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ZÁVÌR ZJIŠ•OV AcíHO ØíZENí

podle § 7 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 (dále jen zákon)

Identifikaèní údaje:
Název: Obytný soubor "Na Štìpánce", Praha - Slivenec

Zaøazení zámìru dle zákona:
Bod 10.6, kategorie II, pøíloha è. 1
Skladové nebo obchodní komplexy vèetnì nákupních støedisek, o celkové výmìøe
nad 3 000 m2 zastavìné plochy; parkovištì nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v souètu pro celou stavbu.

Charakter a kapacita zámìru: Pøedmìtem zámìru je výstavba obytné zóny
v lokalitì "Na Štìpánce". Navrhovaná zástavba sestává z 8 nízkopodlažních
viladomù (H1 ,H2,J1 ,J2,J3,J4,K1 ,K2), jádrem území je støední èást sestávající ze
skupiny bytových domù (8,C,D,E,F,G), v severní èásti jsou navrženy dvì skupiny
øadových domù (A 1 - A 10).
Pro obytný soubor je celkem navrženo 159 parkovacích stání. Pro øadové domy A 1 -
A 10 je souèástí každého domu 1 garážové stání + odstavný prostor pro další osobní
vozidlo na vlastním pozemku. Pro bytový dùm 8,C je navrženo 42 garážových stání,
pro dùm D,E 33 garážových stání a pro dùm F,G 32 garážových stání. Pro viladomy
H,J,K je navrženo 32 garážových stání. Dalších 28 parkovacích stání je navrženo u
osové komunikace U Svahu - ta jsou uvažována jako pohotovostní pro návštìvníky
obytné zóny. Celkem je navrženo 183 bytových jednotek.
Hlavní pøíjezdovou komunikací je ulice K Cikánce, øešené území teèuje ve smìru
sever - jih jednostrannì obestavìná ulice U Svahu, která je páteøí celého území.
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Umístìní: Praha
Praha
Praha 5
Slivenec

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Oznamovatel: Mramorka s.r.o.
IÈD: 26447568
T omanova 2292/12
169 00 Praha 6

Prùbìh zjiš•ovacího øízení:
Pøi zjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit
životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom kritéria, která jsou stanovena
v pøíloze È. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné stranì vlastní zámìr
a pøíslušné zájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající významné potenciální
vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí. Pøi urèování, zda zámìr má významné
vlivy dále pøíslušný úøad pøihlíží k obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených
správních úøadù a dotèených územních samosprávných celkù.

Oznámení zámìru (únor 2007) bylo zpracováno Mgr. Lubošem Motlem, držitelem
autorizace dle zákona. Z oznámení vyplývá, že vliv zámìru na životní prostøedí bude
minimální a že pøi dodržení opatøení k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì
kompenzaci nepøíznivých vlivù nemùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí a
veøejné zdraví.

Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.

K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující

subjekty:
. hlavní mìsto Praha

(vyjádøení è.j. PRM 342/2007 ze dne 2.4.2007)
. mìstská èást Praha - Slivenec

(vyjádøení è.j. 600/07 - M314 ze dne 16.7.2007)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka Praha - západ

(vyjádøení è.j. Z.HK/972/50972/07/Sli-p.94/M-1 00 ze dne 19.3.2007)
. Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha

(vyjádøení zn. 41/ØI/0708430.01/07/PVB ze dne 29.3.2007)
. odbor ochrany prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy

(vyjádøení SZn. S-MHMP-080935/2007/1/00PNI ze dne 22.3.2007).

Podstata jednotlivých vyjádøení je shrnuta v následujícím textu

Hlavní mìsto Praha (HMP) uplatnilo k pøedloženému oznámení následující

pøipomínky:
Z hlediska urbanistické koncepce konstatuje, že navržený komplex je umístìn
v souladu s platným ÚPn HMP. Pøedložené oznámení nedokládá splnìní kódù míry
využití území a k nim pøíslušných koeficientù KPP a KZ. Vzhledem k pomìrnì
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kapacitnímu nárùstu obyvatel v navrhované obytné skupinì by mìlo být øešeno také
veøejné vybavení.

Z hlediska mìstské zelenì HMP uvádí, že v oznámení není doložen výpoèet KZ,
tudíž nelze konstatovat soulad se smìrnou èástí ÚPn HMP. Inventarizace døevin byla
zpracována, všechny stromy jsou navrženy ke kácení. Døevinu è. 6 Tilia cordata
doporuèuje HMP zachovat.

Z hlediska ochrany zemedìlského pùdního fondu uvádí, že pozemky dotèené
výstavbou jsou v katastru nemovitostí evidovány jako orná pùda, a jsou proto
souèástí ZPF. Zámìrem bude dotèeno cca 0,86 ha zemìdìlské pùdy, která bude
trvale vyjmuta ze ZPF. Zbývajících 1,2 ha, které budou ozelenìny, by mìlo být také
urèeno k vynìtí ze ZPF pro zeleò. S vynìtím této plochy však zámìr nepoèítá. Pùda
je zaøazena do BPEJ 2.10.00 - I. tøída ochrany. Z hlediska ochrany ZPF je uvedený
zámìr v souladu s ÚPn HMP a lze jej akceptovat, investor by však mìl zažádat o
vynìtí ze ZPF i pro plochy urèené pro zeleò.

Z geologického hlediska HMP v oznámení postrádá hloubku hladiny spodní vody,
vyhodnocení, zda se v lokalitì nenachází ložiska nerostných surovin a alespoò
orientaèní zhodnocení radonového indexu.

Z hlediska nakládání s odpady postrádá HMP v oznámení alespoò hrubou bilanci
zemních prací, s dùrazem na pøebytek výkopové zeminy a možnosti jejího dalšího
využití. Dále v oznámení nejsou uvedeny zpùsoby nakládání s odpady z výstavby a
z provozu obytného souboru. Dále by bylo vhodné v dalších stupních projektové
pøípravy doplnit prùzkum potenciální kontaminace horninového prostøedí,
podzemních vod a stavebních konstrukcí øešené lokality.

Z dopravního hlediska konstatuje, že v oznámení chybí kapitola "Nároky na dopravní
infrastrukturu". V oznámení nejsou doloženy žádné údaje o zatížení komunikaèní sítì
v území ani není uveden pøedpoklad o rozsahu vyvolané dopravy novì navrženou
zástavbou.

Z hlediska zásobování vodou uvádí, že je nutno projednat s provozovatelem
veøejného vodovodu možnost odbìru vody pro posuzovaný zámìr

Z hlediska odkanalizování a vodních tokù uvádí, že v dokumentaci pro územní øízení
nutno dokladovat možnost likvidace deš•ových vod vsakem.

Mìstská èást Praha - Slivenec uplatnila k pøedloženému oznámení následující

pøipomínky:
Dne 25. 6. 2007 povolilo zastupitelstvo MÈ Praha - Slivenec první èást výstavby
obytného souboru Na Štìpánce (usnesení è.86/5/2007) umístìnou na pozemcích
parc.è. 94/6, 94/9 a 94/11 v k.ú. Slivenec. Jde o soubor 8 tøípodlažních viladomù a
deseti øadových rodinných domù, vesmìs s výškou tøi podlaží (z toho tøetí podlaží je
ustupující). Výstavba byla povolena za podmínky, že viladomy (v projektové
dokumentaci oznaèené K1 a K2) budou zapuštìny více do terénu oproti pùvodním
plánùm a vjezdy do garáží nebudou pøímo z ulice K Cikánce, ale z boèní ulice.
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Výstavba první etapy byla povolena pouze za pøedpokladu, že v druhé etapì bude
snížena výstavba bytových domù B až G z plánovaných ètyø podlaží na tøi (z toho
tøetí ustupující), pøièemž tyto domy budou zapuštìny více do terénu než v pùvodním
návrhu. Tím se sníží výška domù o cca 4 m a domy budou vesmìs nižší než 10m.
U druhé etapy bude MÈ Praha - Slivenec požadovat rozèlenìní bytových domù na
menší objekty, propojení ulic U Svahu a Za Farou a navýšení poètu parkovacích
stání na reálnu úroveò (t.j. na dva plánované obyvatele jedno parkovací místo).

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy ve svém vyjádøení uvádí, že
problematiky, které se orgánu ochrany veøejného zdraví dotýkají, bude øešit v rámci
územního øízení a nepovažuje za nutné posuzovat uvedený zámìr dle zákona è.
100/2001 Sb.

Èeská inspekce životního prostøedí požaduje další hodnocení zámìru dle zákona.
K oznámení uplatnila následující pøipomínky:
Z hlediska ochrany vod uvádí, že je potøeba v pøíslušné kapitole doplnit informace, na
které èav budou odpadní vody èištìny. Pøipojení na stávající kanalizaci musí být
projednáno s vlastníkem i provozovatelem kanalizace s ohledem na kapacitu tav.
Dále je tøeba doplnit výpoèet bilance deš•ových vod a doplnit, o kolik vzroste odtok
deš•ových vod z areálu oproti souèasnému stavu.

Z hlediska odpadového hospodáøství konstatuje, že v oznámení není uvedeno, kdo
bude pùvodcem vznikajících odpadù, a to zejména ve fázi výstavby.

Z hlediska ochrany pøírody považuje zpracované oznámení za nedostateèné a
nevyhovující. Zpracovateli oznámení je vytýkána formulace, že není tøeba na úseku
flóry a fauny žádat o výjimku dle zákona è. 114/1992 Sb., aèkoli nebyl proveden
ornitologický prùzkum, a že není nutné realizovat žádná minimalizaèní a
kompenzaèní opatøení. ÈIŽP požaduje provedení ornitologického a rámcovì i
zoologického prùzkumu a odstranìní formulací všech subjektivních názorù
zpracovatele oznámení.

Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy (OOP MHMP) uplatnil
následující pøipomínky:
Z hlediska nakládání s odpady požaduje v dalším stupni projektové dokumentace
uvést do souladu katalogová èísla a druhy odpadù s Katalogem odpadù.

Z hlediska ochrany ovzduší požaduje do dalších stupòù projektové pøípravy volit
kotelní techniku v souladu s pøedpokladem rozptylové studie.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny OOP MHMP uvádí, že dle ÚPn HMP se
zájmové území nachází v plochách OV-všeobecnì obytné s mírou využití území
danou kódem 08 a OB-èistì obytné s mírou využití území danou kódem 09.
Oznámení obsahuje výpoèty koeficientù zelenì (KZ), které odpovídají požadovaným.
Oznámení postihuje všechny významné aspekty sledované z pohledu zákona
è.114/1992 Sb., o ochranì pøírody a krajiny, v platném znìní a k jeho zpracování
nemá OOP MHMP pøipomínky.
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Z hlediska ochrany vod má k pøedloženému oznámení následující pøipomínky:
Technické podmínky pro napojení objektù na veøejný vodovod a odvedení
splaškových vod do kanalizace je nezbytné odsouhlasit spoleèností Pražské
vodovody a kanalizace a.s. Podlahy podzemních garáží musí být opatøeny nátìry
odolnými proti vlivu ropných produktù, prostory nesmí být odkanalizovány.
likvidace deš•ových vod je navržena zásakem v místì, zasakovacími objekty o
objemech 2 x 50 m3, s pøepadem do splaškové kanalizace. To je nepøípustné. V textu
není prùkaz možnosti zásaku podložen hydrogeologickým posudkem. Nelze-Ii zásak
uskuteènit na plochách investora, nutno vody z pøepadù odvést až do vodního toku
pouze deš•ovou kanalizací. V dalším stupni projektové dokumentace požaduje OOP
MHMP dopracovat návrh likvidace deš•ových vod pøednostnì 100% zásakem,
odvádìní deš•ových vod až do vodního toku realizovat pouze za pøedpokladu, že
100% zásak není možný. K napojení deš•ové kanalizace, a to i pøípadných pøepadù,
je nezbytný souhlas správce toku a správce deš•ové kanalizace, na kterou se bude
pøípadnì budovaná deš•ová kanalizace obytného souboru napojovat. OOP MHMP
upozoròuje, že deš•ová kanalizace v dané oblasti se teprve buduje, a její vybudování
je tudíž podmiòující pro možnost pøípadného odvádìní deš•ových vod z dané oblasti.

Pøíslušný úøad na základì dostupných informací, sdìlení a doplòujících informací
oznamovatele a zpracovatele oznámení došel k následujícím závìrùm.

Zeleò
výpoèty KZ dle Metodického pokynu k ÚPn HMP byly obsahem samostatné pøílohy
oznámení, kterou zpracovala Ing. Dagmar Polcarová (A+U DESIGN spol. s r.o.,
è.zak.:Z/049-06, únor 2007).
Co se týká možnosti zachování lípy srdèité, byly pøíslušnému úøadu oznamovatelem
sdìleny následující informace: V liniové výsadbì stromù podél komunikace U Svahu
se mezi málo hodnotnými stromy nachází i kvalitní lípa srdèitá (uvedená pod è. 6
v souhrnné situaci území). Ulice U Svahu je v souèasné dobì jednopruhová s šíøkou
cca 3,0 m, slepá bez obratištì. Vzhledem k tomu, že stávající úprava komunikace U
Svahu nevyhovuje technickým parametrùm stanoveným pro navrženou obslužnou
místní komunikaci, bude komunikace v souladu s požadavkem pøíslušného silnièního
správního úøadu rozšíøena v rámci výstavby obytného souboru na šíøku vozovky 6,0
m (tento požadavek je zakotven ve stanovisku odboru dopravy a ochrany životního
prostøedí Úøadu mìstské èásti Praha 5 zn. ODŽ/111117/06/204/wolfj ze dne
23.1.2007). Z tohoto dùvodu je tøeba všechny stromy podél stávající komunikace U
Svahu vykácet a provést nové výsadby podél novì upravené komunikace.
Orgán ochrany pøírody nemá k výše uvedenému námitky.

Fauna a flóra
Pøíslušnému úøadu byl doložen Odborný znalecký posudek è. 57/2007/2 z oboru
ochrana pøírody, ekologická rizika a škody na životním prostøedí "Základní
inventarizaèní pøírodovìdný prùzkum (cévnaté rostliny, obratlovci, vybrané skupiny
bezobratlých), Obytný soubor "Na Štìpánce", Praha 5 - Slivenec" (Mgr. Luboš Motl,
Ing. Èestmír Ondráèek, Vít Tejrovský, 15.6.2007).
V dané lokalitì byl proveden základní prùzkum rostlin, obratlovcù a vybraných
bioindikaèních skupin bezobratlých živoèichù. Za tyto skupiny byli zvoleni støevlíkovití
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brouci a denní motýli. Terénní prùzkum a zpracování výsledkù se uskuteènilo
v kvìtnu a èervnu 2007.
V zájmovém území bylo bìhem prùzkumu zaznamenáno celkem 68 rostlinných
taxonù, z nichž žádný není zvláštì chránìným druhem podle vyhlášky MŽP ÈR è.
395/1992 Sb. Dále bylo zjištìno 19 druhù ptákù (ze zjištìných druhù 6 na lokalitì
pøímo hnízdí - žádný z tìchto druhù není zaøazen mezi zvláštì chránìné druhy).

Zjištìné druhy ptákù vìtšinou lokalitu pouze pøíležitostnì navštìvují nebo byly
zjištìny na pøeletu. Dále byly zjištìny 3 druhy savcù, z nichž žádný není zaøazen
mezi zvláštì chránìné druhy. Z denních motýlù byl zjištìn pouze bìlásek øepový a
baboèka paví oko - žádný z tìchto druhù nepatøí mezi zvláštì chránìné živoèichy.

V zájmovém území nebyl zjištìn žádný druh obojživelníka, plaza ani žádný druh
èeledi Carabidae (støevlíkovití).
V závìru provedeného prùzkumu jsou shrnuty následující zjištìné poznatky: Na
zájmové lokalitì se nevyskytuje žádný zvláštì chránìný druh rostliny, ani na
dotèenou lokalitu není svým výskytem èi biotopem vázán žádný zvláštì chránìný
druh živoèicha. Na základì dostupných literárních podkladù je ètverec, ve kterém leží
zájmové území, jednou z oblastí s minimální poèetností hnízdících druhù ptákù na
území celé Prahy. Z dùvodu hnízdního výskytu nìkterých druhù ptákù, jež jsou
vázány na vzrostlé stromy po obvodu lokality, je nutno jejich pøípadné kácení provést
v zimním období (mimo období hnízdìní). Celkový charakter dotèené lokality témìø
vyluèuje výskyt významných nebo pøímo zvláštì chránìných druhù rostlin a
živoèichù.
Orgán ochrany pøírody pøedložený prùzkum akceptuje a nemá k nìmu pøipomínky.

Odkana/izování
Pøíslušnému úøadu byl doložen hydrogeologický posudek "Posouzení možnosti
likvidace srážkových vod vsakem do horninového prostøedí, Slivenec - obytný

soubor "Na Štìpánce" (Ing. Petr Kumpera, bøezen 2007). Z uvedeného posudku
vyplývá, že likvidace srážkových vod vsakem do horninového prostøedí je na zájmové
lokalitì realizovatelná za podmínky vybudování vsakovacího zaøízení doporuèené
hloubky (min. 5 m pod terénem) a s dostateènì velkým prostorem pro akumulaci
srážkových vod pro jejich následnou postupnou infiltraci do podloží.
Na základì hydrogeologického posudku byla vy tipována dvì místa pro umístìní
deš•ových zdrží.
Dále byl pøíslušnému úøadu doložen elaborát "ZTV Slivenec - posouzení úèinnosti

vsakovacího systému" (Ing. Jana Máchová, 20.3.2007). V pøedloženém dokumentu
je uvedeno následují: Pro návrh nové deš•ové kanalizace v ulici K Cikánce bylo ze
stávajících komunikací a zpevnìných ploch poèítáno s množstvím deš•ových vod
10,44 I/s. výpoètový odtok ze zpevnìných ploch a støech v navrhované lokalitì
z plánované výstavby je stanoven na 127,69 I/s. Toto množství bude zredukováno ve
dvou deš•ových zdržích právì na návrhovou hodnotu 10 I/s pøi vyprázdnìní nádrží za
cca 1,7 hod. (pøièemž zredukované množství 10 I/s je množství vypoèítané pro odtok
z lokality bez zástavby, které bylo použito pøi výpoètu pro návrh deš•ové kanalizace
v ulici K Cikánce). Deš•ové zdrže budou provedeny s bezpeènostním pøepadem do
deš•ové kanalizace. Jednotlivé sondy hydrogeologického posudku nebyly provedeny
pøímo u zdrží, a proto je bezpeènostní pøepad na 10 I/s do deš•ové kanalizace také
pojistkou pro možné ménì vhodné geologické podmínky v místì zdrží. Po provedení
výkopových prací pøímo v místì jednotlivých zdrží bude opìtovnì posouzena
možnost stoprocentního vsakování do podloží (vèetnì stávajícího stavu).
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Splaškové vody budou odvádìny splaškovou kanalizace na ÚÈOV,
Vodoprávní úøad nemá k navrženému øešení pøipomínky.

Pøíslušnému úøadu bylo doloženo souhlasné stanovisko PVS, a.s. k posuzovanému
zámìru zn. 4225/07/2/02 ze dne 10.7.2007.

Doprava
V oznámení sice chybí kapitola "Nároky na dopravní infrastrukturu", požadované
údaje o poètu parkovacícll stání a pøedpokládaném rozsahu vyvolané dopravy jsou
však obsaženy v pøílohách oznámení - v hlukové a rozptylové studii.

Ostatní
Pøipomínky MÈ Praha - Slivenec týkající se 1. etapy výstavby byly investorem
akceptovány a úpravy jsou znázornìny na koordinaèní situaci k ÚR "Obytný soubor -
Praha 5 Slivenec - "Na Štìpánce" - etapa I." - souhrnná situace území (èervenec
2007, mìøítko 1 :500).
Pøíslušný úøad dále požaduje zohlednit i požadavky MÈ Praha - Slivenec týkající se
2. etapy výstavby posuzovaného zámìru.

Závìr:
Zámìr "Obytný soubor "Na Štìpánce", Praha - Slivenec" naplòuje dikci bodu 1 0.6,
kategorie II, pøílohy È. 1 zákona È. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní
prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù
na životní prostøedí), 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 provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru,
že zámìr

"Obytný soubor "Na Štìpánce", Praha - Slivenec"

nebude posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení. Zároveò
je tøeba zohlednit pøipomínky, které jsou rozvedeny ve vyjádøeních dotèených
správních úøadù a dotèených územních samosprávných celkù, zejména je nutné
respektovat podmínky MÈ Praha - Slivenec týkající se požadovaných úprav v rámci
jednotlivých etap výstavby zámìru.

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

/
Intr~h. ~~ e r

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