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Ú V O D 
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí 

„Dočasná odstavná stání, sídliště Košík, Doupovská – Východ a 
Toulcův dvůr, Praha 15 - Hostivař“ 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 Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 
10. Záměrem investora (stavebníka) je výstavba dvou samostatných 
oplocených dočasných hlídaných parkovišť podél Doupovské ulice, která 
budou sloužit obyvatelům sídliště Košík v Praze 15 – Hostivaři..  

Parkoviště jsou navržena na obecních pozemcích jako stavba dočasná 
s tím, že před realizací stavby trvalé budou tato parkoviště odstraněna a 
pozemek bude uveden do původního stavu. Způsob pozdějšího využití 
pozemků pro trvalou stavbu určí majitel pozemku, při čemž toto využití může 
být i jiné než pro řešení dopravy v klidu. Předpokládá se však, že následně 
budou na uvedených pozemcích vybudovány hromadné garáže jakožto 
stavby trvalé. 

Potřeba vybudování parkovacích stání v uvedené lokalitě vyplynula ze 
studie organizace dopravy v sídlišti Košík, z níž vyplývá, že celkový deficit 
stání v celé oblasti je 839 parkovacích míst. Úpravou dopravního režimu bylo 
zjištěno, že lze získat 161 stání, proto je bezpodmínečně nutné řešit deficit 
678 stání jiným způsobem, to je výstavbou parkovacích ploch, příp. 
výstavbou hromadných garáží. 

Posuzovaný záměr řeší vybudování parkovacích ploch o následujících 
kapacitách: 

• Doupovská – východ – kapacita 154 parkovacích míst  
• Toulcův dvůr – kapacita 90 parkovacích míst  

Celkově lze konstatovat, že výstavbou obou parkovišť bude současný  
deficit snížen o 244 míst.  

Stavba je v souladu s platným územním plánem hlavního města Prahy. 
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 
dočasných parkovišť Doupovská – Východ a Toulcův Dvůr 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 na obou parkovištích zřízeno celkem 244 
parkovacích stání. 
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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. Jsou zde rovněž akustická a rozptylová 
studie, z nichž vyplývá vliv na hlukovou situaci a vliv na znečištění ovzduší 
v dané lokalitě.  
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ČÁST A.  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A.1      Investor: 
 Městská část Praha 15 
 Boloňská 478/1 
 109 00  Praha 10 
 
A.2  IČ:  

IČO: 00231355 
DIČ: CZ00231355 

 
A.3 Sídlo - kancelář: 
 Městská část Praha 15 
 Boloňská 478/1 
 109 00  Praha 10 

Zástupce investora:  
pan Jiří Petříš – starosta MČ Praha 15 
telefon: 281 003 514 

 

A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného 
oznamovatele: 
PK FLORA, projekční kancelář 
Vinohradská 138 
130 00  Praha 3 
IČO: 430 73 841 
DIČ: CZ515319282 
Ing. Ivana Zobačová 
telefon: 267 317 426 
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ČÁST B.    ÚDAJE O ZÁMĚRU 
B.I.    ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
B.I.1.   NÁZEV ZÁMĚRU 
 

„Dočasná odstavná stání, sídliště Košík, Doupovská – 
Východ a Toulcův dvůr, Praha 15 – Hostivař“ 

 
B.I.2.  KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 

Záměr městské části Praha 15, popisovaný v tomto oznámení, 
představuje výstavbu dvou dočasných oplocených hlídaných parkovišť 
v lokalitě Praha 10 – Hostivař, sídliště Košík, a to v Doupovské ulici. 

Posuzovaný záměr řeší vybudování dvou samostatných parkovacích 
ploch o následujících kapacitách: 

• Doupovská – východ – kapacita 154 parkovacích míst  
• Toulcův dvůr – kapacita 90 parkovacích míst  

Celkem bude zřízeno 244 nových parkovacích míst. 
 
Realizace záměru bude probíhat na těchto pozemcích: 

Lokalita Doupovská  - Východ na pozemku č.parc. 1818/170 
Lokalita Doupovská – Toulcův dvůr na pozemku č.parc. 1818/123 

Parcela č.1818/170 má výměru 7 145 m2 a č.1818/123 výměru 6 009 
m2. Kromě uvedených parcel budou stavbou dotčeny i další pozemky pro 
vybudování elektropřípojek. 

Více o vstupech půdy - pozemků – je uvedeno v kapitole B.II.1. 

 
B.I.3.  UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU 

 
Kraj:              Praha 
Obec:    Praha 15 - Hostivař 
Katastrální území:     732052  Hostivař 
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B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI 
ZÁMĚRY 

Cílem záměru je výstavba dvou dočasných hlídaných oplocených 
parkovišť pro parkování osobních automobilů, a to v lokalitě sídliště 
Košík, Doupovská ulice – Východ a Toulcův dvůr.  

Investorem je městská část Praha 15. Nutnost výstavby těchto 
parkovišť vyplývá z nedostatku parkovacích míst pro rezidenty sídliště Košík. 
Dle zpracované studie je v lokalitě sídliště celkový deficit 839 parkovacích 
stání, který je úpravou dopravního režimu možno snížit na 678 stání. 

Nová parkoviště vytvoří celkem 244 parkovacích stání, čímž bude 
tento deficit snížen o cca 36 %.  

Cílem záměru je tedy: 

• Provedení výstavby dvou hlídaných parkovišť pro celkový počet 244 
osobních automobilů pro rezidenty sídliště Košík 

• Zřízení vjezdu na parkoviště s vraty, závorou a vrátnicí s trvalou ostrahou 

• Zřízení parkovacích stání pro invalidy – minimálně 3 na každém parkovišti 

• Vybudování vjezdů na parkoviště 

• Sadové úpravy v okolí parkovišť  

• V případě získání finančních prostředků uvažuje investor v budoucnu 
s výstavbou garážových stání náhradou za parkoviště. Proto jsou obě 
stavby pouze dočasné. 

 
Toto oznámení řeší pouze výstavbu uvedených dvou parkovišť a jejich 

napojení na inženýrské sítě a sadové úpravy v okolí.  
 

Kumulace s jinými stavbami se nepředpokládá. 
Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Pro 

vybudování elektropřípojek pro potřeby vrátnic obou parkovišť 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 požadavky správců sítí budou respektována veškerá 
stávající vedení inženýrských sítí a bude provedena obnova povrchů  stavbou 
poškozených přilehlých komunikací, ploch a povrchů. 

Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval 
dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a 
provozy v sousedství. 
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B.I.5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, 
VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH VARIANT A 
HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO JEJICH VÝBĚR, RESP. 
ODMÍTNUTÍ 

Potřeba záměru je doložena závěry studie organizace dopravy pro 
celou oblast sídliště Košík, kterou si nechala zpracovat Městská část Praha 
15 prostřednictvím ÚDI (Úřad dopravních informací hl.m. Prahy). Na základě 
prověření a podrobného zjištění stávajícího stavu dopravy v pohybu a její 
dopravní organizace byly navrženy úpravy tak, aby byly využity všechny 
prostorové rezervy pro získání maximálního počtu míst pro dopravu v klidu. 
Při návrhu vytypovaných lokalit a úprav byla dávána přednost potřebám 
místních obyvatel - rezidentů. Cílem bylo zlepšení bezpečnosti provozu 
v řešené oblasti. 

Bylo zjištěno, že celkový deficit stání v celé oblasti je 839 
parkovacích míst. 

Úpravou dopravního režimu bylo zjištěno, že lze získat 161 stání, proto 
je bezpodmínečně nutné řešit deficit 678 stání jiným způsobem, to je 
výstavbou parkovacích ploch, příp. výstavbou hromadných garáží. 

Projektant ve spolupráci s investorem vytipoval obecní pozemky na 
území lokality, které dle územního plánu umožňují funkční využití pro 
parkování vozidel, a na těchto pozemcích navrhl parkoviště. Obě vytypovaná 
parkoviště jsou navržena jako stavby dočasné s tím, že majitel pozemku se 
bude snažit získat ve výhledu finanční prostředky pro realizaci hromadných 
garáží jako stavby trvalé. Do doby získání těchto prostředků budou fungovat 
dočasné stavby – hlídaná parkoviště.    

Celkově lze konstatovat, že výstavbou obou parkovišť bude současný  
deficit snížen o 244 míst.  

Lokalita pro navrhovanou výstavbu parkoviště Doupovská – Východ 
(parcela č. 1818/170) se nachází podle schváleného územního plánu města 
Prahy v území OC - čistě obytném, jehož funkční využití je stavby pro 
bydlení. Doplňkové využití tohoto území je: parkovací a odstavné plochy, 
garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí). 

Lokalita pro navrhovanou výstavbu parkoviště Doupovská – Toulcův 
dvůr (parcela č.1818/123) se nachází podle schváleného územního plánu 
města Prahy v území SO6 – naučné a poznávací aktivity, jehož funkční 
využití je zeleň, pobytové louky a pod.. Doplňkové využití tohoto území je: 
parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro 
uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Podle vyjádření odboru územního rozhodování Úřadu městské části 
Praha 15 je záměr výstavby dočasných parkovišť pro osobní automobily na 
uvedených lokalitách v souladu s platným územním plánem. 

Investiční záměr investora odpovídá vymezení činností, pro které je 
dané území určeno. Dotčené pozemky jsou dle výpisu z katastru nemovitostí 
zařazeny jako druh pozemku „ostatní plocha“ se způsobem využití „jiná 
plocha“. 
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Realizace záměru nevyžaduje zábor orné půdy a zásah do ZPF. 
Z uvedených důvodů se navržená lokalita pro daný záměr jeví  vhodná 

a vzhledem ke skutečnosti, že je nezbytně nutno řešit parkování osobních 
vozidel obyvatel sídliště Košík, nebylo uvažováno s jinými variantami.  
 

 
B.I.6. POPIS STAVEBNÍHO, TECHNICKÉHO  A 

TECHNOLOGICKÉHO  ŘEŠENÍ  ZÁMĚRU 
Plocha pro parkování na obou parkovištích je navržena jako oplocený 

samostatný celek umístěný  v bezprostřední blízkosti místní komunikace – 
Doupovské ulice, na kterou je parkoviště dopravně napojeno. Pro obě lokality 
platí, že se jedná o hlídaná oplocená parkoviště s nepřetržitým provozem, 
který bude upraven dle podmínek, které stanoví provozovatel – MČ Praha 15. 

Parkoviště budou mít jeden vjezd (výjezd) opatřený vraty a závorou. U 
tohoto vjezdu a výjezdu bude osazena buňka, ve které bude ostraha. Buňka 
bude napojena na elektrickou energii, WC bude osazeno chemické vedle. 
Vedle buňky jsou vyhrazena tři parkovací stání pro invalidy, v případě potřeby 
lze jejich počet zvětšit.  

Projektant navrhuje pro vrátnici použít Kabinu Wz10 výrobce 
METAMAX s.r.o Březnice. Jedná  se o flexibilní, přemístitelný kabinový 
systém z ocelových rámů. Výplní může být ESG sklo, ISO sklo, posuvné či 
otvírací okno nebo plech. Kabina je vhodná jako vrátnice, kancelář, strojovna 
a pod. Dle požadavku zákazníka lze kabinu vybavit libovolným počtem oken. 
Montáž provede dodavatel a kabina se ve smontovaném stavu naloží. V 
případě větších rozměrů se kabina smontuje do dílčích celků a ty se pak 
smontují na místě u odběratele. Místnost je možno dodat včetně 
elektroinstalace. 

Pro kabinu je navržena panelová plocha u vjezdu. 
Z důvodů umožnění vsaku není povrch parkoviště živičný. Pojížděné 

komunikace jsou z důvodů snadnějšího pojezdu a zamezení hrnutí štěrku 
zpevněny zatravňovacími dlaždicemi. Pro možnost vyznačení jednotlivých 
stání budou jednotlivá parkovací místa označena čísly napsanými na 
přilehlém sklopeném obrubníku ke komunikacím, případně zavěšená  na 
oddělovacích řetězech nebo na oplocení. 

Odvodnění obou parkovišť je navrženo vsakem do terénu s jímáním 
vsakované vody do vsakovacích žeber v nejnižší niveletě pláně vozovky. 
Srážková vody budou vedeny přes vsakovací dlaždice a štěrk přímo do 
nesaturované zóny. Pláň bude mít mírný sklon a bude ukončena vsakovacím 
žebrem.  Tato žebra budou mít hloubku 2 m, umístění je zřejmé ze situací. 
Vsakovací žebro bude vyloženo geotextílií a vyplněno drceným lomovým 
kamenem. Vhodné je použít štěrk frakce 6 -12 cm. Štěrk ve vsakovacích 
žebrech bude hutněn po vrstvách 30 cm. Pro vsakování jsou navržena žebra 
s těmito parametry: 

Hloubka – 2,0 m 
Šířka – 1,0 m 
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Délka – podle celé strany parkoviště v nejnižším místě pláně – viz 
situace. 

Před zahájením vlastních výkopových prací bude vytýčen přesný tvar 
budoucí plochy. Na tomto prostoru bude provedeno sejmutí vrchní humózní 
vrstvy v tl. 20 cm. Tato vhodná zemina bude uložena na pozemku  využita 
pro terénní úpravy v areálu, nebo pro případné dohumusování. 

Dále bude proveden výkop na úroveň pláně budoucí plochy. Projektant 
předpokládá, že se v úrovni pláně bude vyskytovat vhodná zemina převážně 
hlinitopísčitá s příměsí kamenů. Pláň bude dohutněna tak, aby  vykazovala 
hodnotu odpovídající modulu přetvárnosti E0 = 45 Mpa. Dále se vyhloubí rýha 
pro vsakovací žebro. 

V bilanci zemních prací přebývá zemina, která se nabídne pro  místní 
využití. Pokud nebude možno případné přebytky využít na místě, pak se  
odveze na nejbližší skládku. 

 
V dalším textu je popsáno konkrétní stavební řešení obou parkovišť. 
 

Lokalita Toulcův dvůr 

Stavba tohoto parkoviště se člení na následující stavební objekty: 

SO - 01.01  Komunikace 

SO - 01.02  Elektro přípojka 

SO - 01.03  VO 

SO - 01.04  Oplocení 

 

SO - 01.01  Komunikace 
 V období vegetačního klidu se pokácí jeden strom (Ø250 mm, v=2,5 

m) určený k likvidaci. Po provedení hrubé odkopávky pro lože komunikací se 
dorovná pláň a řádně zhutní. Zemní pláň by po zhutnění měla vykazovat 
hodnotu odpovídající modulu přetvárnosti Eo = 45 Mpa. 

 Vjezd na parkoviště je napojen kolmo na ulici Tesaříkovou. Protáhlý 
tvar parkoviště je limitován svahem porostlým dřevinami. Navržená páteřní 
vozovka o délce 136 m je lemována kolmými i podélnými parkovacími místy 
pro osobní vozy. 

 Zásady výškového řešení vycházely ze zaměření stávajícího stavu 
terénu. Niveleta vozovek je většinou shodná s výškou okolního terénu. 

 Kapacita parkoviště je 90 parkovacích stání, z toho 83 kolmých, 4 
podélná pro vozy O1 a O2 a 3 kolmá stání pro invalidy. Rozměry stání 
jsou 5,00 x 2,40 m, rozměry pro invalidy 5,00 x 3,50 m.  

 Konstrukčně je plocha rozdělena do dvou skupin. Vlastní pojížděné 
plochy vozovek jsou navrženy ze zatravňovacích tvárnic Vega-BEST na 
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podkladě z mechanicky zpevněné zeminy, jednotlivá parkovací stání tvoří 
zakalený štěrk na stejném podkladě. Vozovka je od stání oddělena naplocho 
položeným obrubníkem, na kterém budou umístěna čísla jednotlivých stání. 
Čísla stání budou zavěšena i na oplocení areálu parkoviště (viz. výkres 
„Vzorový řez“). 

Před vjezdem do areálu parkoviště se umístí svislá dopravní značka 
IP11 - parkoviště a v místě pro invalidy se osadí značka IP12 – rezerva pro 
invalidu. 

 

SO - 01.02  Elektro přípojka 
Přípojka nn 
 Z trafostanice TS 3614 bude veden kabel CYKY-J 5x10 do přípojkové 

skříně SP100, umístěné v pilíři vpravo vedle vjezdu do parkoviště. Zároveň 
se silovým vedením bude veden zemnící drát CY10, připojený na zemnící 
svorky v trafostanici a přípojkové skříni. Vedení bude v trase pod vozovkou 
uloženo v chráničce. 

 Elektroměrový rozvaděč bude osazen ve stejném pilíři nad skříní SP. 
 
Vnitřní rozvody a závora 
Z elektroměrového rozvaděče RE bude veden kabel CYKY-J 5x6 + 

zemnící drát CY6 do rozvodnice RP, která je součástí objektu vrátnice, stejně 
jako vnitřní rozvody.  

Z rozvaděče RP bude též napájena automatická závora, tlačítko 
ovládání závory bude umístěno ve vrátnici. Přívodní kabely CYKY-J 3x1,5 a 
TCEKFLE 3x4x0,6 budou v zemi uloženy v chráničce. 

 

SO - 01.03  Veřejné osvětlení 
Parkoviště bude osvětleno vlastním veřejným osvětlením. Svítidla 

budou umístěna na sloupech. Intenzita osvětlení byla prověřena výpočtem. 
VO bude vedeno v zemi podél plotu kabelem CYKY-J 5x6 zároveň se 

zemnícím drátem CY6. Budou použity ohraněné stožáry vetknuté osazené 
v oplocení. Osvětlení bude napájeno z rozvodnice ve vrátnici (RP), jistič 3x10 
A. Vedení bude po celé délce souběhu se vsakovacím žebrem uloženo 
v chráničce. 

 Nové stožáry budou vysoké 8 m se svítidly typu MARS bez výložníku, 
zdroj vysokotlaká sod.výbojka 70W. 
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SO - 01.04  Oplocení 
Areál parkoviště bude oplocen drátěným pletivem z žebírkové sítě  

celkové výšky 2,00 m potaženým PVC napnutým do ocelových sloupků 
s jednou řadou ostnatého drátu.  

Oplocení se doplní ocelovými vraty š. 6,00 m a vrátky š. 1,00 m pro 
vstup chodců. Vrata a vrátka jsou ocelových trubek s jednou řadou ostnatého 
drátu. Ocelové sloupky vrat a vrátek jsou zároveň prvními sloupky oplocení. 

Před vraty v areálu parkoviště bude osazena závora ovládaná 
personálem vrátnice. 

 

Lokalita Doupovská - východ 
Stavba tohoto parkoviště se člení na následující stavební objekty: 

SO-02.01  Komunikace 

SO-02.02  Elektro přípojka 

SO-02.03  VO 

SO-02.04  Sadové úpravy 

SO-02.05  Oplocení 

 
SO - 02.01  Komunikace 

 Výše uvedené parkoviště je situováno v místě, kde ulice Doupovská 
tvoří oblouk. Pozemek je zatravněný, rovnoměrně svažitý, se sklonem 
k severu, Stávající půdní horizont je krytý ornicí tl. 15 cm.Na staveništi se 
nacházejí dva mladé ovocné stromy Ø 20 cm, v = 1,50 m, které budou muset 
ustoupit stavbě. Zelená plocha mezi parkovištěm v Loučimské ulici je 
osazena smíšenou výsadbou vzrostlých stromů, kterých se výstavba 
parkoviště nedotkne. Stávající dřeviny je nutné po dobu výstavby účinně 
chránit dle ČSN 839061. Na území nejsou žádné pozemní objekty.  

 Dle předaného zaměření se v upravovaném území nachází vodovodní 
přípojka pro dům č.kat. 1818 a středotlaké plynovody Ø 500 mm a Ø 700 
mm. Hloubku uložení plynovodů a a vodovodní přípojky nutno ověřit sondou. 

Před započetím zemních prací je nutno ověřit a vytýčit veškeré 
podzemní sítě v obvodu staveniště. Učiní se tak ve spolupráci se zástupci 
jednotlivých správních složek. 

 V období vegetačního klidu se pokácí dva stromy určené k likvidaci. 
Jedná se o dva mladé ovocné stromy (Malus) Ø kmene 20 cm, výška 1,50 m. 
Vytěžená ornice se rozprostře na zelené plochy v místě stavby. Po provedení 
hrubé odkopávky pro lože komunikací se dorovná pláň a řádně zhutní. Zemní 
pláň by po zhutnění měla vykazovat hodnotu odpovídající modulu 
přetvárnosti Eo=45 Mpa. 
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 Parkoviště je napojeno na ulici Loučimskou, rozměry parkovacích 
ploch jsou patrné ze situace. Koncepce řešení respektovala průběh kabelu 
vysokého napětí a umístění rodinných domků.  

 Zásady výškového řešení vycházely ze zaměření stávajícího stavu 
terénu. Niveleta vozovek je většinou shodná s výškou okolního terénu. 

 Kapacita parkoviště je 154 parkovacích stání, z toho 142 kolmých, 9 
podélných pro vozy O1 a O2 a 3 kolmá stání pro invalidy. Rozměry stání 
jsou 5,00 x 2,40 m, rozměry pro invalidy 5,00 x 3,50 m.  V rámci tohoto 
objektu je navržena plocha s panelů, na kterou bude typizovaná buňka 
usazena. Stání pro invalidy je umístěno u vchodu do parkoviště.  

Jednotlivá stání budou označena  číslem  na samotném stání  (podél 
vozovky ze zatravňovacích dlaždic je osazen naležato obrubník právě pro 
možnost napsání čísla), u přilehlých stání k oplocení i na drátěném pletivu, u 
středních stání na dělícím řetězu.   

Konstrukčně je plocha rozdělena do dvou skupin. Vlastní pojížděné 
plochy vozovek jsou navrženy ze zatravňovacích tvárnic Vega-BEST na 
podkladě z mechanicky zpevněné zeminy, jednotlivá parkovací stání tvoří 
zakalený štěrk na stejném podkladě. Vozovka je od stání oddělena naplocho 
položeným obrubníkem na kterém budou umístěna čísla jednotlivých stání. 

Protilehlá stání  uprostřed parkovací plochy budou oddělena sloupky 
s řetízkem, na kterém budou také zavěšena čísla jednotlivých stání. Čísla 
stání budou zavěšena i na oplocení areálu parkoviště (viz. výkres „Vzorový 
řez“). 

Před vjezdem do areálu parkoviště se umístí svislá dopravní značka 
IP11 - parkoviště a v místě pro invalidy se osadí značka IP12 – rezerva pro 
invalidu. 

 
SO - 02.02  Elektro přípojka 

Přípojka nn 
 Z trafostanice TS 3611 bude veden kabel CYKY-J 5x10 do přípojkové 

skříně SP100, umístěné v pilíři vpravo vedle vjezdu do parkoviště. Zároveň 
se silovým vedením bude veden zemnící drát CY10, připojený na zemnící 
svorky v trafostanici a přípojkové skříni. Vedení bude v trase pod vozovkou 
uloženo v chráničce. 

 Elektroměrový rozvaděč bude osazen ve stejném pilíři nad skříní SP. 
 
Vnitřní rozvody a závora 
Z elektroměrového rozvaděče RE bude veden kabel CYKY-J 5x6 + 

zemnící drát CY6 do rozvodnice RP, která je součástí objektu vrátnice, stejně 
jako vnitřní rozvody.  

Z rozvaděče RP bude též napájena automatická závora, tlačítko 
ovládání závory bude umístěno ve vrátnici. Přívodní kabely CYKY-J 3x1,5 a 
TCEKFLE 3x4x0,6 budou v zemi uloženy v chráničce. 
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Výkopy 
 Kabely budou uloženy ve vozovce a parkovišti v hl. 1m, v chodníku a 

volném terénu v hl. 0,6m v pískovém loži a zakryté fólií. Při záhozu musí být 
zemina důkladně udusána a povrch uveden do původního stavu. Výkopy 
musí být prováděny opatrně, aby nedošlo k porušení ostatních inženýrských 
sítí. Vedení pod vozovkou bude provedeno protlakem. 

 

SO - 02.03  Veřejné osvětlení 
Parkoviště bude osvětleno vlastním veřejným osvětlením. Svítidla 

budou umístěna na sloupech. Intenzita osvětlení byla prověřena výpočtem. 
VO bude vedeno v zemi podél plotu kabelem CYKY-J 5x6 zároveň se 

zemnícím drátem CY6. Budou použity ohraněné stožáry vetknuté osazené 
v oplocení. Osvětlení bude napájeno z rozvodnice ve vrátnici (RP), jistič 3x10 
A. Vedení bude po celé délce souběhu se vsakovacím žebrem uloženo 
v chráničce. 

Nové stožáry budou vysoké 8 m se svítidly typu MARS bez výložníku, 
zdroj vysokotlaká sod.výbojka 70W. 

 

SO - 02.04  Sadové úpravy 
Na staveništi se nachází dva mladé ovocné stromy (Malus - jabloň) 

Ø20 cm, v=1,5 m, které budou muset ustoupit stavbě. 
Zelená plocha mezi parkovištěm v Loučimské ulici a staveništěm je 

osazena smíšenou výsadbou vzrostlých stromů, kterých se výstavba nového 
parkoviště nedotkne.. Stávající dřeviny je nutné po dobu výstavby účinně 
chránit dle ČSN 839061. 

Nová výsadba dřevin je limitována prostorovými možnostmi a 
umístěním inženýrských sítí. 

 Stromy pro výsadbu budou použity ve vzrostlém stavu, keřová patra 
budou vysázena systémem zahuštěných výsadeb do předem připravených 
záhonů. V místě výsadby okrasných keřů je nutno zajistit chemické 
odplevelení před založením kultur. Proti plevelům použijeme herbicidy 
tolerantní pro dřeviny. Všechny plochy keřů budou po výsadbě mulčovány 
cca 10 cm vrstvou drcené borky. 

 Před vlastní výsadbou stromů bude realizována 50 %-ní výměna 
zeminy ve výsadbových jamách za kvalitní ornici. Nově vysazené stromy je 
nutno proti vývratu ukotvit třemi loupanými kůly s ochranou proti poškození 
v místě vzepření, které budou zaraženy do jam před výsadbou. 

 Sadovnicky upravené plochy musí být po založení kultur okamžitě 
převzaty do údržby. 

 

SO - 02.05  Oplocení 
Areál parkoviště bude oplocen drátěným pletivem z žebírkové sítě 

celkové výšky 2,00 m potaženým PVC napnutým do ocelových sloupků 
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s jednou řadou ostnatého drátu. Na síť oplocení  v horní části / sousedící 
s rodinnými domy / se ještě upevní zelená zákrytová tkanina z důvodů 
zabránění úniku prachu na soukromé pozemky. 

Oplocení se doplní ocelovými vraty š. 6,00 m a vrátky š. 1,00 m pro 
vstup chodců. Vrata a vrátka jsou ocelových trubek s jednou řadou ostnatého 
drátu. Ocelové sloupky vrat a vrátek jsou zároveň prvními sloupky oplocení. 

Před vraty v areálu parkoviště bude osazena závora ovládaná 
personálem vrátnice. 

Na staveništi se nachází stávající inženýrské sítě. Jedná se o vodovod 
a plyn. Před započetím zemních prací je nutno vytýčit stávající inženýrské 
sítě ve spolupráci s jejich správci. V místech křížení je nutno vykonávat 
zemní práce ručně. 

 
Dotčená ochranná pásma 

Jako podklad pro zpracování projektu obou parkovišť bylo použito 
polohopisné a výškopisné zaměření provedené odbornou geodetickou firmou. 

V dotčeném území Toulcův dvůr, kde budou prováděny zemní práce, 
nebyly zjištěny u správců žádné sítě, v lokalitě Doupovská - východ se 
nacházejí sítě podél východního a jižního okraje. Veškeré předané průběhy 
jsou zakresleny ve výkresech stávajícího stavu. 

Správce plynárenské sítě požaduje plně respektovat stávající 
plynárenské rozvodné zařízení nacházející se v oblasti stavby. Podmínky pro 
provádění stavby jsou specifikovány ve vyjádření a jsou součástí dokladové 
části žádosti o stavební povolení. 

Staveniště obou parkovišť nespadají 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 (viz vyjádření Odboru ochrany 
prostředí Magistrátu) v příloze tohoto oznámení. 

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  7 m  
1 kV až 35 kV - vodiče s izolací  2 m  
1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení  1 m  
35 kV až 110 kV  12 m  
110 kV až 220 kV  15 m  
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220 kV až 400 kV  20 m  
nad 400 kV  30 m  
závěsné kab  2 m  elové vedení 110 kV 
zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence  1 m  

u podzemního vedení: 

do 110 kV   1 m od krajního kabelu oboustranně 
nad 110 kV   3 m od krajního kabelu oboustranně  

u elektrický h ic  c  stan : 

nic s napětím větším než 52 kV v u venkovních elektrických sta
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. 

• zařízení - dáno zákonem č. 

 a středotlakých  plynovodů a  plynovodních přípojek, 

Ochranná pásma plynárenských 
458/2000 Sb.  

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

• 2000 

řízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení 

Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č.458/
Sb. 

u za
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu 
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• 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. 

 
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. 

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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Objemová aktivita   222Rn (kBq/m3) Radonový index 
pozemku Propustnost 

prostředí nízká 
Propustnost 

prostředí střední 
Propustnost 

prostředí vysoká
1. nízké riziko <  30 <  20 <  10 

2. střední riziko 30 - 100 20 - 70 10 – 30 

3. vysoké riziko > 100 > 70 > 30 

Vzhledem ke skutečnosti, že se záměr představuje výstavbu parkovišť 
a nikoliv bytových objektů, nejsou nutná žádná opatření proti pronikání 
půdního radonu do objektu.  

 

B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE 
ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ 

Podle záměru investora bude navrhovaná stavba realizována v těchto 
termínech 

Předpokládaná období realizace stavby:  
 

Etapa Termín 
Zahájení stavby  03/2007 

Dokončení realizace stavby  06/2007 

 Jedná se o stavbu středně velkého rozsahu, která bude prováděna 
oprávněnou stavební firmou. Stavební firma bude vybrána po výběrovém 
řízení.  

Výstavba obou parkovišť včetně elektropřípojek pro vrátnice bude 
probíhat v jedné etapě. Součástí výstavby budou rovněž sadové úpravy 
vegetačních ploch. 
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B.I.8.  VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 
 
Navrhovanou výstavbou odstavných parkovišť Doupovská – východ a 

Toulcův dvůr je dotčen tento územně samosprávní celek: 

Kraj:   Praha 
Obec:   Praha 15 

Parkoviště jsou situována v katastrálním území Hostivař. 
 

Dotčenou obcí je městská část Praha 15. 
 
 
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               

„Dočasná odstavná stání, sídliště Košík, Doupovská – Východ a 
Toulcův dvůr, Praha 15 - Hostivař“, sídliště Košík, slouží pro zjišťovací 
řízení a bylo vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, 
v rozsahu dle přílohy č.3. 

Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo 
vypracováno podle 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 
dočasných odstavných stání v Doupovské ulici 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 na obou parkovištích zřízeno celkem 244 
parkovacích stání (154 + 90). 

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. 
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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 „Dočasná odstavná stání, sídliště Košík, 
Doupovská – Východ a Toulcův dvůr, Praha 15 - Hostivař“, proběhne 
v návaznosti na zjišťovací řízení územní řízení. Žádost bude podána na 
Městský úřad Prahy 15, 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. 
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B.II.   ÚDAJE O VSTUPECH 
B.II.1.  PŮDA 

Záměr městské části Praha 15, popisovaný v tomto oznámení, 
představuje výstavbu dvou dočasných oplocených hlídaných parkovišť 
v lokalitě Praha 10 – Hostivař, sídliště Košík, a to v Doupovské ulici. 

Posuzovaný záměr řeší vybudování dvou samostatných parkovacích 
ploch o následujících kapacitách: 

• Doupovská – východ – kapacita 154 parkovacích míst  
• Toulcův dvůr – kapacita 90 parkovacích míst  

Celkem bude zřízeno 244 nových parkovacích míst. 
 
Realizace záměru bude probíhat na těchto pozemcích: 

Lokalita Doupovská  - Východ na pozemku č.parc. 1818/170 
Lokalita Doupovská – Toulcův dvůr na pozemku č.parc. 1818/123 

Parcela č.1818/170 má výměru 7 145 m2 a č.1818/123 výměru 6 009 
m2. Kromě uvedených parcel budou stavbou dotčeny i další pozemky pro 
vybudování elektropřípojek. 

Navrhovaný záměr výstavby 2 odstavných parkovišť je situován na 
pozemky v obytném území Prahy 10 – Hostivaře v katastrálním území  
Hostivař. 

Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou dotčenými pozemky tyto 
parcely: 

Lokalita Toulcův dvůr 

 
Pro vlastní parkoviště bude využit tento pozemek: 
 

Číslo parcely Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití 
1818/123 6 009 ostatní plocha  jiná plocha 
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Všechny stavbou dotčené pozemky jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Pozemek 
č. parc. 

Majitel Poznámka 

1818/123 Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 
Praha 1 
MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 

Vlastnické právo 
Svěřená správa 

1818/132 Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 
Praha 1 
MČ Praha 15, Boloňská 478/1,Praha 15 

Dočasný zábor -
elektropřípojka 

1818/134 Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 
Praha 1 
 

Dočasný zábor -
elektropřípojka 

1818/137 Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 
Praha 1 
MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 

Dočasný zábor -
elektropřípojka 

1818/124 Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 
Praha 1 
MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 

Dočasný zábor -
elektropřípojka 

 

Lokalita Doupovská - východ 

 
Pro vlastní parkoviště bude využit tento pozemek: 
 

Číslo parcely Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití 
1818/170 7 145 ostatní plocha  jiná plocha 

 
Všechny stavbou dotčené pozemky jsou uvedeny v následující tabulce: 
 

Pozemek 
č. parc. 

Majitel Poznámka 

1818/170 Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 
Praha 1 
MČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 15 

Vlastnické právo 
Svěřená správa 

1818/169 Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 
Praha 1 
 

Dočasný zábor -
elektropřípojka 

 
Pozemky 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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Veškerá činnost investora se bude odehrávat na výše uvedených 
pozemcích, které jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy. 
 

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 10 - Hostivaře nedotýkají. V okolí 
pozemků pro navrhovanou výstavbu dočasných parkovišť se tyto prvky 
nevyskytují. Tato skutečnost je doložena stanoviskem orgánu ochrany přírody 
Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 3.1.2007, které je uvedeno v příloze 
tohoto oznámení.  

 

Ochranná pásma 
Na vlastním pozemku  ani v jeho bezprostředním okolí se ochranná 

pásma nevyskytují (s výjimkou ochranných pásem inženýrských sítí, která již 
byla popsána). 
 
B.II.2. VODA 

Provoz parkoviště nevyžaduje vodovodní přípojku a voda nebude 
zavedena ani do vrátnice. WC bude chemické a bude osazeno samostatně 
vedle buňky vrátnice. 

Voda v období výstavby parkovišť bude zajištěna dodavatelem 
stavby. 
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B.II.3.   OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE 
Spotřeba surovin a materiálů 

Vzhledem k charakteru objektu – hlídané parkoviště osobních 
automobilů – nejsou žádné suroviny ani materiály spotřebovávány. 

 

Spotřeba energií 
Spotřeby elektrické energie 

Podrobný popis přívodu elektrické energie pro obě parkoviště byl 
proveden v kapitole B.I.6.  

Elektrická energie bude spotřebovávána pro provoz vrátnic (osvětlení, 
vytápění), provoz závory a pro veřejné osvětlení. 

Parkoviště budou osvětlena vlastním veřejným osvětlením. Svítidla 
budou umístěna na sloupech. Intenzita osvětlení byla prověřena výpočtem. 

VO bude vedeno v zemi podél plotu kabelem CYKY-J 5x6 zároveň se 
zemnícím drátem CY6. Budou použity ohraněné stožáry vetknuté osazené 
v oplocení. Osvětlení bude napájeno z rozvodnice ve vrátnici (RP), jistič 3x10 
A. Vedení bude po celé délce souběhu se vsakovacím žebrem uloženo 
v chráničce. 

 Nové stožáry budou vysoké 8 m se svítidly typu MARS bez výložníku, 
zdroj vysokotlaká sodíková výbojka 70 W. 

 

Předpokládaná energetická potřeba   
Spotřeby elektrické energie budou vypočteny v projektové 

dokumentaci. 

 
B.II.4.    NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 
Dopravní řešení 

Stavby parkovišť budou  sloužit  veřejnosti pro dopravu v klidu. 
Provozovatelem bude MČ Praha 15.  

Obě parkoviště bezprostředně navazují na hlavní komunikaci 
procházející sídlištěm Košík, Doupovskou ulici, z níž budou zřízeny vjezdy na 
parkoviště. 

 

Parkoviště Doupovská - východ 
Parkoviště Doupovská – východ bude mít vjezd z Loučimské ulice 

v blízkosti jejího vyústění obloukem do ulice Doupovské. 
 Parkoviště je napojeno na ulici Loučimskou, rozměry parkovacích 

ploch jsou patrné ze situace. Koncepce řešení respektovala průběh kabelu 
vysokého napětí a umístění rodinných domků.  
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 Zásady výškového řešení vycházely ze zaměření stávajícího stavu 
terénu. Niveleta vozovek je většinou shodná s výškou okolního terénu. 

 Kapacita parkoviště je 154 parkovacích stání, z toho 142 kolmých, 9 
podélných pro vozy O1 a O2 a 3 kolmá stání pro invalidy. Rozměry stání 
jsou 5,00 x 2,40 m, rozměry pro invalidy 5,00 x 3,50 m.  V rámci tohoto 
objektu je navržena plocha z panelů, na kterou bude usazena typizovaná 
buňka vrátnice. Stání pro invalidy je umístěno u vchodu do parkoviště.  

Jednotlivá stání budou označena  číslem  na samotném stání  (podél 
vozovky ze zatravňovacích dlaždic je osazen naležato obrubník právě pro 
možnost napsání čísla), u přilehlých stání k oplocení i na drátěném pletivu, u 
středních stání na dělícím řetězu.   

 Konstrukčně je plocha rozdělena do dvou skupin. Vlastní pojížděné 
plochy vozovek jsou navrženy ze zatravňovacích tvárnic Vega-BEST na 
podkladě z mechanicky zpevněné zeminy, jednotlivá parkovací stání tvoří 
zakalený štěrk na stejném podkladě. Vozovka je od stání oddělena naplocho 
položeným obrubníkem, na kterém budou umístěna čísla jednotlivých stání. 

Protilehlá stání  uprostřed parkovací plochy budou oddělena sloupky 
s řetízkem, na kterém budou také zavěšena čísla jednotlivých stání. Čísla 
stání budou zavěšena i na oplocení areálu parkoviště  

Před vjezdem do areálu parkoviště se umístí svislá dopravní značka 
IP11 - parkoviště a v místě pro invalidy se osadí značka IP12 – rezerva pro 
invalidu. 

Z následujících obrázků je patrný nynější stav v místě vjezdu 
navrhovaného parkoviště a stávající parkoviště v Loučimské ulici. Vjezd bude 
přibližně v místech, kde jsou v současnosti sběrné nádoby na komunální 
odpad. 
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Parkoviště Doupovská – Toulcův dvůr 
 

Vjezd na parkoviště Doupovská – Toulcův dvůr bude zřízen 
v blízkosti křižovatky ulic Doupovská – Tesaříkova, a to ze stávající místní 
komunikace odbočující z Doupovské severním směrem k zahradnictví. Tato 
komunikace je v současnosti určena jen pro dopravní obsluhu. 
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Vlastní plochu pro navrhované parkoviště a vjezd, jakož i současný 
stav a způsob jejího využití, dokumentuje následující obrázek. 

 

 
 Vjezd na parkoviště je napojen kolmo na ulici Tesaříkovou. Protáhlý 

tvar parkoviště je limitován svahem porostlým dřevinami. Navržená páteřní 
vozovka o délce 136 m je lemována kolmými i podélnými parkovacími místy 
pro osobní vozy. 

 Zásady výškového řešení vycházely ze zaměření stávajícího stavu 
terénu. Niveleta vozovek je většinou shodná s výškou okolního terénu. 

 Kapacita parkoviště je 90 parkovacích stání, z toho 83 kolmých, 4 
podélná pro vozy O1 a O2 a 3 kolmá stání pro invalidy. Rozměry stání 
jsou 5,00 x 2,40 m, rozměry pro invalidy 5,00 x 3,50 m.  

Konstrukčně je plocha rozdělena do dvou skupin. Vlastní pojížděné 
plochy vozovek jsou navrženy ze zatravňovacích tvárnic Vega-BEST na 
podkladě z mechanicky zpevněné zeminy, jednotlivá parkovací stání tvoří 
zakalený štěrk na stejném podkladě. Vozovka je od stání oddělena naplocho 
položeným obrubníkem, na kterém budou umístěna čísla jednotlivých stání. 
Čísla stání budou zavěšena i na oplocení areálu parkoviště  

Před vjezdem do areálu parkoviště se umístí svislá dopravní značka 
IP11 - parkoviště a v místě pro invalidy se osadí značka IP12 – rezerva pro 
invalidu. 

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. – údaje o výstupech. 
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B.III.   ÚDAJE O VÝSTUPECH 
B.III.1.  OVZDUŠÍ 

Ovzduší v okolí navrhovaných parkovišť pro osobní automobily je 
ovlivněno zejména automobilovou dopravou po okolních komunikacích. 
V bezprostředním okolí daných lokalit je nejfrekventovanější Doupovská 
ulice, která tvoří páteřní komunikaci celého sídliště, a po níž je vedena 
veškerá automobilová doprava, osobní i hromadná (autobusy MHD 
s napojením na metro C Háje a metro A Skalka). 

Jediným zdrojem škodlivin emitovaných do ovzduší z parkovišť budou 
emise z výfuků osobních automobilů obyvatel sídliště Košík, kteří budou tato 
parkoviště používat. V této souvislosti je třeba poznamenat, že posuzovaná 
parkoviště budou sloužit pouze pro rezidenty, čili obyvatele sídliště Košík, 
kteří i v současnosti se svými automobily na sídliště Košík zajíždějí, ale 
v důsledku nedostatku parkovacích ploch jsou nuceni vyhledávat místa 
k zaparkování, při čemž jsou zdrojem hluku a emisí. 

Cílem výstavby parkovišť je tedy zlepšit stávající situaci, nikoliv přivést 
do sídliště další automobily. 
 

a) bodové zdroje znečišťování ovzduší 
Zdroje emisí z automobilového provozu - parkoviště 

Parkoviště budou sloužit pro parkování rezidentů, a proto 
předpokládaná frekvence pohybu parkujících vozidel je dána kapacitou obou 
parkovišť, která činí: 

• Doupovská – východ – kapacita 154 parkovacích míst  
• Toulcův dvůr – kapacita 90 parkovacích míst  

Celkem bude zřízeno 244 nových parkovacích míst. 
U tohoto typu rezidenčních odstavných parkovišť se předpokládá, že 

z uvedeného počtu vozidel denně odjede a přijede cca 2/3 vozidel, z toho 
94% v denní a 6% v noční době. 

Ve špičkové hodině se předpokládá 15 % pohybů z celkového denního 
počtu. 
  Sekundová emise oxidů dusíku pro parkoviště byla stanovena pro 
špičkovou četnost pojezdů vozidel 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 2007.  Před vyjetím a 
po zaparkování se uvažuje s chodem motoru 20 s. 
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Emise z automobilové dopravy parkovišť Doupovská - východ 
 Parkoviště je situováno v místě, kde ulice Doupovská tvoří oblouk. 
Vjezd/výjezd na/z parkoviště je napojen do ulice Loučimské, v její severní 
části, krátkým pojezdem na ulici Doupovskou. Kapacita parkoviště je 154 
parkovacích stání, z toho 142 kolmých, 9 podélných pro vozy O1 a O2 a 3 
kolmá stání pro invalidy. Předpokládá se, že z uvedeného počtu vozidel 
denně odjede a přijede cca 2/3 vozidel, ve špičkové hodině 15 % z celkového 
denního počtu jízd. Vyvolaná doprava tak bude činit 203 jízd/24h a 30 
jízd/h ve špičce.  

Pojížděná plocha vozovky je navržena ze zatravňovacích tvárnic, 
jednotlivá parkovací stání tvoří zakalený štěrk.  

Tabulka - Emise z parkoviště Doupovská - východ 
 

Objekt  počet 
stání 

Emise 
NOx 
[g/s] 

Emise 
NOx 

[kg/rok] 

Emise 
CO [g/s] 

Emise 
CO 

[kg/rok] 

Emise 
PM10 
[g/s] 

Emise 
PM10 

[kg/rok] 

Emise 
benzen 
[kg/rok] 

parkoviště 
Doupovská 

Východ 

154 0,00087 7,6 0,00331 29,0 0,00028 2,5 0,4 

 

Emise z automobilové dopravy parkovišť Doupovská – Toulcův dvůr 
 Parkoviště je situováno severně od Doupovské, v severovýchodním 

kvadrantu křížení Doupovské s Tesaříkovou.  Vjezd/výjezd na/z parkoviště je 
napojen do ulice Tesaříkovy, v její severní části, krátkým pojezdem na ulici 
Doupovskou. Kapacita parkoviště je 90 parkovacích stání. Předpokládá se, 
že z uvedeného počtu vozidel denně odjede a přijede cca 2/3 vozidel, ve 
špičkové hodině 15 % z celkového denního počtu jízd.  Vyvolaná doprava tak 
bude činit 111 jízd/24h a 17 jízd/h ve špičce.  

Pojížděná plocha vozovky je navržena ze zatravňovacích tvárnic, 
jednotlivá parkovací stání tvoří zakalený štěrk.  

  Sekundová emise oxidů dusíku, benzenu, CO a PM10  pro garáže 
byla stanovena pro špičkovou četnost pojezdů vozidel v garážích  a 
z průměrné délky pojezdu vozidel potřebné pro zaparkování s použitím 
faktorů MEFA v.02 – podle složení dopravního proudu k roku 2007.  Před 
vyjetím a po zaparkování se uvažuje s chodem motoru 20 s. 
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Tabulka -  emise  z parkoviště Doupovská – Toulcův dvůr 
 

Objekt  počet 
stání 

Emise 
NOx 
[g/s] 

Emise 
NOx 

[kg/rok] 

Emise 
CO [g/s] 

Emise 
CO 

[kg/rok] 

Emise 
PM10 
[g/s] 

Emise 
PM10 

[kg/rok] 

Emise 
benzen 
[kg/rok] 

parkoviště 
Doupovská 

Toulcův 
dvůr 

83 0,00044 3,9 0,00169 14,8 0,00014 1,3 0,2 

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

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

c) hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší 
Liniovým zdrojem znečištění jsou obecně všechny pozemní 

komunikace.  

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava. 
Ta bude pro uživatele obou parkovišť vedena z ulice Doupovské.  

Výpočet emisí z dopravy byl proveden na základě nařízení vlády 
č.350/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a podmínky a způsob 
sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší - § 4. odst. 5 písm. 
j) - přílohy č. 9. Emisní faktory motorových vozidel jsou dány sdělením č.36 
Ministerstva životního prostředí, publikovaným ve Věstníku MŽP č.10/2002. 

Podmínky posuzování a hodnocení vlivu liniového zdroje na 
znečišťování ovzduší stanovuje od 3. července 2002 nová právní úprava 
ochrany ovzduší. V souladu s novými legislativními opatřeními proto MŽP ČR 
vydává jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné 
v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy 
či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší. 

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 
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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.  
 
Emisní faktory pro motorová vozidla pro rychlost 50 km/hod v (g/km.vozidlo)  

Osobní automobily: 

Rok NOx NO2 CO CxHy PM/PM10 Benzen 

2007 0,2424 0,0048 0,6353 0,0722 0,0005/ 
0,0005 

0,0032 

 
B.III.2. ODPADNÍ VODY 
Provozem odstavných parkovišť nevznikají odpadní vody. OPbjekt 

vrátnice nebude napojen na přívod vody ani kanalizaci.  
Dešťové vody budou vsakovány na ploše parkovišť. 

 
 
B.III.3. ODPADY 

Při provozu parkovišť 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 

20 - KOMUNÁLNÍ ODPADY 
20 01 - Složky z odděleného sběru 

(kromě odpadů uvedených  v 
podskupině 15 01) 

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 

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 parkovišť. 

 
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 na plochách pro navrhovaná parkoviště 
nebudou prováděny žádné bourací práce a že stavební práce budou pouze 
v omezeném rozsahu, bude množství stavebních odpadů minimální. 
 
Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při stavebních pracích:  
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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 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 
20 03 01 O 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 
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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 z provozu parkovišť jsou pouze osobní automobily 
pohybující se po ploše parkovišť a po příjezdových komunikacích.  

Posouzení hlukových poměrů v okolí navrhovaných parkovišť 
Doupovská – východ a Doupovská – Toulcův dvůr bylo provedeno 
v akustické studii, kterou zpracovala v 11/2006 firma Akustické centrum 
Praha. 

Výpočet hluku v uvedené akustické studii byl proveden dle „Novely 
metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy“ vydané v odborném časopise 
MŽP Planeta č. 2/2005, s využitím výpočetního programu Hluk+ verze 7.16 
autora JP Soft Praha. S ohledem na to, že se jedná o posouzení obytné 
zástavby, je hodnocena denní i noční doba. V rámci výpočtu bylo u 
nejbližších obytných objektů zvoleno celkem 16 kontrolních výpočtových 
bodů (body č. 1 - 7 ve vztahu k parkovišti Toulcův dvůr a č. 8 - 16 ve vztahu 
k parkovišti Doupovská - východ) – viz dále uvedená výpočtová schémata a 
tabulky. 

Výpočet byl proveden ve třech fázích. V první fázi byly vypočteny 
hodnoty denní a noční ekvivalentní hladiny hluku z provozu samotných 
parkovišť (včetně příjezdů a odjezdů vozidel), ve druhé fázi pak hodnoty 
denní a noční ekvivalentní hladiny hluku ze stávajícího provozu na ul. 
Doupovské a  ve třetí fázi byly hodnoty z obou fází energeticky sečteny 
tak, aby bylo dokladováno, o kolik se stávající ekvivalentní hladiny po 
vybudování obou parkovišť zvýší.  

Pro výpočet hluku jsou tedy rozhodujícími vstupy počty jízd automobilů 
na parkovištích a v Doupovské ulici. Vzhledem k charakteru parkovišť – 
slouží převážně pro rezidenty – lze předpokládat, že jejich výstavbou nedojde 
k nárůstu automobilové dopravy na příjezdových komunikacích – Doupovské 
ulici, a proto ani nedojde ke zvýšení hluku z provozu na této komunikaci. 

Výpočet ekvivalentních hladin hluku byl proveden na základě 
následujících parametrů, resp. údajů: 

Parkoviště – lokalita Toulcův dvůr 
Vjezd/výjezd na/z parkoviště je napojen kolmo na ulici Tesaříkovou. 

Parkoviště má protáhlý tvar, navržená páteřní vozovka o sklonu cca 1-2% a 
délce 136 m je lemována kolmými i podélnými parkovacími místy pro osobní 
vozy. Kapacita parkoviště je 90 parkovacích stání, z toho 83 kolmých, 4 
podélná pro vozy O1 a O2 a 3 kolmá stání pro invalidy. Předpokládá se, že 
z uvedeného počtu vozidel denně odjede a přijede cca 2/3 vozidel, z toho 
94% v denní a 6% v noční době.  

Pojížděná plocha vozovky je navržena ze zatravňovacích tvárnic, 
jednotlivá parkovací stání tvoří zakalený štěrk.  
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  Parkoviště – lokalita Doupovská – východ 
Parkoviště je situováno v místě, kde ulice Doupovská tvoří oblouk. 

Vjezd/výjezd na/z parkoviště je napojen do ulice Loučimské. Kapacita 
parkoviště je 154 parkovacích stání, z toho 142 kolmých, 9 podélných pro 
vozy O1 a O2 a 3 kolmá stání pro invalidy. Předpokládá se, že z uvedeného 
počtu vozidel denně odjede a přijede cca 2/3 vozidel, z toho 94% v denní a 
6% v noční době. 

Pojížděná plocha vozovky je navržena ze zatravňovacích tvárnic, 
jednotlivá parkovací stání tvoří zakalený štěrk.  

 

 Komunikace Doupovská 

• povrch vozovky živičný 

• komunikace má 2 jízdní pruhy  

• průměrná rychlost byla uvažována do 50 km/hod  

• podélný sklon komunikace činí 1 - 2 % 

• dopravní zatížení dle sčítání firmy Akustické centrum (s využitím 
přepočtových koeficientů Ústavu dopravního inženýrství Praha a 
jízdního řádu IDOS) činí : 

 denní doba 
2107 všech vozidel, z toho 39 pomalých těžkých vozidel a 244 autobusů 
MHD za 16 denních hodin 

noční doba 
174 všech vozidel, z toho 1 pomalé těžké vozidlo a 58 autobusů MHD za 8 
nočních hodin 

 
Rozdělení dopravního zatížení na denní, resp. noční dobu se na 

komunikaci Doupovská předpokládá dle podkladů ÚDI Praha následovně : 

Osobní vozidla    94% v denní a 6% v noční době 
Pomalá a těžká vozidla   97% v denní a 3% v noční době 

Hodnocení hluku způsobeného provozem parkovišť bylo provedeno 
v souladu s platnou legislativou, kterou je nařízení vlády č.148/2006 Sb. 

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. 
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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, 
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 (L ). Ceq,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 
L  se rovná 50 dB. Aeq,8h

        (7)  Hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro hluk 
ze stavební činnosti L  se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v Aeq,s
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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.: 

Část A 
 

Korekce dB Způsob využití území 
        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 

Poznámky k tabulce: 

Pro noční dobu (22,00 – 06,00 hodin) se použije další korekce –10 dB 
s výjimkou hluku z železniční dráhy, 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.  
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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. 

Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném 
venkovním prostoru staveb:  
 

Druh prostoru 
Nejvyšší přípustné 

hodnoty hladin 
akustického tlaku  LAeq,T 

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 
chráněný venkovní prostor - zdroje 
z provozovny (parkoviště)v denní době 

                      
LAeq,T    = 50 dB        

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 
chráněný venkovní prostor -  zdroje 
z provozovny (parkoviště) v noční době 

                      
LAeq,T    = 40 dB        

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 
chráněný venkovní prostor - zdroje z veřejných 
pozemních komunikací v denní době 

                      
LAeq,T    = 55 dB        

Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 
chráněný venkovní prostor -  zdroje z veřejných 
pozemních komunikací v noční době 

                      
L Aeq,T    = 45 dB        

 
Popis stávající hlukové situace v dané lokalitě je diskutován v kapitole 

D.I.3 – vliv na hlukovou situaci.  

 
b) vibrace 

Provoz parkoviště osobních automobilů není zdrojem vibrací. 
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B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 
 
záření radioaktivní, elektromagnetické 

 Na parkovištích v Doupovské ulici nebudou instalována zařízení, 
která by byla zdroji radioaktivního nebo elektromagnetického záření. 
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ČÁST C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH  
RIZIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ 

Předkládaný záměr je situován do území, které je uzemním plánem 
určeno pro naučné a poznávací aktivity a pro obytnou zástavbu.  

Lokalita pro navrhovanou výstavbu parkoviště Doupovská – Východ 
(parcela č. 1818/170) se nachází podle schváleného územního plánu města 
Prahy v území OC - čistě obytném, jehož funkční využití je stavby pro 
bydlení. Doplňkové využití tohoto území je: parkovací a odstavné plochy, 
garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí). 

Lokalita pro navrhovanou výstavbu parkoviště Doupovská – Toulcův 
dvůr (parcela č.1818/123) se nachází podle schváleného územního plánu 
města Prahy v území SO6 – naučné a poznávací aktivity, jehož funkční 
využití je zeleň, pobytové louky a pod.. Doplňkové využití tohoto území je: 
parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro 
uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Území města je rozděleno na polyfunkční území a monofunkční 
plochy.  

Širší okolí lokality výstavby je území využívané převážně k bydlení, a 
to jak ve vícepodlažních panelových domech, tak i v menší míře rodinných 
domcích se zahradami. Daná lokalita se nachází právě na rozhraní obou typů 
obytné zástavby – na okraji sídliště Košík. Severně od Doupovské ulice je 
situována rozsáhlá plocha zeleně svažující se k údolí potoka Botiče, kde je 
vyhlášena přírodní památka Meandry Botiče. 

Schopnost lokality snést zátěž výstavby navrženého záměru bez 
narušení trvalé udržitelnosti je nepochybná.  

Záměr 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. Z hlediska stávající únosnosti 
prostředí se nejedná o  významně nadlimitně ovlivněnou lokalitu.  
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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 dotčených ploch představuje výstavbu dvou 
dočasných parkovišť v sídlišti Košík na plochách v současnosti využívaných 
jako zatravněné plochy. V případě plochy pro parkoviště Doupovská – 
Toulcův dvůr, je tato plocha již v současnosti využívána k občasnému 
parkování osobních vozidel (bez povolení). 

V řešeném území se nenachází žádné významné přírodní ekosystémy 
vyžadující ochranu. 

 

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 skladební prvek ÚSES. 

Řešené území leží v blízkosti přírodního parku „Hostivař – 
Záběhlice“, k přímému kontaktu však nedochází a mezi přírodním parkem a 
řešeným územím leží stávající zástavba. 

V řešeném území se nenachází ani žádné zvláště chráněné území (ve 
smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb.). Nejbližším zvláště chráněným územím 
je přírodní památka „Meandry Botiče“, která leží ve vzdálenosti cca 1 km (viz 
obrázek). 

Na řešené lokalitě neleží ani žádný významný krajinný prvek (VKP). 
Přírodní památka Meandry Botiče. 
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Meandry Botiče 

 

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 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. 

V řešeném území se nenachází žádný VKP. 

 
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. 
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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 bytového domu nenachází. 

Ve vlastním řešeném území se nenachází žádný přírodní park. Mapa 
přírodních parků v Praze je na následujícím obrázku – v blízkosti lokality 
sídliště Košík se nachází rozsáhlé území přírodního parku Hostivař – 
Záběhlice. 

 
 

Přírodní park Hostivař-Záběhlice o rozloze 316,3 ha navazuje na 
přírodní park Botič-Milíčov. Jeho jádrem je zvláště chráněné území Meandry 
Botiče se zachovalými ukázkami přirozeně meandrujícího toku Botiče s jeho 
břehovými porosty. Součástí přírodního parku je i Hostivařská přehrada, která 
byla vybudována v letech 1959 - 1963 a zvláště po dobudování Jižního Města 
se stala jedním z nejvýznamnějších rekreačních areálů Prahy. 

Přírodní park Botič-Milíčov (rozloha 712 ha) zahrnuje údolní nivy 
přirozeně meandrujícího Botiče a Pitkovického potoka, obsahuje zvláště 
chráněná území Pitkovická stráň a Milíčovský les a rybníky. 
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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 
3.1.2007, 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. 

 

C.I.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Z Územního plánu Prahy ani z výpisu katastru nemovitostí nebylo 

zjištěno, že by se v zájmové lokalitě nacházelo památkově chráněné území, 
nebo území jinak historicky, kulturně či archeologicky významné.  

Pozemky č.parc.1818/170 a 1818/123 v k.ú. Hostivař, určené pro 
výstavbu parkovišť, neleží v památkově chráněném území. Jiná ochranná 
pásma a chráněná území nejsou stavbou parkovišť rovněž dotčena. 

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. 

V blízkosti parkoviště Doupovská – Toulcův dvůr se nachází historicky 
významný areál Toulcův dvůr, v němý se v současnosti zřízeno Středisko 
ekologické výchovy hl. m. Prahy. Za jeho správu a rozvoj zodpovídá Zájmové 
sdružení Toulcův dvůr, které 4. ledna 1996 uzavřelo s Hlavním městem 
Prahou padesátiletou smlouvu O správě a užívání areálu Toulcova dvora. 
Magistrát hlavního města Prahy je majitelem budov a pozemků, zajišťuje 
jejich rekonstrukce a podporuje činnost. 

Toulcův dvůr má za sebou bohatou historii. Na 8 hektarech plochy se 
nachází  komplex památkově chráněných budov (gotický špýchar, barokní 
stáje), přírodně zajímavá společenstva (mokřad, lužní les, skalní výchoz, 
javorový les, květnatá louka.) a zelené plochy obhospodařované člověkem 
(sad, pole, ekozahrada, školka lesních dřevin.). Součástí areálu je 
hospodářský dvůr s huculskými koňmi, ovcemi, kozami a dalšími domácími 
zvířaty. 

První zmínka o dvoru v Hostivaři je z 11. června 1362. Tehdy ho dostal 
spolu s rychtou a vsí do zástavy od sázavského opata Vojtěcha rychtář Petřík 
z Lešťan. Tvrz byla po dlouhá léta majetkem sázavského kláštera, poté 
nejvyššího pulkrabství, spravovali ji stavové království českého a roku 1866 
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se stala majetkem "obce království Českého". Posledním nájemcem tohoto 
zemského (předtím purkrabského) statku byl pan František Toulec, po kterém 
je dvůr pojmenován. 

V 60. letech dvacátého století dostal dvůr do správy Státní statek 
Praha. Zřídil zde velkovýrobnu krmných směsí a bývalé stodoly přestavěl na 
průmyslový objekt. Dne 11. května 1992 vyčlenila vláda ČSFR areál Toulcova 
dvora pro neziskové ekologicko výchovné účely a převedla ho do vlastnictví 
města Prahy.  

Areál Toulcova dvora je zachovalou sídlištní památkou, evidovanou ve 
Státním seznamu kulturních památek. Jako součást původní zástavby osady 
Hostivař leží na území Městské památkové zóny Hostivař vyhlášené v r. 
1993. 

Středisko ekologické výchovy pořádá pravidelně akce pro volný čas 
určené veřejnosti. Velkou oblibu si získaly zejména programy věnované 
obnovování lidových tradic a výtvarné práce s přírodními materiály. Programy 
jsou v převážné míře připravovány tak, aby se jich mohly zúčastnit celé 
rodiny. Panoramatický pohled na areál je na následujícím obrázku. 

 
 

Z dalších historických památek oblasti je možno zmínit Hradiště Šance 
nad Hostivařskou přehradou a v centru staré Hostivaře farní kostel Stětí sv. 
Jana Křtitele. Kostel je raně gotického původu, jeho vznik je v odborné 
literatuře datován v rozmezí od 11. do 13. stol., první písemné doklady o 
existenci sahají k r. 1352. V bočním gotickém portálu je zazděn renesanční 
figurální náhrobní kámen. Kostel prošel několika přestavbami a úpravou po 
polovině 19. stol., kolem bývalého původního hřbitova u kostela je ohradní 
zeď a dřevěná zvonice na podezdívce z 18. stol. 

Dále je zde soubor domů, hospodářských dvorů a usedlostí v 
historickém jádru Hostivaře, které je památkově chráněno. 
 

C.I.8. Území hustě zalidněná 
Záměr stavby je situován v Praze 15, která leží v jihovýchodní části 

hlavního města Prahy. Vznikla v roce 1994 spojením katastrálních území 
Horní Měcholupy a Hostivař s počtem obyvatel (k 1.1.2002) 27162 a rozlohou 
1 057 ha.  

Do její správní působnosti náleží dle Statutu hl. m. Prahy od 1.7.2001 
ještě další čtyři městské části Praha - Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a 
Štěrboholy.  
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katastrální výměra Prahy 15 2 820 ha 

počet obyvatel: 37 950  

Zájmové území se nachází v katastrálním území Hostivař při ulici 
Doupovské.  

Realizací záměru výstavby dvou dočasných parkovišť pro osobní 
automobily vznikne celkem 244 parkovacích míst, což značnou měrou 
přispěje ke zlepšení parkovacích možností obyvatel zejména severní části 
sídliště Košík. 

 

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 (Doupovská ulice) dosahuje hluk z dopravy 
hygienických limitů. Realizace záměru výstavby odstavných parkovišť však 
tuto situaci prakticky neovlivní. Záměr investora vede ke zlepšení 
parkovacích možností, a k částečnému odstranění deficitu parkovacích míst, 
nikoliv k přivedení dalších automobilů do daného území. 

V posuzovaném území při nadmořské výšce  256 m.n.m., lze očekávat 
dobré  ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad 
terénem 3,3 m/s.  Orografie terénu umožňuje dobré provětrání dané oblasti. 

Sídliště Košík je od ostatních části Prahy odděleno pásy zeleně, které 
přispívají ke snížení znečištění ovzduší i k omezení šíření hluku. 

V širším okolí je hlavním zdrojem hluku Doupovská ulice, kterou je do 
oblasti přiváděna osobní doprava včetně autobusů MHD. Z této ulice budou 
dopravně napojena i posuzovaná parkoviště. 

Hluková zátěž z této dopravy ovlivňuje především obyvatele domů 
podél Doupovské ulice.  

 
 

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. 
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Území systému NATURA 2000 
V širším okolí uvažovaného záměru se nenacházejí žádná vymezená 

ani navržená území systému NATURA 2000 – ptačí oblasti nebo evropsky 
významné lokality, což je doloženo stanoviskem Magistrátu. 
 

Extrémní poměry v dotčeném území 
Žádné  extrémní poměry v zájmové lokalitě nejsou známy.  

 

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, naopak, vytvořením 244 nových parkovacích 
míst budou podmínky využívání okolních objektů zlepšeny. 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. 
 
 
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   50 - 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více   160 - 170 
Počet mrazových dnů   120 – 130 
Počet ledových dnů   30 – 40 
Průměrná teplota v lednu   -3 až -5 °C 
Průměrná teplota v červenci   18 - 19 °C 
Průměrná teplota v dubnu   7 – 8 °C 
Průměrná teplota v říjnu   7 – 9 °C 
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Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více   90-100 
Srážkový úhrn ve vegetačním období   350 - 400 mm 
Srážkový úhrn ve zimním období   200 - 300 mm 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou   50 – 70 
Počet dnů zamračených   120 – 140 
Počet dnů jasných   40 – 50 

 
 
2) Kvalita ovzduší 
Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě: 

 Posuzované území se nachází jihovýchodní části Prahy, v nadmořské 
výšce 250 - 260 m.n.m. Terén v okolí obou parkovišť je téměř rovinný, ve 
větší vzdálenosti však relativně strmě klesá směrem severním k údolí Botiče. 

V posuzovaném území lze očekávat dobré ventilační poměry s 
průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,3 m/s.  Orografie 
terénu umožňuje dobré provětrání dané oblasti. Nejčetnější větry jsou zde 
směrem JZ (18,0 %), následované větry směrem Z (14,1 %) a nejméně četné 
větry směrem JV (6.0 %). Bezvětří se vyskytuje v cca 17 % případů. Dobré 
rozptylové podmínky (třídy stability 3 – 5) v 67 % případů. To jsou 
skutečnosti, které zde vedou k poklesu průměrných ročních koncentrací 
znečišťujících látek.  

 Z hlediska rozptylových podmínek se tedy jedná o místo v rámci 
pražského regionu s dobrými rozptylovými podmínkami. Kvalita ovzduší 
zde  není přímo ovlivněna velkými dopravními zdroji. Na základě výsledků 
měření na stanicích AIMS, interpretaci jejich výsledků na dané místo 
v závislosti na jeho umístění, nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě 
v proponovaném vývoji  dle údajů ÚDI a  s přihlédnutím k hodnotám modelu 
ATEM lze v místě proponované výstavby očekávat v roce 2007 tyto 
koncentrace škodlivin – viz následující tabulka. 

Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek – pozadí 
(Údaje jsou převzaty z rozptylové studie firmy APS – Ing. Miloš 

Pulkrábek, vypracované k záměru výstavby parkovišť  v 01/2007 – rozptylové 
studie na obě parkoviště jsou v příloze tohoto  oznámení.) 

 

Škodlivina Kr [ μg/m3 ] Limit [ μg/m3 ] 

NOx 35 80 *) 

NO2 28 40 **) 

SO2 32 40 

benzen 550  10000***) 

prach PM 10 1,6 5**) 

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný   
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**) limity bez meze  tolerance  
***) klouzavý osmihodinový průměr 

Maximální krátkodobé koncentrace NO2 se v oblasti pohybují do 
135 μg/m3. 

V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity základních 
škodlivin.  

PRO OCHRANU ZDRAVÍ 
Imisní limity  

 
Mez tolerance 

[µg/m3] 
MT Znečišťující 

látka 
Doba 

průměrování

Hodnota 
imisního 

limitu 
[µg/m3] 

LV 

Maximální 
tolerovaný 

počet 
překročení 

za 
kalendářní 

rok 
2005 2006 

Termín 
dosažení 

LV 

1 hod. 350 24 — — — SO2 24 hod. 125 3 — — — 
24 hod. 50 35 — — — 

PM10 kalendářní 
rok 40 — — — — 

1 hod. 200 18 50 40 1.1.2010
NO2 kalendářní 

rok 40 — 10 8 1.1.2010

Pb kalendářní 
rok 0,5 — — — — 

CO 
max. denní 
8h klouzavý 
průměr 

10 000 — — — — 

Benzen 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 
Hodnota 

imisního limitu  
[µg/m3] 

Termín dosažení 
LV 
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LV 

SO2

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

20 — 

NOx kalendářní rok 30 — 
 

Cílové limity a dlouhodobé imisní cíle 2005 a dále 
 

Znečišťující látka Časový interval 
Dlouhodobý 

imisní cíl     
[µg/m3.h] 

Hodnota cílového 
imisního limitu k 

1.1.2010       
[µg/m3.h] 

O3

AOT40, vypočten 
z 1h hodnot v 

období květen-
červenec 

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, do které je voda 
z tohoto území přiváděna potokem Botič. Voda z jižní části sídliště Košík je 
odváděna do Košíkovského potoka, který je levobřežním přítokem Botiče 
(ústí do něj pod Hostivařskou přehradou) 

Potok Botič je pravobřežním přítokem Vltavy, do níž se vlévá se pod 
železničním mostem. Délka 34,5 km. Úsek 0,0–17,447 km ve správě OMZ 
MHMP, úsek 17,447–34,5 km ve správě Povodí Vltavy. Stav čistoty vody 
v Botiči se postupně lepší, v průběžných odběrech však nejsou zachyceny 
havárie a znečištění oddělovači za deště. Průtok při měření v roce 1999: 
0,335 m³/s (335 litrů/s).  

Botič pramení v lese Okrouhlíku u Ovčár nedaleko Křížkového 
Újezdce, teče přes Čenětice (zleva se vlévá Oleška), Olešky (zleva 
bezejmenný přítok od Hlubočinky), přes Kocandu (zprava přítok z Osnice), 
protéká Průhonickou oborou (přes rybníky Bořín a Labeška, mezi nimi se 
zleva vlévá Jesenický potok, za nimi zprava Dobřejovický potok) a 
Průhonickým parkem (mine Podzámecký rybník) a místy zalesněným údolím 
Průhonic meandruje přes Křeslice a přírodní park Botič – Milíčov, (za 
Křeslicemi se zprava vlévá Pitkovický potok a o kus dál u Fantova mlýna v 
místě zvaném Dobrá Voda rovněž zprava bezejmenný přítok od Uhříněvsi. 
Před Petrovicemi se zleva vlévá výtok z Milíčovských rybníků), v Petrovicích 
začíná vzdutí nádrže Hostivařské přehrady. Meandry před Petrovicemi s 
přilehlými stráněmi o rozloze 6,7 ha jsou od roku 1968 vyhlášeny chráněným 
přírodním výtvorem. Část Botič - Milíčov se stala přírodním parkem vyhláškou 
NVP č. 3/84, Hostivař - Záběhlice vyhláškou NVP č. 8/90. 

LI-VI Praha spol. s r.o. 54

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/142298-ovcary
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/456143-krizkovy-ujezdec
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/456143-krizkovy-ujezdec
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/446705-oleska
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/463623-uhrineves
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/143751-petrovice
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/457539-milicov
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/192846-rybnik


Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„Dočasná odstavná stání, sídliště Košík, Doupovská – Toulcův dvůr, Praha 15 – Hostivař“ 

Hostivařská přehrada byla budována v roce 1959–1963. Nádrž má 
rozlohu cca 43,8 ha, maximální hloubku 12 m a délku vzdutí 2,6 km, stálý 
objem nádrže je 2,13 milionu m³. Pravý břeh je zalesněn, na levém jsou pláže 
využívané pro rekreaci. 

Košíkovský potok, délka 2,5 km, rozloha povodí 4,78 km² 
Navrhované pozemky pro výstavbu parkovišť neleží v záplavové zóně. 
Zájmové území leží mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod 

(CHOPAV). 
 
 
C.II.3  Půda 

Navrhovaný záměr výstavby dvou dočasných odstavných parkovišť je 
situován na pozemky v obytném území Prahy 15 – Hostivaře, v katastrálním 
území  Hostivař, sídliště Košík.. 

Umístění záměru navrženo do prostoru stávajících nezastavěných 
ploch u Doupovské ulice, na nichž je v současné době v převážné části travní 
porost. 

Povrch lokality pro parkoviště Toulcův dvůr se mírně svažuje směrem 
k severu, nadmořská výška je cca 256 m n.m.. Lokalita Doupovská – východ 
se svažuje k severovýchodu, nadmořská výška se pohybuje mezi 257 až 260 
m n.m. 

Realizace záměru bude probíhat na těchto pozemcích: 

Lokalita Doupovská  - Východ na pozemku č.parc. 1818/170 
Lokalita Doupovská – Toulcův dvůr na pozemku č.parc. 1818/123 

Parcela č.1818/170 má výměru 7 145 m2 a č.1818/123 výměru 6 009 
m2. Kromě uvedených parcel budou stavbou dotčeny i další pozemky pro 
vybudování elektropřípojek. 

Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou dotčenými pozemky tyto 
parcely: 

Lokalita Toulcův dvůr 

 
Pro vlastní parkoviště bude využit tento pozemek: 
 

Číslo parcely Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití 
1818/123 6 009 ostatní plocha  jiná plocha 
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Lokalita Doupovská - východ 

 
Pro vlastní parkoviště bude využit tento pozemek: 
 

Číslo parcely Výměra (m2) Druh pozemku Způsob využití 
1818/170 7 145 ostatní plocha  jiná plocha 

 
Pozemky určený pro realizaci záměru nejsou tedy součástí 

zemědělského půdního fondu a uskutečnění záměru investora tedy 
nevyžaduje zábor orné půdy a vynětí ze ZPF. 

Tento pozemek je situován v území definovaném platným územním 
plánem hlavního města Prahy jako území OC – čistě obytné (lokalita 
Doupovská – východ) a SO6 – Naučné a poznávací aktivity (lokalita 
Doupovská – Toulcův Dvůr). 

Realizací záměru nedojde k záboru zemědělské půdy. Záměr 
nezasahuje do ZPF ani LPF. 
 
 
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. 

Pro návrh umístění byl proveden průzkum na místě s místním 
šetřením.  Pro možnost likvidace dešťových vod na pozemcích stavby bylo 
provedeno posouzení možnosti vsakování vod odbornou firmou K + 
K průzkum. 

V následujícím textu jsou shrnuty závěry geologického průzkumu na 
obou lokalitách. 
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a) Lokalita Doupovská - Toulcův dvůr  

Skalní podklad je budován horninami spodního ordoviku. Konkrétně se 
jedná o jílovité, drobové a prachovité břidlice s polohami křemenců a 
pískovců.   

Pokryvné útvary tvoří deluviální sedimenty charakteru písčito-jílovité 
hlíny  s opracovanými úlomky břidlic. Celková mocnost pokryvných útvarů je 
1,8 až 2,8 m. 

 

b) Lokalita Doupovská - východ 
Skalní podklad je totožný jako u lokality Toulcův dvůr.  
Pokryvné útvary jsou tvořeny deluviálními sedimenty charakteru 

písčito-jílovité hlíny s opracovanými úlomky břidlic a hrubozrnným pískem až 
štěrkopískem. Mocnost pokryvných útvarů je 2,8 až 3,3 m. 

 

Hydrogeologické poměry 
Podle archivních sond se hladina podzemní vody na lokalitě Toulcův 

dvůr vyskytuje v úrovni 3,0 až 4,8 pod terénem. V lokalitě Doupovská – 
východ v hloubce 4,5 až 4,6 m.  

Možnost vsakování: 
Vsakování dešťových vod je dle výsledků posudku možné. Je 

navrženo plošně se záchytným vsakovacím žebrem na konci sklonu pláně 
parkoviště. Hloubka vsakovacího žebra je navržena 2,0m pod plání. Délka 
vsakovacího žebra: 

- lokalita Toulcův dvůr - 120 m 
- lokalita Doupovská – východ – 60 m 
Hydrogeologické výpočty jsou zřejmé z přílohy posouzení možnosti 

vsaku. 
Vsakovací žebra je nutné realizovat způsobem a z materiálů , které 

neovlivní kvalitu podzemní vody.Při provádění však. Žebra je nutné 
postupovat dle TP 51 – Odvodnění silnic vsakovací drenáží. 

 
Geodynamické procesy 

V oblasti nejsou evidovány žádné svahové pohyby, taktéž není 
dokumentována žádná hlubinná těžba a s ní spojené vlivy poddolování. 

Území není náchylné k sesuvným jevům. 
Stabilita svahů závisí nejen na smykových parametrech zeminy nebo 

horniny, úrovni hladiny podzemní vody a výšce svahu, ale u hornin především 
na orientaci a drsnosti puklinového systému. Vzhledem k charakteru záměru 
– výstavba parkovišť na úrovni terénu – není třeba žádných mimořádných 
opatření. 
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Členitost terénu a seismicita 

Lokalitu záměru je možno považovat z hlediska seizmického za 
stabilní. V území nedochází ani nebude docházet k vodní a větrné erozi 

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. 

 

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 

Pozemky pro navrhovanou výstavbu parkovišť jsou v současnosti 
porostlé převážně trávou a v případě pozemku Toulcův dvůr jsou využívány 
k občasnému parkování osobních automobilů. V okolí obou pozemků se 
nacházejí porosty dřevin – převážně keřů a mladých stromků, které nebudou 
výstavbou parkovišť nikterak dotčeny. 

Před zahájením výstavby parkovišť bude sejmuta vrchní humózní 
vrstva v tl. 20 cm , která bude po vyrovnání  

Stavba nevyvolává potřebu žádných demolic nadzemních objektů . 
V lokalitě Toulcův dvůr je nutné pokácet 1 strom (ovocný), v lokalitě 

Doupovská – východ 2 mladé ovocné stromy. 
Zeleň v okolí parkovišť zůstane v plné míře zachována a nebude 

stavbou nijak dotčena. Po skončení výstavby budou provedeny sadové 
úpravy zelených ploch – předpokládá se jejich zatravnění. 

Navržené sadové úpravy jsou popsány v části  D.I.7 Vliv na flóru a 
ekosystémy. 

Pohled na stávající floru obou lokalit je na následujících obrázcích. 
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Plocha pro navrhované parkoviště Doupovská – východ 

 
Plocha pro navrhované parkoviště Doupovská – Toulcův dvůr 
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C.II.6  Fauna řešené lokality 
 Z hlediska fauny nebyl prováděn detailní průzkum, ale při prohlídce 
budoucího staveniště nebylo zjištěno, že by plochy budoucích parkovišť 
skýtaly biotop pro široká přírodní živočišná společenstva. Stromové porosty 
na severních svazích sídliště Košík však jsou vhodným útočištěm zejména 
pro mnohé druhy ptactva, eventuelně dalších živočichů.  

Druhové složení fauny je v blízkém okolí zájmového prostoru 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, které si po dobu výstavby nepochybně naleznou jiná stanoviště a po 
dokončení výstavby a sadových úprav se na tato stanoviště vrátí. 

Z hlediska biogeografické diferenciace leží zájmové území v 1.5 
Českobrodském bioregionu (1.5), v biochoře –3RM. Z geobotanického 
hlediska leží řešená lokalita těsně na hranici floristického okrsku 
(fytochorionu) 10 Pražská plošina, podokresu 10b Pražská kotlina v těsném 
sousedství fytochorionu 64a Průhonická plošina. Fytogeografický podokres 
10b Pražská kotlina je převážně urbanizovanou jihozápadní částí 
Pražské plošiny rozkládající se převážně na ordovických horninách a na 
štěrkových terasách Vltavy. 

V krajině výrazně převládají zastavěné antropogenní plochy nad 
polními kulturami. Plošně velmi vzácné jsou lesní porosty. 

 
 
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 

Krajina v oblasti sídliště Košík vytváří vyvýšeninu s dalekým rozhledem 
a se svahy vedoucími, zejména na severu, do strmého údolí k toku Botiče. 

Území se vyznačuje vysokým podílem zeleně, a to zejména díky 
rozsáhlým lesoparkům - Přírodní park Hostivař-Záběhlice o rozloze 316,3 
ha navazuje na přírodní park Botič-Milíčov. Jeho jádrem je zvláště chráněné 
území Meandry Botiče se zachovalými ukázkami přirozeně meandrujícího 
toku Botiče s jeho břehovými porosty. Součástí přírodního parku je i 
Hostivařská přehrada, která byla vybudována v letech 1959 - 1963 a zvláště 
po dobudování Jižního Města se stala jedním z nejvýznamnějších 
rekreačních areálů Prahy. 

Přírodní park Botič-Milíčov zahrnuje údolní nivy přirozeně 
meandrujícího Botiče a Pitkovického potoka, obsahuje zvláště chráněná 
území Pitkovická stráň a Milíčovský les a rybníky. 
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Vlastní zájmové území je možno pokládat za urbanizovanou zónu 
s převažujícím podílem bydlení. Jižním směrem od Doupovské ulice je 
soustředěna převážně výstavba vícepodlažních panelových domů, 
jihovýchodně, směrem k údolí Botiče a staré Hostivaři, pak převážně 
zástavba rodinných domů se zahradami  

 
Situování záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 

Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, 
schválného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne  9.9.1999, 
který nabyl účinnosti 1.1. 2000, jehož závazná část byla vyhlášena vyhláškou 
č.32/1999 Sb. hl.m.Prahy v platném znění, se dotčený pozemek pro 
parkoviště Doupovská – východ, parc.č.1818/170 v k.ú. Hostivař a nachází 
v území funkčně vymezeném jako OC – čistě obytné, pozemek pro 
parkoviště Doupovská – Toulcův dvůr, parc. č. 1818/123 v k.ú. Hostivař je 
umístěn v území s funkčním využitím SO6 – naučné a poznávací aktivity. 

Podle vyjádření Odboru územního rozhodování Úřadu městské 
části pro Prahu 15 ze dne 15.1.2007 odpovídá umístění obou parkovišť 
v daném území doplňkovému funkčnímu využití uvedených území. Je 
zde konstatováno, že dne 14.9.2006 byla usnesením zastupitelstva 
hlavního města Prahy číslo 40/14 schválena změna Z 1000/00 ÚP 
sídelního útvaru hlavního města Prahy. Vzhledem ke skutečnosti, že 
k uvedené změně není dosud vydána platná vyhláška a nejsou 
k dispozici ani mapové podklady, nemohl se Úřad MČ Praha 15 
jednoznačně k souladu s platným ÚP vyjádřit. 

Pozemek č.1818/170 byl uvedenou změnou překlasifikován 
z území s funkčním využitím OC – čistě obytné na území s funkčním 
využitím OB – čistě obytné. V obou případech jsou uvedena parkoviště 
a odstavné plochy jako doplňkové funkční využití za předpokladu, že 
slouží pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí. Tento 
předpoklad je splněn.   

Citovaná vyjádření Úřadu městské části Praha 15 jsou v příloze 
tohoto oznámení. 

Investorem záměru výstavby odstavných parkovišť je Městská část 
Praha 15, která se tímto snaží snížit deficit parkovacích míst na sídlišti Košík 
a zlepšit parkovací možnosti obyvatel sídliště (rezidentů). 

Projektová dokumentace pro územní řízení, která je v současné době 
zpracovávána, je podkladem pro další jednání s dotčenými orgány státní 
správy a správci inženýrských sítí, jejichž připomínky budou zapracovány do 
dalších etap projektové dokumentace. 

Součástí projektové dokumentace k územnímu řízení, z níž vychází i 
toto oznámení pro zjišťovací řízení podle zákona č.100/2001 Sb.,  je i projekt 
sadových úprav parteru a dendrologický průzkum stávajících dřevin na 
dotčených pozemcích. 
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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.  

 

C.II.9  Obyvatelstvo 
 
 Zájmová lokalita pro navrhovanou výstavbu odstavných parkovišť se 

nachází v území OC - čistě obytné a SO6 – Naučné a poznávací. 
Navržená funkce je pro dané funkční plochy v souladu s platným ÚPn 

sídelního útvaru hl.m. Prahy, resp.s Vyhláškou č.32/1999 Sb., protože 
parkovací a odstavné plochy budou sloužit pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí. 

Sídliště Košík je situováno v městské části Praze 15, jejíž částí je i 
Hostivař. 

Mezi ulicí Švehlovou a železniční tratí, západně od přednádražní 
oblasti, je areál Výzkumného ústavu pozemních staveb a za ním sídelní celek 
Na Groši, čtvrť rodinných domků a nízkých paneláků. Naproti nim přes 
Švehlovu ulici, těsně vedle východní části sídliště Zahradní Město a Nového 
Zahradního Města ležících v Záběhlicích, stojí obchodní a zábavní centrum 
Park Hostivař. 

Podél silnice na Jižní Město, nad údolím Botiče, je sídliště Košík, v 
jehož sousedství vyrůstá ještě další zástavba pod názvem Slunečný vršek. 
Podél ulice K Horkám, na její jižní straně, na severu přilehlá za Košíkovským 
potokem k západní části hostivařského lesoparku, je kolonie rodinných 
domků Na Košíku. 

Pod sídlištěm Košík, u Kozinova náměstí v těsné blízkosti historické 
Hostivaře, je velký nový školní komplex, v němž sídlí Základní škola Hostivař 
(přestěhovaná v roce 1984 ze staré budovy na Trhanovském náměstí).  

Pohled na sídliště Košík od severu směrem k Doupovské ulici je na 
následujícím panoramatickém obrázku. V popředí je třešňový sad.  
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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 nejsou specifikovány. 

 
 

 

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. Lokalita není místem průmyslové zástavby – 
naopak je zde soustředěna obytná zástavba. Jedná se o jednu z oblastí 
Prahy, která se vyznačuje kvalitním životním prostředím, a to zejména díky 
rozsáhlým plochám zeleně, které ji obklopují. Lesoparky v okolí sídliště Košík 
patří k území využívanému k rekreaci obyvatel Prahy. 

 Podrobný popis jednotlivých složek životního prostředí byl proveden 
v předchozím textu, v kapitolách C.I a C.II. 

Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního 
prostředí neměl téměř vůbec ovlivnit stávající parametry životního prostředí u 
nejbližších objektů obytné zástavby. Vzhledem ke skutečnosti, že v dané 
oblasti je poměrně vysoký podíl zeleně, lze dané území charakterizovat jako 
území s únosným zatížením. Zlepšení parkovacích podmínek pro osobní 
automobily obyvatel sídliště lze považovat za prospěšný záměr, který 
částečně odstraní deficit v počtu parkovacích ploch a bude mít příznivý dopad 
na kvalitu životního prostředí, protože omezí počet jízd automobilů při 
vyhledávání místa k zaparkování.  
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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: 
 

Kategorie 
významnosti 

Kapitola  Předmět hodnocení 

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. 

Žádný z vlivů nebyl zařazen do první a druhé kategorie významnosti, 
záměrem investora je výstavba dvou dočasných hlídaných parkovišť pro 
osobní automobily rezidentů sídliště Košík s celkovým počtem 244 
parkovacích míst. 
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Záměr je situován do území určeného územním plánem pro čistě 
obytnou zástavbu a pro naučné a poznávací aktivity, pro něž vytváří potřebné 
parkovací plochy. 

 Záměr má pouze minimální vlivy na ovzduší (emise a hluk z dopravy), 
ostatní složky životního prostředí nebudou záměrem prakticky vůbec dotčeny. 

Navrhovaná parkoviště nebudou zdrojem odpadních vod, 
nepředstavuje zásah do půdy ani do zeleně (s výjimkou minimálního kácení 
celkem 3 mladých ovocných stromů), neovlivní floru ani faunu ve svém okolí 
ani nebude mít negativní vliv na krajinný ráz – vytvoří parkovací místa pro 
místní obyvatele, čímž zlepší kvalitu jejich bydlení. 
 

D.I.1.   VLIVY NA OBYVATELSTVO 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

Výstavba – znečištění ovzduší a hluk 
Stavební a zemní práce při výstavbě parkovišť domu na omezeném 

pozemku nejsou takového rozsahu, aby při moderním způsobu vedení prací 
a použití technicky vyspělých stavebních mechanizmů představovaly 
významný faktor zhoršení pohody obyvatel domů v blízkém okolí. 

Každá stavba je nepochybně do určité míry rušícím prvkem, ale jedná 
se o dočasná omezení, jejichž negativní vlivy je možno vhodným způsobem 
minimalizovat. 

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. 
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Provoz parkovišť 

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

• znečištění ovzduší  

• hluk  

Navrhovaná parkoviště budou sloužit rezidentům sídliště Košík a cílem 
jejich výstavby je zlepšení parkovacích možností a snížení deficitu 
parkovacích míst. Není tedy důvodem předpokládat, že jejich výstavbou 
dojde k nárůstu počtu automobilů přijíždějících do oblasti, a tedy i 
k celkovému zvýšení hluku a emisí.  

Nárůst emisí a hluku z dopravy bude tedy minimální a u okolní obytné 
zástavby se prakticky neprojeví, což bylo doloženo i výpočty akustické a 
rozptylové studie. Jedinou výjimkou jsou dva rodinné domy u parkoviště 
Doupovská – východ, u nichž k mírnému nárůstu hladin hluku oproti 
stávajícímu stavu dojde (především na jižní straně jejich pozemků). Z tohoto 
důvodu byla navržena kompenzační opatření – výstavba protihlukové stěny. 

Rovněž emise z obou parkovišť budou minimální a rozptyl škodlivin 
bude dostatečný – tato skutečnost byla ověřena rozptylovou studií.  

Je možné jednoznačně konstatovat, že nelze předpokládat žádný nárůst 
rizika chronických zdravotních účinků emisí v důsledku realizace 
předkládaného záměru.   

Realizace předkládaného záměru nepředstavuje riziko pro lidské zdraví. 
Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného 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 parkovišť na 
okolní životní prostředí jako málo významný. 

Zdravotní rizika pro obyvatele nejbližších obytných domů jsou 
prakticky nulová.  

Vlivy provozu obou parkovišť na životní prostředí a obyvatelstvo 
prokazatelně nepřekračují platné limity, záměr nepředstavuje ohrožení zdraví 
obyvatel okolních domů. 

Kvalita životního prostředí se v důsledku realizace záměru 
nezhorší, výstavba nových parkovišť zlepší parkovací možnosti 
obyvatel sídliště Košík, což lze jednoznačně považovat za pozitivní vliv. 

Faktory pohody obyvatel nebudou záměrem investora nikterak 
ovlivněny (s výjimkou časově omezeného období výstavby). 
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D.I.2.   VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 
Zdroje emisí z obslužné dopravy posuzovaných parkovišť 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. 
 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 dopravy. Hodnocení je 
provedeno pro oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně z oxidů dusíku NOx)  a 
benzen.  
 

Referenční body 
Referenční body byly zvoleny po předběžném výpočtu v síti, tak, aby 

vystihly místa v okolí parkoviště v místech vyžadujících hygienickou ochranu, 
s předpokládaným vysokým imisním příspěvkem. Příspěvky od vyvolané 
dopravy a pojezdu na parkovišti  jsou nejvyšší v přízemní vrstvě.  Proto byly 
body voleny jednotně ve výšce 1 m nad terénem na  okolní zástavbě.  
 
Výsledky výpočtu rozptylové studie 

 Z hlediska znečištění ovzduší z dopravy je rozhodující 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 k celkovému znečištění. 
V následující tabulce jsou uvedeny max. krátkodobé (hodinové) imisní 
příspěvky NO2 způsobené celým provozem obou parkovišť v jednotlivých 
referenčních bodech. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny maximální  krátkodobé imisní 
příspěvky koncentrace NO2 a benzenu a vypočtený odhad příspěvku 
k průměrné roční koncentraci z provozu parkovišť a vyvolané dopravy.    
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Parkoviště Doupovská - východ  
Max. krátkodobé (hodinové) koncentrace  NO2 a benzenu [µg/m3] od 
provozu parkovišť a příspěvek k průměrné roční koncentraci 
 

Bod č. název bodu (č. poz.)  Kmax1h  
NO2

Δ Kr 
NO2

Kmax1h  
benzen 

Δ Kr benzen Kmax24h  
PM10 

Δ Kr 
PM10 

1 OD Loučimská 1818/83 0,20 0,012 0,11 0,002 0,18 0,010 
2 OD Loučimská 1818/85 0,23 0,014 0,12 0,002 0,21 0,011 
3 OD Loučimská 1818/86 0,25 0,015 0,13 0,002 0,22 0,012 
4 OD Doupovská 1818/190 0,38 0,020 0,20 0,003 0,34 0,016 
5 OD Doupovská 1818/188 0,36 0,019 0,19 0,003 0,32 0,015 
6 OD Mračnická 118/82 0,20 0,012 0,11 0,002 0,18 0,010 
7 OD Doupovská 97/2 0,22 0,019 0,12 0,003 0,20 0,015 

LIMIT 200 40 nest. 5 50 40 

 

Parkoviště Doupovská – Toulcův dvůr 
Max. krátkodobé (hodinové) koncentrace  NO2 a benzenu [µg/m3] od 
provozu parkovišť a příspěvek k průměrné roční koncentraci 
 
Bod č. název bodu (č. poz.)  Kmax1h  

NO2

Δ Kr 
NO2

Kmax1h  
benzen 

Δ Kr benzen Kmax24h  
PM10 

Δ Kr 
PM10 

1 OD Vajdova 1818/19 0,050 0,004 0,026 0,0006 0,045 0,003 
2 OD Vajdova 1818/36 0,074 0,008 0,038 0,0012 0,067 0,006 
3 OD Vajdova 1818/37 0,071 0,007 0,037 0,0011 0,064 0,006 
4 OD Vajdova 1818/38 0,069 0,007 0,033 0,0011 0,058 0,006 
5 OD Vajdova 1818/39 0,055 0,006 0,028 0,0010 0,050 0,005 
6 OD Vajdova 1818/41 0,044 0,005 0,023 0,0008 0,040 0,004 
7 OD Vajdova 1818/43 0,040 0,005 0,021 0,0008 0,036 0,004 

LIMIT 200 40 nest. 5 50 40 

 
Shrnutí výsledků 

• výstavba parkovišť na sídlišti Košík, a to Doupovská – východ a 
Doupovská -  Toulcův dvůr, je navrhována  do území, ve kterém 
nejsou  překračovány  imisní limity krátkodobých i průměrných ročních 
koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných imisních  
limitů s velkou rezervou  
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• provoz parkovišť dvůr nezpůsobí překračování platných imisních limitů 
ve svém okolí ani v součtu s pozadím 

• příspěvek k imisní koncentraci NO2, ,jakožto škodliviny pro posouzení 
vlivu parkoviště a vyvolané dopravy na ovzduší rozhodující, bude 
v případě parkoviště Doupovská – východ nejvyšší na domě 
Doupovská 1818/190, kde bude dosahovat max. 0,19 %  
krátkodobého imisního limitu a 0,05 % ročního limitu pro NO2 a dále 
0,06 % ročního imisního limitu pro benzen. 

• příspěvek k imisní  koncentraci NO2 bude v případě parkoviště 
Doupovská - Toulcův dvůr nejvyšší na domě Vajdova 1818/36, kde 
bude dosahovat max. 0,04 %  krátkodobého imisního limitu a 0,02 % 
ročního limitu pro NO2 a dále 0,024 % ročního imisního limitu pro 
benzen. 

• tyto příznivé výsledky jsou dány tím, že provoz na parkovišti je 
relativně malý a k rozptylu dochází již v prostoru vlastního parkoviště  

 

Závěr rozptylové studie 

Zpracované rozptylové studie pro obě posuzovaná parkoviště 
prokazují, že provoz parkovišť nezpůsobí překračování platných imisních 
limitů ve svém okolí ani v součtu s pozadím. Jejich imisní příspěvky budou 
velice malé a na kvalitě ovzduší v okolí se prakticky neprojeví.  
 
 
Význačný zápach 

Výstavba ani provoz parkovišť 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 dopravy v Doupovské ulici, která tvoří hlavní dopravní trasu v jižní části 
sídliště Košík. Ostatní frekventované komunikace (např. Švehlova a další) 
jsou natolik vzdáleny, že jejich hluk je značně snížen a u bytových domů 
sídliště je prakticky nepostižitelný. Hluk z provozu na místních komunikacích 
sídliště Košík není v důsledku nízké frekvence dopravy a tlumících účinků 
jednotlivých objektů výškových domů významný. 
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Dopravní zdroje hluku 
Dopravní zdroje hluku  - stávající i nové z dopravní obslužnosti obou 

posuzovaných parkovišť – byly vyhodnoceny samostatnou akustickou studií, 
který je uvedena v příloze tohoto oznámení 

Akustickou studii pro potřeby tohoto oznámení zpracovala v 11/2006 
firma Akustické centrum Praha za účelem ověření, zda v okolí navrhovaných 
dočasných parkovišť osobních automobilů v Praze 15 – Hostivaři, sídliště 
Košík, nebudou překročeny příslušné hlukové limity. 

Do výpočtu byly zahrnuty jak stávající dopravní zdroje – komunikace 
Doupovská, tak i provoz nově navrhovaných parkovišť Doupovská – východ a 
Doupovská – Toulcův dvůr. 

Celý text akustické studie je v příloze tohoto oznámení. 
V následujícím textu jsou shrnuty výsledky výpočtu, jejich závěry a 

navržená protihluková opatření. 
 

Parkoviště Doupovská - východ 

 
Referenční body: 
 

Kontrolní 
výpočtový bod č. Posuzovaný objekt č. 

Výška kontrolního 
výpočtového 

bodu - podlaží 
8 obytný objekt Loučimská 1/1052  2. a 6.NP 

9 obytný objekt Loučimská 5/1050 2. a 6.NP 

10 hranice pozemku RD Doupovská 4a/1416  3 m 

11 RD Doupovská 4a/1416 2.NP 

12 hranice pozemku RD Doupovská 4/1411 3 m 

13 hranice pozemku RD Doupovská 6/1273 3 m 

14 RD Doupovská 6/1273 1.NP 

15 RD Doupovská 14/802 1.NP 

16 hranice pozemku RD Doupovská 14/802 3 m 

 
Diskuse výsledků výpočtu: 
Denní doba 

Na základě hodnot LAeq,T vypočtených v kontrolních výpočtových 
bodech č. 8 až 16 lze konstatovat následující : 
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• ekvivalentní hladiny hluku z provozu samotného parkoviště dosahují 
hodnot LAeq,T = 38,5 až 45,6 dB(A), takže požadovaný hygienický limit 
LAeq,p = 50 dB(A) je splněn s rezervou 4,4 až 11,5 dB(A).   

• stávající ekvivalentní hladiny hluku z provozu na komunikaci 
Doupovské se pohybují v rozmezí LAeq,T = 45,9 až 53,8 dB(A) 

• výhledové ekvivalentní hladiny hluku - energetické součty stávajících 
ekvivalentních hladin s hladinami z provozu samotného navrhovaného 
parkoviště dosahují hodnot LAeq,T = 48,2 až 54,0 dB(A). Nárůst LAeq,T je 
významnější a činí 0,1 – 0,9 dB(A), resp. 2,9 dB(A). Největšího nárůstu 
o hodnotě 2,9 dB(A) bude dosaženo v prostoru reprezentovaném  
kontrolním výpočtovým bodem č. 11. 

Noční doba 
Na základě hodnot LAeq,T vypočtených v kontrolních výpočtových 

bodech č. 8 až 16 lze konstatovat následující : 

• ekvivalentní hladiny hluku z provozu samotného parkoviště dosahují 
hodnot LAeq,T = 32,6 až 40,3 dB(A). Požadovaný hygienický limit LAeq,p 
= 40 dB(A) je splněn s rezervou 1,1 až 7,4 dB(A) s výjimkou 
kontrolního výpočtového bodu č. 11, kde dojde k jeho mírnému 
překročení o 0,3 dB(A).    

• stávající ekvivalentní hladiny hluku z provozu na komunikaci 
Doupovské se pohybují v rozmezí LAeq,T = 40,6 až 48,5 dB(A) 

• výhledové ekvivalentní hladiny hluku - energetické součty stávajících 
ekvivalentních hladin s hladinami z provozu samotného navrhovaného 
parkoviště (v tabulce jsou uvedeny bez závorky), dosahují hodnot 
LAeq,T = 42,8 až 48,7 dB(A). Nárůst LAeq,T je významnější a činí 0,1 – 
0,8 dB(A), resp. 2,9 dB(A). Největšího nárůstu o hodnotě 2,9 dB(A) 
bude opět dosaženo v prostoru reprezentovaném  kontrolním 
výpočtovým bodem č. 11.                                                                         

 
Závěry výpočtu a navržená opatření 

Z provedeného hodnocení je zřejmé, že ekvivalentní hladiny hluku 
z provozu samotného parkoviště denní i noční hygienický limit LAeq,p = 50 
dB(A), resp. 40 dB(A) s dostatečnou rezervou splňují s výjimkou prostoru 
reprezentovaného  kontrolním výpočtovým bodem č. 11, kde dojde 
k mírnému překročení nočního limitu o 0,3 dB(A). Dále lze konstatovat, že po 
uvedení parkoviště do provozu dojde v posuzovaných bodech k mírnému 
zhoršení stávajících hlukových poměrů vyvolaných průjezdy vozidel po ul. 
Doupovské (zvýšení činí 0,1 až 0,9 dB(A)), ale opět s výjimkou kontrolního 
výpočtového bodu č. 11, kde zvýšení dosahuje významnější hodnoty 2,9 
dB(A).  

Na základě výše uvedeného lze hlukové poměry z provozu 
navrženého parkoviště hodnotit po hlukové stránce jako vyhovující, avšak 
s výjimkou prostoru reprezentovaného  kontrolním výpočtovým bodem 
č. 11 (fasáda RD Doupovská č. 4a/1416 a č. 4/1411). Jako ochrana tohoto 
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prostoru je navržena protihluková stěna, z plotových betonových tvárnic, o 
výšce cca 2,5 m a o celkové délce cca 47 m, realizovaná co nejblíže 
k parkovacím stáním – viz schéma situování protihlukové stěny v akustické 
studii v příloze.  

Za předpokladu realizace výše popsané protihlukové stěny lze 
hlukové poměry z provozu navrženého parkoviště hodnotit po hlukové 
stránce jako vyhovující.  
 

Parkoviště Doupovská – Toulcův dvůr 

 
Referenční body: 
 

Kontrolní 
výpočtový bod č. Posuzovaný objekt č. 

Výška kontrolního 
výpočtového 

bodu - podlaží 
1 obytný objekt Tesaříkova 9/1024  2. a 6.NP 

2 obytný objekt Tesaříkova 13/1026 2. a 6.NP 

3 obytný objekt Vajdova 1/1029 2. a 6.NP 

4 obytný objekt Vajdova 5/1031 2. a 6.NP 

5 obytný objekt Vajdova 9/1033 2. a 6.NP 

6 obytný objekt Vajdova 13/1035 2. a 6.NP 

7 obytný objekt Vajdova 19/1044 2. a 6.NP 

 

Diskuse výsledků výpočtu: 
Denní doba 

Na základě hodnot LAeq,T vypočtených v kontrolních výpočtových 
bodech č. 1 až 7 lze konstatovat následující : 

• ekvivalentní hladiny hluku z provozu samotného parkoviště dosahují 
hodnot LAeq,T = 31,2 až 43,3 dB(A), takže požadovaný hygienický limit 
LAeq,p = 50 dB(A) je splněn s rezervou 6,7 až 18,8 dB(A).   

• stávající ekvivalentní hladiny hluku z provozu na komunikaci 
Doupovské (v tabulce uvedené v závorce), se pohybují v rozmezí 
LAeq,T = 52,7 až 59,6 dB(A) 

• výhledové ekvivalentní hladiny hluku - energetické součty stávajících 
ekvivalentních hladin s hladinami z provozu samotného navrhovaného 
parkoviště (v tabulce jsou uvedeny bez závorky), dosahují hodnot 
LAeq,T = 52,7 až 59,7 dB(A). Nárůst LAeq,T je tedy zanedbatelný – činí 0 
až 0,1 dB(A). 
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Noční doba 

Na základě hodnot LAeq,T vypočtených v kontrolních výpočtových 
bodech č. 1 až 7 lze konstatovat následující : 

• ekvivalentní hladiny hluku z provozu samotného parkoviště dosahují 
hodnot LAeq,T = 25,8 až 37,7 dB(A), takže požadovaný hygienický limit 
LAeq,p = 40 dB(A) je splněn s rezervou 2,3 až 14,2 dB(A).   

• stávající ekvivalentní hladiny hluku z provozu na komunikaci 
Doupovské (v tabulce uvedené v závorce), se pohybují v rozmezí 
LAeq,T = 47,4 až 54,3 dB(A) 

• výhledové ekvivalentní hladiny hluku - energetické součty stávajících 
ekvivalentních hladin s hladinami z provozu samotného navrhovaného 
parkoviště (v tabulce jsou uvedeny bez závorky), dosahují hodnot 
LAeq,T = 47,4 až 54,3 dB(A). Jedná se tedy o nulový nárůst LAeq,T. 

 

Závěry výpočtu 
Z  provedeného hodnocení je zřejmé, že ekvivalentní hladiny hluku 

z provozu samotného parkoviště denní i noční hygienický limit LAeq,p = 50 
dB(A), resp. 40 dB(A) s dostatečnou rezervou splňují. Dále lze konstatovat, 
že po uvedení parkoviště do provozu prakticky nedojde ke zhoršení 
stávajících hlukových poměrů vyvolaných průjezdy vozidel po ul. Doupovské 
(příznivé hodnocení je dáno především dostatečnou odstupovou vzdáleností 
parkoviště od nejbližší chráněné zástavby). 

Na základě výše uvedeného lze hlukové poměry z provozu 
navrženého parkoviště hodnotit po hlukové stránce jako vyhovující s tím, 
že není nutno přijímat žádná protihluková opatření.  
 
Další biologické a fyzikální charakteristiky 

V areálu parkovišť 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 vliv zejména na 
hlukovou situaci 

Hluk při provozu přímé, trvalé minimální nepříznivý vliv, u nejbližší 
stávající obytné zástavby se neprojeví 

LI-VI Praha spol. s r.o. 73



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„Dočasná odstavná stání, sídliště Košík, Doupovská – Toulcův dvůr, Praha 15 – Hostivař“ 

 
 
 
D.I.4  VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
 
Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Výstavba obou posuzovaných parkovišť bude mít pouze minimální vliv 
na odvodnění oblasti vytvořením zpevněných ploch.  

Pro návrh umístění parkovišť v dané lokalitě byl proveden průzkum na 
místě s místním šetřením .  Pro posouzení možnosti likvidace dešťových vod 
na pozemcích stavby byl provedeno posouzení možnosti vsakování vod 
odbornou firmou K + K průzkum. 

Podle archivních sond se hladina podzemní vody na lokalitě Toulcův 
dvůr vyskytuje v úrovni 3,0 až 4,8 pod terénem. V lokalitě Doupovská – 
východ v hloubce 4,5 až 4,6 m.  

Možnost vsakování: 
Vsakování dešťových vod je dle výsledků posudku možné. Je 

navrženo plošně se záchytným vsakovacím žebrem na konci sklonu pláně 
parkoviště. Hloubka vsakovacího žebra je navržena 2,0 m pod plání. Délka 
vsakovacího žebra: 

• lokalita Toulcův dvůr - 120 m 

• lokalita Doupovská – východ – 60 m 

Vsakovací žebra je nutné realizovat způsobem a z materiálů, které 
neovlivní kvalitu podzemní vody. Při provádění však. Žebra je nutné 
postupovat dle TP 51 – Odvodnění silnic vsakovací drenáží. 

Z uvedeného způsobu řešení vyplývá, že umožňuje vsakování 
značného podílu dešťových vod. Vliv na odvodnění oblasti tedy bude nulový, 
vsakování dešťových vod bude zachováno na obou lokalitách. 

 
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 odsatvných parkovišť nebude mít na podzemní vodu 
žádný vliv. Parkující vozy musí být v dobrém technickém stavu, aby 
nedocházelo k úkapům olejů. 
 
Vliv na jakost vody 

Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může 
obecně nastat zejména v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního 
provozu. 
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Vzhledem k velmi omezeným stavebním pracím je riziko ovlivnění 
jakosti vody minimální. 

Vlastní provoz parkovišť 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 výhradně osobních 
vozidel je pravděpodobnost úniku ropných látek minimální. V případě 
menšího havarijního úniku bude provedena sanace vhodným sorbentem. 

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 nebude mít pouze minimální vliv na rozsah a způsob užívání 
půdy. Pozemky pro výstavbu parkovišť jsou zařazen\ jako „ostatní plocha“ 
s využitím „jiná plocha“ v území vymezeném v územním plánu jako čistě 
obytné a jako SO6 naučné a vzdělávací. 

Veškeré činnosti v rámci daného investičního záměru výstavby budou 
prováděny výhradně na pozemku ve vlastnictví městské části Praha 15 
v souladu s územním plánem města. 

Výstavba si nevyžádá vynětí půdy ze ZPF ani LPF a nezasahuje do 
žádných ochranných pásem s výjimkou pásem inženýrských sítí, jejichž 
vedení je známo a ochranná pásma budou respektována. 

 

Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže 
Vzhledem ke způsobu jeho užívání stávajícího pozemku jako 

zatravněné plochy na okraji sídliště Košík se staré ekologické zátěže 
nepředpokládají.  

 
Vliv na znečištění půdy při výstavbě a provozu parkovišť 

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. Při dobrém technickém stavu vozidel však k těmto úkapům 
prakticky nedochází. 

Během výstavby budou veškeré látky zabezpečeny tak, aby ke 
znečištění půdy nemohlo docházet. 

Za provozu parkovišť 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. 

 
 

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 odpad, 
předpokládanému množství a předpokladu jejich likvidace oprávněnými 
firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů.  
 
 
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 pozemcích tvořených především travním porostem se 
žádné chráněné druhy nevyskytují. 

 
Vliv na flóru 

Stavba bude mít pouze minimální vliv na floru v daném území – dojde 
k pokácení celkem 3 mladých ovocných stromků – jabloní – a k následným 
sadovým úpravám zeleně v okolí parkovišť. 
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Vliv na faunu 

V případě fauny nebyl zjištěn 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 parkovišť bude na ekosystém působit jak vlastní provoz (tj. 
pohyb automobilů a lidí), tak práce spojené s ostrahou a údržbou parkovišť 
(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 

S výjimkou pokácení tří mladých ovocných stromků se stavba 
nedotkne žádných dřevin ve svém okolí – veškeré ostatní keře a stromy 
budou v plné míře zachovány. Platí to jak o pruh zeleně podél stávajícího 
parkoviště v Loučimské ulici, tak i o zeleň podél severního okraje parkoviště 
Doupovská – Toulcův dvůr. 

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 rozsáhlejší zemní práce 

Emise  a hluk z 
dopravy v době 
provozu 

Přímé, 
omezené, 

dlouhodobé 

 nepříznivý vliv malý, malý počet jízd,  

Vliv na jakost 
povrchové vody 

Žádné  minimální nepříznivý vliv, nejsou používány 
látky nebezpečné vodám, pouze v 
automobilech 

Vliv na flóru a 
faunu v době 
provozu 

Nepřímé, 
minimální 

 nedojde k poškození  
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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 neznamená podstatnou změnu stávajících 
estetických parametrů  vlastního zájmového území.  

Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz  
Záměrem investora je výstavba dočasných odstavných parkovišť 

osobních automobilů na plochách v těsné blízkosti vícepodlažních 
panelových domů v ulici Doupovské. 

Parkoviště budou oplocena a opatřena buňkou vrátnice. Jiné objekty 
nebudou budovány. 

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 

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 parkovišť nebude mít žádný vliv na rekreační 
využití krajiny.  

Širší okolí daného území je jednou z významných rekreačních oblastí 
Prahy díky rozsáhlým plochám lesoparků a Hostivařské přehradě. 
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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 parkovišť 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 pouze volné zatravněné plochy. Po dokončení 
výstavby na obou parkovištích zřízeno celkem 244 parkovacích míst pro 
rezidenty okolních domů, čímž se sníží deficit parkovacích míst v sídlišti 
Košík. Tento počet parkovacích míst je v souladu s požadavkem městské 
části Praha 15, která je investorem záměru. 

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 dvou hlídaných odstavných parkovišť 

osobních automobilů v Doupovské ulici v Praze 15 na sídlišti Košík. 
Výstavbou těchto parkovišť o celkovém počtu 244 parkovacích míst 

bude významně snížen deficit parkovacích míst na sídlišti Košík. 
Parkoviště bude sloužit rezidentům sídliště a nepředpokládá se 

zvýšení počtu jízd automobilů do této oblasti. Parkoviště tedy bude mít 
pozitivní vliv na dopravu v klidu, a v důsledku zvýšení parkovacích míst lze 
očekávat snadnější zaparkování v ulicích sídliště. 

 
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností 

Realizace záměru nevyvolá žádné související stavby s výjimkou 
vybudování elektropřípojek pro vrátnice obou parkovišť. 
 
 
Vliv na rozvoj navazující infrastruktury 

Stavba nebude mít  žádný vliv na rozvoj navazující infrastruktury. 
 
 
Vliv na estetické kvality území 

Vliv záměru na estetické kvality území je nevýznamný. 

LI-VI Praha spol. s r.o. 79



Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.                                                       
„Dočasná odstavná stání, sídliště Košík, Doupovská – Toulcův dvůr, Praha 15 – Hostivař“ 

 

Vliv na rekreační využití krajiny 
Plochy pro výstavbu ani jejich okolí nejsou využívány 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, pozitivní vliv na 
dopravu v klidu – zlepšení parkovacích 
možností 

 

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, 
vytopení vodou, zásah blesku, únik zemního plynu a další. 
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Vzhledem k charakteru stavby – parkoviště osobních vozidel – je 
pravděpodobnost vzniku havarijních stavů minimální. Nejpravděpodobnější 
možností havárie je požár, např. v důsledku elektrického zkratu ne elektickém 
zařízení některého z parkujících vozidel. Vzhledem k charakteru parkovišť – 
nepřetržitý provoz a trvalá ostraha – lze díky rychlému zásahu obsluhy 
parkoviště zabránit větším hmotným i ekologickým škodám. 

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 parkovišť 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 stavebního úřadu pro Prahu 15 je uvažovaná 
stavba „Dočasná odstavná stání, sídliště Košík, Doupovská – 
východ a Doupovská – Toulcův dvůr, v Praze 15“ v souladu 
s platnou územně plánovací dokumentací hlavního města Prahy.  

• Stavba parkoviště Doupovská – východ je situována do území OC 
– čistě obytného.  

• Stavba parkoviště Doupovská – Toulcův dvůr – je situována do 
území SO6 naučné a poznávací aktivity. 

(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. 
 

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.                        
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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 dodržovat veškeré požadavky nařízení vlády 
č.148/2006 Sb.  

 
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 zajištění odvozu 
komunálního odpadu oprávněnou firmou. 

                                                                                                                                       

Preventivní opatření 
• Elektroinstalace bude navržena dle platných norem, hlavní vypínače 

elektrického proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami . 

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

• Provádět pravidelné kontroly všech technických zařízení. 

• Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním 
značením. 

• Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných 
norem. 

 
Následná opatření 
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• Následná opatření při případné havárii budou specifikována v 
příslušných havarijních řádech. S těmito řády budou seznámeni 
všichni uživatelé parkovišť. 
 

D.V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD 
PROGNÓZOVÁNÍ  A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI 
HODNOCENÍ VLIVŮ 

 
Při hodnocení vlivu záměru „Dočasná odstavná stání, sídliště 

Košík, Doupovská – Východ a Toulcův dvůr, Praha 15 - Hostivař“ 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  - projekční kanceláří PK Flora 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 
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) 
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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 ve znění  

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. 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. 

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 
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. 
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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. 
 
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.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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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. 
 
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 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 
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prostředí. Jedná se o výstavbu dvou hlídaných parkovišť osobních 
automobilů, tedy o záměr zcela běžný, u něhož nelze předpokládat výskyt 
takových negativních vlivů, které by nebyly v tomto oznámení zhodnoceny. 
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ČÁST E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
Popis navržených variant řešení 

Varianta navržená investorem – Městskou částí Praha 15 –  vychází 
z dopravní studie zpracované odbornou firmou specializovanou na řešení 
dopravy (ÚDI - Úřad dopravních informací hl.m. Prahy). Vychází z akutního a 
prokázaného nedostatku parkovacích míst na sídlišti Košík a z rešerše 
vhodných ploch v majetku města, které by umožňovaly částečné řešení 
tohoto problému. Vytipované lokality se jeví z tohoto hlediska jako prakticky 
jediné vhodné, a to jak svým umístěním a velikostí, tak i stávajícím druhem a 
využitím pozemků a souladem s územním plánem. Významná je i skutečnost, 
že se jedná o plochy, které nejsou porostlé dřevinami (s výjimkou celkem 3 
mladých ovocných stromků, které budou pokáceny). 

Podle platného Územního plánu hlavního města Prahy se lokalita 
pro navrhovanou výstavbu parkoviště Doupovská – Východ (parcela č. 
1818/170) nachází v území OC - čistě obytném, jehož funkční využití je 
stavby pro bydlení. Doplňkové využití tohoto území je: parkovací a odstavné 
plochy, garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí). 

Lokalita pro navrhovanou výstavbu parkoviště Doupovská – Toulcův 
dvůr (parcela č.1818/123) se nachází podle schváleného územního plánu 
města Prahy v území SO6 – naučné a poznávací aktivity, jehož funkční 
využití je zeleň, pobytové louky a pod.. Doplňkové využití tohoto území je: 
parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro 
uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Rovněž napojení obou pozemků 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 
neřešení stále narůstajícího deficitu parkovacích míst na sídlišti Košík se 
všemi negativními vlivy s tím spojenými (zvýšené emise a hluk z automobilů 
projíždějících opakovaně ulicemi sídliště při hledání místa k zaparkování, 
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parkování na nevhodných místech včetně zeleně, ohrožení bezpečnosti 
dopravy a pod.). 

 
2. Varianta B – realizace stavby  

Pro realizaci stavby lze použít následující argumenty: 

• Nutnost řešení dopravy v klidu na sídlišti Košík; 

• Snížení deficitu parkovacích stání po rezidenty sídliště; 

• Záměr je v souladu se závěry dopravní studie ÚDI; 

• Zvolené pozemky jsou svojí velikostí, tvarem a umístěním pro daný 
záměr vhodný; 

• v okolí pozemků se vyskytují stávající inženýrské sítě, na něž je 
parkoviště možno napojit; 

• minimální zásah do stávající zeleně; 

• 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 – městské části Praha 15 - je výstavba dvou 

dočasných hlídaných parkovišť osobních automobilů na sídlišti Košík při 
Doupovské ulici, a to parkoviště Doupovská – východ se 154 parkovacími 
místy a parkoviště Doupovská – Toulcův dvůr s 90 parkovacími místy. 

Cílem výstavby je snížit závažný nedostatek parkovacích míst pro 
obyvatele sídliště Košík (rezidenty). 

Obě lokality jsou z hlediska navrhované výstavby parkovišť v souladu 
s platným územním plánem. Není vyžadováno vynětí pozemků ze ZPF ani 
kácení dřevin (s výjimkou 3 mladých ovocných stromů). 

Výstavbou parkovišť nedojde k významnému zásahu do životního 
prostředí ani nedojde k ohrožení zdraví obyvatel. 

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 
dočasných parkovišť Doupovská – Východ a Toulcův Dvůr 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 na obou parkovištích zřízeno celkem 244 
parkovacích stání. 

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  a hluku z 
automobilové dopravy. 

V případě parkoviště Doupovská – východ je na základě výsledků 
výpočtu akustické studie navržena výstavba protihlukové stěny z plotových 
betonových tvárnic výšky 2,5 m a délky 47 m, která ochrání dva rodinné 
domy Doupovská č. 4a/1416 a č. 4/1411 před hlukem z tohoto nového 
parkoviště a zajistí splnění denních i nočních limitů dle nařízení vlády 
č.148/2006 Sb. v chráněném venkovním prostoru u fasád těchto domů. 

Jedinou dotčenou částí je Městská část Praha 15.  
. 
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Zpracovatel Oznámení záměru „Dočasná odstavná stání, sídliště 

Košík, Doupovská – Východ a Toulcův dvůr, Praha 15 - Hostivař“ 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 obou parkovišť v Praze 15 – Hostivaři, na sídlišti Košík, 
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 – Městská část Praha 15 – má záměr řešit nevyhovující 

situaci s parkováním osobních automobilů na sídlišti Košík v Praze 15 – 
Hostivaři. Z dopravní studie, kterou na objednávku MČ Praha 15 vypracoval 
ÚDI (Úřad dopravních informací hl.m. Prahy) bylo zjištěno, že celkový deficit 
stání v celé oblasti je 839 parkovacích míst. 

Úpravou dopravního režimu lze získat 161 stání, proto je 
bezpodmínečně nutné řešit deficit 678 stání jiným způsobem, to je výstavbou 
parkovacích ploch, příp. výstavbou hromadných garáží. 

Projektant ve spolupráci s investorem vytipoval obecní pozemky na 
území lokality, které dle územního plánu umožňují funkční využití pro 
parkování vozidel, a na těchto pozemcích navrhl parkoviště. Obě parkoviště 
jsou navržena jako stavby dočasné s tím, že majitel pozemku se bude snažit 
získat ve výhledu finanční prostředky pro realizaci hromadných garáží jako 
stavby trvalé. Do doby získání těchto prostředků budou fungovat dočasné 
stavby – hlídaná parkoviště.    

Celkově lze konstatovat, že výstavbou obou parkovišť bude současný  
deficit snížen o 244 míst.  

Lokalita pro navrhovanou výstavbu parkoviště Doupovská – Východ 
(parcela č. 1818/170) se nachází podle schváleného územního plánu města 
Prahy v území OC - čistě obytném, jehož funkční využití je stavby pro 
bydlení. Doplňkové využití tohoto území je: parkovací a odstavné plochy, 
garáže pro osobní automobily (to vše pro uspokojení potřeb území 
vymezeného danou funkcí). 

Lokalita pro navrhovanou výstavbu parkoviště Doupovská – Toulcův 
dvůr (parcela č.1818/123) se nachází podle schváleného územního plánu 
města Prahy v území SO6 – naučné a poznávací aktivity, jehož funkční 
využití je zeleň, pobytové louky a pod.. Doplňkové využití tohoto území je: 
parkovací a odstavné plochy se zelení, komunikace vozidlové (to vše pro 
uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Podle vyjádření odboru územního rozhodování Úřadu městské části 
Praha 15 je záměr výstavby dočasných parkovišť pro osobní automobily na 
uvedených lokalitách v souladu s platným územním plánem. 

Investiční záměr investora odpovídá vymezení činností, pro které je 
dané území určeno. Dotčené pozemky jsou dle výpisu z katastru nemovitostí 
zařazeny jako druh pozemku „ostatní plocha“ se způsobem využití „jiná 
plocha“. 

Realizace záměru nevyžaduje zábor orné půdy a zásah do ZPF. 
Z uvedených důvodů se navržená lokalita pro daný záměr jeví  vhodná 

a vzhledem ke skutečnosti, že je nezbytně nutno řešit parkování osobních 
vozidel obyvatel sídliště Košík, nebylo uvažováno s jinými variantami.  
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Záměrem je dotčena pouze Městská část Praha 15. 

 
Název záměru: 
 

„Dočasná odstavná stání, sídliště Košík, Doupovská – Východ a 
Toulcův dvůr, Praha 15 - Hostivař“ 

 
Základní údaje o investorovi a oznamovateli stavby: 
 

A.1      Investor: 
 Městská část Praha 15 
 Boloňská 478/1 
 109 00  Praha 10 

Zástupce investora:  
pan Jiří Petříš – starosta MČ Praha 15 
telefon: 281 003 514 

 

A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného 
oznamovatele: 
PK FLORA, projekční kancelář 
Vinohradská 138 
130 00  Praha 3 
Ing. Ivana Zobačová 
telefon: 267 317 426 

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí               
„Dočasná odstavná stání, sídliště Košík, Doupovská – Východ a 
Toulcův dvůr, Praha 15 - Hostivař“ 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 
dočasných parkovišť Doupovská – Východ a Toulcův Dvůr 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 na obou parkovištích zřízeno celkem 244 
parkovacích stání. 
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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 představuje výstavbu dvou dočasných oplocených parkovišť 
pro osobní automobily s trvalou ostrahou v lokalitě na severním okraji sídliště 
Košík při Doupovské ulici. 

• Doupovská – východ – kapacita 154 parkovacích míst  
• Toulcův dvůr – kapacita 90 parkovacích míst  

Realizace záměru bude probíhat na těchto pozemcích: 

• Lokalita Doupovská  - Východ na pozemku č.parc. 1818/170 
• Lokalita Doupovská – Toulcův dvůr na pozemku č.parc. 1818/123 

Parcela č.1818/170 má výměru 7 145 m2 a č.1818/123 výměru 6 009 
m2. Kromě uvedených parcel budou stavbou dotčeny i další pozemky pro 
vybudování elektropřípojek. 

Záměr nevyžaduje zábor zemědělské půdy ani prakticky ani zásah do 
zeleně (s výjimkou pokácení 3 mladých ovocných stromů). Veškerá okolní 
stávající zeleň v okolí obou parkovišť bude zachována. Po dokončení 
výstavby budou provedeny sadové úpravy. 

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 a hluku z obslužné dopravy osobními automobily. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o parkoviště pro rezidenty okolních domů, 
nevyvolá záměr nárůst stávající dopravy, pouze zlepší parkovací možnosti 
obyvatel sídliště. 

Vliv obslužné dopravy obou parkovišť na 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 parkovišť bude prakticky 
minimální. Hluk z obou parkovišť byl vyčíslen v akustické studii a bylo zjištěno 
mírné překročení přípustných hygienických limitů hluku u rodinných domů 
v těsné blízkosti parkoviště Doupovská – východ. Proto zde byla navržena 
protihluková stěna o výšce 2,5 m a délce 47 m, která splnění platných limitů 
pro denní i noční dobu zajistí. V případě parkoviště Doupovská – Toulcův 
dvůr nejsou žádná protihluková opatření navrhována – hlukové limity jsou 
splněny 

Pozemky pro navrhovanou výstavbu parkovišť umožňují 
bezproblémové napojení na inženýrské sítě. 

Provozem parkovišť budou vznikat pouze dešťové vody, které budou 
vsakovány. 
 Výstavba parkovišť nezpůsobí žádné nenapravitelné škody okolní 
přírodě, nedojde ke znečištění půdy ani vody ani k ohrožení chráněných 
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druhů rostlin a živočichů. Stávající dřeviny byly ohodnoceny dendrologickým 
průzkumem a byla navržena vhodná náhrada za pokácené dřeviny. Stromy, 
které zůstanou zachovány, budou v průběhu stavby důsledně chráněny před 
poškozením. 
 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 parkovišť 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 Městského úřadu Prahy 15 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 „Dočasná odstavná stání, sídliště Košík, 
Doupovská – Východ a Toulcův dvůr, Praha 15 - Hostivař“ 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. 
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ČÁST H.  PŘÍLOHY 
 
 
SEZNAM PŘÍLOH: 
 
H.I. Situace širších vztahů 

H.II. Koordinační situace stavby  

H.III. Rozptylová studie parkoviště Doupovská - východ 

H.IV. Rozptylová studie parkoviště Doupovská – Toulcův dvůr 

H.V. Akustická studie  

H.VI. Vyjádření Odboru územního rozhodování Úřadu Městské části 
Praha 15 z hlediska územně plánovací dokumentace 

H.VII. Vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města 
Prahy k NATURA 2000 

H.VIII. Osvědčení odborné způsobilosti autorizované osoby 
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H I. Situace širších vztahů 

 
umístění záměru „Dočasná odstavná stání, sídliště Košík, Doupovská – 

Východ a Toulcův dvůr, Praha 15 - Hostivař“ 
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H II. Celková situace stavby „Parkoviště Doupovská – 
východ“ 
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Celková situace stavby „Parkoviště Doupovská – Toulcův  
dvůr“ 
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