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na akci TOYOTA MOTOR CZECH - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

ÚVOD
Záměrem investora je vybudovat objekt, který bude sloužit jako ústřední objekt pro firmu TOYOTA
v České republice. Kromě administrativních prostor pro vedení podniku bude v objektu prostor pro školení pracovníků v údržbě aut s předváděcí a prodejní plochou a jídelna pro zaměstnance. ,
Toyota Motor Czech – administrativní objekt je navržen s jedním podzemním podlažím určeným pro část
technického zázemí a parking 44 aut. Objekt má tři nadzemní podlaží, na střeše je umístěna strojovna
výtahu a UT. Na terénu bude dalších 47 parkovacích míst.
Tato akce spadá do podlimitní hodnoty záměru č.10.6. kategorie II, tzn. spadá do záměru č.10.15 kategorie II.

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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A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Název oznamovatele : Jans s.r.o
Sídlo :
e-mail:

Ostrovského 253/3, 150 00, Praha 5
janspraha@mbox.vol..cz

Oprávněný zástupce oznamovatele :

ing. Richard Janouch - jednatel společnosti
ing. Marcela Dvořáková
tel. 603 908 152, 257 003 468

Investor:
Název: Toyota Motor Czech spol.s.r.o.
Sídlo: Náměstí 14.října 642/17, 150 00, Praha 5
Adresa: Šafránkova 1238/1, 155 00, Praha 5, Stodůlky

Projektant :
Název: Aukett s.r.o.
Sídlo: Náměstí 14.Října 17, 150 00, Praha 5
Adresa: Jilská 2, 110 00 Praha 1
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B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 N Á Z E V

ZÁMĚRU

TOYOTA MOTOR CZECH – ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

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

ZÁMĚRU
14 042,0 m2

Celková plocha areálu

Tabulka 1 – Bilance ploch v objektu
Celkové využitelné plochy v objektu
Administrativa

5 480

m2

100,00%

1 075

2

19,62%

2

3,14%

2

7,86%

m

2

36,95%

m

2

32,43%

Jídelna

172

Školící středisko

431

Obchod, sklady, technologie, ostatní

2 025

Podzemní garáže a vnitřní komunikace

1 777

Počet zaměstnanců celkem

m
m

m

125 osob

Z toho administrativní v kancelářích : 2.NP – TSF

33 zaměstnanců

3.NP – TMCZ : 85 zaměstnanců

Předběžné celkové náklady stavby

-

Počet parkovacích stání

91 míst

-

nespecifikováno

Počet podlaží – 1 podzemní, 3 nadzemní

B.I.3 U M Í S T Ě N Í
Místo stavby:

ZÁMĚRU

Praha 13 - Stodůlky
Mezi ulicí Bavorskou a Rozvadovskou spojkou.

_______________________________________________________________________________________
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Obrázek 2 – Umístění areálu v Praze

UMÍSTĚNÍ AREÁLU
TOYOTA MOTOR CZECH

Tabulka 2 - Výpis z KN pozemků investora – kú Stodůlky
Parc.číslo
1562/ 11
1562/ 12
1562/ 17
1562/ 18
1562/ 40
1562/ 52
1562/ 53
1562/ 54

Výměra /m2/
2630 m2
1830 m2
1040m2
6144 m2
853 m2
477 m2
57 m2
1011 mm2

Druh pozemku
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Orná půda
Ostatní plocha
Orná půda
Orná půda
Orná půda

Využití pozemku
Jiná plocha
Jiná plocha
Zeleň

Ochrana pozemku

BPEJ

ZPF

21 300

ZPF
ZPF
ZPF

21 300
21 300
21 300

Zeleň

Pozemky dotčené stavbou / dočasný zábor /
2693/ 2, 2693/ 6, 2693/ 7 – kabelové podzemní vedení VN 22kV

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

ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ

S JINÝMI ZÁMĚRY
Záměrem investora je vybudovat administrativní objekt, který bude sloužit jako ústřední objekt pro firmu
Toyota Motor Czech (TMCZ) – zastoupení firmy Toyota v České republice. Jedná se o objekt se školícím firemním centrem, konferenčními místnostmi, kancelářemi, předváděcími plochami a jídelnou.
Suterén je navržen jako podzemní garáže pro 44 aut včetně parkovacích stání pro imobilní občany.
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Z prostoru garáží jsou přístupné sklady včetně zázemí pro obsluhu, technické místnosti pro umístění
transformátoru, UPC, elektrorozvodna. V blízkosti vjezdu do garáží je umístěn větraný, dělený prostor
pro skladování odpadních nádob.
Podzemní podlaží je propojeno s ostatními nadzemními podlažími vnitřním schodištěm, dvěma výtahy a
venkovním schodištěm umístěným u jižní fasády. Objekt má tři nadzemní podlaží, na střeše je umístěna
strojovna výtahu a UT. Na terénu bude dalších 47 parkovacích míst.
Protože v blízkosti není zdroj CZT bude areál napojen na plyn s kotelnami umístěnými v posledním pátém technologickém podlaží objektu.
Jižně od objektu je vedena Rozvadovská spojka, která svými vlivy zastíní (kromě estetického optického
vjemu) prakticky všechny ostatní vlivy navrhovaného areálu.
Na sever a západ od areálu jsou umístěny nové administrativní a obchodní objekty, východním směrem
za ulicí Bavorskou jsou parkoviště (s automobilovou točkou) a dále (cca 130 m od navrhovaného objektu) za ulicích Živcových lokalita, kde jsou rodinné domy, které byly vybudovány v místě dřívější zahrádkářské kolonie.
Ke kumulaci vlivů dojde prakticky jen zvýšením automobilové dopravy na přilehlých komunikacích. Zvýšení intenzit dopravy vlivem provozu areálu se bude pohybovat v rozmezí cca 0,7÷3,5 %. Toto zvýšení
(jak prokázaly i provedená hodnocení) se ve sledovaných parametrech kvality ŽP v ovlivnitelné okolí
stavby prakticky podstatě neprojeví. Dopady na kvalitu ovzduší a akustickou situaci v okolí areálu jsem
prakticky na hranici citlivosti výpočtových metod.

B.I.5 Z D Ů V O D N Ě N Í

POŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ

Záměrem investora je vybudovat objekt, který bude sloužit jako ústřední objekt pro firmu TOYOTA
v České republice. Kromě administrativních prostor pro vedení podniku bude v objektu prostor pro školení pracovníků v údržbě aut s předváděcí a prodejní plochou a jídelna pro zaměstnance. Umístění areálu bylo zvoleno s ohledem na požadavky ÚPn HMP a dostupnost lokality. Firma TOYOTA odkoupila
tento pozemek od předchozího majitele, který zde připravoval výstavbu obdobného charakteru.

Popis navrhovaného řešení
Základní popis
Na celkové ploše pozemků je navržena novostavba s hlavní funkcí administrativní. Toyota Motor Czech
– administrativní objekt je navržen s jedním podzemním podlažím určeným pro část technického zázemí
a parkoviště 44 aut. Objekt má tři nadzemní podlaží, na střeše je umístěna strojovna výtahu a UT. V
jednopodlažní podzemní stavbě objektu jsou situovány garáže a technické prostory, Do přízemí jsou
umístěny hlavní vstup do objektu s recepcí se zázemím a velínem, nájemné prostory, doplňkové a techniké provozy .Část přízemí je řešena jako otevřený víceúčelový prostor se vstupem do komunikačního
jádra a přidružených provozů školícího střediska a jídelny. Dvě další nadzemního podlaží jsou určeny
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pro administrativu s jednacími místnostmi archivy a víceúčelovými prostory pro jednání a styk s veřejností.
Plochá střecha je pouze pochozí s atikou. Na střeše jsou umístěny technické prostory a zařízení.
Dalších 47 parkovišť je umístěno na terénu okolo objektu.

Obrázek 3 – Půdorys 1.PP navrhovaného objektu

Jediné podzemní podlaží je přístupné po obousměrné rampě v severní části areálu situované mimo
nadzemní stavbu.
Suterén je navržen jako podzemní garáže pro 44 aut včetně parkovacích stání pro imobilní občany.
Z prostoru garáží jsou přístupné sklady včetně zázemí pro obsluhu, technické místnosti pro umístění
transformátoru, UPC, elektrorozvodna. V blízkosti vjezdu do garáží je umístěn větraný, dělený prostor
pro skladování odpadních nádob.
Podzemní podlaží je propojeno s ostatními nadzemními podlažími vnitřním schodištěm, dvěma výtahy a
venkovním schodištěm umístěným u jižní fasády.
Vzhledem k velikosti podzemního podlaží je provoz po vnitřních komunikacích řešen jako jednosměrný.
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Obrázek 4 – Půdorys 1.NP navrhovaného objektu

Přístup do objektu je přes dva kontrolní body pro návštěvníky a zaměstnance. První je vstup pro pěší a
vjezd do areálu ze severu z ulice Bavorská řešený vstupní brankou a jednosměrnými závorami pro
vjezd a výjezd. Druhým místem kontroly vstupu je recepce umístěná v předváděcím – víceúčelovém
prostoru. Recepce slouží především pro účastníky školení a konferencí ( tiskových konferencí) v 2. nadzemním podlaží .
V prvním nadzemním podlaží je na jih orientován předváděcí prostor se zázemím pro klienty, s recepcí
a se vstupy do haly k výtahům, na centrální schodiště a jídelny .
Severní část objektu je rozdělena požární chodbou na dva úseky. K západní fasádě je orientován
prostor pro praktické školení – servis, údržba s osazenými elektrohydraulickými nůžkovými zvedáky a
s nájezdem z příjezdové komunikace.Tato provozní část je vybavena samostatným zázemím pro obsluhu.
U východní fasády je pak umístěno školící centrum – kancelář, jednací místnost,učebny , 2 prostory pro
praktické vyučování s vjezdy ze severní a východní fasády .Samostatný blok pak tvoří prostor servisu,který je součástí provozu školícího centra – praktické vyučování, se samostatným zázemím
Hygienické zázemí pro školené, návštěvníky a zaměstnance je umístěno v bloku komunikačního jádra
s přístupy z výtahové haly.
Samostatným provozním celkem je jídelna s 90 místy pro zaměstnance a účastníky jednání.
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Provoz bude časově omezen a jídla budou dovážena hotová. Provoz stravovacího zařízení bude zajišťovat 3-5 zaměstnanců. V zázemí jídelny jsou šatny pro zaměstnance, hygienické zázemí, kancelář,
sklad a prostory pro příjem jídel, mytí termosů,přípravna jídel,mytí nádobí a prostory pro skladování
chlazených odpadků . Čisté a nečisté provozy jsou odděleny.

Obrázek 5 – Půdorys 2.NP navrhovaného objektu

V druhém nadzemním podlaží jsou umístěny víceúčelové prostory, tiskové centrum a jednací místnosti,
uzavřené jednací místnosti pro obchodníky a velká jednací místnost s kapacitou 78 míst.
Jednací místnosti budou využívány pro tiskové konference, setkání prodejců a pro jednání Toyota
Group Europe. Jsou zde prostory, které budou využívány k tiskovým konferencím s odborníky z jiných
poboček Toyota group. Jednací místnosti lze flexibilně členit na menší prostory.
V jižním traktu 2.NP jsou kancelářské plochy pro zaměstnance TFS.

Střední komunikační trakt se vstupní výtahovou halou, s hygienickým a technickým zázemím a čajovými kuchyňkami odděluje část kancelářských ploch a konferenčních místností.
Hygienická zařízení pro zaměstnance a účastníky konferencí jsou oddělená, stejně tak jako kuchyňky.
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Obrázek 6 – Půdorys 3.NP navrhovaného objektu

V posledním podlaží jsou situovány kancelářské plochy včetně zázemí pro zaměstnance TMCZ.

Obrázek 7 – Střecha navrhovaného objektu

_______________________________________________________________________________________
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Obrázek 8 – Řez A-A´

Obrázek 9 – Řez B.B´

Obrázek 10 – Jižní pohled

_______________________________________________________________________________________
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Obrázek 11 – Severní pohled

Způsob provedení stavby
Objekt bude založen na pilotách s doplněním základovou deskou.
Nosná konstrukce bude navržena jako monolitický železobetonový skelet se stropními deskami podporovanými liniově stěnami a lokálně sloupy.
Svislé nosné stěny schodišťových a výtahových šachet a obvodové stěny podzemních podlaží budou
železobetonové.
Vertikální komunikace (schodiště, výtahové šachty) budou umístěny ve ztužujících železobetonových
jádrech.

Vnější povrchová úprava
Fasády objektu jsou dány orientací objektu na pozemku, ke světovým stranám a provozem v areálu.
Jsou jednoduché minimálně členěné v horizontálním rastru rámové fasádní konstrukce, respektují funkci
a dispoziční řešení v objektu.
Jižní fasáda je předsazená stěna tvoří dekorativní pohledový prvek reprezentativní části objektu. Od 2.
nadzemního podlaží tvoří s ustoupenou fasádou kanceláří zastřešený meziprostor, který plní funkci protihlukové i sluneční clony. Jižní fasáda kanceláří – ustoupená je řešena jako kombinovaná s prvky oken
a parapetních obkladů,členěná v horizontálním rastru. K reprezentativní jižní fasádě jsou v 1.NP orientovány vstupní prostory s recepcí a jídelna. Na jihozápadní nároží je umístěn hlavní vstup do objektu.
Západní fasáda, která je zároveň fasádou s hlavním vstupem a vjezdy do školícího centra údržby je
rozčleněna velkoplošnou žaluzie uchycené na fasádu a předsazeným prvkem zastřešení vstupů a
vjezdů .Tento prvek je podepřen pilíři a se zeleníve zpevněných plochách tvoří významný architektonický prvek vstupní fasády.
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Východní fasáda vychází z principu členění fasády západní. Fasády se liší velikostí a osazením krycího
prvku nad 1.NP. Východní fasáda je fasádou se služebními vstupy.
Severní fasádaje jednoduchá nečleněná, hladká bez předsazených žaluzií a dekorativních prvků. Podél
této fasády vede obslužná areálová komunikace s odsazenou rampou pro vjezd a výjezd do podzemních jednopodlažních garáží.Na této fasádě jsou umístěny vjezdy do praktických školících místností a
vstup do únikové požární chodby.
Na severní a jižní fasádě v úrovni atiky je osazeno logo firmy.
Fasády jsou navrženy v systému firmy Reynaers v Concept systém CW 50, okna a dveře v systému CS
77.Součástí systému jsou doplňkové prvky předsazených slunolamů, žaluzií. Obkladový materiál bude
řešen velkoplošnými exteriérovými panely v provedení kombinace prvků glazovaných a matovaných
neprůhledných, kombinace materiálů sklo, hliník, granit.
Barevnost fasádních prvků a výplní je navržena v odstínech šedých, stejně tak barevnost stříkané konstrukce fasády a výplní.

Provedení komunikací a parkovišť
Povrchy areálových komunikací budou provedeny v asfaltovém koberci ve vysoké kvalitě pro pojezd
těžkých zásahových vozidel, parkovací stání na povrchu budou provedena v zámkové dlažbě – návštěvnická stání, zatravňovací dlaždice – stání pro zaměstnance / východní fasáda/.
Vnitřní parkovací stání budou provedena na monolitické desce s polymerovou stěrkou

Specifikace technického zázemí
Jako zdroj tepla pro vytápění objektu a ohřev větracího vzduchu bude kotelna na zemní plyn. Kotelna
bude osazena moderními kondenzačními kotli o celkovém výkonu 400 kW. Kotle budou nízkoemisní,
s koncentrací NOx ve spalinách do 80 mg/m3. Typ kotlů na úrovní dokumentace není specifikován.
Odkouření bude nad nejvyšší část budovy, t.j. do výšky 14 m nad rovinou 359.00 m n.m.
Objekt bude napojen z distribuční sítě 22 kV PRE a.s. V 1.PP bude umístěn transformátor 630 kVA. VN
rozvaděč PRE a.s. bude umístěn v samostatném objektu při vjezdu do areálu. Trafostanice bude koncipována jako velkoodběratelská 1x 630 KVA.
Pro napájení požárních systémů bude osazen dieselagregát cca o velikosti 100 kVA. Diesel bude umístěn v 1.PP v samostatné místnosti nebo na střeše objektu v kapotáži. Tento náhradní zdroj bude možné
využívat v dvou režimech a to při požáru a v druhém režimu při výpadku síťového napájení. Diesel bude
zapojen do společných přípojnic se základní sítí. Maximální odběr u dieselu řídí MaR. Tento způsob
zapojení umožňuje využití dieselu i v jiném režimu než při požáru.
Způsob osvětlení v části garáží a společných prostor bude proveden s ohledem na charakter prostoru a
architektonické řešení stavby. Osvětlení v garážích bude provedeno převážně zářivkovými svítidly v
předřadníky EVG, osvětlení prostorů přístupných pro zákazníky bude řešeno v součinnosti s architektem.
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Osvětlení v kancelářích bude navrženo s ohledem na variabilnost a dodatečné příčkování kancelářské
plochy. Podle rastru fasády bude zvolen systém podhledu a podle rozměru podhledu budou navržena
svítidla. Umístění svítidel by mělo respektovat budoucí rozpříčkování. Všeobecně lze říci, že osvětlení
bude provedeno převážně zářivkovými svítidly. V prostoru vstupní haly a společných komunikací bude
osvětlení řešeno v součinnosti s architektem.
Nouzové osvětlení je řešeno pomocí svítidel s vlastním zdrojem. Hodnota osvětlenosti bude stanovena
dle ČSN EN 1838. Na chodbách, společných prostorech, schodištích a technologických místnostech
budou osazena nouzová svítidla ukazující směr úniku.

Požadavky na odstranění staveb
V prostoru určeném pro výstavbu nového areálu nejsou umístěny žádné stálé stavební objekty, které by
bylo nutné odstranit jako demolice.

B.I.7 P Ř E D P O K L Á D A N Ý

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A

JEHO DOKONČENÍ
Zahájení stavby

2007

Dokončení stavby

2008

B.I.8 V Ý Č E T

DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Výstavba a provoz záměru se projeví přímo jen v MČ Praha 13 – Stodůlky. MČ Praha 5 – Motol je vzdálena přes 680 m severovýchodním směrem, vzhledem k vlivů stavby na okolí, rozsahu vyvolané automobilové dopravy a kapacitě okolních komunikací nemůže být tato MČ Praha 5 prakticky ovlivněna.
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Obrázek 12 – Umístění areálu vzhledem k městským částem Prahy
UMÍSTĚNÍ AREÁLU
TOYOTA

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 1 418 m2 a celkem 91 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 10.15. jako podlimitní pro záměr č.10.6. –
10.6 Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou
stavbu.

10.15. Záměry podle této přílohy, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze uvedeny; stavby, činnosti a technologie neuvedené v předchozích bodech této přílohy
nebo nedosahující parametrů předchozích bodů této přílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany
přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu[12a] mohou samostatně nebo ve spojení s jinými
významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.” a ze sloupce A se křížek přesouvá do sloupce B.
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1 P Ů D A
Popis pozemků
Výstavba bude realizována v prostoru poměrně přesně vymezeném ulicí Bavorskou a Rozvadovskou
spojkou severně od Rozvadovské spojky, který má tvar cca poloviny kapky. Plocha areálu zabírá centrální a východní část. Investor zahrnul do výstavby pozemky, které má ve vlastnictví.
V území se nachází 4 pozemky, které jsou zařazeny do druhu pozemku orná půda a na nichž dojde
navrhovanou stavbou k trvalému záboru zemědělské půdy. Jedná se o pozemky v k.ú. Stodůlky č.
1562/ 18 - 6144 m2,1562/52 – 477m2 a 1562/ 53 –57m2. Další pozemky dotčené výstavbou jsou zařazeny do druhu pozemků – ostatní plocha.

Investor podá žádost o odnětí z půdního fondu v případě pozemku 1562 / 18 dle Zákona.o ochraně
půdního zemědělského fondu v plném znění č.231/1999 Sb. část V.,§ 9

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

Tabulka 3 - Celková bilance ploch
Bilance ploch na terénu :
Druh plochy
Celková plocha zastavěná
Celková plocha komunikací a parkovišť
Celková plocha zatravněných parkovišť

1 418

m2

10,10%

2 201

2

15,67%

2

1,58%

2

41,14%

222

m
m

Celková plocha zeleně rostlý ter.

5 777,5

m

SVO celkem:

9 618,5

m2

68,50%

78,5

m2

0,56%

4 345

m2

30,94%

14 042,0

m2

100,00%

S4
IZ celkem:
Celková plocha řešeného území :
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Inženýrsko-geologické hodnocení
Z geomorfologického hlediska (Balatka et. al. 1972) leží zpracovávané území v Poberounské soustavě,
v celku Pražská plošina, v podcelku Kladenská tabule. Jedná se o území s parovinným rázem a s mírně
modelovaným reliéfem, s občasně zařízlými údolími drobných vodotečí.Povrch území, který je zde do
značné míry upraven následkem antropogenní činností, se mírně svažuje od JZ k SV, nadmořské výšky
se zde pohybují v rozmezí od 357 až 361 m n.m. V současnosti se zde nachází volné nevyužívané
prostranství s částečnou parkovou úpravou.
Skalní podklad je v zájmovém území budován horninami staršího paleozoika – ordoviku,v jehož nadloží
ještě vystupují horniny svrchní křídy. Z hlediska regionálně-geologického členění Českého masivu spadá zájmové území do přímého okraje křídové pánve, na kontaktu se staršími horninami ordoviku. Mocnost křídového souvrství se zmenšuje směrem k JZ, kde byly již mimo hranice zájmového území
v archivních vrtech v podložích křídových hornin zastiženy ordovické břidlice. Přímo na zkoumaném
pozemku nebyly horniny ordoviku do hloubky 8 m pod stávajícím terénem zjištěny. Podle archivních
materiálů se nacházejí až v hloubce 12,0 – 14,0 m pod stávajícím terénem.
Horniny svrchní křídy spočívají diskordantně na staropaleozoickém zvrásněném podloží a jsou uloženy
téměř vodorovně. Pouze u okraje křídové tabule mohlo dojít vlivem kerných sesuvů k porušení původního uložení hornin. V rámci těchto křídových uloženin, které řadíme k perucko-korycanskému souvrství
lze obecně vymezit dvě hlavní litologická a statigrafická patra.
Vyšší pískovcové patro (korycanské vrstvy) je charakteristické vývojem žlutavých, bělošedých nebo
rezavě zbarvených, jemně až středně zrnitých pískovců, slabě jílovitě tmelených, které byly v zájmovém
území průzkumnými sondami zastiženy již jako plošiny pískovce zcela denudovány.
Nižší pískovcovo-jílovcové patro (perunské vrstvy) je zastoupené především světle šedými, tmavě šedými až černošedými jílovci s příměsí uhelné substance, a s drtí rostlinných zbytků. Lokálně je zrnitostní
složení těchto sedimentů pestré. Základní jílovce obsahují různé množství písku a prachu, přičemž místy tyto příměsi převládají nad jílovitou složkou. Někde tak mohou jílovce obsahovat i souvislé polohy
nebo čočky písčitých jílovců a jílovitých pískovců. Tyto jílovce byly zastiženy nově provedenými vrty HJ2
a J3 v podloží rozložených pískovců a jsou popsány jako šedé, tmavě šedé a černošedé vrstevnaté
jílovce s častými laminami jemného světle šedého písku. V archivních sondách 704 a 705 jsou tyto jílovce popsány a interpretovány již jako podloží ordovické fosilně zvětralé břidlice letenského souvrství,
které mají obdobný charakter i geotechnické vlastnosti. Autor Podrobné iženýrskogeologické mapy
1:5000, list Praha 9 – 2 se však také kloní k tomu, že se jedná v těchto sondách ještě o jílovce svrchní
křídy.

Podloží ordovické břidlice ve sledované lokalitě náleží do souvrství letenského a provedenými vrty nebyly do hloubky 8 m zastiženy. Podle archivních materiálů se nacházejí až v hloubce 12 až 14 m pod stávajícím terénem. Jedná se o fosilně zvětralé břidlice, které vlivem intenzivních zvětrávacích procesů
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degradovaly pevnostně na úroveň rozpadavého písčitého jílovce. Hlouběji se vyskytují zvětralé, navětralé až nezvětralé břidlice, úlomkovitě rozpadavé až masivní.
Povrch skalního podkladu, tvořený rozloženým pískovcem svrchní křídy, byl nově provedenou sondáží
na pozemku zastižen v hloubce 4,10 až 5,30 m pod terénem.
Kvartérní pokryv je tvořen eolickými a deluviálními sedimenty, v nejsvrchnější poloze je vyvinut humózní
horizont, který byl na celé ploše území překryt navážkami.
Eolické sedimenty jsou zde zastoupeny sprášeni a sprašovými hlínami. Jedná se o okrově hnědé a
světle hnědé, vápenité, prachovité částečně porézní hlíny, slabě jemné písčité. Provápnění se projevuje
hojným bílým žilkováním – pseudomyceliemi. Časté jsou rovněž výskyty drobných kulovitých vápnitých
konkrecí – cicvárů. Konzistence těchto zemin je při povrchu polohy většinou pevná, hlouběji pak na rozhraní tuhá až pevná. Spraše a sprašové hlíny tvoří na celé ploše lokality souvislý a poměrně značně
mocný pokryv zasahující do hloubky 2 až 4,1 m od stávajícím terénem. Celková mocnost spraší a sprašových hlín je přitom podle provedené sondáže 1,7 až 3,1 m.
Deluviální sedimenty se nacházejí v nadloží skalního podkladu tvořeného rozloženými pískovci a byly
popsány jako rezavě žlutohnědé až žluté písčité jíly, místy přecházející do jílovitých písků. Obsahují také
příměs valounů křemene a drobné úlomky železitých pískovců. Vznikly uložením krátce transportovaného materiálu, který pochází ze zvětralinového obalu skalního podloží tvořeného ve svrchních polohách
pískovci. Písčité jíly mají převážně tuhou konzistenci a jejich mocnosti se pohybují od 0,7 do 2,3 m. Přechod do podložních zvětralin pískovců bývá místy pozvolný a vzhledem k obdobnému charakteru obou
litologických a genetických typů často také špatně rozpoznatelný.
Navážky byly ve sledované lokalitě zastiženy všemi provedenými vrty do hloubky 0,8 až 1,0 m. Jsou
tvořeny jílovitou hlínou s obsahem drobných různorodých úlomků a kousků cihel, která sem byla navezena v rámci terénních úprav při výstavbě dálnice. Dále se na pozemku vyskytují zásypy podzemních
inženýrských sítí, hloubkově vyšší než 1 m – kanalizace a plynového potrubí, které svým složením patrně odpovídají místním materiálům. Pod vrstvou navážek byl zastižen ještě původní humózní horizont
v mocnosti cca 0,2 – 0,3 m.
Z výsledků průzkumu vyplývá, že geologické poměry v rámci zkoumané lokality je nutno podle ČSN 73
1001 klasifikovat jako spíše složité. Základovou spáru objektu budou do hloubky 2 – 4 m tvořit spraše a
sprašové hlíny eolického původu. Tyto pro zakládání problematické zeminy vyžadují při zakládání objektů a při budování komunikací a parkovacích ploch důsledné dodržení podmínek diskutovaných v kapitole
4. V podloží těchto zemin se vyskytují rovněž málo únosné písčité jíly tuhé konzistence, přecházející do
reliktu rozložených křídových pískovců.
Z hlediska klimatické rajonizace leží území v okrsku B1, mírně teplé a suché oblasti s mírnou zimou.

Hydrogeologické poměry
Obecné hydrogeologické poměry zájmové oblasti závisí zejména na množství a rozložení srážek, na
litologickém charakteru pevného prostředí tj. především na jeho propustnosti, a dále na morfologii terénu, potenciálních zdrojích podzemní vody a v neposlední řadě také na antropogenních vlivech.
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Při posuzován místního hydrogeologického režimu vycházíme především z místních archivních poznatků měření hladin v hlubších strukturně-mapovacích sondách a z údajů získaných novým průzkumem.
V nově realizovaných sondách nebyla podzemní voda do hloubek 8 m pod povrchem terénu zastižena.
Pouze ve vrtu HJ2 byla v hloubce 6,8 m pod terénem při vrtání zastižena poloha silně vlhkého rozloženého pískovce. Tento vrt byl také vystrojen jako hydrogeologický pozorovací a následně zde byl
v delším časovém intervalu měřena ustálená hladina podzemní vody. Ta byla zjištěna v úrovni 4.82 m
pod terénem (10.12.2004).
Hlavní horizont podzemní vody je vázán na polohu zvětralých křídových pískovců, kde se nadržuje na
relativně nepropustných podložních jílovcích a eventuelně také fosilně zvětralých jílovitých břidlicích
ordovického souvrství. Křídové pískovce jsou příznivým prostředím pro vytvoření souvislého horizontu
s průlinovo-puklinovým charakterem. Lokálně je možno se setkat také se zavěšenými horizonty nepříliš
vysoké vydatnosti, které vznikají v prostředí pískovců, kde se mohou nadržovat na vložkách nepropustných jílovců. Z údajů z Mapy hydrogeologických poměrů 1 : 5000, list Praha – 9 -2 z roku 1987 vyplývá,
že zde byla podzemní voda zjištěna v archivních sondách 704 a 705 a ustálená hladina podzemní vody
je udávána v hloubce 4,0 až 5.5 m pod terénem. Současný stav koresponduje s těmito údaji. V období
dlouhotrvajících a intenzivních srážek však nelze vyloučit objevení se občasného horizontu vázaného na
propustnější polohy (jílovité písky) v prostředí deluviálních sedimentů. Doporučujeme případně sledovat
oscilace hladiny vody ve vystrojeném vrtu HJ2.
Při výstavbě bude tedy na podzemní vodu naraženo v prostředí zvětralého skalního podkladu ve formě
častějších lokálních průsaků. Pro provádění zemních prací a trvalý stav stavby bude nutno přítomností
podzemní vody od úrovně cca 4,0 m pod původním terénem počítat.
Po stránce chemizmu se jedná o vody vápenato-hořečnaté, slabě kyselé reakce (pH =6,6 – 6,8). Na
základě laboratorního rozboru provedeného na vzorku vody z vrtu HJ2 byla zjištěna střední uhličitanová
agresivita na beton (obsah agresivního CO2 činí 22,0 mg/l). Zjištěný obsah síranů 222mg/l je těsně pod
hranicí slabé agresivity.

Průzkum kontaminace lokality
Průzkum kontaminace v Praze 13 – Stodůlkách byl proveden v prosinci 2004. Pro odběr vzorků zeminy
a podzemní vody byly použity tři vrtané sondy inženýrskogeologického průzkumu.
Vzorky zeminy byly podrobeny laboratorním analýzám. Výsledky rozborů byly vyhodnoceny podle vyhlášky 383/2001 Sb. A kritérií Metodického pokynu MŽP ČR pro posuzování stupně znečištění
z 31.7.1996.
Průzkumem nebyla zjištěna kontaminace, která by přesahovala hodnoty kritéria A (přirozené pozadí)
Kritérií Metodického pokynu MŽP ČR z roku 1996.
Parametry vyhlášky č. 383/2001 Sb. stanovené při průzkumu nebyly překročeny, zemina proto vyhovuje
požadavkům pro uložení na povrchu terénu nebo v podzemních prostorách (zásypy, terénní úpravy a
podobně).
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Zeminu v zájmovém území je proto možné označit za nekontaminovanou.

Ochranná pásma
Lokalita se nachází ve 2. ochranném pásmu Podolské vodárny . V lokalitě dotčené stavbou se dále nacházejí pouze ochranná pásma podzemních inženýrských sítí – vodovody, kanalizace a plynovod.
V řešeném území ani v ovlivnitelné vzdálenosti 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
Územím výstavby procházejí tři vodovodní řady – DN 1000, DN 500 a DN 400. Od Rozvadovské spojky
směrem do ulice Bavorská procházejí dva řady DN150 a DN100. Nový objekt bude mít jednu vodovodní
přípojku TLT DN 80. Přípojka bude napojena na stávající vodovodní řad DN 150, který prochází
v jihozápadním rohu parcely.
Objekt TOYOTA (10 hodinový provoz, 255 dní/rok):

Tabulka 4 – Výpočet spotřeba vody
spotřebitel

množství

jednotka

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

Zaměstnanci (CP)
118 osob
Zaměstnanci (ŠP)
7 zam.
Kantýna
200 jídel
průměrná denní spotřeba - Qp =
maximální denní spotřeba (kd) - Qdmax =
maximální hodinová spotřeba (kh=2,1) - Qhmax =
roční spotřeba pitné vody
(m3/rok)

B.II.3. O S T A T N Í

( l / den )

60,00
120,00
5,00

(l/s)

7 080,00
840,00
1 000,00
8 920,00
14 927,52
1 306,16

0,08
0,01
0,01
0,10
0,17
0,36
2 274,60

SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Roční spotřeba tepla
Pro vytápění

290 MWh/rok

Pro vzduchotechniku

280 MWh/rok

Pro ohřev TUV
Celkem

0

MWh/rok

570 MWh/rok (2.052 GJ/rok, 61.290 m3/rok plynu)
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Zdrojem tepla pro vytápění objektu bude plynová teplovodní kotelna, umístěná v technické části na střeše objektu. Jako zdroj tepla budou použity stacionární kondenzační kotle.
Voda z kotlového okruhu (dvoutrubkový systém s nuceným oběhem a teplotní spádem 40/30°C) vedena
do rozdělovače/sběrače otopné soustavy, kde budou umístěny jednotlivé topné okruhy:

Plyn
Nový areál bude napojen na stávající veřejný STL plynovod v oceli DN150 provozovaný na tlakové hladině 100 kPa. V současné době je přes pozemek investora veden zmiňovaný STL plynovod oc.DN150.
Spotřeba plynu :
centrální kotelna

1x400 kW

50 m3/hod
83 000 m3/rok

roční potřeba
Způsob získávání :

z veřejného středotlakého rozvodu zemního plynu

Elektrická energie
Celkový instalovaný příkon:

530 kW

Celkový soudobý příkon:

470 kW

Roční spotřeba elektrické energie : 6.25 MWh
Napět. soustava

B.II.4. N Á R O K Y

3+PEN, 400/230V, 50 Hz, TN-C-S

NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Doprava
Stávající organizace dopravy
Lokality je přístupná po ulici Bavorské, která je přes místní komunikace na západě a východě propojena
na Rozvadovskou spojku.
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Obrázek 13 – Schéma stávající dopravní sítě v okolí areálu

Bilance dopravy v klidu
Bilance dopravy v klidu byly stanoveny na základě ustanovení Vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 o OTP
pro výstavbu na území hl.m. Prahy. Podle této vyhlášky se území pro výstavbu areálu nachází ve 4.
zóně (kú = 1,0).

Tabulka 5 – Výpočet dopravy v klidu
POŽADOVANÝ POČET PARKOVACÍCH STÁNÍ DLE Vyhl. 26/1999 MHMP
CELKOVÁ PLOCHA
[m2]

UŽITNÁ PLOCHA
[m2]

UKAZATEL ZÁKLADNÍHO
POČTU STÁNÍ

ADMINISTRATIVA

1764

1410

1 st./35 m

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO,
KONFERENČNÍ PROSTORY

971

804

OBCHOD, SLUŽBY,
AUTOSALÓN

291

SKLAD

163

OBJEKT TOYOTA

P. STÁNÍ
ZÁKLADNÍ

P. STÁNÍ
REDUKOVANÝ

2

41

41

1 st./50 m

2

17

17

291

1 st./25 m

2

12

12

163

1 st./200 m

1

1

2

CELKEM POŽADOVANÝ

71

CELKEM NAVRHOVANÝ

91

Tabulka 6 – Intenzity dopravy generované areálem
Denní intenzita dopravy
FUNKCE

Počet PS

Obrat/ PS, Den

OBCHOD

20

KANCELÁŘE

Příjezdy

Odjezdy

4,5

90

90

50

1,4

70

70

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

21

1,4

30

30

CELKEM

91

190

190
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Denní intenzita dopravy

ZÁSOBOVÁNÍ
OBCHOD

2

2

KANCELÁŘE

2

2

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO

1

1

CELKEM

5

5

195

195

195/5/0

195/5/0

CELKEM [voz]
CELKEM [VV/PV/TNV]

Tabulka 7 – Model příjezdů a odjezdů do areálu
Obchod

Kanceláře

Školící středisko

Příjezd Odjezd Příjezd Odjezd Příjezd

Odjezd

Počet jízd celkem
OdObousměrPříjezd jezd
ně

6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00

-

7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

0
1
4
6
7
8
8
8
9
9
10
8
7
5
0
0

0
0
2
3
5
7
8
8
8
9
10
9
11
10
0
0

4
13
19
8
3
3
4
5
4
3
3
1
0
0
0
0

1
1
2
2
3
5
6
4
5
10
13
11
4
3
0
0

2
6
9
3
1
1
2
2
2
1
1
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
2
3
2
2
4
6
5
1
1
0
0

6
20
32
17
11
12
14
15
15
13
14
9
7
5
0
0

1
2
5
6
9
14
17
14
15
23
29
25
16
14
0
0

7
22
37
23
20
26
31
29
30
36
43
34
23
19
0
0

22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00

-

23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

90

90

70

70

30

30

190

190

380

Celkem
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Dopravně inženýrské údaje
Dopravně inženýrské údaje o intenzitách dopravy na komunikacích byly stanoveny ÚDI Praha pro rok
2005, rok 2007 a rok 2010 (úkol č.05-130-H3), rozpad dopravy vyvolané areálem a přitížení okolních
komunikací ve výhledových letech provedla firma European transportation consultancy, s.r.o. (ETC).
Rozpad vycházel z výpočtu dopravy v klidu a rozpadů provedených UDI pro původní variantu areálu
(dřívější záměr na této lokalitě – viz. kap. E.)..Zpracované rozpady dopravy jsou uvedeny v příloze H.3.
Dopravní intenzita vyvolaná provozem areálu bude jednosměrně 195/5/0. Kategorie těžkých automobilů
nebude při provozu areálu využívána.

Tabulka 8 – Tabulka dopravních intenzit (obousměrně) na okolních komunikacích
(všechna/pomalá/těžká)
Ulice\rok
Bavorská –
východně od
areálu
Bavorská –
západně od
areálu

Nárožní
Rozvadovská
spojka
Jindrova

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

všechna
7 000
6 600
10 700
22 500
1 700
-

2005
pomalá
460
480
570
1 490
90
-

2007
2010
těžká všechna pomalá těžká
všechna pomalá těžká
180
7 200
470
190
9 100
460
260
7 454
476
190
9 354
466
260
3,53%
1,28%
0,00%
2,79%
1,30%
0,00%
180
6 700
480
180
9 300
460
270
6 824
484
180
9 424
464
270
1,85%
0,83%
0,00%
1,33%
0,87%
0,00%
190 10 900
590
200 12 300
750
310
11 130
596
200 12 530
756
310
2,11%
1,02%
0,00%
1,87%
0,80%
0,00%
740 23 400
1 550
770 46 800
7 000
3 700
30
1 700
100
30
1 700
100
30
1 712
100
30
1 712
100
30
0,71%
0,00%
0,00%
0,71%
0,00%
0,00%

Staveništní doprava
Předpokládaná dopravní trasa obslužné staveništní dopravy je vedena západně od staveniště po ulici
Bavorská směrem ke křižovatce ulic Jeremiášova a Rozvadovská spojka. Výjezd ze staveniště bude ze
SZ rohu stavební jámy na ulici Bavorská.
Pro období výstavby jsou stanoveny dvě období, kdy bude staveništní dopravy dosahovat maximálních
intenzit. Období realizace zemních prací, kdy se počítá s 8 nákladními automobily za 1 h, tj. 16 pohybů
za 1 hodinu a období betonáže základové, kdy je intenzita dopravy charakterizována 3 mixy za
1 hodinu, tj. 6 pohybů za 1 hodinu.

_______________________________________________________________________________________

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

30

na akci TOYOTA MOTOR CZECH - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. O V Z D U Š Í
V následujícím textu jsou uvedeny hlavní zdroje emisí.
a) bodové zdroje - Vytápění
Jako zdroj tepla pro vytápění objektu a ohřev větracího vzduchu bude kotelna na zemní plyn.

Tabulka 9 - Emise z kotelny
zdroj

emise NOx
[g/s]

Toyota

emise CO
[kg/r]

0,0096

[g/s]

42,4

[kg/r]

0,0048

21,2

b) plošné zdroje – parkoviště a garáže
K dispozici bude 91 parkovacích stání. Z toho 44 v podzemním podlaží a 47 na povrchu pro návštěvy.
Podrobnosti viz kap.B.II.4. a příloha H.3.

Tabulka 10 - Rok 2008. Emise z garáží a nadzemního parkoviště
zdroj

emise NOx
[g/s]

emise CO
[kg/r]

[g/s]

[kg/r]

garáže

0,00093

8,1

0,00354

30,8

parkoviště

0,00072

6,4

0,00280

24,4

c) hlavní liniové zdroje
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava. Ta je pro uživatele TMCZ realizována vjezdem z Bavorské s intenzitami a rozpadem uvedenými v příloze H.6. Přitížení na těchto komunikacích je také započteno při výpočtu imisních příspěvků provozu posuzované budovy TMCZ.

B.III.2. O D P A D N Í

VODY

Výstavba bude realizována v území s oddílnou kanalizací. Tento princip je respektován i v návrhu nakládání s odpadními vodami z areálu. Přes místo navrhovaného objektu dnes prochází splašková a dešťové kanalizace, které budou v rámci výstavby přeloženy a do přeložek napojeny kanalizační přípojky.
V podkladových materiálech nebylo provedeno detailní prostorové dělení území na část, ze které budou
dešťové vody odváděny do dešťové kanalizace a ze které budou odváděny stejně jako v současné době
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kombinací povrchového odtoku a vsaku. Pro potřeby posouzení možných dopadů výstavby na životní
prostředí je potřeba provést bilanční hodnocení celého území, které bylo v rámci zpracování tohoto
Oznámení realizováno a je uvedeno v následujících tabulkách. Dešťová kanalizace odvádí vody dále do
povodí Jinonického potoka, do jehož povodí jsou (díky vybudovaných kanalizacím v Rozvadovské spojce) odváděny tyto vody i dnes.

Tabulka 11 – Bilance splaškových odpadních vod
Producent

množství jednotka

jednotková produkce

celková produkce

( l/os den)

Zaměstnanci (CP)
118 osob
Zaměstnanci (ŠP)
7 osob
Kantýna
200 jídel
průměrná denní produkce - Qp =
maximální denní množství splašků (kd=1,5) - Qdmax =

celková produkce

( l / den )

80
180
5

(l/s)

9 440,00
1 260,00
1 000,00
11 700,00
17 550,00

roční produkce splaškových vod Qr (m3/rok) =
počet EO (pro bilanci produkce)
roční produkce BSK5
roční produkce NL roční produkce CHSK

0,11
0,01
0,01
0,14
0,20

2 983,50
78 EO
1 163,56 kg/rok
1 185,10 kg/rok
258,57 kg/rok

Tabulka 12 – Stávající odtok dešťových vod z plochy hodnoceného areálu
Druh povrchu

Zelené plochy-SVO
Zelené plochy - plocha
IZ
Chodníky - plocha S4
Celkem

plocha
(ha)

odtok.
koef.

F- reduk. (ha)

odtok (l/s)

0,9619

0,05

0,048

7,69

245,27

0,4345
0,00785
1,4042

0,10
0,80

0,043
0,006
0,098

6,95
1,00
15,65

221,60
32,03
498,89

odtok (m3/rok)

Tabulka 13 – Výhledový odtok dešťových vod z hodnoceného areálu

Druh povrchu

plocha
(ha)

odtok.
koef.

F- reduk. (ha)

Střechy
0,1418
0,90
Komunikace a manipulační plochy
0,2201
0,70
Parkoviště ze zatravňovacích prvků
0,0222
0,60
Plochy plošné zeleně
0,5778
0,05
Zelené plochy - plocha
IZ
0,4345
0,10
Chodníky - plocha S4
0,00785
0,80
Celkem
1,4042
Pozn. Roční množství srážek je počítáno z celoroční srážky
dešťové kanalizace je počítáno s intenzitou 160 l/s ha.

odtok (l/s)

odtok (m3/rok)

0,128

20,42

650,86

0,154

24,65

785,76

0,013
0,029

2,13
4,62

67,93
147,33

0,043
6,95
221,60
0,006
1,00
32,03
0,374
51,82
1 651,88
510 mm/rok, protože dešťové vody jsou odváděny do
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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
Výstavba areálu se předpokládá, že bude probíhat kontinuálně, proto jsou následující bilance uvedeny
komplexně pro celý areál.
Při výstavbě bude docházet k přesunům zemin a ornice a dále budou vznikat odpady při vlastní realizaci
jednotlivých objektů a ostatních objektů. Bilance zemin a výčet předpokládaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě jsou uvedeny v následujících tabulkách.
Bilance výkopů - tl. ornice cca 0,3m x 3950 = 1185 m3 ornice.
Bilance výkopů - hrubý objem výkopů dle výkresů - plocha výkopů 1450 x průměrná hloubka výkopu
4,0 m m3 = 5 800 m3 zeminy.

Tabulka 14 - 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

17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 05 04
17 05 06
17 03 01
17 04 10

O
O
O
O
O
N
N

spalovna nebo
skládka
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace
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

recyklace
recyklace
spalovna
spalovna NO
nebo skládka

Sklo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
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 látka-
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Katalogové
číslo

Název odpadu
mi znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Směsný komunální odpad
(odpad podobný komunálnímu)

Kategorie

15 02 02

N

20 03 01

O

Způsob nakládání s odpadem
NO
spalovna NO

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 13 k dalšímu využití.

Odpady vznikající při provozu areálu
Při provozu areálu se počítá 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.

Tabulka 15 - Tabulka hlavních druhů odpadů při provozu
Katalogové
číslo
(nový katalog)
20 03 01

Název odpadu
Směsný komunální odpad

Kategorie Způsob nakládání
s odpadem
O

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

15 02 02

N

Absorpční činidla, filtrační materiá-

spalovna nebo
skládka
Recyklace
Recyklace
Využití
Recyklace
Spalovna nebo
skládka
Využití nebo
skládky
spalovna NO ne-
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Katalogové
číslo
(nový katalog)

Název odpadu
ly, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Vyřazená zařízení s obsahem nebezpečných složek
(zářivky, výbojky)
Směs tuků a olejů z odlučovače
tuků

Kategorie Způsob nakládání
s odpadem
bo skládka

16 02 13

N

Recyklace

19 08 10

N

spalovna NO

Předpokládané produkce směsného komunálního odpadu je 4 l/osobu a den, tzn. Při počtu 125 zaměstnanců bude celkové množství cca 127 500 l/rok.
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
Dominantním zdrojem hluku ovlivňujícím akustické klima v zájmovém území je v současné době automobilová doprava vedená po Rozvadovské spojce s intenzitou dopravy cca 22,5 tisíc vozidel za
24 hodiny a ulici Bavorská s intenzitou dopravy cca 7 tisíc vozidel za 24 hodiny.
Předpokládaná dopravní trasa obslužné staveništní dopravy je vedena západně od staveniště po ulici
Bavorská směrem ke křižovatce ulic Jeremiášova a Rozvadovská spojka. Výjezd ze staveniště bude ze
SZ rohu stavební jámy na ulici Bavorská.
Pro posouzení hluku z obslužné staveništní dopravy byly vyhodnoceny dvě etapy: zemní práce a betonáž základové desky. Intenzita staveništní dopravy v etapě zemních prací je uvažována 8 nákladních
vozů za 1 h, tj. 16 pohybů za 1 hodinu, a v etapě betonáže základové desky 3 mixy za 1 hodinu, tj. 6
pohybů za 1 hodinu.. S umístěním stavebních strojů v jednotlivých etapách výstavby se uvažovalo tak,
aby byly podchyceny všechny nejméně příznivé pozice skupin stavebních strojů vůči okolní obytné zástavbě
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Tabulka 16 - Popis výpočtových bodů při hodnocení hluku ze stavební činnosti
Číslo výpočtového

Popis místa

bodu
JZ fasáda rodinného domu č.o. 62 v ul. Živcových, směrem do ulice Bavorská ve

1

výšce +3 a +5 m nad terénem
JZ fasáda rodinného domu č.o. 56 v ul. K Fialce, směrem do ulice Bavorská ve

2

výšce +3 a +5 m nad terénem
JZ fasáda rodinného domu č.o. 73 v ul. Jindrova, směrem do ulice Bavorská ve

3

výšce +3 a +5 m nad terénem
SV fasáda rodinného domu v ul. K Vidouli – první objekt od ul. Bavorská, směrem

4

do ulice Bavorská ve výšce +3 a +5 m nad terénem
SZ fasáda rodinného domu v ul. U dálnice – první objektu od Rozvadovské spojky,

5

směrem k Rozvadovské spojce ve výšce +3 a +5 m nad terénem
SZ fasáda rodinného domu v ul. Za Lužinami – první objekt od Rozvadovské spoj-

6

ky, směrem k Rozvadovské spojce ve výšce +3 a +5 m nad terénem

Z provedených posouzení vyplývá, že ve všech posuzovaných etapách výstavby na staveništi by nemělo docházet k překračování hygienického limitu 65 dB pro 14-ti hodinovou pracovní dobu trvání hlučných
operací.
Z posouzení staveništní dopravy plyne, že během odvozu materiálu při hloubení stavební jámy a během
betonáže základové desky by nemělo docházet k překročování hygienického limitu 65 dB pro hluk emitovaný obslužnou staveništní dopravou pohybující se na veřejných komunikacích i hygienického limitu
60 dB pro dopravu pohybující se na neveřejné vnitroareálové komunikaci nacházející se v prostoru staveniště.
.

Hluk z provozu areálu
Zdrojem hluku při provozu bude automobilová doprava a stacionární zdroje hluku. Vyhodnoceny byly
oba zdroje. Výpočty byly provedeny pro 8 výpočtových bodů.

Tabulka 17 - Popis výpočtových bodů při hodnocení hluku z provozu areálu
Číslo výpočtového
bodu
1

Popis místa
JZ fasáda rodinného domu č.o. 62 v ul. Živcových, směrem do ulice Bavorská ve
výšce +3 a +5 m nad terénem
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Číslo výpočtového
bodu
2
3

4

5

6

7

8

Popis místa
JZ fasáda rodinného domu č.o. 56 v ul. K Fialce, směrem do ulice Bavorská ve
výšce +3 a +5 m nad terénem
JZ fasáda rodinného domu č.o. 73 v ul. Jindrova, směrem do ulice Bavorská ve
výšce +3 a +5 m nad terénem
SV fasáda rodinného domu v ul. K Vidouli – první objekt od ul. Bavorská, směrem
do ulice Bavorská ve výšce +3 a +5 m nad terénem
JV fasáda rodinného domu v ul. K Vidouli – třetí objekt od ul. Bavorská směrem ke
křižovatce ulic Bavorská a Nárožní ve výšce +3 a +5 m nad terénem
SZ fasáda rodinného domu v ul. U dálnice – první objektu od Rozvadovské spojky,
směrem k Rozvadovské spojce ve výšce +3 a +5 m nad terénem
SZ fasáda rodinného domu v ul. Za Lužinami – první objekt od Rozvadovské spojky, směrem k Rozvadovské spojce ve výšce +3 a +5 m nad terénem
Hranice pozemku s novou bytovou výstavbou v blízkosti křižovatky ulic Nárožní a
Bavorská, směrem do ulice Nárožní ve výšce +3 a +9 m nad terénem

Obrázek 14 - Lokalizace výpočtových bodů v zájmovém území
ul. Jindrova

vnitroareálové
komunikace a
parkoviště

TOYOTA

ul. Bavorská

Rozvadovská
spojka
směr centrum

Rozvadovská
spojka
směr Plzeň

ul. Nárožní

Nová bytová
výstavba
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Legenda k obrázku :
Zástavba
Komunikace
Číslo výpočtového bodu

Hranice pozemku
Parkoviště
Vliv obslužné dopravy vyvolané navrhovaným areálem se ve většině provedených výpočtech pohybuje
mezi 0,0÷0,1 dB, pouze jednou dosahuje 0,2 dB. Tento vliv je prakticky zanedbatelný, přičemž u hodnoty 0,1 dB může být i vlivem zaokrouhlení – je v podstatě pod úrovní citlivosti výpočtového programu.
Vliv stacionárních zdrojů byl spočten jak pro denní tak i pro noční dobu, protože nebyla možnost jejich
provozu v noční době investorem zcela vyloučeno.

Tabulka 18 - Vypočtené hodnoty LAeq [dB] ve venkovním prostředí emitované stacionárními zdroji hluku umístěními na objektu TOYOTA
LAeq [dB]
Číslo
výp.
Bodu

1
2
3
4
5
6
7
8

Výška

3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
9

D/N

H

Hygienický
limit
den/noc

34.9
34.8
36.2
36.8
37.0
37.2
36.4
36.9
30.2
36.8
36.8
36.5
28.3
28.4
31.8
32.3

30.7
28.3
26.3
30.5
33.0
30.6
33.4
33.4
18.5
31.1
37.2
34.8
27.9
27.9
26.9
24.8

50/40

*D – denní doba, N – noční doba,

Z výše uvedené tabulky č.7 vyplývá, že součinností všech stacionárních zdrojů hluku umístěných na
střeše a na fasádě objektu TOYOTA v denní i noční době by nemělo při dodržení hladin akustického
tlaku uvedených pro jednotlivé stacionární zdroje v tabulce č.3 docházet k překračování hygienických
limitů 50/40 dB pro denní/noční dobu.
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B.III.5. R I Z I K A

38

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.
Téměř polovina aut bude parkovat v podzemním parkovišti, 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 havárie 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.

B.III.6. D O P L Ň U J Í C Í

ÚDAJE

Navrhovaný záměr využívá poměrně jednoznačně vymezený prostor ulicí Bavorskou a Rozvadovskou
spojkou. Vzhledem k parametrům objektů a jejich rozsahu se nepředpokládá vznik jiných (v tomto
Oznámení nekomentovaných) vlivů stavby na životní prostředí.
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

Vlastní posuzovaná lokalita je tvořena neudržovanou plochou komunikační zeleně, která zde byla založena po dokončení terénních úprav spojených s budováním Rozvadovské spojky, Bavorské ulice a
přemostění, kterým Bavorská ulice přechází mimoúrovňově přes Rozvadovskou. Rozsáhlé terénní úpravy výrazně zasáhly do půdního prostředí i do původní biocenózy. Dřevinný porost tvoří vesměs málo
hodnotné velmi mladé dřeviny, které zde byly jednak záměrně vysazeny v rámci „sadových“ úprav upraveného terénu a také dřeviny, které se zde spontánně uchytily z náletu. Prostor je využíván prakticky
pouze pro procházky se psi.
Nadmořská výška řešeného území se pohybuje přibližně mezi vrstevnicemi 355 až 360 m n.m.

Obrázek 15– Pohled z jižní strany Rozvadovské spojky severním směrem na plochu
areálu

Pozn. Za komunikací Rozvadovské spojky je vidět svah nad nímž vlevo a vpravo je vidět stávající zástavba. Vpravo je most ulice Bavorské přes Rozvadovskou spojku.
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Obrázek 16 – Pohled z mostu v ul. Bavorské přes Rozvadovskou spojku severozápadním směrem

Pozn. V centru je komunikace Rozvadovské spojky, od ní vpravo začíná svah, který přechází do prostoru do kterého je navrhovaný areál TOYOTA, vpravo je hrana ul. Bavorské.

Obrázek 17 – Pohled z křižovatky ul. Bavorská – Jindrova jihozápadním směrem

Pozn. Z leva doprava vede ulice Bavorská, která tak vymezuje plochu pro navrhovaný areál. Vlevo je oplocení
okolo parkoviště TRUCK CENTRUM a vpravo budova v areálu OPEL.

Obrázek 18 – Pohled na plochu stavby z ul. Bavorské z mostu nad Rozvadovskou spojkou

Pozn. Vlevo je zábradlí mostu a dole komunikace Rozvadovské spojky, uprostřed plocha navrhovaná k výstavbě a
vpravo ul. Bavorská a za ní areál OPEL.
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Podél ulice Bavorské západně od ulice Jindrové se podél severní strany ulice nacházejí obchodní a
administrativní areály. Na západní straně od navrhovaného areálu je dnes otevřené oplocené parkoviště
Auto HASE Volvo. Severovýchodně u křižovatky ulice Bavorské s Jindrovou je parkoviště TRUCK
CENTRUM a pod ním komunikační točka v ul. Živcových. Podél východní strany této ulice je zástavba
rodinných domků.

Obrázek 19 – Výřez z ortomapy lokality
UL. BAVORSKÁ

AREÁL OPEL

UL. JINDROVA

TRUCK CENTRUM

PARKOVIŠTĚ
HASE VOLVO
ZASTAVOVANÝ
POZEMEK
ROZVADOVSKÁ SPOJKA

C.1. B . R E L A T I V N Í

STÁVAJÍCÍ RYBNÍK

ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST

REGENERACE PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Prostor i okolí navrhovaného areálu je prakticky zcela změněno dřívější antropogenní činností a to jak
při realizaci okolní výstavby tak i při výstavbě Rozvadovské spojky a ulice Bavorské..
V prostoru areálu ani v provozem přímo ovlivnitelné vzdálenosti se žádné významné přírodní zdroje
nenacházejí.
Navrhovaná výstavba proto nemůže svým provozem žádné přírodní zdroje negativně ohrozit.

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

PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽE

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.
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Původní přírodní prostředí je v zájmovém území zcela změněno antropogenní činností, hlavně terénními
úpravami spojenými s budováním Rozvadovské spojky, Bavorské ulice a přemostěním, kterým Bavorská ulice přechází mimoúrovňově přes Rozvadovskou. Rozsáhlé terénní úpravy výrazně zasáhly do
půdního prostředí i do původní biocenózy.
Vlastní plocha je prakticky neudržovaná s několika plochami s dřevinami a přechází přes ni několik inženýrských sítí. Navrhovaná výstavba tedy prakticky nemůže významnějším způsobem negativně zasáhnout do stávajícího přírodního prostředí, spíše lze, při vhodném návrhu sadových úprav, očekávat
určité zlepšení.

C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU
SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
Ovzduší
Kvalita ovzduší
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 (12.8 %) následované směry JZ (9.9 %)
a Z (7.9). Naproti tomu nejméně četné jsou větry ze směru VSV. Orografie terénu umožňuje velmi dobré
provětrání dané oblasti s přísunem Nadmořská výška 350 - 360 m.n.m. a orografie terénu zajišťuje
omezený výskyt inverzních stavů.
Z hlediska rozptylových podmínek se tedy jedná o místo v rámci pražského regionu s velmi dobrými
rozptylovými podmínkami. Z hlediska znečištění ovzduší je však výrazně zatíženo blízkým velkým dopravním zdrojem – Rozvadovskou spojkou. Ta je v tomto místě vedena v zářezu, což snižuje rozptyl ve
směrech sever – jih. Naopak efekt drénu přisívá k zanášení znečišťujících látek směrem východním
k centru města.
V globálním popisu znečištění ovzduší Prahy je tato lokalita v pásmu středního až mírného znečištění.
V posuzované lokalitě lze očekávat tyto průměrné roční koncentrace znečišťujících látek.

Tabulka 19 - Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek
Škodlivina

Kr [ µg/m3 ]

Limit *) [ µg/m3 ]

NOx

41

80 *)

NO2

29

40

SO2

9

50
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Škodlivina

Kr [ µg/m3 ]

Limit *) [ µg/m3 ]

prach PM 10

30

40

benzen

2,0

5

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný

Hluk
Z provedených hodnocení vyplývá, že v okolí navrhovaného areálu (v ovlivnitelné vzdálenosti provozem
areálu) u chráněné zástavby v ul. Živcových jsou dnes hygienické limity plněny. Dodržovány jsou i u
rodinných domků na jižní straně Rozvadovské spojky. K překračování limitů dochází v ulici Nárožní u
nové 8-mi patrové výstavby. Vypočtené hodnoty jsou zřejmé z přílohy H.4.

Fauna a flóra
Popis biotopu ovlivněného předpokládaným stavebním záměrem
Zájmové území se nalézá v Praze 13 na katastrálním území Stodůlky na severní straně kapacitní komunikace „Rozvadovská spojka. Ze severní, východní a částečně i západní strany je ohraničeno místní
komunikací „Bavorská“.
Vlastní posuzovaný biotop tvoří neudržovaná plocha komunikační zeleně, která zde byla založena po
dokončení terénních úprav spojených s budováním Rozvadovské spojky, Bavorské ulice a přemostění,
kterým Bavorská ulice přechází mimoúrovňově přes Rozvadovskou. Rozsáhlé terénní úpravy výrazně
zasáhly do půdního prostředí i do původní biocenózy.
Nadmořská výška řešeného území se pohybuje přibližně mezi vrstevnicemi 355 až 360 m n.m. a podle
průzkumů, prováděných pro Generel místního ÚSES hl.m. Prahy byla pro tuto lokalitu a její okolí vylišena STG 2 B 3, to znamená, že se biotop nachází ve 2. vegetační stupni (bukodubový vegetační stupeň)
v oblasti s mezotrofními půdami v normální hydrické řadě. Půdní, ale i hydrické podmínky jsou však
antropogenními vlivy prakticky na celé posuzované ploše zcela změněny terénními úpravami.
Podle publikace "Přirozená vegetace území hlavního města Prahy a její rekonstrukční mapa" (Academia
Praha, 1993) spadá celé řešené území do mapovací jednotky č.10 – buková doubrava (Luzulo albidaeQuercetum Hilitzer 1932).

Fauna řešené lokality
Vzhledem k termínu zpracování tohoto oznámení nebylo možné provést na lokalitě žádné relevantní
faunistické průzkumy. Z charakteristiky stanoviště vyplývá, že výskyt významnější entomofauny je prakticky vyloučen a podrobný faunistický průzkum se proto nejeví jako nezbytný. Toto tvrzení lze opřít o
základní charakteristiky tohoto biotopu:
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zcela změněné (umělé) půdní podmínky v důsledku terénních úprav spojených s budováním Rozvadovské spojky a jejím mimoúrovňovým křížením Bavorskou ulicí.
druhově velmi ochuzená uměle založená vegetace
úplné uzavření lokality mezi dopravní stavby a návazné rozsáhlé areály velkých firem víceméně průmyslového charakteru (IPS, Stavby silnic železnic, OPEL) s téměř 100 % podílem zpevněných ploch nebo
staveb.
Tyto podmínky jsou neslučitelné s trvalou existencí vzácnějších taxonů fauny a omezují přítomnost
živočišné složky pouze na společenstva synantropních, popřípadě invazních druhů odolných stresu,
která jsou jediná schopná využít tuto volnou niku. Vlivem nepříznivých stanovištních podmínek lze předpokládat nejen nízkou druhovou diversitu, ale také nízkou populační hustotu přítomných druhů.
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.

Flora řešené lokality
Vzhledem k ročnímu období nebylo možné detailně studovat bylinný pokryv lokality. Charakter bylinného
porostu ale plně odpovídá způsobu, jakým vznikl – tj. osetím rozsáhlých terénních úprav a zcela zřetelně
se jedná o pravidelně neošetřovaný degradovaný trávník s výraznými znaky ruderalizace.
Dřevinný porost tvoří vesměs velmi mladé dřeviny, které zde byly jednak záměrně vysazeny v rámci
„sadových“ úprav upraveného terénu a také dřeviny, které se zde spontáně uchytily z náletu. Žel, druhová skladba dřevin je velmi nepříznivá, a to jak dřevin záměrně vysazených (nadměrný podíl introdukovaných dřevin), tak i dřevin ze spontáního náletu, mezi kterými převažují invazně se šířící neofyty. Celkově bylo na lokalitě zastiženo 16 taxonů dřevin, z toho je 56 % dřevin introdukovaných.

Tabulka 20 - Výčet všech zastižených taxonů a jejich plošné zastoupení v m2
Betula pendula
Forsythia sp.
Reynoutria sp.
Spirea sp.
Robinia pseudoacacia
Acer pseudoplatanus
Lonicera tatarica
Rosa sp.
Picea omorica
Pyrus sp.
Populus tremula
Malus sp.
Juglans regia
Pinus nigra
Salix caprea

637,6
465,2
229,1
210
203,2
161,5
87,3
67
58,5
47,6
43,5
40,65
22,9
13,3
9
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Mezi domácími dřevinami převládají krátkověké pionýrské druhy (63 % má zastoupení bříza). Plošné
zastoupení jednotlivých taxonů domácích dřevin v zájmovém území je patrné z následujícího grafu.

Obrázek 20 - Plošné zastoupení jednotlivých taxonů dřevin v zájmovém území:

5%

4%

4%

1%

Betula pendula
Acer pseudoplatanus

7%

Rosa sp.
Pyrus sp.
Populus tremula
16%

63%

Malus sp.
Salix caprea

V „sadovnickém“ hodnocení převažuji stromy ohodnocené třemi body, to znamená stromy
s nevyhraněnou „kvalitou“. Jsou to většinou stromy s mírným poškozením, atypickým poškozeným habitem (např. vlivem zápoje). Vzhledem naprosté absenci jakéhokoliv staršího stromu je vyloučená existence stromů ohodnocených čtyřmi a zejména pak pěti body, tj. stromů s nejvyšší kvalitou.

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. Většina
prvků ÚSES leží ve vzdálenosti 0,5 km a více, s výjimkou interakčního prvku I6/290, který leží nejblíže,
ale zájmového území se také nedotýká a uvažovaným záměrem nemůže být ovlivněn. Polohu zájmového území ve vztahu k územnímu systému ekologické stability názorně ukazuje následující mapka.
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Obrázek 21 – Umístění nejbližších prvků ÚSES

Chráněná území, přírodní parky a VKP
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.
Nejbližší zvláště chráněná území jsou přírodní památka „Motolský ordovik“, a přírodní památka „U Hájů“.
Obě přírodní památky jsou od posuzované lokality vzdáleny více jak 0,5 km a od posuzované lokality je
odděluje široký a souvislý pás velkých staveb a podnikových areálů (IPS, Stavby silnic a železnic, Mototechna).
Další zvláště chráněná území se nacházejí vesměs v ještě větší vzdálenosti. V okruhu přesahujícím 1
km leží ještě přírodní památky „Kalvárie v Motole“ a „Vidoule“ a přírodní rezervace „Prokopské údolí“.
Nejbližšími přírodními parky jsou přírodní park „Košíře - Motol“ a „Prokopské a Dalejské údolí“. Nejbližší
hranice přírodního parku „Košíře – Motol“ leží ve vzdálenosti jen asi 0,5 km, ale i tento přírodní park je
stejně, jako zmíněné přírodní památky, od posuzované lokality oddělen širokým a souvislým pásem
velkých staveb a podnikových areálů a jakýkoliv vizuální kontakt je vyloučen. Přírodní park „Prokopské a
Dalejské údolí“ je svým nejbližším okrajem vzdálený asi 2 km a vizuální kontakt je vzhledem
k charakteru zástavby a konfiguraci terénu také zcela vyloučen.
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Obrázek 22 - Vztah řešeného území ke zvláště chráněným územím a přírodním
parkům

Posuzované území se nedotýká žádného významného krajinného prvku.

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.
V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné)
lidskou činností a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy v našich středoevropských podmínkách výsledkem lidské činnosti v určitých přírodních podmínkách.
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 vytváří obraz dané krajiny.
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Krajinný ráz a jeho typické znaky
Zájmové území se rozkládá západně od centra Prahy v území, které bylo výrazně urbanizováno až teprve v posledních desetiletích, tuto urbanizaci však lze označit přímo za brutální. Širší posuzované
území leží v oblasti, kde byl po dlouhou dobu uchován ráz harmonické kulturní krajiny s mnoha významnými přírodními i kulturními hodnotami.
Obec Stodůlky je připomínána již roku 1159 jako majetek řádu johanitů. Ve 13. století patřila středověká
osada pánům z Hradce. Část zdejších pozemků daroval Oldřich II. z Hradce proboštství svatovítské
kapituly. V této části Stodůlek měl roku 1402 probošt Jan tvrz a dvůr s dvojím poplužím, s luky a lesy a
dvěma poddanými ke své službě. V době husitské, r.1429, se staly majetkem pražského purkrabství.
Přestože v předbělohorské době byly Stodůlky poměrně velkou vesnicí s 20 domy, v roce 1645
v důsledku útrap třicetileté války zde žilo pouze 9 sedláků, 1chalupník a 2 zahradníci. V polovině 18.
století bylo v obci opět 25 hospodářství. V roce 1787 si zde založili školu, kterou navštěvovaly i děti
z okolních obcí. V roce 1843 měly Stodůlky 74 domů s 592 obyvateli. K hlavnímu městu byly připojeny
v roce 1974.
V obci (dnes městské části hl.m. Prahy) se dochovalo několik kulturních památek včetně původní vesnické architektury. Vedle kaple Nalezení sv. Kříže, barokní stavby z let 1743 - 1754, postavené patrně
podle návrhu K. I. Diezenhofera, tak zde můžeme najít také například obdélnou patrovou budovu členěnou v přízemí pásy rustiky, v patře s pilastry a na jižní straně s malovanými slunečními hodinami.
Dnes je původní centrum obce obklopené novodobou architekturou, která vůbec nerespektuje původní
ráz místa a zcela ho stírá. V místě posuzovaného záměru (vzdáleném od historicky hodnotnějšího původního centra) prochází nová významná dopravní tepna lemovaná komerčními budovami s měřítkem,
které se řádově liší od měřítka původních budov. Vznikl tak zcela odlišný krajinný prostor, jehož charakteristiky již nelze změnit a je nutné ho (přinejmenším uvnitř) respektovat.
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Obrázek 23 –Ortomapa širšího území
ULICE BAVORSKÁ

HODNOCENÁ LOKALITA

ROZVADOVSKÁ SPOJKA

Pozn. Z leva doprava vede ulice Bavorská, která tak vymezuje (spolu s Rozvadovskou spojkou na jihu)
plochu pro navrhovaný areál.

Lokality NATURA 2000
V ovlivnitelné blízkosti se nenachází žádná evropsky významná lokalita. Nejblíže od navrhovaného
areálu se nachází evropsky významná lokalita Praha-Petřín (kód: CZ0113773) a druhou Praha-Letňany
(kód: CZ0113774).
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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 se může přímo projevit prakticky jen u obyvatel rodinných domků východně od
areálu za ulicí Živcových. Jedná se o 6 objektů s cca 24 obyvateli.

Obrázek 24 – Pohled z ul. Bavorské severovýchodním směrem na zástavbu za ul. Živcových

Pozn. Vlevo je most přes Rozvadovskou spojku a přes střed obrázku vede zástavba rodinných domků.
U zástavby rodinných objektů jižně od Rozvadovské spojky se výstavba projeví pouze při pohledu severním směrem (přičemž spodní patra objektu budou zakryta protihlukovou zdí vedenou podél Rozvadovské spojky). Ostatní parametry životního prostředí nebudou u těchto objektů prakticky ovlivněny.
Eliminace negativních dopadů stacionárních zdrojů hluku v areálu bude zajištěna protihlukovou stěnou
na střeše navrhovaného objektu.
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Hodnocení zdravotních rizik
Vyhodnocení vlivu ovzduší
Na základě výsledků hodnocení vlivu areálu na ovzduší lze vyvodit závěr, že v souvislosti s realizací
předkládaného záměru TOYOTA MOTOR CZECH nepředstavuje tato aktivita významné riziko pro lidské
zdraví. Příspěvky k imisním zátěžím NO2 a benzenu lze považovat za akceptovatelné.

Vyhodnocení vlivu hluku
Na základě výsledků Akustické studie – Hluk ze stavební činnosti, kdy byly vytvořeny tři modelové etapy, které představují možné nepříznivé rozmístění a nasazení stavebních strojů je možné konstatovat,
že za předpokladu 14hodinových hlučných operací nedojde k překračování hygienických limitů.
Na základě výsledků výpočtů Akustické studie – Hluk z provozu areálu nedojde po realizaci záměru
TOYOTA MOTOR CZECH v počáteční akustické situaci a ani ve výhledových letech k překročení hygienických limitů vlivem přitížení obslužné dopravy na stávající komunikační síti a dopravy na neveřejných
komunikacích areálu v denní době. Při dodržení předpokládaných hodnot emisí hluku ze stacionárních
zdrojů bude jejich vliv hluboko pod hygienický limitem.
Lze tedy konstatovat, že realizací záměru nedojde ke zvýšení zdravotního rizika obyvatel zájmového
území.

Závěr vyhodnocení zdravotních rizik
Na základě vyhodnocení výstupů rozptylové a akustických studií lze i přes všechny uvedené nejistoty
konstatovat:
- za předpokladu dodržení předpokládaných hodnot emisí hluku ze stacionárních zdrojů nedojde realizací záměru TOYOTA MOTOR CZECH ke zvýšení zdravotního rizika hluku obyvatel zájmového území
- změny imisního zatížení lze považovat za akceptovatelné a sledované látky nepředstavují pro dotčenou populaci zvýšené zdravotní riziko.
Z pohledu vlivu na obyvatelstvo lze s výstavbou a provozem navrhovaného areálu vyslovit souhlas.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Podrobně je zpracování této problematiky uvedeno v příloze H.6. – Rozptylová studie. V této části
Oznámení jsou uvedeny pouze závěry plynoucí z provedených hodnocení. Vyhodnocení vlivu bylo provedeno pro období provozu a období výstavby.

Navrhovaná stavba je do území, ve kterém nejsou překračovány imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných imisních limitů, i přes blízkost
Rozvadovské spojky. Areál Toyota Motor Czech ku znečištění ovzduší v oblasti přispějí pouze velmi
malým dílem. U max. krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého NO2 o 0,11 µg/m3 , tj. o 0,06 % limitu a u
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průměrné roční koncentrace NO2 o 0,05 µg/m3 , tj. o 0,13 % limitu. Příspěvky k průměrné roční koncentraci benzenu jsou do 0,0004 µg/m3 tj. zcela zanedbatelné (průměrní roční koncentrace jsou v této lokalitě 2,0 µg/m3). Tyto příznivé výsledky jsou dány i tím, že komín kotelny okolní objekty v relevantních
vzdálenostech převyšuje, budou užity nízkoemisní kotle a vyvolaná doprava je relativně malá. Ve výhledu se imisní příspěvek mírně zmenší. V oblasti však v blízkosti Rozvadovské spojky dojde ku zhoršení
kvality ovzduší, v důsledku nárůstu dopravy na Rozvadovské spojce a to zejména nákladních a těžkých
nákladních automobilů. Imisní limity však nebudou překračovány i ve výhledu
Předložený rozbor dokládá, že provoz areálu Toyota Headquaters v Praze 13 Stodůlkách ani v součtu
s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek ve svém okolí. Jeho imisní příspěvky budou velmi malé a na imisní situaci v okolí se téměř neprojeví.
Z pohledu vlivu navrhovaného areálu na kvalitu ovzduší a klima jak při výstavbě, tak i při provozu lze
s výstavbou vyslovit souhlas.

D.I.3. Vlivy na hluk
Podrobně je tato problematika zpracována v příloze H.4 a H.5. Zde je uvedeno pouze souhrnné vyhodnocení.

Vliv výstavby areálu
Pro zjištění vlivu výstavby na chráněné objekty zájmového území byly vytvořeny tři modelové etapy,
které reprezentují možné nepříznivé rozmístění a nasazení stavební mechanizace během stavebních
prací. Stavební mechanizace byla v těchto modelech záměrně nasazena v maximální možné součinnosti v dané fázi výstavby a v rámci pracovního prostoru v minimální vzdálenosti od nejbližší obytné zástavby.
Z provedených posouzení vyplývá, že ve všech posuzovaných etapách výstavby na staveništi by nemělo docházet k překračování hygienického limitu 65 dB pro 14-ti hodinovou pracovní dobu trvání hlučných
operací.
Z posouzení staveništní dopravy plyne, že během odvozu materiálu při hloubení stavební jámy a během
betonáže základové desky by nemělo docházet k překročování hygienického limitu 65 dB pro hluk emitovaný obslužnou staveništní dopravou pohybující se na veřejných komunikacích i hygienického limitu
60 dB pro dopravu pohybující se na neveřejné vnitroareálové komunikaci nacházející se v prostoru staveniště.

Vliv provozu areálu
Hluk z dopravy
Příspěvek obslužné dopravy k celkové akustické situaci je zanedbatelný a provoz po vnitroareálové
komunikaci přivádějící dopravu k posuzovanému objektu TOYOTA splňuje hygienický limit 50 dB pro
denní dobu, není potřeba navrhovat žádná protihluková opatření.
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Vlivem přitížení obslužné dopravy investičního záměru TOYOTA k celkovým intenzitám automobilové
dopravy na stávající komunikační síti by nemělo docházet k objektivně prokazatelným změnám v LAeq
celkové akustické situace zájmového území. Výpočtem byl prokázán příspěvek LAeq pohybující se řádově v desetinách dB, které nejsou objektivně prokazatelné ani sluchem ani měřením a jsou způsobeny
spíše zaokrouhlovacím procesem výpočtového softwaru.

Hluk ze stacionárních zdrojů
Při dodržení limitních hodnot emisí hluku dle následující tabulky budou s rezervou dodrženy požadavky
na limity pro stacionární zdroje hluku u okolních chráněných objektů.

Tabulka 21 - Přehled stacionárních zdrojů hluku umístěných na střeše objektu
TOYOTA
Zdroj hluku
Číslo zdroje
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

Popis
Chladící jednotka
VZT jednotka
VZT jednotka
Sáni VZT jednotek
Výfuk VZT jednotek
Výfuk z garáže
Komín kotelny
Sání do kotelny
Výfuk z kotelny
Vyústění náhradního zdroje
Sání VZT jednotek v suterénu

Výška nad
terénem [m]

Hlučnost

doba*

14,5
14,5
14,5
14
14
17
18
14
14
18
1

LpA = 67 dB v 10 m
LpA = 70 dB v 1 m
LpA = 70 dB v 1 m
LpA = 60 dB v 1m
LpA = 60 dB v 1m
LpA = 60 dB v 1m
LpA = 70 dB v 1m
LpA = 65 dB v 1m
LpA = 65 dB v 1 m
LpA = 80 dB v 1 m
LpA = 65 dB v 1 m

D/N
D/N
D/N
D/N
D/N
D/N
D/N
D/N
D/N
H
D/N

*D – denní doba, N – noční doba, H – Havarijní stav

Z akustického hlediska lze s výstavbou a realizací investičního záměru TOYOTA MOTOR CZECH souhlasit.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podzemní voda
Ustálená hladina podzemní vody je v archivních materiálech udávána v hloubce 4,0 až 5.5 m pod terénem, což v podstatě potvrdily provedené průzkumy. Při výstavbě by proto pod hladinu podzemní vody
měly zasáhnout pouze piloty. Při výstavbě by nemělo dojít ke snížení hladiny podzemní vody. Vzhledem
k rozsahu zásahu a charakteru ovlivnění proudění podzemní vody kanalizacemi v Rozvadovské spojce
lze vliv výstavby na hladinu podzemní vody označit za zanedbatelný a nevýznamný. V ovlivnitelné vzdá_______________________________________________________________________________________
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lenosti se nenacházejí žádné zdroje podzemní vody, které by mohly být tímto zásahem do podzemních
vod negativně ovlivněny.
Při provozu nebude hladina podzemní vody prakticky vůbec ovlivněna. Zvýšení odtoku z území bude o
36,17 l/s při návrhovém děšti pro dimenzování dešťové kanalizace a zvýšení celoročního odtoku
z území bude o 1152,98 m3/rok. Tyto změny ve stávajícím režimu dešťových vod nemohou zásadně
ovlivnit režim podzemních vod s následujícím negativním dopadem na vodní zdroje a vodní toky.
Celkově lze vliv výstavby a provozu areálu na podzemní vody označit (při dodržení dnes již standardních požadavků na výstavbu a provoz obdobných zařízení) za málo významný.

Povrchová voda
Nejbližší vodní plocha je jihovýchodně od křižovatky Rozvadovské spojky s ul. Bavorskou. Jedná se o
malý bezejmenný rybníček se zátopovou plochou 2968,3 m2 o průměru cca 206 m.

Obrázek 25 – Výřez z vodohospodářské mapy širšího území

UMÍSTĚNÍ AREÁLU TOYOTA

Podle vodohospodářské mapy leží navrhovaný areál v povodí Prokopského (Stodůleckého) potoka. Při
výstavbě Rozvadovské spojky byla v této komunikaci vybudována středová kanalizace, která odvádí
dešťové vody východním směrem do Statkového rybníčka, který je dnes prakticky počátkem Jinonického potoka. Protože do citované dešťové kanalizace je zaústěna i dešťová kanalizace, která prochází
hodnocenou lokalitou a do jejíž přeložky bude zaústěna dešťová voda odváděná řízeně z areálu spadá
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řešené území prakticky do povodí Jinonického potoka. Do povodí Prokopského potoka budou odváděny
pouze podzemní vody, které jsou vedeny hlouběji, než drenážní systém dešťové kanalizace
v Rozvadovské spojce.

Tabulka 22 – Charakteristika Stodůleckého (Prokopského) a Jinonického potoka

Dešťové vody z hodnocené plochy budou i po výstavbě odváděny do povodí Jinonického potoka, velikost zvýšení průtoku (v dešťové kanalizaci) při dešťové události není významná, proto lze vliv výstavby a
provozu areálu na povrchové toky označit jako zanedbatelný a výstavbu a provoz areálu, při dodržení
standardních podmínek výstavby a provozu, za přijatelnou.

D.I.5. Vlivy na půdu
V území se nachází 4 pozemky, které jsou zařazeny do druhu pozemku orná půda, tyto pozemky bude
nutno vyjmout ze ZPF. Další pozemky dotčené výstavbou jsou zařazeny do druhu pozemků – ostatní
plocha. Vlastní povrch tvoří neudržovaná plocha komunikační zeleně, která zde byla založena po dokončení terénních úprav spojených s budováním Rozvadovské spojky, Bavorské ulice a přemostění,
kterým Bavorská ulice přechází mimoúrovňově přes Rozvadovskou. Vzhledem k rozsahu a charakteru
výstavby a stávajícím podmínkám v lokalitě nemůže k negativnímu ovlivnění půdy prakticky dojít.
Veškeré stavební práce by měly být realizována v dostatečné vzdálenosti od zářezového svahu Rozvadovské spojky, aby nemohlo dojít k ohrožení stability tohoto svahu. Ke vzniku erozních situací by proto nemělo v důsledku výstavby a provozu areálu docházet.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Zásah do podzemí bude prakticky v půdorysném rozsahu objektu cca 1450 m2. Objekt bude mít jedno
podzemní podlaží se zásahem při výstavbě cca 4,0 m pod terén. Velikost tohoto zásahu lze vzhledem
k místním podmínkám označit za nevýznamný vliv. 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.
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Obrázek 26 – Schéma zelených ploch v areálu

Ponz. Vpravo od objektu je kraj parkoviště ze zatravňovacích panelů, tmavší zelená část nad podzemním parkovištěm, světlejší na rostlém terénu. Tyto plochy nejsou započítány do koeficientu zeleně.

Tabulka 23 – 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 SVO - areál
9 618,5
100,0%
--Zeleň na rostlém terénu
Výsadba stromů a keřů v trávníku
5 777,5
--5 777,5
60,1%
Travnatá hřiště
0,0
0,0
0,0
0,0%
Popínavá zeleň
0,0
--0,0
0,0%
--Stromy na rostlém terénu
--0
0
0
0,0
0,0
0,0%
5 777,5
60,1%
Zeleň na na rostlém terénu celkem
Ostatní zeleň
Mocnost zeminy nad 0,15 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 0,30 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
Mocnost zeminy nad 0,90 m
0,0
0,0
0,0
0,0%
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
0,0
0,0%
Zeleň započítaná celkem
5 777,5
60,1%
Poměr započítané plochy zeleně na rostlém terénu k požadované ploše zeleně na rostlém terénu
160,2%
Poměr započítané plochy ostatní zeleně k ploše ostatní zeleně dle ÚP MHMP
0,0%
Započítávaná plocha stromů na rostlém terénu (procenta z celkové plochy zeleně na rostlém terénu)
0,0%
Započítávaná plocha stromů na zpevněných plochách (procenta z celkové plochy zeleně na zpevněných plochách)
0,0%

Areál bude prakticky realizován v ploše SVO, která má stanoven kód míry využití území – D0. Při podlažnosti 3 je pro tento kód požadován minimální koeficient zeleně 50 %. Tento požadavek je s rezervou
splněn.
Na základě provedených hodnocení lze z pohledu vlivu na faunu a flóru s realizací navrhovaného areálu
vyslovit souhlas.
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Vlivy na ekosystémy
Vlivy na prvky ÚSES
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 a nemůže je proto nijak ovlivnit.

Vlivy na významné krajinné prvky a vodní toky
Posuzovaný záměr se nedotýká ani žádného významného krajinného prvku, ať již definovaného v § 3
písm. b/ zák. č. 114/1992 Sb., nebo registrovaného podle § 6 téhož zák. č. 114/1992 Sb.

Vlivy na další ekosystémy
Záměr se přímo nedotýká žádných biologicky cenných ploch. Dojde však ke změně biotopu tím, že bude
odstraněna většina dnešních z části ruderalizovaných ploch a také na ploše rostoucích dřevin. Takto
ovlivňovaný ekosystém má všechny znaky ekosystému nestabilního, narušeného a dominantně ovlivňovaného člověkem. Projekt předpokládá částečnou náhradu (mimo zastavěné plochy) odstraněného porostu výsadbou kvalitnějších (stanovištně vhodnějších) dřevin (vzrostlých stromů a keřů) a založením
kvalitního, pravidelně udržovaného trávníku .

Vzhledem k výše uvedenému hodnocení lze z pohledu vlivu na ekosystémy s realizací navrhovaného
areálu vyslovit souhlas.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Posuzovaný záměr svým měřítkem i tvaroslovím odpovídá nově vzniklé charakteristice místa. Vzhledem
k umístění a výškovým poměrům stavby je zároveň prakticky vyloučené, aby se uvažovaná stavba
uplatňovala v dálkových pohledech a ovlivnila krajinný ráz vzdálenějších krajinných prostorů. Posuzovaná investice se tak pohledově uplatní pouze ve svém bezprostředním okolí, se kterým je v souladu a
jehož typické znaky nemůže poškodit. Navržené objekty tedy nebudou mít žádný negativní vliv na krajinný ráz.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V rámci výstavby nebudou prováděny žádné demolice stavebních objektů. Ve vzdálenosti ovlivnitelné
výstavbou a provozem sportovního areálu se žádné kulturní památky nenacházejí.
K negativnímu ovlivnění kulturních památek a hmotného majetku vlivem výstavy nedojde.
______________
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 cha_______________________________________________________________________________________
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rakteru 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 6-ti rodinných domků východně od
areálu v ulici Živcových. Vlivy na faunu a flóru budou prakticky vázány jen na vlastní prostor areálu.
Negativní vlivy vznikající z dopravy k areálu budou prakticky nevýznamné.
Mimo prostor vlastního areálu se nejvíce projeví vlivy na hluk a ovzduší, pro jejichž eliminaci na úroveň
požadovaných hygienických limitů není nutno navrhovat specielní ochranná opatření.
Celkový rozsah vlivů by neměl být vzhledem k zasaženému území a populaci (při dodržení navržených
opatření) významně negativní.
Celkově lze označit rozsah negativních vlivů výstavby a provozu areálu za 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
Navrhovaná výstavba je v souladu s ÚPn HMP, což potvrzuje i vyjádření OÚR OS MČ Praha 13. Žádná
územně plánovací opatření investor proto nenavrhuje.

Kompenzační opatření
Žádná kompenzační opatření nejsou investorem navržena.
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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) Při návrhu zdrojů stacionárního hluku dodržet parametry těchto zařízení uvedených v příloze
H.4 a kap. D.I.3. Pokud budou použita jiná zařízení s většími emisemi hluku, než bylo uvažováno v hlukové studii je nutno před výstavbou provést nové podrobné posouzení vlivu
provozu a akustickou situaci v okolí s použitím skutečných parametrů navržených zařízení.
2) Před započetím výstavby prověřit zda stavební stroje a plánovaný charakter a postup výstavby odpovídá předpokladům uvedeným v posouzení vlivu výstavby na hluk a ovzduší,
V případě změny vstupní parametrů v takovém směru, že by mohlo dojít ke zhoršení vlivu
výstavby je nutno provést podrobné posouzení vlivu výstavby na hluk a ovzduší.
3) 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.
4) Navrhnout opatření na ochranu kvality vody při výstavbě před jejich vypouštěním do kanalizace a opatření na ochranu podzemních vod při výstavbě.

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) Výstavbu realizovat důsledně dle požadavků projektu organizace výstavby.
2) Přebytečnou zeminu nabídnout k dalšímu využití přednostně orgánům MČ Praha 13 a následně specializovaným organizacím, zabývajícími se rekultivacemi.
3) Staveništní odpady řešit v souladu se zákonem o odpadech s preferencí separace odpadů
a jejich recyklace nebo zužitkování.
4) Nutné kácení dřevin provést v období vegetačního klidu
5) 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.
6) Po dokončení stavebních prací v nejkratší možné lhůtě demontovat a odstranit zařízení staveniště.
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7) Výstavbu je potřeba organizovat tak, aby sadové úpravy byly realizovány již v průběhu výstavby a byly dokončeny před zprovozněním areálu, nebo jeho kolaudované části.
8) 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 vliv stacionárních zdrojů na akustickou situaci u chráněných objektů.
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.

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 byla použita studie navrhovaného záměru zpracovaná projektantem jako proklad pro toto Oznámení. Základní potřebné podklady pro zpracování Oznámení s důrazem
na problematické vlivy výstavby a provozu areálu byly v této studii zpracovány v dostatečném rozsahu,
ostatní podklady budou podrobně zpracovány až v projektu pro rozhodnutí o umístění stavby, proto
nejsou některé údaje (které ale nemají rozhodující význam pro posouzení vlivu stavby na životní pro_______________________________________________________________________________________
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středí) ve studii a tím i následně v oznámení podrobně komentovány (např. přesné místo napojení přípojky vody pro areál na veřejný vodovod, apod.).
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 lokality.

_______________________________________________________________________________________

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

62

na akci TOYOTA MOTOR CZECH - ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Navrhovaný záměr byl investorem předložen bez variant. Navrhované řešení lze porovnat se záměrem
stejného investora z jara roku 2005, který byl prakticky se stejnou náplní, ale větší (2 podzemní patra a
5 NP). Na tento záměr bylo zpracováno Oznámení dle zák.č. 100/2001 Sb. 03/2005.

Záměrem investora bylo také vybudovat objekt, který by sloužil jako ústřední objekt pro firmu TOYOTA
v České republice, který lze popsat následovně.
Čtyři nadzemní podlaží byla navržena pro administrativní funkci, v přízemí byla kantýna pro zaměstnance a školící centrum. Část 1NP zabírali prosklená atria. Sjezdové přístupové rampy do suterénní části
objektu byla exteriérové a byla umístěna mimo objekt.
Půdorys 1NP přibližně kopíroval tvar obdélníku o rozměrech cca 70x32,5 m. Navrhovaná zastavěnost
byla dána koeficientem zastavěnosti pozemku 0,2. 5NP bylo ustupující – na střeše byly umístěny strojovny technologií na cca 50% plochy typického podlaží.
Objekt byl podsklepen dvěma suterénními podlažími (půdorysně rozšířené vůči 1NP). 1PP a 2PP byly
využity pro hromadné garáže pro administrativu a skladovací prostory. V 1PP byl navržen zásobovací
dvůr. Maximální rozměr v podélném směru byl 70 m, max. rozměr v příčném směru je 42,5 m. Celková
plocha suterénů byla 5 500 m2.
Kromě administrativních prostor pro vedení podniku bude v objektu prostor pro školení pracovníků
v údržbě aut s předváděcí a prodejní plochou a jídelna pro zaměstnance.

V podzemí objektu budou sklady a 136 parkovišť pro zaměstnance a návštěvníky, zbylých potřebných
24 parkovišť bude na terénu. Celkem je v areálu navrženo 160 parkovišť.

Tabulka 24 – Bilance ploch v objektu záměru z roku 2005
11 923 m2 100,00%

Celkové využitelné plochy v objektu
Administrativa
Sklady

4 000 m2

33,55%

2

5,90%

2

11,32%

1 344 m

2

11,27%

4 526 m

2

37,96%

703 m

Školící středisko

1 350 m

Obchod služby, technologie, ostatní
Podzemní garáže
Počet zaměstnanců

-

400 osob

Počet parkovacích stání

-

160 míst

Celková plocha areálu

-

11 457 m2
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Při porovnání s novým návrhem byl původní návrh v základních parametrech využití více jak dvojnásobný (počet nově navrhovaných zaměstnanců 125 osob počet potřebných parkovišť dle Vyhl. 26/1999 Sb.
71 ks – navrženo 91 ks, administrativa 1 764 m2, atd.). Způsob a technické řešení zásobování objektu
teplem, vodou, elektro, atd. bylo prakticky stejně řešení jako v posuzovaném návrhu.
Celkově lze konstatovat, že nový návrh je kapacitně menší, nižší o jedno nadzemní a jedno podzemní
podlaží s vnitřní využitím více jak polovičním. Plocha nově navrhovaného areálu je větší, protože se
investorovi podařilo zajistit pozemky (hlavně na východní straně areálu), které nebyly v předcházejícím
záměru pro výstavbu z majetkoprávních důvodů použitelné. Tím došlo hlavně v novém návrhu ke zvětšení ploch zeleně.
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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.
--------------------------------------------------------------

Na základě všech realizovaných hodnocení se konstatuje, že navrhovaný záměr výstavby areálu
TOYOTA MOTOR CZECH – administrativní objekt je z hlediska vlivů záměru na životní prostředí přijatelný za podmínky splnění opatření uvedených v tomto Oznámení v kap. D.IV.

Doporučuji proto s navrhovaným záměrem TOYOTA MOTOR CZECH – administrativní objekt souhlasit
bez dalšího posouzení záměru podle § 8÷10 zákona č.100/2001 Sb ve znění zákona 93/2004 Sb.
-------------------------------------------------------------Výkresové přílohy a další podklady použité či zpracované v rámci tohoto Oznámení jsou uvedeny v části
H.3 tohoto Oznámení.
-------------------------------------------------------------

Základní použité podklady –
TOYOTA MOTOR CZECH podklad pro rozhodnutí na umístění stavby - Aukett s.r.o.. - červenec 2006
Předběžný průzkum kontaminace – K+K s.r.o. – 12/2004
Předběžný inženýrskogeologický průzkum pozemku pro výstavbu – K+K s.r.o. – 12/2004
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.
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G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Popis navrhované výstavby
Záměrem investora je vybudovat administrativní objekt, který bude sloužit jako ústřední objekt pro firmu
Toyota Motor Czech (TMCZ) – zastoupení firmy Toyota v České republice. Jedná se o objekt se školícím firemním centrem, konferenčními místnostmi, kancelářemi, předváděcími plochami a jídelnou.
Suterén je navržen jako podzemní garáže pro 44 aut včetně parkovacích stání pro imobilní občany.
Z prostoru garáží jsou přístupné sklady včetně zázemí pro obsluhu, technické místnosti pro umístění
transformátoru, UPC, elektrorozvodna. V blízkosti vjezdu do garáží je umístěn větraný, dělený prostor
pro skladování odpadních nádob.
Podzemní podlaží je propojeno s ostatními nadzemními podlažími vnitřním schodištěm, dvěma výtahy a
venkovním schodištěm umístěným u jižní fasády. Objekt má tři nadzemní podlaží, na střeše je umístěna
strojovna výtahu a UT. Na terénu bude dalších 47 parkovacích míst.

Obrázek 27 – Vizualizace objektu – pohled od jihozápadu

Tabulka 25 – Bilance ploch v objektu
Celkové využitelné plochy v objektu
Administrativa
Jídelna
Školící středisko

5 480

m2

100,00%

1 075

2

19,62%

2

3,14%

2

7,86%

172
431

m
m

m
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Obchod, sklady, technologie, ostatní
Podzemní garáže a vnitřní komunikace

2 025

m2

36,95%

1 777

2

32,43%

m

14 042,0 m2

Celková plocha areálu
Počet zaměstnanců celkem

125 osob

Z toho administrativní v kancelářích : 2.NP – TSF

33 zaměstnanců

3.NP – TMCZ : 85 zaměstnanců

Předběžné celkové náklady stavby

-

Počet parkovacích stání

91 míst

-

nespecifikováno

Počet podlaží – 1 podzemní, 3 nadzemní
Protože v blízkosti není zdroj CZT bude areál napojen na plyn s kotelnami umístěnými v posledním pátém technologickém podlaží objektu.
Jižně od objektu je vedena Rozvadovská spojka, která svými vlivy zastíní (kromě estetického optického
vjemu) prakticky všechny ostatní vlivy navrhovaného areálu.
Na sever a západ od areálu jsou umístěny nové administrativní a obchodní objekty, východním směrem
za ulicí Bavorskou jsou parkoviště (s automobilovou točkou) a dále (cca 130 m od navrhovaného objektu) za ulicích Živcových lokalita, kde jsou rodinné domy, které byly vybudovány v místě dřívější zahrádkářské kolonie.
Ke kumulaci vlivů dojde prakticky jen zvýšením automobilové dopravy na přilehlých komunikacích. Zvýšení intenzit dopravy vlivem provozu areálu se bude pohybovat v rozmezí cca 0,7÷3,5 %. Toto zvýšení
(jak prokázaly i provedená hodnocení) se ve sledovaných parametrech kvality ŽP v ovlivnitelné okolí
stavby prakticky podstatě neprojeví. Dopady na kvalitu ovzduší a akustickou situaci v okolí areálu jsem
prakticky na hranici citlivosti výpočtových metod.

Vlivy stavby a provozu areálu na životní prostředí
Ke kumulaci vlivů dojde prakticky jen zvýšením automobilové dopravy na přilehlých komunikacích. Zvýšení intenzit dopravy vlivem provozu areálu se bude pohybovat v rozmezí cca 0,7÷3,5 %. Toto zvýšení
(jak prokázaly i provedená hodnocení) se ve sledovaných parametrech kvality ŽP v ovlivnitelné okolí
stavby prakticky podstatě neprojeví. Dopady na kvalitu ovzduší a akustickou situaci v okolí areálu jsem
prakticky na hranici citlivosti výpočtových metod.
Celkově označit rozsah negativních vlivů dopravy vyvolané provozem areálu za málo významný.
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.
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Výstavbou a provozem může být ovlivněno cca 24 obyvatel v nejbližších obytných objektech, provedená
hodnocení prokázala, že realizací a provozem záměru nedojde ke zvýšení zdravotního rizika obyvatel
zájmového území.
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 ÚPn HMP
(55 %) bude splněn.
Vlivy na kvalitu ovzduší lze označit za nevýznamné, v okolí se prakticky neprojeví.
Výstavba neovlivní negativně žádné kulturní či historické památky ani krajinný ráz.
V případě použití a nasazení stavebních strojů dle předpokladů uvedených v příloze č. H.5 by nemělo
dojít k překračování hygienických limitů v období výstavby. Při dodržení limitních hodnot emisí hluku dle
tabulky v příloze č.H.5. budou s rezervou dodrženy požadavky na limity pro stacionární zdroje hluku u
okolních chráněných objektů, vlivy na hluk z vyvolané dopravy splňuje s rezervou hygienické limity a
v součtu s okolní dopravou jsou prakticky zanedbatelné.

Vyhodnocení ostatních složek životního prostředí neprokázalo, že by vlivem výstavby a provozu sportovního areálu mělo (při dodržení požadovaných opatření) docházet k překračování kvantitativních limitů
kvality životního prostředí.

Na základě všech realizovaných hodnocení se konstatuje, že navrhovaný záměr výstavby areálu
TOYOTA MOTOR CZECH – administrativní objekt je z hlediska vlivů záměru na životní prostředí přijatelný za podmínky splnění opatření uvedených v tomto Oznámení v kap. D.IV.

Doporučuji proto s navrhovaným záměrem TOYOTA MOTOR CZECH – administrativní objekt souhlasit
bez dalšího posouzení záměru podle § 8÷10 zákona č.100/2001 Sb ve znění zákona 93/2004 Sb.

Praha 09. 2006
Ing. Richard Kuk
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H. PŘÍLOHY
H.1. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ
Navrhovaná výstavba je umístěna do polyfunkčního území kategorie SVO s kódem míry využití území
D0. V této ploše je umístěn navrhovaný objekt včetně komunikací a chodníků. Část areálu zasahuje do
monofunkční plochy IZ, kde není navržená žádná výstavba, pouze se počítá s realizací sadových úprav.
Malá část areálu (0,56 %) spadá do plochy kategorie S4. Prakticky jde o několik malých ploch podél ul.
Bavorské, kde ÚPn HMP nekoresponduje zcela s pozemkovou mapou a dále plocha vjezdu do areálu s
ulice.
Celá plocha SVO má velikost 10 448 m2, navrhovaný areál z toho zabírá plochu 9 618,5 m2. Navržený
areál splňuje požadavky ÚPn HMP, včetně koeficientu zeleně, který vychází 60,1 % v ploše v ploše
SVO v rozsahu stavby. Plocha SVO má stanoven kód míry využití území – D0. Při podlažnosti 3 je pro
tento kód požadován minimální koeficient zeleně 50 %.

Obrázek 28 – Kopie ÚP HMP
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Obrázek 29 – Kopie vyjádření STAV-OÚR MČ Praha 13 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. VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY

H.2.1. Koordinační situace – Měř. 1:1000
H.2.2. Koordinační situace – detail - Měř. 1:500
H.2.3. Půdorys 1. nadzemního podlaží – Měř. 1:250
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