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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn.

È.j.
M HM P-197999/2007 /OZPNI/EIA/384-2/Žá

Vyøizuje/ linka
Ing. lákavá/4425

Datum
28.1.2008

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

Název:

Obchodní a spoleèenský dùm Pankrác, budova 81, Praha 4

Zaøazenízámìru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, pøílohaÈ. 1
Skladové nebo obchodní komplexy vèetnì nákupních støedisek, o celkové výmìøe
3 000 m2 zastavìné plochy; parkovištì nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v souètu pro celou stavbu.
Charakter zámìru: Pøedmìtem oznámení je novostavba polyfunkèního domu
s obchodní a administrativní funkcí o zastavìné ploše 3 074 m2.
Objekt obchodního a spoleèenského domu Pankrác (dále jen OSDP) je umis•ován
na území pankrácké plánì, na nároží ulic Na Pankráci/Hvìzdova. Objekt lze ze
stavebního hlediska rozdìlit na vyšší a nižší èást. Vyšší stavební èást, situovaná
podél ulice Na Pankráci, bude obsahovat 5 nadzemních podlaží (dále jen NP),
navýšené v obou èelech v místì boèních rizalitù na 6 NP. Nižší èást domu bude
umístìna mezi ulièním traktem a sousedním objektem Obchodního a spoleèenského
centra (dále jen OSCP) a bude obsahovat 2 NP. Pod celým domem OSDP bude
situováno jedno podzemní podlaží (dále jen PP).
U vyšší èásti domu budou v 1. PP a 1. NP umístìny obchodní plochy a kavárna.
Druhé nadzemní podlaží bude využito pro zábavu a sport. Zbylá nadzemní podlaží
budou urèena pro administrativu. V 5. NP jsou umístìny pøevážnì strojovny
technického zaøízení,v menší míøepak administrativní prostory a støešnízahrada.
U nižší èásti domu budou podzemní a obì nadzemní podlaží využita pro obchodní
funkci. Na støeše 2. NP, v jihozápadní nižší èásti domu, má být budova navýšena o
parkovací podlaží (77 PS) dopravnì napojená na sousedící objekt OSCP.
Hrubá podlažní plocha nadzemní èásti èiní 14 157 m2, podzemní èást objektu 2 141
m2.
Hrubá podlažní plocha obchodù èiní 7432 m2, hrubá podlažní plocha kanceláøských
provozù 4 918 m2, plocha pro zábavu a sport 1 766 m2, plocha støešní zahrady 387
m2.
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Doprava v klidu je øešenajednak 260 PS v objektu OSCP a 77 PS v objektu OSDP
Zásobování objektu je øešenopøesobjekt OSCP.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøedložený zámìr nemùže mít významný vliv na
evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti (viz SZn. S-MHMP158535/2007/1/00PNI ze dne z 18. 4. 2007).

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Praha
Praha
Praha 4
Nusle

Zahájení stavby: 04/2008
Ukonèení stavby:

11/2009

Oznamovatel:

Architekti Hrùša&Pelèák

Atelier Brno s.r.o
Žižkova 5
602 00 Brno
IÈ: 25517562
Prùbìh
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. Pøi
urèování, zda zámìr má významné vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží k obdrženým
vyjádøením veøejnosti, dotèených
správních
úøadù a dotèených
územních
samosprávných celkù.

Oznámení zámìru (èervenec 2007) bylo zpracováno Ing. Pavlem Cetlem, držitelem
autorizace dle zákona, s týmem spolupracovníkù.
Ze závìru zpracovaného oznámení vyplývá, že nejvýraznìjšími faktory životního
prostøedí daného území jsou hluková a imisní zátìž. Zvýšená hluková zátìž je
zpùsobena pøedevším dopravou v pøedmìtném území. Úroveò imisní zátìže je
rovnìž závislá na úrovni dopravy a stavební èinnosti v pøedmìtném území. Dotèené
území se nenachází v území se zvláštním režimem ochrany pøírody a krajiny a
pøedpokládá se zde výskyt drobných bezobratlých zástupcù fauny, charakteristických
pro mìstská a pøímìstská stanovištì.
Rozsah vlivù zámìru na vìtšinu složek životního prostøedí je minimální. Významnìjší
vlivy jsou oèekávány u akustické situace a zneèištìní ovzduší. Tyto vlivy pak svými
negativními úèinky mohou pùsobit na veøejné zdraví a pohodu obyvatel.
Po výstavbì a zprovoznìní OSDP dojde v území k navýšení hlukové zátìže. Nárùst
hladin hluku vlivem dopravy ze zámìru bude dosahovat v denních hodinách od 0,1
do 1,2 dB (v noèních hodinách nebude zámìr provozován). Stacionární zdroje hluku
nezpùsobí pøekraèování hygienických limitù hluku v denní ani noèní dobì. Bìhem
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stavebních prací lze oèekávat pøekraèování hygienického limitu 65 dB ve venkovním
chránìném
prostoru obytných objektù ve Hvìzdovì
ulici. Pøi další projektové
pøípravì stavby je nutné realizovat dostateèná protihluková opatøení.
Období výstavby bude pøedstavovat i krátkodobou vyšší imisní zátìž. Z výpoètù
rozptylové studie pro období výstavby vyplývá navýšení denních koncentrací NO2 o
4,3 ~g/m3, navýšení denních koncentrací suspendovaných èástic PM 10' èiní 4,5
~g/m3.
Nárùst imisní zátìže v zájmovém území vlivem provozu OSDP u prùmìrných roèních
koncentrací NO2 bude dp 0,1 ~g/m3, u maximálních hodinových koncentrací NO2
bude do 1,8 ~g/m3.
Vypoètené zmìny sledovaných parametrù z hlediska zneèištìní
ovzduší, které
vyjadøují možný výskyt zdravotního rizika u obyvatel v nejbližší zástavbì jsou ve
všech pøípadech na hranici rozlišitelnosti.
V prùbìhu zpracování oznámení nebyly zjištìny takové závažné skuteènosti, které
by z environmentálního
hlediska bránily pøípravì a provádìní
èi provozu
posuzovaného zámìru. Potencionální negativní vlivy zámìru pøi dodržení podmínek
pro minimalizaci a kompenzaci vlivù nepøekraèují akceptovatelnou míru.

Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti (viz SZn. S-MHMP158535/2007/1/00PNI ze dne 18. 4. 2007).
K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha
(vyjádøeníè.j. PRM 441/2007 ze dne 20.6.2007)
. mìstská èást Praha 4
(vyjádøeníè.j. ÚMÈ P4-2/07/0KAS/ADA ze dne 23.7.2007)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - jih
(vyjádøeníè.j. J.HK/1966/34667/07 ze dne 13. 6. 2007)
. Èeská inspekce životního prostøedí,oblastní inspektorát Praha
(vyjádøeníè.j. 41/ØI/0715498.01/07/PVB ze dne 5.6.2007)
. odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu MHMP
(vyjádøeníè.j. MHMP 215747/2007/Cír ze dne 8. 6. 2007)
. odbor ochrany prostøedí MHMP
(vyjádøeníè.j. SZn. S-MHMP-197999/2007/1/00PNI ze dne 28.6.2007)
. Obèanské sdružení Obèanská iniciativa Pankráce
(vyjádøeníze dne 6. 6. 2007)
. Obèanské sdružení Pankrácká spoleènost
(vyjádøeníze dne 6. 6. 2007)
. JUDr. Petr Kužvart v zastoupení Ateliéru pro životní prostøedí,o.s.
(vyjádøeníze dne 7.6.2007)
. Centrum pro podporu obèanù ARNIKA
. (vyjádøeníze dne 6. 6. 2007).
Jednotlivá vyjádøení obsahují následující pøipomínkya podmínky k realizaci stavby.
Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) konstatuje, že zámìr je významný z hlediska
mìstské èásti. HMP požaduje doplnìní výpoètu míry využití území. Následné
pøipomínkydoporuèuje øešitv navazujících fázích projektové pøípravystavby.
Sídlo: Mariánské
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Z hlediska urbanistické koncepce HMP sdìluje, že návrh je v souladu s funkèním
využitím dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen ÚPn). Soulad
s mírou využití území vzhledem k absenci výpoètu nelze posoudit.
Z akustického hlediska nemá HMP zásadní pøipomínky. Je doporuèeno zkontrolovat
výsledky výpoètù se vzrùstající výškou nad terénem.
Z hlediska ochrany ovzduší HMP souhlasí s výsledky výpoètù rozptylové studie.
Z hlediska mìstské zelenì HMP uvádí, že zámìr je situovaný dle platného ÚPn ve
funkèní ploše SMJ - smíšené území mìstského jádra s mírou využití území I. Soulad
se smìrnou èástí ÚPn nelze posoudit. K posouzení oprávnìnosti zásahù do stávající
zelenì je nutné doložit sadovnické hodnoty v rámci dendrologického prùzkumu.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny bez zásadních pøipomínek
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu je uvedený zámìr v souladu s ÚPn
a neznamená žádný negativní vliv.
Z hlediska hospodaøení s odpady HMP nemá pøipomínky k umístìní zámìru.
V pøedloženém oznámení není potvrzena kontaminace horninového prostøedí
škodlivými látkami (území bývalé tržnice).
Z dopravního hlediska jsou uvedeny pøipomínky k rozsahu zbývající èásti indukované
dopravy ze stání umístìných v objektu OSCP, k dopravní zatíženosti ul. Na Pankráci
po vybudování kolektorové komunikace pøi ul. 5. kvìtna (bypass), k redukci
nepojíždìného tramvajového pásu a k negativnímu vlivu na pøípadné výhledové
obnovení tramvajového pásu. Je pøipomenuto, že pøi další projektové pøípravì stavby
je nutné poèítat se skuteèností, že navrhovaný objekt se nachází v èásti v území
vyhlášené stavební uzávìry pro trasy mìstské kolejové dopravy.
Z hlediska zásobování
životní prostøedí.

vodou podle HMP navržené øešení neovlivòuje

negativnì

Z hlediska odkanalizování a vodních tokù není pøipomínek.

Z hlediska zásobování teplem, zemním plynem, elektrickou energií a z hlediska
telekomunikacínemá HMP pøipomínky.
Mìstská èást Praha 4 (dále jen MÈ Praha 4) požaduje pokraèovat v procesu EIA
s promítnutím následujících požadavkù.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny musí být zajištìno ve spolupráci investora a MÈ
Praha 4 doplnìní chybìjící zelenì v urbanistické struktuøe pankrácké plánì
(podrobné øešení v rámci dokumentace pro stavební povolení vèetnì dùsledného
dodržení pøirealizaci).
Z hlediska dopravy MÈ Praha 4 požaduje v maximálnì možné míøe orientovat
staveništní dopravu na vjezd a výjezd do ul. 5. kvìtna, nezbytnou nutností je øádná

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110OI Praha
Pracovištì: Øásnovka8, 110 15PrahaI
E-mail: oop~cityofprague.cz

tel.: +420-236004 245
fax: +420-236007 074

5

oèista vozidel. Termín zahájení výstavby lze stanovit až ke dni zprovoznìní stavby
"Dopravní øešenípankrácké plánì".
Z hlediska zatížení hlukem a emisemi MÈ Praha 4 požaduje v dobì

realizace
výstavby zajistit mechanické èištìní všech vozidel, prùbìžné vodní èištìní ulic
pøilehlých k místu stavby a tras staveništní dopravy. Pracovní dobu pro 'stavební
práce a pracovní èinnost stanovit ve všední dny na 7.00 - 20.00 hodin, víkend 8.0018.00 hodin (podmínky stavebního povolení). Staveništì
musí být ohrazeno
neprùhlednou zástìnou (cca 3 m vysokou) pro eliminaci prùniku stavebního hluku a
neèistot. Souèástí územního a stavebního povolení musí být návrh opatøení pro
eliminaci zátìží tak, aby byl dodržen soulad s platnými hygienickými normami.

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - jih uvádí, že pro
komplexní vyhodnocení chybí jednoznaèné vymezení všech oken, která jsou
dotèena zvýšeným hlukem z dopravy a stavební èinnosti. Musí být jasnì
specifikován rozsah opatøení na fasádách sousedních chránìných objektù, termín a
odpovìdný subjekt realizace tìchto opatøení.
V závìru vyjádøení orgán ochrany veøejného zdraví opìtovnì shrnuje, že pro
komplexní vyhodnocení chybí jednoznaèné vymezení všech oken, která jsou
dotèena zvýšeným hlukem z dopravy a stavební èinnosti. Musí být jasnì
specifikován rozsah opatøení, nebo• pouhým dotìsnìním se neøeší problém vìtrání
chránìných prostor. Musí být jasnì øeèeno kdo a kdy tato opatøení provede.
Realizaci tìchto jediných, funkènì ovìøitelných opatøení je nezbytné provést pøed
zahájením stavby. Závìr kapitoly hluku je považován za neodpovídající vážnosti
situace v lokalitì. Dále je tøeba specifikovat jak bude zajištìno vìtrání stávajících
obytných místností zasažených zvýšenou hladinou hluku, jak bude øešena ochrana
pøed hlukem vlastních chránìných prostor a jak bude zabezpeèena pìší doprava
v návaznosti na metro a stanici autobusù.
Po doplnìní výše uvedených požadavkù lze se zámìrem souhlasit.
Èeská inspekce životního prostøedí (dále jen ÈIŽP) z hlediska ochrany ovzduší,
odpadového hospodáøství a ochrany pøírody bez pøipomínek.

Z hlediska ochrany vod ÈIŽP sdìluje, že v oznámení není vyhodnocen nárùst
odpadních vod na funkci ÚÈOV, která má provozní i technické problémy, a z toho
vyplývající následné ovlivnìní povrchových vod.

Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu MHMP oznaèil zámìr za
akceptovatelný. Stavba se v panoramatech pøi pohledu z rampy Pražského hradu,
Letné a Petøínavzhledem ke své výšce výraznì neuplatní.
Odbor ochrany prostøedí MHMP (dále jen OOP MHMP) jako dotèený správní úøad
nepožaduje pokraèovat v procesu posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona
a uplatòuje následující pøipomínky k pøedloženémuoznámení.
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu, z hlediska lesù a lesního
hospodáøství, z hlediska myslivosti bez pøipomínek.
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Z hlediska nakládání s odpady je požadováno konkretizovat množství jednotlivých
odpadù a zpùsob jejich využití èi odstranìní pøidalší projektové pøípravì stavby.
Z hlediska ochrany ovzduší se uvádí, že v rozptylové studii pøedloženého oznámení
je zjiš•ován vliv provozu (výhledový rok 2010) i výstavby objektu OSDP na kvalitu
ovzduší. V modelových výpoètech je zahrnuto imisní pozadí území, u prašných
èástic PM1o je do výpoètù zahrnuta i sekundární prašnost z dopravních zdrojù. Ve
výpoètu jsou použity modelové intenzity dopravy zpracované ÚDI Praha, které
poèítají s objemem dopravy pro rok 2010, rozložené na dopravní síti shodné se sítí
souèasného stavu. Do výpoètù jsou zahrnuty i emise z dopravy v klidu pro nejbližší
zámìry.
Podle pøedložených modelových výpoètù se prùmìrné roèní koncentrace oxidu
dusièitého (NO2) ve sledovaném území pøed výstavbou posuzovaného zámìru
pohybují v rozpìtí 29 - 31 IJg/m3, v blízkosti ulice 5. kvìtna je dosahováno až 32
IJg/m3, Podle modelových výpoètù ATEM pro rok 2006 dosahuje v místì výstavby
objektu prùmìrná roèní koncentrace NO2 hodnoty 31,5 IJg/m3, v blízkosti ulice 5.
kvìtna 34 1J~/m3.Pøírùstek tìchto koncentrací NO2 dle modelových výpoètù èiní 0,05
- 0,09 IJg/m .
Maximální hodinové koncentrace NO2 se pøed výstavbou zámìru pohybují v rozpìtí
220 - 240 •g/m3. Pøírùstek imisních koncentrací by se mìl pohybovat v rozmezí 1,5
- 1,8 IJg/m .
Prùmìrné roèní koncentrace benzenu pøed výstavbou objektu ve sledovaném území
dosahují 0,9 - 1,1 IJg/m3, pøírùstek vlivem zprovoznìní objektu bude dosahovat
0,012 IJg/m3.
Prùmìrné roèní koncentrace suspendovaných èástic PM1o se v místì výstavby
objektu pohybují okolo 22 IJg/m3. Sekundární prašnost z nedopravních zdrojù je
odhadována v rozpìtí 5 - 10 IJg/m3, Podle modelových výpoètù ATEM pro rok 2006
dosahují v místì výstavby prùmìrné roèní koncentrace PM1o 33,3 IJg/m3, v blízkosti
ulice 5. kvìtna hodnoty 36,4 IJg/m3. Vlivem provozu objektu by mìlo dojít ke zvýšení
koncentrací o 0,16 - 0,20 IJg/m3,
Vliv výstavby na kvalitu ovzduší byl sledován v etapì zemních a výkopových prací,
kdy se pøedpokládá nejvìtší nárùst imisních koncentrací zneèiš•ujících látek. Pro
vyhodnocení vlivu stavby byly zjiš•ovány pøírùstky denních koncentrací sledovaných
látek, které jsou dle zpracovatele rozptylové studie nejvhodnìjší pro popis vlivu
stavby. Provádìt vyhodnocení pomocí hodinových koncentrací by nebylo vhodné,
nebo• použití strojù se bìhem dne výraznì liší a lze tudíž tìžko odhadnout zmìny
jejich polohy a výkonu bìhem jedné hodiny.
Nejvyšší nárùst denních koncentrací NO2 vlivem výstavby je možné oèekávat v ulici
Hvìzdovì, pøírùstky imisních koncentrací by zde mìly dosahovat 2,4 - 4,3 IJg/m3.
Pøírùstky denních koncentrací benzenu by mìly dosahovat 0,03 IJg/m3.
Pøírùstky denních koncentrací suspendovaných èástic PM1o vlivem výstavby by
v ulici Hvìzdovì mìly dosahovat 2,1 - 4,5 IJg/m3, v okolí pøíjezdových a odjezdových
tras 0,8 - 1,1 IJg/m3.
Na základì provedeného vyhodnocení vlivu provozu navrhovaného objektu na
veøejné zdraví lze u oxidu dusièitého ve stavu pøed jeho výstavbou oèekávat mírnì
zvýšené riziko z akutní expozice, vlivem uvedení zámìru do provozu dojde jen
k velmi malým zmìnám tohoto rizika. Míra karcinogenního rizika pøi stávajících
koncentrací benzenu je pøijatelná, nárùst rizika pøi zprovoznìní objektu bude na
velmi nízké úrovni - 9x10-8.U suspendovaných èástic PM1o lze pøed výstavbou
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objektu oèekávat urèité, avšak nízké zdravotní riziko. Po zprovoznìní objektu lze
oèekávat velmi nízké riziko nárùstu bronchitického onemocnìní.
Bìhem výstavby lze oèekávat mírné zvýšení rizika výskytu dýchacích obtíží
z dùvodu pøedpokládaného zvýšení prašnosti, avšak pouze u citlivých nebo
nemocných osob. Je proto nutné dùslednì uplatòovat všechna dostupná opatøení
pro minimalizaci prašnosti.
.
Orgán ochrany ovzduší má k pøedloženému oznámení následující pøipomínky,
týkající se návrhu 77 PS v objektu budovy B1 (OSDP). Stanovení parkovacích míst
pro objekt B1 (v závislosti na jeho objemu a využití) a rozdìlení parkovacích míst do
dvou objektù (OSDP a OSCP) není v souladu s podmínkami pro posuzování zámìru
objektu OSCP v procesu EIA (èj. MHMP-098184/2001/2002/0ZPNI/EIA/07/Žá
ze
dne 4.12.2002), ve kterém byl v objektu OSCP navýšen poèet PS o 300 oproti limitu
dle vyhlášky è. 26/1999 Sb. HMP a to z dùvodu pokrytí nárokù na dopravu v klidu pro
objekt B1. V rámci objektu B1 nemìla být zøizována již žádná vlastní parkovací
místa. Podle pøedloženého oznámení má nyní narùst poèet PS o 77. To považuje
orgán ochrany ovzduší za nevhodné.
Dále orgán ochrany ovzduší zdùrazòuje, že základní podmínkou zprovoznìní novì
navrhovaných objektù na pankrácké pláni vèetnì objektu OSCP a dopravnì
navazujícího objektu OSDP je, že budou zprovoznìny až po kompletním dokonèení
navrhovaného dopravního systému pankrácké plánì, tj. po provedení 1. a 2. etapy
jejího dopravního øešení. Druhá etapa zahrnuje napojení na ulici 5. kvìtna (bypass),
úpravu ulice Na Pankráci a ulice Na Strži a rozšíøení ulice Hvìzdovy v její východní
èásti.
V pøedloženém oznámení je uveden pøístup na staveništì pomocí dvou vjezdù,
z ulice Pujmanové a Hvìzdovy, pøepravní trasy zaèínají na ulici Na Pankráci. Orgán
ochrany ovzduší pøipomíná, že doporuèující podmínku ve stanovisku EIA pro objekt
OSCP byla eliminace vjezdu a výjezdu ze staveništì do ulice Hvìzdovy. Tento
požadavek je nutno respektovat i pøi výstavbì objektu B1 a novì stanovenému
vjezdu a výjezdu (pravdìpodobnì
z ulice Na Pankráci) musí odpovídat stanovení
dopravních tras.
Orgán ochrany ovzduší v oznámení postrádá dùležitou informaci, týkající se zahájení
výstavby objektu OSDP až po dokonèení 1. etapy dopravního øešení pankrácké
plánì - vybudování kruhové køižovatky na ulicích Pujmanové/Hvìzdova
a na ulicích
Pujmanové/Milevská, svìtelné køižovatky ulic Milevské a Na Strži a rozšíøení ulice
Hvìzdovy v její západní èásti. Jedná se rovnìž o jednu z podmínek, která byla
souèástí stanoviska EIA objektu OSCP.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se konstatuje, že oznámení neobsahuje výpoèet
koeficientu zelenì (KZ). Z textu nevyplývá, jak bylo hodnot uvádìných v pøíloze
è.1.4 dosaženo.
Oznámení v pøedložené podobì nepostihuje dostateènì všechny významné aspekty
sledované z pohledu zákona è.114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v platném
znìní, a proto orgán ochrany pøírody požaduje informace o zámìru dále prohloubit,
aby bylo možné na podkladì zjištìných skuteèností adekvátnì vyhodnotit pøípadné
vlivy a navrhnout odpovídající opatøení.
Z hlediska ochrany vod se upozoròuje na povinnosti vyplývající ze zákona
è.254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (dále jen vodní zákon),
týkající se napø. projednání zámìru dle ust. § 15 a § 17 a odst. 1 písmo e) zákona u
pøíslušného vodoprávního úøadu, projednání osazení odluèovaèe tukù, zpùsobu
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odvodnìní nadzemních garáží se spoleèností Pražská vodohospodáøská spoleènost
a.s a Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Pøi stavbì budou vznikat vody deš•ové a prùsakové ve stavební jámì, které budou
jímány do kalových jímek a odtud po usazení èerpány do jednotné kanalizaèní
pøípojky. I pøi vypouštìní tìchto odpadních vod musí být dodrženy limity stanovené
pøedpisem "Kanalizaèní øád kanalizace pro veøejnou potøebu na území hlavního
mìsta Prahy v povodí Ústøedníèistírny odpadních vod Praha".
V oznámení není zmínìno vybavení objektu výtahy a náhradním zdrojem elektrické
energie (dieselagregát). V pøípadì použití hydraulických výtahù bude dno výtahové
šachty izolováno a konstruováno jako záchytná jímka pro pøípad úniku hydraulické
kapaliny. Vodoprávní úøad upozoròuje na povinnosti pøi zacházení se závadnými
látkami (ust. § 39 odst. 2 vodního zákona, zpracování a schválení plánu havarijních
opatøeníapod).
Obèanské sdružení Obèanská iniciativa Pankráce, Praha 4 (dále jen SOIP)
v úvodu vyjádøení sdìluje, že došlo ze strany autorù dokumentace ke dvìma
posunutím výkladu pojmù oproti zákonu o posuzování vlivù na životní prostøedí
(EIA). Bud' se jedná o opomenutí z neznalosti výkladu zákona, popø. situace na místì
samém, nebo jde o úèelové úmyslné posunutí pojmù s cílem dosáhnout kladného
výsledku v procesu EIA pro daný zámìr. Pøipomínky SOIP se týkají následujících
skuteèností:

.

EIA koncepce zástavby pankrácké plánì nebyla zpracována
V pøedkládaném oznámení je úèelovì a v rozporu se zákonem dokumentace EIA pro
zámìr OSCP (budova O - ECE Arkády) vydávána za dokumentaci EIA "Koncepce
zástavby pankrácké plánì", OS pøipomíná, dokumentace EIA pro OSCP svým
obsahem odpovídá pouze posuzovanému zámìru a v žádném pøípadì nepostihuje
všechny plánované budovy na pankrácké pláni.

.

Zámìr budovy B 1 není funkènì ani vìcnì samostatným zámìrem
Dokumentace EIA na budovu 81 je úèelovì a v rozporu se zákonem vydávána za
dokumentaci samostatného zámìru, aèkoliv budovy ECE Arkády - budova D a 81
mají spoleènou stìnu, v rámci této stìny jsou funkènì a provoznì propojeny
prùchody, resp. dveømi. Dále je využíván spoleèný zásobovací dvùr, spoleèné vjezdy
a výjezdy z objektù, vìtšina parkovací kapacity objektu 81 je umístìna v objektu
budovy D atd. Jedná se tedy ve skuteènosti o jeden zámìr, který je tøeba vyhodnotit
spoleènì a posoudit jeho celkový vliv na životní prostøedí pankrácké plánì. Každý
zámìr je možno rozdìlit na nìkolik dílèích èástí, které se samostatnì neprojeví
významným vlivem na okolí, aèkoliv jako celek mohou mít vliv významný. Jedná se o
ukázkový pøípadobcházení zákona pomocí tzv. "salámové metody".
SOIP zdùrazòuje, že další posouzení zámìru je nezbytné. Již v souèasné dobì jsou
v lokalitì pøekroèeny jak hlukové, tak imisní limity a další zvýšení zátìže je v tomto
území nepøípustné. Objemu nárùstu dopravní zátìže neodpovídají konstatace o
nepatrném vlivu zámìru na životní prostøedí a veøejné zdraví.
V úvodu oznámení je uvedeno, že nìkterá data jsou pøevzata z dokumentace EIA
pro OSCP (TEBODIN, r. 2002). Tato data jsou dnes již zastaralá a budou vyšší
minimálnì o 25 -50%.
Oznámení obecnì používá neplatných podkladù a nesprávných východisek, což je
dùvodem pro zpracování dokumentace EIA. Jako mylné je oznaèeno tvrzení autorù
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oznámení, že pøi projednávání zámìru OSCP byly také komplexnì zahrnuty a
posouzeny vlivy celkového øešení dopravy a byly nastaveny limity pøedmìtného
rozvoje území. V pøedložené dokumentaci pro OSCP rozhodnì nebyly zahrnuty
všechny pøedpokládané stavby na pankrácké pláni. I v nyní pøedkládaném oznámení
chybí zámìr vlastníkù pozemkù u ul. M. Pujmannové, rodiny Výborných, bytový dùm
u parku (ÈTV), administrativní centrum Na Strži a ul. 5. kvìtna, bytové a
administrativní stavby za Bauhausem atd.
Posouzení EIA provedené pro zámìr OSCP nemùže být prohlášeno za posouzení
EIA smìrodatné pro objekt B1. Pokud by mìly být stanoveny limity území, musela by
být zpracována EIA pro koncepci dostavby pankrácké plánì, což SOIP opakovanì
investorùm doporuèují. Investoøi si nyní svoji situaci uvìdomili a dodateènì se jeden
zvolený proces EIA snaží v jistém smyslu prohlásit za proces EIA celé oblasti
(nastavení limitù). Akceptování takového retroaktivního postupu je nezákonné.
Vyjádøení v nyní pøedkládaném oznámení pro OSDP ohlednì nedominantního vlivu
zámìru k výsledným celkovým negativním vlivùm na pankrácké pláni opìt dokládá
skuteènost, že se ani tento investor nezabývá souètem všech negativních vlivù,
kterému budou obyvatelé Pankráce po výstavbì všech staveb na pankrácké pláni
vystaveni.

Dále jsou uvedeny pøipomínky SOIP k rozptylové studii. V rozptylové studii jsou
použita zastaralá data, zabývá se pouze vyhodnocením pøíspìvkù od nìkolika
vybraných objektù (absence dalších 7 nových objektù v ul. Milevské, Na Strži,
Budìjovické s významnými dopady pro dopravu po místních komunikacích). Tyto
objekty nejsou vyhodnoceny v èitateli, ale jen ve jmenovateli podílu hodnoceného
zámìru na celkové zátìži. Zpracovatel v zásadì nehodnotí porovnání údajù
souèasnost - budoucnost, ale hodnotí podle pøíspìvku, resp. podílu na budoucí
zátìži. Rozptylová studie se dostateèným zpùsobem nezabývala tuhými èásticemi a
polétavým prachem v ovzduší (upozornìní na studii Èisté ovzduší pro Evropu z hlediska evropských mìst jsou nejhorší podmínky v Praze). Zpracovatel rozptylové
studie pro hodnocení nepoužil výsledky sèítání dopravy ÚDI z èervna 2006 a tím
dospìl ke zkresleným závìrùm.
Obdobné pøipomínky jsou uplatnìny k akustické studii. Pøi hodnocení je používáno
zastaralých údajù (nižších o 25 - 50%), a pøesto zpracovatel oznámení dospìl
k závìrùm, že celková úroveò hlukové zátìže v dotèené oblasti pro rok 2010
z hlediska možného vzniku zdravotních rizik se jeví jako støední až vysoká. Pøi
mìøení souèasné hladiny hluku bylo prokázáno pøekroèení limitù pro denní i noèní
dobu (63,5 dB ve dne, 52,8 dB v noci). Zpracovatel akustické studie pro hodnocení
nepoužil výsledky sèítání dopravy ÚDI z èervna 2006 a tím dospìl ke zkresleným
závìrùm. Zpracovatel akustické studie uvádí, že navržený zámìr zvýší hlukovou
zátìž cca o 1 dB. Pokud každá nová stavba na pankrácké pláni zpùsobí takovéto
zvýšení akustické zátìže, bude celková akustická zátìž mnohonásobnì vyšší, což je
dùvodem pro zpracování koncepce zástavby pankrácké plánì. Akustická zátìž na
pankrácké pláni je tak vysoká, že již není pouhým možným rizikem, ale je zdraví
poškozujícím faktorem. Výpoèet a pøedevším návrh øešení staré hlukové zátìže
neodpovídá platné zákonné úpravì, co se týká korekcí a øešení hluku ve
venkovním/vnitøním prostøedí.
Vypoètený podíl pøíspìvku imisí a podíl pøíspìvku hluku na celkové zátìži
neodpovídá podílu pøíspìvku obslužné dopravy na celkové zátìži - rozdíl se
pohybuje kolem 100%. Jaké je možné vysvìtlení pro tak zásadní rozdíl?
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Dále SOIP uvádí pøipomínky k vlivùm na zeleò. Praktická zkušenost dokládá, že
stromy, které byly v rámci EIA OSCP navrženy chránit a zachovat, byly v nedávné
dobì navrženy a odsouhlaseny k vykácení, a to s plánovanou náhradou mimo
dotèené území Pankráce. V praktickém dùsledku tedy hrozí kompletní vykácení celé
plochy pentagonu s následným umístìním "mobilní" zelenì v betonových stojanech.
SOIP nesouhlasí s dalším kácením zelenì a s náhradní výsadbou mimo území
pankrácké plánì.
Dále jsou uvedeny dùvody nesouhlasu s kácením:

.

Zámìr

se nachází dle ÚPn v regulovaném

území, kde musí být splnìny

stanovené limity a koeficienty. Navrhované množství zelenì jako náhrada
kácených døevin neodpovídá stanovenému koeficientu zelenì (dále jen KZ).

.

.
.

.

.
.

Stanovenou
finanèní
náhradu
pokácených
døevin
nadstandardními døevinami z dovozu (dražší, ale ménì -

nelze
naplnit
umožòuje více

plochy zastavìt).
Pøi pøerušení øízení odbor životního prostøedí a územního rozvoje MÈ Praha 4

pøesnì stanovil doplnìní pøedmìtné žádosti. Žadatel ale v rámci pøerušeného
øízenísnížil poèet alejových stromù z 13 ks na 8 ks, s èímž SOIP nesouhlasí.
Pøi rozhodování o kácení døevin nelze pøedjímat argumentaci žadatele, že
kácené døeviny nahradí na jiném místì pankrácké plánì, nebo• žádné
podrobné komplexní øešenízelenì pankrácké plánì nebylo na odbor životního
prostøedí a územního rozvoje MÈ Praha 4 pøedloženo a správní orgán
nemùže rozhodovat pouze na základì ústního sdìlení žadatele.
Pro kácení døevin neexistuje žádný právní dùvod, nebo• stavba nebyla dosud

projednána v územním øízení.Pokud by odbor životního prostøedí a územního
rozvoje MÈ Praha 4 rozhodovalo kácení bez projednání v územním øízení,
znamenalo by to, že rozhoduje bez skuteèné znalosti vìci, nebo• stavba se
mùže v prùbìhu øízení zmìnit (upozornìní na " Metodický pokyn týkající se
rozhodnutí orgánu ochrany pøírodydle § 88 odst. 1 zákona è.114/1992 Sb., o
ochranì pøírody a krajiny, v platném znìní, ve vztahu k § 126 stavebního
zákona).
Území plovoucí zelenì bylo stanoveno pøesnì kótami pøi územním øízení na
objekt OSCP - nový návrh s tím není v souladu (opìt aplikace "salámové"
metody postupného ukrajování z ploch zelenì).
Plocha plovoucí zelenì
má pøedstavovat souvislou plochu zelenì
o
definovaném tvaru - rozhodnì se nejedná o stávající park Družby a rozhodnì
se nejedná o kombinaci se zelení na stavebních konstrukcích. Pozemek è.
parc. 2840 není ve vlastnictví ani nájmu navrhovatele. Uvedený pozemek byl
podle názoru SOIP urèen k vybudování fitcentra a žádná zmìna jeho urèení
nebyla publikována. (opìt dùvod pro zpracování EIA pro koncepci dostavby
pankrácké plánì).

SOIP uplatnilo pøipomínky k dopravnímu øešení a kjeho vyhodnocení.
Byly použity chybné údaje ze studie ÚDI z února 2005, kde bylo použito sèítání
souèasného stavu za nepøíznivých meteorologických podmínek (nižší dopravní
zátìže). Z porovnání kartogramù ÚDI z roku 2002 a 2005 je zøejmé, že došlo ke
snížení intenzit dopravy o cca 20%, což není možno považovat za pravdivý závìr.
Naopak (viz napø. roèenka ÚDI) dopravní zatížení komunikací se na Pankráci i v celé
Praze zvyšuje. Souèasný stav roku 2005 nemùže být za žádných okolností nižší než
byl stav roku 2002, protože na pankrácké pláni i v ul. Budìjovické byly postaveny
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další velké objekty s dopravní obsluhou po komunikacích na Pankráci. Vzhledem
k tomu, že budoucí intenzity dopravy pro rok 2010 se odvozují od souèasného stavu
v roce 2005 (umìle sníženého o cca 20% oproti roku 2002) musí být oznámení
pøepracovánotak, aby odpovídalo skuteènému stavu vìci.
Dále se SOIP domnívá, že zpracovatelé oznámení zøejmì pracovali s intenzitami
dopravy
pro
stavbu
"Administrativní
objekt
A,B,C"
(è.j.P4/166265/05/0ST/MAPA/925),
kde je údaj o dopravních intenzitách z centra
pøes Pankrác o 3800 vozidel/24 hodin nižší oproti studii ÚDI z roku 2005 (tatáž
situace je i vopaèném smìru - s rozdílem 16 400 vozidel/24 hod.), což pøi
zohlednìní
chybných údajù kartogramù z ÚDI z roku 2005 (viz výše) nemùže
odpovídat skuteènosti.

Není øešenadoprava zamìstnancù do zamìstnání.
Jako pøepravní trasa v období výstavby je uvádìna ul. Milevská, pøièemž se
oznámení nezabývá kapacitností prùjezdu této komunikace (zùstane dvoupruhová),
ale všichni investoøi ji uvádìjí jako svou pøepravní trasu.
SOIP na všechny výše uvedené skuteènosti upozornil ÚDI. Namísto korekcí starých
studií je tøeba vycházet z oficiálního sèítání ÚDI èerven 2006. Pøedložené oznámení
je tøeba ve smyslu tohoto sèítání pøepracovat.

Dopravní øešení i jeho posouzení je opìt provedeno dílèím zpùsobem. V úvodu
zpracovatel oznámení konstatuje dosahování a pøekraèovánílimitních hodnot imisí a
hluku. Reflexe této skuteènosti se ale neobjevuje v odpovídajících závìrech. Další
zvýšení zátìže není pøípustné.
SOIP namítá, že v pøedloženém hodnocení chybí vyhodnocení variant. Zdùvodòující
text oznámení, týkající se výbìru varianty je stereotypním vyjádøením oznamovatele,
který se snaží zajistit maximální objem své stavby. Pøitom bylo možné vyhodnotit
rùzné varianty objektu výškovì i rozmìrovì.
Z pøedloženého oznámení není zøejmé urbanistické øešení Pankráckého námìstí. Po
umístìní objektu 81 nebude jasné, kde se bude nacházet Pankrácké námìstí.
Požadavek umístìní pankráckého námìstí je neoddiskutovatelnou souèástí dostavby
pankrácké plánì, které požadoval i ÚRM. Tuto situaci opìt SOIP považuje za
dùsledek nerealizování procesu EIA pro koncepci dostavby pankrácké plánì a za
dùsledek nevypracování podrobného regulaèního plánu.
V závìru vyjádøení SOIP shrnuje, že s pøedloženýmzámìrem nesouhlasí. Oznámení
je oznaèeno za neobjektivní, resp. nespolehlivé. Chyby v intenzitách dopravy jsou
natolik závažné, že je nutno oznámení pøepracovat vèetnì rozptylové a hlukové
studie.
Vyjádøení SOIP je oznaèeno za výslovnì nesouhlasné ve smyslu § 7 odst. 4
zákona. SOIP požaduje dopracování dokumentace ve smyslu výše uvedených
pøipomínek.
Ve smyslu § 7 odst. 5 zákona SOIP požaduje uložit oznamovateli zpracování
skuteèných variant zámìru.
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Je známo, že zámìr vyvolal nesouhlas místních obyvatel, a proto je SOIP
pøesvìdèeno, že zámìr je nutno podrobit dalším fázím procesu EIA a veøejnému
projednání.
K vyjádøení SOIP se pøipojuje obèanské sdružení Pankrácká spoleènost,
podává stejné námitky.

které

Totožné vyjádøeníjako SOIP podává obèanské sdružení ARNIKA.
Obèanské sdružení Ateller pro životní prostøedí uvádí, že se ztotožòuje
s vyjádøením SOIP, podporuje jej a plnì si jej osvojuje.
Je nezbytné posuzovat pankráckou pláò v jejím celku, a tedy jednotlivé zámìry
v jejich vzájemném kontextu tak, aby bylo možno spolehlivì projednat celkovou
navrhovanou zátìž území, zejména dopravní obsluhu všech zamýšlených staveb a
zámìrù. Pøedevším je nutné posoudit ve vzájemné úzké souvislosti budovu O Arkády Pankrác a budovu 81, tyto zámìry spolu funkènì i stavebnì-technicky velmi
úzce souvisejí. Je nutné zamezit úèelové fragmentaci využití pankrácké plánì a
prosadit celkovou koncepci jejího využití pøíznivouživotnímu prostøedí a nezhoršující
životní podmínky v bezprostøednì sousedících obytných územích. Je tøeba zajistit,
aby vstupní data o souèasném i pøedpokládanémvývoji zatížení území byla aktuální,
a tedy v souladu se základní zásadou materiální pravdy podle zákona.
V závìru vyjádøení OS zdùrazòuje, že je nutné projednat zámìr v kontextu
souvisejících zámìrù v celé proceduøeEIA.
Pøíslušný úøad zhodnotil jednotlivá vyjádøení a konstatuje, že v obdržených
vyjádøeních je uplatnìn požadavek na posuzování podle zákona è.100/2001 Sb., o
posuzování vlivù na životní prostøedí, v platném znìní ve vyjádøení veøejnosti a
mìstské èásti Praha 4. Vyjádøení veøejnosti jsou koncipována jako nesouhlasná s
poukazem na nekomplexnost hodnocení, pøedevším z hlediska dopravy, ovzduší a
hluku a následného vlivu na veøejné zdraví. Pøipomínky jsou rovnìž uplatnìny
k problematice zelenì a naplnìní koeficientù míry využití území.
Pøipomínkyz ostatních vyjádøení se týkají pøedevším problematiky hluku (specifikace
protihlukových opatøení), problematiky ovzduší (navýšení poètu parkovacích míst
oproti døíve deklarovanému využití objektu, výstavba a zprovoznìní objektu
v návaznosti na realizaci stavby "Dopravní øešení pankrácké plánì", podmínky pro
fázi výstavby zámìru, problematiky zelenì (absence výpoètù míry využití území).
Metodika hodnocení vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví nebyla v tìchto
vyjádøeních rozporována. Další pøipomínky se pak týkají další projektové pøípravy
stavby a povinností vyplývajících z jednotlivých složkových zákonù na ochranu
životního prostøedía veøejnézdraví.
Pøíslušný úøad po prostudování oznámení a pøipomínek k nìmu uplatnìných požádal
zástupce oznamovatele a zpracovatele oznámení o poskytnutí doplòujících informací
k zámìru ještì pøed vydáním závìru zjiš•ovacího øízení.

Doplòující informace se týkaly jednotlivých pøipomínek z vyjádøení k oznámení
posuzovaného zámìru a vyplývají z nich následující skuteènosti:
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doprava

K pøipomínce ohlednì
rozsahu indukované dopravy
a poètu navrhovaných
parkovacích stání zástupce oznamovatele uvedl, že na základì provìøení potøeb
zámìrù OSCP (budova O) a OSDP (budova B1) lze redukovat poèet PS v budovì
B 1 na 34 PS oproti pùvodnì navrhovanému poètu 77 PS. Po provedené revizi
potøeba objektu O v souèasné dobì èiní 692 PS, potøeba objektu B1 335 PS.
Celkový poèet PS pak tedy
èiní 1027 PS a je témìø shodný s poètem PS,
projednávaným v proces!,J EIA pro OSCP (1025 PS). Rovnìž tak z hlediska
obrátkovosti nedochází k navýšení pohybù dopravních prostøedkù. V procesu EIA
pro OSCP bylo poèítáno s obrátkovostí 3,73, tj. 3827 pohybù i pro èást objektu B1.
Potøeba objektu B1 je nyní nižší, s obrátkovostí 3,20. To znamená, že celkový poèet
pohybù je nevýznamnì nižší (o 171). K urèitým zmìnám by jistì došlo pøi porovnání
nárokù zásobovacích vozidel, a tyto zmìny by pùsobily v neprospìch stávajícího
využití objektu. V rozptylové studii (souèást oznámení posuzovaného zámìru) byly
ale nároky na zásobování zahrnuty a projevily se tak v pøíspìvcích posuzovaného
zámìru.

K pøipomínce ohlednì dopravní zatíženosti ul. Na Pankráci po vybudování
kolektorové komunikace pøi ul. 5. kvìtna bylo zástupcem oznamovatele vysvìtleno,
že cílem stavby "Dopravní øešení pankrácké plánì" je komplexní øešení dopravní
situace v území tzv. pentagonu, zkapacitnìní stávající komunikaèní sítì a posílení
napojení této oblasti na komunikaci 5. kvìtna. Souèástí této stavby je mimo tzv.
bypassu (soubìžná komunikace s ul. 5. kvìtna) i zkapacitnìní køižovatek Na
Pankráci/Hvìzdova, Na Pankráci/Na Strži, Na Strži/Milevská, Milevská/Pujmanové,
Pujmanové/Hvìzdova. Toto dopravní øešení reaguje jak na souèasnou situaci, tak
na požadavek budoucího rozvoje lokality. V rámci této akce dojde rovnìž
k vybudování nových signalizovaných pøechodù pro chodce. Redukovaný støední
dìlící pás, který sloužil doposud jako parkovací plochy bude osázen zelení.

K pochybnosti zda navrhovaný zámìr nebude mít negativní vliv na pøípadné

obnovení tramvajového provozu ve stopì Na Pankráci - Budìjovická oznamovatel
sdìlil, že navrhovaný zámìr nezasahuje do komunikace Na Pankráci a obnovení
tramvajové trati neohrožuje. Situování zeleného pásu v ul. Na Pankráci a šíøkové
uspoøádánívozovky a trasování obrubníkù nejsou pøedmìtem oznámení ani souèástí
zámìru. Zámìr zasahuje pouze do plochy chodníku nad vestibulem stanice a tunely
metra. Pøi další projektové pøípravì zámìru stavby bude respektována skuteènost
pøípadné možnosti prodloužení tramvajové trati.
K pøipomínkám ohlednì chybnì použitých dopravních intenzit na komunikaèní síti
pankrácké plánì lze konstatovat, že v pøedložené rozptylové studii (souèást
oznámení) bylo vysvìtleno, jakým zpùsobem jsou do výpoètù zahrnuty intenzity
dopravy. Pro hodnocení výchozí situace v roce 2010 byly použity údaje o intenzitách
dopravy zpracované modelem Ústavu dopravního inženýrství Praha (dále jen ÚOI).
Tento model byl vypracován na základì dopravních a dopravnì-sociologických
prùzkumù v letech 1995 - 2005. Model zohledòuje demografický vývoj,
pøedpokládaný objem tranzitních jízd na kapacitních komunikacích, jízdy návštìvníkù
hl. m. Prahy, dojíždìní z okolního regionu. Do roku 2010 se pøedpokládá významný
nárùst poètu parkovacích míst na pankrácké pláni vlivem výstavby nových objektù.
Tyto zdroje a cíle dopravy v øešeném území byly do modelu dopravy zahrnuty buï
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konkrétními údaji realizovaných nebo plánovaných zámìrù jednotlivých investorù
anebo byly stanoveny na základì funkce využitelnosti dle funkèních ploch ÚPn.
Tímto zpùsobem je zajištìna úplnost zahrnutí jednotlivých zámìrù do výpoètù. ÚPn
rovnìž pøedpokládávýstavbu v horizontu roku 2010 pro nadøazenou komunikaèní sí•
(napø. èásti Silnièního okruhu kolem Prahy, Mìstský okruh Pelc - Tyrolka,
Vysoèanská radiála). Vzhledem k tomu, že v souèasné dobì je zøejmé, že
v èasovém horizontu roku 2010 nebudou všechny v ÚPn plánované komunikace
realizovány, intenzity dopravy na hlavních komunikacích HMP budou tedy vyšší
oproti pøedpokladùm ÚPn. Proto tedy pro následné výpoèty byly použity intenzity
dopravy zpracované ÚDI, které poèítají s objemem dopravy pro rok 2010, rozložené
ale na dopravní síti shodné se sítí souèasného stavu. Tímto pøístupemje zajištìno,
že je uvažován nejhorší možný stav, v nìmž jsou modelované intenzity dopravy
horním údajem skuteèných intenzit v roce 2010. Následná hodnocení vlivù na
ovzduší a hluk jsou pøi zohlednìní tohoto postupu pak provádìna na stranì
bezpeènosti.
Pochybnost o správnosti použitých intenzit dopravy byla zøejmì odvozena od
termínu zpracování pøílohy è. 4.1 v rozptylové studii oznámení zámìru, v jejímž
kartogramu je uveden termín zpracování únor 2005. Pøíslušnému úøadu i SOIP je
známa skuteènost, že v rámci dopisu ÚDI è.j. 130/964/05!Ti ze dne 9.11.2005 a
komentáøe ÚDI kvyjádøení SOIP 130/1159/05-Km ze dne 23.12.2005 (viz závìr
zjiš•ovacího øízeníjiného zámìru na pankrácké pláni - EPOQUE - hotel) byla urèitá
pochybnost ohlednì údajù o stávajících intenzitách dopravy pro únor 2005 vyslovena
a údaje prezentované v úkole ÚDI è. 05-130-H5 byly oznaèeny jako údaje o
stávajících intenzitách dopravy nacházející se na spodní hranici rozptylu hodnot
dopravních intenzit. Ve výše zmiòovaném dopisu ÚDI bylo rovnìž vysvìtleno, že
údaje o stávajících intenzitách neslouží k pøímému odvození výhledových intenzit,
které jsou odvozovány dopravním modelem (viz výše) a už vùbec neslouží
k odvození zdrojové a cílové dopravy z pøipravované výstavby (a• už pøedmìtného
zámìru èi plánované výstavby).
Oznamovatel pøedložil dopis ÚDI è.j.130/601/07/km-1791 ze dne 25. 11. 2007
s komentáøem k dopravnìinženýrským údajùm o intenzitách automobilové dopravy
na pankrácké pláni. V rámci tohoto materiálu byly mimo jiné pøedloženy kartogramy
úkolu 05-130-H5, bøezen 2007 s uvedením údajù dopravních intenzit stávajícího
stavu "jaro 2006 (hodnoty odvozené z dopravních prùzkumù)" a roku 2010 - stávající
komunikaèní sí• s kompletní náplní území, poskytnuté pro úèely EIA zámìru OSDP.
Pøedmìtem objednávky bylo dle ÚDI poskytnutí aktuálních dostupných údajù o
intenzitách automobilové dopravy pro EIA zámìru OSDP.
Vzhledem ke komentáøipøedchozíhoodstavce není zøejmé, proè do rozptylové studie
oznámení byla tedy pøiložena pøílohaÈ. 4.1 s kartogramem dopravních intenzit (únor
2005). Proto pøíslušný úøad provedl porovnání kartogramù dopravních intenzit pro
rok 2010 - stávající komunikaèní sí• - kompletní náplò území v pøíloze è. 4.1 (termín
zpracování únor 2005) a kartogram úkolu ÚDI 05-130-H5 (termín zpracování bøezen
2007) a zjistil, že údaje o dopravních intenzitách jsou totožné, s výkyvem do 100
vozidel/24 hodin, což z hlediska hodnocení vlivù na životní prostøedí je
bezvýznamné.
V rozptylové studii oznámení nebyl pøiložen kartogram dopravních intenzit stávající
dopravy, ale z porovnání údajù stávajících intenzit dopravy roku 2005 - pøepoètený
prùzkum èerven 2005 (viz dopis ÚDI è.j. 130/964/05-Km ze dne 23.12.2005 a dopis
ÚDI è.j. 130/964/05!Ti ze dne 9.11.2005) a stávajícího stavu "jaro 2006 - hodnoty
odvozené z dopravních prùzkumù (viz Pøíloha è. 2.1. dopisu ÚDI è.j.130/601/07/kmSídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha
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1791 ze dne 25. 11. 2007) jsou napø. hodnoty dopravních intenzit v ul. Na Pankráci
(úsek Hvìzdova/Na Strži) i na ostatních komunikacích totožné.
Výše uvedený podrobný komentáø svìdèí o tom, že pøíslušný úøad vzhledem
k námitkám OS ohlednì pøipomínek k použitým dopravním intenzitám a následnému
zpochybòování celého hodnocení vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví vìnuje
této problematice zvýšenou pozornost a v rámci vypoøádání pøípomínek' SOIP a
ostatních obèanských sdružení diskutoval s ÚDI vypovídací schopnost jednotlivých
dopravnìinženýrských
podkladù. ÚDI hodnotí každý prognostický výpoèet provedený
v rámci celomìstského
dopravního modelu s urèitým èasovým odstupem jako
jedineèný
svými vstupními
pøedpoklady, alternativními
pøedpoklady rozvoje
komunikaèní sítì i skuteènì realizovanou náplní území. Rozdíly intenzit dopravy ve
výši 10-15% jsou na hranici prognosticky signifikantních rozdílù.
V rámci hodnocení vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví nelze ale využít jiné
praxe pro získání údajù o dopravì, využití údajù ÚDI nebo ÚRM je v rámci procesù
EIA vyžadováno orgány HMP, OOP MHMP. Rovnìž tak oprávnìné osoby EIA pro
posuzování zámìrù považují tyto údaje za jedinou možnou a metodicky správnou
praxi v rámci procesu EIA.

K neøešení dopravy zamìstnancù a zpùsobu zabezpeèení pìší dopravy v návaznosti
na metroa staniciautobusùbylo zástupcem oznamovatele sdìleno, že stavba je
situována v území dostupném mìstskou hromadnou dopravou. Hlavní dopravní
vazbu plní metro trasa C, výhledovì trasa D s pøestupní stanicí Pankrác. Suterénní
prostory OSDP budou pøímo napojeny na vestibul trasy metra C. V budoucnu se
plánuje propojení pøímo se stanicí metra D a s podchodem pod ulicí Na Pankráci.
Dále bude realizovaný krytý prùchod arkádou umístìnou podél objektu v obou ulicích
jako veøejná komunikaèní plocha terminálu MHD (autobusy MHD).

Podmínkyohlednì staveništnídopravyjsou respektoványv dokumentacipro územní
øízení.Dopravníobsluha stavby bude užívat vjezd do staveništì z ul. Na Pankrácis
jednosmìrným vjezdem od ul. Hvìzdova a s odjezdem do ul. Na Pankráci a
následnì na ul. 5. kvìtna. Z ul. Hvìzdova nebude realizován vjezd na stavbu.
Zahájení výstavby musí být zahájeno až po dokonèení1. etapy výstavby pankrácké
plánì - vybudování kruhové køižovatky na ul. Pujmanové/Hvìzdova,
Pujmanové/Milevská,svìtelné køižovatkyul. Milevská/Na Strži a rozšíøení ul.
Hvìzdova v její západníèásti.
Zprovoznìní objektu je možné až po kompletním dokonèení navrhovaného
dopravníhosystémupankrácképlánì.
Tyto podmínky musí být bezpodmíneènì dodrženy pøi další projektové pøípravì
stavby i její realizaci.
Ovzduší
Pro hodnocení vlivù zámìru na ovzduší byla v rámci oznámení zpracována
rozptylová studie, která vyhodnocovala pøíspìvky zámìru u jednotlivých škodlivin
(NO2, PM10, benzen) pro rok 2010 pro období výstavby i provozu. V modelových
výpoètech bylo zahrnuto imisní pozadí území, u prašných èástic PM 10 byla zahrnuta
i sekundární prašnost z dopravních zdrojù, pro období výstavby byla odhadnuta i
sekundární prašnost z nedopravních zdrojù. Jako podklad pro výpoèty rozptylové
studie byly použity nejaktuálnìjší údaje o dopravních intenzitách na pankrácké pláni
(viz výše - vypoøádání k problematice dopravy) se zohlednìním dopravních nárokù
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stávajících i pøipravovaných zámìrù na pankrácké pláni a v jejím okolí a se
zohlednìním pøípadné nerealizace dopravních staveb, které by pøinesly snížení
dopravní zátìže na pankrácké pláni (hodnocení provázeno na stranì bezpeènosti).
Vliv zámìru na ovzduší byl vyhodnocen jako akceptovatelný, s tím, že je nutno
patøiènou pozornost vìnovat opatøením pro minimalizaci prašnosti v období výstavby.
V rámci oznámení bylo rovnìž autorizovanou osobou provedeno vyhodnocení vlivu
provozu na veøejné zdraví. Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že ve stavu pøed
výstavbou lze oèekávat mírnì zvýšené riziko z akutní expozice NO2, vlivem uvedení
zámìru
do provozu dojde jen k velmi malým zmìnám
tohoto rizika. Míra
karcinogenního rizika pøi stávající koncentraci benzenu je pøijatelná, po zprovoznìní
objektu bude na velmi nízké úrovni. U suspendovaných èástic PM 10 lze pøed
výstavbou objektu oèekávat nízké zdravotní riziko, po zprovoznìní objektu velmi
nízké riziko nárùstu bronchitického onemocnìní. Vyhodnocení zdravotních rizik bylo
provedeno na podkladì aktualizovaných údajù WHO z roku 2006, kde došlo
k zpøísnìní hodnot napø. v oblasti úèinkù prachových èástic na zdraví obyvatel.
K vlastní metodice hodnocení vlivù na ovzduší a veøejné zdraví neuplatnil pøipomínky
orgán ochrany ovzduší, ani orgán ochrany veøejného zdraví. Rovnìž tak dotèené
samosprávné celky neuplatnily pøipomínky k provedenému zhodnocení vlivù na
ovzduší. Tyto orgány ale s ohledem na stávající podmínky v území uplatnili
pøipomínky pro další projektovou pøípravu stavby (pro období výstavby i provozu) tak,
aby byla minimalizována následná zátìž území.

Rozsáhlé pøipomínky k vlastnímu hodnocení vlivù na ovzduší uplatnili zástupci
veøejnosti s požadavky na pøepracování rozptylové studie. Jednalo se pøedevším o
použití neaktuálních a nesprávných údajù o dopravních zátìžích lokality.
V rámci zjiš•ovacího øízení provìøil pøíslušný úøad použité dopravní údaje (viz
vypoøádání pøipomínek k problematice dopravy) a konstatuje, že použité dopravní
údaje jsou odpovídající pro vyhodnocení vlivù na ovzduší a vlastní vyhodnocení
odpovídá obecnì metodicky správné praxi pøi hodnoceních v procesu EIA. Všechna
data pro výpoèty v rozptylové studii byla aktualizována a odpovídají posledním
známým prognózám vývoje intenzit a skladby dopravy, vèetnì imisního pozadí
v zájmovém zemí. Použité intenzity dopravy odpovídají nejnovìjším odhadùm
intenzit dopravy v roce 2010 na pankrácké pláni. Rozptylová studie se zabývá
vyhodnocením pøíspìvku zámìru na pozadí všech zdrojù zneèiš•ování ovzduší na
území hlavního mìsta Prahy vèetnì pøenosu z mimopražských zdrojù, a tím je
zajištìno vyhodnocení kumulativních vlivù v území.

K požadavku ochrany obyvatel v období výstavbyje bezpodmíneènì nutné zajistit
dostateèná opatøení pro minimalizaci prašnosti v období výstavby a dùslednì
kontrolovatjejich plnìní. Tato opatøenímusí být promítnutado požadavkùsprávních
orgánù pøidalší projektovépøípravìstavby.

.

Hluk

Pro vyhodnocení vlivù na hluk bylo provedeno 24hodinové mìøení stávající akustické
zátìže (meteorologem II. stupnì pro oblast mìøení hluku) a byla zpracována hluková
studie pro období výstavby i provozu zámìru. Z provedených výpoètù vyplývá, že
v lokalitì jsou již v souèasné dobì pøekraèovány limitní hodnoty hluku a realizací
zámìru dojde k dalšímu navýšení hlukové zátìže (do hodnoty 1,2 dB). Orgán
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ochrany veøejného zdraví nepovažoval vyhodnocení hlukové zátìže v oznámení za
komplexní vzhledem k nejednoznaèné specifikaci protihlukových opatøení.
Zástupce oznamovatele pøedal pøíslušnému úøadu vyjádøení k situaci ve vìci
provádìných
protihlukových
opatøení v rámci tzv. pentagonu. Z pøedloženého
podkladu vyplývá, že prostøednictvím firmy EKZ Tschechien 4 Immobiliengesellschaft
s.r.o. jsou a budou provádìna protihluková opatøení - výmìna oken u obytných
budov, které by byly po dokonèení navrhovaných staveb v území pentagonu
zasaženy nadlimitním hlukem. Èást opatøení je již hotova, zbývající èást bude
dokonèena v prùbìhu pøíštího roku, nejpozdìji k termínu otevøení stavby OSCP (30.
10. 2008). Dokonèení tìchto opatøení je podmínkou kolaudace objektu OSCP.
Rozsah opatøení byl stanoven orgánem ochrany veøejného zdraví na základì
provedených
dlouhodobých
mìøení, provedených
simulací s výhledem,
který
zahrnoval otevøení všech objektù v území a dopravy, kterou tyto objekty vyvolají.
Technické parametry vymìòovaných oken jsou navrženy tak, aby s rezervou zajistily
dostateèný hlukový útlum a zároveò požadovanou výmìnu vzduchu v chránìných
prostorech.
K výmìnì oken již došlo v ul. Plamínkové è.p. 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562,
1563, 1564, 1565 a v ul. Hvìzdova 1566, 1567, 1568.
V prùbìhu roku 2008 dojde k výmìnì oken v ul. Pujmanové è.p. 877, 878, 879, 880,
881,882, Milevská è.p. 1105, 1112, 1113, 1120, 1193 a Hvìzdova è.p. 1280, 1281,
1282,1259,1322,870.
Realizace posuzovaného zámìru tedy nevyvolá požadavek na další protihluková
opatøení na fasádách okolních objektù.

K pøipomínce øešení ochrany pøed hlukem vlastních chránìných prostor bylo
zástupcem oznamovatele sdìleno, že øešení ochrany pøed hlukem vlastních
chránìných prostor bude øešeno v další fázi projektové pøípravy stavby tak, aby
nebyly pøekroèenyhygienické limity.
K doporuèení kontroly výpoètu poklesu imisních hladin hluku s výškou pater budovy
bylo zpracovatelem oznámení vysvìtleno, že pokles pøíspìvkù s výškou je dán
zejména odrazem hluku od nové budovy, který je nejvýznamnìjší v nižších patrech,
nad støechou nového objektu již k odrazu nedochází.

K požadavku pøepracováníhlukové studie z dùvodu použití neaktuálních a
nesprávných údajù lze uvést, že pro vypoøádánítéto pøipomínkyplatí obdobný
komentáø,uvedenývýše v problematicedopravya ovzduší.
K pøipomínce ohlednì korekcí na starou hlukovou zátìž bylo zpracovatelem
oznámení sdìleno, že pro výpoèty roku 2010 nebyla korekce na starou hlukovou
zátìž použita, byly uvažovány limity hluku, platné pro hluk z dopravy v okolí hlavních
komunikací (60 dB ve dne, 50 dB v noci). V oznámení byla konstatována danost
nadmìrného hlukového zatížení a nutnosti realizace protihlukových opatøení.

K nejasnostem ve výpoètu "pøíspìvku" zámìru z hlediska hluku a imisí ve vazbì
k podílu obslužné dopravy bylo zpracovatelemoznámenívysvìtleno, že rozdílyjsou
zpùsobeny odlišným fyzikálním charakterem používaných velièin. Nelze jednoduše
porovnávat podíly dopravy a podíly imisí, resp. hluku. Hladiny hluku nejsou
velièinami lineárními, ale logaritmickými. Z hlediska imisních koncentrací je nutné si
uvìdomit, že v rámci rozptylové studie jsou hodnoceny i jiné zdroje emisí, než
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liniové. V kontextu celkových dopravních intenzit jsou pøíspìvky vyvolané realizací
zámìru minimální, a z toho vyplývají i minimální pøíspìvky z hlediska produkovaných

emisí a následné imisní zátìže.
K požadavkùm dostateèné protihlukové ochrany v období výstavby bylo zástupcem
oznamovatele a zpracovatelem oznámení doplnìno, že kromì realizace
protihlukovýchopatøenína fasádách okolních chránìných objektù jsou navrženy
protihlukové zábrany. Tuto funkci bude v ul. Na Pankráci tvoøit plnostìnné oplocení
staveništì do výšky staveništní plošiny v úrovni 2. NP, na které bude umístìno
zaøízení staveništì (staveništní buòky). Protihlukovou zábranu v ul. Hvìzdovì bude
plnit plnostìnné oplocení staveništì do výšky 4 m a dále po obvodu staveništì do 2
m. Parametry protihlukových zábran budou podrobnìji provìøovány a projednávány
s orgánem ochrany veøejného zdraví v rámci další projektové pøípravystavby.

.

Zeleò

Ve vyjádøeních k oznámení bylo upozornìno na absenci výpoètu míry využití území
v ploše zámìru i v ploše celého "pentagonu" a na nutnost zajištìní doplnìní chybìjící
zelenì v urbanistické struktuøe pankrácké plánì.
V rámci oznámení zámìru byl pøedložen výpoèet koeficientu zelenì (dále jen KZ) na
ploše OSDP s tím, že chybìjící plocha zelenì pro naplnìní KZ bude realizována na
pozemku è. parc. 2840, k. ú. Nusle. Tento pozemek ale není ve vlastnictví
oznamovatele Oe ve vlastnictví HMP) a pro naplnìní tohoto pøedpokladu by bylo
tøeba dosáhnout prodeje, pronájmu nebo jiného zpùsobu poskytnutí pozemku
k výsadbì zelenì.
V prùbìhu zjiš•ovacího øízení došlo ve spolupráci se spoleèností ECM (developerem
vìtšiny projektù na území "pentagonu") k pøehodnocení prùkazu KZ u jednotlivých
projektù a zároveò prùkazu KZ pro celou rozvojovou plochu. Materiál s výpoèty,
dokládající soulad s územnì plánovací dokumentací (dále jen materiál) pro funkèní
plochu SMJ - smíšená mìstského jádra na území "pentagonu" (vymezení ulicemi
Hvìzdova, Na Pankráci, Na Strži, Milevská, Pujmanové). zpracoval architektonický
ateliér arch. Radana Hubièky v øíjnu 2007 a dle informací oznamovatele byl tento
materiál pøedán stavebnímu úøadu MÈ Praha 4 jako stìžejní materiál, s kterým bude
stavební úøad v rámci jednotlivých projektù v území "pentagonu" pracovat.
Na výše uvedené funkèní ploše SMJ je stanovena její èást jako rozvojová plocha
s regulativem míry využití území I a symbolem ZP (souvislá parková plocha o
celkové výmìøe 1600 m2).
Z pøedloženého materiálu vyplývá, že požadovaný KZ pro plochu zámìru OSDP
bude dosažen výsadbou 6 ks stromù se støední korunou pøi ul. Hvìzdova a výsadbou
ostatní zelenì ( tato èást èiní 465 m2) a chybìjící plocha zelenì pro naplnìní KZ
(805 m2) bude realizována na pozemku è. parc. 2853/5, k.ú. Nusle, který je ve
vlastnictví spoleènosti LANCASTER a.s. a pøísluší k projektu Epoque Pankrác. U
projektu Epoque Pankrác (bytový dùm a hotel) je navrženo o 1009 m2 zelenì na
terénu více oproti povinné ploše. Plocha území staveb Epoque èiní 16 197 m2 , KZ
pro podlažnost 8 a více je 0,35. Povinná plocha zelenì na terénu má èinit 4 252 m2,
navrhovaná plocha èiní 5 261 m2. Po odeètu plochy 805 m2 bude dosažený koeficient
zelenì èinit 0,43.
Oznamovatel pøedložil souhlas spoleènosti EPOQUE-LANCASTER
a.s. s tím, že
pøedmìtná èást pozemku bude v prùbìhu územního rozhodnutí použita k prùkazu
plnìní KZ a následné realizaci této zelenì v rámci zámìru OSDP.
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Pøi další projektové pøípravy stavby bude bezpodmíneènì
nutné, aby byly výše
uvedené danosti promítnuty do projektu vegetaèních úprav OSDP a v rámci
následných øízení bylo dùslednì pøíslušným orgánem ochrany pøírody a stavebním
úøadem vyžadováno naplnìní KZ.
Ze závìru pøedloženého materiálu (viz výše) vyplývá, že všechny umístìné a
navrhované stavby na rozvojové ploše plní požadavky dané ÚPn vèetnì póžadavku
na pomìr ploch zelenì na terénu a zelenì ostatní. Monofunkèní plocha zelenì souvislá parková plocha o ploše 1 600 m2 (pøi pomìru stran maximálnì 1 :2) byla
èásteènì
umístìna
rozhodnutím o umístìní
stavby pro OSCP è.j. MHMP50470/2004/0ST/Bd ze dne 30. 6. 2005, a potvrzujícím rozhodnutím Ministerstva pro
místní rozvoj è.j. 36144/2005-63/0-2634/05
ze dne 10. 2. 2006 pomìrným dílem
1150 m2. Zbylá èást pa rkové plochy je umís•ována na èásti parkové plochy pøi její
východní hranici. Na pozemek stavby OSDP nezasahuje ani umístìná èást parkové
plochy, ani plocha navrhovaná.
Dle sdìlení oznamovatele lze ohlednì koneèné úpravy parteru prostoru "pentagonu"
pøedpokládat, že doplòující plochy v oblasti pentagonu, neøešené jednotlivými
vlastníky pozemku budou øešeny pøi spolupráci jednotlivých investorù v oblasti
"pentagonu" v rámci samostatného územního rozhodnutí tak, aby byly respektovány
výše uvedené danosti a doplnìna jednolitá celistvost a funkènost zelenì v oblasti
pankrácké plánì.

K nesouhlasu s kácením døevin na ploše OSDP oznamovatel uvedl, že v ploše
záboru stavby se nacházejí 3 ks støednì vzrostlých Acer pseudoplatanus - javor
klen. Jedná se o døeviny náletového pùvodu, stáøí cca 25 - 30 let. Hodnota døevin
v celkovém vyjádøení je po stránce kvalitativní mírnì až støednì zhoršená,
sadovnická hodnota prùmìrná. Žádné další døeviny se z dùvodu nedávných
terénních a stavebních úprav, jakož i probíhající výstavbì na sousedních pozemcích
nenacházejí. Náhradou za kácenou zeleò je navržena výsadba 6 ks stromù podél ul.
Hvìzdova - pokraèování stromoøadí u budovy O a realizace zelenì o ploše 805 m2
na pozemku è. parc. 2853/5, k. Ú. Nusle (viz výše).

.

Ostatní

K pøipomínce, že v pøedloženém oznámení je úèelovì a v rozporu se zákonem
vydávána dokumentace EIA pro OSCP za dokumentaci EIA pro koncepci zástavby
pankrácké plánì pøíslušný úøad a zpracovatel oznámení sdìlují, že proces EIA pro
zámìr OSCP byl vždy považován za svébytné hodnocení jednoho konkrétního
zámìru (tzv. projektová EIA), posuzovaného v daném èasovém období na pankrácké
pláni. Proces EIA pro OSCP byl zakonèen vydáním souhlasného stanoviska o
hodnocení vlivù na životní prostøedí s øadou doporuèujících podmínek pro další
projektovou pøípravu stavby. Vzhledem k principu hodnocení v rámci procesu EIA se
samozøejmì nìkteré podmínky týkají nejenom vlastní plochy zámìru, nýbrž i širšího
území pankrácké plánì vèetnì koordinace s nìkterými dalšími aktivitami
probíhajícími na pankrácké pláni (napø. koordinace se stavbou "Dopravní øešení
pankrácké plánì"). Tento pøístup samozøejmì nezakládá dùvod k tomu, aby
projektová EIA jednoho zámìru byla prohlášena za dokumentaci EIA pro koncepci
dostavby pankrácké plánì.
K pøipomínce nutnosti spoleèného posouzení EIA pro zámìr OSCP a OSDP a
ohlednì použití tzv. "salámové" metody pøi hodnocení zámìru pøíslušný úøad uvádí,
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že v nyní pøedloženém oznámení je použito obvyklých metodických postupù
projektové EIA. To znamená, že v daném území jsou hodnoceny jednak parametry
jednotlivých složek životního prostøedí jako tzv. pozadí zámìru (do tohoto pozadí
jsou zaèlenìny kromì staveb stávajících i stavby pøipravované v území - viz výše vypoøádání pøipomínek v oblasti doprava, ovzduší, hluk) a vlastní pøírùstky
jednotlivých parametrù. Na základì tìchto hodnocení je pak posuzována
významnost vlivù na životní prostøedí a veøejné zdraví a hodnocena ekologická
únosnost území a navrhovány doporuèující podmínky pro minimalizaci a kompenzaci
vlivù pro pøípadnou výstavbu a provoz daného zámìru. Tímto postupem hodnocení
je zajištìno posouzení synergických úèinkù negativních vlivù v jejich vzájemném
kontextu, kterým budou obyvatelé dané lokality v pøípadì realizace zámìru
vystaveni.
Pøi posuzování zámìru OSDP jsou tedy vlivy z provozu zámìru OSCP zahrnuty
v tzv. "pozadí" zámìru a jako pøírùstkyzámìru OSDP jsou zahrnuty vlivy výstavby a
provozu samotného OSDP. Tento pøístup lze zvolit i v pøípadì, že oba zámìry spolu
stavebnì i provoznì souvisí. Tak je tomu právì v tomto pøípadì a pøedložené
oznámení s touto daností oznámení pracuje. Dùležité bylo, že do celkového
hodnocení byly zahrnuty oba zámìry. Provádìt nyní jeden proces EIA pro zámìr
OSCP a OSDP není možné ani s ohledem na skuteènost, že pro zámìr OSCP je
vydáno pravomocné rozhodnutí o umístìní stavby. Jedním ze základních principù
posuzování vlivù na životní prostøedía veøejnézdraví je preventivní charakter tohoto
posuzování a nyní stanovené doporuèující podmínky pro další projektovou pøípravu
stavby nelze zpìtnì zahrnout do projektové pøípravy stavby OSCP. Naopak
z preventivního hlediska byly již v procesu EIA pro OSCP posuzovány napø.vlivy na
ovzduší a hluk jako nejvýznamnìjší vlivy zámìru umís•ovaného v budovì 81 (tehdy
se jednalo o kulturnì-spoleèenský dùm). Vzhledem k tomu, že došlo ke zmìnì
funkèní náplnì tohoto objektu pøistoupiloznamovatel k zpracování nového oznámení
pro budovu 8 1. V rámci zjiš•ovacího øízení pøistoupil oznamovatel k redukci poètu
PS (viz výše - vypoøádání v oblasti doprava) a lze tedy konstatovat, že poèet
parkovacích míst i obrátkovost pro zámìry OSCP a OSDP nejsou vyšší oproti
zámìru OSCP, posuzovanému v roce 2002.
Pøipomínky ohlednì použití neplatných podkladù a nesprávných východisek byly

vypoøádányvýše - viz vypoøádánív oblasti doprava, ovzduší, hluk.
K absenci vyhodnocení variant pøíslušný úøad uvádí, že dle požadavkù zákona je
oznamovatel
povinen pøedložit nástin studovaných
variant. Zákon striktnì
nevyžaduje vyhodnocení variant, pøíslušný úøad mùže navrhnout zpracování variant,
které se zpravidla liší umístìním, kapacitou, použitou technologií èi okamžikem
provedení, jestliže je jeiich provedení prokazatelnì úèelné a z technických hledisek
možné.
V pøedloženém oznámení se konstatuje, že varianty nebyly pøedloženy vzhledem ke
skuteènosti, že zámìr je vázán dostupnými pozemky v dané lokalitì, jeho umístìním
a dispozièním øešením jsou respektovány okolní objekty. Hlavní èást budovy se
nachází nad stanicí metra, což zpìtnì
ovlivòuje konstrukèní øešení objektu.
Vzhledem k charakteru stavby pøi respektování prostorových,
technických
a
stavebnì konstrukèních limitù, vazby na sousední objekt, dopravního øešení dané
lokality a dalších okolností lze pøedpokládat, že variantnost øešení daného zámìru je
znaènì omezena a hodnocené varianty by z hlediska hodnocení dopadù do ŽP byly
obdobné.
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K pøipomínce ohlednì lokalizace Pankráckého námìstí zástupce oznamovatele
uvedl, že Pankrácké námìstí se bude nacházet pøed jižním prùèelím budovy OSDP,
mezi ul. Na Pankráci a budovou OSCP, nad vestibulem metra a dále k jihu navazuje
na pìší trasu - park vedený podél jižního prùèelí OSCP. Námìstí je souèástí
výstavby OSCP, v rámci stavby OSDP bude dobudována jeho èást bezprostøednì
navazující na parter budovy.
Koncepce námìstí, parku a veškerých sadových úprav vèetnì osvìtlení, mobiliáøe
bezbariérových pøístupù k budovám, zastávkám MHD i do vestibulu metra je øešena
jako souèást stavby OSCP, stavba OSDP navazuje na tuto koncepci a doplòuje
veøejné plochy v køižovatce ul. Na Pankráci/Hvìzdova.

Na základì obdržených podkladù a informací a s ohledem na zásady pro zjiš•ovací
øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr je umís•ován do území s pomìrnì
znaènou zátìží. V pøedloženém oznámení jsou na základì podkladových studií
posouzeny jednotlivé vlivy zámìru na životní prostøedí a veøejné zdraví, jsou
oznaèeny za nevýznamné a akceptovatelné, významnì nenavyšující úroveò kvality
životního prostøedí v dané lokalitì. Pøi další projektové pøípravì stavby je ale nutné
respektovat opatøení pro minimalizaci a kompenzaci vlivù na životní prostøedí a
veøejné zdraví navržená jak v oznámení zámìru, tak vyplývajících ze skuteèností,
zjištìných v rámci zjiš•ovacího øízení.Lze konstatovat, že pokud budou tato opatøení
realizována, nedojde k významnému ovlivnìní životního prostøedí a veøejného
zdraví.
Závìr:
Zámìr "Obchodní a spoleèenský dùm, budova B 1, Praha 4 - Pankrác" naplòuje
dikci bodu 10.6, 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), ve znìní zákona è. 93/2004 Sb. Proto bylo dle § 7
citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr
bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základì
že zámìr

provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl

pøíslušný úøad k závìru,

"Obchodní a spoleèenskýdùm, budova 8 1, Praha4 - Pankrác"
nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních dodržet opatøení
k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù na životní
prostøedí navržených v oznámení a zohlednit pøipomínky v jednotlivých vyjádøeních,
zejména:
Poèet parkovacích míst ve vlastním objektu 81 redukovat na 34 stání.
. Výstavbu zámìru zahájit až po dokonèení 1. etapy stavby "Dopravní øešení
pankrácké plánì". V období výstavby eliminovat vjezdy z ul. Hvìzdova.
. Zprovoznìní zámìru provést až po komplexním dokonèení dopravního systému
pankrácké plánì, tj. po provedení 1. a 2. etapy stavby "Dopravní øešení

.

pankrácké plánì"
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Aktualizovat hlukovou studii pro fázi výstavby a provozu a na základì výsledkù
tìchto studií navrhnout pøíslušná protihluková opatøení dle požadavkù orgánu
ochrany veøejného zdraví. Pøíslušná protihluková opatøení na fasádách dotèených
objektù, provádìná v souvislostí s výstavbou OSCP a OSDP musí být provedena
pøed zahájením stavební èinnosti.
Navrhnout dostateèná opatøená pro minimalizaci prašnosti pøi výstavbì.
Zpracovat projekt vegetaèních úprav (vèetnì zelenì na èásti pozemku è.parc.
2853/5, k.ú. Nusle) a pøedložit ho k odsouhlasení pøíslušnému orgánu ochrany
pøírody.
Zabývat se dalšími pøipomínkami obsaženými
vobdržených
vyjádøeních
k oznámen í.

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.
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