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ÚVOD
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí
„Administrativní centrum Krejcárek“ bylo vypracováno podle přílohy č.3
zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (Zákon č.163/2006 Sb., kterým se
mění zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění
zákona č. 93/2004 Sb.).
Investorem je firma K.REK a.s., Pod Krejcárkem 975, Praha 3.
Záměrem investora (stavebníka) je výstavba administrativního
objektu s technickým zázemím, výstavními prodejními plochami, s prostory
pro veřejné stravování a doplňkovými prostory pro dočasné bydlení apartmány pro obchodní partnery. Jedná se o výstavbu objektu střední
kategorie kvality a standardu s tím, že budova ve své části nemá jasného
konečného uživatele a má poměrně otevřené využití v kategorii
pronajímatelné komerční plochy. Projekt poskytuje značnou svobodu
v rozmísťování nebo odnímání příček s možností vyhovět mnoha
individuálním požadavkům budoucích uživatelů.
Navrhovaný objekt je situován na katastrálním území Žižkov místě
stávajícího výrobního areálu Krejcárek na pozemcích sousedících
s technickými objekty při komunikaci Novovysočanská a drážním tělesem ČD
- Praha Turnov. Tyto pozemky jsou rovinné ve dvou výškových úrovních,
jejichž terasy jsou zaříznuté do severního svahu pod Pražačkou a objekt
bude pohledově exponován z holešovického vltavského meandru.
Urbanistický návrh je ovlivněn komunikačním a dopravně-provozním řešením
s vymezením se proti estakádě s dopravním uzlem Palmovka-Ohrada a
okolním stavbám městské vybavenosti – trafostanice, měnírna DP, rozvodné
závody, čerpací stanice pohonných hmot - proti tomu, aby koncepci nového
objektu určovaly linie a tvary těchto stávajících dopravních a vesměs
průmyslových objektů.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je OOP Magistrátu
hlavního města Prahy, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
administrativního centra Krejcárek zařazen do kategorie II, přílohy č.1
k citovanému zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr
naplňuje dikci bodu 10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy;
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu.
V tomto případě bude v garážích a parkovištích v areálu
administrativního centra zřízeno celkem 112 parkovacích míst a mimo
areál dalších 15 stání pro osobní automobily. Celkový počet
parkovacích míst tedy činí 127.
Záměr lze zařadit i do bodu 10.15, tj. záměry podle přílohy č.1, které
nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze
uvedeny. V objektu administrativního centra bude zřízena plynová kotelna se
2 kotli o celkovém instalovaném výkonu 900 kW (střední zdroj znečišťování
LI-VI Praha spol. s r.o.
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ovzduší ve smyslu zákona č.86/2002 Sb.), takže záměr lze považovat za
podlimitní k bodu 3.1 – Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném
výkonu od 50 do 200 MW.
Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona.
Členění oznámení na 4 hlavní kapitoly odpovídá požadavkům zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění
V části A jsou uvedeny „Údaje o oznamovateli“.
Čtenář najde v části B „Údaje o záměru“ - informace o stavbě a
jejím umístění, navrhovaných stavebních objektech, příjezdových
komunikacích, inženýrských sítích a jsou podrobně zdokumentovány všechny
známé vstupy a výstupy z této stavby.
V části C „Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“ je
popsána kvalita ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, fauny a flory,
krajiny a ekosystémů.
V části D „Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní
prostředí“ jsou zdokumentovány veškeré známé vlivy na životní prostředí a
zdraví obyvatel, které může stavba představovat.
V příloze oznámení jsou v mapové části uvedeny situace navrhované
zástavby a situace širších vztahů.

LI-VI Praha spol. s r.o.
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ČÁST A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1

Obchodní firma – investor:
K.REK a.s.
Pod Krejcárkem 975
130 00 Praha 3

A.2

IČ:
IČO: 275 66 871
DIČ:

A.3

CZ27566871

Sídlo - kancelář:
K.REK a.s.
Pod Krejcárkem 975
130 00 Praha 3
Zástupce investora:
Vilém Dvorský
telefon: 602 694 700

A.4

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného
oznamovatele:
K.REK a.s.
Pod Krejcárkem 975
130 00 Praha 3
Zástupce investora:
Vilém Dvorský
telefon: 602 694 700
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ČÁST B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1.

NÁZEV ZÁMĚRU

Administrativní centrum Krejcárek
B.I.2.

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU

Záměr společnosti K.REK a.s., popisovaný v tomto oznámení,
představuje výstavbu administrativního objektu v Praze 3 – Žižkově na místě
bývalého výrobního areálu Krejcárek na pozemcích sousedících
s technickými objekty při komunikaci Novovysočanská a drážním tělesem
ČD-Praha Turnov.
Navrhovaný objekt je řešen jako sedmipodlažní železobetonový
skelet s jedním podlažím podzemním a šesti podlažími nadzemními, z toho
6.NP ustupující s obvodovou terasou. Objekt je navržen ze dvou
samostatných dilatačních celků o čtyřech sekcích..
Z dispozičního hlediska se jedná o administrativní kancelářský objekt
s technickým zázemím včetně podzemních garáží, výstavními prodejními
plochami s prostory pro veřejné stravování a doplňkovými prostory pro
dočasné bydlení jako apartmány pro obchodní partnery. Budova bude
poskytovat pronajímatelné komerční plochy.
Záměrem investora je vytvořit v tomto vymezeném a daném prostoru
jednoduchý objekt s technicistním výrazem, jasnou tektonikou průčelí a
vyváženou kompozicí hmot a materiálů – dům, který by nevyrušoval, ale
zároveň osvěžil šedou zónu okolí. Hmota je záměrně odlehčená, provedení
s důrazem na čisté linie, pravý úhel, transparentnost, sklo, ocel, ploché
střechy, kapotované nástavby. Dům tvoří hranol s převažující hmotou dříku
písmene „L“ ve svém půdorysu, který je posazený na ustoupený
transparentní hranol 1.N.P. jako podnož-sokl. Dispozice je jasná a účelná –
dvě jádra a dva vstupy s přístupem jak z technické komunikace tak z plochy
terasy.
Fasády mají dvě základní polohy – členitá fasáda hmoty podélného
dříku, kde je ztvárněna na průčelí možnost variability v členění vnitřních
prostor a jednoduchá transparentnost hmoty „paty písmene L“ s jasnou funkcí
využití pro restaurační provoz a vedení provozu investora. V prvním případě
se členitost fasády projevuje v propracované kompozici materiálů a
barevnosti povrchů s důrazem na zpracování a detail – železobetonový
monolitický skelet s cihelnými vyzdívkami s různě barevnými nátěry či
obklady z desek Cembonit v kombinaci s ocelovou konstrukcí v soklu a
střední třetině severozápadního průčelí opatřenou celoskleněnými okenními
plochami se sendvičovým obvodovým pláštěm s barevnými akcenty.
V druhém případě jde o železobetonový monolitický skelet
s přehledným a ukázněným řešením ocelové konstrukce fasády
s prosklenými konstrukcemi ve vodorovných pásech, kde se otevíratelné
LI-VI Praha spol. s r.o.
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výplně střídají s pevným zasklením s vyjádřením této kompozice na exterieru
stavby. Parapety či případné výplně ve vodorovných prosklených pásech jsou
navrženy v neutrální šedé barvě ze sendvičových obvodových panelů,
hliníkových kazet či desek Cembonit.
Sjednocujícími prvky jsou horizontální prosklené pásy 1.N.P. a 6.N.P.
pojatého jako ustupující střešní nástavba s kapotovanými pásy, kde by mělo
být dosaženo střízlivého a prostého výrazu s funkčními akcenty u vstupních
částí.
Realizace záměru bude probíhat na pozemcích č. kat.č.2174, 2175,
2176/1, 2176/2, 2178,2179, 2183/3 a 4400/4 v katastrálním území Žižkov.
Pozemek investora pro realizaci navrženého záměru má plochu
5 809 m2. Zastavěná plocha objektem administrativního centra je 3 320 m2,
z toho zelená terasa 995 m2 (zeleň tvoří 80 % plochy terasy), komunikace a
zpevněné plochy zahrnují 1 939 m2, zeleň v areálu na rostlém terénu bude na
ploše 550 m2.
V rámci výstavby administrativního centra budou upraveny plochy před
vjezdem do areálu na celkové ploše 1 325 m2, z toho 766 m2 budou
komunikace a 559 m2 plochy zeleně (v současnosti tvoří komunikace 894 m2
a zeleň 431 m2).
Více o vstupech půdy - pozemků – je uvedeno v kapitole B.II.1.
Celková bilance ploch objektu SO 101 – Administrativní centrum
3.320 m2

zastavěná plocha
počet podzemních podlaží

1

počet nadzemních podlaží

6

podlažní plocha

15.865 m2

terasy

1.819 m2

podlahová plocha :
1.PP

3.235 m2

1.NP

1.899 m2
terasa +0,00

1.244 m2

2.NP

1.950 m2

3.NP

1.950 m2

4.NP

1.950 m2

5.NP

1.950 m2

6.NP

1.437 m2
terasa +20,10

LI-VI Praha spol. s r.o.

517 m2

9

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativní centrum Krejcárek“

podlahová plocha celkem

14.371 m2

terasy

1.761 m2

podlahová plocha včetně teras celkem

B.I.3.

B.I.4.

16.123 m2

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Kraj:

Praha

Obec:

Praha 3 - Žižkov

Katastrální území:

727415 Žižkov

CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI
ZÁMĚRY

Cílem záměru je novostavba administrativního objektu
s podzemními garážemi na pozemku bývalého výrobního areálu Pod
Krejcárkem 975 v Praze 3 – Žižkově. V současné době je prováděna
kompletní demolice všech objektů na dotčených pozemcích, a to na základě
zpracovaného projektu demolice stavby. Z původní zástavby areálu zůstane
zachováno pouze oplocení.
Pozemky pro navrhovanou stavbu jsou tvaru obdélníkového, sevřeny
po podélných stranách opěrnými zdmi, které je oddělují od okolní zástavby –
technických objektů při komunikaci Novovysočanská a drážním tělesem ČD –
Praha Turnov..
Realizace záměru výstavby nového administrativního centra povede
ke zhodnocení pozemku staré průmyslové zástavby a k odstranění dnes již
z převážné části nepoužívaných a zcela nevyhovujících objektů, vytvoření
zelených ploch a úpravě vjezdu v prostoru bezprostředně navazujícím na
areál. Výstavba objektu administrativního centra významným způsobem
přispěje ke zhodnocení dané lokality a k jejímu estetickému ztvárnění.
Umístění dotčeného pozemku umožňuje bezproblémové dopravní
řešení – areál administrativního centra je dopravně napojen na
Novovysočanskou ulici a ulici Pod Krejcárkem i na novou estakádu Pod
plynojemem. Areál je dobře přístupný i veřejnou dopravou – v těsné blízkosti
jsou tramvajové a autobusové zastávky MHD.
Při výstavbě administrativního centra budou zřízena i garážová a
povrchová parkovací stání pro zaměstnance centra a návštěvníky firem i
hosty restaurace.
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Objekt je řešen jako bezbarierový s vnitřními výtahy pro užívání
osobami se sníženou pohyblivostí. Přístup do objektu je řešen po pěších
rampě a schodišti s napojením na městskou hromadnou dopravu z ulice
Novovysočanská a ulice Pod plynojemem.
Konečná úprava ulice Pod plynojemem je řešena projektem SURPMO,
konec realizace rok 2009. V připravované projektové dokumentaci pro DUR,
která je podkladem pro toto oznámení, je řešeno napojení na plánovaný stav
dle dokumentace SURPMO.
V současné době probíhají v okolí navržené lokality intenzívní terénní
úpravy a stavební práce na stavbě ”Nové spojení Praha hl.n., Masarykovo
n. – Libeň, Vysočany, Holešovice“, která je dopravní liniovou stavbou
umístěnou v intravilánu hlavního města Prahy, sloužící potřebám dálkové,
příměstské a městské osobní železniční dopravy. Pro mimoúrovňová křížení
tratí a tratí s komunikacemi je navrženo celkem 10 železničních a 2 silniční
mosty doplněné 11 propustky, celková délka přemostění činí cca1290 m.
Mezi rozhodující mostní stavby lze zařadit čtyřkolejnou železniční estakádu
přes Masarykovo n. z přepjatého betonu délky 438 m sloužící k překlenutí
tratí Praha Libeň – Praha hl.n a Praha - Turnov přes komunikace Husitské a
Trocnovské ulice a prostoru mezi Masarykovým nádražím a západním
portálem tunelů, na trati Praha Libeň – Praha hl.n. dvojkolejnou estakádu
„Sluncová“ z předpjatého betonu délky 322 m navazující na východní portál
tunelů, na trati Praha – Turnov v km 3,319 jde o „tunelový most“ tvořený
přesypanou rámovou konstrukcí délky 125 m a v km 4,354 je to nový
železniční most spřažené ocelobetonové konstrukce délky 44 m umožňující
mimoúrovňové křížení této trati s tratěmi Praha Libeň – Praha hl.n. a Česká
Třebová – Praha. Mezi dominující objekty lze zařadit i silniční estakádu
Krejcárek - Palmovka délky 285 m odstraňující stávajícího úrovňového
křížení trati Praha – Turnov v ulici Pod plynojemem. Pro nové železniční a
silniční těleso jsou v řadě míst navrženy opěrné a zárubní zdi s přihlédnutím
na místní poměry pro dosažení požadovaných prostorových poměrů. Celková
délka těchto zdí činí 2615 m. Celá stavba nového spojení má být dokončena
v roce 2010.
Z uvedených údajů vyplývá, že práce na obou stavbách budou
probíhat paralelně, avšak nemají žádnou bezprostřední návaznost.
Cílem záměru je tedy:
•

Provedení výstavby sedmipodlažního administrativního objektu

•

Zřízení garážových stání v podzemních garážích a parkovacích míst
v areálu i v blízkosti vjezdu

•

Vybudování zelené terasy na stropě garáží s plochou zeleně dosahující
80 % plochy terasy

•

Vybudování ploch zeleně v areálu

•

Výstavba vnitroareálových komunikací a zpevněných ploch

•

Úprava vjezdu do areálu včetně chodníku pro pěší

•

Sadové úpravy v okolí administrativního centra
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Toto oznámení řeší výstavbu vlastního administrativního centra
Krejcárek, jeho napojení na inženýrské sítě a terénní úpravy v předprostoru
areálu Pod Krejcárkem 975, dále úpravy dopravního napojení navrhovaného
administrativního centra na komunikaci Pod Krejcárkem a úpravy zeleně
(sadové úpravy).
Areál bude nově napojen na stávající přípojky inženýrských sítí
z předprostoru komunikace Pod Krejcárkem.
Kumulace s jinými stavbami se nepředpokládá.
V současné době, tedy před zahájením vlastní výstavby
administrativního objektu, je prováděna demolice stávajících objektů podle
schváleného projektu, na kterou již bylo vydáno stavební povolení.
Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Pro
vybudování přípojek a vedení inženýrských sítí, ležících mimo vlastní
pozemky určené pro výstavbu administrativního centra budou zřízeny
dočasné zábory na sousedních pozemcích. Při realizaci přípojek a vedení
inženýrských sítí budou zřízeny na veřejných komunikacích přejezdy a
přechody tak, aby nebyla omezena práva a užívání ostatních nemovitostí.
Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval
dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a
provozy v sousedství.
V souladu s požadavkem TSK bude provedena obnova povrchu
z asfaltového betonu v místě rýh pro přípojky a vedení inženýrských sítí
v jedné souvislé ploše. Obnoveny budou rovněž stavbou poškozené přilehlé
komunikace, plochy a povrchy, pokud k tomuto poškození v průběhu stavby
dojde.
B.I.5.

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ,
VČETNĚ
PŘEHLEDU
ZVAŽOVANÝCH
VARIANT
A
HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO JEJICH VÝBĚR, RESP.
ODMÍTNUTÍ

Lokalita pro navrhovanou výstavbu administrativního centra Krejcárek
se nachází podle schváleného územního plánu města Prahy v území VN nerušící výroby a služeb.
Území VN je v textu územního plánu v části „Regulativy funkčního
využití a prostorového uspořádání území“ definováno jako území sloužící pro
umístění zařízení služeb a výroby všeho druhu, včetně skladů a skladovacích
ploch, která nesmí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení
ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru.
Funkční využití území VN: služby, nerušící výroba (jako nerušící
služby a provozy nelze v tomto případě povolit autoservisy, klempírny,
lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladní
dopravy do území), řemeslná výroba, plochy a zařízení pro skladování
související s vymezeným funkčním využitím, dvory pro údržbu pozemních
komunikací.
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Veterinární zařízení, zařízení záchranného bezpečnostního systému,
archivy a depozitáře, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující
200 m2, prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, administrativní
zařízení, parkoviště P+R, čerpací stanice pohonných hmot, stavby, zařízení a
plochy pro provoz PID, sběrny surovin, sběrné dvory, manipulační plochy.
Školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, zařízení pro výzkum
(související s vymezeným funkčním využitím).
Služební byty (ve smyslu zákona č.102/1992 Sb. v platném znění),
ambulantní zdravotnická zařízení (pro uspokojení potřeb území vymezeného
danou funkcí).
Doplňkové funkční využití území VN: parkovací a odstavné plochy,
garáže, drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a
prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení
TV.
Výjimečně přípustné funkční využití území VN: lakovny, klempírny,
truhlárny, stavby pro zpracování plodin, sklady hnojiv a chemických přípravků
pro zemědělství, kompostárny a zařízení k recyklaci odpadů, obchodní
zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 5 000 m2 prodejní plochy.
Sportovní zařízení, malá ubytovací zařízení.
Investiční záměr firmy investora odpovídá vymezení činností, pro které
je dané území určeno. Pozemky jsou dle výpisu z katastru nemovitostí
zařazeny jako druh pozemku „zastavěná plocha a nádvoří“ a „ostatní
plocha“ a byly zastavěny průmyslovým areálem, v němž byla činnost již
ukončena a objekty jsou postupně demolovány. Podél severní hranice
pozemku se na svahu nad železniční tratí nachází nedostatečně udržovaná
zeleň, ve vlastním areálu se s výjimkou jedné tuje zeleň nevyskytuje vůbec.
Realizace záměru tedy nevyžaduje zábor orné půdy a zásah do
ZPF ani kácení zeleně (s výjimkou 1 stromu).
Cílem investora je vystavět administrativní objekt s technickým
zázemím, výstavními prodejními plochami s prostory pro veřejné stravování a
doplňkovými prostory pro dočasné bydlení jako apartmány pro obchodní
partnery. Jedná se o objekt střední kategorie kvality a standardu s tím, že
budova ve své části nemá jasného konečného uživatele a má poměrně
otevřené využití v kategorii pronajímatelné komerční plochy. Projekt
poskytuje značnou svobodu v rozmísťování nebo odnímání příček s možností
vyhovět mnoha individuálním požadavkům budoucích uživatelů.
V daném území se jeví výstavba tohoto typu objektu jako optimální,
protože dojde k využití pozemku v území již zastavěném, avšak v daném
případě objekty již po skončení jejich životnosti, jejichž užitná hodnota je
minimální a z bezpečnostních i estetických důvodů jejich další využívání
nebylo možné. Lokalita má velmi dobré dopravní napojení na městské
komunikace i na veřejnou dopravu a v jejím okolí se nevyskytuje žádná
obytná zástavba. Z tohoto důvodu nebude ani vyvolaná doprava představovat
zvýšení hlukové expozice obyvatel.
Z uvedených důvodů se navržená lokalita pro daný záměr jeví vhodná
a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o území určené pro nerušící výrobu a
LI-VI Praha spol. s r.o.
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služby, kde je umístění administrativních objektů v souladu s funkčním
využitím území, nebylo uvažováno s jinými variantami.

B.I.6.

POPIS STAVEBNÍHO, TECHNICKÉHO A
TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

a) Stavební, dispoziční a urbanistické řešení
Navrhovaný objekt ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM KREJCÁREK je
situován na katastrálním území Žižkov místě stávajícího výrobního areálu
Krejcárek na pozemcích sousedících s technickými objekty při komunikaci
Novovysočanská a drážním tělesem ČD-Praha Turnov. Tyto pozemky jsou
rovinné ve dvou výškových úrovních, jejichž terasy jsou zaříznuté do
severního svahu pod Pražačkou a objekt bude pohledově exponován
z holešovického vltavského meandru. Urbanistický návrh je ovlivněn
komunikačním a dopravně-provozním řešením s vymezením se proti
estakádě s dopravním uzlem Palmovka-Ohrada a okolním stavbám městské
vybavenosti – trafostanice, měnírna DP, rozvodné závody, čerpací stanice
pohonných hmot - proti tomu, aby koncepci nového objektu určovaly linie a
tvary těchto stávajících dopravních a vesměs průmyslových objektů.
Budova je navržena jako administrativní objekt s technickým zázemím,
výstavními prodejními plochami, s prostory pro veřejné stravování a
doplňkovými prostory pro dočasné bydlení, jako apartmány pro obchodní
partnery. Klientova představa je o objektu střední kategorie kvality a
standardu s tím, že budova ve své části nemá jasného konečného uživatele a
má poměrně otevřené využití v kategorii pronajímatelné komerční plochy.
Projekt poskytuje značnou svobodu v rozmísťování nebo odnímání příček
s možností vyhovět mnoha individuálním požadavkům budoucích uživatelů.
Výchozím přístupem bylo vytvořit v tomto vymezeném a daném
prostoru jednoduchý objekt s technicistním výrazem, jasnou tektonikou
průčelí a vyváženou kompozicí hmot a materiálů – dům, který by nevyrušoval,
ale zároveň osvěžil šedou zónu okolí. Hmota je záměrně odlehčená,
provedení s důrazem na čisté linie, pravý úhel, transparentnost, sklo, ocel,
ploché střechy, kapotované nástavby. Dům tvoří hranol s převažující hmotou
dříku písmene „L“ ve svém půdorysu, který je posazený na ustoupený
transparentní hranol 1.N.P. jako podnož-sokl. Dispozice je jasná a účelná –
dvě jádra a dva vstupy s přístupem jak z technické komunikace tak z plochy
terasy.
Fasády mají dvě základní polohy – členitá fasáda hmoty podélného
dříku, kde je ztvárněna na průčelí možnost variability v členění vnitřních
prostor a jednoduchá transparentnost hmoty „paty písmene L“ s jasnou funkcí
využití pro restaurační provoz a vedení provozu investora. V prvním případě
se členitost fasády projevuje v propracované kompozici materiálů a
barevnosti povrchů s důrazem na zpracování a detail – železobetonový
monolitický skelet s cihelnými vyzdívkami s různě barevnými nátěry či
obklady z desek Cembonit v kombinaci s ocelovou konstrukcí v soklu a
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střední třetině severozápadního průčelí opatřenou celoskleněnými okenními
plochami se sendvičovým obvodovým pláštěm s barevnými akcenty.
V druhém případě jde o železobetonový monolitický skelet
s přehledným a ukázněným řešením ocelové konstrukce fasády
s prosklenými konstrukcemi ve vodorovných pásech, kde se otevíravé výplně
střídají s pevným zasklením s vyjádřením této kompozice na exteriéru stavby.
Parapety či případné výplně ve vodorovných prosklených pásech jsou
navrženy v neutrální šedé barvě ze sendvičových obvodových panelů,
hliníkových kazet či desek Cembonit.
Sjednocujícími prvky jsou horizontální prosklené pásy 1.N.P. a 6.N.P.
pojatého jako ustupující střešní nástavba s kapotovanými pásy, kde by mělo
být dosaženo střízlivého a prostého výrazu s funkčními akcenty u vstupních
částí.
Členění stavby na jednotlivé stavební objekty - Objektová soustava
Pozemní objekty
SO 101 - Administrativní centrum
Provozní soubory PS
PS - 101

Trafostanice

PS – 102

Nouzový zdroj EN

PS – 103

Technologické vybavení restaurace –Kuchyně

PS – 104

VZT kuchyně

SO 102 – Lávka pro pěší
SO 103 – Opěrné zdi
SO 104 - Oplocení
SO 105 - ČTU
Inženýrské objekty
IO 201 – Komunikace a zpevněné plochy areálové
IO 202 – Úprava vjezdu z komunikace Pod plynojemem
IO 203 – Úprava chodníků pro pěší – ul. Novovysočanská + pod plynojemem.
IO 204 – Vodovodní přípojka
IO 205 - Přípojka ZP – STL
IO 206 – Kabelová přípojka VN
IO 207 – Kabelová přípojka SLP
Přeložky stávajících inženýrských sítí
IO 301 – Přeložka kabelů VN do 22 kV
IO 302 – Přeložka kabelů VN do 5 kV
IO 303 – Přeložka kabelů NN do 1 kV
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IO 304 – Přeložka kabelů ČD
IO 305 – Přeložka kabelů DP
IO 306 – Přeložka VO
IO 307– Přeložka kabelů SLP
V dalším textu jsou popsány hlavní objekty administrativního centra
Krejcárek.
SO 101 Vlastní objekt Administrativního centra Krejcárek
Navrhovaný objekt je řešen jako sedmipodlažní železobetonový skelet
s jedním podlažím podzemním a šesti podlažími nadzemními, z toho 6.NP
ustupující s obvodovou terasou.
Objekt je navržen ze dvou samostatných dilatačních celků o čtyřech
sekcích..
Hlavní vstup do objektu je z úrovně 1.NP – z pochozí terasy a
z chodníku technické obslužné komunikace.
Objekt je z hlediska automobilové dopravy napojen na místní
komunikaci, pro pěší je napojen na stávající pěší komunikace v ulici
Novovysočanská a na pěší komunikaci v ulici Pod Krejcárkem – přístup na
zastávky MHD autobusů a tramvají.
1.NP a 1.PP je napojeno přímo na místní pěší komunikace.
1.PP – částečně zapuštění na jihozápadní straně do terénu – je
využito jako hromadná garáž motorových vozidel + technické zázemí pro
1.NP., trafostanice, nouzový zdroj, strojovna VZT.
1.NP – zde jsou umístěny výstavní prostory , restaurace pro
zaměstnance s technickým zázemím , dílny údržby a sklady.
1.NP je přímo napojeno na komunikaci Pod Krejcárkem.
2. – 5.NP – kancelářské prostory + strojovny VZT
6.NP – odstoupené – apartmány pro krátkodobé ubytování
zaměstnanců, eventuelně obchodních partnerů+ strojovny UT,TUV, VZT.
Na střeše objektu – strojovny výtahů a agregáty chlazení.
Vjezd vozidel do objektu je zajištěn vjezdovou venkovní rampou
z ulice Pod Krejcárkem. U vjezdu bude zřízena vrátnice s elektronickou
závorou.
Objekt A – hlavní čelní objekt
Hlavní objekt je trojtrakt o rozponu 7,5 m x 6,4+5,6+5,6 m o
konstrukční výšce 4,3 m, 4,5 m, 3,9 m a 2,9 m – dle funkčního využití podlaží.
– s obvodovou konzolou od 2.NP cca 1.2 m
Objekt B - boční – trojtrakt o rozponu 6 x 6 m s vloženým polem 6 x 9 m.
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Objekty jsou dilatačně děleny a založeny na velkoplošných pilotách.
Modulace je navržena s ohledem na využití suterenu – 1. PP jako
velkoplošné garáže.
Obvodový plášť kombinovaný – hlavní část zděný samonosný na
výšku podlaží – porotherm 300 mm + termopancíř – polystyrol 80 mm Okna
plastová
Doplňkové konstrukce – plastové stěny prosklené.
1.PP – je vzhledem k terénnímu výškovému rozdílu na pozemcích
řešeno jako otevřená, přímo větraná hromadná garáž ze směru západního
severozápadního.
Ze směru jihovýchodního a východního je zapuštěno pod teren.
Stropní desky – železobetonové monolitické
Schodiště – železobetonové monolitické
Obvodový plášťzděný cihelný z bloků porotherm 300 mm +
termoplášť 100 mm, doplněný dřevěnými stěnami s prosklením.
Okna – dřevěná EURO s determálními dvojskly s vyšším tepelným
odporem a hlukově izolační.
Dveře – dřevěné masiv.
Vnitřní příčky – cihelné zděné
Podlahy – plovoucí s vloženou kročejovou izolací – min. vata
ROCKWOOL STEPROCK min. tl. 60 mm
Odstoupené 6.NP – pochozí střecha – suchá dlažba, v části zelená
střecha.
Zámečnické konstrukce – nerez, ev. Žárově zinkované ocel. Profily
doplněné skleněnými výplněmi – KONEX.
Technická vybavenost :
Objekt je vybaven 4 výtahy: 2 osobní rychlovýtahy pro 11 osob a 2
výtahy umožňující dopravu osob i nákladů.
Výtahy navrženy pro použití osobami se sníženou pohyblivostí a jsou
řešeny jako evakuační.
Vytápění
Objekt bude vybaven centrální plynovou kotelnou. Dílčí úseky řešeny
jako samostatné provozní celky s měřením potřeby tepla.

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Větrání
Vzhledem k hlukovým poměrům v dané lokalitě a umístění objektu ke
světovým stranám je objekt uvažován jako klimatizovaný, s možností
přírozeného větrání.
Při otevření oken bude klimatizace v daném prostoru vypnuta.
Hromadná garáž je navržena jako otevřený prostor s přirozeným
větráním - z toho důvodu se neuvažuje se vzduchotechnikou.
Vývod znečištěného vzduchu nad střechu objektu.
Dispoziční členění jednotlivých podlaží je uvedeno v následujících
tabulkách výpisu místností:
1.PP Technické podlaží
001
002
003
004
005
006

007

008

Vrátnice – ostraha
Kola
Hromadná garáž 1
Hromadná garáž 2
Strojovna UT,VZT
Komunikační jádro 1
Schodišťová hala
Schodiště
Osobní výtah 11 osob
Nákladní výtah
WC invalidé
Komunikační jádro 2
Schodišťová hala
Schodiště
Osobní výtah 11 osob
Nákladní výtah
Úklid
Trafostanice

44,45 m2
44,12 m2
2.229,88 m2
305,00 m2
258,50 m2
17,74 m2
21,00 m2
6,76 m2
4,42 m2
4,00 m2
21,74 m2
21,00 m2
6,76 m2
4,42 m2
4,46 m2
44,12 m2

1.PP podlahová plocha celkem

3.235 m2

1.NP
101

102

Vzorkovna č. 1
kancelář
Hala
Sociální zařízení
CELKEM
Sklad č.1
Komunikační jádro 1
Vstupní hala
Schodiště
Osobní výtah 11 osob
Nákladní výtah
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98,00 m2
13,20 m2
10,20 m2
9,80 m2
131,20 m2
260,00 m2
34,10 m2
21,00 m2
6,76 m2
4,42 m2
18

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativní centrum Krejcárek“

103

104

105

106
107
108
109

Chodba
CELKEM
Vzorkovna č. 2
Sociální zařízení
CELKEM
104,30 m2
Sklad č.2
Vzorkovna č. 3
Kancelář
Hala
Sociální zařízení
CELKEM
126,50 m2
Komunikační jádro 2
Vstupní hala
Schodiště
Osobní výtah 11 osob
Nákladní výtah
Chodba
CELKEM
109,13 M2
Dílna č.1
Kancelář,šatna
Sociální zařízení
Dílna č.2
Kancelář,šatna
Sociální zařízení
Sklad č.3
RESTAURACE DANCO PLUS

1.NP podlahová plocha celkem

21,10 m2
87,38 m2
94,50 m2
9,80 m2
136,50 m2
93,10 m2
13,10 m2
10,20 m2
9,80 m2
50,90 m2
21,00 m2
6,76 m2
4,42 m2
26,05 m2
132,10 m2
9,40 m2
4,90 m2
105,30 m2
9,40 m2
4,90 m2
98,10 m2
642,00 M2
1.899 m2

TERASA

1.244 m2

2.NP, 3.NP, 4.NP a 5.NP
201

202

203
204

Kanceláře blok č.1
Kancelář č.1A
Kancelář č.1B
Kancelář č.1C
Recepce
Komunikace
Sociální zařízení
CELKEM
Komunikační jádro 1
Hala
Schodiště
Osobní výtah 11 osob
Nákladní výtah
WC invalidé
CELKEM
Strojovna UT,VZT
Kanceláře blok č.2
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70,50 m2
137,00 m2
92,50 m2
26,70 m2
31,80 m2
29,10 m2
387,60 m2
53,20 m2
21,00 m2
6,76 m2
4,42 m2
2,90 m2
88,28 M2
30,25 m2
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205

206

207
208

Kancelář č.2A
Kancelář č.2B
Recepce
Komunikace
Sociální zařízení
CELKEM
198,30 m2
Kanceláře blok č.3
Kancelář č.3A
Kancelář č.3B
Kancelář č.3C
Recepce
Komunikace
Sociální zařízení
Sklad
CELKEM
394,00 m2
Komunikační jádro 2
Hala
Schodiště
Osobní výtah 11 osob
Nákladní výtah
WC invalidé
CELKEM
91,08 M2
Strojovna UT , VZT
Kanceláře blok č.4
Kanceláře
Recepce
Komunikace,haly
Sociální zařízení + denní místnost
Sklady
CELKEM
616,90 m2

2.NP podlahová plocha celkem

92,00 m2
110,00 m2
26,70 m2
40,50 m2
29,10
69,50 m2
127,30 m2
103,50 m2
28,20 m2
31,50 m2
29,10 m2
4,90 m2
56,00 m2
21,00 m2
6,76 m2
4,42 m2
2,90 m2
43,10 m2
426,00 m2
37,10 m2
70,00 m2
60,10 m2
23,70 m2
1.950 m2

6.NP - APARTMÁNY PRO KRÁTKODOBÉ UBYTOVÁNÍ
601

602

603

Komunikační jádro 1
Vstupní hala
Schodiště
Osobní výtah 11 osob
Nákladní výtah
Chodba
CELKEM
Komunikační jádro 2
Vstupní hala
Schodiště
Osobní výtah 11 osob
Nákladní výtah
Chodba
CELKEM
Chodba
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34,10 m2
21,00 m2
6,76 m2
4,42 m2
72,00 m2
138,28 m2
50,90 m2
21,00 m2
6,76 m2
4,42 m2
57,00 m2
140,08 m2
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604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621

Apartmán č.1 – 2 + kk
Apartmán č.2 – 3 + kk
Apartmán č.3 – 2 + kk
Apartmán č.4 – 2 + kk
Apartmán č.5 - 2 + kk
Apartmán č.6– garsoniera
Apartmán č.7 – garsoniera
Apartmán č.8 – garsoniera
Apartmán č.9 - garsoniera
Apartmán č.10 – 2 + kk
Apartmán č.11 – atelier
Apartmán č.12 – atelier - invalidé
Apartmán č.13 – atelier - invalidé
Apartmán č.14 – atelier
Apartmán č.15 – atelier
Apartmán č.16– atelier
Chodba
Kotelna , strojovna UT,VZT

6.NP podlahová plocha celkem
TERASA

38,70 m2
111,60 m2
81,70 m2
87,20 m2
87,40 m2
36,80 m2
26,90 m2
24,50 m2
24,50 m2
74,10 m2
75,20 m2
56,40 m2
61,10 m2
58,40 m2
56,40 m2
177,20 m2
39,00 m2
109,00 m2
cca

1.437 m2

cca

517 m2

Popis dalších stavebních objektů je v následujícím textu.
SO 102 Lávka pro pěší
Železobetonová monolitická je tvořena konstrukcí mostového typu
propojující terasu objektu SO 101 s pěší komunikací na Novovysočanskou
ulici.
Konstrukce lávky dilatačně oddělena od terasy obj. SO 101, uložena
na žel. bet. monoliticých podpěrách a na opěrné zdi SO 103.
Zábradlí – ocel + sklo
Délka lávky
Šířka lávky

cca 19 bm
3,0 m

SO 103 Opěrné zdi
Objekt řeší zajištění terénních úprav v předprostoru objektu SO 101, a
to železobetonové monolitické opěrné zdi.

SO 104 Oplocení
Objekt řeší oplocení celého areálu administrativního centra

LI-VI Praha spol. s r.o.
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Vzhledem k charakteru terénu a osazení objektu do terénu – terénního
zářezu - se jedná o:
1. technické oplocení – ocelové drátěné mříže – sítě – pozink na
ocelové sloupky - cca 80 bm
2. čelní pohledové – atypické, doplněné elektricky ovládanými
závorami.
SO 105 Konečné terénní úpravy
Objekt řeší konečné terénní a sadové úpravy v předprostoru
administrativního centra – při vjezdu z ulice Pod plynojemem a
Novovysočanská.
IO 201 Komunikace a zpevněné plochy areálové
Objekt řeší technickou komunikaci, chodníky a odstavné parkovací
plochy v prostoru areálu, tzn. mimo předprostor – parcely č. 4400/4 a 2183/3.
Jedná se o veškeré zpevněné plochy za oplocením areálu.
Komunikace a zpevněné plochy – lehká vozovka s živičným krytem –
cca 1500 m2
šířka

6m

materiál

živice

Chodníky – zámková dlažba – šíře 2 m - cca 294 m2
IO 202 Úprava vjezdu komunikace Pod plynojemem
Objekt řeší úpravu stávajícího vjezdu a pojízdných zpevněných ploch
mezi napojením na komunikaci Pod plynojemem a stávajícím oplocením –
hranicí pozemků areálu Pod Krejcárkem.
Jedná se o úpravu stávající lehké vozovky s živičným krytem - změna
stávajícího vjezdu do areálu Pod Krejcárkem 975. Stávající vjezd bude
zrušen a bude zřízen nový vjezd do hromadných garáží v suterénu
navrhovaného objektu. (Suterén objektu je řešen v zářezu, tzn. z prostoru
železničního tělesa a je na úrovni stávajícího terenu bez nutných terenních
uprav.) Stávající horní vjezd na stávající technickou komunikaci pod opěrnou
zdí zařízení DP bude zachován, jeho napojení bude prostorově upraveno a
doplněno odstavným parkovacím stáním pro zákazníky.
Úprava komunikace je řešena tak, aby došlo k minimálním výškovým
terénním úpravám a s tím souvisejícím změnám v uložení stávajících
inženýrských sítí v prostoru vjezdu - pozemky č.parc. 4400/4 a 2183/3.
Výškové a dopravní řešení vychází ze stávajícího stavu terénu se
zachováním stávajících nivelet komunikací a zpevněných ploch.
Řešení úzce souvisí s vybudováním nových, respektive obnovením
původních, komunikací pro pěší, které byly v rámci úpravy ulice Pod
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plynojemem a výstavby dopravního přemostění železničního koridoru
přerušeny.
Úpravu pěších komunikací v předprostoru areálu řeší objekt IO 203.
IO 203 Úprava chodníku pro pěší – ulice Novovysočanská a Pod
plynojemem
Objekt řeší napojení nově navrhovaného administrativního centra SO
101 na stávající pěší komunikace v ulici Novovysočanská, resp. Pod
Krejcárkem a ulice Pod plynojemem.
Původní napojení areálu Pod Krejcárkem bylo v rámci výstavby
přemostění železničního koridoru zrušeno, změna v trasách chodníků je
vyprojektována – projekt SURPMO , předpokládaná realizace rok 2009.
Stávající napojení chodníkem z ulice Novovysočanská bylo zrušeno –
v současné době zavezeno zeminou v rámci přeložky napojení ulic Pod
plynojemem a Pod Krejcárkem. Jedná se o dvě části:
1. napojení na ulici Novovysočanskou
Objekt IO 203 řeší znovu obnovení pěší komunikace propojující ulici
Novovysočanskou a pěší lávku SO 102 – max. spád do 8% pro pěší
komunikaci vyhovuje
šířka chodníku

2m

délka chodníku

21 bm

Materiál

živice.

2. napojení na ulici Pod plynojemem
Toto propojení řeší napojení areálu na nově budovanou komunikaci
pro pěší v rámci úpravy napojení ulice Pod plynojemem a ulice Pod
Krejcárkem.
Nově navrhovaný chodník bude veden po severní hraně
komunikačního napojení areálu Pod Krejcárkem a bude propojen
s chodníkem ulice Pod plynojemem úrovňovým přechodem přes komunikaci
Pod plynojemem.
Nově navržený chodník bude napojen na stávající chodník z prostoru
železničního přejezdu v ulici Pod plynojemem.
Toto propojení zajistí napojení areálu Pod Krejcárkem na MHD.
šířka chodníku

2,5 m

délka chodníku

62 bm

Materiál

živice

Napojení hlavního vstupu do objektu z prostoru terasy +0,00 je
venkovním schodištěm.
Bezbarierový přístup je zajištěn chodníkem z prostoru
Novovysočanská přes pěší lávku – SO 102 na úroveň +0,00.
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Z prostoru ulice Pod plynojemem je zajištěn pouze do suterénu objektu
– 4,30 m.
Požadavky na odstranění staveb
Na provedení kompletní demolice stávajícího výrobního areálu by la
zpracována projektová dokumentace.
Jedná se o původní výrobní areál z 20. let minulého století, který jak z
hlediska morálního, tak i technického stavu, je zastaralý a nefunkční.
Původně zde byla výroba mýdla a kosmetických doplňků, po 2. světové válce
objekty sloužily ČSD jako výzkumné pracoviště, od 90. let 20. století po
současnost areál slouží jako sídlo stavební firmy, jsou zde umístěny
kanceláře firmy, sklady a dílny drobné údržby.
Větší část areálu slouží jako nájemní skladové prostory drobných
firem, které byly využívány rovněž jako kanceláře a ubytovna.
Technický stav objektů je naprosto nevyhovující a současné dispoziční
řešení areálu brání jeho revitalizaci.
Areál je napojen na veřejný vodovod – 2 přípojky, na místní síť NN a
na rozvod zemního plynu.
Objekt je vytápěn centrálně – centrální plynová kotelna.
Splaškové
kanalizace.

vody

jsou

likvidovány

přečerpáváním

do

městské

Dešťové vody jsou likvidovány stávající areálovou dešťovou kanalizací.
Dopravně je napojen stávajícími dvěma vjezdy na místní komunikaci
Pod plynojemem.
Areál sestává z několika samostatných stavebních objektů, vesměs
zděných cihelných přízemních nebo s 2 NP, zastřešených dřevěnými
sbíjenými vazníky s rákosovým podbitím, krytina pozinkovaný plech.
Komunikační a manipulační plochy jsou živičné.
V rámci demolice bude provedeno kompletní uvolnění celého pozemku
kromě oplocení.
Vzhledem k tomu, že dotčené pozemky se nacházejí v ochranném
pásmu dráhy Praha Turnov, musí být veškeré práce – jak technika provádění
tak i postup prací - v souladu s podmínkami ČD.
Před započetím bouracích prací budou postupně všechny objekty
odepnuty od přívodů el. energie, zemního plynu, pitné vody a sítě Telefonica
O 2.
Bourací práce budou prováděny postupně po objektech, a to za
pomoci bourací techniky, vybrané objekty budou rozebírány ručně – objekty
„B“ a „C“ – na hranici s pozemky Českých drah.
Vzhledem k rozsahu bouracích prací a konstrukčnímu řešení
bouraných objektů bude bourání postupovat po etapách, a to při třídění
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bouraných materiálů přímo na staveništi s tím, že vybrané materiály budou
odesílány na recyklaci, případně využity jako druhotné suroviny..
Před započetím vlastních bouracích prací bude proveden průzkum
daných objektů , zjištěn jejich opravdový technický stav a určena vhodnost
navrhovaného postupu bouracích prací pro daný objekt a zjištěna přítomnost
nebezpečných materiálů – např. azbestocementové výrobky, živice a
podobně, aby byly zachovány předepsané hygienické a bezpečnostní
předpisy a normy pro dané práce a rovněž z důvodů správného zatřídění
jednotlivých druhů odpadů.
Veškeré odpady vzniklé při demolici objektů budou likvidovány dle § 79
odst. 5 písm. C) zákona č. 185/2001 Sb o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. O hlavním městě Praze.
Odpady budou během stavby řazeny dle druhů a tříděny a následně
likvidovány specializovanou firmou na likvidaci odpadů.
Vzhledem k rozsahu prací a technologii výroby se nepředpokládá
recyklace stavebních materiálů na místě stavby.
Předpokládané množství a druh stavebního odpadu při demolicích:
3.351 m3 + 109 t

Celková bilance odpadů:
Z toho :
recyklovatelný odpad
druhotné využití
předáno do sběrných surovin
uloženo na skládku

2.457,00 m3
67,00 m3
109 t
894,00 m3

Předpokládané firmy, kterým budou předány odpady ke zneškodnění:
Zemina , stavební suť
Netříděný odpad, nebezpečný odpad
Recyklace

fa HOLENDA Praha , KARE Praha
fa RUMPOLD Praha, Říčanská
KARE Praha

Dotčená ochranná pásma
Pozemky určené pro výstavbu administrativního centra Krejcárek leží
v památkově chráněném území. Nacházejí se rovněž v ochranném
pásmu železniční dráhy TÚ 0901 Praha hl.n – Turnov, které je vymezeno
v šířce 60 m od krajní koleje. Jiná ochranná pásma a chráněná území
nejsou stavbou vlastního administrativního centra dotčena, s výjimkou
ochranných pásem inženýrských sítí, jejich průběh bude před zahájením
stavby vytyčen, a to již před zahájením demolice stávajících objektů.
Staveniště nespadá do žádné z lokalit se zvýšenou ochranou
přírody.
V posuzované ploše stavby není žádné území chráněné podle zákona
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
LI-VI Praha spol. s r.o.
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V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských
sítí.
•

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení jsou dána zákonem
č.458/2000Sb.

U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho
strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace

7m

1 kV až 35 kV - vodiče s izolací

2m

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení

1m

35 kV až 110 kV

12 m

110 kV až 220 kV

15 m

220 kV až 400 kV

20 m

nad 400 kV

30 m

závěsné kabelové vedení 110 kV

2m

zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence

1m

u podzemního vedení:
do 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně

nad 110 kV

3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic:
u venkovních elektrických stanic s napětím větším než 52 kV v
budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV
a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z
úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc
obvodového zdiva elektrické stanice.
•

Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č.
458/2000 Sb.
u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek,
jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od
půdorysu,
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek - 4 m na obě strany od
půdorysu

LI-VI Praha spol. s r.o.

26

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativní centrum Krejcárek“

u technologických objektů - 4 m na všechny strany od půdorysu.
•

Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č.458/2000
Sb.
u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

•

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno
zákonem č.274/2001 Sb.
ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího
líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5m,
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m

•

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č.13/1997 Sb. mimo souvisle
zastavěná území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:
100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo
rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I.
třídy a ostatních místních komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo
III. třídy a místní komunikace II. třídy

Ochranná pásma mají přípojky elektrického proudu, plynu, vody a
kanalizace, které jsou přivedeny do areálu a zůstávají stávající.
b) Technické řešení
Vytápění objektů a vzduchotechnika
1. Vytápění
Zdrojem tepla pro administrativní centrum bude plynová kotelna dle ČSN 07
0703 II. kategorie, umístěná v 6.NP
Předpokládaný typ zdroje tepla:
Sestava - plynový kondenzační kotel Hoval UltraGas 900D
(dvojice kotlů á 450 kW)
•

max. výkon 900 kW

•

min. výkon 90 kW (plynulá spojitá regulace 90 - 900 kW)

Typ hořáku:
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hořák přetlakový spojitě regulovaný s nízkými emisemi NOx
•

garantované emisní faktory NOx

42 mg/kWh

•

garantované emisní faktory CO

12 mg/kWh

•

obsah CO2 ve spalinách 9,0 %

•

hmotnostní průtok spalin:

1 408 kg/hod.(1 050 Nm3/hod.)

Max. hodinová potřeba ZP sestavy kotle (kotelny): - cca 85,0 m3/hod.
Odvod spalin: přetlakový komín vyvedený nad úroveň střechy.
Předpokládaný průměr průduchu 350 mm.
Výška ústí komínu min. cca 1,0 m nad úrovní střechy.
Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu:
- 141 000 m3/rok (1 480 MWh/rok)
z toho: pro vytápění: 69 000 m3/hod
pro ohřev větracího vzduchu a TeV: 72 000 m3/hod
Provozní doba chodu kotelny:
- v otopném období provoz nepřetržitý 24 hodin denně, v přechodném a
letním období provoz přerušovaný dle potřeby.
otopné období pro vytápění cca 216 dní/rok
- období ohřevu TeV (otopné, přechodové, letní) cca 365 dní/rok
- provozní doba vytápění cca 5 200 hod./rok (216 dní)
- provozní doba pro ohřev TeV nad dobu vytápění (149 dní) cca 3 560
hod./rok
Výše uvedené výkonové hodnoty vycházejí pouze z předběžného
stanovení tepelných bilancí, postupně se upřesňuje!
Typ kotle: z hlediska provozu (ekonomiky a ekologie) patří mezi
nejlepší výrobky na trhu.
Výrazná výhoda: relativně malé prostorové nároky a použití
přetlakového komínu – dobrá funkce s velmi malou účinnou výškou komínu
z prostoru 6.NP pod úrovní střechy.
Kotelna vyrábí topnou vodu o parametrech 65/50oC, která je
rozvedena do topných systémů a do vzduchotechnických strojoven. Tepelnou
pohodu v kancelářích (2.NP až 5.NP) zajišťují parapetní fan coily
v čtyřtrubkovém provedení, doplněné o radiátory v chodbách a sociálních
zařízeních..
Vytápění skladů a dalších prostor v 1.NP objektu A zajišťují topné
radiátorové systémy a pro prostory s požadovanou klimatizací čtyřtrubkové
fan coily parapetní nebo podstropní podle stavební a interierové dispozice.
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Vytápění bytů a atelierů v 6.NP objektů A i B, zajišťují parapetní fan
coily v čtyřtrubkovém provedení, doplněné o radiátory v místnostech
sociálního zázemí bytů.
Vytápění kuchyně a restaurace v 1.PP a 1.NP objektu B bude
zajištěno přes vzduchotechnická zařízení, s důslednou rekuperací.
Vzduchotechnika a chlazení
Koncepce řešení tepelného a chladícího hospodářství objektu tak, aby
bylo vyhověno požadavkům mikroklimatu ve vnitřních prostorách objektu
administrativního centra Krejcárek podle účelu využití, vychází z projektu
k územnímu řízení. Parametry vnitřního ovzduší jsou navrženy v souladu
s požadavky NV č. 178/2001 (Nařízení vlády o podmínkách ochrany zdraví
zaměstnanců při práci), a jeho novely č.523/2002 Sb.
Potřeby tepla a chladu byly stanoveny výpočtem podle projektu
stavební části s uvažováním základních zadání o počtu lidí, určení prostor
objektu k účelům:
a.
b.
c.
d.
e.

kanceláře 2. až 5.NP (objekt A i B)
obchody a sklady 1.NP (objekt A)
byty, ubytovny 6.NP (objekt A i B)
kuchyně a restaurace, část 1.PP a 1.NP (objekt B)
podzemní parking - část 1.PP (objekt B)

Poznámka: podzemní parking (1.PP objektu A) je koncipován jako otevřený
prostor, a proto není uvažováno se vzduchotechnikou.
Systémy výroby tepla a chladu jsou ekonomicky propojeny
s maximálním využitím rekuperací tak, aby provozní náklady na energie byly
minimalizovány v souladu s vyhláškou 291/2001 Sb. o účinnosti užití energie
při spotřebě tepla v budovách.
Vzduchotechnické systémy jsou navrženy pro hygienickou dávku
čerstvého vzduchu Vp = 50 m3/h,os.
Část prostoru plynové kotelny na střeše je oddělena pro zařízení
strojovny chladu. Na volném prostoru na střeše jsou umístěny 2 až 3
reverzibilní chladící jednotky (v zimním režimu tepelná čerpadla) pro
venkovní provedení, které vyrábějí chladící medium o teplotě 7/13oC.(zima
topné medium 50/40oC). Ze strojovny chladu je rozvedeno potrubí chladu po
objektu do strojoven vzduchotechniky a do chladících okruhů fan coilů
(kanceláře – byty). Hydraulické okruhy jsou koncipovány obdobně jako
okruhy tepla pro možnost osazení měřidel chladu pro jednotlivé prostorové
celky nájemců.
Rozvody chladící vody
v podhledech a v podlahách.

budou

vedeny

spolu

s rozvody

tepla

Kanceláře 2.NP až 5.NP obj. A a B
Pro každá dvě podlaží (2. a 3.NP resp. 4. a 5.NP) kanceláří bude vždy
osazena vzduchotechnická jednotka ve zvláštním prostoru na jednom
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z dvojice pater – ve strojovně S1 a S2, s napojením na žaluzii přívodního
vzduchu z venkovního prostoru a s odtahem nad střechu do prostoru
uzpůsobeném pro přívod tohoto odpadního vzduchu se zbytky tepla k sání
chladících jednotek, které budou v zimě využívány jako tepelná čerpadla
vzduch-voda.
Odpadní vzduch bude ve vzduchotechnické jednotce v zimním režimu
předehřívat přívodní čerstvý vzduch (rekuperace). Vzduchotechnické
jednotky budou vybaveny kromě rekuperátoru účinnou filtrací, teplovodním
ohřívačem a chladičem. Pro zimní režim bude přívodní vzduch ohříván na
teplotu tp = 18oC. Pro letní klimatizaci se bude přívodní vzduch ochlazovat
na teplotu tp = 26oC. Vlastní zimní tepelnou ztrátu a letní tepelnou zátěž
prostoru kanceláří eliminuje cirkulační režim parapetních fan coilů
(čtyřtrubkový systém) s možností individuálního řízení úrovně vnitřních teplot
kanceláří. Část přívodního vzduchu bude odváděna přes chodby a sociální
zařízení nad střechu. V zimním režimu bude opět tento teplý vzduch
směrován do sání tepelných čerpadel, k zvýšení topného faktoru tepelných
čerpadel.
Byty, ateliery 6.NP obj. A a B
Vzduchotechnika bytů a atelierů bude navržena v nejnutnější míře
pouze pro odtahy sociálních prostor (WC, koupelny, kuchyňské digestoře).
Obchody , sklady 1.NP obj. A
Vzduchotechnika obchodů a skladů je navržena pro hygienický přívod
čerstvého vzduchu se základní úpravou vzduchu pro zimu a léto (tp= 18oC,
resp. tp= 26oC). Vlastní tepelné ztráty a tepelnou zátěž hradí cirkulační režim
čtyřtrubkových fan coilů.
Vzduchotechnická jednotka je umístěna ve strojovně VZT – S3 v 1.PP
objektu B
Garážová stání 1.PP objekt B
Odtahovaný vzduch z prostor obchodů a skladů je využíván jako
přívodní vzduch do garážových stání v 1.PP objektu B. Odtud je vyfukován
přes odtahový ventilátor a žaluzie do volného prostoru. Zařízení musí
prokazovat alespoň o 10 až 20% vyšší odtah, nežli přívod. (Zamezení
pronikání škodlivin a zplodin do objektu).
Restaurace a kuchyně, 1.PP a 1.NP objekt B.
Vzduchotechnické jednotky
pro restauraci, kuchyni a výrobnu
lahůdek jsou umístěny ve strojovně VZT-S3 v 1.PP obj. B. Čerstvý vzduch je
přiváděn z úrovně 1.NP společnou šachtou k sání jednotek. Topení a letní
klimatizace je zajištěna těmito centrálními vzduchotechnickými jednotkami
opět s využíváním rekuperace. Odpadní vzduch je odveden nad střechu
objektu, kde je v zimním období směrován do sání TČ, kde zlepšuje jeho
topný faktor.
Veškeré vzduchotechnické rozvody budou vedeny v podhledech,
stoupací trasy budou vedeny v šachtách, spolu s rozvody tepla a chladu.
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Zásobování elektrickou energií
Základní údaje
Přípojka VN
IO 206 - Přípojka VN 22 kV
V rámci stavby bude provedena nová přípojka VN – zasmyčkováním
stávajícího kabelu VN v ulici Pod plynojemem, v objektu bude zakončena
v nové TS .- PS 101 v suterénu objektu.
Nasmyčkování bude provedeno ze stávajícího kabelu VN na pozemku
4400/4 ze stávajících spojek – spojka u ulice Novovysočanská a spojka u
vrátnice stávajícího areálu.
Délka výměny kabelu v trase cca 40 bm
Vzdálenost TS od trasy

cca 15 bm

V suterenu objektu bude umístěna trafostanice 1MV s oddělenou části
VN a NN .
Odběr v objektu bude omezen jističem před elektroměrem dle povolení
dodavatele elektrické energie PREdi. a.s. Účiník odběru bude kompenzován
na hodnotu 0,95 centrálním kompenzačním rozváděčem s automatickou
kompenzací
Náhradní zdroj
V rámci projektu k územnímu řízení, který byl podkladem pro
zpracování oznámení EIA, je jako základní náhradní stroj uvažována
elektrocentrála s automatickým startem, s naftovým motorem a odhlučněného
provedení.
Parametry elektrocentrály:
•
•
•
•
•
•

jmenovitý výkon:
80 kVA
napěťová soustava:
3PEN ~ 50 Hz, 400/230 V /TN-C
integrovaná nádrž na naftu
umístění se předpokládá v samostatné strojovně v 1.PP
z dieselagregátu bude napájeno nouzové osvětlení, ventilátory
přetlakového větrání CHÚC a výtahové stroje
bilance z dieselagregátu napájeného zařízení:
1) Evakuační výtahy , 2ks po 10,0kW
celkem 20,0kW
2) Osobní výtahy, 2ks po 6,0kW
celkem 12,0kW
3) Větrání CHÚC, 2 ventilátory po 13,5kW
celkem
27,0kW
4) Nouzové osvětlení
celkem 5,5kW
Celkový odběr

64,5kW

Pro napájení nouzového osvětlení objektu bude v objektu zdroj UPS,
jeho velikost bude dimenzována pouze na nouzové osvětlení na dobu do
rozběhu dieselagregátu (s rezervou).
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Hromosvod
Objekt bude vybaven hromosvodem s uzemňovací soustavou dle
českých norem ČSN EN 62 305-1, 62 305-2, 62 305-3, 62 305-4, 62 305-5 a
ČSN 33 20 50
Hromosvod zahrnuje jímací a svodové zařízení včetně zemničů a
připojení kovových konstrukcí na střeše objektu
Na střeše bude instalováno jímací vedení z drátu FeZn o průměru
8mm v podpěrkách ve formě mřížové jímací zařízení s jímacími tyčemi pro
dosažení oddáleného hromosvodu pro vybraná zařízení na střeše
Jako náhodné jímací vedení budou použity i vyhovující ocelové
konstrukce na střeše
Objekt bude vybaven svody z drátu FeZn prům. 8 mm uloženými
v podpěrkách PV01 příp. skrytými svody
Zemnicí soustava je strojená základová spojená se svody ve zkušební
svorce SZ, zemnič bude proveden drátem FeZn průměru 10 mm a drát bude
spojován vždy dvěmi svorkami s ochranou proti korozi zalitím asfaltem na
jutový obal
po dokončení prací bude hromosvodná instalace opatřena nátěrem
v nadzemní části hromosvodu
Venkovní osvětlení
Nově navržené zařízení venkovního osvětlení bude napájeno
z hlavního rozváděče objektu, řeší osvětlení komunikací v areálu vč.
parkovacích míst a komunikací pro pěší, bude provedeno výbojkovými
svítidly na stožárech nebo stojanovými svítidly v atriu objektu
Osvětlení je navrženo dle ČSN 36 0400 a 36 0410 vč. Změny 1 této
normy
Pro osvětlení na stožárech jsou navrženy stožáry bezpaticové, délky
4m
Jedná se o osvětlení prostoru nemotoristické zklidněné komunikace
s parkovacími plochami (funkční třída D1) s třídou osvětlení V
Připojení vlastních svítidel na stožárech bude provedeno kabelem
CYKY 3Cx2,5 mm2 , přívody ke svítidlům budou vnitřkem stožárů
Osy stožárů VO budou 0,6m od obrubníku chodníku
Kabel rozvodu VO bude AYKY4Bx16 mm2 smyčkovaný mezi
jednotlivými stožáry přes stožárové rozvodnice
Energetická bilance
Odběr elektrické energie v objektu je rozdělen dle jednotlivých typů
odběrů, které tvoří celkovou bilanci objektu:
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Celkový instalovaný příkon Pi = 1 074,00 kW
Pp = 780,00 kW
Ip =

1247,00 A

cos fí = 0,95
Spotřebič

Pi (kW)

Pp (kW)

150,00

150,00

0,80

Vzduchotechnika

30,00

30,00

0,80

Ventilátory pro CHCÚ

27,00

27,00

0,80

Vytápění (plynová kotelna)

15,00

15,00

0,80

330,00

225,00

0,95

5,00

5,00

0,95

32,00

26,00

0,70

Restaurační kuchyně

160,00

105,00

0,95

Zařízení kanceláří

250,00

220,00

0,90

Zařízení dílen údržby

25,00

10,00

0,85

Prodejní plochy

35,00

20,00

0,90

SLP rozvody

15,00

10,00

0,85

Chladicí jednotka (VZT)

Vnitřní osvětlení
Venkovní osvětlení
Výtahy

cos fí

Zásobování plynem
Vnitřní plynovod bude napojen na novou STL přípojku ZP DN 80, která
bude zavedena do oceloplechové skříně osazené v suterénní obvodové zdi .
V této skříni bude osazen HUP a STL regulátor ZP a plynoměr.
V objektu bude umístěna plynová kotelna o výkonu 900 kW pro
zajištění tepla a přípravu TUV.
Na nový vnitřní rozvod budou napojeny tepelné spotřebiče kuchyně
restaurace.
Pro oba odběry budou instalována samostatná měření odběru ZP –
plynoměry.
Potřeba zemního plynu
- vytápění a příprava TUV, provoz kuchyně
Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu:
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B.I.7.

PŘEDPOKLÁDANÝ
TERMÍN
ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ

ZAHÁJENÍ

REALIZACE

Podle záměru investora bude navrhovaná stavba realizována v těchto
termínech
Předpokládaná období realizace stavby:
Etapa

Termín

Zahájení stavby

09/2007

Dokončení realizace stavby

12/2009

Jedná se o stavbu středně velkého rozsahu, která bude prováděna
oprávněnou stavební firmou. Stavební firma bude vybrána po výběrovém
řízení. Název a adresa odborné firmy, která bude stavbu realizovat, vč. jména
a adresy osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací,
bude sděleno písemně ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI pro Prahu 3-odboru
výstavby 3 týdny před započetím prací.
Výstavba administrativního centra Krejcárek včetně přípojek bude
probíhat v jedné etapě. Součástí výstavby budou rovněž sadové úpravy
vegetačních ploch.
B.I.8.

VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Navrhovanou výstavbou Administrativního centra Krejcárek je dotčen
tento územně samosprávní celek:
Kraj:

Praha

Obec:

Praha 3

Administrativní centrum je situováno v katastrálním území
Žižkov.
Dotčenou obcí je městská část Praha 3.
B.I.9.

ZAŘAZENÍ ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE PODLE
PŘÍLOHY Č. 1 K ZÁKONU Č. 100/2001 Sb.

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí
„Administrativní centrum Krejcárek“ v Praze 3 – Žižkově slouží pro
zjišťovací řízení a bylo vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v platném
znění, v rozsahu dle přílohy č.3.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
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administrativního centra Krejcárek zařazen do kategorie II, přílohy č.1
k citovanému zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr
naplňuje dikci bodu 10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy;
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu.
V tomto případě bude v garážích a parkovištích v areálu
administrativního centra zřízeno celkem 112 parkovacích míst a mimo
areál dalších 15 stání pro osobní automobily. Celkový počet
parkovacích míst tedy činí 127.
Záměr lze zařadit i do bodu 10.15, tj. záměry podle přílohy č.1, které
nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze
uvedeny. V objektu administrativního centra bude zřízena plynová kotelna
s kotli o celkovém instalovaném výkonu 900 kW (střední zdroj znečišťování
ovzduší ve smyslu zákona č.86/2002 Sb.), takže záměr lze považovat za
podlimitní k bodu 3.1 – Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném
výkonu od 50 do 200 MW.
Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona.
Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je v tomto
případě Magistrát hlavního města Prahy.

B.I.10.
VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE §10 ODST.4
ZÁKONA Č.100/2001 Sb. A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO
VYJÁDŘENÍ VYDÁVAT
Pro realizaci záměru Administrativní centrum Krejcárek proběhne
v návaznosti na zjišťovací řízení územní řízení. Žádost bude podána na
Městský úřad Prahy 3, odbor výstavby a územního plánování.
Po získání územního rozhodnutí bude následovat vypracování projektu
ke stavebnímu povolení a podání žádosti o vydání stavebního povolení.
Po dokončení výstavby bude požádáno o kolaudaci celé stavby.
V současnosti již bylo vydáno a nabylo právní moci stavební povolení
na provádění demolic původních objektů. Práce na demolicích již byly
zahájeny.
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B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1.

PŮDA

Navrhovaný záměr výstavby administrativního centra Krejcárek je
situován na pozemky v území VN – nerušící výroby a skladů v katastrálním
území Žižkov.
Umístění záměru navrženo do prostoru stávajícího průmyslového
areálu vymezeného ulicí Pod Krejcárkem, Pod Plynojemem, a
Novovysočanskou, a dále tělesem železniční dráhy ČD Praha – Turnov.
Objekty bývalého a v dnešní době již z větší části nevyužívaného areálu jsou
ve velmi špatném technickém stavu a v současnosti probíhá jejich demolice,
která předchází vlastní výstavbě nového administrativního centra.
Realizace záměru bude probíhat na pozemcích č. kat.č.2174, 2175,
2176/1, 2176/2, 2178, 2179, 2183/3 a 4400/4 v katastrálním území Žižkov.
Pozemek investora pro realizaci navrženého záměru má plochu
5 809 m2. Zastavěná plocha objektem administrativního centra je 3 320 m2,
z toho zelená terasa 995 m2 (zeleň tvoří 80 % plochy terasy), komunikace a
zpevněné plochy zahrnují 1 939 m2, zeleň v areálu na rostlém terénu bude na
ploše 550 m2.
V rámci výstavby administrativního centra budou upraveny plochy před
vjezdem do areálu na celkové ploše 1 325 m2, z toho 766 m2 budou
komunikace a 559 m2 plochy zeleně (v současnosti tvoří komunikace 894 m2
a zeleň 431 m2).
Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou dotčenými pozemky tyto
parcely:
Číslo parcely

Výměra (m2)

Druh pozemku

2174

2 951

zastavěná plocha a
nádvoří

2175

470

zastavěná plocha a
nádvoří

budova LV 363

2176/1

914

ostatní plocha

jiná plocha

2176/2

1 029

zastavěná plocha a
nádvoří

budova LV 363

2179

445

zastavěná plocha a
nádvoří

společný dvůr

Způsob využití

Všechny dotčené parcely mají v katastru nemovitostí vyznačen způsob
ochrany: památkově chráněné území.
Pozemek určené pro realizaci záměru nejsou součástí zemědělského
půdního fondu a uskutečnění záměru investora tedy nevyžaduje zábor orné
půdy a vynětí ze ZPF.
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Chráněná území
Lokalita navrhovaná pro výstavbu nespadá do zvláště chráněného
území ve smyslu § 12, 13 a 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné
oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.
Lokalita nepodléhá ustanovení § 18 o omezení činnosti v chráněném
ložiskovém území dle zákona č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství. Zájmový pozemek dále nepodléhá celoplošným ani lokálním
ochranám dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody, a požadavkům
zákona č.289/1995 Sb., o lesích.
Pozemek pro stavbu se nenachází v chráněném území a leží mimo
oblast přirozené akumulace podzemních a povrchových vod.
Ve vlastním zájmovém území se nenachází žádné prvky územního
systému ekologické stability (ÚSES).
Natura 2000
Navržené lokality Natury 2000, tj. „Návrh evropsky významných lokalit“
ani „Návrh ptačích oblastí“ se Prahy 3 - Žižkova nedotýkají. V okolí pozemku
pro navrhovanou výstavbu administrativního centra Krejcárek se tyto prvky
nevyskytují. Tato skutečnost je doložena stanoviskem orgánu ochrany přírody
Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 11.4.2007, které je uvedeno
v příloze tohoto oznámení.

B.II.2. VODA
Zdroj vody
Pitná voda
Stávající objekt – výrobní areál Pod krejcárkem 975 - je napojen 2 x
přípojkou DN 40 na veřejný vodovod DN 100L v přilehlé komunikaci Pod
plynojemem. Navržena je nová vodovodní přípojka DN 80 ukončená ve
vodoměrné šachtě na hranici pozemku, kde bude ukončena vodoměrovou
sestavou DN 50 s vodoměrem.
Příprava teplé vody bude centrální.
Hlavní rozvod bude veden pod stropem suterénu, stoupačky budou
vedeny instalačními šachtami. Na vstupu do každého provozního bloku
(provozní jednotky) bude osazen uzávěr a podružný vodoměr. V každém
podlaží schodišťového prostoru budou osazeny požární hydranty s tvarově
stálou hadicí.
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Bilance pitné vody
Administrativní centrum Krejcárek bude spotřebovávat vodu pouze pro
účely sociálních zařízení a restaurační provoz. Technologické vody se,
vzhledem k charakteru objektu, nebudou vyskytovat.
Provoz

Počet osob

jednotková
spotřeba

Celková
spotřeba

kanceláře

500 zaměstnanců

16 m3/osobu/rok

8.000 m3/rok

vzorkové
prodejny

24 zaměstnanců

16 m3/osobu/rok

384 m3/rok

sklady,údržba

24 zaměstnanců

30 m3/osobu/rok

720 m3/rok

restaurace

16 zam

80 m3/osobu/rok

1.280 m3/rok

apartmány

60 lůžek

60 m3/osobu/rok

3 600 m3/rok
13 984 m3/rok

Celkem: 0,9 l/s
Požární vodovod

Objekt bude vybaven dle ČSN 730873 požárním vodovodem
s odběrnými místy typu (D) s hydranty 25(D), umístěnými v každém
schodišťovém prostoru v každém podlaží s vydatností Q min. 1,1 l/sec. (2
schodišťové prostory)
Potřeba požární vody
Qv(a) = V(0,01 x 22 + 0,04 x 77 + 0,09 x 11) x 2 = 4,2 l/s
Qpožár= 2,2 l/s + 0,9 l/s = 3,1 l/s
Venkovní požární hydranty
Pro venkovní zásah je zajištěn 1 x venkovní hydrant na vodovodním
řadu DN 150 v ulici Pod Krejcárkem – 35 m od nástupní požární plochy a 2 x
hydrant DN 100 na řadu v ulici Pod plynojemem 20 m od nástupní požární
plochy.
Období výstavby
Voda v období výstavby administrativního centra bude zrealizována
jako „Zvláštní měření staveništního odběru“. Pro potřeby stavby bude
vybudována dočasná staveništní přípojka vody z veřejného rozvodu studené
vody na pozemek stavby. Toto odběrné místo si vyjedná generální dodavatel
stavby se správcem inženýrské sítě – vodovodu. Úhrada bude smluvně
sjednána paušální cenou mezi generálním dodavatelem stavby a investorem.
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B.II.3.

OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE

Spotřeba surovin a materiálů
Vzhledem k charakteru objektu – administrativní centrum – nejsou
žádné suroviny ani materiály spotřebovávány.
Pouze provoz restaurace bude vyžadovat běžné
surovinami a polotovary pro přípravu jídel a dovoz nápojů.

zásobování

Spotřeba energií
Spotřeby elektrické energie
Podrobný popis přívodu elektrické energie a jednotlivých spotřebních
míst v objektu byl proveden v kapitole B.I.6.
Předpokládaná energetická potřeba
Instalovaný příkon pro celý objekt bude: 1 074 kW
Soudobý příkon pro celý objekt bude:

780 kW

Spotřeba zemního plynu pro kotelnu a restauraci
V kotelně společné pro celý objekt administrativního centra budou
instalovány 2 plynové kotle o celkovém jmenovitém výkonu 900 kW (2 x 450
kW). Zemní plyn bude dále spotřebováván při přípravě jídel v kuchyni
restauračního probvozu.
Celková spotřeba zemního plynu pro celý objekt bude 160 000 m3/rok,
maximální hodinová spotřeba je 88 m3/hodinu.

B.II.4.

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Dopravní řešení
Stávající pozemky areálu budoucího administrativního centra
Krejcárek jsou napojeny na přilehlou místní komunikaci Pod Krejcárkem (Pod
plynojemem) dvěma samostatnými vjezdy do dvou výškových úrovní
areálu.
V rámci stavby bude nutné provést úpravu stávajícího napojení stavby
na místní komunikaci, a to vzhledem k požadavkům na provoz požární
techniky.
Nový areál je výškově řešen tak, aby byly využity výškové úrovně
stávajících vjezdů do areálu a výšková úroveň napojení na komunikaci Pod
Krejcárkem.
Výškové napojení stávajících vjezdů se nemění.
Spodní vjezd bude sloužit k napojení hromadné garáže objektu
administrativního centra o kapacitě 91 parkovacích míst.
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Horní vjezd bude sloužit jako technický vjezd pro zásobování a
obsluhu administrativního centra.
Technická obslužná horní areálová komunikace je navržena jako
požární zásahová plocha a z toho důvodu její napojení na komunikaci Pod
Krejcárkem musí svými parametry splňovat podmínky pro provoz požární
techniky.
Je navržena dvouproudá lehká komunikace šířky 6 m s podélným
parkovacím stáním šířky 2,1 m a komunikací pro pěší šířky 2,0 m, ukončená
na hranici pozemků manipulační plochou s bočním obratištěm s nacouváním.
Z těchto důvodů dojde i k úpravě stávajícího komunikačního napojení
stávajícího horního vjezdu do areálu na komunikaci Pod Krejcárkem.
Na technické komunikaci areálu jsou umístěna odstavná parkovací
stání pro provoz technického zázemí – skladů a dílen administrativního
centra.
Odvodnění zpevněných ploch – liniové žlaby HAURATON odvodněné
do stávajícího systému místní dešťové kanalizace areálu Pod Krejcárkem
975.
Zařízení pro dopravu v klidu
(dle čl.10, odst.(3) + příl.č.2 vyhl.č.26/1999 Sb. HMP)
Výpočet požadovaného počtu parkovacích stání
(výpočet dle vyhlášky OTP 26/1999 Sb. a přílohy č.2 této vyhlášky)
stání na m2

Kód

Druh plochy

6.1

kancelářské plochy

8.2

restaurace 100
míst

1 stání/10 m2

200 m2

Pz = 20,0 stání

12.1

dílny údržby

1 stání/100 m2
užitné plochy

273 m2

Pz = 2,73 stání

12.2

sklady

1 stání/200 m2
užitné plochy

637 m2

Pz = 3,18 stání

12.3

výstavní
plochy,prodejna

1 stání/50 m2
užitné plochy

286 m2

Pz = 5,72 stání

1.4

apartmány pro
zaměstnance

1 stání/ 5 lůžek

60 lůžek

Pz = 12 stání

4 984 m2
1 stání/35 m2
kancelářské plochy

Celkem
Ku = 0,6
Kd = 1
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Pz =142,4 stání

Pz = 186 stání

Základní počet stání Pz je 186 stání
Zóna 3:
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Požadovaný počet stání:
Pp = Pz . Ku . Kd = 186 x 0,6 = 112 stání
Z toho garážová stání (1 stání/1 BJ)

91 stání

Venkovní odstavná stání

21 stání

Z toho stání pro osoby se sníženou pohyblivostí

8 stání

(6 x garážové + 2 x venkovní odstavné)
Požadovaný počet parkovacích stání v areálu administrativního
centra v počtu 112 je zajištěn v hromadné garáži a na venkovních
odstavných plochách (91 + 21 stání).
Rekapitulace venkovních parkovací stání:
•
•

v areálu na pozemcích 2176/1 a 2174. celkem cca 21 míst
v předprostoru areálu – na pozemcích 4400/4 a 2183/3 – je
k dispozici dalších 15 parkovacích míst

Celkový počet parkovacích míst:
112 parkovacích míst v areálu administrativního centra Krejcárek (ACK)
15 parkovacích míst mimo areál ACK
127 parkovacích míst celkem
Předpokládané
počty
administrativního centra:

jízd

vycházejí

z uvažovaného

provozu

Ráno - příjezd pracovníků: 70 % ze 112 míst = 80 aut/ 2 hodiny
20 % míst má obměnu 3x/den po dobu provozu areálu, tj. od 7 hodin do 17
hodin, tj. 20 % ze 112 = 22 x 3 = 66 aut
Odpoledne – odjezd pracovníků: 80 aut/ 2 hodiny
Restaurace: provoz od 11 do 22 hodin, tj. 11 x 5 aut/hod. = 55 aut
Celkem: 201 osobních aut/den, 402 jízd/den
Zásobování – restaurace a výstavní prostory:
•
•

dodávková auta: 5 aut/den
lehká nákladní auta: 1 auto/den
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Rekapitulace: celkový počet jízd do areálu
Druh vozidel

Počet vozidel/den

Počet jízd/den

201

402

dodávkové automobily

5

10

lehké nákladní automobily

1

2

207

414

osobní automobily

Celkem

Návrh je v souladu s požadavky na zařízení pro dopravu v klidu
dle vyhlášky OTP 26/1999 Sb. a přílohy č.2 této vyhlášky a s
požadavkem Městské části pro Prahu 3.
Vyhodnocení vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel, tedy
především hluku a emitovaných škodlivin, je provedeno v kapitole D. Výstupy
jsou uvedeny v následující kapitole B.III.

B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1.

OVZDUŠÍ

Ovzduší v okolí navrhovaného administrativního centra Krejcárek je
ovlivněno zejména automobilovou dopravou po okolních komunikacích.
V bezprostředním okolí lokality je nejfrekventovanější ulice Pod Krejcárkem,
která přechází v místě křižovatky s ulicí Pod Plynojemem v ulici
Novovysočanskou. Doprava v jižní části ulice Pod plynojemem byla v rámci
výstavby železničních tratí „Nového spojení“ převedena na nově
vybudovanou estakádu, čímž vzniklo mimoúrovňové křížení s železniční tratí
a odstranilo se časté a dlouhé stání vozidel na železničním přejezdu. Tím se
zvýšila kapacita průjezdu vozidel v této ulici a v souvislosti s tím stoupla i
dopravní zátěž této komunikace, tvořící spojení významných křižovatek
Ohrada a křižovatky Sokolovská – Švábky.
Frekvence dopravy na těchto komunikacích významně převyšuje počty
vozidel vyvolané dopravy provozem navrhovaného administrativního centra
Krejcárek, takže se tyto nové výstupy na zatížení okolí projeví pouze
minimálně. V okolí administrativního centra Krejcárek se navíc nevyskytuje
obytná zástavba.
Navrhovaný objekt je administrativní budova s částečnou funkcí
dočasného bydlení a restauračním provozem, proto bude zdrojem škodlivin
pouze zdroj tepla – plynová kotelna a dále s objektem související
automobilová doprava (převážně osobní automobily)
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a) bodové zdroje znečišťování ovzduší
Zdroje emisí z vytápění a ohřevu TUV
Příprava TUV a vytápění objektu je řešeno vlastní kotelnou na zemní
plyn. Kotelna bude osazena dvěma kotli HOVAL typu UltraGas 900D
(dvojice kotlů á 450 kW). Celkový maximální výkon kotelny bude 900
kW. Minimální výkon kotlů je 90 kW, provoz kotelny lze tedy regulovat
v rozsahu 90 až 900kW, podle potřeby tepla a TUV.
Kotle HOVAL jsou vybaveny přetlakovými hořáky spojitě regulovanými
s nízkými emisemi NOx
Výrobce zaručuje měrné emise 42 mg/kWh NOx a 12 mg/kWh CO,
obsah CO2 ve spalinách je 9,0 %
Hmotnostní průtok spalin je 1 408 kg/hod, tj. 1 050 Nm3/hod.
Maximální hodinová spotřeba ZP při plném provozu kotelny na
maximální výkon činí 85,0 m3/hod.
Kotelna bude umístěna v samostatné nástavbě na střeše objektu
v 6.NP.
Odvod spalin:
Přetlakový komín vyvedený nad úroveň střechy. Předpokládaný průměr
průduchu 350 mm. Výška ústí komínu min. cca 1,0 m nad střechou úrovní
střechy. Množství emisí z plynové kotelny je uvedeno v následující tabulce.
Výkony a emise z kotelny administrativního centra Krejcárek
Objekt

instalovaný
výkon [kW]

spotřeba
paliva
[m3/h]

spotřeba
paliva
[m3/rok]

Emise
NOx [g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

ACK
kotelna

900

85

141000

0,0105

62,7

Emise CO Emise CO
[g/s]
[kg/rok]
0,0030

17,9

Zdroje emisí z automobilového provozu - garáže
Objekt bude mít celkem 91 parkovacích stání v podzemních garážích v
1.PP. Garáž je vzhledem k terénnímu výškovému rozdílu na pozemcích
řešena jako otevřená, přímo větraná hromadná garáž ze směru západního
severozápadního. Ze směru jihovýchodního a východního je zapuštěna pod
terén. Vjezd a výjezd bude z ulice Pod Krejcárkem. Dle předpokladu
investora bude vyvolaná doprava (zdrojová + cílová) celého areálu, t.j. včetně
dalších 21 míst na terénu tato:
•

ráno příjezd pracovníků: 70 % ze 112 míst = 80 aut (během 2h)

•

20 % míst má obměnu 1x/hodinu po dobu provozu areálu, tj. od 7
hodin do 17 hodin, tj. 20 % ze 112 = 3 x den = 66 aut
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•

Restaurace: provoz od 11 do 22 hodin, tj. 11 x 5 aut/hod. = 55 aut
Celkem: 201 osobních aut/den

Zásobování:
•

dodávková auta 5 aut/den

•

lehká nákladní auta: 1 auto/den
Celkem bude areál vyvolávat 414 jednosměrných jízd všech vozidel za

den.
Sekundová emise oxidů dusíku pro garáže byla stanovena pro
špičkovou četnost pojezdů vozidel v garážích a z průměrné délky pojezdu
vozidel potřebné pro zaparkování. Výpočet předpokládá průměrnou emisi
NOx při pojezdu 1,6 g/km, při volnoběhu 0,15 g/min na jedno vozidlo a vliv
katalyzátorů pouze u vozidel přijíždějících a jimi vybavených (dle faktorů
MEFA v.02) – podle složení dopravního proudu k roku 2008. Před vyjetím a
po zaparkování se uvažuje s chodem motoru 20 s. Množství emisí je
uvedeno v následující tabulce.
Kapacita a emise z garáží a vyvolané dopravy
Objekt

počet
stání

Emise
NOx
[g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

Emise
CO [g/s]

Emise
CO
[kg/rok]

Emise
benzen
[g/s]

Emise
benzen
[kg/rok]

garáže AC

91

0,00116

7,9

0,00440

30,0

0,00006

0,4

vyvolaná
doprava

91+ 21+
15

0,00170

11,6

0,00645

44,0

0,00009

0,6

Ve výpočtech emisí z parkování je započteno zvýšení
v důsledku studených startů.

emise

b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
Provoz administrativního centra nebude plošným zdrojem znečištění
ovzduší. Tím může být, do určité míry, vlastní staveniště objektu, zejména
v období terénních úprav. Vzhledem k omezenému rozsahu a způsobu
vedení prací bude tento vliv minimalizován.
c) hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniovým
komunikace.

zdrojem

znečištění

jsou

obecně

všechny

pozemní

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava.
Ta bude pro uživatele administrativního centra Krejcárek vedena výjezdem
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z areálu do ulice Pod plynojemem a následně se bude rozdělovat do 3
směrů: do ulice Pod Krejcárkem směrem západním (do centra a výjezd
směrem na jih), na estakádu směrem k ulici Sokolovské (severním směrem)
a do ulice Novovysočanské (východním směrem).
Výpočet emisí z dopravy byl proveden na základě nařízení vlády č.
350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování,
posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č.
60/2004 Sb. a č.429/2005 Sb. Emisní faktory motorových vozidel jsou dány
sdělením č.36 Ministerstva životního prostředí, publikovaným ve Věstníku
MŽP č.10/2002.
Výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla byl proveden
programem MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory, verze 2002). Tento program
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (g/km) pro všechny
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní, poháněných jak
kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program
zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost
jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program
MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum
znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky
rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky,
aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují
hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny).
Jedná se o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny

Organické sloučeniny

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

suma uhlovodíků (CxHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Výpočet emisí z dopravy byl proveden v bodě a) této kapitoly a zahrnut
mezi bodové zdroje. Důvodem je skutečnost, že v prostoru administrativního
centra Krejcárek se vozidla budou pohybovat převážně v garážích.
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B.III.2. ODPADNÍ VODY
Provozem administrativního centra Krejcárek vznikají splaškové a
dešťové odpadní vody. Technologické vody, vzhledem k charakteru objektu,
vznikat nebudou.
Kanalizace
Stávající objekt č.p. 975 je napojen na inženýrské sítě přípojkami
z ulice Pod Krejcárkem. Přípojka splaškové kanalizace – stávající tlaková
areálová kanalizace – je napojena na kanalizační řad v ulici Novovysočanská.
Pro odvod splaškových vod z nového objektu administrativního centra
Krejcárek bude použita stávající areálová tlaková kanalizace s přečerpávací
jímkou o výkonu 4,7 l/s splaškových vod napojená výtlačným potrubím
potrubím HDPE DN 63/3,8 (SDR 17) délky 121,3 m napojeným do stávající
kanalizační šachty v ulici Novovysočanská.
Z objektu bude odváděna běžná splašková voda.
Na kanalizační potrubí z kuchyně restaurace bude osazen lapač tuku
LTP – 2C o maximálním průtoku 2 l/sec.
Svodné potrubí bude vedeno zavěšené pod stropem suterénu.
Splaškové vody z 1. - 6.NP budou svedeny do stávající přečerpávací
jímky tlakové kanalizace gravitačně.
Strojovny a technické místnosti v suterénu budou do přečerpávací
jímky přečerpávány. bude odvodněna přečerpáním.
Odpadní potrubí budou vedena instalačními šachtami a odvětrána nad
střechu. Prostor garáží nebude odvodněn do kanalizace.
Dešťová kanalizace
Likvidace dešťových vod současného areálu je zajištěna pomocí
původní areálové dešťové kanalizace vedené pod tělesem železniční trati.
Dešťové vody ze střechy objektu a zpevněných ploch budou
likvidovány v rámci stávající areálové dešťové kanalizace
Výstavbou navrhovaného administrativního centra nedojde k nárůstu
likvidovaného množství dešťových vod.
Návrh způsobu likvidace dešťových vod:
- zpevněné plochy – spádování ploch do zelených ploch – povrchový vsak
(alternativně je možno systémem liniových žlabů HAURATON a bodových
vpustí napojit na vsakovací monobloky HAURATON RECYFIX DRAINBLOC)
- střechy – vnitřní dešťové svody napojeny na stávající systém venkovní
dešťové areálové kanalizace.
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Bilance odpadních vod
Splaškové odpadní vody
Množství splaškových odpadních vod odpovídá spotřebě pitné vody
Množství odpadních vod
Vypočtená množství splaškových odpadních vod udává tabulka.
Průměrné vteřinové množství odpadních vod

0,9 l/s
13 984 m3/rok

Průměrné roční množství odpadních vod
Dešťové odpadní vody

Výpočet množství odpadních dešťových vod byl proveden pro
návrhový déšť délky 10 minut o intenzitě 163 l/s.ha. Množství vod
z jednotlivých ploch udává následující tabulka.
Navrhovaný stav

odtoku

Redukovaná
plocha

Odtok
(l/s)

2 325

0,90

2 093

34,1

Střechy nadzemních
částí – střešní zahrady

995

0,60

597

9,7

Zpevněné plochy –
chodníky, komunikace,
parkoviště

1 939

0,80

1 551

25,3

4 241

69,1

Střechy nadzemních
objektů

Plocha
(m2)

Koef.

Celkem

Množství dešťových vod odtékajících při návrhovém dešti z vlastního
areálu administrativního centra Krejcárek činí 69,1 l/s. Při desetiminutovém
dešti je množství dešťových vod rovno 41,5 m3.

B.III.3. ODPADY
Při provozu administrativního centra s restauračním provozem a
apartmány pro přechodné ubytování budou vznikat odpady, které jsou podle
vyhlášky MŽP č.381/2001, kterou se vydává Katalog odpadů ve znění
vyhlášky č.503/2004 Sb., a stanoví další seznamy odpadů k zákonu č.
185/2001 Sb., ve znění zákona 188/2004 Sb. o odpadech, zařazeny jako:
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Katalogové číslo

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu

19 08 09

O

Směs tuků a olejů z odlučovače
tuků obsahující pouze jedlé oleje a
jedlé tuky

20

-

KOMUNÁLNÍ ODPADY

20 01

-

Složky z odděleného sběru
(kromě odpadů uvedených v
podskupině 15 01)

20 01 08

O

Biologicky rozložitelný odpad
z kuchyní a stravoven

20 01 21

N

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 02

-

Odpady ze zahrad a parků

20 02 01

O

Biologicky rozložitelný odpad

20 03

-

Ostatní komunální odpady

20 03 01

O

Směsný komunální odpad

20 03 03

O

Uliční smetky

Původcem odpadů z provozu budov budou provozovatelé živností
(pronajimatelné kancelářské plochy).
Hlavní množství odpadu za provozu budou představovat odpady
komunálního charakteru z živností. Bude zajištěno třídění odpadů a oddělené
kontejnery pro papír, sklo a plasty. Jiných odpadů budou vznikat podstatně
menší množství.
Samostatnou skupinu odpadů tvoří odpady z provozu restaurace, které
budou skladovány odděleně v chlazené místnosti a pravidelně odváženy.
Jedná se o tyto druhy odpadů „Směs tuků a olejů z odlučovače tuků
obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky“ a „Biologicky rozložitelný odpad
z kuchyní a stravoven“.
Vznik nebezpečných odpadů ve větším množství se nepředpokládá.
Potenciálně by se mohlo jednat o použité zářivky, použité tonery z tiskáren.
V dnešní době jsou dostupné technologie neprodukující nebezpečné odpady
a z tohoto důvodu pro provozovatele méně problematické.
Dále bude, jak uvedeno, produkováno určité množství dalších druhů
odpadů, a to především z údržby zeleně, komunikací a společných prostor
(garáží).
Způsob manipulace s odpady a jejich ukládání bude podrobně
uvedeno v projektové dokumentaci.
Všechny odpady budou zneškodňovány na základě smluv s
organizacemi, které mají povolení k likvidaci odpadů charakteru O, N.
Smlouvy budou předloženy při kolaudaci objektu administrativního centra.
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Odpady z výstavby
Při výstavbě a stavebních úpravách budou dočasně vznikat odpady
z použitých stavebních materiálů, z jejich obalů, kabely z elektroinstalací,
umělé hmoty a podobně. Seznam odpadů dle jejich katalogových čísel, které
mohou vznikat během realizace stavby, je uveden v následující tabulce.
Dodavatel stavby musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o
odpadech ve znění zákona 188/2004 Sb. a jeho prováděcích předpisů,
především dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb. ve
znění vyhlášky č.503/2004 Sb., a vyhláškou č.383/2001 Sb. ve znění
vyhlášky č.41/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady zajištěno
odstranění všech odpadů a nebezpečné odpady musí odstraňovat oprávněná
osoba dle zákona č.185/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.7/2005 Sb., o
odpadech. Povinností původce odpadů je kromě správného nakládání s
odpady podle požadavků zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů
především jejich minimalizace.
Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude
možná během realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady
o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během
realizace stavby.
Vzhledem ke skutečnosti, že pro instalaci nové technologie budou
nutně provedeny pouze drobné bourací a stavební práce a úpravy stávajících
objektů, bude množství stavebních odpadů rovněž minimální.
Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při stavebních pracích:
Kód odpadu

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu

15

-

ODPADNÍ OBALY;
ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ
TKANINY, FILTRAČNÍ
MATERIÁLY A OCHRANNÉ
ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01

-

Obaly

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 03

O

Dřevěné obaly

15 01 04

O

Kovové obaly

17

-

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ
ODPADY

17 01

-

Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly
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Kód odpadu

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

O

Směsi nebo oddělené frakce
betonu, cihel, tašek a
keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

17 02

-

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01

O

Dřevo

17 02 02

O

Sklo

17 01 03

O

Plasty

17 02 04

N

Sklo, plasty a dřevo obsahující
nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami
znečištěné

17 03

-

Asfaltové směsi, dehet a
výrobky z dehtu

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01

17 04

-

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01

O

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

O

Hliník

17 04 05

O

Železo a ocel

17 04 07

O

Směsné kovy

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 06

-

Izolační materiály

17 06 03

O

Izolační materiály neobsahující
nebezpečné látky

17 09

-

Jiné stavební a demoliční
odpady

17 09 03*

N

Jiné stavební a demoliční
odpady obsahující nebezpečné
látky

17 09 04

O

Směsné stavební a demoliční
odpady neuvedené pod čísly 17
09 01, 17 09 02 a 17 09 03

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY

20 03

Ostatní komunální odpady
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Kód odpadu
20 03 01

Kategorie
odpadu
O

Název druhu odpadu
Směsný komunální odpad

Provozovatel musí mít v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o
odpadech a jeho prováděcích předpisů, především dle Katalogu odpadů
vydaného vyhláškou č.381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.503/2004 Sb., a
vyhláškou č.383/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.41/2005 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady zajištěno odstranění všech odpadů a nebezpečné
odpady musí odstraňovat oprávněná osoba dle zákona č.185/2001 Sb. ve
znění vyhlášky č.7/2005 Sb., o odpadech. Povinností původce odpadů je
kromě správného nakládání s odpady dle požadavků zákona o odpadech a
jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.
Jednotlivé druhy odpadů musí být tříděny již v místě jejich vzniku a
roztříděné ukládány na odpovídající místa dle charakteru odpadu.
Shromažďovací místa a prostředky musejí být označena v souladu s
požadavky vyhlášky.č. 383/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.41/2005 Sb. Pro
shromažďování uvedených druhů odpadů je nutno zajistit dostatečný počet
shromažďovacích nádob tak, aby bylo zajištěno jejich vyhovující
shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.
Původce odpadů je povinen především:
a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií,
b) zajistit přednostní využití odpadů,
c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit, převést do vlastnictví
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď přímo nebo
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby,
d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich
skutečných vlastností,
e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií,
f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo
únikem,
g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi,
ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje, tuto
evidenci archivovat po dobu 5 let,
h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na
vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace
související s nakládáním s odpady,
i) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní
prostředí v souladu s právními předpisy a plánem odpadového hospodářství,
j) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky.
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B.III.4. OSTATNÍ VÝSTUPY
hluk a vibrace
a) hluk
Zdroji hluku v administrativním objektu jsou především technická
zařízení zajišťující jeho chod - vytápění, větrání (případně chlazení) a provoz
výtahů a garáží. Projevuje se rovněž hluk garážových vrat a vlastních
osobních automobilů, které zajíždějí na jednotlivá parkovací místa.
Veškerá technická zařízení jsou navržena tak, aby jejich provoz
splňoval platné hygienické limity, a to jak s ohledem na šíření hluku do
exteriéru, tak i uvnitř objektu, kde se hluk šíří jak vlastní konstrukcí domu, tak
i přenosem z prostor se zdroji hluku (kotelna VZT, garáže) do chráněných
vnitřních prostor (obytných místností).
Hlukově se projevují rovněž dopravní prostředky projíždějící po
okolních komunikacích – v našem případě se jedná zejména o provoz na
Novovysočanské ulici, ulici Pod Krejcárkem a ulici Pod Plynojemem.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací stanovuje limity pro hluk na pracovištích a ve
vnitřním a venkovním chráněném prostoru.
V první části tohoto nařízení vlády je uveden předmět úpravy, tedy na
jaké hlukové události se tento předpis vztahuje, ve druhé části jsou popsány
limity pro hluk na pracovišti. Ve třetí části pak limity pro hluk v chráněném
vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru. V dalším textu citujeme hlavní části tohoto
nového předpisu týkající se venkovního chráněného prostoru.
ČÁST TŘETÍ
§ 11
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v
chráněném venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku
tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých
zbraní, při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti
trinitrotoluenu a při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou
akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro
nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h).
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní
hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou
noční dobu (LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru,
vznikajícími při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25
g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles,
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se vyjadřuje ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce
1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou
akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku
C LCE jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na
sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro
nejhlučnější hodinu (LCeq,1h).
(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s
výjimkou hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku,
se stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50
dB a korekcí přihlížejících ke druhu chráněného prostoru a denní a noční
době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte
další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně
informační charakter, jako například řeč, přičte se další korekce - 5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C
vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se
rovná 83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina
akustického tlaku C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k
tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z
leteckého provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro
celou denní dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná
60 dB a pro celou noční dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,8h se rovná 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk
ze stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v
ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4
přičte korekce přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto
nařízení. Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se
pro hluk ze stavební činnosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší
než 14 hodin vypočte způsobem upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení.
Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním
prostoru podle přílohy č.3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.:
Způsob využití území

Korekce dB
1)

2)

3)

4)

Chráněný venkovní prostor staveb
lůžkových zdravotnických zařízení
včetně lázní

-5

0

+5

+ 15

Chráněný venkovní prostor lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní

0

0

+5

+ 15

Chráněný venkovní prostor ostatních
staveb a chráněný ostatní venkovní
prostor

0

+5

+ 10

+ 20
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Poznámky k tabulce:
Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
Pro noční dobu (22,00 – 06,00 hodin) se pro chráněný venkovní
prostor staveb přičítá další korekce –10 dB s výjimkou hluku z dopravy na
železničních drahách, kde se použije korekce – 5 dB.
1)

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a
dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o
účelové komunikace a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice
zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních
vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2)

Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou
účelových komunikací, a drahách.
3)

Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v
území, kde je hluk z dopravy na těchto komunikacích převažující nad hlukem
z dopravy na ostatních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na
drahách v ochranném pásmu drah.
4)

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních
komunikacích a drahách, kdy starou zátěží se rozumí stav hlučnosti
působený dopravou na pozemních komunikacích a drahách, který
v chráněných venkovních prostorech vznikl do 31.12.2000. Tato korekce
zůstane zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměna
kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování směrového
nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které nesmí
dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb
a v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
Shrnutí platných limitů podle nařízení vlády č.148/2006 Sb.
a) venkovní chráněný prostor
Chráněným venkovním prostorem podle definice ze zákona
č.258/2000 Sb. v novelizovaném znění se rozumí nezastavěné pozemky,
které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor
určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m
okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní
výchovu a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na
základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s
vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu
v nich.
Obsahuje-li hluk tónové složky nebo má-li výrazně informační
charakter, jako například řeč, přičte se další korekce - 5 dB.

LI-VI Praha spol. s r.o.

54

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativní centrum Krejcárek“

Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru staveb:

Druh prostoru
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný venkovní prostor - zdroje
z provozovny a účelových komunikací - v denní
době
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb zdroje z provozovny a účelových komunikací v noční době
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný venkovní prostor - zdroje z veřejných
pozemních komunikací v denní době
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb zdroje z veřejných pozemních komunikací
v noční době

Nejvyšší přípustné
hodnoty hladin
akustického tlaku LAeq,T
LAeq,T

= 50 dB

LAeq,T

= 40 dB

LAeq,T

= 55 dB

L Aeq,T

= 45 dB

Hluk z technických zařízení a obslužné dopravy
Hluk z technických zařízení v objektu (kotelny a VZT bude omezen
převážně na vnitřní nebytové prostory, v nichž jsou tato zařízení umístěna.
Šíření hluku do chráněných vnitřních i venkovních prostor je významně
redukováno stavební konstrukcí domu a použitím zařízení s nízkými
akustickými výkony, dále pak instalací tlumičů hluku na vzduchotechnická
potrubí. Podrobný popis technického řešení těchto provozů je uveden
v projektové dokumentaci. Výpočet šíření hluku do okolí z technických
zařízení objektu byl řešen v akustické studii, která je v příloze tohoto
oznámení. Rovněž vliv dopravy v okolí objektu administrativního centra byl
vyčíslen v akustické studii.
Hlukové pozadí je vytvářeno především hlukem z dopravy po
frekventované komunikaci Novovysočanská, Pod Krejcárkem a Pod
plynojemem, dále z tramvajové trati Ohrada – Palmovka (vedené v dané
oblasti po mostním tělese, z něhož se šíří hluk do větší vzdálenosti než při
jízdě v úrovni okolního terénu). Dalším zdrojem hluku je provoz po železniční
trati.
Z výsledků výpočtů vyplývá, že zdroje hluku v administrativním objektu
krejcárek ani obslužná doprava nezpůsobí překročení platných hygienických
limitů v interiéru ani exteriéru.
V okolí navrhované stavby se nevyskytují žádné chráněné obytné
objekty (s chráněným venkovním prostorem staveb) ve smyslu nařízení vlády
č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Popis stávající hlukové situace v dané lokalitě je diskutován v kapitole
D.I.3 – vliv na hlukovou situaci.
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b) vibrace
V objektu administrativního centra se zdroje vibrací nevyskytují,
veškerá technická zařízení musí být v dobrém technickém stavu a uložena
tak, a by nemohlo dojít k přenosu hluku a případného chvění do konstrukce
domu.
Situace nejbližšího okolí administrativního centra je patrna
z následujícího obrázku. Objekt ACK bude vystavěn na místě stávajícího
průmyslového areálu, jehož demolice v současnosti probíhá.

B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
záření radioaktivní, elektromagnetické
V objektu
administrativního
centra
Krejcárek
nebudou
instalována zařízení, která by byla zdroji radioaktivního nebo
elektromagnetického záření.
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ČÁST C. ÚDAJE O
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I.

STAVU

ŽIVOTNÍHO

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
RIZIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

PROSTŘEDÍ

ENVIRONMENTÁLNÍCH

Předkládaný záměr výstavby administrativního centra Krejcárek je
situován do výrobní a skladové zóny - podle schváleného územního plánu
města Prahy se jedná o území funkčně vymezeném VN - území nerušící
výroby a služeb.
Území města je rozděleno na polyfunkční území a monofunkční
plochy.
Daná lokalita se nachází v v městské části Praha 3 v blízkosti hranic
městské části Praha 8 (na sever od zájmové lokality) a městské části Praha 9
(východním směrem).
V širším okolí lokality výstavby se nenachází obytná zástavba - území
je využívané převážně pro dopravní stavby, a to jak železniční, tak i silniční.
Na severních svazích pod Krejcárkem prochází v těsné blízkosti pozemku pro
výstavbu administrativního centra hlavní železniční trať Praha – Turnov a
rozsáhlé stavební úpravy probíhají při úpravě a výstavbě nových železničních
tratí a tunelů v rámci „Nového spojení“, které přestavuje jednu
z nejvýznamnějších a plošně největších dopravních staveb v Praze. V rámci
této výstavby byla vybudována i silniční estakáda v ulici Pod plynojemem,
která doplnila již dříve vybudovanou tramvajovou estakádu Ohrada –
Palmovka.
Tak rozsáhlé a dlouhodobé zásahy do daného území se samozřejmě
projevují i na životním prostředí, které je v důsledku stavebních činností, při
nichž dochází i ke značným přesunům zeminy a terénním úpravám
významně zatěžováno hlukem a prašností z výstavby. Rovněž velmi
intenzívní doprava na komunikacích procházejících daným územím, a to jak
automobilová, tak i železniční, zatěžuje území hlukem a v případě silniční
dopravy i exhalacemi a prašností.
Přesto, že v budoucnu, po dokončení výstavby železničních tratí, má
dojít ke zklidnění daného území a k vytvoření nových zelených ploch podél
železniční trati, bude i po roce 2010 doprava v tomto území dominantním
prvkem, který bude dané území významným způsobem zatěžovat.
Z tohoto důvodu se jedná o území, které není vhodné pro obytnou
zástavbu a trvalé bydlení.
Rozsáhlejší plochy zeleně se v daném území nacházejí pouze jižním
směrem – jedná se o zalesněný svah mezi ulicemi Novovysočanskou a Pod
Krejcárkem a ulicí Koněvovou. Tato zeleň vytváří izolační pruh mezi obytnou
zástavbou Žižkova severně od Koněvovy ulice v prostoru od křižovatky
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Ohrada přes Pražačku až po Jarov. Tyto plochy zeleně jsou z hlediska
ochrany životního prostředí velmi významné a je třeba, aby v zájmu
udržitelného rozvoje daného území zůstaly zachovány.
Schopnost lokality snést zátěž výstavby navrženého záměru bez
narušení trvalé udržitelnosti je nepochybná.
Záměr investora představuje výstavbu administrativního objektu, který
díky svému charakteru způsobí jen nepatrné, spíše teoretické zhoršení
stávajícího stavu (oblast hluku, znečištění ovzduší).
Přírodní zdroje se na lokalitě navržené výstavby nenachází.
Záměr není v bezprostředním kontaktu s územním systémem
ekologické stability krajiny ani nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo
přírodní park.
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace
vedoucí k předpokladu jejich existence. Jedná se sice o lokalitu, v níž byla
původně provozována průmyslová výroba (od 20.let 20.století), ale po roce
1950 byl areál využíván převážně jako výzkumné pracoviště ČSD a později
jako sídlo stavebních firem, jejich sklady a dílny údržby – tedy provozy, které
neměly negativní vliv na životní prostředí ani neskladovaly látky, které by při
nevhodném zacházení mohly ve významnější míře kontaminovat půdu nebo
podzemní vody.
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se jedná o lokalitu významněji
ovlivněnou především dopravou, a tedy zejména hlukem. Ostatní faktory
životního prostředí lze považovat za průměrné a odpovídající obdobným
lokalitám na území hlavního města Prahy.
C.I.1. Ekosystém
Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního
prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a
předávání informací, a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém
prostoru a čase.
Budoucí využívání plochy představuje výstavbu administrativního
objektu na ploše bývalé průmyslové zástavby, která je v současné době
postupně demolována.
Ve vlastním řešeném území se nenachází žádné významné přírodní
ekosystémy vyžadující ochranu – celý areál je v současnosti až na jediný
strom zcela bez zeleně. Zeleň se stromy a keři se v jeho okolí vyskytuje
pouze na svahu nad železniční tratí.
C.I.2. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako vzájemně
propojená soustava přírodně blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Je tvořen biocentry a biokoridory a interakčními prvky.
V řešeném území se nenachází žádný prvek ÚSES.
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V širším okolí prochází lokální biokoridor L4/257 Vítkov - Vidrholec,
který je v současné době v zájmovém úseku nefunkční vlivem přerušení silně
frekventovanou silnicí Spojovací. V rámci výstavby Městského okruhu, jež má
kopírovat v tomto úseku ulici Spojovací, je plánováno zprůchodnění
biokoridoru a tím i obnovení jeho funkčnosti vystavěním speciálně
upraveného mostu - ekoduktu. V celé své délce tento biokoridor spojuje
lokální biocentrum Vítkov s nadregionálním biocentrem Vidrholec.
Biokoridor začíná v lesních porostech severních svahů Vítkova, východně od
ulice Spojovací pokračuje stávajícím sadem, křižuje Rokytku a vede v jižních
svazích lesními porosty do Kyjí, znovu křižuje nivu Rokytky, vede v lesnatých
svazích nad Rokytou, křižuje ji u rybníka Martiňák a pokračuje přes pole ke
Xaverovskému háji. Tam se napojuje na nadregionální biocentrum Vidrholec.
Geocenologická typizace v celé délce: 3AB3, 2AB3, 1B3, 1AB3, 2BC-C4,
1AB-B3, 2AB-B2, 1AB-B2, 2B3, 2BC4, 2B4, fyziotyp DH, KU, SE, stupeň
ekologické aktivity 1-4. Významné druhy rostlin: lípa, dub červený, modřín,
borovice, habr, dub letní, bříza, akát.
Tento převážně terestrický biokoridor spojuje v nejbližším zájmovém
území lokální biocentrum L1/85 Smetanka a lokální biocentrum L1/129
Pražačka (Na Krejcárku). Obě tato lokální biocentra jsou v současné době
funkční.
Lokální biocentrum LBC 1/85 Smetanka je vymezeno meandrem
Rokytky a tratí ČD. Jedná se o výrazný zalesněný vrch, který spadá pod LHC
Praha, polesí Libeň, oddělení 355, porosty C,D. Fyziotyp DH, KU, VO,
LO, MT, stupeň ekologické aktivity 4,3. Významné druhy rostlin jsou dub letní,
akát, jasan, habr, lípa, bříza.
Lokální biocentrum LBC 1/129 Pražačka přilehá k ulici Pod
Krejcárkem. Jedná se o smíšený les ve svahu, místně je bezlesí, není LPF.
Fyziotyp DH, KU, MT, stupeň ekologické aktivity 4, významné druhy rostlinmodřín, borovice lesní, borovice černá, dub letní, dub červený, lípa, javor
mléč.
C.I.3. Významné krajinné prvky (VKP)
Podle § 3, odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále jen zákona) je významný krajinný prvek definován jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utváří její typický
vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky
jsou zejména lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí, jež by mohlo být stavbou
a provozem Městského okruhu negativně ovlivněno, se nevyskytují žádná
zvláště chráněná území (chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky)
ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiná
chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště).
Trasa plánovaného Městského okruhu Štěrboholská – Balabenka
nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14
zákona č. 114/1992 Sb. To znamená, že není na území národního parku,
chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace,
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přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani
přechodně chráněné plochy.
V území pro navrhovanou výstavbu administrativního centra Krejcárek
ani v jeho nejbližším okolí, jež by mohlo být zasaženo v průběhu výstavby, se
nevyskytují památné stromy vyhlášené dle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb. Památný strom v bližším okolí plánované stavby se nachází v
katastrálním území Vysočany, parcelní č. 1919/1. Jedná se o cca 110 let
starý cedr atlaský (Cedrus atlantica), jenž jako méně běžná exotická dřevina
v místních podmínkách vyniká nadprůměrným vzrůstem a věkem. Vzdálenost
památného stromu od stavby administrativního centra dosahuje řádově
několika set metrů. V širokém okolí zájmové lokality se nevyskytují
stromořadí 1. kategorie.
V místě záměru se nenachází žádný taxativně vyjmenovaný VKP
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
novel, ani žádný registrovaný, resp. navržený k registraci.
C.I.4. Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
Lokalita navrhované výstavby se nenachází na zvláště chráněném
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To
znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace,
přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. Na území stavby se
nenachází ložiska nerostných surovin a stavba neleží v chráněném
ložiskovém území.
V řešeném území se nenachází žádné ZCHÚ.
C.I.5. Území přírodních parků (PP)
Území vyhlášených přírodních parků, jimiž se rozumí dle § 12, odst. 3
zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, území s významnými
soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, které není zvláště jinak
chráněno dle citovaného zákona, se v okolí pozemku pro navrhovanou
výstavbu administrativního centra nenachází.
V řešeném území se nenachází žádný přírodní park.
C.I.6. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) – NATURA
2000
V zájmové lokalitě ani v jejím okolí se nenachází žádné Evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti (systém Natura 2000), což je doloženo
vyjádřením Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy ze dne
11.4.2007, které je uvedeno v příloze tohoto oznámení v části H.
V řešeném území se nenachází žádná z lokalit Natury 2000 a
záměr je nemůže ovlivnit.
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Soustavu NATURA 2000 tvoří v České republice ptačí oblasti a
evropsky významné lokality. Cílem je ochrana biotické rozmanitosti
zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit a nejohroženějších druhů
rostlin a živočichů v Evropě. Nařízení vlády s Národním seznamem evropsky
významných lokalit vyšly ve Sbírce zákonů pod číslem 132/2005 Sb. a dnem
15.4.2005 nabyly účinnosti. Zveřejněním národního seznamu začala být
účinná některá ustanovení novelizovaného zákona 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny (§ 45).
Ptačí oblasti
Na území města Prahy se nevyskytují žádné ptačí oblasti zařazené do
soustavy NATURA 2000. Nejblíže zájmovému území je Ptačí oblast
Křivoklátsko vzdálená 40 km jihozápadně od Prahy v celku Křivoklátské
vrchoviny.
Evropsky významné lokality
Na území města Prahy se vyskytuje několik evropsky významných
lokalit zařazených do soustavy NATURA 2000. Jedná se o následující
lokality:
Břežanské údolí - na jižní hranici hl. m. Prahy, lesnaté části
Břežanského a Károvského údolí, jedná se o významnou enklávu přirozených
porostů teplomilných doubrav a stepí;
Praha – Letňany - sportovní letiště v Letňanech, lokalita s
nejpočetnější populací sysla obecného v ČR;
Praha – Petřín - vnitřní Praha mezi Malou stranou a Smíchovem,
porosty mají ráz přirozeně kyselé doubravy a dubohabřiny, refugium hmyzí
fauny (roháč obecný);
Lochkovský profil - nejrozsáhlejší stepní porosty na území hl. m. Prahy
situované na plochém terénu, významné refugium teplomilného hmyzu
(přástevník kostivalový);
Blatov a Xaverovský háj - část lesního celku, kde se nacházejí
rozsáhlé plochy přírodě blízkých biotopů;
Obora Hvězda - významná lokalita vrkoče útlého na vlhkých
pcháčových loukách;
Milíčovský les - v k.ú. Újezd, lokalita lesních porostů, vlhkých luk,
soustavy rybníků s břehovými porosty a starými duby na hrázi, vymezená pro
ochranu tesaříka obrovského.
C.I.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Z Územního plánu Prahy a z výpisu katastru nemovitostí vyplývá, že
území vnitřní Prahy, do kterého náleží i pozemky pro navrhovanou výstavbu,
se je součástí památkově chráněného území, avšak v daném případě
konkrétní lokality se nejedná o území historicky, kulturně či archeologicky
významné.
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Daný pozemek byl již přibližně od roku 1920 celý zastavěn
průmyslovým areálem sloužícím výrobě mýdla a kosmetických přípravků.
Investor je povinen respektovat požadavky památkové péče z hlediska
archeologických výzkumů a nálezů (zákona č. 20/1978 Sb., o státní
památkové péči ve znění zákona č. 242/92 Sb.).
Zejména se jedná o povinnost stavebníka oznámit záměr stavby
v území s archeologickými nálezy a umožnit provedení záchranného
výzkumu. Veškeré zemní práce a skrývku ornice bude nutné od jejich
zahájení sledovat a dokumentovat. Mimo tyto práce bude nutné provést
výzkum v případě, kdy budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu
narušeny archeologické struktury.
Realizací záměru nebudou území historického, kulturního nebo
archeologického významu dotčeny.
Obecně lze řešení území charakterizovat jako vysoce kulturní území,
které bylo kontinuálně osídlováno. Z širokého okolí lokality pocházejí starší
archeologické nálezy z různých období pravěku a středověku.
C.I.8. Území hustě zalidněná
Záměr stavby je situován v Praze 3, která je městskou částí Hlavního
města Prahy, rozkládající se na pravém břehu Vltavy východně od pražského
historického centra.
Zájmové území se nachází v katastrálním území Žižkov při ulici Pod
Krejcárkem a Novovysočanské.
Hustota obyvatelstva v okolí dotčeného území se určuje podílem počtu
trvale hlášených obyvatel k rozloze v jednotlivých urbanistických obvodech. Z
hlediska hustoty obyvatelstva lze území členit na území hustě zalidněná a
území řídce zalidněná (kategorie Útvaru rozvoje hlavního města Prahy).
Kritériem pro jejich odlišení je 350 obyvatel na hektar.
V okolí dotčené lokality je hustota obyvatel výrazně nižší, jedná se tedy
o území řídce zalidněná.

C.I.9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Z pohledu ochrany životního prostředí lze značné části hlavního města
Prahy označit za území zatěžované nad únosnou míru, a to zejména hlukem
a emisemi z dopravy. Jedná se zejména o území v blízkosti hlavních
komunikací s intenzívní automobilovou dopravou.
Z výsledků měření a výpočtů hluku, které byly provedeny v rámci
zpracování tohoto oznámení a projektové dokumentace k územnímu řízení,
vyplývá, že v daném území (ulice Pod Krejcárkem a Novovysočanská) jsou
hygienické limity pro hluk z dopravy překročeny.
Dochází zde k synergickému působení hluku z výše uvedených
frekventovaných automobilových komunikací, dále z dopravy na nové
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estakádě Pod plynojemem, z tramvajové trati vedené na mostním tělese a
z intenzívní železniční dopravy. V současnosti se k této hlukové zátěži
přidává i hluk ze stavební činnosti při výstavbě „Nového spojení“.
Hladiny hluku v místě fasád budoucího administrativního objektu byly
stanoveny měřením v rámci zpracování akustické studie. V denní době se
ekvivalentní hladina akustického tlaku pohybovala v rozmezí 70,2 až
72,8 dB, v noční době pak k¨mezi 64,2 až 66,5 dB.
Realizace záměru výstavby administrativního centra však tuto situaci
prakticky neovlivní. S uvedenými hladinami hluku z dopravy je však třeba
počítat při návrhu obvodového pláště objektu a stanovení třídy zvukové
izolace oken.
Obdobně jako v případě hluku způsobuje intenzívní automobilová
doprava zátěž daného území zplodinami výfukových plynů, v nichž převažují
oxidy dusíku, oxid uhelnatý, ale vzniká i řada dalších škodlivin sice
v podstatně nižších koncentracích, avšak s významně vyššími negativními
účinky. Významné jsou i emise prachu, a to zejména frakce PM 10.
Záměr způsobí zanedbatelné zvýšení emisí v dané lokalitě emisemi
z plynové kotelny pro vytápění objektu a osobní dopravy související
s provozem administrativního centra..
C.I.10. Staré ekologické zátěže
Staré ekologické zátěže zde nejsou v zájmovém území předpokládány.
C.I.11. Extrémní poměry v dotčeném území
Extrémní poměry v zájmové lokalitě nebyly zjištěny.

C.II

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Stavba nemá vliv na prvky ÚSES, ZCHÚ, PP, VKP ani systém Natura
2000. Žádné limity území nejsou v rozporu s navrženou stavbou.
Záměr svým charakterem provozu nepřekračuje stávající povolené
hladiny hluku ani imisní limity v řešené lokalitě. Stavba ostatní budovy
neomezuje ve využití a funkci. Provozem nebudou vznikat žádné odpady,
které by zvýšily množství a druhy odpadů v dané lokalitě.
Záměr neovlivní negativně životní prostředí v daném území ani
nepřispěje k jeho zhoršení.
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C.II.1 Ovzduší a klima
1) Klima
Zájmové území leží v teplé klimatické oblasti T2 charakterizované
dlouhým teplým a suchým létem. Přechodná období jsou velmi krátká s
teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a
suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Klimatické charakteristiky oblasti T2
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn ve zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

50 - 60
160 - 170
120 – 130
30 – 40
-3 až -5 °C
18 - 19 °C
7 – 8 °C
7 – 9 °C
90-100
350 - 400 mm
200 - 300 mm
50 – 70
120 – 140
40 – 50

2) Kvalita ovzduší
Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě:
Posuzovaná lokalita se nachází východně od centra města,
v nadmořské výšce cca 228 m n.m. Terén v okolí klesá směrem severním do
prostoru Karlína a stoupá směrem východním do prostoru Žižkova. V období
krátkodobých chladových inverzí do prostoru stéká vzduch ze Žižkova od
Koněvovy ulice a odtéká do Karlína k ulici Sokolovské.
Z hlediska rozptylových podmínek se tedy jedná o místo v rámci
pražského regionu se středním výskytem chladových inverzí a zvýšenou
průměrnou rychlostí větru. Kvalita ovzduší je zde ovlivněna blízkou výraznou
dopravou na Novovysočanské a ul. Pod plynojemem. Proto v globálním
popisu znečištění ovzduší Prahy je tato lokalita v pásmu
ovzduší
charakterizovaném jako znečištěné. Při hodnocení pozadí se vycházelo
z naměřených hodnot průměrných ročních koncentrací na měřících stanicích
AIMS v letech 1997 – 2005 a jejich interpretaci na posuzované místo

LI-VI Praha spol. s r.o.

64

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativní centrum Krejcárek“

v závislosti na jeho umístění, nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě a
výsledkům modelu ATEM pro rok 2004.
V okolí posuzovaného objektu lze očekávat tyto stávající koncentrace
znečišťujících látek:
Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek - pozadí
Škodlivina

Kr [ μg/m3 ]

Limit [ μg/m3 ]

NOx

75

80 *)

NO2

38

40 **)

CO

520

10000***)

PM10

39

40

benzen

2,4

5**)

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný
**) nové limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým
se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování,
hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity
***) klouzavý osmihodinový průměr
V následující
škodlivin.

tabulce

jsou

uvedeny

imisní

limity

základních

PRO OCHRANU ZDRAVÍ
Imisní limity
Maximální Mez tolerance
Hodnota tolerovaný
[µg/m3]
Termín
imisního
MT
počet
Znečišťující
Doba
dosažení
limitu překročení
látka
průměrování
[µg/m3]
LV
za
2005
2006
LV
kalendářní
rok
1 hod.
24
—
—
—
350
SO2
24 hod.
3
—
—
—
125
24 hod.
35
—
—
—
50
PM10
kalendářní
—
—
—
—
40
rok
1 hod.
18
50
40
1.1.2010
200
NO2
kalendářní
—
10
8
1.1.2010
40
rok
kalendářní
—
—
—
—
Pb
0,5
rok
max. denní
—
—
—
—
CO
10 000
8h klouzavý
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Benzen

průměr
kalendářní
rok

—

5

5

4

1.1.2010

PRO OCHRANU EKOSYSTÉMŮ A VEGETACE
Území na kterém musí byt podle nařízení vlády dodržovány imisní limity pro
ochranu vegetace a ekosystémů jsou:
a) území národních parků a chráněných krajinných oblastí
b) území s nadmořskou výškou 800 m n.m. a vyšší
c) ostatní vybrané lesní oblasti podle publikace ve Věstníku MŽP
Imisní limity 2005 a dále

Znečišťující látka Časový interval

SO2
NOx

kalendářní rok a
zimní období
(1.10.-31.3.)
kalendářní rok

Hodnota
imisního limitu
[µg/m3]
LV

Termín dosažení
LV

20

—

30

—

Cílové limity a dlouhodobé imisní cíle 2005 a dále

Znečišťující látka Časový interval

O3

AOT40, vypočten
z 1h hodnot v
období květenčervenec

Dlouhodobý
imisní cíl
[µg/m3.h]

Hodnota cílového
imisního limitu k
1.1.2010
[µg/m3.h]

6 000

18 000
průměr za 5 let

AOT40 je součet rozdílů mezi hodinovými koncentracemi vyššími než
prahová koncentrace 80 μg/m3 (40 ppb) a hodnotou 80 μg/m3, v období 8-20
hod. SEČ.
C.II.2 Voda
Dané území spadá hydrologicky do povodí Vltavy (číslo
hydrologického pořadí 1-06-01-055), která je páteřní vodotečí celého území.
Vltava je vzdálena cca 1,3 km severozápadním směrem od řešeného území.
V bezprostředním okolí se nevyskytuje vodoteč ani vodní plocha, ve
vzdálenějším je to pravobřežní přítok Vltavy – potok Rokytka. Celková délka
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toku Rokytky činí 36,65 km, celková plocha jejího povodí činí 139,98 km2, její
průměrný roční průtok je 0,39 m3/s, specifický odtok činí 2,791 l/s/km2
Navrhovaný pozemek pro výstavbu administrativního centra neleží v
záplavové zóně.
Zájmové území leží mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV).
C.II.3 Půda
Půdní pokryv je výsledkem působení exogenních činitelů a skladby
horninového podloží.
Podle taxonomického klasifikačního systému půd se v širším okolí
zájmového území nacházejí 2 půdní typy: černozem modální a karbonátová
na slínech a jílech a kambizem modální na zvětralinách břidlic.
Černozem je rozšířena v nejsušších a nejteplejších oblastech s
nepromyvným vodním režimem. Hlavním půdotvorným procesem je
intenzivní humifikace. Půdní profil je většinou hluboký s humusovými
horizonty do 50 až 60 cm. Horizont dřívější ornice je mocný 25 – 30 cm. Je
zrnitostně těžší, jílovitohlinitý bez skeletu, slabě drobtové struktury, barva
tmavošedá. Pod ním leží humusový horizont, který je mocný 20 – 25 cm,
jílovitohlinitý až hlinitojílovitý, bezstrukturní s ojedinělými střípky rozvětralé
slinité břidlice. Přechodný horizont v hloubce 50 cm až 60 cm bývá zpravidla
hlinitojílovitý s rozvětralou slinitou břidlicí. Horizont v hloubce 60 cm až 80 cm
je substrát tvořený rozpadlou vápnitou slinitou břidlicí. Obsah humusu v ornici
je cca 2 – 2,5%. Profil je relativně málo propustný, při vyšších srážkách
dochází k zamokření. Obecně se jedná o těžko zemědělsky zpracovatelnou
půdu.
Kambizem modální na zvětralinách břidlic - hlavním půdotvorným
procesem je intenzivní vnitropůdní zvětrávání, přičemž se uvolňuje hydratací
Fe2O3, který zbarvuje půdu hnědě. Obecně se jedná o náš nejrozšířenější
půdní typ, který se vyskytuje od nejnižších poloh k pahorkatinám. Vrchní
horizont je mocný 0 – 25 cm, hnědošedý, slabě drobtové struktury,
jílovitohlinitý s ojedinělými úlomky jílovité břidlice. Pod ním leží horizont
větrání, který je mocný 25 cm – cca 50 cm, žlutošedý, jílovitohlinitý až
hlinitojílovitý, bezstrukturní s příměsí skeletu, slabě štěrkovitý – rozvětralá
jílová břidlice. Přechodný horizont je světle šedý, hlinitojílovitý, bezstrukturní
slabě štěrkovitý – rozvětralá jílová břidlice. Posledním horizontem je
rozvětralá jílová břidlice, slabě vápnitá, skeletovitá. Kambizem trpí občasným
zamokřením v důsledku málo propustných poloh. Obecně se jedná o těžko
zemědělsky zpracovatelnou půdu.
Navrhovaný záměr výstavby administrativního centra Krejcárek je
situován na pozemky v katastrálním území Žižkov, a to v území VN nerušící výroby a služeb.
Umístění záměru navrženo do prostoru bývalého průmyslového areálu,
jehož demolice v současné době probíhá.
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Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou předmětné pozemky zařazeny
jako zastavěná plocha a nádvoří a jako ostatní plocha, způsob využití:
budova LV 363 a společný dvůr.
Pozemek určený pro realizaci záměru není součástí zemědělského
půdního fondu a uskutečnění záměru investora tedy nevyžaduje zábor orné
půdy a vynětí ze ZPF.
Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy. Záměr
nezasahuje do ZPF ani PUPFL
Radonový průzkum
Radon je inertní přírodní radioaktivní plyn nepostižitelný lidskými
smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem izotopů uranu přítomného
v minerálech je uvolňován ve formě tzv. emanací a může migrovat do objektů
(zejména do jejich sklepních a přízemních částí). Radon se dále rozpadá na
produkty rozpadu, což jsou izotopy polonia, olova a vizmutu, které jsou
kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové částice v ovzduší a s
nimi jsou vdechovány do plic. V plicích pak působí jako vnitřní zářiče, které
mohou iniciovat karcinomy plic.
Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří
hlavních zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních
materiálů. První dva zdroje úzce souvisejí s geologickým podložím.
Radonové riziko u geologického podloží vyjadřuje míru nebezpečnosti
vnikání radonu z hornin podloží do budov. Závisí na 2 faktorech:. objemové
aktivitě radonu v půdním vzduchu a na plynopropustnosti základové
půdy. Je tedy kombinací měřením určených hodnot objemových aktivit
radonu a plynopropustnosti základové půdy.
Hodnocení radonového indexu pozemku provedla firma Radon v.o.s,
Praha 8 v 02/2007, zak .č. 1049-07.
Analýzou vzorků půdního vzduchu byly zjištěny hodnoty v rozmezí
1,27 až 6,58 kBq/m3. Třetí kvartil souboru naměřených hodnot objemové
aktivity radonu 3,54 kBq/m3. Podloží je hodnoceno jako středně propustné.
Na základ+ě naměřených a zjištěných hodnot spadá posuzovaná
stavební plocha z hlediska pronikání radonu z podloží do kategorie nízkého
radonového rizika.
Radonový index pozemku podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost č.307/2002 Sb. byl stanoven podle hodnot uvedených
v následující tabulce.
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Radonový index
pozemku

Objemová aktivita
Propustnost
prostředí nízká

222

Rn (kBq/m3)

Propustnost
Propustnost
prostředí střední prostředí vysoká

1. nízké riziko

cA < 30

cA < 20

cA < 10

2. střední riziko

30 - 100

20 - 70

10 – 30

3. vysoké riziko

> 100

> 70

> 30

V zájmovém území se uskutečnilo v rámci průzkumu celkem 27
bodových odběrů půdního vzduchu. Hodnota cA se pohybovala v rozmezí 8,0
až 44,9 kBq/m3, třetí kvartil byl 20,0 kBq/m3. Plynopropustnost byla určena
odborným posouzením jako střední.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo konstatováno, že objekt
administrativního centra Krejcárek se nachází na pozemku se středním
radonovým rizikem, z čehož vyplývají nutná opatření proti pronikání
půdního radonu do objektu.

C.II.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Podle geomorfologického členění České republiky leží lokalita záměru
v Pražské kotlině, která je střední částí Říčanské plošiny a náleží k Pražské
plošině. Pražská kotlina je erozní útvar v povodí Vltavy, s rovinným reliéfem,
kde se na staropaleozoických břidlicích, drobách, pískovcích, křemencích a
vápencích Barrandienu nacházejí pleistocenní říční štěrky a písky údolní nivy
Vltavy a jejích přítoku.
V prostoru hl.m. Prahy jsou dobře vyvinuty terasové systémy Vltavy,
Botiče a Rokytky jako relikty akumulací z jednotlivých etap vývoje říční sítě.
Morfologicky leží území mezi erozivními údolími Botiče a Rokytky a jejích
přítoku.
Území Prahy a její okolí budují pestré směsice hornin různého původu
a stáří. Z regionálně geologického hlediska patří zájmové území k
barrandienskému spodnímu paleozoiku. Zastoupeno je zde horninami
bohdaleckého souvrství, v území zastiženo v polyteichové facii
charakterizované střídáním prachovců a jílovitých břidlic s tím, že tato facie je
vázána na vyšší část bohdaleckého souvrství v centrální části pánve a
polyteichová facie přechází velmi nevýrazně do monotónního souvrství
jílovitých břidlic.
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Inženýrsko-geologický průzkum
Z podrobného inženýrsko-geologického průzkumu firmy K+K průzkum,
s.r.o., Praha 8 z 02/2007 vyplývá, že v dané lokalitě jsou následující
geologické poměry: kvarterní pokryv tvoří deluviofluviální sedimenty a
navážky.
Deluviofluviální sedimenty byly zastiženy všemi provedenými vrty o
mocnostech 0,9 až 2,3 m. Tvoří je silně písčité jíly až jílovité písky, při bázi
také slabě písčité jíly s přeplavenými střípky břidlic. Ve vrtech byly zjištěny do
hloubek 2,0 až 3,3 m pod stávajícím terénem, lokálně mohou tvořit i hlouběji
zasahující „kapsy“. Vznikly následkem intenzívního přeplavení svrchních
poloh deluviálních sedimentů.
Deluviální sedimenty jsou zvětraliny skalního podkladu přemístěné
krátkým transportem po svahu. Obsahují hrubé úlomky a úlomky až střípky
podložních hornin, které nesou stopy nedokonalého opracování s různou
intenzitou zvětrání. Převážně jsou v ruce lámatelné až drolitelné. V nově
provedených vrtech byly popsány převážně jako šedohnědé až tmavě hnědé
slabě písčité jíly, s pevnou konzistencí, ve kterých wsměrem do hloubky
přibývá střípků a úlomků břidlic. Ve sledované lokalitě byly tyto sedimenty
zastiženy v mocnostech kolem 0,4 až 2,3 m do hloubky 2,5 až 4,2 m.
Přechod do podložních hornin postižených intenzívním zvětráním je často
neostrý a v bodových sondách obtížně vysledovatelný.
Navážky tvoří nejsvrchnější vrstvu v celém zájmovém území. Jedná se
o povrch komunikace a parkoviště tvořený živicí a o zásypy inženýrských sítí.
Dále se zde vyskytují četné fragmenty konstrukcí bývalé průmyslové
zástavby; v částech pozemku byl také navážkami zarovnán povrch terénu.
navážky reprezentují různorodý materiál, charakteru písčitojílovité hlíny až
písčitého jílu s drobnými úlomky břidlic, cihel a křemenců tuhé až pevné
konzistence Mocnosti navážek se pohybují maximálně do 1,5 m a jsou
vesměs neulehlé.
Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické podmínky dané zájmové oblasti jsou v první řadě
závislé na místní geologické stavbě území, v menší míře na morfologii
terénu, zdrojích podzemních vod a na sekundárních antropologenních
vlivech. Zájmové území se vyznačuje po geologické stránce jednak malou
mocností kvarterního pokryvu a jednak jílovitým charakterem zvětralin
předkvarterního podkladu. V daném území se nenachází žádný povrchový
tok.
Zeminy předkvarterního pokryvu vzhledem k jílovitému charakteru
představují málo mocné a většinou málo propustné prostředí, kde se
nevytváří zvodeň. Výjimkou jsou pouze lokální polohy deluviofluviálních
jílovitých písků, ve kterých se potenciálně může projevit občasný horizont
podzemní vody v obdobích intenzivních srážek. V provedených vrtech však
nebyla podzemní voda ani v tomto prostředí zastižena.
Skalní masiv, tvořený ordovickými břidlicemi, se vyznačuje filtrační
nestejnorodostí, podmíněnou zejména rozdílným stupněm tektonického
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porušení a zvětrání masivu. Obecně se jedná o prostředí s omezenou
puklinovou propustností a s nízkou vydatností podzemních vod. Zvodnění
bývá převážně zastiženo v pásmu povrchového rozvolnění a zvětrání,
směrem do hloubky se pukliny uzavírají a masiv se tak stává obecně
nepropustným, s výjimkou lokálních cirkulací podzemní vody po
predisponovaných nezajílovaných tektonických strukturách.
Při tomto puklinovém zvodnění je nutno počítat s výkyvy úrovně
hladiny podzemní vody, zejména v obdobích déle trvajících intenzivních
srážek, kdy voda infiltruje do svrchní části skalního masivu a plně napojí
průtočný puklinový systém, kde cirkuluje. V dlouhodobě suchém období lze
naopak očekávat výrazný pokles hladin podzemní vody.
Dalšími charakteristickými rysy tohoto prostředí jsou nespojitost hladin
podzemní vody a obecně velmi nízká vydatnost zvodně.
Při realizaci nových průzkumných sond bylo na podzemní vodu
naraženo pouze u vrtu J1, a to v hloubce 5,80 až 6,65 m pod stávajícím
terénem. Voda se po 24 hodinách po odvrtání ustálila ve vrtech J1, J2 a J3
v hloubce 5,62 až 7,45 m pod terénem. Tato úroveň se nachází nejblíže
3,7 m pod projektovanou úrovní podlahy suterénu navrhovaného objektu.
Směr proudění podzemní vody je podle hydrogeologické mapy
přibližně od JV k SZ.
Z uvedeného průzkumu vyplývá, že podzemní voda nebude mít vliv na
plošné založení objektu. V případě realizace pilot bude hladina podzemní
vody převážnou většinu vývrtů ovlivňovat, a to zejména v severní a
severozápadní části staveniště.
Geologické poměry na dané lokalitě pro výstavbu administrativního
objektu lze charakterizovat dle ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými
základy“ jako složité. Proto je doporučen u objektu 3. geotechnické kategorie
jako optimální způsob založení stavby hlubinné založení.
Geodynamické procesy
Stavba bude realizována ve svahu, kde je sesuvným jevům zabráněno
výstavbou milánských stěn
Členitost terénu a seismicita
Lokalitu záměru je možno považovat z hlediska seizmického za
stabilní. Dané území je výškově členité a vodní erozi je třeba zabraňovat
vhodným systémem zajišťujícím odvod dešťových vod. Bude využit stávající
systém drenáží, který bude v průběhu výstavby administrativního centra
zrekonstruován a doplněn.
V území záměru ani v širším okolí se nevyskytují žádná stará důlní
díla, poddolovaná území, sesuvy nebo sesuvná území. Nebyl zde prováděn
žádný významnější geofyzikální nebo geochemický průzkum.
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Surovinové zdroje
V místě realizace záměru se nenacházejí ložiska nerostných surovin
ani dobývací prostory, jejichž využití by mohlo být záměrem ztíženo nebo
znemožněno.
C.II.5 Flóra řešené lokality
Pozemek pro navrhovanou výstavbu administrativního centra
Krejcárek je v současnosti zcela zastavěn jednotlivými stavebními objekty,
zpevněnými plochami a komunikacemi bývalé průmyslové zástavby již ze 20.
let 20. století. Plochy zeleně se ve vlastním areálu nevyskytují žádné, jediným
stromem je tuje při vjezdu do areálu. Ta bude v rámci výstavby pokácena, ale
v rámci sadových úprav budou vybudovány zelené plochy jak na rostlém
terénu (ve východní části areálu), tak i na střeše garáží umístěných
v suterénu severní části objektu, kde bude vytvořena zelená terasa. Další
sadové úpravy budou provedeny v okolí vjezdu do areálu administrativního
centra.
V současné době probíhá postupná demolice všech objektů v areálu.
V okolí areálu se vyskytuje zeleň zejména na svahu nad železniční
tratí, kde je prakticky souvislý pás vzrostlých dřevin – stromů a keřů. Tato
zeleň není dostatečně udržována a v rámci výstavby nového objektu se
předpokládá její úprava. V žádném případě nedojde k jejímu kácení ani
jinému negativnímu zásahu.
V širším okolí dotčeného pozemku se rozkládají rozsáhlé plochy
smíšené zeleně (lesopark Krejcárek) jižním směrem na severním svahu
podél ulice Pod Krejcárkem a dále na východ podél ulice Odlehlé. Tyto
pozemky přecházejí ve vyšších polohách (směrem k ulici Na Balkáně)
v zahrádkářské osady.
Na následujícím obrázku je letecký pohled na stav areálu před
zahájením demolic. V jeho okolí jsou dobře patrny plochy zeleně na svazích
železniční trati i lesoparku.
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Navržené sadové úpravy jsou popsány v části D.I.7 Vliv na flóru a
ekosystémy.

C.II.6 Fauna řešené lokality
Z hlediska fauny nebyl prováděn detailní průzkum, ale při prohlídce
budoucího staveniště nebylo zjištěno, že by prostor stávajícího průmyslového
areálu bez zelených ploch skýtal biotop pro široká přírodní živočišná
společenstva.
Fauna, a to zejména ornitofauna, se vyskytuje zejména ve vazbě na
zelené plochy v okolí.
Druhové složení fauny v okolí pozemku budoucího staveniště
administrativního centra je vázáno na lokalitu městské zástavby silně
pozměněné výstavbou komunikační sítě a objektů. Nelze proto tyto populace
považovat za přirozená společenstva. Je zde možné očekávat především
zástupce všech běžnějších bezobratlých a obratlovců typických pro
příměstské oblasti. Očekávat zde lze běžné druhy ptactva. Zejména lesopark
Krejcárek díky rozsáhlejší ploše souvislé zeleně a nižší hustotě pěších cest
může poskytovat útočiště řadě těchto druhů. Obecně lze konstatovat, že
zejména dlouhodobě prováděná výstavba železničních tratí, tunelů a
komunikací v rámci „Nového spojení“, s rozsáhlými zemními pracemi
doprovázenými hlukem, může do jisté míry faunu v blízkém okolí negativně
ovlivnit. Na druhé straně lze očekávat, že po skončení stavebních prací a
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dokončení terénních a sadových úprav dojde ke zklidnění lokality a
k opětnému návratu fauny na svá původní stanoviště.

Chráněné druhy živočichů a rostlin
Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné
druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb., o
ochraně přírody. Rovněž se v tomto území nevyskytuje žádný památný strom
(§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody).
C.II.7 Krajina
Širší okolí zájmového území je možno pokládat za urbanizovanou
zónu s převažujícím podílem městských komunikací a železničních tratí a
průmyslové zástavby a objektů služeb,s minimálním podílem obytné
zástavby. Ta je soustředěna zejména do oblasti Pod Balkánem a zejména do
pruhu podél Koněvovy ulice.
Krajina v širším měřítku je zde výrazně modelována údolím Vltavy a
Rokytky a pozemky pro navrhovanou výstavbu se nacházejí na rozsáhlém
severním svahu s dalekým výhledem na údolí Karlína i svahy Proseka a další
části Prahy 8.
V současné době je celé široké území severního svahu Vítkova
předmětem mimořádně rozsáhlých stavebních prací a terénních úprav
v rámci již zmiňovaného budování nových železničních tratí. V průběhu této
stavby vznikají nové dominanty krajiny, ať již významné silniční a železniční
stavby či terénní změny značného rozsahu. Postupně takto dochází ke zcela
nové modulaci terénu, odstranění stávajících staveb a paralelně s účelovými
stavbami vznikají postupně ucelené plochy zeleně s masívní výsadbou
stromů a keřů.
Reliéf krajiny i její členění v širším měřítku je dobře patrno
z následujícího leteckého snímku, na němž jsou zdokumentovány i
probíhající stavební úpravy v rámci „Nového spojení“.
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C.II.8 Ekosystémy
Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, plnící
funkci biocenter a biokoridorů. Biocentra slouží pro uchování regionálního
genofondu rostlinných i živočišných organismů, biokoridory zajišťují
komunikaci mezi nimi, a umožňují tak migraci a šíření společenstev do okolí s
cílem udržení rovnováhy.
Vlastní zájmové lokalita se nedotýká bezprostředně žádného z
prvků ÚSES. Jihozápadním směrem od dané lokality se v relativně malé
vzdálenosti nachází lokální biocentrum L1/129 Pražačka (Na Krejcárku).
Lokální biocentrum LBC 1/129 Pražačka přilehá k ulici Pod
Krejcárkem. Jedná se o smíšený les ve svahu, místně je bezlesí, není LPF.
Fyziotyp DH, KU, MT, stupeň ekologické aktivity 4, významné druhy rostlinmodřín, borovice lesní, borovice černá, dub letní, dub červený, lípa, javor
mléč.
C.II.9 Obyvatelstvo
Situování záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci
Závazná část územního plánu byla vyhlášena vyhláškou hl. m. Prahy
č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy, schválenou usnesením rady Zastupitelstva hl. m.
Prahy č. 1156 ze dne 26.10.1999, s účinností od 1.1.2000.
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Tato vyhláška stanovuje, mimo jiné, regulativy funkčního a
prostorového uspořádání území hl. m. Prahy, vyjádřené v hlavním výkresu
územního plánu uvedené v příloze č. 1.
Veřejně prospěšné stavby byly vymezeny v příloze č. 2, pořízené
změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, jsou popsány v příloze č. 3 a zrušené části ÚP
SÚ hl. m. Prahy v příloze č. 4.
Vyhláška hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části
územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, byla měněna postupně po
dobu své platnosti následujícími obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy:
č.10/2001 Sb. hl. m. Prahy,27/2001 Sb. hl. m. Prahy,21/2002 Sb. hl. m.
Prahy, 30/2002 Sb. hl. m. Prahy, 8/2003 Sb. hl. m. Prahy, 3/2004 Sb. hl. m.
Prahy, 7/2004 Sb. hl. m. Prahy, 6/2005 Sb. hl. m. Prahy, 17/2005 Sb. hl. m.
Prahy, 24/2005 Sb. hl. m. Prahy, 6/2006 Sb. hl. m. Prahy, 15/2006 Sb. hl. m.
Prahy
Ve smyslu § 188 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nahradil zákon č.
50/1976 Sb., jsou změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy po 1.
1. 2007 vydávány formou opatření obecné povahy, jehož obsah doplní,
případně nahradí, příslušnou část vyhlášky hl. m. Prahyč. 32/1999 Sb. hl. m.
Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Změnou Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy schválenou usnesením č. 40/14
Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 14. 9. 2006 byla nahrazena příloha č. 1
(Regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území, Grafické
znázornění podmíněnosti staveb) a příloha č.2 (Seznam veřejně prospěšných
staveb), doplněny grafické části přílohy č. 5 (Záplavová území) dle členění
původního znění vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy.
Lokalita pro navrhovanou výstavbu administrativního centra Krejcárek
se nachází podle schváleného územního plánu města Prahy v území VN nerušící výroby a služeb.
Území VN je v textu územního plánu v části „Regulativy funkčního
využití a prostorového uspořádání území“ definováno jako území sloužící pro
umístění zařízení služeb a výroby všeho druhu, včetně skladů a skladovacích
ploch, která nesmí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení
ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru.
Funkční využití území VN: služby, nerušící výroba (jako nerušící
služby a provozy nelze v tomto případě povolit autoservisy, klempírny,
lakovny, truhlárny, betonárky a další provozy vyžadující vstup těžké nákladní
dopravy do území), řemeslná výroba, plochy a zařízení pro skladování
související s vymezeným funkčním využitím, dvory pro údržbu pozemních
komunikací.
Míra využití území není stanovena.
Navržený objekt administrativního centra Krejcárek je v souladu s
Územním plánem z hlediska funkčního využití území a jím stanovenými
zastavovacími podmínkami.
Vzájemné odstupy od sousedních objektů jsou v souladu s požadavky
Vyhlášky hl. města Prahy č.26/1999 Sb.HMP (OTPP)
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Kulturní památky
V lokalitě bezprostředně dotčené záměrem nejsou známa žádná
archeologická naleziště ani se zde nenacházejí žádné historické ani kulturní
památky. Nemovité památky zapsané ve státním seznamu v nejbližším okolí
záměru nemohou být uvažovaným záměrem nijak ovlivněny.

C.II.10

Jiné charakteristiky

S ohledem na druh a umístění stavby je rozhodující charakteristikou
daného území významný hluk způsobovaný zejména silniční, železniční a
tramvajovou dopravou vedenou po komunikacích procházejících
v bezprostředním okolí pozemku pro výstavbu administrativního centra
Krejcárek.
Pro vyhodnocení stávajícího hluku z dopravy na okolních
komunikacích byla v 10/2006 vypracována hluková studie firmou Ing. Miloš
Mertl – MEK, Praha 9, z níž vyplývá hlukové zatížení fasád budoucího
objektu administrativního centra. V rámci vyhodnocení hlukové situace bylo
provedeno měření hluku na ulici Novovysočanské, na automobilové a
tramvajové mostní komunikaci a na železniční trati. Měřící body byly
umístěny takto:
•

hluk z provozu na železniční trati: měřící bod č.1: 2 m před fasádou
stávajícího (nyní bouraného) objektu) směrem k železniční trati
v úrovni 1.NP budoucího objektu;

•

hluk z provozu na Novovysočanské: měřící bod č.2: ve vzdálenosti
7,5 m od osy komunikace;

•

hluk z provozu na automobilovém a tramvajovém mostě: měřící
bod č.3: ve vzdálenosti 7,5 m od automobilového mostu ve výškové
úrovni budoucího 1.NP objektu;

Výsledky měření jsou uvedeny v následující tabulce:

Měřící bod

Výška nad
terénem

Ekvivalentní hladina akustického
tlaku LAeq (dB)

měřící bod č.1
měřící bod č.2

2,5 m

měřící bod č.3
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Z výsledků měření vyplývá, že rozdíl mezi denní a noční ekvivalentní
hladinou dosahuje pouze 5,8 až 6,3 dB. Z hlediska zatížení fasád nového
objektu je tedy rozhodující hluková expozice v noční době (z důvodů
obytných prostor v horních patrech objektu).

C.III. CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ
KVALITY
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO
ZATÍŽENÍ
Realizace záměru je situována do území, které podle územního plánu
odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita životního prostředí odpovídá
funkčnímu využití území. Volba tohoto území pro stanovené funkční využití
odpovídá jeho charakteru, to znamená, že se nejedná o území přírodovědně
cenné, respektive krajinářsky zajímavé. Lokalita není místem obytné
zástavby – naopak je zde soustředěna průmyslová zástavba a objekty služeb
a dopravní infrastruktura.
Podrobný popis jednotlivých složek životního prostředí byl proveden
v předchozím textu, v kapitolách C.I a C.II.
Z obsahu jednotlivých kapitol vyplývá, že dané území je především
výrazně zatíženo hlukem a zplodinami z automobilové dopravy, hlukově se
významně projevují i silně frekventované železniční trati a rovněž tramvajová
doprava na mostní komunikaci. Umístění silniční a tramvajové komunikace
na mostních konstrukcích navíc zvyšuje hluk tímto provozem produkovaný a
umožňuje jeho šíření do větších vzdáleností než v případě pozemních
komunikací vedených na rostlém terénu. K běžnému hluku z dopravy navíc
v současné době přispívá i hluk z rozsáhlého staveniště „Nového spojení“,
který však bude ukončen nejpozději v roce 2010 po dokončení stavebních
prací.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny lze konstatovat, že vlastní lokalita
zcela zastavěného pozemku technicky i morálně zastaralými objekty, které
jsou postupně demolovány, nepředstavuje nikterak cenný prvek, zejména
s ohledem naprostou absenci zelených ploch a dřevin (s výjimkou jediné tuje
v blízkosti vjezdu do areálu).
Širší okolí lze však považovat za přírodně velmi cenné plochy –
zejména lesopark Krejcárek a lokální biocentrum Pražačka. Po dokončení
stavebních prací na výstavbě železničních tratí „Nového spojení“, které
nastane přibližně ve stejnou dobu jako ukončení výstavby posuzovaného
administrativního objektu Krejcárek, lze očekávat určité zklidnění celé oblasti
a zvýšení estetických kvalit daného území v důsledku vybudování ploch
zeleně a výsadby dřevin. K tomu přispěje i náhrada zastaralých průmyslových
objektů novou moderní budovou administrativního centra Krejcárek
s doprovodnými sadovými úpravami.
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního
prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí
v daném území. Vzhledem ke skutečnosti, že v blízkém okolí navrhovaného
pozemku pro výstavbu administrativního centra se nenachází obytná
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zástavba, že tudy prochází frekventované městské komunikace a že v širším
okolí se vyskytují rozsáhlé plochy zeleně, lze dané území charakterizovat
jako území s únosným zatížením, vhodné pro výstavbu administrativního
objektu.

ČÁST D.

KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH
VÝZNAMNOSTI

DI.

CHARAKTERISTIKA
PŘEDPOKLÁDANÝCH
VLIVŮ
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY:
Kapitola

Předmět hodnocení

Kategorie
významnosti
I.

II.

III.

D.I.1.

Vlivy na obyvatelstvo

x

D.I.2.

Vlivy na ovzduší a klima

x

D.I.3.

Vliv na hlukovou situaci

x

D.I.4.

Vliv na povrchové a podzemní vody

x

D.I.5.

Vliv na půdu

x

D.I.6.

Vliv na horninové prostředí a nerostné
zdroje

x

D.I.7.

Vliv na floru a faunu

x

D.I.7.

Vliv na ekosystémy

x

D.I.8.

Vliv na krajinu

x

D.I.9.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

x

Vysvětlivky:
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III. - složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení
Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle
charakteru záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu
životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla vyplněna po
podrobném studiu dané problematiky.
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Žádný z vlivů nebyl zařazen do první ani druhé kategorie významnosti,
záměrem investora je výstavba administrativního centra s apartmány pro
krátkodobé ubytování v horních podlažích, s podzemními garážemi a
plynovou kotelnou s nízkoemisními hořáky – nelze tedy předpokládat
negativní ovlivnění složek životního prostředí nad míru danou platnými
předpisy. Nový administrativní objekt se svým architektonickým řešením
vhodně zařadí mezi stávající zástavbu průmyslových objektů a objektů služeb
a vytvoří zajímavou dominantu na svahu Krejcárku zejména při pohledu od
severu a západu.
Vzhledem k tomu, že výstavba je navrhována výhradně do již
zastavěného území stávajícími průmyslovými objekty v nevyhovujícím stavu,
které jsou postupně demolovány, a to na pozemku, který je prostý všech
zelených ploch, lze záměr hodnotit i z hlediska životního prostředí
jednoznačně pozitivně.
Rovněž navržené sadové úpravy v areálu včetně zelené terasy a
výsadba nových dřevin povede ke zlepšení estetického výrazu dané lokality.
Záměr je situován do území určeného územním plánem pro nerušící
výrobu a služby VN – a tuto funkci plní výstavbou administrativního centra,
které je z hlediska.funkčního využití území v souladu s platným územním
plánem.
Záměr má pouze minimální vlivy na ovzduší (emise z dopravy a
plynové kotelny), ostatní složky životního prostředí nebudou záměrem
prakticky vůbec dotčeny.
Administrativní objekt nebude zdrojem technologických odpadních vod,
nepředstavuje zásah do půdy ani do zeleně, neovlivní floru ani faunu ve svém
okolí ani nebude mít negativní vliv na krajinný ráz – vytvoří nenásilnou formou
architektoniky zajímavý objekt náhradou za nesourodou a v dnešní době
zcela nevyhovující původní zástavbu.

D.I.1.

VLIVY NA OBYVATELSTVO
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší a hluk
Z hlediska výstavby je důležitým faktorem skutečnost, že stavba je
prováděna v místech, kde se v okolí nevyskytuje obytná zástavba, která by
mohla být účinky stavby negativně ovlivňována.
Stavební a zemní práce při výstavbě administrativního centra Kejcárek
budou probíhat na omezeném pozemku a nejsou takového rozsahu, aby při
moderním způsobu vedení prací a použití technicky vyspělých stavebních
mechanizmů představovaly významný faktor zhoršení pohody obyvatel
nejbližších domů, které jsou vzdáleny několik set metrů od staveniště..
Každá stavba je nepochybně do určité míry rušícím prvkem, ale jedná
se o dočasná omezení, jejichž negativní vlivy je možno vhodným způsobem
minimalizovat.
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Případnou sekundární prašnost při zemních pracích lze technicky
eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující
doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
především v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů
a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v
případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude
prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních
hodinách a ve dnech pracovního klidu. Stavební práce musí být prováděny
převážně v pracovních dnech v denní době od 7,00 do 21,00 hodin tak,
aby byly splněny hlukové limity stanovené pro hluk z výstavby nařízením
vlády č.148/2006 Sb. Na stavbě musí být používány stavební mechanizmy
a další zařízení splňující platné limity.

Provoz administrativního centra
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k
ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
•

znečištění ovzduší

•

hluk

Posuzovaný záměr bude představovat zvýšení dopravy osobních
automobilů zaměstnanců administrativního centra a osob ubytovaných v
apartmánech. Vzhledem ke stávajícímu dopravnímu zatížení ulic Pod
Krejcárkem, Pod plynojem a Novovysočanské ulice bude tento nárůst
zanedbatelný. Navíc dopravní hluk je nejvíce způsoben nákladní dopravou,
ale v případě administrativního objektu se bude jednat převážně o dopravu
osobní. Velmi dobrá dopravní obslužnost městskou hromadnou dopravou –
v těsné blízkosti je zastávka 3 tramvajových linek s napojením na metro
Palmovka a dvou autobusových linek - dává předpoklad využívání hromadné
dopravy zaměstnanci administrativního centra.
Nárůst emisí a hluku z dopravy bude tedy minimální a u vzdálené
okolní obytné zástavby se vůbec neprojeví, což bylo doloženo i výpočty
akustické a rozptylové studie. V blízkém okolí stavby se obytná zástavba
nevyskytuje.
Rovněž emise z plynové kotelny administrativního objektu budou
minimální vzhledem k použití nízkoemisních hořáků a rozptyl škodlivin
vypouštěných z komína na střeše objektu bude dostatečný – rovněž tato
skutečnost byla ověřena rozptylovou studií.
Je možné jednoznačně konstatovat, že nelze předpokládat žádný nárůst
rizika chronických zdravotních účinků způsobených zvýšením emisí v
důsledku realizace předkládaného záměru.
Provoz předkládaného záměru nepředstavuje tato aktivita významné
riziko pro lidské zdraví. Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného
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stavu v zásadě nedojde k prokazatelnějším změnám z hlediska zdravotních
rizik.
Závěr ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo
Na základě podkladů dostupných v době vypracování oznámení při
respektování navržených opatření lze hodnotit vliv provozu administrativního
centra Krejcárek na okolní životní prostředí jako málo významný.
Zdravotní rizika pro obyvatele nejbližších obytných domů jsou
prakticky nulová.
Vlivy provozu administrativního centra na životní prostředí a
obyvatelstvo prokazatelně nepřekračují platné limity, záměr nepředstavuje
ohrožení zdraví obyvatel okolních domů.
Kvalita
životního
prostředí
se
v
důsledku
výstavby
administrativního centra Krejcárek prakticky nezmění, v důsledku
odstranění stávajících staveb a výstavby nového objektu včetně
sadových úprav okolí spojených s výsadbou zeleně a její kvalitní
údržbou lze očekávat zlepšení stavu životního prostředí v dané lokalitě.
Faktory pohody obyvatel nebudou záměrem investora nikterak
ovlivněny (s výjimkou časově omezeného období výstavby).

D.I.2.

VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA

Zdroje emisí z vytápění a obslužné dopravy administrativního centra
jsou popsány v kapitole B.III.1.
Emise produkované při jízdě automobilů byly spočteny programem
MEFA 2002, viz kapitola B.III.1, s připočtením emisí ze studených startů.
Výsledky výpočtů rozptylové studie, která je celá uvedena v příloze
tohoto oznámení, jsou zrekapitulovány v následujícím textu. Studii zpracoval
jako autorizovaná osoba Ing. Miloš Pulkrábek – firma Air Pollution Service –
v 04/2007.
Hodnocení rozptylovou studií vychází z výpočtů znečištění ovzduší
stávajícími i nově vzniklými zdroji metodikami uvedenými v oddílu Metodiky
výpočtů. Je provedeno pro zásadní škodliviny z vytápění zemním plynem a z
dopravy. Hodnocení je provedeno pro oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně
z oxidů dusíku NOx) . Dále jsou uvedeny imisní příspěvky CO a benzenu.
Přehled referenčních bodů je na následujícím obrázku.
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Referenční body
Referenční body byly zvoleny tak, aby vystihly místa v okolí
administrativního centra Krejcárek s největším znečištěním, v místech
vyžadujících hygienickou ochranu. V důsledku relativně malé emisní
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vydatnosti zdroje jsou to body zejména na blízkých vysokých okolních
objektech. V okolí navrhovaného objektu nejsou obytné budovy; je zde
pouze průmyslová zástavba s příslušnou administrativou. Území prochází
rozvojem a účel budov se bude měnit. Proto byly referenční body zvoleny na
různých objektech, jejichž označení je dáno číslem st. parcely. Příspěvky od
vyvolané dopravy a přirozeného větrání garáží jsou nejvyšší v přízemní
vrstvě, od vytápění v ose vlečky. Proto byly body voleny na horních hranách
budov, výsledné hodnoty jsou však uvedeny pro nejvyšší koncentrace na
fasádě objektu dosažené (u dopravy jsou to body v přízemní vrstvě).
Umístění zvolených referenčních bodů je vyznačeno na obrázku na
předchozí stránce a celá rozptylová studie je v příloze tohoto oznámení.
Přehled referenčních bodů je uveden v následující tabulce.
Přehled referenčních bodů
Bod č. Název bodu,
parcely

č.

stav.

x [m]

y [m]

z [m n.m.]

1

2177/12 ČSPH

165

129

237,7

2

4035/4

262

188

238,6

3

1915/18

296

140

233,2

4

1916/20

393

105

240,3

5

4031/13

75

190

223,0

6

4031/38

120

259

221,1

V tabulce značí:
x ...vodorovná vzdálenost r bodu od počátku směrem V
y ...vodorovná vzdálenost r bodu od počátku směrem S
z ...výška bodu m n.m.
Počátek systému byl položen do středu křížení ulic Novovysočanské a
Pod Plynojemem.
Výsledky výpočtu rozptylové studie
Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující kriteriální oxid
dusičitý NO2, u kterého poměr mezi imisemi v ovzduší a imisními limity je
nejvyšší číslo. Protože však vzniká až následnou přeměnou z oxidů dusíku
(zejména NO) byly provedeny výpočty odvozením z koncentrací NOx
s přihlédnutím k postupům uvedeným v metodickém pokynu uveřejněném ve
věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. Ty jsou již zařazeny do
použité verze programu SYMOS 97, verze 2003. Vypočtené hodnoty
koncentrací NO2 jsou dále doplněny o imisní příspěvky benzenu. Jsou-li
splněny imisní limity pro NO2 (zejména roční průměr), budou s velkou
rezervou splněny limity i pro ostatní znečišťující látky.
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Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů, tj. vytápění, větrání
garáží a vyvolané dopravy k celkovému znečištění. V následující tabulce
jsou uvedeny max. krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2 způsobené
celým provozem AC v jednotlivých referenčních bodech a z toho imisní
příspěvky pouze kotelny a max. krátkodobé (osmihodinové) imisní příspěvky
CO.
Max. krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2 a max. krátkodobé
(osmihodinové) imisní příspěvky CO [μg/m3]
Bod č.

Název bodu č. st.
parcely

Kmax1h
NO2
celkem

Kmax1h
NO2
kotelny

Kmax8h CO
celkem

1

2177/12 ČSPH

0,255

0,003

5,1

2

4035/4

0,173

0,032

2,8

3

1915/18

0,147

0,020

2,6

4

1916/20

0,127

0,041

1,7

5

4031/13

0,288

0,001

5,8

6

4031/38

0,190

0,006

3,7

V další tabulce jsou uvedeny průměrné roční koncentrace NO2
v jednotlivých referenčních bodech včetně nového AC, z toho imisní
příspěvek AC a dále roční imisní příspěvek benzenu objektu.
Průměrné roční koncentrace Kr NO2 pro stav s AC a příspěvek AC
k průměrné roční koncentraci [μg/m3]
Bod č.

Název bodu č. st.
parcely

Kr NO2

Δ Kr NO2
objektu

Δ Kr
benzen
objektu

1

2177/12 ČSPH

38,3

0,029

0,0070

2

4035/4

38,2

0,020

0,0038

3

1915/18

38,1

0,017

0,0036

4

1916/20

38,0

0,015

0,0023

5

4031/13

38,1

0,021

0,0051

6

4031/38

38,1

0,014

0,0037

Shrnutí výsledků
•

Výstavba administrativního centra KREJCÁREK, je navrhována do
území ve kterém nejsou překračovány imisní limity krátkodobých i
průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle
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platných imisních limitů, s výjimkou oxidu dusičitého NO2, jehož
průměrná roční koncentrace se pohybuje na hranici limitu s využitím
tolerance.
•

Provoz AC k imisním koncentracím v okolí přispěje malým dílem.
Max. krátkodobý imisní příspěvek NO2 na okolní zástavbě bude menší
než 0,15 % imisního limitu, příspěvek k průměrné roční koncentraci
bude menší než 0,07 % imisního limitu. To je způsobeno tím, že jsou
navrženy kotle s nízkými emisemi, komíny kotelny objekty
v relevantních vzdálenostech výrazně převyšují, a přirozené větrání
garáží je velkou plochou.

•

Vzhledem k vysokému pozadí je však třeba v dalších stupních
dokumentace dodržet užití nízkoemisních kotlů

Závěr rozptylové studie
Předložený rozbor dokládá, že provoz administrativního centra
Krejcárek v Praze 3 Žižkově, t.j. kotelna, větrání garáží a vyvolaná doprava,
nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek ve svém okolí.
Jeho imisní příspěvky budou velmi malé. Vzhledem ke skutečnosti, že imisní
koncentrace NO2 se v daném území již v současnosti pohybují na hranici
limitů, je nutnou podmínkou instalace nízkoemisních hořáků v kotelně
administrativního centra. S tímto typem kotlů je v tomto oznámení počítáno.

Význačný zápach
Výstavba ani provoz administrativního centra nebudou zdrojem
zápachu.
Jiné vlivy
Jiné vlivy stavby na ovzduší nejsou známy. Stavba nebude mít žádný
vliv na klima daného území.

D.I.3.

VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNÍ DALŠÍ
FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

Hluk, vibrace
Současná hluková situace dané lokalitě je dána především hlukem
z automobilové, železniční a tramvajové dopravy. Tato situace byla podrobně
popsána v kapitole C.II.10.
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Dopravní zdroje hluku
Dopravní zdroje hluku - stávající i nové z dopravní obslužnosti
administrativního centra – byly vyhodnoceny samostatnou akustickou studií.
Separátně byly v akustické studii počítány stacionární zdroje, na něž se
vztahují jiné limity než na hluk z dopravy po veřejných komunikacích.
Akustická studie je v příloze tohoto oznámení.
Na základě dopravních tras a předpokládaných počtů vozidel
zajíždějících do areálu byly sestaveny tabulky, které odpovídají hodnotám
uvedeným v kapitole B. tohoto oznámení. Z těchto dat byly vypočteny
příspěvky nového areálu ke stávající hlukové situaci v dané lokalitě a byly
porovnány s hlukovým pozadím zjištěným měřením.
Rekapitulace: celkový počet jízd do areálu
Druh vozidel

Počet vozidel/den

Počet jízd/den

201

402

dodávkové automobily

5

10

lehké nákladní automobily

1

2

207

414

osobní automobily

Celkem

Druh vozidel

Maximální počet vjezdů vozidel do areálu
za hodinu

za den

za týden

za rok

Osobní

12,6

201

505

26 332

dodávkové
automobily

0,3

5

25

1303

lehké nákladní
automobily

0,1

1

5

261

13,0

207

535

27 896

Celkem

Kromě dopravních zdrojů hluku, které se projevují jak uvnitř areálu, tak
i v okolí dopravních tras, bude areál působit hluk i ze stacionárních zdrojů
hluku. V konkrétním případě administrativního centra se jedná prakticky
výhradně o zdroje situované na střeše objektu, a to strojovny VZT a
klimatizace a výústky větracích zařízení, dále zde bude umístěna plynová
kotelny. Všechna instalovaná zařízení budou opatřena tlumiči hluku.
Akustické hodnoty jednotlivých zdrojů byly převzaty z technické
dokumentace výrobce a projektu VZT a klimatizace a uvedená zařízení byla
v akustické studii zadána jako tak zvané průmyslové zdroje hluku.
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Z hlediska hluku z ostatních zdrojů uvnitř objektu administrativního
centra lze konstatovat, že vnitřní zdroje hluku díky vysoké vzduchové
neprůzvučnosti obvodového pláště i okenních prvků jednoznačně nezpůsobí
navýšení stávajících hladin hluku u nejbližší obytné zástavby.
Tyto dopravní a průmyslové zdroje byly zadány jako vstupní údaje do
hlukové studie, která je v příloze tohoto oznámení.
Z výsledků hlukové studie vyplývá, že realizací záměru výstavby
nového areálu administrativního centra Krejcárek nebudou v chráněném
obytném prostoru stávající obytné zástavby překročeny hygienické limity
dané nařízením vlády č.148/2006 Sb., a to v denní ani noční době. V noční
době bude administrativní část i restaurace bez provozu, užívány budou
pouze obytné prostory. Objekt tedy nebude zdrojem hluku.
V době vlastní výstavby, která však bude časově omezena, dojde v
okolí areálu k nárůstu hladiny hluku (akustického tlaku) způsobeném
nákladními automobily se stavebním materiálem a provozem stavebních
mechanizmů. Vzhledem k relativně malému rozsahu zemních prací
dostatečné vzdálenosti areálu od obytné zástavby lze opět konstatovat, že
hygienické limity pro období výstavby budou splněny. Navíc lze uvést, že
paralelně s výstavbou administrativního centra Krejcárek bude pokračovat
výstavba železničních tratí „Nového spojení“ v blízkém okolí, která vzhledem
k rozsahu zemních i stavebních prací představuje nesrovnatelně větší zátěž
daného území.

Další biologické a fyzikální charakteristiky
V areálu administrativního centra nebude umístěn žádný zdroj
radioaktivního a elektromagnetického záření, který by se mohl projevovat
v okolí. Jiné ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou známy.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v
následující tabulce.
Ostatní vlivy stavby
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Hluk při výstavbě časově
omezený

V době zemních prací významný vliv
zejména na hlukovou situaci, v dalších
etapách již nižší hladiny hluku

Hluk při provozu

minimální nepříznivý vliv, u nejbližší
stávající obytné zástavby se neprojeví

přímé, trvalé
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D.I.4

VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Vliv na charakter odvodnění oblasti
Výstavba administrativního centra Krejcárek nebude mít prakticky
žádný vliv na odvodnění oblasti, protože dojde k nové zástavbě stávajícího již
cca 90 let zastaveného pozemku prakticky bez ploch zeleně. Lze tedy
konstatovat, že výstavba nového administrativního objektu nezpůsobí
zhoršení vsaku dešťových vod vytvořením nových zpevněných a zastavěných
ploch na úkor zeleně.
Možnosti vsaku dešťových vod na pozemku budou řešeny v projektové
dokumentaci k územnímu řízení, kde bude na základě vsakovacích zkoušek
navrženo optimální řešení. V úvahu připadají dvě varianty:
•

retence – zadržování dešťových vod svedených ze střech objektů a
ze zpevněných ploch v retenční nádrži, z níž by byly vody řízeně
vypouštěny do kanalizace a do zasakovacích zařízení;

•

zasakování – předpokládá instalaci zasakovacího zařízení po celé
délce objektu pod základovou deskou. Z tohoto systému by se voda
postupně vsakovala, případné přebytky by byly řízeně vypouštěny do
kanalizace.

V obou případech by bylo možno zadrženou dešťovou vodu využívat
pomocí čerpadla k zavlažování zelených ploch, ať již na rostlém terénu, tak i
na zelené terase.
Vliv na změny hydrologických charakteristik
Při realizaci záměru nedojde ke změnám hydrologických poměrů
daného území, stavba se z tohoto hlediska neprojeví.
Vlivy na podzemní vodu
Záměr výstavby administrativního centra nebude mít na podzemní
vodu žádný vliv.
Vliv na jakost vody
Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může
obecně nastat zejména v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního
provozu.
Vzhledem k velmi omezeným zemním pracím je riziko ovlivnění jakosti
vody minimální.
Vlastní provoz administrativního centra nebude mít na kvalitu vody
žádný vliv. Jedinou možností znečištění vod jsou úkapy ropných látek
z motorových vozidel. Vzhledem k malé ploše komunikací a k provozu
převážně osobních vozidel je pravděpodobnost úniku ropných látek
minimální. V případě menšího havarijního úniku bude provedena sanace
vhodným sorbentem.
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Únik enormního množství ropných látek, které by nebylo možné
zlikvidovat výše uvedenými prostředky, se nepředpokládá.

D.I.5

VLIV NA PŮDU

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
Záměr bude mít pouze minimální vliv na rozsah a způsob užívání
půdy. Výstavba nového objektu si tedy nevyžádá zábor zemědělské půdy.
Navrhovaný záměr výstavby administrativního centra Krejcárek je
situován na pozemky v katastrálním území Žižkov, a to v území VN nerušící výroby a služeb.
Umístění záměru navrženo do prostoru bývalého průmyslového areálu,
jehož demolice v současné době probíhá.
Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou předmětné pozemky zařazeny
jako zastavěná plocha a nádvoří a jako ostatní plocha, způsob využití:
budova LV 363 a společný dvůr.
Veškeré činnosti v rámci daného investičního záměru výstavby budou
prováděny výhradně na pozemku ve vlastnictví investora v souladu
s územním plánem města. Pouze úprava vjezdu do areálu a zelených ploch
před areálem bude probíhat na pozemcích města Prahy, pokud nebudou
investorem za tímto účelem odkoupeny.
Výstavba si nevyžádá vynětí půdy ze ZPF ani PUPFL a nezasahuje do
žádných ochranných pásem s výjimkou ochranného pásma železnice a
silnice.
Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže
Vzhledem ke způsobu užívání stávajícího pozemku v posledních
desetiletích se staré ekologické zátěže nepředpokládají. Drobné úkapy
ropných látek z automobilů ve špatném technickém stavu nelze při
současném využití pozemku vyloučit, větší znečištění nebylo zjištěno. Po
výstavbě administrativního objektu a komunikací s živičným povrchem budou
tato rizika prakticky vyloučena.
Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu administrativního centra
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole D.I.4, k potencionálnímu
znečistění půdy během stavebních prací a při následném provozu může dojít
následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel na
parkovišti, komunikacích a zpevněných plochách. K minimalizaci tohoto vlivu
přispěje to, že povrch ploch komunikací bude nepropustný.
Během výstavby budou veškeré látky zabezpečeny tak, aby ke
znečištění půdy nemohlo docházet.
Za provozu administrativního centra nebudou látky, které by mohly
způsobit znečištění půdy, používány.
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Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Vlivem "zakrytí" ploch stavbami, zpevněnými povrchy a zatravněním
zbývajících ploch je prakticky eroze půdy vlivem deště a větru znemožněna.
Erozi půdy při výstavbě bude zabráněno použitím vhodných typů stavebních
technologií
v souladu
s návrhy,
specifikovanými
ve
zprávě
o
výsledcích geologického průzkumu. Vzhledem k výstavbě na svahu mezi
železniční tratí pod areálem a silnicí (Novovysočanskou) nad areálem bude
erozi zabráněno úpravou a doplněním stávajících milánských stěn,
oddělujících plochu staveniště od okolí.

D.I.6

VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ ZDROJE

Podle současných znalostí nemůže záměr ovlivnit horninové prostředí
lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou
stavbou ohroženy nebo ovlivněny.
Do zájmové lokality nezasahuje žádné chráněné ložiskové území.
Změny hydrogeologických charakteristik
Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických
charakteristik dané lokality.
Vliv na chráněné části přírody
Stavba není v přímém kontaktu s žádnou chráněnou částí přírody a
vzhledem ke svému charakteru nemá na blízká ani vzdálená chráněná území
výrazný negativní vliv.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vzhledem k charakteru odpadů – především komunální a tříděný
odpad, předpokládanému množství a předpokladu jejich likvidace
oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů. Svoz
nebezpečných odpadů je organizován městskou částí Praha 3, případně
může být využito některého ze sběrných dvorů.

D.I.7

VLIV NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTÉMY

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů
K vyhubení chráněných rostlinných a živočišných druhů v žádném
případě nedojde. Na pozemku již dlouhodobě zcela zastavěném a bez
zelených ploch se žádné chráněné druhy nevyskytují.
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Vliv na flóru
Stavba bude mít pouze minimální vliv na floru v daném území – dojde
k pokácení jediného stromu - tuje, který se nachází v blízkosti vjezdu do
areálu. tento strom vzhledem k místo, kdy byl vysazen, nemůže být při nové
výstavbě zachován.
V rámci sadových úprav jak ve vlastním areálu, a to na rostlém terénu
ve východní části, tak i na terase vzniklé nad suterénními garážemi, bude
provedena rozsáhlá výsadba vhodných druhů dřevin a dekorativních rostlin.
Nové zelené plochy budou rovněž vytvořeny v okolí vjezdu do areálu. Plně
zachován zůstane i zelený pás podél železniční trati (na pozemku ČD).
Předpokládá se, že investor po dohodě s vlastníkem tato zelené plochy
vyčistí a upraví.
Vliv na faunu
V případě fauny nebyl zjištěn na vlastním dotčeném pozemku ani
v jeho okolí výskyt chráněných druhů, jedná se o diverzně chudé a běžné
osazenstvo antropogenních stanovišť. Stavba nebude mít na faunu žádný
významný vliv.
Poškození ekosystémů
Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v jejím
okolí. Realizací záměru investora nebude zasažen žádný evidovaný
ekosystém, který má z hlediska ekologické stability krajiny nějakou hodnotu.
Při provozu administrativního centra bude na ekosystém působit jak
vlastní provoz (tj. pohyb pracovníků a automobilů), tak práce spojené
s údržbou objektu a jeho okolí (úklidové práce a péče o zelené plochy a
pod.). V současném ekosystému se téměř nevyskytují žádní savci.
Ochrana dřevin při výstavbě a navržené sadové úpravy
Pozemek navržený k výstavbě administrativního centra Krejcárek je
prakticky celý zastavěn objekty, zpevněnými plochami a komunikacemi a
jedinou dřevinou, která se na něm nachází, je jeden exemplář Thuja
occidentalis (zerav západní - tuje) v blízkosti vjezdu do areálu. Tento strom
nemůže být z důvodů nové výstavby zachován, bude však nahrazen novou
výsadbou.
Projekt sadových úprav zpracovala firma Covenant – zahrady a parky,
Praha 9, v11/2006.
Výběr rostlinného materiálu je ovlivněn přírodními podmínkami.
rajonizací společenstev okrasných rostlin a funkcí, kterou má nově navržená
zeleň zastávat. Druhové složení navrhovaných sadových úprav respektuje
biogeografickou diferenciaci generelu zeleně a požadavky OŽP MHMP na
vzrostlé stromy. Výběr dřevin pro sadové úpravy na střeše garáží je závislý
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na tloušťce pěstebního souvrství, světelné expozici, množství zálivky a funkci,
kterou má nová zeleň zastávat.
Pro sadové úpravy jsou navrženy vzrostlé listnaté stromy výšky 2 –
4 m a obvodu kmene 20 – 25 cm. Navržena je výsadba 6 kusů Acer
platanoides (javor mléč) a Acer Globosum (javor mléč kulovitý).
Z keřů středních a vyšších je navržena výsadba celkem 300 kusů
těchto druhů: Berberis thunbergii (berberis), Cottinus coggigria (ruj vlasatá),
různé druhy skalníků (Cotoneaster), jalovců (Juniperus), dále Pinus mugo
(borovice kleč), Pyracantha coccinea (hlohyně ohnivá), různé druhy
rododendronů, růže, Taxus baccata (tis červený).
Z keřů nízkých, které na některých plochách budou nahrazovat travní
pokryv, je navržena výsadba těchto druhů: Hedera helix (břečťan), Juniperus
(jalovec), Microbiota decusata (mikrobiota křižmolistá) a Pachysandra
terminalis (tlustonitník klasnatý) v množství 120 kusů.
Dále jsou navrženy popínavé rostliny druhů: Hedera helix (břečťan),
Clematis „Nelli Moser“ (plamínek), Partenocissus tricuspidata (přísavník),
Campsis radicans (trubač kořeňující) v celkovém množství 60 kusů.
Na ostatních plochách bude pěstován trávník.
Technologie úprav zeleně:
Rostlý terén:
Příprava půdy:
Po terénních úpravách -20 cm bude rozprostřena ornice ve vrstvě min.
20 cm. Provede se plošná úprava terénu a mechanické obdělání půdy do
drobtovité struktury a chemické odplevelení před založením výsadeb.
Trávník:
Bude založen výsevem v kvalitě parkového trávníku.
Výsadba dřevin:
Stromy budou vysazeny do jamek min. 1 m3 s 50% výměnou půdy
směsí kvalitní ornice a kompostní zeminy v poměru 3:1. Stromy budou
vysazeny jako vzrostlé, větvené od země. Budou ukotveny 3-mi kůl.
Plošné výsadby keřů budou provedeny do černého úhoru
zabezpečeného mulčováním a chemickým ošetřením herbicidem po výsadbě,
do jamek odpovídající velikosti s 50% výměnou půdy. Hustota středně
2
vzrůstných keřů je 1 - 1,5 m, nízkých a plazivých keřů 4 - 5 ks/m . Hustota
keřů v živých plotech 3 ks/bm.
Velikost středních keřů: 3 - 5 výhonů délky 70 - 100cm, kontejnery
7,5 l. Po výsadbě se provede 30% zkrácení výhonů. Velikost nízkých a
plazivých dřevin: min. 3 výhony 30 - 50 cm, kontejnery 2,5 l. Velikost
jehličnatých keřů: výška/délka výhonů 30 - 50 cm, kontejnery 7,5 l. nebo
s balem 20 cm.
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Zelené střechy:
Na střechách bude uloženo souvrství:
•

drenážní vrstva - drenážní folie nebo Keramzit 10 - 15 cm

•

filtrační vrstva - geotextilie

•

vegetační substrát pro intenzivní zelené střechy 30-50 cm.

Schéma navržených výsadeb na terase vytvořené na střeše garáží je
na následujícím obrázku.

Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry,
fauny a celých ekosystémů, nebude mít navrhovaný záměr prakticky
žádný negativní vliv na své okolí. Shrnutí vlivů je provedeno v následující
tabulce.
Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Emise z
dopravy při
výstavbě

Minimální,
krátkodobé

minimální nepříznivý vliv, zmírňující
opatření jsou dostupná

Prach a hluk při
výstavbě

Minimální,
krátkodobé

minimální nepříznivý vliv, nebudou
prováděny zemní práce

Emise a hluk z
dopravy v době
provozu

Přímé,
nepříznivý vliv malý, malý počet jízd, obytná
omezené, zástavba je dostatečně vzdálena
dlouhodobé

Vliv na jakost
povrchové vody
Vliv na flóru a
faunu v době
provozu

Žádné

Nepřímé,
minimální
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D.I.8

VLIVY NA KRAJINU

Zákon č.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 umísťování 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 závisí v prvé řadě na trvalých ekologických podmínkách a
ekosystémových režimech 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 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.
Navrhovaný záměr představuje změnu stávajících estetických
parametrů vlastního zájmového území – jejich výrazné zlepšení.
Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz
Záměrem investora je výstavba administrativního objektu na terase
v severním svahu krejcárku.
Navrhovaný objekt je řešen jako sedmipodlažní železobetonový
skelet s jedním podlažím podzemním a šesti podlažími nadzemními, z toho
6.NP ustupující s obvodovou terasou. Objekt je navržen ze dvou
samostatných dilatačních celků o čtyřech sekcích..
Záměrem investora je vytvořit v tomto vymezeném a daném prostoru
jednoduchý objekt s technicistním výrazem, jasnou tektonikou průčelí a
vyváženou kompozicí hmot a materiálů – dům, který by nevyrušoval, ale
zároveň osvěžil šedou zónu okolí. Hmota je záměrně odlehčená, provedení
s důrazem na čisté linie, pravý úhel, transparentnost, sklo, ocel, ploché
střechy, kapotované nástavby. Dům tvoří hranol s převažující hmotou dříku
písmene „L“ ve svém půdorysu, který je posazený na ustoupený
transparentní hranol 1.N.P. jako podnož-sokl. Dispozice je jasná a účelná –
dvě jádra a dva vstupy s přístupem jak z technické komunikace tak z plochy
terasy.
Fasády mají dvě základní polohy – členitá fasáda hmoty podélného
dříku, kde je ztvárněna na průčelí možnost variability v členění vnitřních
prostor a jednoduchá transparentnost hmoty „paty písmene L“ s jasnou funkcí
využití pro restaurační provoz a vedení provozu investora. V prvním případě
se členitost fasády projevuje v propracované kompozici materiálů a
barevnosti povrchů s důrazem na zpracování a detail – železobetonový
monolitický skelet s cihelnými vyzdívkami s různě barevnými nátěry či
obklady z desek Cembonit v kombinaci s ocelovou konstrukcí v soklu a
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střední třetině severozápadního průčelí opatřenou celoskleněnými okenními
plochami se sendvičovým obvodovým pláštěm s barevnými akcenty.
V druhém případě jde o železobetonový monolitický skelet
s přehledným a ukázněným řešením ocelové konstrukce fasády
s prosklenými konstrukcemi ve vodorovných pásech, kde se otevíravé výplně
střídají s pevným zasklením s vyjádřením této kompozice na exterieru stavby.
Parapety či případné výplně ve vodorovných prosklených pásech jsou
navrženy v neutrální šedé barvě ze sendvičových obvodových panelů,
hliníkových kazet či desek Cembonit.
Sjednocujícími prvky jsou horizontální prosklené pásy 1.N.P. a 6.N.P.
pojatého jako ustupující střešní nástavba s kapotovanými pásy, kde by mělo
být dosaženo střízlivého a prostého výrazu s funkčními akcenty u vstupních
částí.
Pro posouzení vlivu areálu na krajinný ráz a estetické parametry území
je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů
krajinného rázu území.
Hodnocení z hlediska vlivů na krajinný ráz je možné provést z několika
pohledů
Vznik nové charakteristiky území
- realizací záměru nedojde
k vytvoření nové významné charakteristiky území, objekt však bude dobře
viditelný zejména při pohledu ze severu a východu.
Lze konstatovat, že celkový architektonický výraz objektu včetně
použitých konstrukcí a materiálů odpovídá charakteru stavby, představuje
moderní stavbu a odpovídá i zásadám zástavby moderního administrativního
objektu s vysokým standardem kancelářských prostor i bydlení a rovněž
odpovídá platným regulativům území.
Narušení stávajícího poměru krajinných složek – záměr svým
rozsahem nenaruší poměr krajinných složek. Vliv je možno pokládat za
nevýznamný.
Vlivy na estetické kvality území je možno v souhrnu pokládat za
plně akceptovatelné.
Vlivy na rekreační využití krajiny
Bezprostřední okolí dané lokality není ve větší míře využíváno k
rekreačním účelům a výstavba administrativního objektu nebude mít žádný
vliv na rekreační využití krajiny. Lidé, kteří využijí možnost přechodného
ubytování v apartmánech v horních patrech objektu mohou pro rekreaci
využívat blízké zelené plochy lesoparku v okolí.
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D.I.9

VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské
výtvory
Výstavbou administrativního objektu nebudou nepříznivě ovlivněny
žádné další budovy ani architektonické a archeologické památky nebo jiné
lidské výtvory nacházející se v okolí. Na pozemku určeném pro navrhovaný
záměr se v současnosti nachází staré průmyslové objekty určené k demolici.
Výstavba nového objektu administrativního centra přispěje
k významnému zvýšení hodnoty daného území a ke zlepšení jeho estetických
kvalit. Jedná se o výstavbu v tzv. brownfieldu, tedy v místě bývalé
průmyslové zástavby. Tento způsob využití pozemků je vhodný zejména
protože, že pro výstavbu nedochází k záboru dosud nezastavěné půdy.
Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu
s § 22 (o náležitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči.

D.II.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Vliv na dopravu
Záměr spočívá ve výstavbě administrativního objektu, a to v zóně
určené platným územním plánem pro nerušící výrobu a služby (VN).
V okolí pozemku pro navrhovanou výstavbu jsou frekventované
komunikace (včetně nově vybudované estakády do Karlína), jejichž kapacita
je dostačující pro zajištění dopravní obslužnosti administrativního centra.
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností
Záměr počítá s využitím plochy stávajícího průmyslového areálu pro
výstavbu administrativního objektu.. Realizace záměru vyžaduje odstranění
stávajících staveb, které jsou ve velmi špatném technickém stavu a jejich ž
demolice byla povolena a již probíhá.
Žádné související stavby s výjimkou napojení přípojek inženýrských
sítí a úpravy prostoru před vjezdem do areálu se nepředpokládají.
Vliv na rozvoj navazující infrastruktury
Stavba nebude mít žádný vliv na rozvoj navazující infrastruktury.
Budou využity stávající komunikace, dojde pouze k úpravě prostoru před
vjezdem do areálu.
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Vliv na estetické kvality území
Vliv záměru na estetické kvality území je pozitivní – dojde ke
zhodnocení pozemku a v kombinaci se zelenými plochami vznikne zajímavá
dominanta.
Vliv na rekreační využití krajiny
Plocha pro výstavbu není využívána k rekreačním účelům a
nepředpokládá se žádný vliv na rekreační využití krajiny.
Biologické vlivy
Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí.
Možnost přeshraničních vlivů
Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční
vlivy z hlediska dopadu na stav životního prostředí nenastanou.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční
využití území je uvedeno v následující tabulce:
Vlivy stavby na strukturu a funkční využití území:
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivů

Pojezdy při
výstavbě

přímé,
krátkodobé

minimální nepříznivý vliv, zmírňující
opatření jsou dostupná

Doprava při
provozu

přímé

minimální nepříznivý vliv na stávající
obytnou zástavbu

D.III.

CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI
MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH
A
NESTANDARDNÍCH
STAVECH

Možnosti vzniku havárií
Obecně nelze možnost vzniku havárií nebo nestandardních stavů
nikdy zcela vyloučit, je však třeba stavbu řešit tak, aby byl negativní dopad
těchto havárií minimalizován. Pro případ těchto událostí je vypracován
havarijní plán, jehož dodržení zajistí rychlou evakuaci osob a bude
minimalizovat následky na zdraví i škody na majetku a životním prostředí.
Mezi havarijní a nestandardní stavy patří zejména tyto události: požár,
poruchy vodovodu a kanalizace, výpadky elektrického proudu, dopravní
havárie, úniky ropných látek, teroristický útok, loupežný útok, vloupání,
LI-VI Praha spol. s r.o.

98

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Administrativní centrum Krejcárek“

vytopení vodou, zásah blesku, únik zemního plynu, porucha vzduchotechniky
a chlazení a další.
Vzhledem k charakteru stavby – administrativní
pravděpodobnost vzniku havarijních stavů minimální.

objekt

–

je

Maximální snahou investora je takovýmto stavům předcházet.
Dopady na okolí
Při dodržení běžných bezpečnostních opatření podle platných norem a
předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi
nízká.
V areálu administrativního centra nebudou používány látky, které jsou
dle platné legislativy zařazeny mezi nebezpečné látky.

D.IV.

CHARAKTERISTIKA
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Územně plánovací opatření
•

Dle stanoviska odboru výstavby Úřadu městské části pro Prahu 3
je uvažovaná stavba „Administrativní centrum Krejcárek“
v Praze 3 – Žižkově v souladu s platnou územně plánovací
dokumentací hlavního města Prahy. Stavba je situována do území
VN určené pro funkční využití služeb a nerušící výroby. (Kopie
stanoviska je v příloze tohoto oznámení).

Technická opatření
Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada,
v předkládaném oznámení jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou
rozpracována a řešena v projektu ke stavebnímu povolení a kolaudace.
Technická opatření pro ochranu vod:
•

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí
být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat
především z hlediska možných úkapů ropných látek.

•

Dodržovat platný kanalizační řád města.
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Technická opatření pro ochranu půdy:
•

Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební
techniky a provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební
techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné ploše.

Technická opatření pro ochranu ovzduší:
•

Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce,
volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby.

•

Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a
komunikací v nejbližším okolí.

Technická opatření na ochranu před hlukem:
•

Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude
splňovat požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb. v platném
novelizovaném znění

•

Během provozu
č.148/2006 Sb.

dodržovat

veškeré

požadavky

nařízení

vlády

Ostatní opatření:
•

Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních
hodinách a ve dnech pracovního klidu.

•

Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním
komunálního odpadu oprávněnou firmou.

zajištění

odvozu

Preventivní opatření
•

Elektroinstalace bude navržena dle platných norem, hlavní vypínače
elektrického proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami .

•

Ochrana proti účinkům statické a atmosférické elektřiny bude řešena
uzemněním a hromosvodem.

•

Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN,
předpisy a vyhláškami.

•

Provádět pravidelné kontroly vodovodu, kanalizace,
vzduchotechniky, klimatizace a jiných technických zařízení.

•

K objektům bude umožněn příjezd požárních vozidel, instalace
automatického systému signalizace a samočinného hašení požáru,
součástí projektové dokumentace bude i technická zpráva požární
ochrany.
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•

Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním
značením.

•

Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných
norem.

Následná opatření
•

D.V.

Následná opatření při případné havárii budou specifikována v
příslušných havarijních řádech. S těmito řády budou seznámeni
všichni pracovníci i osoby ubytované v objektu.

CHARAKTERISTIKA

POUŽITÝCH

METOD

PROGNÓZOVÁNÍ
A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI
HODNOCENÍ VLIVŮ
Při hodnocení vlivu záměru „Administrativní centrum Krejcárek“
byly použity podklady vyjmenované v seznamu použitých podkladů tohoto
oznámení.
Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných
vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných
odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v přílohách.
Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s
normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky
životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, je
předpokládaný dopad verbálně zhodnocen.
Základním podkladem byl projekt vypracovaný generálním
projektantem stavby - firmou Čeněk S.P.F., Verdunská 26, Praha 6, na
uvedenou stavbu. Zdrojem informací pro vypracování oznámení byla i
konzultace se zástupci projektové organizace, investora a veřejnoprávních
orgánů
Právní normy:
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb. č.
92/2004 Sb. a č. 186/2004 Sb. , č.695/2004 Sb., č.180/2005 Sb., č.385/2005
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.472/2005 Sb.)
K tomuto zákonu byly vydány prováděcí předpisy – nařízení vlády a vyhlášky
MŽP, které byly publikovány v částce č.127/2002 Sb. a které jsou postupně
novelizovány
Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a
způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění
nařízení vlády č. 60/2004 Sb. a č.429/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních
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inventur a emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další
podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
(nahrazuje Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a
další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší)
Vyhláška MŽP č.509/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2002 Sb.,
kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky
z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce
benzinu
Vyhláška č.570/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č.356/2002 Sb.,
kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících
látek, tmavosti kouře, přípustné míry ohrožování zápachem a intenzity pachů,
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o
změně některých zákonů (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení
ČR k EU v platnost), ve znění zákonů č.186/2004 Sb.,č.125/2005 Sb., a
č.345/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.434/2005 Sb.)
Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika
nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
Vyhláška č. 28/2007, kterou se mění vyhláška č.232/2004 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a
označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve
znění vyhlášky č.369/2005 Sb.
Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek
Vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení
toxicity chemických látek a chemických přípravků ve znění vyhlášky č.
449/2005 Sb.
Vyhláška č.28/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a
označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve
znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o
změně zákona . 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti
a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších
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předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění zákonů č. 258/2000
Sb., č. 320/2002 Sb. a č. 82/2004 Sb. (nabyl účinnosti 1. dubna 2004); úplné
znění vyhlášeno zákonem č. 349/2004 Sb. ve znění zákonů č. č.253/205 Sb.
a č. 413/2005 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 254/2001 Sb. , č. 274/2001 Sb., č.
13/2002 Sb. , č. 76/2002 Sb.,č. 86/2002 Sb., č.120/2002 Sb., č.309/2002 Sb,
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 356/2003 Sb.,č. 167/2004 Sb., č.
326/2004 Sb. a č. 562/2004 Sb., č.125/2005 Sb., č.253/2005 Sb., č.381/2005
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 471/2005 Sb.)
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného
opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákonů č.289/1995 Sb., nálezu
Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., č.16/1997 Sb., č.123/1998 Sb., č. 161/1999
Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., vyhlášky č.216/2001 Sb., zákonů č.
254/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. , č. 100/2004 Sb., č. 168/2004
Sb. a č.218/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 460/2004 Sb., ve
znění zákonů č.287/2005 Sb. a č.444/2005 Sb.
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění vyhlášek č. 105/1997 Sb., č. 200/1999 Sb., č. 85/2000 Sb., č. 190/2000
Sb., č. 116/2004 Sb., č. 381/2004 Sb., č. 573/2004 Sb., č. 574/2004 Sb. a
č.452/2005 Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004
Sb., č. 413/2005 Sb. a č.444/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech (nabyl účinnosti dnem 1.března 2003 s výjimkou § 6 odst. 11, který
nabude účinnosti dnem 1. ledna 2008)
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002
Sb., č. 356/2003 Sb. (nabyl účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003
Sb.), č. 167/2004 Sb.,č. 188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné
znění vyhlášeno zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů) – nabyla účinnosti 1.1.2002, ve znění vyhlášky č.
503/2004 Sb.
Vyhláška MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
Nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a
č.198/2006 Sb.
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Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992
Sb.
Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákonů č.123/1998 Sb.
a č.100/2001 Sb.
Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní v platném znění (ve
znění zákona č.93/2004 Sb., č.163/2006 Sb. a č.186/2006 Sb.)
Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
zákonů č.10/1993 Sb., č. 98/1999 Sb., (úplné znění č. 231/1999 Sb.), ve
znění zákonů č.76/2002 Sb., č.320/2002 Sb. a č. 444/2005 Sb.
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
Vyhláška č.526/2006 Sb., kterou se provádějí
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

některá

ustanovení

Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
Vyhláška č.369/2001 Sb.,
o
obecných
technických
požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace
Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území
Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

úpravě

územního

řízení,

Použitá literatura:
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech Česká republika –2005,
ČHMÚ Praha 2005
Územní plán hlavního města Prahy
Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů"
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č.36 – Emisní faktory pro motorová
vozidla
Příslušné ČSN
V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité
metody a základní údaje potřebné při hodnocení vlivů.
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Metody použité při hodnocení vlivů stavby:
Vliv

Metoda hodnocení

Základní podklady

Imisní zatížení z
dopravy

Modelový
výpočet,
rozptylová
studie

emisní faktory MEFA 2002,
dopravní zátěž

Hluk z provozu
a dopravy

Měření,
modelový
výpočet

Podklady od projektanta a
investora

Fauna

Místní šetření

Literární podklady

Flóra

Místní šetření

Literární podklady

Vliv na jakost
vod

Bilanční výpočet
splaškových
odpadních vod

Množství vypouštěných vod,
znečištění odpadních vod,

Vliv na půdu

Bilance

Podklady od projektanta a
investora

D.VI.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH
A NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v
dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky
životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy
stavby.
Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z
výstavby a provozu obdobných investičních záměrů.
Podklady pro zpracování oznámení záměru odpovídají stádiu
projektových příprav, v němž se oznámení předkládá. Zpřesňování podkladů
proběhne v rámci dalších stupňů přípravné dokumentace k výstavbě.
Lze však jednoznačně konstatovat, že v průběhu zpracování
oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které
by významně snižovaly vypovídací schopnost odhadu vlivů na životní
prostředí.
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ČÁST E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Popis navržených variant řešení
Varianta navržená investorem je jako jediná slučitelná s jeho
podnikatelským záměrem. Jedná se o výstavbu administrativního objektu na
pozemku bývalé průmyslové zástavby, která je v současné době v rámci
přípravy staveniště odstraňována.
Podle platného Územního plánu hlavního města Prahy je
předmětné území vymezeno jako plocha VN, určená pro služby a
nerušící výrobu, což odpovídá danému funkčnímu využití.
Rovněž napojení pozemku na infrastrukturu města, včetně silniční sítě
je bezproblémové.
Proto nebylo uvažováno o jiných lokalitách. Další srovnávací varianty
řešení by byly v tomto případě do značné míry formální.
Uvažované varianty v tomto oznámení jsou tedy pouze:
1.

Varianta A - bez realizace projektu – zachování stávajícího stavu
(nulová varianta, varianta bez činnosti)

2.

Varianta B - realizace stavby podle záměru investora v souladu s
územním plánem a použitím všech opatření ke zmírnění negativních
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (aktivní, ekologicky
optimální varianta)

1. Varianta A - bez činnosti (nulová varianta)
Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu, to jest
pozemku zastavěném chátrajícími a z větší části nevyužívanými původními
objekty, jejichž technický stav a morální zastaralost neumožňuje jejich
plnocenné využívání a rekonstrukce je v daném případě prakticky
neproveditelná.
2. Varianta B – realizace stavby
Pro realizaci stavby lze použít následující argumenty:
•

V Praze existuje značná poptávka po pozemcích pro administrativní
objekty nepříliš vzdálené od centra města a v lokalitách s dobrou
dopravní obslužností individuální a hromadnou dopravou. Daný
pozemek tyto atributy splňuje;

•

Je žádoucí upřednostnit výstavbu na již zastavěných pozemcích místo
záboru další půdy na pozemcích dosud volných, které je možno
využívat k jiným účelům;

•

Stávající pozemek je svou velikostí, tvarem a umístěním pro daný
záměr vhodný;
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•

V okolí pozemku se vyskytují stávající inženýrské sítě, na něž je
možno administrativní objekt napojit;

•

Soulad s územním plánem.

Na základě výše uvedených aspektů se varianta výstavby na dané
lokalitě jeví jako vhodná pro realizaci hodnoceného záměru.
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ČÁST F.

ZÁVĚR

Záměrem investora (stavebníka) je výstavba administrativního objektu
Krejcárek (administrativního centra) s technickým zázemím, výstavními
prodejními plochami, s prostory pro veřejné stravování a doplňkovými
prostory pro dočasné bydlení - apartmány pro obchodní partnery. Výstavba je
navržena na pozemku situovaném v katastrálním území Žižkov u křižovatky
silnic Pod Krejcárkem, Novovysočanská a Pod plynojemem. Zvolený
pozemek byl již od 20. let minulého století využíván pro průmyslovou výrobu,
později pro administrativní objekty. Celý areál byl již z větší části vyklizen a
byla zahájena demolice jednotlivých objektů.
Navrhovaný objekt má být vybudován na pozemcích sousedících
s technickými objekty při komunikaci Novovysočanská a drážním tělesem ČD
- Praha Turnov. Tyto pozemky jsou rovinné ve dvou výškových úrovních,
jejichž terasy jsou zaříznuté do severního svahu pod Pražačkou a objekt
bude pohledově exponován z holešovického vltavského meandru.
Urbanistický návrh je ovlivněn komunikačním a dopravně-provozním řešením
s vymezením se proti estakádě s dopravním uzlem Palmovka-Ohrada a
okolním stavbám městské vybavenosti – trafostanice, měnírna DP, rozvodné
závody, čerpací stanice pohonných hmot - proti tomu, aby koncepci nového
objektu určovaly linie a tvary těchto stávajících dopravních a vesměs
průmyslových objektů.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je OOP Magistrátu
hlavního města Prahy, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
administrativního centra Krejcárek zařazen do kategorie II, přílohy č.1
k citovanému zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr
naplňuje dikci bodu 10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy;
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu.
V tomto případě bude v garážích a parkovištích v areálu
administrativního centra zřízeno celkem 112 parkovacích míst a mimo areál
dalších 15 stání pro osobní automobily. Celkový počet parkovacích míst
tedy činí 127.
Záměr lze zařadit i do bodu 10.15, tj. záměry podle přílohy č.1, které
nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto limitní hodnoty v příloze
uvedeny. V objektu administrativního centra bude zřízena plynová kotelna se
2 kotli o celkovém instalovaném výkonu 900 kW (střední zdroj znečišťování
ovzduší ve smyslu zákona č.86/2002 Sb.), takže záměr lze považovat za
podlimitní k bodu 3.1 – Zařízení ke spalování paliv o jmenovitém tepelném
výkonu od 50 do 200 MW.
Pozemek investora pro realizaci navrženého záměru má plochu
5 809 m2. Zastavěná plocha objektem administrativního centra je 3 320 m2,
z toho zelená terasa 995 m2 (zeleň tvoří 80 % plochy terasy), komunikace a
zpevněné plochy zahrnují 1 939 m2, zeleň v areálu na rostlém terénu bude na
ploše 550 m2.
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V rámci výstavby administrativního centra budou upraveny plochy před
vjezdem do areálu na celkové ploše 1 325 m2, z toho 766 m2 budou
komunikace a 559 m2 plochy zeleně (v současnosti tvoří komunikace 894 m2
a zeleň 431 m2).
Lokalita pro navrhovanou výstavbu administrativního centra Krejcárek
se nachází podle schváleného územního plánu města Prahy v území VN nerušící výroby a služeb.
Při zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní
prostředí požadované v příloze č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Předložené
oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové
dokumentace záměru, legislativních předpisů a rešerše základních složek
životního prostředí. Na základě výše zpracovaného oznámení je patrné, že
záměr bude mít nepatrný vliv na okolí, a to pouze z hlediska emisí z plynové
kotelny a automobilové dopravy a hluku z dopravy a technických zařízení
objektu.
Záměr nepředstavuje zábor zemědělské půdy a pouze minimální
zásah do stávající zeleně, která bude plně nahrazena novou výsadbou
v rámci sadových úprav.
Jedinou dotčenou částí je Městská část Praha 3.
.
Zpracovatel Oznámení záměru „Administrativní centrum
Krejcárek“ při svém hodnocení dospěl k závěru, že realizací této stavby
nebude přírodní prostředí výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z
ekologického hlediska přijatelná. Stavba je v souladu s platnou územně
plánovací dokumentací.
Výstavbu administrativního centra v Praze 3 - Žižkově lze tedy
doporučit k realizaci.

Podpis oprávněné osoby – zpracovatele oznámení:

............................................................
Ing. Jiří Blažek, CSc.
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ČÁST G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Investor – firma K.REK a.s. - plánuje výstavbu nového
administrativního objektu v Praze 3 – Žižkově v ulici Pod Krejcárkem, a to
v místě stávajícího průmyslového areálu, v němž byl již ukončen provoz a
v současné době byla zahájena demolice jednotlivých objektů.
Zájmová lokalita je umístěna v katastrálním území Žižkov v lokalitě,
která je platným územním plánem hlavního města Prahy vymezena jako
území VN – nerušící výroby a služeb..
Záměrem je dotčena pouze Městská část Praha 3.
Název záměru:
„Administrativní centrum Krejcárek“
Základní údaje o investorovi a oznamovateli stavby:
A.1

Obchodní firma – investor:
K.REK a.s.
Pod Krejcárkem 975
130 00 Praha 3
Zástupce investora:
Vilém Dvorský
telefon: 602 694 700

A.4

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného
oznamovatele:
K.REK a.s.
Pod Krejcárkem 975
130 00 Praha 3
Zástupce investora:
Vilém Dvorský
telefon: 602 694 700
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Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí
„Administrativní centrum Krejcárek“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo
vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu dle
přílohy č.3.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
administrativního centra Krejcárek zařazen do kategorie II, přílohy č.1
k citovanému zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr
naplňuje dikci bodu 10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně
nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy;
parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu
pro celou stavbu.
V tomto případě bude v garážích a parkovištích v areálu
administrativního centra zřízeno celkem 112 parkovacích míst a mimo areál
dalších 15 stání pro osobní automobily. Celkový počet parkovacích míst tedy
činí 127.
Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona. Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je v tomto
případě Magistrát hlavního města Prahy.
Záměr společnosti K.REK a.s., popisovaný v tomto oznámení,
představuje výstavbu administrativního objektu v Praze 3 – Žižkově na místě
bývalého výrobního areálu Krejcárek na pozemcích sousedících
s technickými objekty při komunikaci Novovysočanská a drážním tělesem
ČD-Praha Turnov.
Navrhovaný objekt je řešen jako sedmipodlažní železobetonový
skelet s jedním podlažím podzemním a šesti podlažími nadzemními, z toho
6.NP ustupující s obvodovou terasou. Objekt je navržen ze dvou
samostatných dilatačních celků o čtyřech sekcích..
Z dispozičního hlediska se jedná o administrativní kancelářský objekt
s technickým zázemím včetně podzemních garáží, výstavními prodejními
plochami s prostory pro veřejné stravování a doplňkovými prostory pro
dočasné bydlení jako apartmány pro obchodní partnery. Budova bude
poskytovat pronajímatelné komerční plochy.
Z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel lze jednoznačně
konstatovat, že záměr bude mít pouze minimální negativní vliv na své okolí, a
to v důsledku emisí z vytápění objektu plynovou kotelnou a emisí a hluku
z obslužné dopravy osobními automobily a v minimální míře dodávkovými a
lehkými nákladními automobily. Kotelna bude vybavena nízkoemisními
hořáky, spaliny budou vyvedeny nad střechu objektu, garáže v suterénu
budou větrány přirozeně otevřenými plochami ve fasádě. Vliv těchto zdrojů
znečišťování ovzduší byl vyhodnocen rozptylovou studií a bylo zjištěno, že
nedojde k překročení platných limitů – příspěvek těchto zdrojů ke stávajícímu
znečištění ovzduší je minimální.
Rovněž vliv na hlukovou situaci v okolí administrativního objektu bude
prakticky nulový. Veškeré stacionární zdroje hluku budou účinně tlumeny a
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dopravní zdroje jsou omezeny pouze na osobní automobily vyjíždějící
z podzemních garáží do ulice Pod plynojemem a následně do
Novovysočanské a Pod Krejcárkem. Hluk z obou typů zdrojů byl v oznámení
vyčíslen v akustické studii a bylo konstatováno, že administrativní objekt
nezpůsobí znatelné zvýšení hladiny hluku ve svém okolí. Dominantním
zdrojem hluku zůstává stávající doprava včetně provozu městských
autobusů, tramvají a ve značné míře i železniční doprava. V okolí staveniště
se nevyskytuje obytná zástavba.
Pozemek pro navrhovanou výstavbu administrativního
umožňuje bezproblémové napojení na inženýrské sítě.

centra

Provozem objektu budou vznikat kromě dešťových odpadních vod
pouze splaškové vody ze sociálních zařízení. Vody budou svedeny do
kanalizace a následně čištěny v městské ČOV.
Výstavba administrativního centra nezpůsobí žádné nenapravitelné
škody okolní přírodě, nedojde ke znečištění půdy ani vody ani k ohrožení
chráněných druhů rostlin a živočichů. V areálu se nachází pouze jediný strom
(tuje), který nemůže být z důvodů výstavby v tomto místě zachován. Veškeré
ostatní dřeviny v okolí areálu zůstanou zachovány a budou v průběhu stavby
důsledně chráněny před poškozením. V rámci výstavby nového objektu
budou provedeny sadové úpravy spojené s výsadbou dřevin na zelených
plochách uvnitř areálu i v okolí vjezdu.
Z údajů uvedených v částech C a D tohoto oznámení je možno zjistit
všechny předpokládané vlivy navrhovaného provozu na okolí. Vyplývá z nich,
že výstavba administrativního centra neovlivní životní prostředí ve svém okolí
nad míru povolenou platnými zákony a předpisy a že nedojde k ohrožení
zdraví obyvatelstva.
Při projednávání tohoto záměru vstoupili odpovědní pracovníci
investora, zpracovatelé oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí a
projektanti v jednání s veřejnoprávními orgány. Požadavky těchto orgánů byly
v oznámení zohledněny a v případě kladného ukončení zjišťovacího řízení
budou zapracovány do projektové dokumentace daného záměru.
Podle vyjádření Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 3 je
navrhovaná výstavba plně v souladu se schváleným územním plánem a
navrhované využití je plně v souladu s územně plánovací dokumentací.
Závěrem tohoto netechnického shrnutí je možno konstatovat, že
zpracovatelé oznámení záměru „Administrativní centrum Krejcárek“ při
svém hodnocení dospěli k závěru, že realizací této stavby nebude
přírodní prostředí ani zdraví obyvatel výrazně negativně ovlivněno a
stavba bude z ekologického hlediska přijatelná.

Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci.

LI-VI Praha spol. s r.o.
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H I. Situace širších vztahů
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Pohled na pozemek pro navrhovanou výstavbu Administrativního centra
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Letecký snímek areálu od jihu (horní obrázek) a od východu (spodní
obrázek)
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1. ÚVOD
V Praze 3 Žižkovu, v ulici Pod Krejcárkem, v blízkosti křižovatku s ulicí Pod
Plynojemem, se připravuje výstavba administrativního centra (AC) KREJCÁREK. Objekt
bude mít jedno podzemními a šest nadzemních podlaží. Budova je navržena jako
administrativní objekt s technickým zázemím, výstavními prodejními plochami s prostory pro
veřejné stravování a doplňkovými prostory pro dočasné bydlení jako apartmány pro
obchodní partnery. Podzemní podlaží bude využito pro parkování osobních automobilů,
technologická zařízení objektu a skladování. V podzemních garážích bude celkem 91
parkovacích stání, dalších 21 stání bude na terénu. Mimo areál pak bude ještě dalších cca
15 stání na pozemcích 4400/4 a 2183/3.
Vytápění bude vlastní kotelnou na zemní plyn o výkonu 900 kW. Odkouření kotelny
a odvětrání garáží bude nad střechu objektu.
Předložená studie hodnotí předpokládané znečištění ovzduší dané lokality
provozem navrženého AC. Studie hodnotí znečištění ovzduší vlivem vytápění, vyvolané
dopravy po okolních komunikacích a větráním garáží. Přihlíží přitom k celkovému
znečištění dané lokality, zejména blízkými zdroji, tj. je obecnou okolní dopravou a přenosem
z okolí. Je zpracována pro hodnocení dle platných imisních limitů uvedených v prováděcích
předpisech k novému zákonu o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a upravenými postupy pro
hodnocení hodinových krátkodobých koncentrací NO2 a celoročních průměrných
koncentrací. Pro posouzení kotelny jako středního zdroje znečišťování ovzduší, uvádí imisní
údaje kotelny také zvlášť.

Údaje o výstupech

Vytápění
Zdrojem tepla bude plynová kotelna III. kategorie dle ČSN 070703 umístěná v
suterénu objektu. Plynová kotelna bude připojená na rozvody plynu Pražské plynárenské a.s.
V kotelně bude osazen plynový kondenzační kotel Hoval UltraGas 900D (dvojice
kotlů á 450 kW) o těchto parametrech:
- max. výkon 900 kW
- min. výkon 90 kW (plynulá spojitá regulace 90 - 900 kW)
Typ hořáku:
- hořák přetlakový spojitě regulovaný s nízkými emisemi NOx
- normové emisní faktory NOx

42 mg/kWh

- normové emisní faktory CO

12 mg/kWh

- obsah CO2 ve spalinách

9,0 %

- hmotnostní průtok spalin

1 408 kg/hod. (1 050 Nm3/hod.)

Max. hodinová potřeba ZP sestavy kotle (kotelny):
- cca 85,0 m3/hod.
Odvod spalin:
3

Ing. Miloš Pulkrábek - APS

AC Krejcárek

Přetlakový komín vyvedený nad úroveň střechy. Předpokládaný průměr průduchu
350 mm. Výška ústí komínu min. cca 1,0 m nad střechou úrovní střechy.
Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu:
cca 141 000 m3/rok

-

Tab. 1. Výkony a emise z kotelny

Objekt

AC
Krejcárek

instalovaný spotřeba spotřeba
výkon [kW] paliva
paliva
3
[m /h]
[m3/rok]
900

85

141000

Emise
NOx
[g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

Emise
CO
[g/s]

Emise
CO
[kg/rok]

0,0105

62,7

0,0030

17,9

Garáže
Objekt bude mít celkem 91 parkovacích stání v podzemních garážích v 1.PP. Garáž
je vzhledem k terénnímu výškovému rozdílu na pozemcích řešena jako otevřená , přímo
větraná hromadná garáž ze směru západního severozápadního. Ze směru jihovýchodního a
východního je zapuštěna pod terén. Vjezd a výjezd bude z ulice Pod Krejcárkem. Dle
předpokladu investora bude vyvolaná doprava (zdrojová + cílová) celého areálu, t.j. včetně
dalších 21 míst na terénu tato:
ráno příjezd pracovníků: 70 % ze 112 míst = 80 aut (během 2h)
20 % míst má obměnu 1x/hodinu po dobu provozu areálu, tj. od 7 hodin do 17 hodin,
tj. 20 % ze 112 = 3 x den = 66 aut
Restaurace: provoz od 11 do 22 hodin, tj. 11 x 5 aut/hod. = 55 aut
Celkem: 201 osobních aut/den
Zásobování: dodávková auta 5 aut/den
lehká nákladní auta: 1 auto/den
Celkem bude areál vyvolávat 414 jednosměrných jízd všech vozidel za den.
Sekundová emise oxidů dusíku pro garáže byla stanovena pro špičkovou četnost
pojezdů vozidel v garážích a z průměrné délky pojezdu vozidel potřebné pro zaparkování.
Výpočet předpokládá průměrnou emisi NOx při pojezdu 1,6 g/km, při volnoběhu 0,15 g/min
na jedno vozidlo a vliv katalyzátorů pouze u vozidel přijíždějících a jimi vybavených (dle
faktorů MEFA v.02) – podle složení dopravního proudu k roku 2008. Před vyjetím a po
zaparkování se uvažuje s chodem motoru 20 s.

Tab. 2. Kapacita a emise z garáží a vyvolané dopravy
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počet
Emise
stání NOx [g/s]

Emise
NOx
[kg/rok]

Emise
CO [g/s]

Emise
CO
[kg/rok]

Emise
benzen
[g/s]

Emise
benzen
[kg/rok]

garáže AC

91

0,00116

7,9

0,00440

30,0

0,00006

0,4

vyvolaná
doprava

91+
21+
15

0,00170

11,6

0,00645

44,0

0,00009

0,6

Ve výpočtech emisí z parkování je započteno zvýšení emise v důsledku studených startů.
b) plošné zdroje
Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební
práce a pod., v rámci provozu AC nebudou žádné.
c) hlavní liniové zdroje
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava. Ta bude pro
uživatele AC z ulice Pod Krejcárkem. Ve špičce se předpokládá 40 pohybů osobních
vozidel za hodinu a za den celkem 402 pohybů osobních vozidel, 10 dodávek a 2
nákladních vozidel.
3. Charakteristika území
Místo s posuzovanými zdroji se nachází východně od centra města, v nadmořské výšce cca
228 m n.m. Terén v okolí klesá směrem severním do prostoru Karlína a stoupá směrem
východním do prostoru Žižkova. V období krátkodobých chladových inverzí do prostoru ztéká
vzduch ze Žižkova od Koněvovy ulice a odtéká do Karlína k ulici Sokolovské. Z hlediska
rozptylových podmínek se tedy jedná o místo v rámci pražského regionu se středním
výskytem chladových inverzí a zvýšenou průměrnou rychlostí větru. Kvalita ovzduší je zde
ovlivněna blízkou výraznou dopravou na Novovysočanské a ul. Pod Plynojemem. Proto v
globálním popisu znečištění ovzduší Prahy je tato lokalita v pásmu
ovzduší
charakterizovaném jako znečištěné. Při hodnocení pozadí se vycházelo z naměřených
hodnot průměrných ročních koncentrací na měřících stanicích AIMS v letech 1997 – 2005 a
jejich interpretaci na posuzované místo v závislosti na jeho umístění, nadmořské výšce a
blízké výrazné dopravě a výsledkům modelu ATEM pro rok 2004.
V okolí posuzovaného objektu lze očekávat tyto koncentrace znečišťujících látek:
Tab. 3. Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek

Škodlivina

Kr [ μg/m3 ]

Limit [ μg/m3 ]

NOx

75

80 *)

NO2

38

40 **)

CO

520

10000***)

PM10

39

40

benzen

2,4

5**)

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný
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**) nové limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se stanoví imisní limity a
podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity
***) klouzavý osmihodinový průměr

4. Znečištění ovzduší v dané oblasti po realizaci stavby
Toto hodnocení vychází z výpočtů znečištění ovzduší stávajícími i nově vzniklými
zdroji metodikami uvedenými v oddílu Metodiky výpočtů. Je provedeno pro zásadní
škodliviny z vytápění zemním plynem a z dopravy. Hodnocení je provedeno pro kriteriální
oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně z oxidů dusíku NOx). Dále jsou uvedeny imisní příspěvky
CO a benzenu.
Referenční body
Referenční body byly zvoleny tak, aby vystihly místa v okolí AC s největším
znečištěním, v místech vyžadujících hygienickou ochranu. V důsledku relativně malé emisní
vydatnosti zdroje jsou to body zejména na blízkých vysokých okolních objektech. V okolí
navrhovaného AC nejsou obytné budovy; je zde pouze průmyslová zástavba s příslušnou
administrativou. Území prochází rozvojem a účel budov se bude měnit. Proto byly referenční
body zvoleny na různých objektech jejichž označení je dáno číslem st. parcely. Příspěvky od
vyvolané dopravy a přirozeného větrání garáží jsou nejvyšší v přízemní vrstvě, od vytápění
v ose vlečky. Proto byly body voleny na horních hranách budov, výsledné hodnoty jsou však
uvedeny pro nejvyšší koncentrace na fasádě objektu dosažené (u dopravy jsou to body
v přízemní vrstvě). Zvolené referenční body jsou vyznačeny na obr. v příloze P1 a uvedeny
v následující tabulce:
Tab. 4. Přehled referenčních bodů

Bod č.

Název bodu č. st. parcely

x [m]

y [m]

z [m n.m.]

1

2177/12 ČSPH

165

129

237,7

2

4035/4

262

188

238,6

3

1915/18

296

140

233,2

4

1916/20

393

105

240,3

5

4031/13

75

190

223,0

6

4031/38

120

259

221,1

V tabulce značí:
x ...vodorovná vzd. r bodu od počátku směrem V
y ...vodorovná vzd. r. bodu od počátku směrem S
z ...výška bodu m n.m.

Počátek systému byl položen do středu křížení ulic Novovysočanské a Pod
Plynojemem.
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Imisní limity
Imisní limity jsou stanoveny v nařízení vlády č. 597/2006 Sb., ze dne 12. prosince
2006 o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. V následujících tabulkách jsou uvedeny
relevantní limity z tohoto nařízení:
A Imisní limity vybraných znečišťujících látek

Znečišťující látka

Doba průměrování

Hodnota imisního limitu/maximální
povolený počet jejího překročení za
rok

Datum, do něhož
musí být limit
dosažen

Oxid siřičitý

1 hodina

350 µg.m-3/24

-

Oxid siřičitý

24 hodin

125 µg.m-3/3

-

Suspendované
částice PM10

24 hodin

50 µg.m-3/35

-

Suspendované
částice PM10

1 rok

40 µg.m-3

-

Oxid uhelnatý

Maximální denní 8hodinový klouzavý
průměr

10 mg.m-3

-

Olovo

1 rok

0,5 µg.m-3

Oxid dusičitý

1 hodina

200 µg.m-3/18

1. 1. 2010

Oxid dusičitý

1 rok

40 µg.m-3

1. 1. 2010

Benzen

1 rok

5 µg.m-3/35

1. 1. 2010

B Meze tolerance oxidu dusičitého a benzenu
Znečišťující
látka

Doba
průměrování

Oxid dusičitý

1 hodina

Oxid dusičitý
Benzen

2006

2007

2008

2009

40 µg.m- 30 µg.m- 20 µg.m3

3

3

10 µg.m-

1 rok

8 µg.m-3

6 µg.m-3

4 µg.m-3

2 µg.m-3

1 rok

4 µg.m-3

3 µg.m-3

2 µg.m-3

1 µg.m-3
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C Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace
Znečišťující
látka

Doba průměrování

Hodnota imisního
limitu

Oxid siřičitý

Rok a zimní období (1. října - 31.
března)

20 µg.m-3

Oxidy dusíku

1 rok

30 µg.m-3

Výsledky
Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující kriteriální oxid dusičitý NO2, u
kterého poměr mezi imisemi v ovzduší a imisními limity je nejvyšší číslo. Protože však
vzniká až následnou přeměnou z oxidů dusíku (zejména NO) byly provedeny výpočty
odvozením z koncentrací NOx s přihlédnutím k postupům uvedeným v metodickém pokynu
uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003. Ty jsou již zařazeny do
použité verze programu SYMOS 97, verze 2003. Vypočtené hodnoty koncentrací NO2 jsou
dále doplněny o imisní příspěvky benzenu. Jsou-li splněny imisní limity pro NO2 (zejména
roční průměr) budou s velkou rezervou splněny limity i pro ostatní znečišťující látky.
Byly vypočteny příspěvky jednotlivých zdrojů, tj. vytápění, větrání garáží a vyvolané
dopravy k celkovému znečištění. V následující tabulce jsou uvedeny max. krátkodobé
(hodinové) imisní příspěvky NO2 způsobené celým provozem AC v jednotlivých referenčních
bodech a z toho imisní příspěvky pouze kotelny a max. krátkodobé (osmihodinové) imisní
příspěvky CO.
Tab. 5. Max. krátkodobé (hodinové) imisní příspěvky NO2 a max. krátkodobé (osmihodinové)
imisní příspěvky CO [μg/m3]

Bod č.

Název bodu č. st. parcely

Kmax1h
NO2
celkem

Kmax1h
NO2
kotelny

Kmax8h
CO
celkem

1

2177/12 ČSPH

0,255

0,003

5,1

2

4035/4

0,173

0,032

2,8

3

1915/18

0,147

0,020

2,6

4

1916/20

0,127

0,041

1,7

5

4031/13

0,288

0,001

5,8

6

4031/38

0,190

0,006

3,7

V další tabulce jsou uvedeny
průměrné roční koncentrace NO2 v jednotlivých
referenčních bodech včetně nového AC, z toho imisní příspěvek AC a dále roční imisní
příspěvek benzenu objektu.
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Tab. 6. Průměrné roční koncentrace Kr NO2 pro stav s AC a příspěvek AC k průměrné roční
koncentraci [μg/m3]

Bod č.

Název bodu č. st. parcely

Kr NO2

Δ Kr NO2
objektu

Δ Kr
benzen
objektu

1

2177/12 ČSPH

38,3

0,029

0,0070

2

4035/4

38,2

0,020

0,0038

3

1915/18

38,1

0,017

0,0036

4

1916/20

38,0

0,015

0,0023

5

4031/13

38,1

0,021

0,0051

6

4031/38

38,1

0,014

0,0037

5. Metodiky výpočtu
Výpočet znečištění byl proveden metodikou SYMOS 97 v. 2003. Pro výpočet oxidu
dusičitého a hodinových koncentrací jsou v tomto programu zahrnuty postupy uvedené
v metodickém pokynu uveřejněném ve věstníku MŽP ročník XIII, částka 4 z dubna 2003.
Stanovení emisních faktorů bylo provedeno s využitím programu MEFA v. 02. Tento
program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (mg/km – g/km) pro všechny
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní poháněných jak kapalnými, tak i
alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program zohledňuje rovněž další zásadní vlivy
na hodnotu emisních faktorů – rychlost jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových
vozidel. Program MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum
znečišťujících látek.
Program MEFA v. 02 byl vytvořen v rámci řešení projektu MŽP ČR VaV/740/3/00
autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní
vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této
problematice. Při konstrukci modelu byla zvolena cesta použití již získaných a ověřených
emisních dat vozidel z řady testů v zemích EU. Jako výchozí podklad byla využita databáze
HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road Transport“, která představuje oficiální datový
podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku.
Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR,
COPERT) a zejména výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku
ČR. Program sice nemůže postihnout emisní charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři
(jedná se zejména o nákladní vozidla, kde je produkce emisí do značné míry ovlivněna celkovou
hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající vozovému parku
v České republice a středoevropském regionu.
K jednotnému určení emisní vydatnosti dopravního proudu je však třeba též
standardizovat složení dopravního proudu k jednotlivým časovým horizontů, lokalitám a
účelům. To zatím učiněno není. Pro studii složení dopravního proudu osobních vozidel
k výpočtovému roku 2008 bylo uvažováno 50 % vozidel splňující emisní limit EU2, 40 %
splňující limit EU 4 a 10 % vozidel bez katalyzátoru.
Při hodnocení pozadí se vycházelo z naměřených hodnot průměrných ročních
koncentrací na měřících stanicích AIMS v letech 1997 – 2005 a jejich interpretaci na
posuzované místo v závislosti na jeho umístění, nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě.
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Veškeré vypočtené hodnoty koncentrací jsou vypočteným odhadem hodnot
skutečných.
6.

Shrnutí výsledků
•

Výstavba administrativního centra KREJCÁREK, je navrhována do území ve
kterém nejsou překračovány imisní limity krátkodobých i průměrných ročních
koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných imisních limitů,
s výjimkou oxidu dusičitého NO2, jehož průměrná roční koncentrace se
pohybuje na hranici limitu s využitím tolerance.

•

Provoz AC k imisním koncentracím v okolí přispěje malým dílem. Max.
krátkodobý imisní příspěvek NO2 na okolní zástavbě bude menší než 0,15 %
imisního limitu, příspěvek k průměrné roční koncentraci bude menší než 0,07
% imisního limitu. To je způsobeno tím, že jsou navrženy kotle s nízkými
emisemi, komíny kotelny objekty v relevantních vzdálenostech výrazně
převyšují, a přirozené větrání garáží je velkou plochou.

•

Vzhledem k vysokému pozadí je však třeba v dalších stupních dokumentace
dodržet užití nízkoemisních kotlů
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PŘÍLOHA P1 – Přehled referenčních bodů
x ... referenční body
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1. Úvod
Cílem této akustické studie je stanovit hladiny akustického tlaku ze
stacionárních zdrojů a vyvolané dopravy areálu Administrativního centra
Krejcárek firmy K.REK a.s., Pod Krejcárkem 975, Praha 3.
Akustická studie je přílohou oznámení EIA podle zákona č.100/2001 Sb. na
uvedenou akci.
2. Údaje zdrojích hluku
Administrativní centrum Krejcárek bude na své okolí působit jednak
stacionárními zdroji hluku, což jsou veškerá technická zařízení, a dále pak vyvolanou
dopravou, která bude představovat minimální navýšení stávající dopravy v ulicích
Pod Krejcárkem, Pod plynojemem a Novovysočanské.
2.1 Stacionární zdroje hluku
Administrativní objekt Krejcárek bude vybaven vzduchotechnickými zařízeními
umístěnými ve strojovnách VZT. Výústky budou vyvedeny na střechu objektu, potrubí
VZT budou opatřena tlumiči hluku. Způsob větrání objektu byl popsán v oznámení
EIA. Na střeše bude dále umístěna plynová kotelna a strojovna klimatizace
s venkovní klimajednotkou.
Údaje o jednotlivých zdrojích hluku byly převzaty z projektu VZT, vytápění a
klimatizace. Celkem bylo zadáno 29 „průmyslových zdrojů hluku umístěných na
střeše objektu ACK.
Zadání jednotlivých „průmyslových zdrojů“ na střeše objektu je shrnuto
v následující tabulce. Na střeše se budou vyskytovat celkem 4 typy zdrojů hluku
označené VZT 2 až VZT 4 s následujícími parametry.
Skupina
zdroje

Popis – druh větracího zařízení

Hladina ak. výkonu (dB)

VZT 2

Hladina akustického tlaku 50 dB ve
vzdálenosti 3 m od výústky, výfukové prvky
na střeše objektu, do potrubí osazeny tlumiče
hluku, nepředpokládá se provoz v nočních
hodinách

LWA = 67,5 dB

VZT 3

Hladina akustického tlaku 50 dB ve
vzdálenosti 1 m od jednotky, jedná se o
kondenzační jednotky na střeše objektu,
slouží pro chlazení atelierů v 6.NP, nelze
vyloučit provoz v nočních hodinách

LWA = 58 dB

VZT 4

Hladina akustického tlaku 55 dB ve
vzdálenosti 10 m od jednotky, jedná se o
chladící kompresorovou jednotku na střeše
objektu, slouží pro chlazení atelierů v 6.NP,
nepředpokládá se provoz v nočních hodinách

LWA = 83 dB

2

Zadání zdrojů na střeše objektu ACK je patrno z následující tabulky a
grafických výstupů.

Zdroj

P 1
P 2
P 3
P 4
P 5
P 6
P 7
P 8
P 9
P 10
P 11
P 12
P 13
P 14
P 15
P 16
P 17
P 18
P 19
P 20
P 21
P 22
P 23
P 24
P 25
P 26
P 27
P 28
P 29

PRŮMYSLOVÉ
Obj
[x ; y]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

352.5;
353.0;
352.8;
353.5;
354.0;
355.3;
362.6;
367.1;
370.9;
371.6;
371.8;
372.6;
379.2;
382.6;
383.1;
383.0;
384.1;
384.4;
385.4;
399.5;
410.2;
416.9;
417.5;
415.8;
415.0;
411.6;
407.4;
408.0;
406.5;

327.3
326.1
329.5
328.6
327.4
324.3
329.2
334.8
343.2
342.3
344.8
343.7
343.9
353.6
352.8
354.6
354.0
356.0
354.9
365.9
365.1
370.0
371.1
371.9
374.7
378.7
383.4
384.2
385.2

ZDROJE
výška
[m]

25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
25.0
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Q

2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0

L2
[dB]

58.0
58.0
58.0
58.0
58.0
67.5
67.5
67.5
58.0
58.0
58.0
58.0
67.5
58.0
58.0
58.0
58.0
58.0
58.0
83.0
67.5
58.0
58.0
58.0
67.5
67.5
58.0
58.0
58.0

Plocha
[m2]

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

Lw
[dB]

58.0
58.0
58.0
58.0
58.0
67.5
67.5
67.5
58.0
58.0
58.0
58.0
67.5
58.0
58.0
58.0
58.0
58.0
58.0
83.0
67.5
58.0
58.0
58.0
67.5
67.5
58.0
58.0
58.0

RMin
[m]

0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40

2.2 Dopravní zdroje hluku
Dopravní zdroje byly zadány v souladu s údaji uvedenými v oznámení EIA.
Jedná se jednak o zdroje z vlastního areálu administrativního centra – zajíždění
osobních automobilů do garáží v areálu a na parkoviště osobních automobilů
zaměstnanců a návštěv, dále o zásobování včetně restaurace. Dále je uvažován
příjezd a odjezd osobních automobilů na parkoviště před areálem.
Počty a druhy vozidel a jízd jsou uvedeny v následující tabulce.
Druh vozidel

Počet vozidel/den

Počet jízd/den

201

402

dodávkové automobily

5

10

lehké nákladní automobily

1

2

207

414

osobní automobily

Celkem

3. Výpočet hluku ze stacionárních a dopravních zdrojů Administrativního
centra Krejcárek
Výpočet byl proveden programem HLUK + verze 7.11 profi (01/2006), který
umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i
průmyslovými zdroji a byl vytvořen podle platné novelizované metodiky pro výpočet
hluku z dopravy a průmyslových zdrojů.
Výpočet byl proveden pro denní dobu, protože areál nebude v noční době
v provozu (s výjimkou apartmánů). V noční době mohou být provozována pouze
některá VZT a klimatizační zařízení a kotelny – tyto zdroje byly vyhodnoceny v denní
době, výsledky lze aplikovat i na noční dobu s tím, že je pravděpodobné, že hladiny
hluku budou v noční době nižší, protože některé ze zdrojů nebudou v noční době
v provozu.
3.1 Referenční body pro výpočet hladin hluku (akustického tlaku)
Výpočet hladin hluku byl proveden modelovým způsobem pomocí programu
Hluk+ pro parametry roku 2008, kdy je počítáno se zprovozněním areálu.
Umístění referenčních bodů:
Referenční body pro výpočet hladin hluku byly umístěny 2 m před fasádou
domů v okolí místa stavby, a to na fasádách do Novovysočanské ulice a na fasádách
v ulici Odlehlá směrem k posuzovanému pozemku.
V širokém okolí areálu ACK se nevyskytuje obytná zástavba, a tedy ani
chráněný venkovní prostor.
Celkový počet referenčních bodů je 4 a jejich umístění je patrno
z grafických výstupů. Výška referenčních bodů je 3 a 6 m nad úrovní terénu.
V následující tabulce jsou popsány jednotlivé referenční body výpočtu.
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Číslo referenčního bodu

Umístění

1–3

Novovysočanská ulice

4

Odlehlá ulice

3.2 Výsledky výpočtu
Výsledky výpočtu jsou uvedeny v následujících tabelárních a grafických
výstupech.
TABULKA

BODŮ

VÝPOČTU

(DEN)

LAeq (dB)
č. výška
1
3.0

Souřadnice
532.6; 423.5

doprava
23.2

průmysl
24.8

celkem
27.1

1

6.0

532.6; 423.5

24.6

27.1

29.1

2

3.0

577.3; 383.2

17.4

25.6

26.2

2

6.0

577.3; 383.2

19.0

27.4

28.0

3

3.0

602.3; 401.0

16.8

25.9

26.4

3

6.0

602.3; 401.0

18.4

25.9

26.6

4

3.0

754.3; 428.7

-0.5

18.6

18.6

4

6.0

754.3; 428.7

4.0

22.9

23.0

předch.

měření

4. Vyhodnocení výsledků výpočtu a jejich porovnání s povolenými hodnotami
4.1 Přípustné hodnoty
Dnem 1.6.2006 vstoupilo v platnost nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které nahrazuje nařízení vlády
č.502/2000 Sb. ve znění nařízení vlády č.88/2004 Sb., jehož platnost skončila dnem
31.5.2006.
V první části tohoto nařízení vlády je uveden předmět úpravy, tedy na jaké
hlukové události se tento předpis vztahuje, ve druhé části jsou popsány limity pro
hluk na pracovišti. Ve třetí části pak limity pro hluk v chráněném vnitřním prostoru
staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním
prostoru. V dalším textu citujeme hlavní části tohoto nového předpisu.
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Část první – Předmět úpravy
§1
(1) Toto nařízení upravuje
a) hygienické limity hluku a vibrací pro místo určené nebo obvyklé pro výkon
činnosti zaměstnanců (dále jen "pracoviště"), minimální rozsah opatření k ochraně
zdraví zaměstnanců a hodnocení rizik hluku a vibrací pro pracoviště,
b) hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní
prostor staveb a chráněný venkovní prostor,
c) hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb,
d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na
a) hluk z užívání bytu,
b) hluk a vibrace způsobené prováděním a nácvikem hasebních, záchranných a
likvidačních prací, jakož i bezpečnostních a vojenských akcí,
c) akustické výstražné signály související s bezpečnostními opatřeními a
záchranou lidského života, zdraví a majetku.
ČÁST TŘETÍ
Hluk v chráněném vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru
staveb a v chráněném venkovním prostoru
§ 11
Hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v
chráněném venkovním prostoru
(1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku
tvořeného impulsy ve venkovním prostoru vznikajícími při střelbě z těžkých zbraní,
při explozích výbušnin s hmotností nad 25 g ekvivalentní hmotnosti trinitrotoluenu a
při sonickém třesku, se vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,T. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících
nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h).
Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a dráhách, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentní hladina
akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou noční dobu
(LAeq,8h).
(2) Vysoce impulsní hluk tvořený impulsy ve venkovním prostoru, vznikajícími
při střelbě z lehkých zbraní, explozí výbušnin s hmotností pod 25 g ekvivalentní
hmotnosti trinitrotoluenu a při vzájemném nárazu tuhých těles, se vyjadřuje
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T podle odstavce 1.
(3) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou
akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE
jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe
navazujících nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější hodinu
(LCeq,1h).
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(4) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A, s výjimkou hluku
z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížejících ke
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto
nařízení. Pro vysoce impulsní hluk se přičte další korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk
tónové složky nebo má-li výrazně informační charakter, jako například řeč, přičte se
další korekce -5 dB.
(5) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku C
vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná
83 dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku
C LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
(6) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A z leteckého
provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční
dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB.
(7) Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk ze
stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní
hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 4 přičte korekce
přihlížející k posuzované době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Hygienický limit v
ekvivalentní hladině akustického tlaku A LAeq,s se pro hluk ze stavební činnosti pro
dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratší než 14 hodin vypočte způsobem
upraveným v příloze č.3 k tomuto nařízení.
Příloha č.3 k NV č.148/2006 Sb.
Korekce pro stanovení hygienických limitů v chráněném venkovním
prostoru podle přílohy č.3 k nařízení vlády č. 148/2006 Sb.:
Část A
Způsob využití území

Korekce dB
1)

Chráněné venkovní prostory
nemocnic a staveb lázní

staveb

2)

3)

4)

-5

0

+5

+ 15

Chráněné venkovní prostory nemocnic a
lázní

0

0

+5

+ 15

Chráněné venkovní prostory
ostatních staveb a chráněné ostatní
venkovní prostory

0

+5

+ 10

+ 20

Poznámky k tabulce:
Pro noční dobu (22,00 – 06,00 hodin) se v chráněném venkovním prostoru
staveb použije další korekce –10 dB s výjimkou hluku z železniční dráhy, kde se
použije korekce – 5 dB.
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1)

Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a
dalších zdrojů hluku, s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové
komunikace a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující
vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků
a opravy vozů.
2)

Použije se pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s výjimkou účelových
komunikací, a drahách.
3)

Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde
je hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na
ostatních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném
pásmu drah.
4)

Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích
a drahách, kdy starou zátěží se rozumí stav hlučnosti působený dopravou na
pozemních komunikacích a drahách, který v chráněných venkovních prostorech
vznikl do 31.12.2000. Tato korekce zůstane zachována i po položení nového povrchu
vozovky, výměna kolejového svršku, případně rozšíření vozovek při zachování
směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace nebo dráhy, při které
nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
v chráněném venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy.
Shrnutí platných limitů dle NV č.148/2006 Sb. pro případ obytného území
a) venkovní chráněný prostor
Chráněným venkovním prostorem podle definice ze zákona č.258/2000 Sb.
v novelizovaném znění se rozumí nezastavěné pozemky, které jsou užívány k
rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské účely,
lesů a venkovních pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo
bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro
zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na základě
vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s vlastnictvím
bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v nich.
Korekce na denní dobu:
Korekce

Denní doba
Den (od 6,00 do 22,00 hod):

0 dB(A)

Noc (od 22,00 do 6,00 hod):

- 10 dB(A)
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Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru:
a) stacionární zdroje a dopravní zdroje na účelových komunikacích
Nejvyšší přípustné hodnoty
hladin akustického tlaku LAeq,T
ze stacionárních zdrojů

Druh prostoru
Chráněné venkovní prostory staveb,

LAeq,8h

chráněné venkovní prostory - denní
doba, bez výrazné tónové složky
Chráněné venkovní prostory staveb,
- noční doba, bez výrazné tónové složky
Chráněné venkovní prostory staveb,

LAeq,1h
LAeq,8h

chráněné venkovní prostory - denní
doba, s výraznou tónovou složkou
Chráněné venkovní prostory staveb,
- noční doba, s výraznou tónovou složkou

LAeq,1h

= 50 dB

= 40 dB
= 45 dB

= 35 dB

4.2 Porovnání vypočtených výsledků s přípustnými hodnotami
a) stacionární zdroje a dopravní zdroje na účelových komunikacích
Z výsledků výpočtu vyplývá, že uvažované stacionární zdroje objektu
administrativního centra a dopravní zdroje na komunikacích a parkovištích ve
vlastním areálu a na komunikacích sloužících pro vjezd a výjezd na veřejné
komunikace se projeví pouze v bezprostředním okolí areálu a u nejbližší okolní
zástavby s rezervou splňují přípustné limity LAeq = 40 dB pro noční dobu.
Z uvedených údajů vyplývá, že hladiny hluku vyvolané provozem
administrativního centra leží o cca 10 a více dB níže než je noční hygienický limit a
výrazně níže než je stávající hlukové pozadí. Z toho lze jednoznačně vyvodit, že
provoz administrativního centra Krejcárek nezvýší stávající hlukové pozadí v dané
lokalitě a nepovede k překračování platných hygienických limitů v chráněném
venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb.
Nejistota výpočtu je ± 1 dB.
5. Závěr
Z akustických výpočtů vyplývá, že provoz administrativního centra
Krejcárek firmy K.REK a.s. je v souladu s platnou legislativou, nezvýší
hlukovou zátěž dané lokality ani nezpůsobí překročení platných hygienických
limitů.
Konečné zhodnocení je v pravomoci orgánu hygienické služby.
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Příloha: grafické výstupy akustické studie
Celková situace s vyznačením areálu, zdrojů hluku, účelových komunikací a
bodů výpočtu

Pásma izofon z provozu dopravních a průmyslových zdrojů
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