
1 207 EO
18 440,69 kg/rok
18 782,18 kg/rok
4 097,93 kg/rok

Tabulka 10 – Stávající odtok dešťových vod z plochy hodnoceného areálu
Druh povrchu

Střechy
zpevněné plochy-mlat

plocha
(ha)

odtok. koef.

F- reduk. (ha)

odtok (l/s)

0,1120
0,4532

0,900
0,500

0,101
0,227

20,66
46,46

3
odtok (m /rok)

534,24
1 201,06
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Druh povrchu

plocha
(ha)

Zpevněné plochy-asfalt
Plochy plošné zeleně
Celkem

0,1289
0,3087
1,0028

odtok. koef.

F- reduk. (ha)

odtok (l/s)

0,700
0,050

0,090
0,015
0,433

18,50
3,16
88,78

3
odtok (m /rok)

478,22
81,81
2 295,32

Tabulka 11 – Výhledový odtok dešťových vod z hodnoceného areálu
Druh povrchu

plocha (ha)

odtok. koef.

F- reduk. (ha)

odtok (l/s)

odtok (m3/rok)

Střechy
0,0469
0,900
0,042
8,65
223,71
Komunikace
0,2298
0,800
0,184
37,68
974,22
Chodníky
0,1675
0,600
0,101
20,61
532,78
Plochy plošné zeleně
0,2088
0,050
0,010
2,14
55,34
Plochy intenzivní zeleně
na střechách
0,1514
0,100
0,015
3,10
80,26
Plochy extenzivní zeleně
0,1984
0,250
0,050
10,17
262,84
Celkem
1,0028
0,402
82,35
2 129,16
Pozn. Roční množství srážek je počítáno z celoroční srážky 530 mm/rok, protože dešťové vody jsou odváděny do
jednotné kanalizace je počítáno s intenzitou 205 l/s ha.

B.III.3. O D P A D Y
Pro nakládání s odpady platí zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
který byl nově novelizován zákonem 188/2004 Sb. Odpady lze rozdělit podle období vzniku na dočasné,
vznikající při vlastní výstavbě areálu, trvalé, které budou v areálu produkovány při jeho provozu a odpady vznikající při případné likvidaci navrhovaného areálu.

Odpady vznikající při výstavbě areálu
Při výstavbě dojde k demolici stávajícího objektu, k zemním pracem a dále budou vznikat odpady při
vlastní realizaci jednotlivých objektů a ostatních zpevněných ploch.
Demolice stávajících objektů: cca 1 990 m3 demoličního materiálů
Zemní práce - výkop cca 56 900 m3

Tabulka 12 - Tabulka vznikajících druhů odpadů při výstavbě
Katalogové
číslo

Název odpadu

Kategorie

Způsob nakládání s odpadem
recyklace nebo
skládka
skládka

Beton (železobeton)

17 01 01

O

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keram. výrobků
Dřevo

17 01 07

O

17 02 01

O

Sklo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy

17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 07

O
O
O
O

spalovna nebo
skládka
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace
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Katalogové
číslo

Název odpadu
Zemina a kamení
Vytěžená hlušina
Asfaltové směsi obsahující dehet
Kabely obsahující ropné látky,
uhelný dehet
Kabely ostatní
Izolační materiály, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky
Izolační materiály ostatní
Směsné stavební a demoliční odpady ostatní
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Směsný komunální odpad
(odpad podobný komunálnímu)

Kategorie

Způsob nakládání s odpadem

17 05 04
17 05 06
17 03 01
17 04 10

O
N
N

recyklace skládka
skládka NO
skládka NO

17 04 11
17 06 03

O
N

recyklace
skládka NO

17 06 04
17 09 04

O
O

skládka
skládka

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 10

O
O
O
O

15 02 02

N

recyklace
recyklace
spalovna
spalovna NO
nebo skládka
NO
spalovna NO

20 03 01

O

spalovna KO
nebo skládka

V žádném případě nesmí být odpady spalovány na staveništi nebo v jeho okolí.
Přebytečnou zeminu a ornici je nutno přednostně nabídnout MČ Praha 8 k dalšímu využití.

Odpady vznikající při provozu areálu
Při provozu areálu se navrhuje pracovat s tříděním odpadu a to bez ohledu je jeho efektivnost.
Vzhledem k druhům odpadů vznikajících při provozu je třídění navrženo pro tři druhy odpadů - papíru,
plastů (kelímky, PET lahve, folie) a skla
Třídění papíru - je racionální provádět pouze z kancelářských provozů, a to z toho důvodu, že se jedná
většinou o neznečištěné suroviny; účinnost třídění lze očekávat velmi vysokou
Třídění skla - je možné provádět ve všech prostorách objektu. Nádoba na sběr skla bude umístěna u
vjezdu do objektu.
Třídění plastů - je racionální provádět pouze z kancelářských a restauračních provozů, a to z toho důvodu, že se jedná většinou o neznečištěné suroviny; účinnost třídění lze očekávat velmi vysokou
Pro sběr jak vytříděného tak i směsného odpadu je možno použít různé druhy nádob, a to nádoby o
objemu 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 770 l a 1100 l.
Pro centrální sklady na tříděný N odpad (včetně N složek z TDO) budou speciální nádoby pro jednotlivé
druhy odpadů. Konkrétní druhy nádob budou určeny investorem až při zařizování objektu, a to v souladu
s architektonickým řešením interiérů.
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Tabulka 13 - Tabulka hlavních druhů odpadů při provozu
Katalogové
číslo
(nový katalog)
20 03 01

Název odpadu
Směsný komunální odpad

Kategorie Způsob nakládání
s odpadem
O

spalovna nebo
skládka
Recyklace
Recyklace
Využití

Papír a lepenka
Sklo
Biologicky rozložitelný odpad
z kuchyně
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad

20 01 01
20 01 02
20 01 08

O
O
O

20 01 39
20 02 01

O
O

Uliční smetky

20 30 03

O

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Vyřazená zařízení s obsahem nebezpečných složek
(zářivky, výbojky)
Směs tuků a olejů z odlučovače
tuků

15 02 02

N

16 02 13

N

Recyklace

19 08 10

N

spalovna NO

Recyklace
Spalovna nebo
skládka
Využití nebo
skládky
spalovna NO nebo skládka

Provozovatel objektů zpracuje před zahájením užívání program odpadového hospodářství ve smyslu
vyhlášky MŽP ČR 401/91 Sb. pro ty druhy odpadů, které bude zabezpečovat, a zároveň povede jejich
evidenci ve smyslu nařízení vlády ČR 521/91 Sb. Zároveň uzavře smlouvu na odvoz odpadu se specializovanou firmou.

Odpady vznikající při likvidaci areálu
Druhy odpadů budou poplatné skutečnému rozsahu případných změn v areálu, proto je lze dnes jen
velmi těžko specifikovat. V každém případě půjde o druhy odpadů, které se budou vyskytovat v průběhu
navrhované výstavby a při provozu areálu. Nežádoucí vznik dalších druhů odpadů, zvláště odpadů kategorie nebezpečné, bude automaticky kontrolováno při povolování případných nových aktivit.

B.III.4. H L U K
Hluk ze stavební činnosti
Vliv výstavby byl vypočten pro všech 5 fází výstavby. Z následující tabulky je zřejmé, že bude nutno
navrhnout pro období výstavby protihluková opatření. Nejhorší situace bude při realizaci I. a II. etapy
výstavby.
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Tabulka 14 - Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v dB pro jednotlivé fáze výstavby – nejistota výpočtu ± 2 dB
BV

1

2

3

4

5

Umístění

podlaží

I. fáze

III. fáze

IV. fáze

V. fáze

U Nádražní lávky
čp. 358

1.np.
2.np
3.np.
4.np
5.np

63,2
72,8
74,9
75,3
75,4

60,7
72,5
73,2
72,5
72,5

63,5
72,5
77,4
76,6
76,5

52,4
55,6
62,8
61,0
61,0

51,7
60,9
64,1
64,0
64,0

57,8
57,7
57,0
57,1
57,0

Pobřežní čp.369/28

1.np.
2.np
3.np.
4.np
5.np

65,3
73,9
77,4
77,7
77,7

62,5
74,4
75,1
75,1
74,5

66,2
74,9
80,3
80,2
79,5

55,2
58,1
63,7
67,4
68,6

54,6
63,1
67,1
66,8
66,7

60,7
59,8
60,0
60,3
60,6

1.np.

66,5

64,0

68,1

56,1

55,0

61,6

2.np

79,0

77,7

80,3

62,1

67,4

62,0

3.np.
4.np
5.np

80,1
79,9
79,8

77,7
77,6
77,5

81,6
81,5
81,3

63,9
67,1
69,0

69,7
69,3
68,9

62,4
62,9
63,8

Vítkova čp. 227/23

1.np.
2.np
3.np.
4.np

66,4
71,2
77,5
79,0

66,0
80,3
80,4
80,4

67,6
79,1
79,6
79,5

57,1
64,0
68,7
72,8

54,1
67,1
68,9
68,7

61,2
60,7
60,9
61,2

Pobřežní 285/20

1.np.
2.np
3.np.
4.np

67,2
72,0
79,6
80,1

65,3
77,7
77,8
77,7

65,7
76,4
77,2
77,2

54,9
59,4
62,5
65,3

52,4
63,7
66,2
66,0

59,0
59,0
59,6
59,9

10 hod
66,4
3 měsíce

10 hod
66,4
6 měsíců

14 hod
65,0
11 měs.

Pobřežní
čp. 333/26

Pracovní doba
Hygienický limit
Doba provádění

II. fáze -a II.fáze - b

10 hod
66,4
1 měsíc

10 hod
66,4
2 měsíce

Hluk z provozu areálu
Zdrojem hluku při provozu bude automobilová doprava a stacionární zdroje hluku. Vyhodnoceny byly
oba zdroje a to na 6-ti objektech v 25-ti bodech.

Tabulka 15 - Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v dB hodnocení hluku
z provozu areálu
Posuzovaný stav
MPK
BV
1

Umístění
U Nádražní
lávky
čp. 358

Hyg. limit

podlaží
1.np.
2.np

MPK+
doprava
vyv.

MPK

Hyg. limit

50,0

52,7

den
40,0

noc
32,8

43,3

33,1

44,5

MPK+
doprava
vyv.

52,7
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Posuzovaný stav
MPK
BV

MPK+
doprava
vyv.

podlaží
3.np.
4.np
5.np

33,4
34,4
35,3

45,7
46,6
50,1

34,7
35,2
35,8
36,7
37,8

43,0
44,4
46,5
48,2
49,0

50,0

Pobřežní
čp.369/28

1.np.
2.np
3.np.
4.np
5.np

Pobřežní čp.
333/26

35,0
36,8
37,4
38,2
39,0

43,1
44,6
46,2
48,7
50,6

50,0

3

1.np.
2.np
3.np.
4.np
5.np

4

1.np.
2.np
3.np.
4.np

34,9
35,9
37,2
41,4

44,8
46,0
47,4
49,1

50,0

Vítkova čp.
227/23

Pobřežní
285/20

36,0
38,2
39,7
40,7

46,9
48,2
49,7
51,1

50,0

5

1.np.
2.np
3.np.
4.np

6

Danube House

1.np.

41,5
61,3

45,9
62,6

50,0

2

Umístění

Hyg. limit

MPK

noc

Hyg. limit

MPK+
doprava
vyv.

den
52,7
52,7
52,8

43,6
43,5
43,5

53,3
53,4
53,4
53,4
53,5

40,0

44,3
44,2
44,2
44,2
44,2

40,0

45,3
45,3
45,5
45,5
45,5

40,0

45,1
44,8
44,9
45,8

55,9
55,4
55,5
55,7

40,0

46,6
46,4
46,5
46,5

50,3
63,6

40,0

45,9
63,4

54,6
54,6
54,6
54,7
54,8
54,5
54,3
54,7
55,0

Obrázek 7 - Lokalizace výpočtových bodů v zájmovém území
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Legenda k obrázku :
Zástavba
Komunikace
Číslo výpočtového bodu
Z tabulek je zřejmé, že bez proveden protihlukových opatření bude docházet vlivem provozu areálu
k překračování hygienických limitů. Nejhlučnějšími zdroji hluku jsou suché chladiče umístěné na střeše
objektu nad jádrem J2 a J3. Především chladiče umístěné nad jádrem J3 jsou situovány směrem
k obytným domům v ulici Pobřežní čp. 227/23 a 285/20 (bod výpočtu 4 a 5). Dalšími výraznými zdroji
hluku jsou komíny od kotlů. Aby byly dodrženy hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb
v době denní musí být ekvivalentní hladina hluku ve vzdálenosti 2 m od zdroje u komínu od kotle 70
dB/A/ a u suchého chladiče 92 dB/A/. Kolem suchých chladičů nad jádrem J3 (blíže k zástavbě v ulici
Pobřežní) je nutné realizovat protihlukovou stěnu ve tvaru „L“ směrem k domům čp. 227/23 a 285/20.
V době noční pro dodržení hygienických limitů je nutné vypnout chladiče nad jádrem J3 a u chladičů nad
jádrem J2 je omezit jejich výkon cca na 70%. Tato opatření je nutné respektovat, aby nedošlo v nejvyšších podlažích domů čp. 227/23 a 285/20 k překročení hygienického limitu v době denní 50 dB a noční
40 dB. Po instalaci VZT a všech zařízení na objektu je třeba všechna zařízení vyregulovat tak, aby výsledné ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru obytných staveb nepřekračovaly hygienické limity.

B.III.5. R I Z I K A

HAVÁRIÍ

Významně nebezpečné dopady na okolí by mohl mít požár v areálu. Řešení bude navrženo s ohledem
na stupeň požárního nebezpečí, a návrh protipožárních opatření musí zohlednit i tato rizika. V objektu
se počítá s instalací zabezpečovacího protipožárního monitoringu.
Dalším z možných typů havárie je únik olejů nebo pohonných látek ze zaparkovaných automobilů. Převážná většina aut bude parkovat v podzemních parkovištích, kde bude možno případný únik prakticky
bez nebezpečných dopadů likvidovat. Při havárii na povrchu je nutno ihned učinit opatření, která zabrání
vniknutí těchto látek do veřejného kanalizačního systému, nebo do podloží a podzemních vod. Tato i
další možné typy haváriie by měly být v dostatečném rozsahu řešeny při standardním procesu povolování těchto staveb a není proto potřeba požadovat realizaci dalších ochranných opatření proti případným haváriím.
Nejhorší dopady by proto mohly mít havárie při výstavbě, hlavně pak únik olejů nebo pohonných látek
do výkopů a tak (vzhledem k úrovni hladiny podzemní vody) prakticky přímo do tohoto horizontu. Toto
nebezpečí je nutno eliminovat technickými opatřeními na staveništi a kázní při výstavbě.
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B.III.6. D O P L Ň U J Í C Í

ÚDAJE

Vzhledem k parametrům objektů a jejich rozsahu se nepředpokládá vznik jiných (v tomto Oznámení
nekomentovaných) vlivů stavby na životní prostředí. Problematika osvětlení je komentována
v kap.D.I.10, problematika vlivu na provětrávání území v kap. D.I.2.
Záměr neprojeví žádnými významnými zásahy do krajiny ani realizací významným či rozsáhlých terénních úprav.
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C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.1. A . S T Á V A J Í C Í

VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Obrázek 8 – Výřez z ortomapy lokality
OBRYS AREÁLU

ROHANSKÉ
NÁBŘEŽÍ

VÝJEZD OD
BENZÍNOVÉ
STANICE

POBŘEŽNÍ

Obrázek 9 – Pohled na plochu
stavby od východu z křižovatky Pobřežní –
U nádražní lávky
Z pohledu stávajícího využití lze území rozdělit
na východní a západní část s dělící linií lávkou
přes Rohanské nábřeží. Východní špici tvoří
dnes oplocený prostor s řídkou bylinnou vegetací s převahou ruderálních druhů s několika
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málo hodnotnými stromy hlavně ve východní a jihozápadní části této plochy.

Obrázek 10 – Pohled z lávky přes Rohanské nábřeží na východní část území

Pozn. Vlevo ulice Rohanské nábřeží, za ní oplocená zelená plocha za kterou jsou obytné objekty na jižní straně ul.
Pobřeží.
Západní část území je z převážné části využívána pro parkování osobních aut a hlavně autobusů na
nezpevněné ploše. Západně od tohoto parkoviště je benzínová stanice OMV s přidruženým objektem
pneuservisu. Mezi těmito areály je výjezd od OMV na ul. Rohanské nábřeží.

Obrázek 11– Pohled z jižní strany Rozvadovské spojky severním směrem na plochu
areálu

Pozn. V centrální části obrázku je nezpevněná parkovací plochy, vlevo je žlutá budova, která je určená k demolici a
za ní vlevo růžový obytný objekt v ul. Pobřežní. Za parkujícími autobusy vystupuje objekt hotelu Hilton.
Lávka přes Rohanské nábřeží je u ul. Pobřežní ukončena ve zpevněné zadlážděné ploše. Podél severního okraje ul. Pobřežní jsou kolmá parkovací stání.
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Obrázek 12 – Pohled z křižovatky ul. Pobřežní – Vítkova severovýchodním směrem

Pozn. Vlevo je lávka přes Rohanské nábřeží s nástupním prostorem, za silnicí je nový objekt River City Prague a
vedle je budovaný další objekt. Vpravo je stávající obytný objekt v ul. Pobřežní.

Obrázek 13 – Pohled z lávky přes Rohanské nábřeží na jihozápadní část území

Pozn. Vlevo je krajní obytný objekt v ul. Pobřežní, ulice Vítková s růžovým obytným objektem na západní straně a
dále vpravo objekt určený k demolici s parkovištěm.
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C.1. B . R E L A T I V N Í

ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST

REGENERACE PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Prostor i okolí navrhovaného areálu je prakticky zcela změněno dřívější antropogenní činností a to jak
při realizaci a provozu dřívějších aktivit, tak po úpravách a demolicích provedených po zasypání původního koryta Vltavy a po povodních v roce 2002.
Ve vlastním prostoru areálu ani v provozem přímo ovlivnitelné vzdálenosti se žádné významné přírodní
zdroje nenacházejí.
Navrhovaná výstavba proto nemůže výstavbou ani vlastním provozem žádné přírodní zdroje negativně
ohrozit.

C.I. C . S C H O P N O S T

PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽE

Posuzované území se rozkládá v centrální části Prahy východně v těsné blízkosti historické části Karlína. Vlastní prostor areálu má zcela velkoměstský charakter a zcela odpřírodněného prostředí, které je
ještě degradováno dlouhodobějším nevyužíváním. Tento charakter zůstane zachován i dle ÚP HMP, do
blízkosti areálu nejsou umístěny ani výhledově žádné prvky USES.
Řešené území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny. Posuzovaná lokalita zároveň neleží ani v žádném přírodním parku (§ 12
odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb) a nedotýká se žádné přechodně chráněné plochy. Zároveň nezasahuje
do prvků ÚSES a VKP.
Určité prvky přírodního charakteru mají pouze zelené plochy podél západní a jižní strany areálu. Tyto
plochy budou částečně rozšířeny a stávající vzrostlé stromy doplněny novou výsadbou.
Navrhovaná výstavba tedy prakticky nemůže významnějším způsobem negativně zasáhnout do stávajícího přírodního prostředí.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Zájmové území se nenachází v Pražské památkové rezervaci (ve smyslu zákona 20/1987 Sb., o státní
památkové péči v platném znění), která je od roku 1992 zařazena mezi světové památky UNESCO ani v
jejím ochranném pásmu. Zájmové území rovněž neleží v památkové zóně vyhlášené vyhláškou HMP č.
10/1993 Sb., o prohlášení části území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich
ochrany. V území se nenalézají žádné kulturní památky.
Území leží v těsné blízkosti Městské památkové zóny Karlín – B8, která zahrnuje území od ulice Pobřežní jižním směrem. Byla vyhlášena roku 1993. Dále leží v ochranném pásmu Pražské památkové
rezervace.
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Obrázek 14 – Zákres MPZ Karlín do ortomapy

Obrázek 15 – Situace památkově chráněných území v Praze

Území hustě zalidněná
Území Prahy 8 patří s hustotou obyvatel cca 4550 obyvatel/1 km2 v Praze ke střední hustotě obydlení,
vlastní část Karlína v okolí stavby patří k hustěji obydleným částem této MČ.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Nejhorší situace s pohledu kvality složek životního prostředí je stávající akustické situace, která je rozhodujícím způsobem ovlivněna dopravou na přilehlých komunikacích – hlavně ul. Rohanské nábřeží.
V chráněném venkovním prostoru staveb pro bydlení v ulici Pobřežní, které jsou nejbližšími chráněnými
stavbami, se ekvivalentní hladiny akustického tlaku v době denní pohybují mezi 63 až 68 dB a v noci
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mezi 55 až 62 dB. Pohybují se tedy okolo hranice limitu pro starou hlukovou zátěž (70 resp. 60 dB).
Jedná se o životní prostředí silně zasažené hlukem.
Z hlediska rozptylových podmínek se tedy jedná o místo se zhoršenými rozptylovými podmínkami. Kvalita ovzduší je zde ovlivněna přenosem z jihozápadní a centrální oblasti Prahy, méně již blízkými dopravními zdroji. Průměrné roční koncentrace NO2 a PM10 se pohybují těsně pod limitními hodnotami, u
ostatních znečišťujících látek jsou limity s rezervou splněny.
V ostatních parametrech kvality životního prostředí by nemělo docházet k neúnosnému zatížení území.

C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU
SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
Ovzduší a klima
Klima
Řešené území leží v klimatickém regionu T2 (teplý, mírně suchý) v 1. lesním výškovém stupni (dubový)
s průměrnou roční teplotou nad 8°C, průměrným ročním úhrnem srážek cca 530 mm a délkou vegetační doby nad 165 dní.
V rámci klimatologické studie zpracované pro potřeby přípravy územního plánu hl.m. Prahy byla vypracována tzv. mapa klasifikace bonity klimatu, která podává potřebné informace o souborném klimatologickém hodnocení území. Využívá jednotlivých rozhodujících klimatologických údajů tak, aby mohla
odlišit relativně příznivé lokality od lokalit relativně nepříznivých. Ve své finální podobě mapa bonity klimatu charakterizuje komplexní mikroklima území v pěti kategoriích: velmi dobré, dobré, přijatelné, zhoršené a špatné. Tyto kategorie je třeba považovat za kategorie relativní, tj. vyjadřující lokální rozdíly na
území města jako celku. Z klasifikace vyplývá, že hodnocené území spadá do nejnižší kategorie č.5, tj.
„špatná“. Na tomto negativním hodnocení se podílí zejména snížená úroveň přirozeného provětrávání,
nižší průměrné charakteristické rychlosti větru, vyšší úroveň městského znečištění ovzduší a náchylnost
území k tvorbě inverzních stavů. Tato kategorizace rovněž staví území jako méně vhodné z hlediska
perspektiv jeho využitelnosti k bydlení.

Kvalita ovzduší
V posuzovaném území při nadmořské výšce cca 189 – 192 m n.m., a plochém terénu jsou zhoršené
ventilační poměry. Je to tím, že daná lokalita je v území dna Vltavské kotliny, která je sice v těchto místech rozsáhlá, nicméně otevřená pouze ve směru Vltavy.
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Z hlediska rozptylových podmínek se tedy jedná o místo se zhoršenými rozptylovými podmínkami. Kvalita ovzduší je zde ovlivněna přenosem z jihozápadní a centrální oblasti Prahy, méně již blízkými dopravními zdroji.
V posuzovaném území při nadmořské výšce 350 - 360 m.n.m., lze očekávat velmi dobré ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 4,3 m/s. Z údajů celkové větrné růžice
vyplývá, že nejčetnější proudění v území jsou větry směru ZJZ. Naproti tomu nejméně četné jsou větry
ze směru JV a SV.

Obrázek 16 – Modifikovaná větrná růžice – objekt Main Point Karlín
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Tabulka 16 - Očekávané průměrné roční koncentrace pozadí [μg/m3] rok 2010
látka

CO

NO2

SO2

benzen

Kr

650 - 730

38 – 40

6-7

2,1 – 2,4

LIMIT

10000 1)

40

50

5

1)

klouzavý osmihodinový průměr

Hluk
V současné době je dominantním zdrojem hluku automobilová doprava na Rohanském nábřeží. Dle
údajů ÚDI projede po této komunikaci za 24 hod 28 700 vozidel. Při orientačním měření hluku u této
komunikace byl při sčítání dopravy zjištěn vyšší podíl nákladní dopravy v době denní. V chráněném
venkovním prostoru staveb pro bydlení v ulici Pobřežní, které jsou nejbližšími chráněnými stavbami, se
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v době denní pohybují mezi 63 až 68 dB a v noci mezi 55 až 62
dB. V době denní je splněn hygienický limit pro starou hlukovou zátěž a v době noční není hygienický
limit pro starou hlukovou zátěž prokazatelně překročen. Jedná se o životní prostředí silně zasažené
hlukem.
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Fauna a flóra
Popis biotopu ovlivněného předpokládaným stavebním záměrem
Sledovaná plocha leží v plně urbanizované a hustě zastavěné nivě Vltavy v centrální části Prahy v záplavovém území, které bylo silně poškozeno při povodních v roce 2002. Od břehu Vltavy je sledovaná
plocha vzdálena necelých 100 m, kontakt s řekou je ale přerušen jak novou výstavbou, tak také frekventovanou čtyřproudou komunikací (Rohanské nábřeží). Jižním směrem pokračuje hustě zastavěná
rovinatá říční niva do vzdálenosti asi 0,5 km k úpatí vrchu Vítkova, který se zde prudce zvedá strmým
svahem o sklonu téměř 40°. Lokalita leží nivě Vltavy a nadmořská výška sledované plochy se pohybuje
těsně kolem hodnoty 184 m n.m.
Řešené území leží v klimatickém regionu T2 (teplý, mírně suchý) v 1. lesním výškovém stupni (dubový)
s průměrnou roční teplotou nad 8°C, průměrným ročním úhrnem srážek pod 600 mm a délkou vegetační doby nad 165 dní. Důsledkem depresní polohy jsou však přízemní teplotní inverze, díky zvýšené vlhkosti půd s četnými mlhami. Teplotní inverze zkracují vegetační sezónu a podporují přežití splavených
druhů bioty středních poloh.
Při mapování, které se provádělo pro účely zpracovávání generelu ÚSES hl. m. Prahy, byly v této lokalitě vylišeny STG 1-2 BC 4, to znamená, že se jedná o lokalitu mezotrofně nitrofilní (středně bohatou živinami s vyšším podílem dusíku), ležící na rozhraní prvního až druhého vegetačního stupně v zamokřené
hydrické řadě.
Lokalita leží v biochoře 2Lh (Širší hlinité nivy 2. v.s.). Jsou to kontrastně-similární široké hlinité nivy 2.
vegetačního stupně, které se nacházejí v hercynské podprovincii podél Labe, dolní Vltavy, Ohře a Berounky a západokarpatské podprovincii na střední Moravě. Segmenty tohoto typu biochory patří mezi
nejrozsáhlejší v republice, pouze méně typické segmenty v údolí Vltavy a Berounky v Praze mají menší
plochu.
Tvar segmentů je výrazně protáhlý s délkou až přes 100 km. Šířka niv v hercynské podprovincii je průměrně pouze 1-3 km. Reliéf niv je typicky rovinný. V detailu je však reliéf členěn velmi plochými a tudíž
nezřetelnými elevacemi břehových valů a zbytky teras, i menšími a nápadnějšími mrtvými rameny. Nejnápadnější tvary jsou dnes tvary antropogenního původu - hráze, náspy, odvodňovací příkopy a rozsáhlé štěrkovny zatopené vodou. Uměle odstavená mrtvá ramena se nacházejí ve všech bioregionech.
Tento typ biochory vznikal výhradně podél velkých řek, s velkými povodněmi regionálního rozsahu a
přínosem materiálu ze vzdálených pramenných oblastí. Sedimenty jsou tudíž zpravidla nevápnité. Geologická stavba je v zásadě jednoduchá a ve všech segmentech obdobná. Podloží tvoří pleistocénní a
staroholocenní štěrkopísky a na nich spočívá 1-5 metrů mocná vrstva povodňových písčitých hlín. V
detailu je však stavba velmi proměnlivá, s různou písčitostí a vápnitostí jednotlivých vrstev, doplněná
organogenními sedimenty usazenými v bývalých mrtvých ramenech.
Žádná část dotčené plochy není součástí zemědělského půdního fondu. Stávající půdní profil, který
nahradil původní typické fluvizemě, je antropogenního původu. Na velké části posuzované lokality byl
původní půdní pokryv zcela odstraněn při výstavbě objektů, které již v důsledku povodňových škod za_______________________________________________________________________________________
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nikly, případně byl nahrazen zpevněnými plochami. Zbývající část pozemku je ovlivněna navážkami a
převrstvením při provádění zemních prací souvisejících s okolní zástavbou a s budováním komunikace
(Rohanské nábřeží). Tato skutečnost se nepříznivě projevuje i na stávající vegetaci.
Základním typem potenciální přirozené vegetace široké hlinité nivy 2. vegetačního stupně jsou jilmové
doubravy (Querco-Ulmetum campestris Knapp ex Medwecka-Kornaš 1952). Již nejméně od středověku je
však celé území zcela odlesněno a současná vegetace má čistě antropogenní původ s převahou introdukovaných a ruderálních druhů.

Fauna řešené lokality
Z charakteristiky stanoviště (antropicky silně pozměněný půdní profil, zpevněné plochy, frekventovaná
komunikace) a zejména s charakteristiky vegetace (absolutní převaha introdukovaného pajasanu ve
dřevinné složce a řídká, navíc pravidelně kosená bylinná vegetace s převahou ruderálních druhů
v oploceném prostoru používaném jako výběh pro psi z okolní zástavby) vyplývá, že výskyt významnější
fauny je prakticky vyloučen. Celkově lze biotop charakterizovat jako antropicky silně ovlivněný s velmi
nízkou ekologickou hodnotou, s nízkou populační hustotou jen malého počtu nenáročných synantropních či invazních druhů živočichů s širokou ekologickou valencí.
Přítomnost významných a chráněných druhů je v tomto prostředí vyloučena. Podstatná část lokality je
zpevněna a slouží jako odstavné parkoviště převážně pro autobusy, zbývající část lokality slouží jako
„psí louka“ s degradovaným trávníkem, případně se jedná o zanedbané drobné výsadby introdukovaných dřevin podle komunikace a zarostlé ruderálními plevely. Pro významnější druhy bezobratlých zde
chybí hostitelské rostliny či jiné potravní příležitosti. Pro obratlovce, snad jedině s výjimkou synantropních hlodavců (potkan, krysa) je prostředí prakticky neobyvatelné, vedle chybějících potravních a úkrytových možností je jejich existence v tomto prostoru vyloučena také pro neustálý pohyb psů. Bez významu není také izolovanost lokality daná frekventovanou komunikací.

Flora řešené lokality
Stanoviště představuje antropicky silně pozměněný půdní profil a rozsáhlé zpevněné plochy využívané
jako odstavné parkoviště v sousedství frekventované komunikace. Plošně nejrozsáhlejší vegetaci tvoří
trojúhelníkový oplocený prostor používaném jako výběh pro psi z okolní zástavby s degradovaným trávníkem negativně ovlivněným psími výkaly s převahou ruderálních druhů. Stromové patro představují
převážně liniové výsadby introdukovaného pajasanu (Ailanthus altissima) a keřové patro je zastoupeno
dvěma drobnými plochami zanedbaných výsadeb u výjezdu od čerpací stanice pohonných hmot.
V druhové skladbě keřů převládají stanovištně nevhodné introdukované druhy, které zde živoří a plochu
keřových výsadeb postupně ovládají ruderální plevelné druhy včetně invazní křídlatky. Celkově bylo na
lokalitě zastiženo 13 taxonů dřevin, z toho dřeviny introdukované dřeviny zaujímají plochu celých 85%.
V lokalitě nebyl zjištěn žádný významný, či dokonce chráněný rostlinný druh a charakter stanoviště takový nález prakticky vylučuje.
Pro DUR a toto Oznámení byl proveden podrobný dendrologický průzkum. Pro zjištění základních dendrometrických charakteristik posuzovaných stromů byl použit výškoměr SILVA Clino-Master typ CM
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2015 LGA se sklonoměrem a 30 m pásmo. Průměr kmenů byl zjišťován měřením obvodu pomocí 5 m
pásma.

Obrázek 17 – Zákres jednotlivých stromů a keřů

Celkem bylo vyhodnoceno 45 stromů a 3 skupiny keřů o celkové sadovnické hodnotě cca 400 tis. Kč.

Tabulka 17 - Výčet všech zastižených taxonů a jejich plošné zastoupení v m2
Pajasan žláznatý
Topol kanadský
ptačí zob
Lípa malolistá
Slivoň
meruzalka alpská
tavolník
Javor mléč
Bříza bělokorá
skalník Dammerův
brslen
jalovec
zimolez

Ailanthus altissima
Populus x canadensis
Ligustrum ovalifolium
Tilia cordata
Prunus sp.
Ribes alpinum
Spiraea sp.
Acer platanoides
Betula pendula
Cotoneaster dammeri
Euonymus fortunei
Juniperus horizontalis
Lonicera pileata

1179,3 m²
297,7 m²
113,2 m²
97,3 m²
77,3 m²
60,8 m²
38,0 m²
30,4 m²
23,7 m²
13,5 m²
13,5 m²
11,3 m²
6,8 m²

Obrázek 18 - Plošné zastoupení jednotlivých taxonů dřevin v zájmovém území
2%
3%
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Chráněné druhy živočichů a rostlin
Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné druhy, na které by se vztahovala
ochrana podle § 48 zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody. Rovněž se v tomto území nevyskytuje žádný památný strom (§ 46 zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody

Územní systém ekologické stability
V řešeném území ani v jeho blízkosti neleží žádná část územního systému ekologické stability. Nejbližším skladebným prvkem ÚSES je nefunkční nadregionální biokoridor N4/3 tvořený tokem Vltavy.

Obrázek 19 – Umístění nejbližších prvků ÚSES
V ochranném pásmu tohoto biokoridoru leží i posuzované území.
Tvorba ÚSES v tak silně urbanizovaném prostředí je ovšem velmi
specifická a za současného stupně urbanizace okolí a při oddělení
posuzovaného prostoru od říčního
toku novými stavbami a významnou městskou komunikací je
smysluplná revitalizaci tohoto
prostoru nemyslitelná. Navzdory
těmto skutečnostem má i značně
pozměněný říční tok procházející
velkoměstem zásadní význam pro
migraci organizmů v krajině a jeho
existenci jako přirozeného biokoridoru je nutné respektovat. Pro
posuzovaný záměr pak z toho vyplývá nutnost dodržet alespoň zásadu použít při výsadbách do nových
ploch zeleně, případně do alejí sortiment domácích, stanovištně odpovídajících druhů dřevin.

Chráněná území, přírodní parky
Posuzovaný záměr se nedotýká žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 14 zákona č. 114/1992
Sb. o ochraně přírody a krajiny, ani žádné zvláště chráněné území neohrozí. Nejbližší zvláště chráněné
území je přírodní památka Královská obora ležící na druhém břehu Vltavy ve vzdálenosti větší než 1 km.
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Obrázek 20 - Znázornění polohy řešené lokality ve vztahu ke zvláště chráněným územím
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Obrázek 21 - Znázornění polohy řešené lokality ve vztahu k přírodním parkům.
Posuzovaný záměr se rovněž
nedotýká
žádného
přírodního
parku, ani žádný přírodní park
neohrozí. Nejbližším přírodním
parkem je přírodní park Draháň –
Troja, který od posuzované lokality
odděluje meandr Vltavy a který
ležící ve vzdálenosti téměř 3 km

Významné krajinné
prvky
Podle §3 odst. 1 písm. (a) zákona
číslo 114/1992 Sb. v platném
znění jsou významnými krajinnými
prvky lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy. Posuzovaný záměr tedy leží ve významném krajinném prvku – údolní nivě
Vltavy. Prostředí nivy je v daném prostoru již natolik pozměněné a odpřírodněné, že realizací posuzovaného záměru již nemůže dojít k jeho dalšímu zhoršení. Současný stupeň urbanizace okolí a oddělení
posuzovaného prostoru od říčního toku významnou městskou komunikací vytváří podmínky za kterých
nelze ani uvažovat o smysluplné revitalizaci tohoto prostoru.
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Krajina, krajinný ráz
Pojetí krajinného rázu
Zákon 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v § 12: "Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní,
kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je ochráněn před činností snižující jeho
estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb,
mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných
území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině."
Krajinný ráz se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny,
tedy základních přírodních vlastností dané krajiny (přírodními podmínkami území). V těchto rámcích je
krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a
životem lidí v nich (krajinotvornými způsoby využívání území). Krajinný ráz je vytvářen souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu tedy vytvářejí obraz dané krajiny.

Krajinný ráz a jeho typické znaky
Krajinný ráz posuzované lokality má typický, velkoměstský charakter, zcela odpřírodněného prostředí
(krajinný typ „A“ – Míchal, Löw 2001). Vzhledem k údolní poloze, konfiguraci terénu a charakteru okolní
zástavby je vyloučené dálkové působení posuzovaného záměru. Z lokalit, ve kterých se zachovaly
fragmenty přírodě blízkých scenérií (které jsou proto chráněny na území hl.m. Prahy jako přírodní parky)
je vizuální kontakt vyloučený. Kromě znaků, které se odvíjejí od geomorfologie širšího území, se všechny typické znaky posuzované lokality odvíjejí od urbanizačních procesů. Charakter místa tak určuje rozhodující měrou architektura a urbanizmus. V posuzovaném prostoru se pak střetává typická architektura
průmyslové revoluce konce předminulého století, reprezentovaná jak obytnými činžáky, tak zejména
továrními budovami, se „starší“ moderní architekturou reprezentovanou například hotelem Hilton, i nejnovější architekturou nahrazující zničené budovy po poslední povodni. Celkově se tedy krajinný ráz
místa dá označit za typické městské prostředí výrazně ovlivněné významnými změnami, bez dochovaného krajinného rázu a s nejnižším stupněm ochrany. To ovšem nevylučuje existenci architektonicky
hodnotných staveb, které je třeba chránit a respektovat (například Negreliho viadukt, či některé budovy
„industriální“ architektury z konce předminulého a počátku minulého století).
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Obrázek 22 –Ortomapa širšího území

Lokality NATURA 2000
V ovlivnitelné blízkosti se nenachází žádná evropsky významná lokalita. Nejblíže od navrhovaného
areálu se nachází evropsky významná lokality Praha-Letňany (kód: CZ0113774). Předmětem ochrany
EVL Praha-Letňany je populace sysla obecného a jeho biotopu. Toto území se nachází v prostoru sportovního letiště Kbely. Druhou je evropsky významná lokality Praha-Petřín (kód: CZ0113773).
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. C H A R A K T E R I S T I K Y

MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH

VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Vliv výstavby a provozu areálu se projeví přímo prakticky jen u obyvatel obytných objektů podél jižní
strany ulice Pobřežní. Významné dopady se mohou projevit prakticky u obyvatel 5-ti objektů uvedených
v následující tabulce (dva mají hlavní vchod z bočních ulic).
Objekt

Počet
obyvatel

U Nádražní lávky 358
39
Pobřežní 369/28
52
Pobřežní 333/26
49
Vítkova 369/28
47
Pobřežní 285/22
11
Celkem
198
Pozn. Počty obyvatel uvedené jsou převzaty ze statistických údajů HMP ke konci roku 2003.

Hodnocení zdravotních rizik
V rámci tohoto Oznámení bylo provedeno podrobné hodnocení vlivu na zdraví obyvatelstva, které je
podrobně uvedeno v příloze č. H.6. Zde uvádíme pouze hlavní závěry.

Vyhodnocení vlivu ovzduší
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v souvislosti s
realizací předkládaného záměru provoz MAIN POINT KARLIN nepředstavuje tato aktivita významné
riziko pro lidské zdraví.
Příspěvky k imisním zátěžím NO2 a benzenu jsou relativně malé a lze je považovat za akceptovatelné.
Je možné konstatovat, že i při velmi konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty
znečištění ovzduší na celou exponovanou populaci, nelze předpokládat riziko zdravotních účinků
v důsledku realizace předpokládaného záměru.
Během výstavby je třeba dodržet doporučení z rozptylové studie k omezení sekundární i primární prašnosti a to:
_______________________________________________________________________________________
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•

v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem. T.zn. je zkrápět, předem
vlhčit, využívat operativně k činnostem produkujícím prašnost vlhká období

•

zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy

•

zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten neřešit pouze splachem,
nýbrž i sběrem

•

všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními

•

při výběru prováděcí firmy sledovat také v nabídce hledisko ohledu na vliv na životní prostředí

Pokud budou tato doporučení dodržena a vzhledem k tomu, že výstavba je časově omezena je možné
imisní zátěž z výstavby akceptovat.

Vyhodnocení vlivu hluku
Z výsledků výpočtů v akustické studii vyplývá, že vlivem provozu MAINT POINT KARLÍN by nemělo
docházet k překračování hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru okolní obytné zástavby a
tím by nemělo docházet ke zvýšení zdravotních rizik hluku pro obyvatele v okolí posuzovaného záměru..
Vliv obslužné dopravy posuzovaného záměru je minimální a neměl by zvyšovat zdravotní riziko obyvatel
posuzovaného území.
Vlivem výstavby bude docházet v počátečních třech fázích k překračování hygienických limitů hluku
v chráněném venkovním prostoru staveb. Z toho důvodu doporučujeme provádět hlučné práce maximálně v době od 8 do 17 hodin, důsledně dodržovat dobu nasazení nejhlučnějších strojů, tj. vrtné soupravy pro pilotáž a vrtné soupravy pro kotvení, max. 5 h během pracovní směny, řidiči nákladních aut po
příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor a doporučujeme použít mechanismy
s co nejnižšími akustickými parametry, aby nedocházelo k prokazatelnému překračování povolených
limitních hladin ve vnitřním prostředí chráněných objektů. Během výstavby je třeba dodržovat dostatečně dlouhé přestávky během hlučných operací, aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost větrání
vnitřních prostor.
Pokud budou dodržena tato doporučení, která by měla zajistit dodržení hygienických limitů v chráněném
vnitřním prostoru staveb a také vzhledem k tomu, že nejhlučnější fáze výstavby mohou být časově omezeny, je možné konstatovat, že změny ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněném vnitřním
prostoru staveb během výstavby a pouze v denní době jsou akceptovatelné a neměly by vést
k významnému zvýšení zdravotních rizik obyvatel v chráněných objektech.

Závěr vyhodnocení zdravotních rizik
Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustické studie lze i přes všechny uvedené nejistoty
konstatovat, že změny imisního a hlukového zatížení v posuzované lokalitě jsou po realizaci předkládaného záměru akceptovatelné.
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Změny imisního a hlukového zatížení během výstavby jsou akceptovatelné pokud budou dodržena doporučení, která by měla zajistit během výstavby dodržení hygienických limitů v chráněném vnitřním prostoru staveb.
Na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze vyvodit závěr, že v souvislosti s
realizací předkládaného záměru „MAIN POINT KARLÍN“ nepředstavuje tato aktivita významně zvýšené
riziko pro lidské zdraví.
Z pohledu vlivu na obyvatelstvo lze s výstavbou a provozem navrhovaného areálu vyslovit souhlas.

D.I.2. Vlivy na ovzduší, klima a provětrávání území
Vlivy na ovzduší
Podrobně je zpracování této problematiky uvedeno v příloze H.5. – Studie znečištění ovzduší. V této
části Oznámení jsou uvedeny pouze závěry plynoucí z provedených hodnocení. Vyhodnocení vlivu bylo
provedeno pro období provozu a období výstavby.

Vliv výstavby areálu
Všechny vypočtené hodnoty jsou hluboko pod limitními hodnotami. Vypočtené příspěvky jednotlivých
škodlivin jsou však pouze z primárních zdrojů. U oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého se vypočtené hodnoty blíží skutečným. U prachu však významnou roli hraje sekundární znečištění.
Stanovení předpokládané imisní zátěže ze sekundárního prachu výpočtem má v sobě řadu úskalí a
jeho vypovídací hodnota je vyšší pouze u speciálních případů (plošné skládky sypkých materiálů, vyschlá kalová pole, skládky popílku apod.). U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů takový, že
výpočtové stanovení má znehodnocující chyby. Měření v okolí prováděných staveb v rámci výstavby
stanic metra, však prokázala, že za obvyklých meteorologických podmínek a při dodržování základních
pravidel omezující vznik sekundární prašnosti, nejsou limitní hodnoty ve vzdálenosti cca 100 m (stanovené původním předpisem pro veškerý polétavý prach) překračovány. Na hranici této vzdálenosti (od
středu staveniště) se zde obytná zástavba vyskytuje. Proto je třeba vznik prašnosti snižovat na nejmenší možnou míru. K omezení vzniku prachové zátěže (sekundární i primární při vlastní činnosti rozpojování a přemisťování tuhých hmot) je proto třeba zajistit:

¾

v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem. T. zn. je zkrápět, předem vlhčit, využívat operativně k činnostem produkujícím prašnost vlhká období

¾

zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy

¾

zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten neřešit pouze splachem,
nýbrž i sběrem

¾

všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními

¾

při výběru prováděcí firmy sledovat také v nabídce hledisko ohledu na vliv na životní prostředí
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Vliv provozu areálu
Toto hodnocení vychází z výpočtů znečištění ovzduší nově vzniklými zdroji tj. kotli, větráním garáží,
pojezdem na parkovištích a v areálu a vyvolanou dopravou na příjezdových komunikacích. Hodnocení
je provedeno pro zásadní škodlivinu pro dopravu, pro kterou poměr mezi emisemi a platnými imisními
limity je nejvyšší číslo zde je to oxid dusičitý NO2. Dále byly vypočteny imisní příspěvky benzenu.

Obrázek 23 – Přehled referenčních bodů při hodnocení vlivu na ovzduší

Souhrnné vyhodnocení vlivu na ovzduší
¾

navrhovaná výstavba administrativní budovy Main Point Karlin je navrhována do území ve kterém nejsou překračovány imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných imisních limitů; v případě ročních průměrných koncentrací oxidu dusičitého však pouze s využitím meze tolerance, resp. se hodnotám bez meze tolerance blíží.

¾

provoz administrativní budovy Main Point Karlin k imisním koncentracím v okolí přispěje velmi
malým dílem. Maximální krátkodobý imisní příspěvek oxidu dusičitého bude na objektech
v Přípotoční ulici, v jejichž těsné blízkosti bude jezdit část zdrojové dopravy. Imisní příspěvek
NO2 zde bude činit méně než 0,27 % krátkodobého imisního limitu. Imisní příspěvek
k průměrné roční koncentraci NO2 bude méně než 0,11 % imisního limitu.

_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb.

54

na akci MAIN POINT KARLIN

¾

tyto příznivé výsledky jsou dány tím, že je použito k vytápění moderních nízkoemisních kotlů
s velmi malými měrnými emisemi, komíny kotelny a jsou vyvedeny nad střechu budovy do dostatečné výše nad terén a okolní zástavbu převyšují

¾

v budoucnu, v časovém horizontu r. 2015 dojde v lokalitě ku zlepšení kvality ovzduší a to i přes
mírný nárůst intenzity dopravy na Rohanském nábřeží

¾

K výraznějšímu znečištění může dojít během výstavby a to zejména u polétavého prachu PM10
v suchém období. Proto je třeba při výstavbě využít veškeré možnosti k snížení prachové zátěže.

Tabulka 18 - Max. krátkodobé (hodinové) koncentrace NO2 a benzenu [µg/m3] z provozu kotelny garáží + parkoviště a vyvolané dopravy a příspěvek k průměrné roční koncentraci – rok 2010
Bod č.

název bodu č. pop.

NO2

benzen

Δ Kmax

Δ Kr

Kr

Δ Kmax

Δ Kr

Kr

1

Přípotoční 267

0,52

0,044

39,1

0,21

0,005

2,5

2

Sokolovská 272

0,28

0,021

39,9

0,08

0,002

2,5

3

Sokolovská

0,32

0,028

39,3

0,10

0,004

2,5

4

Karlínské náměstí

0,36

0,023

39,1

0,08

0,002

2,5

5

Sokolovská 75

0,20

0,010

39,8

0,05

0,001

2,5

6

Sokolovská 186

0,18

0,008

40,0

0,04

0,001

2,5

7

Bubenské nábřeží

0,18

0,008

38,5

0,02

0,001

2,5

8

Na Poříčí

0,14

0,005

38,8

0,02

0,001

2,5

9

IBC 850/5

0,66

0,021

38,8

0,10

0,003

2,5

10

hřiště Štvanice

0,25

0,003

37,5

0,12

0,000

2,4

11

RCP – B5

0,28

0,024

39,2

0,04

0,001

2,5

12

RCP – B4

0,64

0,031

39,7

0,13

0,004

2,5

nest.

5

5

LIMIT
200
40
40
V roce 2015 jsou dosahované hodnoty menší viz příloha H.6.

Vlivy na provětrávání a klima v území
Dotčené území patří v širším kontextu k nepříliš dobře provětrávaným částem města. Výskyt případů
s bezvětřím je relativně vysoký (19,7 %) a průměrná roční modelová rychlost větru je v této lokalitě
2,7 m.s-1. Tato hodnota spadá do spodní třetiny hodnot z celého modelového souboru větrných růžic pro
území hl. m. Prahy. Kategorie stabilního a silně stabilního vertikálního zvrstvení se vyskytují v 17 %
případů, což je zároveň i přibližná četnost, s jakou lze očekávat v dané lokalitě inverzní stavy v přízemní
vrstvě atmosféry. Topografie okolního terénu a zejména terénu zvedajícího se směrem k Vychovatelně,
Kobylisům a Ďáblicím působí v teplé polovině roku relativně příznivě na labilizaci přízemní vrstvy atmosféry.
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Přirozená ventilace území je podle hodnot ventilačního faktoru většinou omezená, pouze v profilu západ
– východ ji lze kvalifikovat jako uspokojivou. Tuto skutečnost potvrzuje i poloha území v nejnižší kategorii kvality klimatu podle pětistupňové relativní klasifikace pro hl.m.Prahu.
Odborné odhady potvrzují předpoklad, že výstavba objektu MAIN POINT KARLIN zhorší přirozenou
ventilaci v celém hodnoceném území, neboť jde o novou zástavbu původně průmyslového areálu s pouze nízkými objekty. Ve skutečnosti však jediným dosti problémovým místem může být pouze část ulice
Pobřežní s obytnou zástavbu v domech nacházejících se v přímém sousedství s projektovaným objektem a přiléhající ke křižovatce s ulicí Vítkovou. V těchto místech dosahuje v přibližně 40 % případů parametr hustoty zástavby H/W hodnot až 1,8 a proto je třeba této části území věnovat, zejména
z hlediska kvality ovzduší, skutečně zvýšenou pozornost. Přestože se po dokončení stavby hodnoty
parametru hustoty zástavby na většině hodnoceného území zvýší, nelze mimo výše uvedené části území předpokládat žádné negativní dopady na stávající obytnou výstavbu.
Z pohledu vlivu navrhovaného areálu na kvalitu ovzduší, klima a provětrávání lze s výstavbou (při dodržení požadovaných opatření a parametrů kotlů) vyslovit souhlas.

D.I.3. Vlivy na hluk
Podrobně je tato problematika zpracována v příloze H.4. Zde je uvedeno pouze souhrnné vyhodnocení.

Vliv výstavby areálu
V období výstavby bude v lokalitě u chráněných objektů docházet k překračování hygienických limitů
hluku. Možné řešení snížení celkové hlukové zátěže zkrácením doby výstavby na cca 1÷2 hod denně je
značně problematické, protože by tím došlo k neúměrnému prodloužení výstavby a tím dlouhodobějšímu působení vysokých hodnot hluku na okolní obyvaele. Vybudováním protihlukové stěny okolo staveniště (areál staveniště musí být oplocen plným plotem výšky 2,5 m, plot podél ulice Pobřežní bude nahrazen protihlukovou stěnou výšky 5 m) dojde k ochránění do úrovně 2 NP okolních objektů. Ve vyšších
bytech je proto možno zajistit plnění hygienických limitů pouze ochranou vnitřních prostor bytů, nebo
organizací výstavby a nasazením strojů, což lze posoudit až ve spolupráci s dodavatelem.
Do návrhu opatření jsou zapracovány podmínky pro zajištění minimalizace dopadů období výstavby na
akustickou situaci v lokalitě.

Vliv provozu areálu
Vliv provozu areálu na celkovou akustickou situaci v lokalitě je graficky znázorněn na dvou následujících
obrázcích, kde je navíc uveden počet obyvatel v jednotlivých objektech (údaje z roku 2003). Podrobné
tabulky jsou uvedeny v příloze H.4.
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Obrázek 24 – Porovnání ekv. hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru
Porovnáníekv. hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb s
počty obyvatel - noc
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Z provedených hodnocení je zřejmé, že bude nutno provést ochranná technická popř. organizační opatření pro zajištění minimalizace vlivu na akustickou situaci v lokalitě, protože vlivem stávající dopravní
zátěže se úroveň hluku pohybuje na limitu pro starou zátěž.
Zároveň bude nutno provést protihlukové opaření u některých stacionárních zdrojů.
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Souhrnné hodnocení vlivu areálu na akustickou situaci a návrh protihlukových opatřen :
¾

Stávající akustická situace je na hranici hygienických limitů pro starou hlukovou zátěž. Jedná se
o lokalitu, která je vhodná pro výstavbu objektu jako je MPK, tedy sloužící komerčním účelům
nikoli bydlení. Dominantním zdrojem hluku je doprava na Rohanském nábřeží.

¾

Činnosti umístěné v objektu MPK s ohledem na převahu administrativy doplněnou o restaurace
a obchody v parteru objektu nebudou výrazným zdrojem hluku. Zabezpečení provozu objektu se
zajištěním všech požadovaných standardů a dalších požadavků vyžaduje technická zařízení,
která jsou zdrojem hluku. Jedná se o umístění výstupů VZT, komínů a suchých chladičů na střeše objektu MPK. Nejhlučnějším zařízením na střeše budou suché chladiče umístěné nad jádrem
J2 (4 ks) proti objektu Danube House a jádrem J3 (4 ks) proti obytným objektům v ulici Pobřežní. Pro dodržení hygienického limitu 50 dB pro dobu denní v chráněném venkovním prostoru
staveb obytných domů v ulici Pobřežní, musí být před chladiči, které mají akustický výkon LwA =
95 dB, nad jádrem J3 směrem k obytným domům vybudována protihluková stěna. V době noční
musí být chladiče nad jádrem J3 vypnuty a u chladičů nad jádrem J2 musí být snížen výkon na
70 %, aby byl splněn hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb pro dobu noční
40 dB. Dalším výrazným zdrojem hluku jsou komíny od kotlů. Tyto komíny nesmí v době noční
překročit hladinu akustického tlaku ve vzdálenosti 2 m 60 dB a současně budou suché chladiče
nad jádrem J3 mimo provoz a nad jádrem J2 budou pracovat na 70% výkonu. Za těchto podmínek nebude prokazatelně překročen hygienický limit pro dobu denní (50 dB) a noční (40 dB) –
zdrojem hluku jsou zdroje na objektu MPK a doprava na vjezdu do suterénu MPK.

¾

V případě použití zařízení o jiných výkonech než jsou uvažovány v provedených hodnocení (viz
příloha H.4.) musí být splněn hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb (2 m před
fasádou) v době denní 50 dB pro 8 nejhlučnějších hodin a v době noční 40 dB pro nejhlučnější
hodinu.

¾

Vliv navrhovaného objektu MPK včetně dopravy vyvolané provozem nezvýší akustickou zátěž
v posuzované lokalitě. Naopak v posuzovaných bodech výpočtu v chráněném venkovním prostoru staveb dojde k mírnému snížení hlučnosti oproti současnému stavu, které je způsobeno
částečným odcloněním hluku z dopravy na Rohanském nábřeží objektem MPK a převedením
dopravy do nového komunikačního propojení podél západní strany objektu.

¾

V roce 2010 se předpokládá nárůst celkové dopravy o 24,7 %, ale zároveň se předpokládá výrazné snížení počtu nákladních vozidel až na 1/3 oproti stávajícímu stavu V případě, že se nebude realizovat výstavba MPK dojde v roce 2010 k mírnému snížení očekávaných ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb, které se pohybuje
v desetinách decibelu. Toto snížení je dáno výrazným poklesem intenzity nákladních vozidel.
Přesto úroveň ekvivalentních hladin akustického tlaku se pohybuje na hranici hygienického limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž.

¾

Při započtení vlivu MPK (rok 2010) nedojde k prokazatelné změně ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb. Z výsledků výpočtů vyplývá, že po realizaci objektu MPK bude prokazatelně dodržen hygienický limit v chráněném venkovním prostoru
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staveb (v ulici Pobřežní) pro dobu denní (70 dB) a v době noční nebude hygienický limit (60 dB)
prokazatelně překročen. Jedná se o hygienický limit pro starou hlukovou zátěž.
¾

V roce 2015 se předpokládá nárůst dopravy oproti roku 2010 pouze o 3 % tedy o 28 % oproti
současnému stavu. Zvýší se však intenzita nákladních vozidel oproti roku 2010 o 50 %. Tento
nárůst se projeví i na očekávaných ekvivalentních hladinách akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru jejich zvýšení cca o 2 až o 3 dB oproti roku 2010 v době denní. V době
noční se očekávají ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru na
stejné úrovni jako v roce 2010. Tento stav je pro stav, kdy nebude realizován objekt MPK.

¾

V případě realizace MPK nedojde v roce 2015 k nárůstu hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb jako v případě bez realizace tohoto objektu. Tento stav je dán právě clonícím efektem posuzovaného objektu vůči stávající chráněné zástavbě.

¾

Z hlediska dodržení hygienického limitu lze očekávat problémy v období výstavby. Vzhledem
k rozsahu demolic, zemních prací, zakládání na pilotách a malé vzdálenosti obytných domů o
více podlažích, není možné při současných předpokladech o provádění stavby v I. a II. fázi výstavby při uvažování 10 hodin pracovní činnosti na staveništi, dodržet hygienický limit pro hluk
ze stavební činnosti ve venkovním prostoru. Další fáze výstavby již nejsou tak problematické,
přesto může docházet k překračování hygienického limitu v jednotlivých bodech výpočtu podle
postupu prací a rozestavění mechanizmů.

¾

Doporučuje se po výběru dodavatele stavby provést podrobnou hlukovou studii na základě znalostí použitých stavebních mechanizmů a časového harmonogramu, ve studii navrhnout ochranná opatření na snížení hlučnosti a nebude-li možné zajistit dodržení požadovaného hygienického limitu v některé fázi výstavby, musí dodavatel požádat Hygienickou stanici hl. m. Praha o časově omezené povolení podle § 31 zák. 258/2000 Sb. v platném znění.

¾

Vjezd a výjezd na staveniště je uvažován pouze po nové komunikaci na ulici Rohanské nábřeží.
V případě vjezdu z ulice Pobřežní dojde k dalšímu nárůstu hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb v této ulici.

¾

V další fázi projektové dokumentace se doporučuje provést měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a ověření neprůzvučnosti oken u stávající zástavby v rozsahu, který bude
stanoven Hygienickou stanicí hl. města Prahy.

Celkově lze konstatovat, že je v možnostech investora zajistit splnění hygienických limitů, které by mohly
být hygienikem při započtení limitů staré hlukové zátěže požadovány, to jak v období výstavby, tak i při
provozu omezením negativních dopadů zdrojů stacionárních emisí hluku. Doprava vyvolaná provozem
areálu bude splňovat hygienické limity. Při dodržení opatření uvedených v příloze č. H.4. a v kap. D.IV.
je proto s navrhovanou výstavbou z hlediska dopadů na akustickou situaci možno vyslovit souhlas.
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podzemní voda
Hladina podzemní vody se nachází na úrovni těsně nad 181 m.n.m a, vzhledem k vysoce propustným
štěrkům, kolísá v závislosti na výšce hladiny ve Vltavě vzdálené cca 150 m, kde je hladina pod jezem na
kótě 180,20 m.n.m. Úroveň základové spáry bude tedy cca 6,4 m pod úrovní této hladiny. V návrhu výstavby se počítá s realizací těsněné stavební jámy pod kotvenou štětovou stěnou, aby byla minimalizováno množství čerpané vody a tím i velikost snížení hladin podzemní vody. Po dokončení výstavby lze
očekávat prakticky současný návrat podzemní vody na stávající úroveň. Při snížení až na dno základové
spáry by depresní kužel zasahoval až do základů okolních obytných objektů a mohlo by dojít k ovlivnění
jejich stability.
Snížení odtoku z nově navrženého areálu oproti stávajícímu stavu se může pohybovat až do 8 % což je
ale v tomto případě hodnota prakticky zanedbatelná.
K určitému negativnímu ovlivnění by mohlo dojít při výstavbě. Jedná se opět hlavně o nebezpečí kontaminace, které je nutno eliminovat dnes již standardními požadavky.
Celkově lze vliv výstavby a provozu areálu na podzemní vody při dodržení standardních požadavků
označit za nevýznamný.

Povrchová voda
Podle vodohospodářské mapy leží navrhovaný areál na hranici povodí Vltavy – č.poř.1-12-01-025 a
povodí Rokytky, ale prakticky spadá do povodí Vltavy, která je severním směrem od navrhovaného
areálu nejblíže.

Tabulka 19 – Hydrologická data povrchových toků
Vodní tok

Přítoky

Číslo

Zkratka

km soutoku

Správce toku

Celková

hydrologického

skutečná

pořadí

délka toku
v

RO

Rokytka
ký

1-12-01-026

OMZ - MHMP
povodí Vltavy

km

36,20

Staničení úseku Délka toku Plocha
toku ve správě ve správě povodí
v km

v km

0.0-14.9

14,90

14,9-36,2

21,30

2

v km

Příslušný

Určení

Příslušný

Účinnost

vodoprávní
úřad

správce
DVT

předpis

od

Praha 8,9,14,21,22

MŽP ČR

800/2474/801 14/97

1.1.1998

MLVH ČSR

32 079/OSS/81

1.9.1981

Ž Č

Dešťové vody je navrženo odvádět do jednotné kanalizace vedenou okolo areálu. Vlastní areál je umístěn za protipovodňovou ochranou, která je již v prostoru Karlína ve funkci, k negativnímu ohrožení povrchových toků by proto nemělo dojít ani při povodních. K přímému ohrožení povrchových vodních toků
nemůže tedy prakticky dojít.
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Obrázek 25 – Výřez z vodohospodářské mapy širšího území
UMÍSTĚNÍ AREÁLU MAIN
POINT KARLÍN

Územím plánované výstavby objektu Main Point Karlin vede v současné době proplachovací kanál,
které přivádí vodu z hladiny Helmovského jezu nad Hlávkovým mostem do doků v Libeňském přístavu a
slouží k jejich proplachování. Původně byl tento proplachovací kanál z potrubí VIA DN 1500, po povodních v r. 2002 byl postupně rekonstruován. Přeložka proplachovacího kanálu je navržena
v nejnutnějším rozsahu. Na každé straně objektu budou vytvořeny šachty a z nich bude potrubí přeloženo. Celková délka přeložky mezi oběma šachtami je 130 m.Potrubí bude svedeno do garáží a bude
vedeno podél jižní obvodové zdi a opět na východní straně dvěma oblouky se napojí do stávajícího
kanálu přes nově provedenou šachtu.
Vliv výstavby a provozu areálu na povrchové toky lze označit jako zanedbatelný.

D.I.5. Vlivy na půdu
Výstavba areálu bude realizována na pozemcích, které byly antropogenně přeměněny při zasypání původního koryta Vltavy a při demolicích a úpravách po povodních 2001. Výstavba nikde nezasahuje do
pozemků lesního či zemědělského půdního fondu. Při vhodném nakládání s humusem ze stávajících
zelených ploch (pokud porobný průzkum potvrdí možnost jeho využití) a s jeho opětovným využitím nemůže prakticky k významnějším negativním dopadům na půdu dojít.
Charakter území a jeho navržené využití prakticky eliminuje možnost vzniku erozních situací.
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Zásah do podzemí bude prakticky v půdorysném rozsahu podzemní části objektu do hloubky pod 3.PP,
tj. max. 12 m. Skalní povrch by se měl vyskytovat cca 4÷6 pod touto úrovní. Výstavby by měla proto
probíhat v navážkách a naplaveninách Vltavy, protože tímto prostorem dříve vedlo koryto Vltavy. Do
vlastního horninového podloží tedy zasáhnou pouze piloty, pokud nebude vybrána plošná varianta základu. Vzhledem k uvedeným skutečnostem není důvod předpokládat, že při výstavbě dojde ke vzniku
negativních dopadů na horninové prostředí (při dodržení již standardních požadavků na výstavbu).
Přírodní zdroje vlivem navrhované výstavby nebudou ovlivněny, protože se v ovlivnitelné vzdálenosti
žádné nenacházejí.

D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na faunu a floru
Realizací záměru nedojde a ani se nepředpokládá vyhubení žádných významných živočišných nebo
rostlinných druhů ani jiné ohrožení významných rostlinných či živočišných populací v místě plánovaných
stavebních objektů.
Posouzení koeficientu zeleně je provedeno pro hlavní plochu SMJ a to nejprve pro plochu zabranou
stavbou a pak pro celou plochu SMJ. V ploše SMJ-západ dochází prakticky k novému výškovému napojení komunikací a stávající stav zůstává prakticky zachován, přičemž napojované stavby jsou charakteru
dočasné, proto zde není KF hodnocen.

Tabulka 20 – Výpočet koeficientu zeleně
plocha
započítatelná plocha
započítaná plocha procenta
stromy (ks)
2
2
2
(m )
(m )
(m )
BILANCE ZELENĚ
malý
střední
velký
z celku
Plocha SMJ - areál
8 591,8
--100,0%
Zeleň na rostlém terénu
Výsadba stromů a keřů v trávníku
2 003,0
--2 003,0
23,3%
Travnatá hřiště
0,0
0,0
0,0
0,0%
Popínavá zeleň
0,0
--0,0
0,0%
--Stromy na rostlém terénu
--0
26
0
650,0
650,0
7,6%
2 653,0
30,9%
Zeleň na na rostlém terénu celkem
Ostatní zeleň
Mocnost zeminy nad 0,15 m
1 983,7
198,4
198,4
2,3%
Mocnost zeminy nad 0,30 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 0,90 m
1 514,4
757,2
553,4
6,4%
Mocnost zeminy nad 1,5 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 2,0 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Popínavá zeleň
0,0
--0,0
0,0
0,0%
Stromy na zpevněných plochách
--0
0
0
0,0
0,0
0,0%
Ostatní zeleň celkem
751,8
8,8%
Zeleň započítaná celkem
3 404,8
39,6%
Poměr započítané plochy zeleně na rostlém terénu k požadované ploše zeleně na rostlém terénu
117,6%
Poměr započítané plochy ostatní zeleně k ploše ostatní zeleně dle ÚP MHMP
100,0%
Započítávaná plocha stromů na rostlém terénu (procenta z celkové plochy zeleně na rostlém terénu)
24,5%
Započítávaná plocha stromů na zpevněných plochách (procenta z celkové plochy zeleně na zpevněných plochách)
0,0%
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plocha
započítatelná plocha
započítaná plocha procenta
stromy (ks)
2
2
2
(m )
(m )
(m )
BILANCE ZELENĚ
malý
střední
velký
z celku
Plocha SMJ - celá
10 200,8
100,0%
--Zeleň na rostlém terénu
Výsadba stromů a keřů v trávníku
2 003,0
--2 003,0
19,6%
Travnatá hřiště
0,0
0,0
0,0
0,0%
Popínavá zeleň
0,0
--0,0
0,0%
--Stromy na rostlém terénu
--0
26
0
650,0
650,0
6,4%
2 653,0
26,0%
Zeleň na na rostlém terénu celkem
Ostatní zeleň
Mocnost zeminy nad 0,15 m
1 983,7
198,4
198,4
1,9%
Mocnost zeminy nad 0,30 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 0,90 m
1 514,5
757,3
694,2
6,8%
Mocnost zeminy nad 1,5 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 2,0 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Popínavá zeleň
0,0
--0,0
0,0
0,0%
Stromy na zpevněných plochách
--0
0
0
0,0
0,0
0,0%
Ostatní zeleň celkem
892,6
8,8%
Zeleň započítaná celkem
3 545,6
34,8%
Poměr započítané plochy zeleně na rostlém terénu k požadované ploše zeleně na rostlém terénu
99,1%
Poměr započítané plochy ostatní zeleně k ploše ostatní zeleně dle ÚP MHMP
100,0%
Započítávaná plocha stromů na rostlém terénu (procenta z celkové plochy zeleně na rostlém terénu)
24,5%
Započítávaná plocha stromů na zpevněných plochách (procenta z celkové plochy zeleně na zpevněných plochách)
0,0%

Požadovaný KF 35 % je v ploše SVM v ploše stavby s rezervou splněn, v celkové ploše ke které prakticky přibývá jen ulice Pobřežní je splnění v rámci zaokrouhlení splněno také.

Obrázek 26 – Schéma zelených ploch a stromů s popisem ploch

Posuzovaný záměr nemůže nijak faunu ovlivnit a žádná kompenzační opatření není nutné navrhovat.
Vzhledem k současnému charakteru lokality a kvalitě flóry, která se zde vyskytuje, bude vliv posuzované
akce na flóru minimální. Likvidaci invazně se šířícího introdukovaného pajasanu lze dokonce považovat
za přínos. Čerstvě vysazené nové lípy v počtu asi sedmi kusů lze ještě bez poškození přesadit. Nová
výsadba javorů podle Rohanského nábřeží zůstane akcí patrně nedotčena, jde ale opět o zcela novou
výsadbu, kterou by bylo rovněž možné bez poškození přesadit. Odborně navržená, kvalitně provedená a
hlavně následně pravidelně udržovaná nová výsadba bude proto mít i při malém plošném rozsahu větší
estetickou i ekologickou hodnotu, převyšující hodnotu současné vegetace na této lokalitě.
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Na základě provedených hodnocení lze z pohledu vlivu na faunu a flóru s realizací navrhovaného areálu
vyslovit souhlas.

Vlivy na ekosystémy
Vlivy na prvky ÚSES
Území leží v ochranném pásmu nefunkčního nadregionálního biokoridoru N4/3 tvořený tokem Vltavy.
Vzhledem k záměrům využití území dle ÚP HMP mezi lokalitou a Vltavou nemá a ani nebude mít tento
prostor ve výhledu zásadní význam pro migraci organizmů. Přesto se navrhuje existenci tohoto přirozeného biokoridoru respektovat alespoň použitím sortimentu domácích, stanovištně odpovídajících druhů dřevin při výsadbách nových ploch zeleně, případně alejí.

Vlivy na významné krajinné prvky a vodní toky
Podle §3 odst. 1 písm. (a) zákona číslo 114/1992 Sb. v platném znění jsou významnými krajinnými prvky
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Posuzovaný záměr tedy leží ve významném
krajinném prvku – údolní nivě Vltavy. Prostředí nivy je v daném prostoru již natolik pozměněné a odpřírodněné, že realizací posuzovaného záměru již nemůže dojít k jeho dalšímu zhoršení. Současný stupeň
urbanizace okolí a oddělení posuzovaného prostoru od říčního toku významnou městskou komunikací a
v budoucnu plánovanou zástavbou podél ul. Pobřežní vytváří podmínky za kterých nelze ani uvažovat o
smysluplné revitalizaci tohoto prostoru.

Vlivy na další ekosystémy
a) terestrické
Při realizaci záměru, zejména při realizaci nových budov, ale i při závěrečných vegetačních úpravách,
bude zcela odstraněna stávající fytocenóza s převahou ruderálních prvků a invazně se šířících neofytů,
která ovšem zaujímá jen menší část plochy. Větší část území je zpevněno nebo zastavěno, nebo se
jedná o plochy po budovách (základy), které zanikly po povodni v roce 2002.
Vzhledem k tomu, že ani současná fytocenóza neodpovídá původnímu přírodnímu stavu, ale jedná se
o antropogenně podmíněný ruderální porost s řadou neofytů, často agresivně se šířících (křídlatka, pajasan), nelze zničení stávající fytocenózy a její umělou přeměnu chápat negativně.
b) akvatické
V posuzovaném území se nevyskytují žádné vodní plochy, tento ekosystém tedy nebude ovlivněn.

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení lze z pohledu vlivu na ekosystémy s realizací navrhovaného
areálu vyslovit souhlas.
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D.I.8. Vlivy na krajinu
Hodnocený závěr nemůže negativně ovlivnit ani krajinný ráz místa, a v dálkových pohledech ani krajinný
ráz nadřazeného krajinného celku. Krajinný ráz místa doznal značných změn po poslední katastrofální
povodni a nová moderní architektura, která se zde prvně objevila již v podobě hotelu Hilton, či budovy
International Bussines Center, zde nyní hraje významnou roli, ze které se uvažovaný záměr nebude
nijak vymykat. Vzhledem k údolní poloze, konfiguraci terénu a charakteru okolní zástavby (lokalita je
obklopena zástavbou, kterou nebude převyšovat) je dálkové působení posuzovaného záměru v nadřazeném krajinném celku vyloučené.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V rámci výstavby dojde k odstranění stávající nízké průmyslová budova. Jedná se o nepodsklepenou
poválečnou stavbu, která je při ulici Pobřežní. Odstranění této stavby není důvod považovat za významnější negativní dopad.
Ve vzdálenosti ovlivnitelné výstavbou a provozem areálu se žádné kulturní památky nenacházejí.
K negativnímu ovlivnění kulturních památek a hmotného majetku vlivem výstavy nedojde.

D.I.10 Vlivy na oslunění a osvětlení
V rámci projektu DUR bylo zpracováno podrobné posouzení vlivu plánované výstavby na osvětlení a
oslunění. Závěry z tohoto posouzení lze shrnout následovně •

Nově navržená zástavba nijak neovlivní proslunění obytných místností ve stávajících bytových
domech, vzhledem k umístění nově navrženého objektu vůči stávající zástavbě – objekt je situován směrem na sever.

•

Ve stávajících objektech situovaných přímo proti nově navrženému administrativnímu objektu
(jedná se o domy v Pobřežní ulici č.333,369, Vítkova č.227 a Pobřežní č.285) dojde vlivem realizace objektu Triangl ke snížení úrovně denního osvětlení vůči stávajícímu stavu.

•

V objektu Pobřežní č.333 klesnou hodnoty činitele denní osvětlenosti, vyhovující za současného
stavu normovým požadavkům, působením nově navržené zástavby pod úroveň stanovenou
normou ve všech obytných místnostech do výše 4.NP včetně (s výjimkou velké rohové místnosti) a v těch obytných místnostech v 5.NP, jež mají pouze jeden okenní otvor. Ve zbývajících
obytných místnostech bude i po výstavbě nově navrženého objektu vyhovující denní osvětlení.

•

V objektu Pobřežní č.369 budou ovlivněny pouze obytné místnosti situované přímo proti plánované novostavbě. Ke snížení úrovně denního osvětlení, (kdy hodnoty činitele denní osvětlenosti
vyhovující za současného stavu normovým požadavkům, působením nově navržené zástavby
klesnou pod úroveň stanovenou normou), dojde v polovině počtu obytných místností.

•

Denní osvětlení místností situovaných v čtyřpodlažních objektech Vítkova č.227 a Pobřežní
č.285 bude již za stávajícího stavu ovlivněno stávající protilehlou zástavbou, která na rohu ulic
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Vítkova a Pobřežní dosahuje výšky 4.NP. Nový objekt má v části situované proti objektům Vítkova č.227 a Pobřežní č.285 dvě poslední podlaží ustupující.
•

Z objektu Pobřežní č. 285, bude ovlivněna pouze ta jeho část, která se nachází přímo proti nově
navrženému objektu.

•

Nově navržená zástavba respektuje odstupové vzdálenosti v území. V území se nachází bloková zástavba, kde při odstupových vzdálenostech stávajících obytných domů je již dnes kvalita
denního osvětlení obytných místností s okny do ulic ovlivněna protilehlou zástavbou. Při výšce
stávající zástavby 5.NP jsou ve stávající zástavbě ovlivněny místnosti do výšky 3.NP.

Uvedená hodnocení a požadované normové limitní hodnoty nejsou závazné dle ČSN 73 0580-2 při zastavování proluk, popř. při udělení výjimky stavebním úřadem. Definitivní řešení problematiky osvětlení
vč. odsouhlasení vypočteného ovlivnění, bude řešeno na základě znaleckého posouzení rohové proluky
ul Pobřežní, anebo stanovisek schvalovacích orgánů v procesu rozhodnutí o umístění stavby a ve stavebním povolení. Investor v současné době projednává stanoviska k rozhodnutí, že dostavba ulice Pobřežní je svým charakterem rohová proluka.Výsledky studie ovlivnění okolní zástavby pro účely tohoto
Oznámení nejsou tedy důvodem pro event. nedoporučení navrhované výstavby k realizaci.
______________
Vlivy, kterými by mohl navrhovaný záměr negativně ovlivňovat životní prostředí v lokalitě jsou popsány
a vyhodnoceny v ostatních kapitolách tohoto oznámení, popř. podrobněji v přílohách. Vzhledem k charakteru navrhovaného záměru se žádné další významné vlivy biologického a ekologického charakteru,
které zároveň nejsou standardně podrobně prověřovány v procesu povolování stavby, nepředpokládají.

D.II. R O Z S A H

VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Vliv výstavby a provozu se přímo projeví prakticky jen u obyvatel činžovních domů podél jižní strany
ulice Pobřežní a v začátku ulice Vítkové. Jedná se cca o 200 obyvatel.
Vlastní provoz areálu se nebude vyznačovat významnějšími negativními dopady na okolí. Nejvíce se
může projevit vliv stacionárních zdrojů hluku. Ve výhledu dojde k mírnému zlepšení akustické situace
v části ul. Pobřežní vlivem odstíněné obytných objektů od ul. Rohanské nábřeží. Negativní vlivy se projeví v období výstavby, kdy by bez použití přísných navržených opatření došlo k překračování hlavně
hygienických limitů hluku.
Vlivy na faunu a flóru budou prakticky vázány jen na vlastní prostor areálu.
Negativní vlivy vznikající z dopravy k areálu budou prakticky nevýznamné, snížení provozu v ul. Pobřežní jižně od areálu vlivem výstavby nového propojení podél západní strany areálu je spíše výtaným, než
zásadním významným přínosem.
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Celkový rozsah vlivů by neměl být vzhledem k zasaženému území a populaci (při dodržení navržených
opatření) významně negativní.
Vzhledem k velikosti a účelu navrhovaného areálu lze rozsah jeho negativních vlivů označit za malý,
vázaný pouze na nejbližší okolí areálu.

D.III Ú D A J E

O MOŽNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH

STÁTNÍ HRANICE
Záměr nemůže mít žádný vliv, který by mohl přesáhnout státní hranice.

D.IV. O P A T Ř E N Í

K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ

KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Dále jsou uvedena pouze opatření, která by nemusela být automaticky ošetřena v rámci následujících
stupňů projednávání projektové dokumentace, nebo která zasluhují zvýšenou pozornost.

Územně plánovací opatření
Pře dokončením zpracování tohoto Oznámení vstoupila v platnost úprava územního plánu v platné
úpravě Územního plánu (č. U 0388/2006 ze dne 15.6.2006). S touto úpravou je záměr v souladu, jak
potvrzuje příloha H.1.

Kompenzační opatření
Žádná samostatná kompenzační opatření nejsou investorem navržena, i když za určitou kompenzaci lze
považovat výstavbu nové veřejné komunikace podél západní strany areálu, které propojí ul. Pobřežní
s Rohanským nábřežím čímž by mělo ve výhledu dojít ke snížení provozu v ul. Pobřežní (jižně od areálu) v rozsahu 15÷37 %.

Technická opatření
Pro fázi přípravy V rámci této fáze je potřeba zpracovat všechny elaboráty, jejichž dodržování zaručí, že nebude při výstavbě a provozu docházet k neúměrnému, nebo nadlimitnímu zatěžování životního prostředí. Zejména
je nutno splnit následující požadavky.
1) Na základě podrobného hlukového posouzení v dalším stupni PD navrhnout rozsah a velikost protihlukových opatření proti stacionárním zdrojům. přepokládá se, že bude nutno kolem suchých chladičů nad jádrem J3 (blíže k zástavbě v ulici Pobřežní) realizovat protihlu_______________________________________________________________________________________
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kovou stěnu ve tvaru „L“ směrem k domům čp. 227/23 a 285/20. V době noční pro dodržení
hygienických limitů je nutné vypnout chladiče nad jádrem J3 a u chladičů nad jádrem J2 je
omezit jejich výkon cca na 70%.
2) V podrobném protihlukovém posouzení v dalším stupni PD podrobně prověřit vliv výstavby v
jednotlivých fázích výstavby. Na základě výsledků navrhnout potřebná organizační či technická opatření na zajištění dodržení hygienických limitů při výstavbě.
3) Provést dle požadavků hygieny prověření akustické odolnosti stávajících oken. Rozsah prověření bude stanoven dle pokynů hygienické služby.
4) Před započetím výstavby zpracovat režim v projektu organizace výstavby režim používání
strojů (včetně doby použití), jejich umístění (s ohledem na dobu používání a polohu chráněných objektů), podmínek pro staveništní dopravu (očištění vozidel před výjezdem na veřejnou komunikační síť, zajištění vozidel proti úsypům.
5) Navrhnout opatření na ochranu kvality vody při výstavbě před jejich vypouštěním do kanalizace a opatření na ochranu podzemních vod při výstavbě.
6) Vzhledem k vysokému pozadí se požaduje navrhnout pro vytápění areálu při použití pouze
plynu nízkoemisní kotle.
7) V rámci přípravy výstavby nebyl doposud prováděn podrobný průzkum kontaminace lokality.
Protože se území nachází přímo v prostoru dřívějšího toku Vltavy nedaleko od dřívějšího
vlakového nádraží, nelze v této fázi přípravy možnost kontaminace území zcela vyloučit,
proto se navrhuje provést v rámci podrobného inženýskogeologického průzkumu před následujícím stupněm PD také průzkum možné kontaminace lokality.

Pro fázi výstavby V období výstavby je nutno dodržovat všechna opatření navržená v projektu stavby a v podmínkách
územního rozhodnutí a stavebního povolení tak, aby vlivem výstavby nedocházelo k překračování limitních ukazatelů kvality životního prostředí (nejzávažnější je problematika hluku a emisí prachu).

1) Po výběru dodavatele stavby, musí dodavatel zajistit vypracování hlukové studie pro období
výstavby na základě použitého strojového parku a přesného harmonogramu prací a pro nejhlučnější fáze výstavby, kdy nebude možné dodržet požadované hygienické limity požádat
Hygienickou stanici hlavního města Prahy podle § 31 zák. 258/2000 Sb. v platném znění o
časově omezené povolení,
2) Před započetím stavebních prací vybudovat protihlukové oplocení staveniště v předpokládaném rozsahu oplocení plným plotem výšky 2,5 m a podél ulice Pobřežní protihlukovou
stěnou výšky 5 m, Definitivní parametry těchto opatření je nutno odsouhlasit s hygienickou
službou na základě podrobného posouzení vlivu stavby na hluk před započetím vlastních
stavebních prací.
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3) Vjezd a výjezd na staveniště řešit pouze přes novou komunikaci na Rohanské nábřeží,
možnost vedení staveništní dopravy přes ul. Pobřežní lze realizovat pouze při kladném výsledku získaném při provedení podrobného hlukového posouzení na základě skutečného
postupu výstavby.
4) Pracovní doba na stavbě bude pro I. – IV. fázi výstavby pouze 10 hodin a doporučuje se doba mezi 8.00 až 18.00 hodinou, ve fázi V. od 7.00 do 21.00, o víkendech se doporučuje provádět pouze méně hlučné práce ve fázi IV. a V., ve fázi I. – II. se práce o víkendech nedoporučuje. Nejhlučnější práce bude pravděpodobně nutno omezit na dobu 5 hod denně.
5) V případě, že kompresor použitý při výstavbě bude vykazovat větší hlučnost než 65 dB ve
vzdálenosti 10 metrů, bude nutné zřídit kompresorovnu,
6) Hluková situace musí být monitorována měřením ekvivalentních hladin akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru dle pokynů Hygienické stanice hlavního města Praha,
7) Velmi hlučné práce na staveništi se doporučuje oznámit obyvatelům okolních domů předem
a neprovádět tyto práce o víkendech,
8) Řidiči nákladních aut po příjezdu na stavbu a po dobu čekání na stavbě musí vypnout motor
a doporučujeme použít mechanismy s co nejnižšími akustickými parametry, aby nedocházelo k prokazatelnému překračování povolených limitních hladin ve vnitřním prostředí chráněných objektů. Během výstavby je třeba dodržovat dostatečně dlouhé přestávky během hlučných operací, aby obyvatelé nejbližších objektů měli možnost větrání vnitřních prostor.
9) K omezení vzniku prachové zátěže (sekundární i primární při vlastní činnosti rozpojování a
přemisťování tuhých hmot) je proto třeba zajistit:
a.

v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem. tzn. je zkrápět,
předem vlhčit, využívat operativně k činnostem produkujícím prašnost vlhká období

b. zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy
c.

zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten neřešit pouze
splachem, nýbrž i sběrem

d. všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními
10) Přebytečnou zeminu nabídnout k dalšímu využití přednostně orgánům MČ Praha 8 a následně specializovaným organizacím, zabývajícími se rekultivacemi.
11) Staveništní odpady řešit v souladu se zákonem o odpadech s preferencí separace odpadů
a jejich recyklace nebo zužitkování.
12) Nutné kácení dřevin provést v období vegetačního klidu
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13) Dodržovat všechny požadavky na používání staveništní dopravy a strojů, která vyplynou
z projektu výstavby a to včetně případných omezení doby výstavby v místech ze kterých by
mohlo dojít k překračování hygienických limitů u chráněné okolní zástavby.
14) Po dokončení stavebních prací v nejkratší možné lhůtě demontovat a odstranit zařízení staveniště.
15) Výstavbu je potřeba organizovat tak, aby sadové úpravy byly realizovány již v průběhu výstavby a byly dokončeny před zprovozněním areálu, nebo jeho kolaudované části.
16) Bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva.

Pro fázi provozu –
Přestože v rámci procesu EIA a následně při zpracování požadovaných elaborátů a po realizaci navržených opatření budou vytvořeny podmínky pro zamezení neúnosného narušování kvality životního prostředí, je potřeba kvalitu některých složek životního prostředí ověřovat a to i s ohledem na případné
změny legislativy. V případě zjištění nedodržování některých požadovaných parametrů kvality životního
prostředí je potřeba okamžitě realizovat nápravná opatření.
Zejména je nutno plnit tyto požadavky :
1) Ověřit účinnost navržené protihlukové ochrany stacionárních zdrojů na střeše objektu. Dodržovat požadavek na vypínání v noci chladiče nad jádrem J3 a u chladičů nad jádrem J2
omezit jejich výkon cca na 70%. Tento požadavek zapracovat do provozněmanipulačního
řádu objektu.
2) Důsledně dodržovat podmínky manipulačních a provozních řádů a pravidelně aktualizovat
jejich obsah v souvislosti s vydáváním nových předpisů.
3) Likvidaci odpadů řešit v souladu s platnými předpisy a přednostně s využitím jejich separace.
4) Udržovat všechny pěší i automobilové komunikace v dobrém stavu.
5) Provádět pravidelnou údržbu realizovaných sadových úprav a zelených ploch areálu.
Ostatní požadavky jsou standardně řešeny při procesu povolování obdobných staveb a není proto nutno
je zde uvádět.

Pro fázi likvidace stavby Protože omezující podmínky pro tuto stavební činnost budou dány při povolování odstranění stavby
s ohledem na skutečné dopravní a ostatní související podmínky v příslušené době likvidace se žádné
konkrétní podmínky nenavrhují.
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D.V. C H A R A K T E R I S T I K A

NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A

NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Jako základní podklad pro hodnocení byl použit rozpracovaný projekt pro rozhodnutí o umístění stavby.
Hlavní potřebné podklady pro zpracování Oznámení s důrazem na problematické vlivy výstavby a provozu areálu byly v podkladech zpracovány v dostatečném rozsahu, aby bylo možno ověřit možnost splnění limitů ochrany životního prostředí a stanovit potřebná opatření. Ostatní podklady budou podrobně
zpracovány až v následujících stupních PD, proto nejsou některé údaje (které ale nemají rozhodující
význam pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí) podrobně komentovány (např. podrobný inženýrskogeologický průzkum, detailní organizace odpadového hospodářství, apod.).
V přílohách posuzujících vliv provozu a výstavby na vybrané složky ŽP jsou specifikovány některé další
údaje, které nebyly detailně v podkladových materiálech řešeny, v případě potřeby jsou nahrazeny podmínkami pro výstavbu a provoz tak, aby mohly být požadované parametry kvalit jednotlivých složek ŽP
dodrženy.
Pro období výstavby a provozu se nepředpokládá možnost vzniku dalších vlivů, které nejsou v tomto
Oznámení komentovány, a které by mohly významně ovlivnit životní prostředí území.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Navrhovaný záměr byl investorem předložen bez variant.
Posuzovaný prostor je stávajícími zástavbami a vysokokapacitní komunikací oddělen od území, která
mají přírodnější charakter a ve kterých je předpoklad jejich využití pro biokoridory či biocentra. S tímto
závěrem koresponduje i návrh ÚP HMP, který zařadil toto území do plochy SMJ – smíšení městské
jádro. Rozloha území a okolí nedává praktickou možnost pro smysluplné využití území pouze pro zeleň,
proto je účelné posuzovat navrhovaný záměr pouze s využitím pro jinou zástavbu odpovídající svých
charakterem požadavkům UP HMP. Lokalita není vhodná, vzhledem k velkému hlukovému zatížení,
k využití pro obytnou zástavbu, a zároveň je vhodné zde umístit takové aktivity, které mají minimální
negativní dopady na okolí, aby nedošlo ke zhoršování stávajícího stavu hlavně v dopadech na hluk a
ovzduší. Z možných aktivit patří výstavba administrativního areálu k aktivitám s nejmenšími provozními
dopady na okolí a lze ji proto označit pro toto území ze velmi vhodnou.
Tímto se možnost variantního řešení využití území dostává prakticky na úroveň technického architektonicky urbanizačního návrhu, spojeného s vhodným řešením umístění vjezdů do podzemních garáží,
zelených ploch v areálu a ostatních technických zařízení, které ovlivňují negativní dopady záměru na
životní prostředí.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Hodnocení provedená v tomto oznámení prokázala, že provoz navrhovaného záměru nebude mít (při
dodržení opatření navržených v kapitole D.IV.) významné negativní vlivy na životní prostředí, ve většině
sledovaných vlivů se neprojeví vůbec a nebude důsledkem překročení kvantifikovatelných vlivů na životní prostředí. Zároveň je v možnostech investora zajistit organizaci výstavby tak, aby byly dodrženy
kvantifikovatelné limity složek životního prostředí.
-------------------------------------------------------------Na základě výsledků provedených hodnocení doporučuji s navrhovaným záměrem Main Point Karlín
souhlasit (při splnění požadavků v kap. D.IV) bez dalšího posouzení záměru podle § 10 zákona
č.100/2001 Sb ve znění zákona 93/2004 Sb. a 163/2006 Sb.
--------------------------------------------------------------

Základní použité podklady –
Main Point Karlín - projekt DUR v rozpracovanosti – DaM s.r.o.
TRIANGL KARLÍN - Studie denního osvětlení – vliv plánované novostavby – EKOLA 2006
Dendrologický posudek Main point Karlín – LÖW spo.s.r.o. Brno – 01/2006
Zákon č.100/2001 Sb O posuzování vlivů na životní prostředí a příslušné zákony, vyhlášky a normy,
které s tímto zákonem souvisí a které se zabývají jednotlivými složkami životního prostředí.
Vyhláška hlavního města Prahy č.26/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
Vyhláška hlavního města Prahy č.32/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o závazné části územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Místní šetření a jednání se zpracovatelem PD a vybranými orgány HMP.

_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb.

73

na akci MAIN POINT KARLIN

G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Popis navrhované výstavby
Investor realizací svého záměru administrativního centra chce zhodnotit dosud nesourodě využívané
území mezi ulicemi Pobřežní a Rohanské nábřeží, které se vzhledem ke svému umístění v hlukově velmi zatíženém území nehodí pro jiné, zejména bytové účely výstavby. Výstavba objektu MAIN POINT
KARLIN tak doplní stávající souvislou zástavbu, a spolu se stávajícími budovami starého Karlína i nové
výstavby má dotvořit městský charakter ulic Pobřežní a Rohanské nábřeží.

Obrázek 27 – Zákres hmoty objektu do ortomapy
Navrhovaný objekt bude
využit pro administrativní
účely, přízemí bude sloužit
částečně na vstupní haly,
restaurace a obchodní plochy, dále jsou zde umístěny
technologie, které je nutno
umístit nad výšku stoleté
vody. Parkoviště pro potřeby
objektu jsou umístěny do tří
podzemních podlaží. Celková kapacita garáží je 349
stání – 319 stání pro naplnění bilance a 30 stání pro rezidenty přilehlých nemovitostí.
Na terénu je dále zachováno 26 parkovacích stání v ul. Pobřežní a nově na požadavek Polici ČR a Odboru dopravy MHMP vznesený při projednávání DUR 20 parkovacích stání v nové propojce PobřežníRohanské (tento požadavek vyplynul mimo jiné i z důvodu zrušení parkovacích míst v ul. Pobřežní a
Rohanské nábřeží). Dále zůstane zachováno po úpravách terénu 15 parkovacích míst u Pneuservisu
Chára.
Součástí výstavby je i nová propojovací komunikace podél západní strany objektu mezi komunikací
Pobřežní a Rohanské nábřeží, ze které bude i vjezd do podzemních garáží. V rámci výstavby této komunikace bylo nutno upravit i odjezd od benzínové stanice OMV a parkoviště před pneuservisem Chára,
včetně napojení na Rohanské nábřeží.
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Tabulka 21 – Bilance ploch v areálu
Celkové užitné kapacity objektu
komerční plocha (kanceláře, obchod)
restaurace
hrubá podlažní plocha nadzemní části
hrubá podlažní plocha podzemní části
celková hrubá podlažní plocha
Zpevněné plochy
Plochy plošné zeleně
Plochy intenzivní zeleně na střechách
Plochy extenzivní zeleně
Celkem plocha stavby

plocha (m2)
zaměstnanci
19 888,0
cca. 2250os
1 690,0
cca. 14os
25 780,0
12 420,0
38 200,0
4 442,1
2088,2
1514,4
1983,7
10028,4

Obrázek 28 – Zákres objektu do fotografie – pohled od Negerlliho viadutku

Hlavní náplní budovy MPK budou kancelářské prostory. Organické tvary umožňují velmi variabilní kancelářské využití. Z jednotlivých komunikačních jader (která zároveň obsahují potřebný servis – toalety,
kuchyňky, úklid, archivy, …) se vstupuje do středu nejširší části objektu. V nejužší části (cca 14 – 16 m)
se půdorys zúží na klasický trojtrakt se střední zónou jednacích a komunikačních prostor.
Tato dispozice umožňuje jak pronájem celých pater – s recepcí umístěnou u libovolného jádra – tak
dělení patra na jednotky – max. cca 2 jednotky na vertikální jádro (tak lze vytvořit jednotky již od cca 200
m2).
Plynulá křivka fasády umožňuje umístění plnohodnotných pracovních míst po celém svém obvodu. Fasáda je modulována podle rozvržení pracovních míst. V těchto modulech lze stavět příčky a tak je
umožněno jakékoliv využití – od buňkových přes kombi až po halové kanceláře –dle potřeb nájemce.
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Ve středních zónách jsou snížené podhledy obsahující rozvody TZB a všechny kancelářské plochy jsou
tak plnohodnotně obslouženy. Navržená konstrukční výška 3,60 m počítá se zdvojenými podlahami pro
zajištění maximální variability a komfortu. V rámci výstavba bude zachována stávající lávka přes Rohanské nábřeží s nástupem na jižní straně v pasáži objektu.
Objekt nelze napojit na CZT, protože se v okolí areálu nenachází. Zdrojem tepla bude tedy plynová kotelna umístěná v 1.NP objektu

Vlivy stavby a provozu areálu na životní prostředí
Vliv výstavby a provozu areálu se projeví přímo prakticky jen u obyvatel obytných objektů podél jižní
strany ulice Pobřežní. Významné dopady se mohou projevit v podstatě u obyvatel 5-ti objektů ve kterých
bydlí cca 200 osob.
V rámci tohoto Oznámení bylo provedeno podrobné hodnocení vlivu na zdraví obyvatelstva, které je
podrobně uvedeno v příloze č. H.6. a kap. D.I.1. Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustické studie lze i přes všechny uvedené nejistoty konstatovat, že změny imisního a hlukového zatížení
v posuzované lokalitě jsou po realizaci předkládaného záměru akceptovatelné.
Změny imisního a hlukového zatížení během výstavby jsou akceptovatelné pokud budou dodržena doporučení, která by měly zajistit během výstavby dodržení hygienických limitů v chráněném vnitřním prostoru staveb. Celkově se proto konstatuje, že na základě provedeného vyhodnocení odhadu zdravotních
rizik lze vyvodit závěr, že v souvislosti s realizací předkládaného záměru „MAIN POINT KARLIN“ nepředstavuje tato aktivita významně zvýšené riziko pro lidské zdraví.
Negativní dopady na pohodu místních obyvatel lze předpokládat hlavně v období výstavby, kdy dojde
k zatížení okolí stavby hlukem, prachem a staveništní dopravou.
Nejvíce se provoz areálu projeví vyvolanou dopravou a výstavbo nové komunikace propojující ulici Rohanské nábřeží a Pobřežní. Navrhovaná komunikace představuje novou obousměrnou vozovku, mezi
rekonstruovaným napojením výjezdu z čerpací stanice pohonných hmot OMV a ulicí Rohanské nábřeží
je nová komunikace rozšířena na 8,00 metrů. Realizací tohoto propojení se ve výhledu dosáhne snížení
intenzit dopravy v ul. Pobřežní mezi navrhovaným objektem a obytnými stávajícími domy v rozmezí cca
15÷30 % (viz. kap.D.II.4). Dále západním směrem (k Negerliho viaduktu) dojde k nárůstu cca 8÷15 %.
Vliv vyvolané dopravy na Rohanském nábřeží ke prakticky zanedbatelný (cca do ± 4 %).
Největší negativní vlivy na okolní zástavbu se projeví v období výstavby. Jedná se hlavně o vlivy na
akustickou situaci a prach. Vzhledem k blízkosti obytných objektů od staveniště a jejich výšce nelze pravděpodobně v některých fázích výstavby na základě dostupných znalostí o výstavbě v této fázi
projektové dokumentace praktickými řešeními dosáhnout splnění hygienických limitů hluku v chráněném
venkovním prostoru nejbližších staveb pro bydlení. V tomto případě je proto v dalších fázích přípravy
stavby požádat dle §31 zákona č. 258/2000 Sb. o časově omezení povolení po dobu trvání činností na
stavbě, při kterých nebude možné dodržet hygienické limity pro chráněný venkovní prostor. Současně
bude muset být prověřena kvalita stávajících oken u těchto objektů a případně učiněna opatření na fasádách objektů, aby byl dodržen hygienický limit v chráněném vnitřním prostoru těchto staveb. Tato
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podmínka je zapracována do návrhu opatření (podmínek výstavby). Při provozu by mohlo vlivem stacionárních zdrojů hluku na objektu dojít opět bez použití navržených protihlukových opatření k překročení
limitů hluku, proto jsou tato opatření opět zapracována do návrhu opatření.
Příznivě se projeví vliv odclonění obytných objektů novým domem od provozu na Rohanském nábřeží a
i snížení provozu v ul. Pobřežní po výstavbě nové propojovací komunikace. Snížení bude již nad běžným limitem vnímatelnosti (2 dB) a může se proto projevit v lokalitě příznivě (snížení bude cca do
3,5 dB).
Zpracované posouzení vlivu na ovzduší prokázalo, že provoz administrativní budovy Main Point Karlin,
ani v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek ve svém okolí. Jeho
imisní příspěvky budou relativně malé. Vzhledem k vysokému pozadí je však stanovena podmínka na
použití nízkoemisních plynových kotlů. Negativně by se mohl projevit vliv výstavby na koncentrace prachu v ovzduší. Tento vliv lze regulovat prakticky jen kázní a dodržováním uložených podmínek výstavby,
tak jak jsou uvedeny v návrhu opatření.
Posuzovaný záměr není v územní kolizi nebo v dotčení se skladebnými prvky ÚSES ani s podpůrnými a
interakčními prvky ekologické stability, ani s jejich ochranným pásmem. Vzhledem ke vzdálenosti stávajících prvků ÚSES od areálu se vznik jejich negativního ovlivnění nepřepokládá..
V řešeném území ani v nejbližším ovlivnitelném okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území (ve
smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), ani jeho ochranné pásmo. Posuzovaná lokalita zároveň neleží ani v žádném přírodním parku (§ 12 odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb) a nedotýká se žádné přechodně chráněné plochy ani významného krajinného prvku (§13 a § 3 písm. b) zákona
číslo 114/1992 Sb.).
Vlivy na faunu a flóru lze označit za nevýznamné, i když výsadbou nových zatravněných ploch a nových
stromů a keřů dojde k určitému zkvalitnění stávajícího stavu, koeficient zeleně požadovaný ÚP HMP
(35 %) bude prakticky splněn.
Výstavba neovlivní negativně žádné kulturní či historické památky ani krajinný ráz.
Vyhodnocení ostatních složek životního prostředí neprokázalo, že by vlivem výstavby a provozu (při
dodržení požadovaných opatření) mělo docházet k překračování kvantitativních limitů kvality životního
prostředí.

Na základě všech realizovaných hodnocení se konstatuje, že navrhovaný záměr výstavby areálu Main
Point Karlin je z hlediska vlivů záměru na životní prostředí přijatelný za podmínky splnění opatření uvedených v tomto Oznámení v kap. D.IV. bez dalšího posouzení záměru podle § 10 zákona
č.100/2001 Sb ve znění zákona 93/2004 Sb. a 163/2006 Sb.

Praha 06. 2006
Ing. Richard Kuk
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H. PŘÍLOHY
H.1. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ
Investor požádal o úpravu ÚP HMP. Tato úprava byla odsouhlasena v rámci úpravy č. U 0388/2006 ze
dne 15.6.2006. V rámci této úpravy požádal investor (tak jak je možné) na úpravu v pozemcích ke kterým má investor smluvní práva k přípravě a realizaci projektu MPK . Celková velikost těchto pozemků
byla 9 923 m2 a v podstatě upravovala kategorizace pozemků umístěných v jižní části původního pozemku SMJ a severní SVM. Po odsouhlasení uvedené úpravy se tak původní velikost pozemku SMJ
zvětšila na celkových 10 200,8 m2 (9 923 m2 uvedených v úpravě plus 277,8 m2 na pozemcích, které
byly v původní ÚP HMP součástí plochy SMJ na její severní straně a o jejichž úpravu investor nežádal).
Na tuto plochu SMJ je provedeno i posouzení výpočtu koeficientu zeleně, zpracovaném v tomto Oznámení (viz. kap. D.I.7).

Tabulka 22 – Tabulka zásahů stavby do funkčních ploch dle ÚP HMP
Fuknční plocha
SMJ
SMJ-západ
TE
S2
SVM
Celkem

zábor stavbou (m2) % záboru stavbou
8 591,8
85,67%
712,1
7,10%
253,0
2,52%
379,5
3,78%
92,0
0,92%
10 028,4
100,00%

Obrázek 29 – Zákres do ÚPn HMP

Pozn. Odsouhlasená změna ÚP HMP nebyla době zpracování tohoto Oznámení v digitální podobě k dispozici,
proto byl proveden zákres včetně rozsahu změněné plochy SVM do původního ÚP HMP – jedná s o sytě červeně
vyznačenou plochu.
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Obrázek 30 – Kopie vyjádření OV MČ Praha 8 o souladu záměru s ÚP HMP
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H.2. VYJÁDŘENÍ DLE §45I ZÁK.Č.114/1992 SB.
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H.3. ROZHODNUTÍ ODBORU KULTURY A
PAMÁTKOVÉ PÉČE HMP
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H.4. HLUKOVÁ STUDIE
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H.5. STUDIE ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
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H.6. PROTOKOL O HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH
RIZIK
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H.7. VÝPIS Z DOPRAVNĚINŽENÝRSKÝCH ÚDAJŮ
OD ÚDI
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H.8. VLIV VÝSTAVBY OBJEKTU MAIN POINT
KARLÍN NA PROVĚTRÁVÁNÍ ÚZEMÍ V JEJÍCH
OKOLÍ
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H.9. VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY
Seznam výkresů :

H.9.1 - PŮDORYS 1PP
H.9.2 - PŮDORYS 1NP
H.9.3 - PŮDORYS TYPICKÉ PODLAŽÍ
H.9.4 - DVĚ POSLEDNÍ USKOČENÁ PODLAŽÍ
H.9.5 - PŘÍČNÝ ŘEZ – ŠIRŠÍ VZTAHY
H.9.6 - PODÉLNÝ ŘEZ
H.9.7 - KOORDINAČNÍ SITUACE
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