P]

HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDf

Váš dopis zn

SZn.
S-MHM P-049561/2007/00PNI/EIA/318-2/Pac

Vyøizuje/linka
Mgr. Pacner/4322

Datum
15.05.2007

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

Zámìr: Bytový dùm Nikolajka, Ostrovského, Praha 5 - Smíchov
Zaøazenízámìru dle zákona: Bod 10.15, kategorie II, pøílohaè. 1
Zámìry podle této pøílohy, které nedosahují pøíslušných limitních hodnot, jsou-Ii tyto limitní
hodnoty v pøíloze uvedeny; stavby, èinnosti a technologie neuvedené v pøedchozích bodech
této pøílohy nebo nedosahující parametrù pøedchozích bodù této pøílohy, které podle
stanoviska orgánu ochrany pøírody vydaného podle zvláštního právního pøedpisu mohou
samostatnì nebo ve spojení s jinými významnì ovlivnit území evropsky významné lokality
nebo ptaèí oblasti.

Oznamovatel:

QUARTA spol. s r.o.
Pernerova 635/57

Praha 8
Charakter a kapacita zámìru: Pøedmìtem pøedloženéhooznámení je novostavba bytového
domu o kapacitì 19 bytových jednotek. V souèasnosti se na pozemcích nachází
nevyužívaná dvoupodlažní budova a další drobné objekty. Tyto stavby budou odstranìny.
V okolí staveb se nachází zahrada s nìkolika stromy. Zdrojem tepla bude kotelna osazená
dvìma plynovými kotli, každý o tepelném výkonu 170 kW. V podzemních garážích bude 24
parkovacích stání (dále jen PS), na povrchu bude mís:to pro parkování 1 automobilu.
Zájmové území (1 546 m2) se dle platného územního plánu (dále jen ÚP) nachází v ploše
OB - èistì obytné bez regulativù. Dùm je ètyøpodlažníse dvìma podzemními podlažími.

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrál ní území

Zahájení stavby:

X/2007

Dokonèení stavby:

XII/2008

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha1
Pracovištì: Jungmannova35/29, 11121 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 5
k.ú. Smíchov

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

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

nemùže mít významný vliv na

Ke zveøejnìnému oznámení se bìhem zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující subjekty:
. hlavní mìsto Praha
(vyjádøení è.j. PRM 324/2007 ze dne 26.3.2007)
. odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení è.j. S-MHMP-049561/2007/1/00PNI
ze dne 02.3.2007)

Pøíslušný úøad neobdržel žádné vyjádøení veøejnosti

Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) uvádí, že zámìr nemá z hlediska vlivu na životní
prostøedí vìtší význam. Uplatòuje drobné pøipomínky, které doporuèuje zaøadit do závìru
zjiš•ovacího øízení.Netrvá na pokraèování procesu EIA.
Z hlediska urbanistické koncepce se konstatuje, že zámìr je umístìn v souladu s platným
ÚP (dle schválené zmìny Z 1000100)ve funkèní ploše OB - èistì obytné území.
Uvádí se, že pøedloženýzámìr nedokládá výpoèet míry využití území ani zákres navrženého
objektu do stávající ulièní fronty, takže nelze posoudit soulad se smìrnou èásti územního
plánu hl. m.Prahy.
Z akustického hlediska má hlavní mìsto Praha k pøedloženémuoznámení tyto pøipomínky:
. Výpoèet hluku z období výstavby byl proveden pouze jako útlum hluku vzdáleností k
vybranému bodu bez posouzení vlivu reálného prostoru zástavby (odrazy od okolních
budov atd.).
. Výpoèet situace je tøeba provést v celé ploše, tj. pomocí výpoèetního programu.
výpoètové

body

nejsou

specifikovány

co

do

výšky

- je tøeba provést

pro

nejnepøíznivìjší variantu (obvykle nejvyšší patra). Pro posouzení provozu domu je
tøeba provést mìøení nebo posouzení stávající hlukové situace a jeho porovnání s
maximálními limity dle NV è. 148/2006 Sb. Výpoèet z budoucího provozu domu
(doprava a stacionární zdroje) je tøebataktéž provést v celém posuzovaném území i s
vlivem odrazù od okolních budov, tj. výpoèet pøíslušnýmvýpoèetním programem.

Z hlediska mìstské zelenì se konstatuje,že se celý stavební pozemek dle ÚP nachází v
územíse zvýšenouochranouzelenì.
Nìkteré stávající døevinys nadprùmìrnou sadovnickouhodnotoujsou v dùsledku stavby
likvidovány.Jak je uvedenov kapitoleCli. 1.6jedná se o smrk pichlavý- Picea pungensÈ. 1
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- 3a oøešák královský - Juglans regia è. 3, což jak uvádí dendrologický
hodnotné døeviny, odstranìny

budou pouze v nejnutnìjších

prùzkum jsou velmi

pøípadech.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny je zámìr umístìn v tìsném sousedství èásti
nadregionálního biokoridoru a v jeho ochranném pásmu. Vzhledem k charakteru a rozsahu
výstavby se nepøedpokládá, že by mìl zámìr na tento biokoridor negativní vliv. Jinak se
stavba limitù ochrany pøírodya krajiny nedotýká, nachází se v urbanizované èásti Prahy.

Z hlediskaochranyzemìdìlského pùdního fonduje uvedenýzámìr v souladus ÚP a vliv na
pùdu lze akceptovat.
Z hlediska hospodaøení s odpady se v pøedloženédokumentaci postrádá množství odpadù z
demolic stávajících objektù a komunikací a dále bilanci zemních prací, s dùrazem na možný
pøebytek výkopové zeminy a zpùsobem nakládání s nimi. Tyto bilance požaduje doplnit do
dalšího stupnì projektové dokumentace.
Z dopravního hlediska se v oznámení postrádá bilanèní výpoèet dopravy v klidu. Pokud
funkèní náplò objektu pøedstavuje 19 bytù, je tøeba doplnit informace o jejich velikostní
skladbì, aby bylo možné odvodit, zda navržený poèet stání je vyhovující.
Vzhledem k tomu, že v oznámení nejsou uvedeny žádné údaje o zatížení komunikaèní sítì
v zájmovém území, upozoròuje, že v pøípadì jejich potøeby je tøeba vycházet z oficiálních
aktuálních hodnot zatížení komunikaèní sítì, které poskytuje Ústav dopravního inženýrství
nebo Útvaru rozvoje hl.m. Prahy.
Závìrem doporuèuje uvedené podklady doplnit do další fáze projektové dokumentace.

Z hlediska odkanalizování a vodních tokù nemá hlavní mìsto
dokumentaci pøipomínek.

Praha k pøedložené

Odbor ochrany prostøedí Magístrátu hlavního mìsta Prahy uvádí:
Z hlediska ochrany ovzduší se konstatuje, že pøedložené oznámení zahrnuje odborný
posudek a rozptylovou studii. Autorem obou dokumentù je Ing. Miloš Pulkrábek. Z výsledkù
uvedené rozptylové studie, do které autor zahrnul vliv vytápìní domu a dopravy související
s jeho provozem, vyplývá, že realizace vlastního zámìru nebude pro dotèenou lokalitu
znamenat výrazné zhoršení kvality ovzduší. Z hlediska zájmù chránìných
zákonem o
ochranì ovzduší považuje orgán ochrany ovzduší provedené hodnocení za dostateèné a
stavbu uvedenou v posuzovaném oznámení za akceptovatelnou.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se považuje oznámení za dostateèné a k jeho
zpracovánínemá pøipomínky.
Z hlediska ochrany vod se uvádí, že likvidace deš•ových vod je navržena odvedením též do
jednotné kanalizace, aniž by byla posouzena možnost zásaku vod na pozemku stavebníka.
Orgán ochrany vod doporuèujeretenovánídeš•ových vod, pøípadnì regulaci odtoku, nebo
zvážit i pøípadnou realizaci deš•ové kanalizace, jenž je tøeba øešit až po vyústìní do
povrchových vod. V dalším stupni projektové dokumentace se požaduje dopracovat návrh
výpoètu objemù a umístìní retencí, návrh zásaku pøi detailní znalosti hydrotechnických
podmínek a navrhnout využití vody pro závlahu pøedpokládanéhoozelenìní ploch.
Garážová stání je tøeba opatøit nátìry odolnými proti vlivu ropných látek, tyto prostory nesmí
být odkanalizovány.
Z vodohospodáøského hlediska se nepožaduje pokraèování v procesu EIA.
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4Pøíslušný úøadzhodnotil jednotlivá vyjádøení a konstatuje, že v obdržených vyjádøeních jsou
formulovány dílèí pøipomínky k pøedloženému hodnocení vlivù na životní prostøedí a veøejné
zdraví (napø. ochrana pøírody a krajiny, ochrana proti hluku, ochrana vod) a povìtšinou
upøesòujícípøipomínkypro další projektovou pøípravustavby.
Urbanismus:
Posuzování vlivù na životní prostøedí podle zákona zahrnuje zjištìní, popis, posouzení a
vyhodnocení pøedpokládaných pøímých a nepøímých vlivù provedení i neprovedení zámìru
na životní prostøedí. Umístìní stavby a stanovení podmínek k ochranì veøejných zájmù
v území, a tím zabezpeèení zejména souladu s cíly a zámìry územního plánování, vèetnì
architektonických a urbanistických hodnot v území, je pøedmìtem územního øízení, které
provádí pøíslušnýstavební úøad.
Hluk:
Orgán ochrany veøejného zdraví vyjádøením è.j. Z.HK/150/50150/07/Smí-p.2312/M-SUR ze
dne 19.4.2007 vydal souhlasné stanovisko k pøedložené dokumentaci pro úèely územního
øízení.
Bilanèní výpoèet dopravy v klidu:
Výpoèet parkovacích stání byl zpracován dle vyhlášky È. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o
obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.
V objektu jsou navrženy bytové jednotky s výmìrou 18 až 187 m2. Pro tyto byty je nutné
zajistit minimálnì 0,5 stání (byty o jedné obytné místnosti), 1 stání na 1 bytovou jednotku (byt
do 100 m2 celkové plochy) a pro byty o celkové ploše vetší než 100 m2 2 stání na jednu
bytovou jednotku.
Pro návštìvníky objektu je tøebazajistit 1 odstavné stání na každých zapoèatých 10 bytových
jednotek.
Potøeba stání - VVDoèet:
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Pro návštìvy (na každýchzapoèatých10jednotek 1 stání)

3

Celkový poèetstání

25

Poèetstánípro invalidy

5%

2

Navržený poèet stání:
Celkem v suterénu
Navržený poèet stání pøedobjektem
Celkový navržený poèet stání pro objekt

24 stání
1 stání
25 stání

Závìr: "Bytový dùm Nikolajka, Ostrovského, Praha 5 - Smíchov" naplòuje dikci bodu 10.15,
kategorie II, pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o
zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí),
v platném znìní. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož
cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základì dostupných podkladù a informací dospìl pøíslušnýúøad k závìru, že zámìr

"Bytový dùm Nikolajka, Ostrovského, Praha 5 - Smíchov"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona s tìmito podmínkami:
. dopracovat návrh výpoètu objemù a umístìní retencí deš•ových vod, návrh zásaku pøi
detailní znalosti hydrotechnických podmínek a navrhnout využití vody pro závlahu
pøedpokládaného ozelenìní ploch,
. aktualizovat výpoèet hluku z období výstavby a provozu objektu s posouzením vlivu
reálného prostoru zástavby (odrazy od okolních budov atd.),
. doplnit bilanci množství odpadù a zpùsobu nakládání s nimi.

Závìr zjiš•ovacího

øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.

Ing

státní

správy,

,~.;.Jan Winkler
øeditel odboru

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