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ZÁVÌR ZJIŠ•OV AcíHO ØíZENí
podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedía o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí),
v platném znìní (dále jen zákon)

Zámìr: Stavební úpravy a dostavba dvorního traktu, Jungmannova 1,
Praha 1, k.ú. Nové Mìsto
Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.15, kategorie II, pøíloha È. 1
Zámìry podle této pøílohy, které nedosahují pøíslušných limitních hodnot, jsou-Ii tyto
limitní hodnoty v pøíloze uvedeny; stavby, èinnosti a technologie neuvedené
v pøedchozích bodech této pøílohy nebo nedosahující parametrù pøedchozích bodù
této pøílohy, které podle stanoviska orgánu ochrany pøírody vydaného podle
zvláštního právního pøedpisu mohou samostatnì nebo ve spojení s jinými významnì
ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptaèí oblasti.

Oznamovatel: Jungmannova Estates a.s.
Mánesova 917/28
120 00 Praha 2
Charakter
a kapacita zámìru:
Zámìr øeší komplexní rekonstrukci stávajícího
objektu v centru mìsta. V rámci rekonstrukce bude zachována budova A se secesní
fasádou, ostatní objekty budou odstranìny a na jejich místì vyroste dvorní trakt
novostavby. Po provedené rekonstrukci bude nadzemní èást budovy využita
k pronajímání jako administrativní plochy (6 280 m2). V pøízemí budou umístìny
pronajímatelné obchodní prostory (450 m2). Nová budova bude mít 8 nadzemních
podlaží a tøi suterény, kde se pøedpokládá realizace podzemní hromadné garáže o
kapacitì 67 parkovacích stání (PS). Pro pokrytí tepelných potøeb objektu bude sloužit
novì navržená plynová kotelna v 1. suterénu. Celkový instalovaný výkon kotelny
bude 1 100 kW.

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:
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-2Prùbìh zjiš•ovacího
øízení: Pøi zjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu
mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom
kritéria, která jsou stanovena v pøíloze È. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné
stranì vlastní zámìr a pøíslušné zájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající
významné potenciální vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí. Dále pøíslušný úøad
pøihlíží k obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených
územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru
bylo zpracováno Ing. Liborem
Ládyšem (bøezen 2007),
autorizovanou osobou dle zákona. Z oznámení vyplývá, že se jedná o tzv. podlimitní
zámìr, tzn. zámìr nedosahující pøíslušných limitních hodnot uvedených v pøíloze è.
1, kategorii II zákona. Dle zpracovatele oznámení lze pøi posouzení všech
v oznámení EIA uvedených aspektù, souvisejících s realizací navrhované stavby, a
za pøedpokladu splnìní opatøení navrhovaných k omezení a minimalizaci negativních
dùsledkù na životní prostøedí konstatovat, že navrhovaná stavba je akceptovatelná
z hlediska vlivù na životní prostøedí a její realizaci je možno doporuèit.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.

Ke zveøejnìnému oznámení se bìhem zjiš•ovacího øízenívyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha
(vyjádøeníè. j. PRM 382/2007 ze dne 21. 5. 2007)
. mìstská èást Praha 1
(vyjádøeníè. j.9575/2007 ze dne 12.6.2007)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeníè. j. HK1/2226/4020/07 ze dne 7.5.2007)
. odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta
Prahy
(vyjádøeníè. j. MHMP 172890/2007/001 ze dne 27.4.2007)
. odbor ochrany prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeníè. j. S-MHMP-157318/2007/1/00PNI ze dne 22.5.2007)
Pøíslušný úøad neobdržel žádné vyjádøení veøejnosti

Podstata jednotlivých vyjádøeníje shrnuta v následujícím textu, pøièemžjsou uvedeny
pouze ty pøipomínky, které se dotýkají hodnocení vlivù na životní prostøedí a veøejné
zdraví nebo které mohou zpochybnit závìry oznámení. Ve vyjádøeních jsou však
další pøipomínky, které nejsou pøedmìtem posuzování vlivù na životní prostøedí a
které lze považovat za požadavky èi doporuèení pro následná správní øízení o
povolení zámìru.
Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) oznaèuje zámìr za problematický z hlediska
mìstské zelenì, pøedpokládá stoprocentní zastavìní pozemku, což je v rozporu
s platným územním plánem sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy (ÚPn). HMP
závìrem požaduje snížení míry zastavìní pozemku.
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Z hlediska urbanistické koncepce HMP uvádí, že zámìr je formálnì

v souladu
s funkèním využitím SMJ - smíšené území mìstského jádra, ve kterém jsou
administrativní budovy možné. Poukazuje na skuteènost, že území prošlo mnoha
stavebními úpravami, je 100% zastavìno, avšak míra využití území by mìla být
podle ÚPn pøinejmenším zachována. Upozoròuje se, že zvýšení podlažních ploch
pøedstavuje další zátìž již tak dost pøetížené komunikaèní sítì. Sdìluje se, že se
v sousedním území pøipravuje další velmi kapacitní projekt ve Spálené ulici.
V tomto smyslu se uvádí, že zámìr v souladu s ÚPn není.

Z hlediska ochrany ovzduší HMP upozoròuje, že se dotèená lokalita nachází
v území, ve kterém mohou být již dnes dosahovány nebo pøekraèovány hygienické
limity pro základní vzdušné škodliviny, a to zejména u prašného aerosolu frakce
PM1o, kde lze u 24 hodinových koncentrací zaznamenat pøekraèování limitních
hodnot. Za problematickou se považuje ta skuteènost, že v nevelké vzdálenosti je
pøipravována výstavba dalšího komerèního a administrativního centra v lokalitì Za
Májem. Uvádí se, že vliv obou uvedených zámìrù dohromady nebyl posuzován.

Z hlediska mìstské zelenì je konstatováno, že dle platného ÚPn je zámìr situován
ve funkèní ploše SMJ, pro kterou není stanovena míra využití území. HMP uvádí, že
vzhledem k tomu, že výmìra pozemku parc. è. 710, k. Ú. Nové Mìsto je 1 458 m2 a
zastavìná plocha podzemních podlaží èiní 1 458 m2, je zámìr v nesouladu se
smìrnou èástí ÚPn. Z hlediska mìstské zelenì se konstatuje, že se zámìrem nelze
souhlasit.
Z dopravního hlediska se uvádí, že z doložených bilanèních výpoètù vyplývá, že
navržený poèet PS je vyšší vùèi požadavkùm platné vyhlášky È. 26/1999 Sb. hl. m.
Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Protože
k rekonstrukci navržený objekt se nachází dle uvedené vyhlášky v zónì 1,
pøedstavuje vyšší poèet PS rozpor, který je tøeba øešit. Dále se uvádí, že vzhledem
k tomu, že se pøedmìtná lokalita nachází v centrální oblasti Pražské památkové
rezervace (dále jen PPR), kde je zcela nežádoucí jakýkoliv nárùst individuální
dopravy a navíc je v docházkové vzdálenosti stanic metra a tramvají, doporuèuje
HMP kapacitu hromadné garáže snížit na úroveò požadavkù uvedené vyhlášky nebo
garantovat, že PS navíc nad rámec vyhlášky budou urèena pro potøeby okolního
území, prioritnì pro potøebybytové funkce ve spádovém území PPR.
Mìstská èást Praha 1 se ve svém stanovisku ztotožòuje s vyjádøením Odboru
dopravy a životního prostøedí Úøadumìstské èásti Praha 1.
Z hlediska dopravy se uvádí, že realizací zámìru dojde k zahuštìní dopravy
v Jungmannovì ulici a návrhem 67 PS dojde ke zvýšení nejbližšího okolí emisemi.
Doporuèuje se, aby se projekt zabýval dopravní problematikou celé zájmové oblasti
mezi Karlovým námìstím a ulicemi Spálená, Lazarská, Vladislavova, Charvátova,
Národní a Na Perštýnì, a to hlavnì s ohledem na novì vznikající a již stávající
parkovací kapacity (Èeská pojiš•ovna, MHMP, CCN, TETA, Jungmannova Plaza,
STP, Myšák Gallery).
V poznámce se dále uvádí, že bìhem prvních etap výstavby budou pøekroèeny
hygienické limity hluku. V pøedloženém oznámení se postrádá èasový harmonogram
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha1
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prací. Upozoròuje se na možné pøekroèení povolených limitù prašného aerosolu frakce PM1o, benzenu a NO2. Závìrem se konstatuje, že oznámení nezohledòuje
další pøipravovanoustavbu "COPA CENTRUM NÁRODNí Praha 1 - Nové Mìsto".
Hyaienická stanice hlavního mìsta Prahy (dále jen HSHMP) se zámìrem stavebních
úprava dostavby dvorního traktu souhlasí. HSHMP dále uvádí, že studie denního
osvìtlení a oslunìní rovnìž garantuje nezhoršení stávající úrovnì tìchto parametrù
v okolní zástavbì.

upozoròuje, že správní øízení ve vìci demolice dvorních køídel bylo ukonèeno
vydáním závazného stanoviska è. j. 30839/2007 ze dne 11.4.2007. Správní øízeníve
vìci dostavby nových dvorních køídel nebylo ke dni sepsání tohoto sdìlení ukonèeno
vydáním závazného stanoviska. Dále se poukazuje na obecné zákonné povinnosti.
Odbor ochrany prostøedí Maqistrátu hlavního mìsta Prahy (dále jen OOP MHMP)
uvádí:
Z hlediska ochrany ovzduší se konstatuje, že pøílohou pøedloženého oznámení je
rozptylová studie, ze které jsou zøejmé následující skuteènosti:

.

ve fázi vfstavby dojde k max. pøírùstku k prùmìrné denní koncentraci PM1o do

19 ~g/m ,
. v souèasnosti jsou v zájmové lokalitì pøekraèoványimisní limity pro prùmìrné
roèní koncentrace NO2a pro prùmìrné denní koncentrace PM1o,
. samotné pøíspìvky pøi provozu zámìru zpùsobí minimální zhoršení imisní
situace.
Uvádí se, že z výsledkù rozptylové studie vychází rovnìž pøedložené hodnocení vlivu
zámìru na veøejné zdraví a na životní prostøedí. Z hlediska vlivù na obyvatelstvo se
považuje zámìr za akceptovatelný.
Orgán ochrany ovzduší konstatuje k problematice následující:

.

.
.

S ohledem na ustanovení vyhlášky È. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy a zejména
s ohledem na celkovou imisní situaci v zájmové lokalitì s navrženým poètem
PS nesouhlasí. V dalším stupni projektové pøípravy stavby se požaduje pøi
projektování
parkovacích
stání plnì
respektovat
ustanovení
uvedené
vyhlášky.

V dalších fázích projektové pøípravy stavby orgán ochrany ovzduší stanoví
omezující podmínky tak, aby emise tuhých zneèiš•ujících látek poklesly na
nejnižší možnou míru.
Závìrem se konstatuje, že z hlediska zájmù ochrany ovzduší není nutno
pokraèovat v procesu posuzování vlivù na životní prostøedí dle zákona. Uvádí
se, že je však nezbytné respektovat pøíslušné ustanovení obecnì závazné
vyhlášky hlavního mìsta Prahy, jak je výše uvedeno.

Z hlediska ochrany pøirody a krajiny se uvádí, že oznámení postihuje všechny
významné aspekty a k jeho zpracování nemá OOP MHMP pøipomínky.
Pøíslušný úøad na podkladì

oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených a podle
hledisek a mìøítek uvedených v pøíloze È. 2 k zákonu došel k následujícím závìrùm.
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Umístìní zámìru a soulad s ÚPn
Uvažovaný zámìr je umís•ován do lidskou èinností silnì ovlivnìného mìstského
prostøedí. Dotèený prostor je souèástí zastavitelného území, není souèástí
zemìdìlského pùdního fondu ani pozemkù urèených k plnìní funkcí lesa. Zámìr
neovlivní územní systém ekologické stability, zvláštì chránìná území, faunu, flóru,
krajinu, horninové prostøedí, pøírodní zdroje, vodu a hmotný majetek. Ovlivní sice
ovzduší a hlukovou situaci, pøed~vším v dobì výstavby, avšak, jak vyplývá
z provedených hodnocení, toto ovlivnìní bude akceptovatelné. Vlivy posuzovaného
zámìru na uvedené složky životního prostøedí se tak promítají i do akceptovatelného
ovlivnìní veøejného zdraví vèetnì únosného ovlivnìní faktorù pohody. Pøedpokladem
je však realizace opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci
nepøíznivýchvlivù, která jsou popisována v oznámení.
Ve vztahu k ovìøení splnìní regulativù daných ÚPn pøíslušný úøad konstatuje, že
posouzení souladu s vydanou územnì plánovací dokumentací, s cíly a úkoly
územního plánování a s požadavky zvláštních právních pøedpisùje pøedmìtem øízení
podle stavebního zákona, které provádí stavební úøad. Podle pøíslušného stavebního
úøadu,odboru výstavby Úøadu mìstské èásti Praha 1, je zámìr v souladu s ÚPn (viz
stanovisko è. j. výst. 026511/2007-Tr-2/26 ze dne 6. 4. 2007).
Parkovací stání:
Požadavek na dopravu v klidu, kladený na objekt po rekonstrukci vyhláškou è.
26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hl. m. Praze, je 32 PS. Pøedložený zámìr navrhuje umístit 67 PS ve tøech
podzemních podlažích.
Prohlášením ze dne 16. 7. 2007 se oznamovatel zavazuje využít PS v podzemních
garážích nad rámec vyhlášky È. 26/1999 Sb. prioritnì pro potøeby bytové funkce ve
spádovém území.
Pøíslušný úøad na základì jednání s investorem stanovuje podmínky, za kterých lze
s navrženým poètem PS souhlasit. Smlouvy mezi rezidenty a investorem budou
uzavøeny na dobu neurèitou a ve smlouvì každého z rezidentù bude zakotveno
právo rezidenta oznámit pøípadné ukonèení smlouvy ze strany investora stavebnímu
úøadumìstské èásti Praha 1. Pøedkolaudací budou vytipována PS na povrchu, která
budou po kolaudaci zámìru zrušena pøíslušným dopravním opatøením (zákaz
zastavení). Tím se pøesune èást parkovací kapacit do podzemních garáží.
Orgán ochrany ovzduší s navrženým øešením souhlasí pøi dodržení podmínek
stanovených v závìru zjiš•ovacího øízení.
Mìstská zeleò
Dle platného ÚPn je zámìr situován ve funkèní ploše SMJ, pro kterou není
stanovena míra využití území. Zastavìná plocha nadzemních podlaží bude èinit dle
oznámení 1 400 m2, což je ménì než v souèasném stavu, který èiní 1 447 m2. Plocha
stávající zelenì je O m2. Navrženým zámìrem dojde k navýšení zelenì na 60 m2. Dle
vyjádøení oznamovatele bude zeleò realizována jako vegetaèní úpravy na konstrukci.
Nejedná se o plochu zelenì jako souèást plochy pozemku, ale zeleò umístìnou na
konstrukci. Orgán ochrany pøírody a krajiny s navrženým øešením souhlasí (viz
stanovisko è. j. S - MHMP - 157318/2007/1/00PNI
ze dne 22.5.2007).
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Ovzduší:
Pro vyhodnocení zneèištìní ovzduší byla v rámci oznámení zpracována rozptylová
studie (RNDr. Tomáš Bajer, CSc., bøezen2007), která vyhodnotila rozptylové situace
vlivem výstavby i provozu zámìru. Závìrem rozptylová studie konstatuje, že
realizace zámìru je ve vztahu k vlivùm na ovzduší realizovatelná a nebude výraznìji
ovlivòovat imisní pozadí v bezprostøednímokolí.
Rozptylová studie a prùmìrování jednotlivých polutantù vychází ze zákona è.
86/2002 Sb. o ochranì ovzduší a NV è. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování
kvality ovzduší, kde jsou uvedeny imisní limity sledovaných látek zneèiš•ujících
ovzduší.

~

Hygienická stanice hl.m.Prahy ve vyjádøení è. j. HK1/2226/4020/07ze dne 7.5.2007
konstatuje, že pøi dodržení pracovních postupù, èasového nasazení mechanizace a
realizace protihlukových stìn nebudou po dobu výstavby pøekroèeny hygienické
limity stanovené NV È. 148/2006 Sb., o ochranì zdraví pøed nepøíznivými úèinky
hluku a vibrací. Se zámìrem stavebních úprava
dostavby dvorního traktu
v oznámení HSHMP souhlasí. V rámci dokumentace pro stavební povolení byla na
základì zpøesnìných vstupních podkladù vypracována nová akustická studie pro fázi
výstavby, která dokládá splnìní hygienických limitù. HSHMP na tuto studii vydalo
souhlasné stanovisko È. j. HK1/2832/5070/07 ze dne 4. 6. 2007, ve kterém jsou
specifikovány podmínky pro další stupnì projektové dokumentace.

Dopravní problematika a kumulace se zámìry v okolí:
Dle sdìlení oznamovatele (Podklady pro závìry zjiš•ovacího øízení, èerven 2007)
oznámení zámìru, resp. akustická a rozptylová studie výhledovou dopravní situaci
komunikaèní sítì v širším okolí dotèené zámìrem zohledòují. Jedním z podkladù pro
jejich zpracování byly kartogramy intenzity dopravy pro rok 2010 poskytnuté Útvarem
rozvoje mìsta. V nich jsou uvažovány intenzity dopravy dle pøíslušných funkèních
ploch vymezené ÚPn hl. m. Prahy. V obou studiích bylo hodnoceno zájmové území
mezi ulicemi Vodièkova, Vladislavova, Charvátová a Lazarská.
K požadavku týkajícího se koordinace navržené stavby s pøipravovanými zámìry
pøíslušný úøad uvádí, že zajištìní vìcné a èasové koordinace jednotlivých staveb
v území je v kompetenci stavebního úøadu.

ÈasovÝ harmonooram prací ve fázi výstavby:
1. etapa - demolice objektù 8, C, O, E (07 - 08/2007)
2. etapa - zajištìní a výkop stavební jámy, demolice podzemní èásti (09 - 11/2007)
3. etapa - spodní stavba dostavby (12/2007 - 04/2008)
4. etapa - nosná konstrukce nadzemní èásti dostavby (05 - 09/2008)
5. etapa - obvodový pláš• (budova A: 04 - 06/2009, dostavba: 10/2008 - OS/2009)
6. etapa - vnitønístavební a dokonèovací práce (budova A: 10/2007 - 06/2009)
7. etapa - vozovka komunikací, chodníky (06/2009)

Závìr: "Stavební úpravy a dostavba dvorního traktu, Jungmannova 15, Praha 1, k.ú.
Nové Mìsto" naplòuje dikci bodu 10.15, kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001
Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejících
zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném znìní. Proto bylo
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- 7dle § 7 citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda
zámìr bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základì dostupných podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru,
že zámìr

"Stavební úpravy a dostavba dvorního traktu, Jungmannova 15, Praha 1
k.ú. Nové Mìsto"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona, nebo• zámìr nemùže významnì ovlivnit životní prostøedí
a veøejné zdraví. Dále je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení,
popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení (Ing. Liborem
Ládyšem, bøezen2007) a zohlednit výše citovaná vyjádøení, a to zejména:

.
.
.
.

navrhnout podrobný plán organizace výstavby s cílem minimalizovat vlivy
stavby na životní prostøedí,
parkovací stání nad rámec stanovených vyhláškou budou urèena pro
potøeby residentù ve spádovém území (viz vypoøádání pøipomínky
k parkovacím stáním),
ve spádovém území budou vy tipována povrchová parkovací stání, která
budou soubìžnì
s kolaudací objektu zrušena pøíslušným dopravním
opatøením,
zohlednit ostatní pøipomínky z vyjádøení k oznámení.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
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Jan W i n k I e r

øeditel odboru

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánské nám. 2
Praha 1
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