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ÚVOD
Posuzovaná akce řeší výstavbu nového objektu v Praze 5 na Smíchově. Stavba se nachází v zastavěné
části města Prahy, v proluce uliční linie, která vznikne po odstranění stávajícího objektu čp. 768. Pozemek je vymezený na jižní, východní a severní hranici zdí, na západě drátěným plotem. Vjezd na pozemek je z ulice Holečkova. Objekt v tomto místě má již několikasetletou historii, která je podrobně popsána v kap.C.1.a. V současné době jsou v objektu k dispozici administrativní prostory, ale objekt již není
využíván.

Tato akce spadá do podlimitní hodnoty záměrů č.3.1. a č.10.6. kategorie II, tzn. spadá do záměru
č.10.15 kategorie II.

Vzhledem ke zjištěnému rozsahu vlivů záměru na životní prostředí a stávajícímu stavu v lokalitě je toto
oznámení zpracováno dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Složky životního prostředí, které nemohou
být realizací a provozem navrhovaného záměru prakticky ovlivněny, nebyly v rámci zpracování tohoto
oznámení detailně prověřovány a v textu je uvedeno pouze jejich stručné zhodnocení.
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B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 N Á Z E V

ZÁMĚRU

Obytná zástavba Holečkova 26/Residential Development Holečkova 26

B.I.2 K A P A C I T A

ZÁMĚRU

Tabulka 1 – Bilance navrženého využití objektu
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Tabulka 2 - Celková bilance ploch
Bilance ploch na terénu (m2)
Druh plochy
Zastavěná plocha-střechy bez zeleně
Vjezdy, chodníky, terasy
Zeleň na střechách- >30 cm
Zeleň na střechách- >200 cm
Zeleň na rostlém terénu
Celkem

SV
1 237,0
233,0
1 020,0
146,0
2 689,0
5 325,0

S4

130,0

Celkem
1 237,0
363,0
1 020,0
146,0
2 689,0
5 455,0

Procent
22,7%
6,7%
18,7%
2,7%
49,3%
100,0%

Zásah do plochy S4 (ulice Holečkova) bude prakticky jen vjezdy a novými vstupy do objektu včetně
opravy chodníku, který dle katastrální mapy leží částečně i na pozemku investora.
Navrženo je 53 parkovacích stáni na úrovni 3.podzemí a 23 stání na úrovni 2.podzemí, tj. celkem 76
podzemních parkovacích stání.
Protože v dostupné vzdálenosti není zdroj CZT bude dodávku tepla zajišťovat plynová kotelna s několika
kondenzačními kotli. Součástí zdroje tepla bude i plynová kogenerační jednotka o elektrickém výkonu
cca 50 kW.
Obestavěný prostor navrhovaného objektu (bez opěrné stěny) 44 950 m3
Předběžné celkové náklady stavby

B.I.3 U M Í S T Ě N Í

-

ZÁMĚRU

Cca 220 mil. Kč

Obrázek 2 – Kopie katastrální mapy

Stavba se nachází v zastavěné části
města Prahy v proluce uliční linie, která
vznikne po odstranění stávajícího objektu čp. 768. Pozemek je vymezený na
jižní, východní a severní hranici zdí, na
západě drátěným plotem. Vjezd na pozemek je z ulice Holečkova. V severní
části pozemku je zachovalá zahrada se
vzrostlými ovocnými stromy. V územním
plánu sídelního útvaru hlavního města
Prahy jsou dotčené pozemky vedeny s
funkčním využitím SV – všeobecně smíšené území.
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Tabulka 3 – Výpis pozemků, na kterých bude realizována výstavba – k.ú. Smíchov
Parcela

Výměra (m2)

Druh pozemku

Ochrana

BPEJ

Vlastník

3384

1321

Památkově
chráněné území

Nemá

3385

426

zastavěná plocha
a
nádvoří,
č.p.768
ostatní plocha

Nemá

3386/1
3386/2
4874

1050
2528
19950

zahrada
zahrada
ostatní plocha

Památkově
chráněné území
ZPF
ZPF
Památkově
chráněné území

IRNERIO
PRAHA, s.r.o.,
Polská 18, Praha
2

22644
22644
Nemá

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

Obrázek 3 – Umístění areálu v Praze
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ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ

S JINÝMI ZÁMĚRY
Hlavní účelem objektu je využití pro byty, kterých je celkem navrženo 28 (polovina je plošně menší než
100 m2), o parametrech od 2+kk až po 5+kk. Byty včetně sklípků budou zabírat cca 37 % ploch
v objektu. V objektu bude dále kromě tradičního technologického a parkového zázemí vybudován bazén
s wellness zázemí s podílem plochy 5 %, Prodejní plochy určené pro potřeby obyvatel objektu a nejbližšího okolí mají podíl necelých 6 % a administrativní plochy necelých 9 % z celkových ploch v objektu.
Lokalita je z pohledu možných výstaveb stabilizovaná, Po dokončení výstavby Městského okruhu a výstavby okolo Anděla, se budou případné stavební práce v okolí týkat maximálně rekonstrukcí či přestaveb stávajících objektů. Dopady výstavby a provozu areálu se projeví v dopravě a tím souvisejících
sekundárních dopadech a ve vlivu provozu plynové kotelny na okolí. Tyto problematiky jsou podrobně
vyhodnoceny v samostatných kapitolách Oznámení. Vznik dalších kumulací negativních vlivů se nepředpokládá.

B.I.5 Z D Ů V O D N Ě N Í

POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ

Stavební pozemek je pozemek ve vlastnictví investora, který se nachází v proluce stávající uliční řady.
Úroveň vstupu do stávajícího objektu je dnes řešena nevhodně cca 7 m nad úrovní komunikace Holečkova. Navržené řešení předpokládá odstranění stávajícího objektu a vysoké opěrky na jižní straně pozemku za současného zvětšení přístupového prostoru z úrovně ulice Holečkové. Navržené využití je
zcela v souladu s ÚP HMP, s tím, že žádná funkce nepřevyšuje 60 %, ale převážné většina objektu bude využita pro obytné účely.
Navrhovaná stavba obytné zástavby Holečkova 26 vznikne na místě stávajícího objektu - původní tiskárny (dnes bez využití). Stávající stavba je podle umělecko-historického posouzení objektu č.p. 768 vypracovaném v dubnu 2003 paní Mgr. Věrou Müllerovou zcela bez historické a architektonické hodnoty,
což bylo zapříčiněno necitelnými stavebními úpravami předchozích let. Jako jediné racionální řešení je
výše uvedeným průzkumem navrženo odstranění stávající stavby a nahrazení kvalitní novostavbou.

B.I.6 P O P I S

TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Charakteristika území
Pozemek Zahrady Hřebenka se nachází na Praze 5-Smíchově ve vilové čtvrti Hřebenka, výjimečné
pražské lokalitě.
Osídlení tohoto území je možno datovat již od středověku, kdy se zde rozkládaly vinice, chmelnice, dvory, pole a zahrady. Již od konce 16.století jsou na Smíchově zakládány letohrádky v zahradách a usedlosti, které daly této městské části zvláštní a autentický ráz a jsou charakteristickou součástí Prahy 5.
_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb.
na akci Obytná zástavba Holečkova 26_________

_

14

Jedinečná atmosféra residenční čtvrti je dána polohou v těsném sousedství historického centra města a
topografií terénu. Jsou to jižní petřínský svah navazující na zahradu Kinských, s množstvím výhledů, zástavba vil dvacátých a třicátých let 20.století, bývalé usedlosti a historické stavby „ palácového „ typu v
rozlehlých zahradách z průběhu staletí. V posledním desetiletí zde vznikají také nové obytné komplexy.
Urbanistické analýzy a struktura osídlení
Holečkova ulice tvoří rozhraní mezi dvěma urbanistickými konfiguracemi – městské uliční zástavby a vilové čtvrti. Pozemek je situován v nepravidelném bloku s převažující vilovou zástavbou, ohraničeném
ulicemi Holečkova, Švédská a Zapova.
Při Holečkově a také ve Švédské ulici najdeme ještě části řad činžovních domů, ale už s předzahrádkami – tím se liší od klasického městského bloku 19. stol. V severozápadní části bloku se nacházejí již typické činžovní vily se zahradami. Uvnitř bloku „ v druhé řadě „jsou potom situovány další vily se samostatnými vjezdy, obklopeny pouze zelení. Obdobně je umístěna i ranně barokní stavba Usedlost Hřebenka.
Budova na pozemku investora je soliter – původně industriální objekt - výrazně ustoupený od uliční čáry
a tvoří urbanistickou výjimku v řadě činžovních domů s předzahrádkami a zároveň výjimku v kontextu
celého bloku.

Urbanisticko-architektonické řešení
Stávající stav
Pozemek tvoří v horní části terasovitá zahrada s množstvím volně rostoucích stromů a je součástí pásu
zahrad ve svahu uprostřed zástavby tohoto bloku. Ve spodní části je umístěna budova, vjezd, povrchové
parkoviště a svah se vzrostlými stromy zakončený zdí oddělující pozemek od ulice.
Stávající dvoupodlažní budova - objekt se sedlovou střechou z přelomu století, v přední části s přístavbou, která byla kompletně vyměněna při rekonstrukci a severní novodobou přístavbou z r. 1997.
V současné době není budova využívána. Poslední kolaudovaný stav objektu byl na využití objektu pro
kancelářské účely.
Navrhovaný stav
Koncept návrhu je založen na zevrubné analýze historického vývoje oblasti, stávajícího stavu zahrady a
objektu a technických průzkumů studií a dalších podkladů.
Navržený objekt je umístěn na zlomu stávajícího zemního valu, který se ostře svažuje do ulice Holečkova. Ve spodních patrech sousedí s tradiční blokovou zástavbou zatím co v horních patrech je ponechán
historicky tradiční solitér uvnitř otevřené proluky. Toto řešení nabízí tři zásadní kvality:

1. Ponechání stávající proluky coby reminiscence původního historického zastavění se solitérními usedlostmi, které byly umístěny uvnitř terasových zahrad na jižních svazích.
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2. Udržení otevřenosti a vzdušnosti, odsazení nadzemní části objektu od uliční čáry, které podporuje
elipsový tvar vějířovitě ustoupených teras bytů. Reálně i opticky je tak zmenšen objem budovy,
s pozitivním účinkem na denní osvětlení okolní zástavby.

3. Propojení novostavby se zahradou, volným a nenásilným členěním do několika tematických pásů zeleně, které budou rozdělený na nové obytné střešní zahrady a zapuštěná atria v kombinací extenzivní a
intenzivní zeleně, dále pak přechodový pás s elipsově zakřivenými stupni opěrky, vytvářející dojem viničních tratí, které zde byly v době Lucemburků a nakonec v dominantní části bude ponechána stávající
zahrada s původním přirozeným charakterem bez výrazné rekultivace.

Výškově a hmotově je budova rozdělena na dva základní objemy a zároveň funkční části:
- sokl, se standardním městským parterem s komerční částí v úrovni ulice a kancelářskými prostory
v patře, který výškově koresponduje s horní hranou stávajícího náspu
- a na terasovitě odstoupenou pěti patrovou bytovou část.

Obrázek 4 – Pohled od západu

Před sokl je předsazena zavěšená skleněná fasáda, plnící zároveň funkci akustické stěny, která je
v přízemí rozdělená do 3 traktů. V ose je umístěn společný vstup do administrativní a bytové části a dva
komerční prostory. Vše je přístupné ze společného závětří vytvořené v nice parteru. Po stranách se nachází vjezdy do veřejného a bytového parkingu v podzemí. V patře situovaná administrativní část je členěna do fasády vsazenými atrii s mobilní a extenzivní zelení. Horní část čelní skleněné stěny tvoří v
prodloužení zábradlí soukromých bytových střešních zahrad.
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Pěti patrová obytná část je dělena na vnitřní objem s tradiční fasádou, který je odhmotněn po celém obvodu břity vykonzolovaných teras s předsazenými nosnými sloupy. Terasy slouží zároveň jako integrované stínění a vhodně tak minimalizují nechtěné tepelné zisky objektu v letních období. Na střeše je
umístěna technologie a prosklené transparentní vstupy (z bytů umístěných o patro níže) na střešní terasy s extenzivní a mobilní zelení.

Od základu je celý návrh koncipován na hranici standardu nízkoenergetického objektu s využitím materiálu nezatěžujícím životní prostředí. Použitý postup při návrhu tedy nevychází pouze z normových nebo
doporučených hodnot, ale z výrazně komplexnějšího posouzení podle metodiky hodnocení životního
cyklu budov.
V návrhu je zakotvena jasná ambice vytvořit vzorový model stavby, která je od počátku řešena
s vysokou vnitřní i vnější environmentální kvalitou.

Obrázek 5 – Situace navrhovaného areálu
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Funkční využití objektu
Bytová funkce
Návrh uvažuje s výstavbou 28 bytů z nichž 14 je o ploše do 100 m2 a 14 s plochou nad 100 m2. Pro byty
je na úrovni 3. podzemního podlaží navrženy hromadné garáže.
Vstup do objektu je v 2. podzemním podlažím přes vstupní halu s recepcí a listovními schránkami (v
úrovni ul. Holečkové). Samostatné bytové jednotky jsou pak situovány v nadzemních podlažích (přízemí
÷ páté patro). Místnosti umístěné v pátém patře jsou součástí mezonetových bytů s přístupem z patra
čtvrtého. Veškeré navržené byty mají lodžie případně střešní terasy.
Doplňkové funkce k bydlení jsou zajišťovány na úrovni 1. podzemního podlaží, kde jsou umístěné sklepní prostory, na úrovni přízemí, kde jsou rovněž sklepní prostory a dále relaxační zóna s wellnes s finskou, tureckou saunou a bazénem. Na úrovni prvního patra se pak nachází fitness a dětský koutek.
Ukládání předmětů, kočárku, jízdních kol apod. je uvažováno ve sklepních kójích.

Obrázek 6 – Půdorys 2.PP

Funkce služeb
Návrh uvažuje s umístění komerčních ploch ve 2. podzemním podlaží. Jedná se o prodejny a provozovny zajišťující služby. Přesná funkce komerčního podlaží bude upřesněná v pozdějších stupních projektové činnosti. Prostory však nebudou sloužit k prodeji potravin a zboží podléhajícího zkáze. Využití pro-
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storů bude rovněž limitováno možnostmi zásobování. Komerční prostory budou vybaveny příručními
sklady, šatnami a sociálním zařízením pro personál.

Funkce administrativní
Kancelářské prostory jsou navrženy na úrovni 1. podzemního podlaží. Jedná se o čtyři kancelářské prostory, které jsou dispozičně dělené na místnosti pracovní, komunikační koridory a místnosti pro jednání.
Kanceláře mají ze vstupní haly samostatný vstup s výtahem a jsou vybaveny hygienickým zařízením,
sklady, úklidovou komorou a kuchyňkami s denními místnostmi. Šatny jsou řešeny v rámci šatních skříní.
Řešení dopravy v klidu bude u komerčních prostorů zajištěno v garážích na úrovni 2. podzemního podlaží, kde bude zajištěno potřebné množství parkovacích stání pro návštěvníky. Přes tyto garáže bude
zároveň zajišťováno zásobování komerčních ploch osobními automobily třídy maximálně O2. Služby vyžadující zásobování automobily většími nebudou v komerčních prostorech připuštěny.

Dispoziční řešení
Poloha objektu je navržena tak, aby byla dodržena uliční linie a systém předzahrádek. Vstup do objektu
je navržen z chodníku ulice Holečkova schodištěm a přes zádveří do haly (lobby) na úrovni druhého
podzemního podlaží. V hale je umístěn recepční pult s obsluhou, místnost pro umístění domovních
schránek, místnost odpadového hospodářství a jsou odsud přístupné komerční prostory.
Z haly jsou přístupné domovní schodiště vedoucí do bytových nadzemních podlažích a dále samostatné
schodiště administrativního podlaží. Administrativní podlaží se nachází na úrovni prvního podzemního
podlaží. Budou zde umístěny čtyři kancelářské jednotky, které budou vybaveny recepcemi, pracovními
místy, prostory pro jednání a komunikačními koridory.
Na úrovni 1. podzemního podlaží se dále nachází technologická část objektu. Bude zde umístěna vodárna, kotelna, místnost pro řídící jednotku objektu, technologie bazénu a dále sklepy pro bytové jednotky.

Hlavní domovní schodiště pak propojují vstupní halu s třetím podzemním podlažím a dále podlaží s byty.
Ve třetím podzemním podlaží jsou situovány garáže. Od přízemí do čtvrtého patra jsou pak především
bytové jednotky.
Doplňkové funkce k bydlení (bazén, welness, sauny, posilovna, a dětský koutek jsou umístěny na úrovni
přízemí a dále prvního patra.
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Stavební řešení
Konstrukční systém objektu je navržený jako železobetonový monolitický skelet s modulovým rozponem
7,5x8m. Vodorovnou konstrukci tvoří ŽB desky tl. 300mm. Stabilitu objektu zajišťují ztužující jádra schodišť.
Napojení na technickou infrastrukturu a instalační sítě je řešeno napojením na stávající uliční řady v ulici
Holečkova. Veškeré přípojky budou budovány nové ve stávajících trasách. Stávající přípojky budou využívány pouze v průběhu stavby.
Pouliční osvětlení, které se nachází na chodníku před objektem bude odpojeno a před zahájením stavby
demontováno. V průběhu výstavby bude vybudováno nové pouliční osvětlení, které bude součástí
předmětu projektové dokumentace Bytového komplexu Holečkova.

Koncepce řešení technologií
Vytápění:
Vytápění objektu a ohřev teplé vody je navržený kogenerační jednotkou Viessmann Vitobloc GG 50 S
doplněnou o kotle Viessman Vitocrosall 300.
výkony:
Viessmann Vitobloc GG 50 S

topný 82 kW

Viessman

topný 344 kW

Viessman

topný 32 kW

elektrický 50 kW

Navržená kogenerační jednotka splňuje přísné exhalační limity Magistrátu hlavního města Prahy 125mg
/ NOx, 150mg / CO. Navržené kotle jsou v provedení s plynovým hořákem Weishaupt LN (s nízkou hodnotou exhalací).
Výrobce použité kogenerační jednotky může být v dalším stupni změněn. Nesmí však dojít ke zhoršení
exhalací (výrobce musí doložit certifikát o splnění množství NOx a CO v hodnotách shodných nebo lepších než navržené řešení).
V dalším stupni projektové dokumentace se uvažuje, že by energetická koncepce objektu mohla být
rozšířená o solární kolektory pro ohřev teplé vody (cca 200 m2), které by byly umístěné na střeše objektu. Provoz kogenerační jednotky by pak byl pravděpodobně omezen pouze na topnou sezónu.

Elektrická energie:
Z hlediska elektrické energie objektu je systém šetrný k životnímu prostředí především díky napojení celého objektu na „jednotný řídící systém“ což umožní společné sdílení dat jednotlivých regulačních systémů, a tím dojde k možnosti účinné regulace odběru energií.
Dále budou ve svítidlech použity elektronické předřadníky.
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Větrání, chlazení:
Celý objekt (včetně bytů) bude nuceně větrán. Při větrání bude využito zpětného získávání tepla a tím
dojde ke zmenšení tepelných ztrát větráním. Účinnost rekuperace se uvažuje na úrovni 60 %. V dalším
stupni projektových prací může dojít u vybraných zařízení ke zvýšení této účinnosti až na 90 %.
V bytech bude mimo výše uvedená opatření navržen i systém chlazení, který bude v zimních měsících
umožňovat ohřev vnitřního prostoru bytů systémem tepelného čerpadla vzduch-vzduch. Zařízení bude
standardně dodáváno v bytech v posledních podlažích, v ostatních bytech bude volitelné a bude záviset
na budoucím uživateli bytu.

Zásobování vodou, nakládání s dešťovými vodami:
Stávající objekt bude napojen na vodovodní řad a jednotnou kanalizační stoku v ulici Holečkova.
Dešťové vody, jímané na zpevněných plochách a konstrukcích objektu, budou akumulovány v nádrži. Z
nádrže bude voda sloužit pro závlahu zelených střech a pro splachování WC společných prostor (administrativa, komerce). Aby systém však mohl řádně fungovat, uvažuje se, že v období sucha bude vhodně
doplňován z veřejného vodovodu.

Energetická koncepce:
Návrh objektu je koncipovaný tak, aby se jednalo o nízkoenergetický dům se snahou efektivního využití
obnovitelných zdrojů. Vysoký důraz bude kladený na kvalitu a kvantitu tepelné izolace a konstrukční řešení detailů, jehož cílem bude maximální eliminace tepelných mostů. Zateplení se předpokládá minimálně v takové míře, aby byly splněny doporučené hodnoty podle ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov část 2: požadavky, a to včetně započítání vlivu tepelných mostů v konstrukci.

Požadavky na odstranění staveb
V rámci výstavby dojde k demolici stávajícího objektu, stávajících opěrných zdí na příjezdu a u objektem a dalších souvisejících konstrukcí.
Kubatury:
Obestavěný prostor stávajícího (bouraného) objektu - 8 700 m3
Objem vytěžené zeminy pro navrhovaný objekt - 28 950 m3
(včetně teras pro opěrnou stěnu)
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Obrázek 7 – Situace stávajícího stavu s vyznačeným demolovaným objektem

Navrhovaný postup výstavby
Postup demolic a výstavby byl navržena se snahou co nejdéle zachovat jižní opěrnou stěnu a konstrukce a co nejdříve vybudovat ochranné stěny na východní a západní straně, aby mohlo dojít k minimalizaci
negativních dopadů výstavby na okolní obytnou zástavbu.
Vlastní realizace stavby však bude rozdělena na tyto kroky:
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- Odstranění křovin a keřů - mimo vegetační období (pro kácení stromů bude vydáno samostatné povolení v rámci dalšího stupně projektové dokumentace)
- Západní a východní opěrné stěny - pro umožnění realizace stavební základové jámy. Na tyto zdi se po
jejich realizaci provedou i ochranné dočasné zástěny pro odstínění vlivu stavby na okolní obytné objekty. Zástěny budou z OSB desek a budou sloužit především jako protihluková a protiprachová bariera.
- Demolice stávajícího objektu.
- Demolice severní (dočasné nebo trvalé) opěrné stěny- Výkop stavební jámy - po realizaci na úroveň ulice Holečkova.
- Demolice jižní opěrné zďi a dokončení stavební jámy.
- Vlastní kompletní výstavba navrhovaného objektu v jedné etapě.

B.I.7 P Ř E D P O K L Á D A N Ý

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A

JEHO DOKONČENÍ
Termín zahájení stavby .................................…….........

08 / 2008

Termín dokončení stavby ...............................…..........…

10 / 2009

B.I.8 V Ý Č E T
DOTČENÝCH
ÚZEMNĚ

Obrázek 8 – Umístění areálu vzhledem k městským
částem Prahy

SAMOSPRÁVNÝC
H CELKŮ
Výstavba bude provedena
na území MČ Prahy 5 k.ú.
Smíchov. Hradčany jsou
vzdáleny přes 500 m severním směrem a
k.ú.Košíře přes 300 m západním směrem.
Vzhledem k charakteru
objektu, vzdálenosti
ostatních MČ a, rozsahu jeho vlivů na okolí nebudou žádné další samosprávné celky přímo výstavbou a
provozem areálu dotčeny.
Hranice s Prahou 2 prochází ulicí Myslíkovou cca 220 m jižním směrem.
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Z Á M Ě R U D L E Z Á K O N A Č .100/2001

SB.

Posuzovaný objekt má rozsah zastavěné plochy 2 403 m2, administrativní a prodejní plochy o velikosti
1 478 m2, celkem je navrženo 76 parkovacích míst a v objektu bude umístěna plynová kotelna
s celkovým výkonem cca 450 kW + 50 kW elektrický kotel.
Záměr nespadá do kategorie I (dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb.)
Tato akce spadá do podlimitní hodnoty záměrů č.3.1. a č.10.6. kategorie II, tzn. spadá do záměru
č.10.15 kategorie II.

B.I.10. V Ý Č E T

NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE

§10

ODST.

4

A

SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT
V rámci projektové přípravy stavby se počítá s vydáním těchto povolení, které bude vydávat OV MČ
Prahy 5 –
rozhodnutí o umístění stavby
povolení kácení zeleně
povolení demolic
stavební povolení objektu

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1 P Ů D A
Popis pozemků
Výstavba bude realizována prakticky na 5-ti pozemcích (viz kap. B.I.3) z nichž dva – jeden okolo severní
strany a části bočních stran dnešního objektu a druhý severně od objektu jsou zahrady, které patří do
ZPF. Výstavbou budou oba tyto pozemky dotčeny a dojde k záboru ZPF.
Stavba bude vyžadovat trvalé odnětí zemědělské půdy na pozemcích parc.č. 3386/1a 3386/2 v k.ú.
Smíchov 729051.
Výměra pozemku parc.č.3386/1....1050 m2.
Stávající kultura

BPEJ 22644.

Plocha předpokládaného záboru zemědělské půdy (ZPF)....820 m2

Výměra pozemku parc.č.3386/2....2528 m2.
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BPEJ 22644.

Plocha předpokládaného záboru zemědělské půdy (ZPF)....249 m2
Záměrem je dotčen ZPF na pozemcích p.č. 3386/1 a p.č. 3386/2 s kódem BPEJ 2.26.44 (třída ochrany
obou pozemků „V“), který představuje středně hluboké, skeletovité hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jim podobných horninách; středně těžké, výjimečně
těžší, obvykle štěrkovité, s dobrými vláhovými poměry až převlhčením na mírném svahu v klimatickém
regionu T2, tj. teplém, mírně suchém.
Podle metodického pokynu MŽP č.j. OOLP/1067/96 z 01.10.1996 je tato půda zařazena do V. třídy
ochrany. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále jen
"BPEJ"), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o
zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí.
Investor bude žádat o vynětí ze ZPF..

Vstupem stavby nejsou zasaženy pozemky určené k plnění funkcí lesa a posuzovaný záměr nezasahuje
ani do „ochranného“ pásma lesa
(50 m od lesa).

Geomorfologické

Obrázek 9 – Schéma regionálního
geomorfologického členění Prahy

poměry
Podle regionálního geomorfologického členění reliéfu ČSR (B.
Balatka a kol., 1973) leží zájmové
území na Hostivické tabuli, která
je součástí podcelku Kladenské
tabule a celku Pražské plošiny.
Reliéf tvoří členitá pahorkatina
v povodí Vltavy na cenomanských
a spodnoturonských slepencích,
pískovcích, jílovcích a spongilitech, staropaleozoických břidlicích a drobách s buližníky a spility. Reliéf je rozčleněný, erozně denudační s neogenními plošinami, s epigeicky založenou údolní sítí, na východě s hluboce zaříznutými údolími
odkrývajícími křídové podloží. Místy se vyskytují svědecké plošiny a strukturní hřbety a suky, sprašové
pokryvy a závěje. Zařazení v regionálním geomorfologickém členění reliéfu ČR lze znázornit následovně:
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Provincie: ČESKÁ VYSOČINA
Soustava (subprovincie) V Poberounská subprovincie
Podsoustava (oblast) VA Brdská oblast
Celek VA-2 Pražská plošina
Podcelek VA-2B Kladenská tabule
Okrsek VA-2B-a Hostivická tabule

Inženýrsko-geologické hodnocení
Geologické poměry
Z hlediska regionálně geologického přísluší zájmové území severnímu křídlu synklinoria barrandienského spodního paleozoika, zastoupenému horninami řazenými zde k vrstvám dobrotivským. Dle archivních
údajů lze očekávat, že vrstvy dobrotivské jsou v prostoru zájmového území uloženy k JV až Z, se sklonem cca 30°. Vlivem detailního provrásnění či tektonických poruch (a to jak podélných, tak i příčných)
však zde mohou (resp. budou) existovat i výjimky. Již zde je třeba upozornit na skutečnost, že horniny
vrstev dobrotivských jsou (stejně jako ostatní ordovické horniny) náchylné na sjíždění po vrstevních plochách nebo podél puklin.

SKALNÍ PODLOŽÍ: je v prostoru zájmového území tvořeno vrstvami dobrotivskými, zde pak jejich břidličnou facií (tzv. facií jílovitých břidlic). Jedná se vcelku o monotónní souvrství jílovitých až prachovitých
břidlic, v nezvětralém stavu tmavě šedé až černošedé barvy, často hustě slídnatých a obsahujících
zpravidla i četné drobné pelitické konkrece (cca 2-5 cm). Uvedené břidlice jsou dobře vrstevnaté, mocnost jednotlivých vrstev u nezvětralých břidlic se pohybuje od 5 do 20 cm, tzn. že převažuje vrstevnatost
tence až tlustě deskovitá, jen ojediněle až tence lavicovitá. Podle porušení převažuje hornina silně a
středně rozpukaná, ojediněle i málo rozpukaná (v místech případných tektonických poruch pak lze horninu klasifikovat jako silně puklinatou, tektonicky rozdrcenou, s četnými ohlazy – takovéto horniny však
nebyly průzkumnými pracemi zastiženy). Dle stupně zvětrání mají břidlice střípkovitý, drobně roubkovitý
až kusovitý rozpad. Poměrně mocná a často až výrazně nestejnoměrná je hloubka jejich zvětrání. Nejsvrchnější vrstva tohoto předkvartérního podkladu je zpravidla do značné míry postižena zvětrávacími
procesy (možná je přítomnost i tzv. mrazových klínů). Tuto zónu lze označit místy až jako horniny zcela
zvětralé (eluviálně rozložené), místy až charakteru jílovité zeminy, převážně pevné konzistence,
s variabilním obsahem úlomků méně alternované horniny (uvedená zóna zvětrávání zde však zpravidla,
vzhledem k morfologii území, neobsahuje výraznější mocnosti).
Směrem do hloubky pak intenzita chemického větrání (i tektonického porušení) pozvolna vyznívá a břidlice postupně (a vcelku plynule, tj. bez výraznějších přechodů) nabývají charakteru zvětralých resp. mírně zvětralých hornin.
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Horniny skalního podloží byly v prostoru zájmového území zastiženy (i v závislosti na morfologii území)
v hloubce cca 0,6 – 3,0 m p.t. Dle archivních údajů bylo možné v jihozápadní části (resp. při jihozápadním okraji) zájmového území očekávat i přítomnost jílovitých břidlic vrstev libeňských (jejichž styk
s vrstvami dobrotivskými by byl zde velmi pravděpodobně tektonický ve směru SZ-JV). Tyto horniny (jílovité břidlice vrstev libeňských) však nebyly provedenými průzkumnými pracemi zastiženy

POKRYVNÉ ÚTVARY: Celková mocnost pokryvných útvarů v prostoru zájmového území zpravidla přesahuje cca 1-2 m, jen ojediněle pak dosahuje cca 3m. Pokryvné útvary jsou tvořeny eolickodeluviálními
sedimenty, deluviální sedimenty a recentními navážkami(včetně přemístění humózních hlín.
Eolickodeluviální sedimenty charakteru přemístěných sprašových hlín byly provedenými průzkumnými
pracemi zastiženy pouze při východním okraji zájmového území, a to v podloží deluviálních sedimentů a
v mocnosti cca 1m. Jedná se zde o hlíny prachovité, jemně písčité, hnědošedé barvy, tuhé až pevné
konzistence, s hojnými drobnými střípky břidlic (úlomky velikosti do 2cm, cca 40-50%), místy s Ca záteky.
Deluviální sedimenty tvoří v zájmovém území zpravidla nejen bazální polohu pokryvných útvarů, ale jsou
zde i dominantním pokryvným útvarem, jejich mocnost však nepřesahuje cca 1-2 m. Genezi deluviálních
sedimentů lze přisoudit především soliflukčním pochodům v pleistocénu a dešťovém ronu. Deluviální
sedimenty, zastižené v prostoru zájmového území mají charakter hlíny prachovitojílovité, jemně písčité,
až prachovitopísčité, hnědošedé až šedohnědé barvy, tuhé, převážně však pevné konzistence,
s drobnými, v jižní části území pak hojnými, střípky a drobnými úlomky břidlic i s ojedinělými valounky, či
v polohách s úlomky křemenců.
Svrchu je zájmové území překryto polohou recentních navážek, které mají v tzv. jižní části zájmového
území větší mocnost (cca až 1,3 m) než ve zbývajících částech území (kde mocnost nepřesahuje cca
0,6 m). Recentní navážky (včetně přemístěných humózních hlín) je zde možné charakterizovat jako navážky zpravidla hlinité až kamenitohlinité, středně ulehlé až ulehlé a přirozeně vlhké. Jedná se převážně
o jílovitoprachovité a prachovitopísčité hlíny s variabilní příměsí úlomků hornin a variabilním podílem cizorodé příměsi.

Hydrogeologické poměry
Režim podzemní vody je v prostoru zájmového území výrazně ovlivněn jeho celkovou geologickou stavbou. Hydrogeologické poměry jsou závislé především na propustnosti horninového prostředí, morfologii
terénu a velikosti zdroje podzemní vody (infiltrační oblasti). Hlavním zdrojem podzemní vody jsou zde
především atmosférické srážky.
Provedenými průzkumnými pracemi ani archivními průzkumnými pracemi provedenými v prostoru zájmového území nebyla podzemní voda zastižena. Je zde sice možné očekávat horizont podzemní vody,
a to kolektor zvětralinového pásma ordovických břidlic, avšak tento je mimo dosah provedených průzkumných prací. Pro komplex spodnopalezoických hornin je charakteristický značný nedostatek podzemních vod, podmíněný nepříznivým (z hydrogeologického hlediska) litologickým typem hornin. Kolek_______________________________________________________________________________________
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tor sedimentární formace v zájmovém území je prakticky bez průlinového propustnosti, se slabě napjatou hladinou a jeho ustálenou vydatnost lze očekávat na úrovni setin až desetin l/s-1. Tuto zvodeň lze
považovat až za spojitou s tím, že vykazuje znaky kvartérních zvodní (tj. závislost na srážkovém faktoru
a proudění ve směru konfigurace terénu). Směr proudění podzemní vody je generálně konformní
s povrchem terénu, a to směrem k místní erozní bázi (Motolskému potoku), tj. směrem k J resp. JJV. Dle
archivních údajů je zde však velmi pravděpodobně možné očekávat i až výrazný drenážní účinek vlivem
výstavby tunelu (SAT), jenž představuje v blízkém okolí zájmového území zónu drenáže (resp. dílčí
erozní bázi). Lze proto oprávněně předpokládat, že v prostoru zájmového území (resp. jeho okolí) došlo
k až výraznému zaklesnutí (cca až o 10 m) hladiny podzemní vody vlivem drénování skalního masivu tělesem tunelu (SAT). Dle archivních údajů byla původní hladina podzemní vody (výše uvedeného kolektoru) v hloubce cca 6-8 m p.t.
Dále je zde však třeba upozornit na pravděpodobnou přítomnost, v přímé závislosti na atmosférických
srážkách, občasné freatické zvodně v prostředí nad bází pokryvných útvarů (uvedená zvodeň zde však
má prakticky vždy pouze charakter zvýšené zemní vlhkosti).

Radon
Radonový index pozemku byl na základě průzkumu, vypracovaném v květnu 2005 RNDr. Renátou Vatrasovou, stanovený na nízký. Realizace stavby nevyžaduje ochranná opatření objektu proti pronikání
radonu z podloží ve smyslu normy ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“.

Ochranná pásma
V řešeném území se nenachází žádná ochranná pásma zvláště chráněných území (ve smyslu §12, §13
a § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny).
Jediná ochranná pásma v prostoru výstavby jsou ochranná pásma inženýrských sítí, která procházejí
ulicí Holečkovou.

B.II.2. V O D A
V současné době je areál zásobován vodou ze stávající vodovodní přípojky, která je napojena na venkovní vodovodní řad DN 150 L ( 1996 ) vedený v ulici Holečkova. Stav této vodovodní přípojky bude
prověřen a v případě, že by nevyhovovala potřebám nové výstavby, byla by vysazena odbočka nová,
pomocí navrtávacího pasu.

Tabulka 4 – Bilance spotřeby vody
spotřebitel

Byty
Administrativa+obchody

množství

94
100

jednotka

osob
zaměst.

jednotková
spotřeba

celková spotřeba

( l/os den)

( l / den )

180,00
60,00

16 920,00
6 000,00

celková
spotřeba
(l/s)

0,20
0,07
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množství

jednotka

Bazén
80 návštěvník
průměrná denní spotřeba - Qp =
maximální denní spotřeba (kd) - Qdmax =
maximální hodinová spotřeba - Qhmax (l/hod) =

jednotková
spotřeba

celková spotřeba

90,00

7 200,00
30 120,00
39 433,09
3 080,50

roční spotřeba pitné vody (m3/rok)

B.II.3. O S T A T N Í

celková
spotřeba

0,08
0,35
0,46
0,86
10 333,80

SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

Zásobování teplem
Tepelná energie objektu bude zajišťována kogeneračním plynovým motorem o celkovém instalovaném
topném výkonu cca 82 kW a elektrickém výkonu 50 kW v kombinaci s kondenzačními kotli o výkonu
344 kW s plynovým hořákem Weishaupt v provedení LN. Motor bude zároveň zajišťovat ohřev teplé
užitkové vody.
Kogenerační jednotka bude použita s řízeným trojcestným katalyzátorem pro velmi nízký obsah emisí
maximálně na hodnotách 125 mg/m3n NOx a 150 mg/m3n CO. Navržená jednotka je Vitobloc GG 50 S s
plynovým motorem MAN E se synchronním generátorem elektrického proudu k paralelnímu provozu s
el. sítí. Teplotní topný spád 90/70 °C.
TEPELNÁ BILANCE OBJEKTU - Tepelné ztráty jsou stanoveny pro výpočtovou oblastní venkovní
teplotu –13°C obálkovou metodou ve smyslu ČSN 730540. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí budou plně vyhovovat ČSN 730540 část 2 – Požadavky z 04.2007

Tabulka 5 –Tepelná bilance objektu:
Vytápění ……………………..…

180 kW

Vzduchotechnika ………..…….

164 kW

Ohřev TUV …………………....

98 kW

Bazén …………………………..

32 kW

Tabulka 6 –Bilance roční spotřeby tepla
Spotřeba tepla

TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU
VZDUCHOTECHNIKA
OHŘEV TEPLÉ VODY
BAZÉN
Celkem

Q
Q
kW
kWh/den
180
3 577*
164
3 259*
98
523
32
427
474
7 786*

Q
kWh/rok
390 000
368 300
191 022
155 855
1 105 177

Zemní plyn
m3/rok
40 425
38 176
19 801
16 156
114 558
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Spotřeba tepla
Q
Q
kW
kWh/den
*- Platí pro nepřerušované vytápění typický zimní den
Plynová kogenerační jednotka
Plynová kotelna
min
Plynová kotelna
max.
Max. potřeba plynu
max.
Potřeba elektrického proudu

Q
kWh/rok

Zemní plyn
m3/rok

19,2 m3/h
3,4 m3/h
37,0 m3/h
56,2 m3/h
10 kW

Zásobování elektrickou energií
Silnoproudé rozvody
Objekt bude především zásobován z distribuční sítě PRE, respektive PREdi, a.s. Dále bude využito alternativního zdroje elektrické energie, a to kogenerační jednotky s trvalým příspěvkem 50 kW. Tento příspěvek bude využit pro trvalé odběry, zejména ve společných prostorách objektu.
Objekt lze rozdělit na tři zóny – společné prostory, včetně podzemních garáží, komerční prostory a bytové jednotky. Měření elektrické energie bude samostatné fakturační pro společné prostory, komerční prostory a jednotlivé bytové jednotky.

Předpokládané odběry:
1. Garáže a spol. prostory:
2. Komerční plochy:

3520 m2 x 50W/ m2 = 176 kW, soudobost 0,25,

Pp = 44,00 kW

1620 m2 x 75W/ m2 = 121,5 kW, soudobost 0,55,

Pp = 66,82 kW

28 x 11 kW = 308 kW, soudobost 0,35,

Pp = 107,80 kW

3. 28 bytových jednotek:

Celkový odběr objektu: 220 kW, pokrytí alternativním zdrojem: 50 kW
Celková dodávka z distribuční sítě: 170 kw

Slaboproudé rozvody
Požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení - kapacita ze sítě elektronických komunikací (SEK)

Předpokládané množství přímých telefonních linek:
1. Garáže a spol. prostory:

3 (výtahy)

2. Komerční plochy:

15 (10 přímých a 5 pro ATÚ)

3. 28 bytových jednotek:

56 (2 přímé linky pro byt)

Dále předpokládáme připojení internetu a kabelové televize.
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Plyn
Objekt bude zásobován plynem ze stávající STL plynovodní přípojky TPE 32,která je přivedena na hranici pozemku a ukončena v kiosku hlavním uzávěrem DN 25.Přípojka je napojena na stávající STL plynovodní řad TPE 110 ( 1993), který je veden souběžně
s pozemkem v ulici Holečkova.

Spotřeba plynu - platí pro nepřerušované vytápění typický zimní den:
19,2 m3/hod

plynová kogenerační jednotka
plynová kotelna

min.

3,4 m3/hod
max. 37,0 m3/hod

plynová kotelna

56,2 m3/hod

maximální spotřeba plynu

Roční spotřeba zemního plynu:
tepelná ztráta objektu

40.425 m3/rok

vzduchotechnika

38.176 m3/rok

ohřev teplé užitkové vody

19.801 m3/rok

bazén

16.156 m3/rok

Celkem:

114.558 m3/rok

B.II.4. N Á R O K Y

NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Doprava
Organizace dopravy
Dnešní příjezd do objektu je zajištěn z ul. Holečkové. Toto řešení je zachováno i při návrhu nového objektu. Do objektu jsou navrženy dva dvoupruhové vjezdy z ulice Holečkova, které slouží pro vjezd osobních automobilů do podzemních garáží. Vjezdy jsou řešeny se zabráněním levého odbočení středovým
dělícím pásem (viz. dopravní řešení). Garáže jsou navrženy pro automobily třídy O2 a budou rovněž
sloužit pro zásobování komerčních a administrativních prostorů.
Převážně pro obyvatele bytů budou sloužit garáže na úrovni 3. podzemního podlaží. Pro vjezd do garáží
bude používán vjezd na západní straně objektu, který je téměř v rovině s úrovní komunikace Holečkova.
Uvnitř objektu se pak nachází dvoupruhová rampa po které bude provoz v obou směrech. Rampa je navržena s podélným sklonem 14% v rovné části a 13% v oblouku. Je zde umístěno 53 parkovacích stání
z nichž 3 jsou navrženy pro osoby s omezenou schopností pohybu. Stání, která jsou umístěna v řadě za
sebou jsou určená jako stání v rámci jedné bytové jednotky. Vjezd do garáží bude chráněn přístupovým
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systémem a bude opatřen rolovací mříží s dveřmi pro zajištění úniku osob. Světlá výška garáže je 2,4m.
Podchodná a průjezdná výška bude z důvodů možnosti vedení instalací stanovena minimálně na 2,1m.
Na úrovni 2. podzemního podlaží jsou navrženy garáže, které

Obrázek 10 – Schéma dopravní sítě v okolí objektu

budou sloužit převážně pro administrativu a komerční plochy
(včetně zásobování). Je zde
umístěno 23 stání z nichž 2 jsou
navrženy pro osoby s omezenou schopností pohybu. Vjezd
do garáží bude chráněn přístupovým systémem a bude opatřen rolovací mříží s dveřmi pro
zajištění úniku osob. Světlá
výška garáží je 2,8m. Podchodná a průjezdná výška bude z
důvodů možnosti vedení instalací stanovena minimálně na
2,1m.

Bilance dopravy v klidu
Pro potřeby posouzení této akce byly od UDI zakoupeny údaje
o dopravních intenzitách v ulici Holečkově, včetně velikost a rozvržení dopravních vztahů vyvolaných
připravovaným objektem Holečkova 26.
.Na základě předpokládané funkční náplni poskytnuté zadavatelem byly vygenerovány jízdy osobních
vozidel (viz tabulka). Zásobování objektu se předpokládá pouze vozidly typu dodávka, jejichž počet je již
zahrnut v celkovém objemu 135 vozidel.

Tabulka 7 – Bilance dopravy vyvolané navrženým objektem
Navržený rozsah funkcí

Počet
jednotek

Navrhovaný počet
parkovacích stání

Počet jízd osobních
vozidel
v jednom směru

Bydlení

28 bytů

46

36

Administrativa

898 m2

15,4

27

Nákupní centrum

589 m2

10,1

72

71,5
+ 5% pro osoby s omez. pohybem

135

Celkem
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Dopravně inženýrské údaje – vliv provozu areálu
Dopravně inženýrské údaje o intenzitách dopravy na komunikacích byly stanoveny UDI Praha pro rok
2006, návrhové období dle ÚPn a rok 2015. Výpis intenzit je uveden v následující tabulce.

Tabulka 8 – Dopravní intenzity v ul. Holečkové bez areálu
Uvedené údaje vyjadřují obousměrný počet všech / pomalých / těžkých vozidel za 24
hodin průměrného pracovního dne.
Komunikace

Intenzity automobilové dopravy (0 – 24 h)

(úsek)
Holečkova:
(Zapova – Švédská)

rok 2006

návrhové období ÚPn

20000 / 440 / 90

22500 / 320 / 50

výhled

2015

24500 / 300 / 40

V současné době uvedeným úsekem projíždí za den obousměrně 260 autobusových
spojů PID.
Provoz areálu vyvolá 135 jednosměrných pohybů osobních aut v ulici. Dle UDI pojede cca 47 % aut od
areálu po dokončení výstavby východním směrem, ve výhledu se tento poměr zmenší na cca 28 %. největší přitížení bude tedy

Tabulka 9 – Přitížení ul. Holečkové vlivem provozu areálu
Holečkova od areálu na

rok 2006

návrhové období ÚPn

výhled 2015

východ

0,63%

0,46%

0,31%

západ

0,72%

0,74%

0,79%

Z tabulky je patrné, že vliv areálu na intenzitu dopravy je velmi malý, prakticky zanedbatelný, protože se
pohybuje u meze přesnosti stanovení dopravních intenzit.

Doprava při výstavbě areálu
Největší intenzity staveništní doprav budou v období výkopových prací. Při trvání výkopů 3 měsíce toto
množství představuje odvoz 60 TN denně, t.j. celkem 120 jízd. Při desetihodinové směně pak 12 jízd za
hodinu.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. O V Z D U Š Í
Podrobně je tato problematiky zpracována v příloze H.4.
Návrh objektu je koncipovaný tak, aby se jednalo o nízkoenergetický dům se snahou efektivního vyžití
obnovitelných zdrojů. Vysoký důraz bude kladený na kvalitu a kvantitu tepelné izolace a konstrukční řešení detailů jehož cílem bude maximální eliminace tepelných mostů. Zateplení se předpokládá minimálně v takové míře, aby byly splněny doporučené hodnoty podle ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov část 2: požadavky a to včetně započítání vlivu tepelných mostů v konstrukci. Toto řešení umožňuje poměrně úsporný návrh vytápění, které je navrženo kombinované. Vytápění objektu a ohřev teplé vody je
navržený kogenerační jednotkou Viessmann Vitobloc GG 50 S doplněnou o kotle Viessman Vitocrosall
300.

Tabulka 10 – Vytápění – přehled emisí
ZDROJ

výkon

Spotřeba paliva

emise

NOx

emise

CO

kW

3

m /h

3

m /r

g/s

kg/r

g/s

kg/r

kotle

376

37,0

54332

0,00532

28,1

0,00209

11,0

kogenerace

173

19,2

60226

0,00877

99,0

0,01052

118,8

*) tepelný příkon v palivu
**) dle ročního využití – zde použit horní odhad
V objektu bude celkem 76 stání pro bydlení, administrativu a obchod. Stání budou v podzemních garážích větraných nuceně nad střechu objektu.

Tabulka 11 – Počty stání a emise
objekt

počet
stání

jízd/den
jednosměrně.

emise NOx

72

135

emise benzen

benzo(a)
pyren

[g/s]
OZ
Holečkova

emise CO

[kg/r] [g/s]

0,00092 8,1

[kg/r] [g/s]

0,00350 31,0

[kg/r] [mg/r]

0,00005 0,43

1,9

Plošné zdroje znečištění ovzduší, jako skládky prašných surovin, trvalé stavební práce a pod., v rámci
provozu OZ Holečkova nebudou žádné.
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Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava. Vjezd do souboru bude ze severní
strany ulice Holečkovy. Rozpad zdrojové a cílové dopravy dle podkladu ÚDI je uveden v tabulkách
P1 této studie. Na takto zatížené komunikace je zpracována tato studie.

B.III.2. O D P A D N Í

VODY

Odvodnění objektu je řešeno oddílnou kanalizací – prakticky se bude jednat o modifikovanou kanalizaci,
protože do kanalizace odvádějící splašky bude zaústěn i přepad z retenční nádrže dešťových vod, přepad ze zelených střech, popř. cestiček. Tyto odpadní vody budou samostatně svedeny do dvou stávajících kanalizačních přípojek, které jsou napojeny na jednotnou kanalizační stoku 600/1000 vedenou v
ulici Holečkova. Tyto dvě přípojky byly prohlédnuty kamerou a bylo zjištěno, že jsou v nevyhovujícím
stavu. Z tohoto důvodu je navržena výměna potrubí kanalizačních přípojek pomocí tuneláže.
Dešťové odpadní vody ze střech objektu a přilehlých zpevněných ploch budou též samostatně svedeny
do nové zásobní jímky dešťové vody o obsahu cca 30 m3, která bude umístěna na úrovni druhého podzemního podlaží. Pojistný přepad z této nádrže bude napojen do splaškové kanalizace v objektu. Dešťové odpadní vody budou využity ve vegetačním období na zálivku zeleně a v administrativní části objektu na splachování WC. Z tohoto důvodu bude u zásobní nádrže umístěna automatická tlaková stanice, která bude tuto vodu čerpat do samostatného rozvodu. Do zásobní nádrže bude přivedena přípojka
pitné vody pro doplňování, pro případ suchého období. V zásobní nádrži se bude udržovat minimální
obsah vody pro splachování a zálivku.

Tabulka 12 – Bilance splaškových odpadních vod
Producent

množství

jednotka

jednotková
produkce
( l/os den)

Byty
94 osob
Administrativa+obchody
100 zaměst.
Bazén
80 návštěvník
průměrná denní produkce - Qp =
maximální hodinový průtok splašků - Qhmax (l/hod)
roční produkce splaškových vod Qr (m3/rok) =
počet EO (pro bilanci produkce)
roční produkce BSK5 roční produkce NL roční produkce CHSK -

230
80
90

celková produkce
( l / den )

21 620,00
8 000,00
7 200,00
36 820,00
6 257,33

celková
produkce
(l/s)

0,25
0,09
0,08
0,43
1,74

12 559,30
245 EO
4 521,35 kg/rok
4 605,08 kg/rok
1 004,74 kg/rok

Kanalizace dešťová
Pro potřeby tohoto posouzení se počítá s tím, že pro technologické účely bude využívána voda ze
střech. Použití vody ze zelených střech je problematické vzhledem k její kontaminaci při průchodu zem_______________________________________________________________________________________
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ním profilem, obdobný problém je i při využití vody z cestiček. V těchto případech by bylo nutno navrhnout specielní dočištění těchto vod. Detailní posouzení a návrh ploch odvodňovaných pro technologickou vodu se navrhuje provést v následujícím stupni PD po definitivním upřesnění rozsahu a druhů ploch
a možností jejich využití v objektu. Zvýšením ploch se dosáhne příznivějšího (většího) využití dešťových
vod, proto následující hodnocení je na straně bezpečnosti. Po tomto přepočtu bude také definitivně vybilancováno optimální velikost retenční nádrže, není předpoklad, že by mohlo dojít k maximálnímu zvětšení z navrhovaných 30 m3 na 40 m3.
Při využití dešťových vod pro technologické účely nelze zcela vyloučit (při extrémních deštích kombinovaných s menšími odběry technologických vod) před dešťových vod do kanalizace. Velikost tohoto přepadu je stanovena na 10 % přítoku (viz koeficient odtoku ze střechy místo 0,9 je 0,09).

Tabulka 13 – Stávající odtok dešťových vod z plochy hodnoceného areálu
Druh povrchu

Střechy a zpevnen. plochy
Zeleň na rostlém terénu
Celkem

plocha (ha)

odtok. koef.

F- reduk. (ha)

odtok (l/s)

0,2041
0,3414
0,5455

0,88
0,15
0,42

0,180
0,051
0,231

36,82
10,50
47,32

3

odtok (m /rok)

916,00
261,17
1 177,17

Tabulka 14 – Návrhový odtok dešťových vod z hodnoceného areálu
Druh povrchu

Zastavěná plocha-střechy bez zeleně
Vjezdy, chodníky, terasy
Zeleň na střechách- >30 cm
Zeleň na střechách- >200 cm
Zeleň na rostlém terénu
Celkem

plocha (ha)

odtok. koef.

F- reduk. (ha)

odtok (l/s)

0,09
0,80
0,02
0,05
0,15
0,14

0,011
0,019
0,002
0,001
0,040
0,073

2,28
3,82
0,42
0,15
8,27
14,94

0,1237
0,0233
0,102
0,0146
0,2689
0,5325

3

odtok (m /rok)

56,78
95,06
10,40
3,72
205,71
371,68

Pozn. Roční množství srážek je počítáno z celoroční srážky 510 mm/rok, protože dešťové vody jsou odváděny do
jednotné kanalizace je počítáno s intenzitou 205 l/s ha.
Při realizaci uvedeného hospodaření s dešťovými vodami dojde ke snížení stávajícího odtoku dešťových
vod z areálu o téměř 70 %, v návrhovém odtoku to činí 32 l/s a v celoroční bilanci 805 m3/rok.

B.III.3. O D P A D Y
Pro nakládání s odpady platí zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
který byl nově novelizován zákonem 188/2004 Sb. Odpady lze rozdělit podle období vzniku na dočasné,
vznikající při vlastní výstavbě areálu, trvalé, které budou v areálu produkovány při jeho provozu a odpady vznikající při případné likvidaci navrhovaného areálu.

Odpady vznikající při výstavbě areálu
Na stavbě se vyskytnou hlavně tyto druhy stavebních odpadů: zemina, směsný stavební odpad, obaly
atp. S odpadem, vzniklým při stavebních pracích, bude naloženo v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o
odpadech, jeho prováděcích předpisů a v souladu s §11 vyhlášky hl. m. Prahy č. 21/2005 Sb. Zemina
bude ihned po vytěžení odvážena na deponii. Ostatní odpad bude ukládán do kontejnerů umístěných v
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rámci stavby, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo únikem odpadů. Odpady
budou předány oprávněným osobám, dopravní prostředky budou mít ložnou plochu zakrytou.
Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti.
Obestavěný prostor stávajícího (bouraného) objektu

8 700 m3

Objem demolic včetně opěrných zdí

cca 1 000 m3

Objem vytěžené zeminy pro navrhovaný objekt
28 950 m3

(včetně teras po opěrnou stěnu)

Tabulka 15 - Tabulka hlavních druhů odpadů při výstavbě
Katalogové
číslo

Název odpadu

Kategorie

Způsob
nakládání
s odpadem
recyklace nebo
skládka
skládka

Beton (železobeton)

17 01 01

O

Směsi nebo oddělené frakce
betonu, cihel a keram. výrobků
Dřevo

17 01 07

O

17 02 01

O

17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 07
17 05 04
17 05 06
17 03 01
17 04 10

O
O
O
O
O
N
N

spalovna nebo
skládka
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace
recyklace
skládka
skládka NO
skládka NO

17 04 11
17 06 03

O
N

recyklace
skládka NO

17 06 04
17 09 04

O
O

skládka
skládka

15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 10

O
O
O
N

15 02 02

N

recyklace
recyklace
spalovna
spalovna NO
nebo skládka
NO
spalovna NO

20 03 01

O

Sklo
Plasty
Železo a ocel
Směsné kovy
Zemina a kamení
Vytěžená hlušina
Asfaltové směsi obsahující dehet
Kabely obsahující ropné látky,
uhelný dehet
Kabely ostatní
Izolační materiály, které jsou nebo
obsahují nebezpečné látky
Izolační materiály ostatní
Směsné stavební a demoliční
odpady ostatní
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační
materiály, ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami
Směsný komunální odpad
(odpad podobný komunálnímu)

spalovna KO
nebo skládka

V žádném případě nesmí být odpady spalovány na staveništi nebo v jeho okolí.
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Odpady vznikající při provozu areálu
Během užívání stavby budou převážně vznikat komunální odpady, a to směsný komunální odpad, plasty, papír, sklo, objemný odpad, biologický odpad a v menší míře také nebezpečný odpad (baterie, nepoužitá léčiva, barvy...). Stání sběrných nádob na směsný a tříděný odpad je řešen v místnosti k tomuto
účelu určené. Místnost bude řádně větrána a vstup bude vybaven zdvojenými dveřmi vytvářejícími filtr.
Pro minimalizaci objemu odpadu bude místnost vybavena lisem. Lisování odpadu bude zajišťovat služba
objektu.
Odvoz odpadu budou zajišťovat Pražské služby, a.s. V okamžiku odvozu budou nádoby přistaveny pravidelnou službou objektu na k tomuto účelu vyčleněném prostoru na pozemku investora. Po vyprázdnění
nádob budou tyto odvezeny zpět do budovy. Předpokládá se vyvážení odpadu dvakrát do týdne.
Likvidace komunálního odpadu z bytů je zajišťováno schozy na odpad vedoucími z podest jednotlivých
schodišť do místností určených na uskladnění nádob na odpad, kde je navrženo umístění 7 ks nádob o
objemu 1 100 l.

Tabulka 16 - Tabulka dalších druhů odpadů při provozu (hlavně z komerčních
prostor)
Kód
20 03 01
20 01 01
20 01 39
20 01 02
16 01 17
16 01 18
20 01 38
20 02 01
19 08 10
20 01 21
20 03 03
20 03 07
08 03 18
O = obyčejný, N = nebezpečný

Druh odpadu
Směsný komunální odpad
Papír a lepenka
Plasty
Sklo
Železné kovy
Neželezné kovy
Dřevo
Biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně
Směs tuků a olejů z odlučovačů
Zářivka a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti
Uliční smetky
Objemný odpad
Odpadní tiskařský toner

Kategorie
O
O
O
O
O
O
O
O
N
N
O
O
O

Odpady vznikající při likvidaci areálu
Druhy odpadů budou poplatné skutečnému rozsahu případných změn v areálu, proto je lze dnes jen
velmi těžko specifikovat. V každém případě půjde o druhy odpadů, které se budou vyskytovat v průběhu
navrhované výstavby a při provozu areálu. Nežádoucí vznik dalších druhů odpadů, zvláště odpadů kategorie nebezpečné, bude automaticky kontrolováno při povolování případných nových aktivit.
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B.III.4. H L U K
Hluk ze stavební činnosti
V rámci hlukové studie bylo provedeno podrobné posouzení vlivu výstavby na akustickou situaci v okolí
stavby. V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené hodnoty, které vycházejí z předpokladů postupu
výstavby a požadavků uvedených v hlukové studii, které jsou zároveň začleněny do návrhu opatření.

Tabulka 17 - Srovnání výsledků výpočtů s limitními hodnotami - venkovní stavební
hluk
Posuzovaný
bod

Nejvyšší přípustná hladina
akustického tlaku A LpAeq,14,p
(dB) v době 07:00-21:00
(hh:mm)

Vypočtená hladina akustického
tlaku A LpAeq,14,v (dB) v době
07:00-21:00 (hh:mm)

Závěr

V1

65,0

(46,3 – 59,9) ±2,0

V

V2

(46,5 – 60,1) ±2,0

V

V3

(46,7 – 60,3) ±2,0

V

V4

(47,0 – 60,6) ±2,0

V

V5

(49,0 – 62,6) ±2,0

V

V6

(49,5 – 63,1) ±2,0

*

V7

(47,4 – 61,0) ±2,0

V

V8

(47,8 – 61,4) ±2,0

V

V9

(46,7 – 60,3) ±2,0

V

V10

(47,2 – 60,8) ±2,0

V

V11

(48,8 – 62,4) ±2,0

V

V12

(45,8 – 59,4) ±2,0

V

V13

(45,4 – 59,0) ±2,0

V

V14

(47,1 – 60,7) ±2,0

V

V15

(46,2 – 59,8) ±2,0

V

V16

(46,6 – 60,2) ±2,0

V

Pozn. Písmeno „V“ uváděné ve sloupci „Závěr“ znamená „vyhovuje“, písmeno „N“ znamená „nevyhovuje“,
symbol „*“ znamená, že výsledek leží v pásmu nejistoty výpočetní metody (±2,0 dB(A)).

Hluk z provozu areálu
Zdrojem hluku při provozu budou stacionární zdroje hluku ve vlastním objektu a dále v malém měřítku
vyvolaná doprava areálem na okolních komunikacích.
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Proti zakřivené ploše fasády projektovaného objektu je prakticky souvislá zástavba stávajících obytných
objektů v ulici Holečkova. Tato skutečnost bude při průjezdu automobilů po komunikaci v ulici Holečkova příčinou odrazů zvuku od části fasády projektovaného objektu a příčinou zvýšení hluku před fasádami stávajících obytných objektů.
K omezení těchto odrazů jsou navržena následující opatření -.
Tvar fasády projektovaného objektu - Půdorysný tvar projektovaného objektu je eliptický. Obrysová plocha JV části fasády má konvexní tvar. Tímto řešením bude docházet k rozptylu zvukových vlna na ploše
fasády. Neboli zvukové vlny se nebudou koncentrovat v důsledku působení fasády do jednoho místa,
nýbrž se budou rozptylovat.
Zvýšení pohltivosti fasády - JV fasáda kromě zvukoizolačních vlastností musí splňovat i požadavky na
min. odraz zvuku směrem k protilehlé obytné zástavbě v ulici Holečkova. Proto je navrženo řešení neprůsvitných částí JV fasády s pohltivou předstěnou. Pak činitel odrazu JV fasády s uvedenou úpravou
bude činí ρ = 0,55 – 0,65.
Situace - Před výstavbou nového objektu bude odtěžen svah, na němž je umístěn stávající objekt. Tím
dojde z hlediska akustického k posunutí velké části odrazné plochy až na fasádu projektovaného objektu. Situaci také pozitivně ovlivní vertikálně ustupující fasáda projektovaného objektu.
Opěrná stěna při ulici Holečkova bude z min. 50 % plochy tvořena vysoce pohltivým obkladem (s činitelem pohltivosti αw → 0,9). Materiál obkladu bude řešen v dalším stupni zpracování projektové dokumentace s ohledem na řadu faktorů, které jeho výběr ovlivňují.

Uvedená opatření byla posouzena a bylo vypočteno, že maximální vypočtený nárůst hluku ve vzdálenosti 2 m před fasádami bytových domů Holečkova 49 – 55 bude činit - δ = 0,7 dB.
Tato hodnota leží v intervalu nejistoty měření hluku z dopravy a je v podstatě zanedbatelná.

Vliv provozu objektu z projektovaných stacionárních zdrojů byl posouzen v 16-ti místech na okolních objektech. Ve všech bodech byly s rezervou splněny požadované hygienické limity (50 dB(A) ve dne a
40 dB(A) v noci - účinky provozu se pohybují v rozmezí cca 29÷37 dB(A).
Protože poměr intenzit vyvolané dopravy areálu k intenzitám dopravy v ul. Holečkově je velmi malý (pod
1 %) je z pohledu vlivu na akustickou situaci zcela zanedbatelný – prakticky se neprojeví.

B.III.5. R I Z I K A

HAVÁRIÍ

Navržený areál se bude skládat z obytného objektu s menšími komerčními nevýrobními plochami.
V úvahu přicházejí prakticky jen havárie běžného charakteru pro obytné zóny, kde nejhorší dopady může mít požár. Řešení této problematiky je ve standardním řízení návrhu povolování těchto staveb řešeno
v dostatečném rozsahu a není proto nutno v procesu EIA stanovovat dodatečné požadavky na protipožární ochranu.
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Jiné druhy havárií, např. úniky látek do kanalizace, rizika provozu na pozemních komunikacích, apod.
jsou opět standardně řešeny běžnými předpisy, které bude nutno při výstavbě a provozu areálu dodržet
a opět není potřeba stanovovat další podmínky a ochranná opatření.

B.III.6. D O P L Ň U J Í C Í

ÚDAJE

Vzhledem k parametrům objektu a jejich rozsahu se nepředpokládá vznik jiných (v tomto Oznámení nekomentovaných) vlivů stavby na životní prostředí.
Záměr neprojeví žádnými významnými zásahy do krajiny ani realizací významným či rozsáhlých terénních úprav.
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C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.1. A .
STÁVAJÍCÍ

Obrázek 11 – Kopie ortomapy se stávajícími objekty

VYUŽITÍ ÚZEMÍ
V rámci přípravy této
akce si nechal investor zpracovat podrobné Uměleckohistorické posouzení
objektu č.p.768
z kterého uvádím následující popis objektu
a jeho historie.
Budova čp. 768 se
nachází na úpatí jižního svahu pozemku
(č.kat.336/1, 337/1,
337/2) se zahradou,
který vytváří proluku
mezi zástavbou čin-

Pozn. Stávající objek je severně od ul. Holečkové (dole) odskočený od uliční čáry
směrem severním ve tvaru plochého „T“ směrem do zahrady.

žovními domy při Holečkově ulici. Významným sousedem budovy je nad severozápadním nárožím parcely situovaná kulturní
památka - původně barokní, empirově upravená usedlost Hřebenka čp. 107, Švédská 39, přestavěná
v l.1926-28 významným architektem Františkem Kavalírem do současné podoby. K usedlosti původně
patřila rozlehlá zahrada vzniklá na místě bývalé stejnojmenné vinice s viničným lisem, o které existují
zprávy od r. 1544. Jižním sousedem Hřebenky a východně od proluky s budovou čp. 768 byla v polovině
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18.století usedlost Večkerka (po pol.19.stol. Horní Paliárka nebo Dolní Hřebenka - čp. 162) vystavěná
rovněž na místě původně středověkých vinic (viz B.Lašťovková,)
J.Koťátko: Pražské usedlosti, Praha 2001). Hodnocená usedlost byla v polovině 19.století adaptována
na bydlení, kolem r. 1900 přestavěna na továrnu a ve třicátých letech 20.století demolována. Jüttnerův
plán Prahy z r.1816 zachycuje
tuto situaci s oběma těmito

Obrázek 12 – Vjezd do stávajícího areálu

objekty a ještě ucelenou zahradní plochou; ta pak byla
koncem 19.století a v druhé
polovině 20.století rozdělena
na stavební parcely. Většina
parcel má uchovanou partii se
zbytkem původní zahrady na
jižním svahu terénu za zástavbou, Část zahrady na pozemku při objektu čp.768 probíhá podél objektu až
k Holečkově ulici (dříve,“Košířská cesta").
Pozemek objektu čp.768 je
vymezený na jižní, východní a severní hranici ohradní zdí, na západě pouze drátěným plotem. Zdi jsou
cihlové, omítnuté, na severu
pak jsou ze smíšeného zdiva nebo opukové.

Obrázek 13 – Pohled na zahradu od severní strany
objektu

Vjezd k objektu je
z Holečkové ulice flankován
dvěma mohutnými pilíři
s mřížovými vraty. Východní
část zdi je zčásti zdobená
motivy nik, zachovaných ve
fragmentech. Mezi objektem
a zdí sousedního domu na
západní straně je vyrovnán
terénní zlom úzkým schodištěm, které je součástí architektonických zahradních
úprav z meziválečného období.
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Obrázek 14 – Pohled na ul. Holečkovu východním směrem

Pozn. Vlevo za garáží začíná opěrná zeď před objektem ze kterého nad zelení kouká vršek trojbokého štítu.
Před objektem je situovaná předzahrádka se zelení pod vysokým lomem terénu, ve svahu za objektem
je zachovaná stará zahrada se vzrostlými ovocnými stromy.
Datum vzniku objektu čp.768 nebylo možné jednoznačně určit, neboť nebyla nalezena původní archívní
dokumentace. Dobu výstavby lze tedy pouze
stanovit podle dochova-

Obrázek 15 – Pohled na vstup do objektu z prostoru na
opěrnou zdí

ných historických znaků a
souvislostí dané situace.
Existenci objektu lze
předpokládat již koncem
19.století, kdy byly sousední pozemky nově zastavovány; sousední dům
z východní strany proluky
je směrem k čp. 768 orientován nearchitektonizovaným štítem s tím, že
parcela v proluce měla
být v době výstavby domů
kolem přelomu 19. a 20.
století rovněž zastavěna.
Tomuto plánu pravděpodobně zabránila v té době již stojící budova tiskařské a knihařské dílny. Tento
předpoklad nelze podložit příslušnou dokumentací z té doby, ale fragmenty dochovaných prvků budovy,
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koncipované v historizujícím slohu typickém pro konec 19.století, dokládají pravděpodobnou dobu jeho
vzniku. Archívní plánek “stávající dílny tiskařské a knihařské" z r.1920 svědčí o existenci a předpokládaném původním vzhledu objektu s vyznačenou zakřivenou čarou ,,hradební zdi a zahrádek" ještě
s existujícím sousedním objektem čp. 162, původně usedlosti, při Holečkově ulici. Ten byl následně
zbourán v souvislosti s novou regulací, která je vyznačená na situaci dalšího plánku ,,garáže" z r.1935
podle níž byl v té době postaven nový nájemný dům. Na základě značení v plánu a souvisejícího dopisu
Magistrátu hl.m.Prahy z r.1936 mělo být stejně naloženo i s objektem v proluce, nicméně tiskárna opět
zůstala stát.
Objekt postavený jako tiskařská a knihařská dílna patří typově mezi drobné užitkové či průmyslové stavby, které jsou charakteristické pro rozvíjející se řemeslnou výrobu konce 19.století. Podle nejstaršího
dochovaného plánku z r.1920 se zobrazeným půdorysem přízemí a řezem lze usuzovat na původní podobu objektu. Původně se jednalo snad o dispoziční jednotrakt podélně orientovaný jižním průčelím do
ulice a severním do svahu parcely; ten byl následně rozšířen o patrovou přístavbu druhého traktu
k jižnímu průčelí. Starší severní patrový trakt byl dělený příčně loženým, půlkulatě tvarovaným schodištěm klasicistního typu na dvě ramena, z nichž východní bylo členěno na pět zrcadlově klenutých polí.
Novější jižní trakt tvořila přízemní přístavba rytmizovaná řadou oken a vstupem v ose schodiště severního traktu. Při východní straně byly k objektu připojeny prostory dvou místností pro skladiště, stavba byla
opatřená nízkou sedlovou střechou se dvěma komínovými tělesy. Stavba byla koncipována symetricky
podél osového ryzalitu s klasicistně pojednaným trojbokým štítem.
Příslušnost k této zřejmě nejstarší podobě vykazují i další typově charakteristické prvky víceméně
dodnes dochované, kterými lze doplnit (plánově nedoložený) obraz původní podoby objektu. Nad přízemním traktem dominuje průčelí rizalit završený trojbokým štítem vymezeným profilovaným rámem
s vepsaným plastickým kruhem uprostřed. Okna jižního průčelí 1.patra severního traktu jsou opatřená
profilovanými šambránami s motivem klenáku v ose, V rizalitu jsou okna akcentována okenním nástavcem s rovným překladem a profilovanou římsou podpíranou konsolkami se stylizovaným listovým ornamentem, vnitřní pole suprafenestry jsou zdobená motivem kroužku. Rovněž typ vysokého polygonálního
komínu z vypalovaných cihel odpovídá charakteristickými rysy dobovému koloritu těchto staveb.
Archívní plánek z r.1942 ke strojnímu zařízení tiskárny s pohledem na čelní fasádu, řezem a půdorysy
přízemí a patra dokládá kromě v podstatě dispozičně nezměněný tvar objektu, který byl uchován, Kromě
některých dílčích vnitřních úprav, až do r.1997, kdy došlo k jeho radikální přestavbě pro účely Pražského
stavebního podniku.
V této souvislosti byla většina historických částí a prvků objektu zcela zničena nebo narušena, rasantním způsobem byla změněna i původní dispozice rozměrnými přístavky k severnímu traktu. Vyměněna
byla i většina autentických povrchů a materiálů, které byly nahrazeny novodobými; některé materiály či
prvky byly aplikovány jako pseudonapodobeniny prvků historických.
Z celé původní stavby zbyly pouze následující autentické historické elementy;
- profilované šambrány s konsolkami a římsami oken 1.patra
- tvar čtyř polí stropních zrcadel východní části přízemí severního traktu
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- dvě částí litinového zábradlí s rozdílným dekorem - zbytky z hlavního schodiště
- dvoje výplňové dveře - dvoukřídlé a jednokřídlé v patře interiéru
- polygonální cihlový komín při severním traktu

Obrázek 16 – Pohled na zadní (severní) stranu objektu ze zahrady

Ostatní části byly nenávratně zničeny a jejich původní podobu dnes
můžeme pouze hypoteticky předpo-

Obrázek 17 – Pohled na zadní stranu objektu s
terasou

kládat. Toto konstatování se týká
především následujících částí objektu hmota jižního přístavku byla
kompletně vyměněna a opatřena
obkladem napodobující cihly, původní kovová rastrová okna byla
nahrazena novodobými, bez profilace a s odlišným členěním. Vchod
byl řešen novodobým portikem
z ploché kovové zasklené konstrukce s trojbokým štítem střecha byla
opatřena novou nevhodnou krytinou
z betonových tašek střecha na průčelí byla prolomena vikýři s okny podkrovní vestavby, která jsou amatérkou napodobeninou dle historických analogií,
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Obrázek 18 – Pohled z ul. Holečkové západním
směrem na vjezd od vršek objektu

historický typ stavby zadní fasáda severního traktu
s terasou je řešena bez jakékoliv invence a řemeslných
detailů křídla oken severního
traktu s terasou je řešena bez
jakékoliv invence a řemeslných detailů křídla oken severního traktu byla vyměněna
za novodobá bez profilace a
detailů vnitřní dispozice je
zcela zlikvidována četnými
vestavbami zničeno je původní klasicistní schodiště,
z něhož je druhotně použit pouze zkrácený fragment v odlišné dispozici povrch fasády včetně ohradních
zdí při vstupu jsou opatřeny nevhodnými umělohmotnými materiály objekt je vybaven řadou novodobých
prvků - např. mřížovými vraty, okenními mřížemi, zábradlím, podlahovými krytinami, obklady atd., které
neodpovídají svou kvalitou původnímu charakteru objektu hmota jižního přístavku byla kompletně vyměněna a opatřena obkladem napodobující cihly, původní kovová rastrová okna byla nahrazena novodobými, bez profilace a s odlišným členěním; vchod byl řešen novodobým portikem z ploché kovové zasklené konstrukce s trojbokým štítem.

C. 1. B . R E L A T I V N Í

ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST

REGENERACE PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
Posuzovaný záměr je zasazen do silně urbanizovaného prostředí velkoměsta do těsné blízkosti frekventované komunikace. Přírodní složka tak zde již zřetelně ustoupila a zbývající vegetace je čistě antropogenního původu.
V jižní části pozemku se nachází stávající objekt s příjezdovou komunikací a zpevněnou parkovací plochou, v severní části za objektem jsou cestičky vedené podél malých opěrných zádek a neudržovaná
zahrada převážně ovocných stromů.
Záměr není v přímém kontaktu s významnými biocentry územního systému ekologické stability ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Zvláště chráněná území nejsou
polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. Nejbližší zvláště chráněná území jsou vzdálena více jak 2 km (viz následující mapka).
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V lokalita se nenacházejí žádné přírodní zdroje, které by mohly být výstavbou a následným provozem
ohroženy či významněji negativně ovlivněny.

C.I. C . S C H O P N O S T

PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽE

Lokalita se nachází na území městské části Praha 5, v katastrální území Smíchov v zastavěné části obce v proluce uliční linie, která vznikne po odstranění stávajícího objektu čp. 768. Pozemek je vymezený
na jižní, východní a severní hranici zdí, na západě drátěným plotem. Vjezd na pozemek je z ulice Holečkova. V západní části pozemku je zachovalá zahrada se vzrostlými ovocnými stromy. Holečkova ulice
patří mezi frekventované pražské ulice. Východně od zájmového území leží jižní portál Strahovského
tunelu a řada komerčních staveb centra Smíchova.
V územním plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy jsou dotčené pozemky vedeny s funkčním využitím SV – všeobecně smíšené území.
Povrch pozemku se svažuje směrem k jihu – při délce pozemku méně než 80 m je rozdíl v nadmořské
výšce přibližně 24 m - nadmořská výška lokality se pohybuje v rozmezí 227 až 251 m.n.m.
V současné době se v zájmovém území nachází původní stavební objekt čp. 768, který bude odstraněn.
Směrem do ulice Holečkova se nachází prudký svah porostlý převážně akáty s keřovým podrostem kustovnice, bezu černého atd. Za objektem domu zůstal ponechán původně ovocný sad, kde původně vysazené ovocné stromy, volně rozmístěné po celé ploše ovocného sadu tvoří méně než polovinu dřevin,
které zde dnes rostou. Po okrajích této plochy dnes rostou neudržované skupiny náletových dřevin se
zbytky starých ovocných stromů. V prostoru pod nimi se nachází luční porost, ve kterém se vyskytuje
mnoho druhů kvetoucích bylin, například orlíčky, kakosty, třezalky atd.
Širší okolí navrhovaného záměru lze charakterizovat jako území s městskou zástavbou, kde se vyskytuje převážně obytná zástavba, obchodní zařízení, administrativa a služby. V obytné zástavbě převažují
činžovní domy z počátku minulého století. Obchodní zařízení, administrativa a služby jsou naopak situovány do nových objektů postavených na asanovaných plochách na místech bývalých průmyslových areálů ČKD.
Záměr není v přímém kontaktu s významnými biocentry územního systému ekologické stability ani bezprostředně nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo přírodní park. Zvláště chráněná území nejsou
polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně. Nejbližší zvláště chráněná území jsou vzdálena více jak 2 km (viz následující mapka).
Posuzovaný záměr se vizuálně ani zprostředkovaně nedotýká žádného přírodního parku a není v kolizi
ani s žádnými významnými krajinnými prvky „ze zákona“ ani s VKP registrovanými podle § 6 zákona
č. 114/1992 Sb. Památné stromy se v nejbližším okolí nenacházejí.
Posuzovaný záměr se nedotýká ani žádného území evropsky významné lokality soustavy NATURA
2000.
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Obrázek 19 – Poloha lokality vzhledem k chráněným územím

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Zájmové území se nenachází v Pražské památkové rezervaci (ve smyslu zákona 20/1987 Sb., o státní
památkové péči v platném znění), která je od roku 1992 zařazena mezi světové památky UNESCO ani v
jejím ochranném pásmu. Zájmové území leží v památkové zóně Smíchov vyhlášené vyhláškou HMP č.
10/1993 Sb., o prohlášení části území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich
ochrany. V území stavby se nenalézají žádné kulturní památky.
Území se nachází v prostoru předpokládaného výskytu archeologických památek. Proto musí být umožněno provedení archeologického průzkumu.
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Obrázek 20 – Situace památkově chráněných území v Praze

Území hustě zalidněná
Území Praha 5 patří s hustotou obyvatelstva cca 2800 obyvatel/1 km2 k územím s průměrnou hustotou
osídlení, ale Smíchov patří k poměrně hustě osídleným oblastem odpovídající úrovni centra města.

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
Objekt se nachází blízko centrální části Smíchova, proto je zde špatná kvalita ovzduší zcela dominantě
negativně ovlivněna polohou území, stejně tak se zde na špatné akustické situaci podílí kromě dopravy
v ul. Holečkově podílí i zatížení z okolí.
Objekt byl v minulosti využíván jako tiskárna. I když tento charakter podnikání nemusel být zdrojem kontaminace zemin, nelze tuto skutečnost jednoznačně do doby provedení podrobného inženýrskogeologického průzkumu, popř. realizace zemních prací zcela vyloučit.
V ostatních parametrech kvality životního prostředí by zde nemělo docházet k neúnosnému zatížení
území.
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C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU
SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
Půda
V rámci této výstavby zde bude docházet k manipulaci s půdou. Podle mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek pokrývá část zájmového území posuzované investice (p.č. 3386/1 a p.č. 3386/2) zemědělská půda. Jde o středně hluboké, skeletovité hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jim podobných horninách; středně těžké, výjimečně těžší, obvykle
štěrkovité, s dobrými vláhovými poměry až převlhčením na mírném svahu v klimatickém regionu T2, tj.
teplém, mírně suchém (BPEJ 2.26.44).
Záměrem je dotčena půda s kódem BPEJ: 2.26.44
Význam kódu BPEJ uvádí Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných
půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci. Vyhláška vychází z uživatelských
příruček Klečka M. et al (1984, 1989): „Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití, díl 1 a 5“,
FMZVž Praha-Bratislava.
Význam kódu BPEJ je následující:
1. číslo kódu značí příslušnost ke klimatickému regionu. Číslice 2 přísluší klimatickému regionu
T 2 - teplý, mírně suchý s průměrnou roční teplotou 8 – 9 oC, průměrným ročním úhrnem srážek 500 600 mm, pravděpodobností suchých vegetačních období 20 – 30 % a vláhovou jistotou 2 - 4.
2. a 3. číslo kódu označuje HPJ (hlavní půdní jednotku). Podle Klečky M. a kol., (1984, 1989)], je
HPJ účelové seskupení půdních forem příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, výraznou sklonitostí,
hloubkou půdního profilu, skeletovitostí a stupněm hydromorfizmu.Jak bylo výše uvedeno, HPJ v sobě
zahrnuje údaj o půdním typu.
HPJ 26 – Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jim podobných horninách; středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, s dobrými vláhovými poměry až
převlhčením
4. číslo kódu obsahuje údaje o sklonitosti a expozici pozemku.
Číslice 4 je vyhrazena mírným svahům s maximální sklonitostí do 12 o a jižní expozici
5. číslo kódu obsahuje údaje o skeletovitosti a hloubce půdy.
Číslice 4 odpovídá půdám středně skeletovitým (obsah skeletu do 50%) a středně hlubokým (0,3 až 0,6
m).
V následující tabulce jsou uvedeny BPEJ, které se vyskytují v zájmovém území a jejich zařazení do tříd
ochrany dle: „Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České
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republiky ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1 067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu
podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR
č. 10/1993 Sb.“

Tabulka 18 - BPEJ a jejich zařazení do tříd ochrany
Kategorie plochy

ZPF

BPEJ

Třída ochr.

Výměra záboru (ha)

2.26.44

V.

1. 069 m2
1. 069 m2

Σ

Tříd ochrany je celkem pět. Nejhodnotnější půdy z agronomického hlediska jsou ve třídě I. a nejméně
hodnotné ve třídě V. Zařazení do třídy nemusí být pouze ukazatelem kvality ornice po skrývce, protože
třída zohledňuje nejenom fyzikální a chemické vlastnosti ornice, ale také stratigrafii celého půdního profilu, vodní režim, sklonitost pozemku a příslušnost ke klimatickému regionu.
K dotčení zemědělské půdy dochází s ohledem na schválený územní plán, s ohledem na změněné poměry v území a také s ohledem na velmi nízkou kvalitu dotčených půd, které jsou pro zemědělské účely
postradatelné, které mohou být efektivněji využity jako půdy nezemědělské.
Lokalita posuzovaného areálu není situována ve zranitelné oblasti ve smyslu nařízení vlády č. 102/2003
Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech.

Ovzduší a klima
Klima
Z hlediska klimatické rajonizace (Atlas podnebí ČSR) leží zájmové území v klimatickém okrsku B2, který
je charakterizován jako mírně teplý, mírně suchý a s převážně mírnou zimou. Průměrná roční teplota
vzduchu činí 9°C, měsíční průměrné minimum je dosahováno v lednu (-1°C) a maximum v červenci
(+19°C). Roční úhrn srážek se pohybuje okolo 510 mm. Měsíční průměrné úhrny se pohybují v zimě
okolo 25 mm, na jaře 40 mm, v létě 70 mm a na podzim 45 mm. Průměrná maximální mocnost sněhové
pokrývky se pohybuje okolo 0,15 m. Minimální hloubka promrzání je 0,25 m, v mimořádných tuhých zimách dosahuje maxima 0,90 m. Podle ČSN 73 00 35 (Zatížení stavebních konstrukcí) leží území v III.
Větrové a v I. Sněhové oblasti. Charakteristická hodnota mrazového indexu území pro střední dobu návratu 10ti let činí Imk = 400°C.den.
Reliéf v zájmovém území se svažuje k jihu. Nadmořská výška řešeného území se pohybuje přibližně v
rozmezí 227 až 251 m.n.m.
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Kvalita ovzduší
Posuzované území se nachází západně od centra Prahy, v jeho blízkosti, v nadmořské výšce cca 220 240 m.n.m. Terén v okolí stoupá strmě směrem severním k ulici Švédské, klesá naopak směrem jižním
k ulici Plzeňské. Lze zde očekávat zhoršené ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10
m nad terénem 2,9 m/s. V období chladových inverzí ztéká do posuzované lokality relativně neznečištěný ze severu Kinského zahrady a Strahova. Výraznými zdroji znečištění je okolí provoz na vlastní Holečkově ulici a ve větší vzdálenosti a (hloubce) Plzeňské - ta je od posuzované lokality vzdálena cca
150 m.
Z hlediska rozptylových podmínek se jedná o místo se zhoršenými rozptylovými podmínkami s malou
plošnou hustotou zdrojů na severu, ovlivněného provozem na Holečkově, menší míře na Plzeňské a
přenosem z centrální časti města.
Na základě naměřených hodnot průměrných ročních koncentrací na všech měřících stanicích AIMS v
Praze v letech 1997 – 2006 a jejich interpretaci na posuzované místo v závislosti na jeho umístění,
nadmořské výšce a blízké výrazné dopravě, s přihlédnutím k výsledkům modelu ATEM 2004 a jeho
hodnocení pro r. 2007 v souvislosti s posuzováním záměru Residence Park Mrázovka, lze v okolí pro

Tabulka 19 - Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek r. 2010
Škodlivina

Kr [ μg/m3 ]

Limit [ μg/m3 ]

NOx

78 – 85

80 *)

NO2

40 – 43

40

CO

750 - 850

10000**)

benzen

2,1 – 2,3

5

PM10

32 – 35

40

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný
**) klouzavý osmihodinový průměr – roční imisní limit nestanoven

Maximální krátkodobá koncentrace NO2 v této oblasti nebude překračovat hodnotu 120 μg/m3.

Hluk
K objektivnějšímu kvantifikování stávající hlukové situace na řešeném pozemku bylo realizováno střednědobé měření hluku. Pro měření byly stanoveny 2 body. Popis měření a polohy měřicích bodů jsou popsány v následující tabulce.
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Tabulka 20 - Popis měření a měřících bodů
Měřicí
bod
M1
až
M2

Měření dne

Měřicí interval Lokalizace měřícího bodu
(hh:mm)

31.05. 2007
01.06.
2007

09:00 – 09:00

Na střeše jednopodlažního přístavku Holečkova 26
(nad vchodem); výška bodu 3 m nad střechou.
Na terénu před jednopodlažním přístavkem
Holečkova 26 ve vzdálenosti 2 m od obvodového
pláště; výška bodu 3 m nad terénem.

Tabulka 21 - Výsledné hladiny LpAeq,T,d, LpAeq,T,n
Měřicí
bod

Vyhodnocené hladiny akustického
tlaku A (dB)
v denní době
LpAeq,T,d

v noční době
LpAeq,T,n

M1

64,7

59,0

M2

64,2

58,5

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že v současné době jsou hladiny akustického tlaku
pro limit z hlavních komunikací - v denní době 55 dB/A/ a v noční době 45 dB/A/ překračovány, plněny
jsou jen limity pro starou hlukovou zátěž.

Fauna a flóra
Popis biotopu ovlivněného předpokládaným stavebním záměrem
Rostlinná i živočišná společenstva citlivě reagují na

Obrázek 21 – Situační mapka biogeografického členění

změny vlastností ekotopu
i na antropogenní zásahy
do přírody. Proto mohou
sloužit jako bioindikátor stavu přírodního prostředí.
Hodnocené území leží
podle individuálního biogeografického členění
v Řipském (1.2). bioregionu
v kontrasně similární biochoře -2BM (Erodované
plošiny na drobách v suché
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oblasti 2. v.s.) (viz následující situační mapka):
Řipský bioregion je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě středních Čech, zabírá převážnou část Dolnooharské tabule a západní část Pražské plošiny; má protáhlý tvar ve směru SZ-JV a plochu 1585 km2.
Bioregion tvoří opuková tabule s pauperizovanou teplomilnou biotou 2. (bukovo-dubového) vegetačního
stupně, ve vyšších polohách s přechody do 3. (dubovo-bukového) vegetačního stupně. V kaňonech Vltavy a jejích přítoků, podobně jako na ojedinělých neovulkanitových elevacích, se nachází pestrá biota
se zbytky teplomilné lesní a stepní vegetace. Je zde zastoupeno několik mezních a exklávních prvků i
české endemity flóry a středočeské endemické druhy hmyzu. Netypickými částmi jsou terasy s acidofilními doubravami, které tvoří přechod do Polabského bioregionu (1.7) a neovulkanické suky, tvořící přechod do Milešovského bioregionu (1.14). Netypickou zónou jsou i přechody do Džbánského bioregionu
(1.17) a dále Pražská kotlina, tvořící přechod k bioregionům Českobrodskému (1.5) a Slapskému (1.20).
Cenné jsou fragmenty travních lad a skalního řídkolesí. Lesy jsou menší, převážně kulturní bory, ale se
zbytky dubohabřin a doubrav.
Biochora -2BM (Erodované plošiny na drobách v suché oblasti 2. v.s.)
Typ je součástí členitějšího zmlazeného reliéfu v Praze, jejím bezprostředním okolí a po obvodě Českého krasu v dosahu mladé eroze Vltavy a Berounky a jejich zahlubujících se přítoků. Reliéf je poznamenán mladou vodní erozí, která obnažila předkřídové horniny a vytvořila pestrou mozaiku měkkých i ostrých tvarů. Starší tvary jsou měkké, s táhlými svahy, mírně zvlněnými plošinami, úpady a široce rozevřenými údolními dny s vyvinutými nivami podél toků. Do nich jsou při okrajích zaříznuty krátké a úzké
údolními zářezy. V případech, kdy plošina náhle spadá strmými svahy do údolí či nad okolní terén ční
izolovaná vyvýšenina zpravidla s plochým návrším (Petřín), dosahuje převýšení svahů na krátkou vzdálenost i 100 - 150 m. Strmé svahy jsou kamenité a skalnaté. Některé segmenty představují asymetricky
uspořádané pahorkatinné dno tektonické sníženiny typu brázdy.
Substrát tvoří proterozoické droby, prachovce a břidlice, ordovické břidlice, droby, prachovce, jílovce a
pískovce. V Praze a jejím blízkém okolí jsou četné antropogenní navážky.
Dominují typické kambizemě doplňované o kambizemě dalších subtypů (kyselé, eutrofní, na štěrcích a
píscích), hnědozemě, pararendziny, rankery, hnědé rankery a typické fluvizemě.
Podnebí je teplé (T2), ojediněle mírně teplé (MT11), mírně suché až suché, s teplotními sumami za malé
vegetační období 2400 - 2800 °C. Na výrazných svazích se projevuje expoziční klima, v malých vhloubených tvarech lze čekat lokální inverze, v segmentech vyplňujících dno rozsáhlejších sníženin bývají i
inverze většího horizontálního a vertikálního rozsahu.
Základním typem potenciální přirozené vegetace jsou hercynské černýšové dubohabřiny (Melampyro
nemorosi-Carpinetum), na něž na jižních svazích navazují břekové doubravy (Sorbo torminalisQuercetum) a na hranách svahů mimo jižní kvadrant a okyselených zvětralinách na plošinách přecházejí
v acidofilní bikové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae). Na strmých svazích se vyskytují i suťové lesy asociace Aceri-Carpinetum. Podél větších toků se vyskytují ptačincové olšiny (StellarioAlnetum glutinosae). Na odlesněných místech se objevují ovsíkové louky svazu Arrhenatherion, na vlh-
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kých místech převažují porosty svazu Molinion, suchá stanoviště snad provázejí i acidofilní subxerofilní
trávníky svazu Koelerio-Phleion phleoidis.

Fauna řešené lokality
Lokalita se nachází v dlouhodobě silně urbanizované části města, v nedávné minulosti poznamenané
také rozsáhlými demoličními a stavebními pracemi, které probíhaly v jejím těsném sousedství (zejména
výstavba Strahovského tunelu, jehož jižní portál je od posuzované lokality vzdálen jen asi 300m) a rušným provozem v Holečkově ulici. To se spolu s aktuálním stavem vegetace pochopitelně velmi silně odráží na stavu fauny.
Ze savců (Mammalia) lze předpokládat pouze výskyt těch nejběžnějších synantropních druhů, jako například potkana (Rattus norvegicus Berkenhout)
Ptáci (Aves) mají na lokalitě poměrně dobré úkrytové a hnízdní možnosti v zanedbaných porostech dřevin, potravní nabídka je ale poměrně chudá a negativně působí i intenzivní stavební a dopravní ruch
v okolí. Předpokládat proto lze opět pouze běžné synantropní druhy, jako např. holub domácí (Columba
livia f. domestica), hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), kos černý (Turdus merula), rehek domácí
(Phoenicurus ocruros) či straka obecná (Pica pica).
Plazi (Reptilia) ani obojživelníci (Amphibia) nemají na lokalitě vhodné životní prostředí a nebyly na lokalitě zastiženi.
Ze zástupců entomofauny lze na tomto stanovišti předpokládat jen ty nejběžnější nenáročné druhy
s širokou ekologickou valencí: Aphis sambuci, Araneus diadematus, Blaps mortisaga, Chrysopa perla,
Coccinella septempunctata, Corizus hyosciami, Eurydema oleraceum, Fastuolina fastuosa, Forficula auricularia, Ixodes ricinus, Julus terrestris, Lasius flavus, Musca domestica, Orthezia urticae, Phalangioum opilio, Pterostichus vulgaris, Pyrrhocoris apterus, Lygus sp., Salticus scenicus
Celkově lze biotop charakterizovat jako antropicky silně ovlivněný s velmi nízkou ekologickou hodnotou,
s nízkou populační hustotou jen malého počtu nenáročných synantropních či invazních druhů živočichů
s širokou ekologickou valencí.

Flora řešené lokality

Obrázek 22 –Zastoupení jednotlivých taxonů stromů

Lokalita posuzovaného záměru v minulosti sloužila jako ovocný sad. V současné
době toto využití připomínají
již jen přestárlé rozptýlené
ovocné stromy. Bylinné patro tvoří extenzivně sekaný
suchý kulturní trávník s řadou lučních druhů dvouděložných rostlin a zplanělých okrasných rostlin (Aquilegia x cultorum, Geranium platypetalum Fisch. & C. A. Mey, Hypericum perforatum L., Muscarii sp., Tulipa sp. a další).
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Stromové patro tvoří staré ovocné stromy mezi kterými vyrůstá velké množství náletových dřevin převážně však invazních introdukovaných druhů, případně druhů domácích, expanzně se šířících. Zastoupení jednotlivých taxonů stromů názorně ukazuje graf.
Keřové patro je poměrně chudé a převažují introdukované dřeviny, případně ruderální druhy. Po okrajích pozemku je nestejnoměrně široký pruh hustých náletů (Sambucus nigra, Swida sanquinea, Prunus
spinosa, Prunus insititia, Prunus domestica, Rubus caesius, výmladky ovocných stromů a keřové formy
výše uvedených stromů.). Po plotě se pne Falopia aubertii a Parthenocisus quinquefolia.
Pouze keřové výsadby jsou u domu, na svazích převažuje skalník – Cotoneaster salicifolius´Repens´.
Další druhy ve výsadbách jsou – Cytisus sp., Rosa glauca, Spiraea japonica, Berberis thumbergii, Juniperus horizontalis, Berberis juliane
Svah mezi ulicí Holečkovou a domem pokrývá pod porostem akátů Robinia pseudoacacia podrost Lycium barbarum, Sambucus nigra a Hedera helix Příjezdovou cestu lemují okrasné výsadby - Lonicera pileata, Spiraea bumalda, Cytisus sp., Berberis thumbergii, Svida alba, Cotonester sp. atp.
S ohledem na charakter lokality je výskyt zvláště chráněných druhů rostlin krajně nepravděpodobný, což
potvrdil i orientační průzkum, při kterém nebyly na lokalitě žádné zvláště chráněné druhy rostlin zjištěny.
Přehledná tabulka dendrologického průzkumu provedeného v říjnu 2003 firmou TERRA FLORIDUS, (zpracovatel Radka Šimková, Zuzana Štemberová), včetně ocenění podle metodiky bývalého ČÚOP Praha
(1993), je spolu s přehlednou situací hodnocených dřevin v příloze.

Chráněné druhy živočichů a rostlin
Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné druhy, na které by se vztahovala
ochrana podle § 48 zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody. Rovněž se v tomto území nevyskytuje žádný památný strom (§ 46 zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody

Územní systém ekologické
stability

Obrázek 23 – Umístění nejbližších prvků
ÚSES

Generel místního ÚSES města Prahy,
(měř. 1:10 000), LÖW a spol., Brno, byl
pro území celého hl. m. Prahy zpracován
v roce 1994. Následně byl generel zapracován do Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy schváleného v r. 1999.
Areál posuzovaného záměru se přímo nedotýká žádné skladebné části ÚSES.
Polohu jednotlivých skladebných částí
ÚSES ve vztahu k řešenému území ukazuje schematická mapka.
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Chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky
Zvláště chráněná území nejsou polohou oznamovaného záměru dotčena, a to ani prostorově, ani kontaktně, ani zprostředkovaně.
Posuzovaný záměr se

Obrázek 24 – Umístění areálu ke zvláště chráněným územím
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jihozápadním směrem.Nejbližší je VKP Společenstva křídových pramenů Pod Spiritkou cca 1,4 km severozápadně.

Krajina, krajinný ráz
Zákon 114 /1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v odst. (1) § 12:
"Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména
umisťování 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 se odvíjí v prvé řadě od trvalých ekologických podmínek a ekosystémových režimů krajiny,
tedy základních přírodních vlastností dané krajiny (přírodními podmínkami území). V těchto rámcích je
krajinný ráz dotvářen (krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností a životem lidí v nich (krajinotvornými způsoby využívání území). 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 vytvářejí obraz dané krajiny.
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Obrázek 25 – Umístění areálu z hlediska rámcové
krajinné typologie

typické znaky posuzované lokality odvíjejí od urbanizačních procesů.
Podle mapy „Rámcové
krajinné typologie“ leží
posuzované území
v krajinném typu 1UO, tj.
urbanizovaná krajina staré sídelní krajiny Hercynica bez vylišeného reliéfu.
Jde o běžný krajinný typ a
původní krajinný ráz je
zde zcela setřen.
Celkově se tedy krajinný ráz místa dá označit za typické městské prostředí výrazně ovlivněné významnými změnami, bez dochovaného krajinného rázu a s nejnižším stupněm ochrany.

Lokality NATURA 2000

ve vzdálenosti cca 280 m severovýchodně se nachází lokalita Praha-Petřín (kód:CZ0113773).
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Obrázek 26 – NATURA Praha-Petřín
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. C H A R A K T E R I S T I K Y

MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH

VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo
Počet obyvatel ovlivněných
účinky stavby

Obrázek 27 – Pohled na severní stranu
sousedních objektů

Vliv výstavby se může projevit ve
vzdálenosti do cca 80÷100 m objektu,
tzn. v cca 18-ti objektech v ul. Holečkové tj. cca 450 obyvatel a u 3 objektů
na jižní straně ul. Švédské (na severním konci zahrady) tj. cca 90 obyvatel.
Vliv provozu areálu bude omezen jen
na nejbližší okolí objektu tj, cca na 8
objektů se zhruba 200 obyvateli.

Hodnocení zdravotních rizik
Posuzovaný obytný soubor bude působit na okolní obyvatelstvo především jednak stacionárními zdroji znečištění ovzduší a hluku (plynové vytápění, garáže, parkovací stání aj.), jednak navazující automobilovou dopravou. Hlavními potenciálními problémy
budou proto znečišťování ovzduší a
hluk.
Další faktory jsou z hlediska vlivu na
obyvatelstvo nevýznamné.

Vyhodnocení vlivu ovzduší
V následujícím textu je závěrečné vyhodnocení vlivů pro škodliviny, které vznikají při provozu areálu.
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Oxid dusičitý – z provedených výpočtů a tabulek je zřejmé, že stávající pozadí průměrných ročních imisních koncentrací NO2 je lehce nadlimitní a příspěvek OZ je prakticky nemění. Nemá tedy negativní zdravotní efekt. Hodinové maximum je již za současného stavu spolehlivě podlimitní a příspěvky OZ k němu jsou zcela zanedbatelné (do 1 % limitu). Můžeme tedy uzavřít, že
z hlediska imisí oxidu dusičitého záměr OZ po zdravotní stránce vyhovuje.

¾

Oxid uhelnatý - z provedených výpočtů a tabulek je zřejmé, že pozadí CO je velmi nízké a příspěvky OZ představují nanejvýš 0,06 % stanoveného limitu. Nemohou tedy mít žádný zdravotní
význam.

¾

Benzen - stávající koncentrace benzenu v místním ovzduší jsou spolehlivě podlimitní (pod 50 %
stanoveného limitu). Vypočtené úrovně příspěvků OS představují v nejbližším obytném území
nanejvýš 0,9 % limitu. Jsou tedy nepatrné a nemají žádný zdravotní význam.

¾

Benzo/a/pyren - vypočtené průměrné roční příspěvky OZ k imisním koncentracím benzo/a/pyrenu dosahují v referenčních bodech úrovně 0,05 až 0,23 pg.m-3 a jsou tedy 4 až 5 řádů
pod úrovní stanoveného limitu. Tyto nicotné stopy nemohou mít žádný zdravotní význam.

¾

Další škodliviny - Kromě uvedených oxidů, benzenu a benzo/a/pyrenu rostou vlivem automobilové dopravy v ovzduší zhruba souběžně s imisemi NO2 i jiné noxy, např. prachové částice, další karcinogenní a dráždivé uhlovodíky a jiné. Uvedené škodliviny se vyskytují jen ve stopách a
jsou rozptylovány víceméně paralelně s oxidy dusíku a ostatními noxami. V popsané situaci je
možno důvodně předpokládat, že jejich vliv bude také zdravotně zcela bezvýznamný.

Vyhodnocení vlivu hluku
Z výsledků výpočtů uvedených v příloze H.3. a jejich souhrnného vyhodnocení v příloze H.2. je zřejmé,
že již za stávající situace je základní hlukový limit (50 dB ve dne a 40 dB v noci) na Holečkově ulici vysoce překračován, ve dne o 14 – 15 dB, v noci o 18 – 19 dB.
U denního hluku jsou v literatuře popisovány vlivy na pocity obtěžování, rozmrzelost a míru rušení. V
rozmezí hodnot blízkých základním přípustným hladinám (50 dB ve dne a 40 dB v noci) je podle některých autorů možno odvodit, že růst hlučnosti o 5 dB zvyšuje počet rozmrzelých osob o cca 10 - 15 %.
Při normované hladině (ve dne 50 dB) je to cca 10 % osob, při 60 dB cca 25 – 40 % osob, při růstu
hlučnosti nad 60 dB procento rozmrzelých dále stoupá. Jiní udávají pro uvedené hodnoty odhad osob
velmi rušených, a to při 50 dB cca do 5%, při 60 dB 6 – 16 % a při 70 dB 18 – 30 %.
Na základě epidemiologických studií jsou v literatuře uváděny také nejnižší ekvivalentní hladiny pouličního hluku, pod nimiž nebyly pozorovány přímé zdravotní efekty. U denního hluku je to pro zvýšený
krevní tlak 70 dB a pro ischemickou srdeční chorobu 65 – 70 dB. U nočního hluku je takovou hladinou
pro kvalitu spánku 40 dB, pro náladu v následujícím dni necelých 60 dB a pro výkonnost v následujícím
dni rovněž necelých 60 dB. Je možno odhadnout, že zvýšení hladiny hluku o každých 5 dB nad limitní
noční hladiny způsobí zvýšení počtu osob, u nichž se objeví poruchy spánku, asi o 8 - 10%.
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Zásadní pro posouzení vlivu navrhovaného areálu je jeho vliv na stávající akustickou situaci v okolí a
dopad změn vyvolaných provozem areálu. Po této stránce je situace příznivá, neboť, jak dokládají provedená hodnocení a výpočty, hlukové příspěvky OZ jsou spolehlivě podlimitní a jejich hladiny jsou podstatně nižší než stávající pozadí. Nemohou tedy hlukovou situaci nepříznivě ovlivnit.

Psychické vlivy
Z hlediska psychické pohody nemá posuzovaný záměr nepříznivé dopady. V době výstavby však může
být psychická pohoda lidí v blízkém okolí narušována hlučností a případně i prachem.
Sociální přínos je dán novými pracovními příležitostmi během výstavby a zvýšeným komfortem bydlení a
poskytovaných služeb pro obyvatelstvo.

Vlivy v době výstavby
Výstavba OZ může okolní obyvatelstvo obtěžovat hlukem a znečišťováním ovzduší, jednak z vlastní činností v areálu (demolice, zemní práce, stavba), jednak vyvolanou dopravou materiálu. V příloze H.2. je
provedeno podrobné hodnocení vlivu výstavby se závěrem, že uvedené vlivy výstavby, vzhledem
k tomu, že budou přechodné a časově omezené, je možno ze zdravotního hlediska akceptovat.

Závěr vyhodnocení zdravotních rizik
Záměr je situován v lokalitě, kde již za současné situace jsou mírně překračovány roční limity oxidu dusičitého a značně překračovány základní limity pro denní i noční hluk. Realizace záměru tuto situaci rozpoznatelným způsobem nezhorší.
V průběhu výstavby může docházet na přechodnou dobu k obtěžování obyvatelstva, zejména hlukem a
případně i prašností. Tyto vlivy je možno vhodnými opatřeními minimalizovat na únosnou míru.
Za výše uvedených podmínek je stavba ze zdravotních hledisek přijatelná.

D.I.2. Vlivy na ovzduší, klima a provětrávání území
Vlivy na ovzduší
Podrobně je zpracování této problematiky uvedeno v příloze H.4. V této části Oznámení jsou uvedeny
pouze závěry plynoucí z provedených hodnocení.

Vliv výstavby areálu
Celková doba stavby se uvažuje 14 měsíců. V prvé fázi bude stávající objekt demolován, v druhé části
budou prováděny výkopové práce.
Demolice budou prováděny postupně ze severní strany, aby jižní strana byla po co nejdelší dobu bariérou pro hluk a (v mezích možností) i prašnost.
Při trvání výkopu 3 měsíce toto množství představuje odvoz 60 TN denně, t.j. celkem 120 jízd. Při desetihodinové směně pak 12 jízd za hodinu.
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Projekt organizace výstavby není v této fázi projektu podrobně zpracován. proto se při výpočtu znečištění vycházelo ze zkušenosti z výstavby staveb obdobného rozsahu, s tím, že výkopové práce jsou zde
větší.
Emise znečišťujících látek v rámci výstavby budou vznikat jak primárně, tj. z vlastních mechanizmů a jejich činnosti a provozu automobilů na příjezdových trasách, tak sekundárně, tj. vznosem znečišťujících
látek již usazených z dotčených ploch, včetně komunikací. Maximální přitížení těžkou nákladní dopravou bude při výkopových pracích, kdy bude činit cca 120 jednosměrných jízd TN za den. Při odvozu
bude záviset také na vzdálenosti místa, kam bude odvoz směrován. Pro výpočet studií se uvažuje
s odvozem Holečkovou směrem na západ )od centra města).

Zemní práce
Výkopy (těžba zeminy) budou probíhat po celé ploše staveniště, takže vzdálenost nejbližších chráněných prostorů od aktuálního provádění stavebních prací se bude v průběhu prací měnit.

Přitížení na okraji komunikacích zatížených staveništní dopravou se tak bude pohybovat v max. krátkodobých hodnotách do 2,2 µg/m3 NO2, příspěvek k průměrné roční koncentraci bude menší než 0,017
µg/m3 NO2. V ostatních referenčních bodech budou příspěvky ještě menší.
Kritickou znečišťující látkou pro pozadí v Praze se však v současné době stávají suspendované částice
PM10, jejichž 24hodinový imisní limit je překračován na největším území Prahy ze všech limitovaných
znečišťujících látek. Emisní faktory umožňují však vypočíst imisní příspěvky však pouze z primárních
zdrojů. Ty se (dle emisních faktorů MEFA) budou pohybovat v max. krátkodobých hodnotách do
0,15 µg/m3 NO2, příspěvek k průměrné roční koncentraci bude menší než 0,0005 µg/m3 NO2. U oxidu
dusičitého a oxidu uhelnatého se vypočtené hodnoty blíží skutečným. U prachu však významnou roli
hraje sekundární znečištění.

Tabulka 22 – Imisní příspěvek výstavby OZ k 24hodinové koncentraci a průměrné
roční koncentraci PM10 [μg/m3]
Bod č.

Název bodu č. poz.

ΔKmax24h
PM10

Δ Kr
PM10

1

Švédská 3363

2,2

0,32

2

Švédská 3391

2,5

0,45

3

Švédská 3397/2

2,8

0,47

4

Holečkova 3382

1,9

0,31

5

Holečkova 3480

1,8

0,28

6

Holečkova 3400

1,9

0,35
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Vliv provozu areálu
Posouzení vlivu areálu na ovzduší bylo provedeno v 6-ti referenčních bodech – viz. obrázek. Podrobnosti i hodnocení dalších škodlivin jsou opět v příloze č. H.4.

Tabulka 23 – Průměrná koncentrace NO2 a benzenu po zprovoznění souboru,
příspěvek OZ k průměrné roční koncentraci NO2 a benzenu [μg/m3] a benzo(a)pyrenu
[μg/m3x10-6]
Bod č. Název bodu
poz.

č. Kr NO2

Δ Kr NO2

Kr
benzen

Δ Kr
benzen

Δ Kr benzo(a)
pyren x10-6

1

Švédská 3363

41,2

0,05

2,1

0,011

0,05

2

Švédská 3391

41,2

0,07

2,1

0,013

0,06

3

Švédská 3397/2

41,2

0,06

2,1

0,012

0,05

4

Holečkova 3382

43,8

0,01

2,3

0,033

0,14

5

Holečkova 3480

44,1

0,02

2,4

0,055

0,23

6

Holečkova 3400

43,8

0,03

2,3

0,041

0,19

LIMIT

40

5

Obrázek 28 – Přehled referenčních bodů při hodnocení vlivu na ovzduší
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Vyhodnocení posouzení vlivů na ovzduší -

Veškeré výpočty byly prováděny takovými metodikami, že vypočtené hodnoty jsou horním odhadem hodnot skutečných.

-

Navrhovaná výstavba obytného zástavby „Holečkova“ je do místa, kde jsou a pravděpodobně i po
uvedení stavby do provozu budou překračovány imisní limity průměrné roční koncentrace NO2 a to
cca o 5 – 10 % limitní hodnoty

-

Provoz OZ „Holečkova“ k imisním koncentracím v okolí přispěje relativně malým dílem; krátkodobém maximu NO2 o méně než 1 % imisního limitu, příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2
bude max. 0,15 % imisního limitu.

-

Tyto relativně dobré výsledky jsou dány zejména tím, že navrhovaná zástavba je řešena jako nízkoenergetický dům s malou potřebou tepla a vyvolaná doprava je relativně malá

Z pohledu vlivu navrhovaného areálu na ovzduší lze s výstavbou vyslovit souhlas.

Vlivy na provětrávání a klima v území
Vliv na mírnou změnu proudění vzduchu v koridoru ul. Holečkové bude mít zrušení opěrné zdi podél ul.
Holečkové se zvětšením prostoru v úrovni Holečkové až novému objektu. Současně dojde i ke změně
obtékání objektu - projeví se jeho oválný tvar a zvýšení objektu. Všechny tyto dopady budou úzce lokálního významu bez výraznějších dopadů na okolí.
Po výstavbě dojde ke zmenšení zpevněných ploch v areálu, ale jejich rozsah je příliš malý, než aby se
mohl projevit i na mikroklimatu v blízkém okolí
Z pohledu vlivu navrhovaného areálu na klima a provětrávání lze s výstavbou vyslovit souhlas.

D.I.3. Vlivy na hluk
Podrobně je tato problematika zpracována v příloze H.3. Zde je uvedeno pouze souhrnné vyhodnocení.

Vliv výstavby areálu
Na základě výsledků hlukového posouzení lze konstatovat, že aplikací akustických opatření, která byla
v rámci výstavby objektu navržena a z nichž ta zásadní jsou zapracovány do návrhu opatření, lze za daných vstupních podmínek zabezpečit splnění legislativních požadavků platných v ČR pro.
¾

venkovní hluk ze stacionárních zdrojů vně projektovaného objektu i vně objektů sousedících,

¾

venkovní hluk z vyvolané dopravy vně projektovaného objektu i vně objektů sousedících,

¾

vnitřní hluk z veřejné dopravy

¾

zvýšení hluku ve venkovním chráněném prostoru protilehlých objektů.

Pro zajištění minimalizace dopadů na akustickou situaci v okolí a dodržení hygienických limitů jsou
navržena technická a organizační opatření k omezení hluku při stavbě „OBYTNÝ KOMPLEX
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HOLEČKOVA, č.p. 768/26 v k.ú. Smíchov“ včetně opatření, která byla aplikována při výběru výše uvedených strojů, zařízení, mechanizovaného nářadí a dopravních prostředků.
¾

K omezení imisí hluku byla volena technologie, stroje, zařízení a mechanizované nářadí, jejichž
emisní hodnoty jsou s ohledem na současný stav vědy a techniky relativně nízké.

¾

Typy strojů, zařízení, mechanizovaného nářadí a dopravních prostředků budou užívány takové,
jejichž hlukovými emisemi jsou nejvýše rovny emisím uvedených typů.

¾

Budou dodržovány termíny etap i doby aktivního nasazení strojů.

¾

Striktně bude dodržována pracovní doba s prováděním hlučných operací pouze od 07:00 do
21:00 hh:mm.

¾

Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v řádném technickém stavu.

¾

Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny hluku.
Všichni pracovníci budou v tomto smyslu podrobně proškoleni. O školení bude pořízen zápis.

¾

Na východní a západní hranici zastavovaných pozemků budou na opěrných stěnách realizovány
dočasné hlukové bariéry; celková výška nad terénem bude min. 3,2 m. Zástěny budou tvořeny
nosnou ocelovou konstrukcí s deskami OSB tl.min. 24 mm. Na zbývajících stranách staveniště
bude obvyklý stavební plot s výškou min. 2,0 m.

¾

Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace. stanovenými
v hlukové studii

Na základě provedených posouzení lze konstatovat, že při dodržení požadovaných hodnot, parametrů
strojů, navržených protihlukových opatření a postupů výstavby, je možno zabezpečit splnění požadovaných hygienických akustických limitů při výstavbě areálu.

Vliv provozu areálu
Vliv provozu objektu z projektovaných stacionárních zdrojů byl posouzen v 16-ti místech na okolních objektech. Ve všech bodech byly s rezervou splněny požadované hygienické limity (50 dB(A) ve dne a
40 dB(A) v noci - účinky provozu se pohybují v rozmezí cca 29÷37 dB(A).

Protože poměr intenzit vyvolané dopravy areálu k intenzitám dopravy v ul. Holečkově je velmi malý (pod
1 %) je z pohledu vlivu na akustickou situaci zcela zanedbatelný – prakticky se neprojeví – vliv vyvolané
dopravy na veřejných komunikacích se proto prakticky neprojeví.
Zvýšení hluku vlivem odrazů od nového objektu - Uvedená opatření byla posouzena a bylo vypočteno,
že maximální vypočtený nárůst hluku ve vzdálenosti 2 m před fasádami bytových domů Holečkova 49 –
55 bude činit - δ = 0,7 dB.
Tato hodnota leží v intervalu nejistoty měření hluku z dopravy a je v podstatě zanedbatelná.
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Celkově lze proto s navrhovanou výstavbou z hlediska dopadů na akustickou situaci, při splnění požadavků na výstavbu uvedených v návrhu opatření, vyslovit souhlas.

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Podzemní voda
Dle starších archivních údajů byla původní hladina podzemní vody (výše uvedeného kolektoru)
v hloubce cca 6-8 m p.t. Podle archivních údajů po dokončení výstavby Strahovského tunelu došlo k až
výraznému zaklesnutí (cca až o 10 m) hladiny podzemní vody vlivem drénování skalního masivu tělesem tunelu (SAT). Navrhovaný objektu bude zasahovat cca 3 m pod úroveň ul. Holečkové, Zastižení
hladiny podzemní vody je proto při výstavbě velmi nepravděpodobné a proto není ani pravděpodobná
možnost jejího negativního ovlivnění jak při výstavbě, tak při provozu areálu.
V novém areálu dojde ke snížení velikosti odtoku dešťových vod do kanalizace – bez navrženého využití
dešťové vody pro technologické účely by to bylo cca o 12 %, Při realizaci uvedeného hospodaření
s dešťovými vodami dojde ke snížení stávajícího odtoku dešťových vod z areálu o téměř 70 %,
v návrhovém odtoku to činí 32 l/s a v celoroční bilanci 805 m3/rok.
Toto lze hodnotit kladně, ale z výše uvedených důvodů to zásadní význam na režim podzemních vod
mít nebude.

Povrchová voda
Podle vodohospodářské mapy leží navrhovaný areál v povodí Motolského potoka – č.poř. 1-12-01-022,
který je levostrannýmn přítokem Vltavy. Motolský potok je od svého zaústěné do Vltavy zatrubněn až
cca 2,7 km proti toku od místa, kde je navrhovaný areál. Zatrubněný Motolský potok vede ulicí Vrchlického, Duškovou a přes Mozartovu do Plzeňské tj. min. 230 m jižním směrem přes komunikace, ve kterých jsou vedeny kanalizační stoky. Vlastní Vltava je vzdálena cca 1,2 km východním směrem opět přes
kompletně odkanalizovaná území. Celé přilehlé území má jednotnou kanalizační soustavu.
Výstavba a provoz tohoto areálu nemůže mít proto žádný vliv na povrchové vodní toky.

Tabulka 24 – Hydrologická data povrchových toků
Vodní tok

Zkratka

km

Celková

Staničení
úseku

Délka toku

hydrologického

skutečná

toku ve
správě

ve správě

pořadí

délka toku

Číslo

Správce
toku

v

Motolský

MO

0-9,5

1-12-01-022

OMZ MHMP

km
9,90

v km

v km

0,0-9,9

9,90

Příslušný

Určení

Příslušný

Účinnost

vodoprávní

správce

předpis

od

úřad

DVT

Praha
5,13,17

MŽP ČR

800/2474/801
14/97
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D.I.5. Vlivy na půdu
V rámci této výstavby zde bude na části pozemků p.č. 3386/1 a p.č. 3386/2 docházet k manipulaci se
zemědělskou půdou. Půjde o půdy s kódem BPEJ 2.26.44, tj. středně hluboké, skeletovité hnědé půdy,
hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jim podobných horninách; středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, s dobrými vláhovými poměry až převlhčením na mírném
svahu v klimatickém regionu T2, tj. teplém, mírně suchém.
Podle metodického pokynu MŽP č.j. OOLP/1067/96 z 01.10.1996 je tato půda zařazena do V., tj. nejnižší třídy ochrany. K dotčení zemědělské půdy dochází s ohledem na schválený územní plán, s ohledem
na změněné poměry v území a také s ohledem na velmi nízkou kvalitu dotčených půd, které jsou pro
zemědělské účely postradatelné a které mohou být efektivněji využity jako půdy nezemědělské.
Rozdělení záboru podle příslušnosti k BPEJ uvádí následující tabulka:

Tabulka 25 –Tabulka – Zábor půdy ZPF podle BPEJ
Třída
ochr.

Celková výměra
pozemku v ha

Výměra záboru (ha)

2.26.44.

V.

1.050 m2

820 m2

2.26.44.

V.

2.528 m2

249 m2

3.578 m2

1.069 m2

parcela č.

BPEJ

3386/1
3386/2
Σ

Formálně je možné pokládat zábor zemědělské půdy za nepříznivý vliv. Z hlediska reálných dopadů je
však nutné brát v úvahu, že je posuzovaný záměr zasazen prakticky do centra velkoměsta a jde o půdu
nejhorší zemědělské kvality. Využití zemědělské půdy pro nezemědělské účely je rovněž v souladu s ÚP
sídelního útvaru hl.m. Prahy.
Záměrem nejsou nijak dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a posuzovaný záměr nezasahuje
ani do „ochranného“ pásma lesa (50 m od lesa).
K významnému ovlivnění horninového prostředí nedojde, k zásahům do podložních vrstev půdního profilu dojde jen v minimální míře a převážně v ploše původní asanované stavby.
Ložiska nerostných surovin se v zájmovém území ani jeho nejbližším okolí nenalézají a nemohou tedy
být realizací ovlivněny. Vliv lze označit za zcela nevýznamný.
Území je značně sklonitě, realizace nových opěrných zdí a údržbové práce v zahradě by měly být dostatečnou zárukou, že nebude docházet k možnosti vzniku erozních situací.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Podle dostupných údajů se v zájmovém území nevyskytují žádná ložiska výhradních ani nevýhradních
nerostných surovin a nemohou tedy být realizací ovlivněny. Plánovanou stavbou nedojde k žádnému
významnému ovlivnění horninového prostředí. Vliv lze označit za nulový.
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D.I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na faunu a floru
Posuzovaný záměr je zasazen do silně urbanizovaného prostředí velkoměsta do těsné blízkosti frekventované komunikace. Přírodní složka tak zde již zřetelně ustoupila a zbývající vegetace je čistě antropogenního původu. Rovněž stávající fauna je velmi chudá a významně ovlivněná lidskou činností.
Z hlediska vlivů na flóru bude nejdůležitějším vlivem odstranění části dřevin, které se zde nacházejí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o vegetaci antropogenního původu, která neodpovídá přirozenému druhovému složení, ale naopak jsou zde zastoupeny významnou měrou introdukované, invazně se šířící
dřeviny a dřeviny sice domácí, ale expanzívní (invazně se šířící trnovník akát, kustovnice cizí, opletka
Aubertova, přísavník křovištní, expanzívní javor mléč a další)., nejedná se o významný vliv. Vzniklý úbytek dřevin lze plnohodnotně nahradit kvalitní novou zahradní úpravou areálu.
Fauna lokality odráží celkový stav prostředí v místě, zejména stav vegetace, obzvlášť dřevin. Introdukované dřeviny jsou osidlovány řádově nižším počtem druhů bezobratlých oproti stanovištně odpovídajícím
domácím druhům. V průběhu výstavby bude druhově velmi chudá fauna lokality částečně zasažena stavebním ruchem a bude tak početně redukována (s výjimkou pohyblivých obratlovců, zastoupených zde
především ptáky, kteří se přesunou na jiné plochy). Po dokončení stavebních prací a vegetačních úprav
ale dojde velmi rychle ke konsolidaci poměrů a novému osídlení, jehož kvalita bude záležet na vytvořených podmínkách, především druhové skladbě nově založené zeleně. V zásadě lze ale konstatovat, že
jsou vlivy na faunu lokality nevýznamné.
Vlastní prostor stavby je zařazen dle ÚP HMP do „území bez zvýšené ochrany zeleně“. Pro lokalitu není
předepsán v ÚP HMP koeficient zeleně. Pro orientaci uvádíme následující výpočet, který vychází z výše
uvedené skutečnosti.

Tabulka 26 – Výpočet koeficientů zeleně
BILANCE ZELENĚ
Plocha SV
Zeleň na rostlém terénu
Výsadba stromů a keřů v trávníku
Travnatá hřiště
Popínavá zeleň
Stromy na rostlém terénu
Zeleň na na rostlém terénu celkem
Ostatní zeleň
Mocnost zeminy nad 0,15 m
Mocnost zeminy nad 0,30 m
Mocnost zeminy nad 0,90 m
Mocnost zeminy nad 1,5 m
Mocnost zeminy nad 2,0 m
Popínavá zeleň
Stromy na zpevněných plochách
Ostatní zeleň celkem
Zeleň započítaná celkem

plocha
2
(m )
5 325,0
2 609,0
0,0
0,0
---

0,0
1 020,0
0,0
0,0
146,0
80,0
---

stromy (ks)
střední

malý

započítatelná plocha
2
(m )
---

velký

započítaná plocha
2
(m )

--0,0
---

--0

0

0

0,0

0

0,0
204,0
0,0
0,0
131,4
480,0
0,0

--0

0

procenta
z celku
100,0%

2 609,0
0,0
0,0
0,0
2 609,0

49,0%
0,0%
0,0%
0,0%
49,0%

0,0
204,0
0,0
0,0
131,4
480,0
0,0
815,4
3 424,4

0,0%
3,8%
0,0%
0,0%
2,5%
9,0%
0,0%
15,3%
64,3%

V rámci výstavby jsou navrženy i sadové úpravy, které doplní stávající zeleň a zároveň řeší nové zelené
plochy, včetně ozeleněných střech – viz. příloha H.6. a výkres H.1.2.-Sadové úpravy.
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Vlivy na ekosystémy
Vlivy na prvky ÚSES
Hodnocené území se přímo nedotýká žádného prvku ÚSES, ani v jeho ochranné zóně, k negativnímu
ovlivnění prvků USES proto nemůže prakticky dojít.

Vlivy na významné krajinné prvky a vodní toky
Významné krajinné prvky nebudou výstavbou a provozem areálu ovlivněny, protože se v ovlivnitelné
vzdálenosti nenacházejí.

Vlivy na další ekosystémy
Na ploše posuzovaného záměru se nachází antropogenně podmíněný silně ochuzený ekosystém
s převahou introdukovaných a plevelných druhů rostlin a synantropních živočišných druhů s širokou ekologickou valencí. Ten bude v průběhu stavby částečně redukován a po dokončení stavebních prací ho
nahradí opět uměle vytvořený ekosystém nových zahradních úprav. Dosídlení tohoto nového ekosystému dalšími, především živočišnými druhy bude záležet na kvalitě nových výsadeb a jejich druhovém
složení. Za příznivých okolností zde může vzniknout ekosystém kvalitnější, druhově bohatší a stabilnější, než je ten současný. Proto lze předpokládat, že z dlouhodobějšího pohledu nebude mít posuzovaná
investice na ekosystémy žádný negativní vliv.
Vzhledem k výše uvedeným hodnocením lze z pohledu vlivu na ekosystémy s realizací navrhovaného
areálu vyslovit souhlas.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Charakter místa určuje rozhodující měrou architektura a urbanizmus a problematika souladu uvažované
investiční akce s charakterem okolního prostředí není otázkou ochrany přírody, ale otázkou architektury
(eventuelně památkové ochrany). Zvláštní charakter posuzování krajinného rázu urbanizovaném prostředí potvrdil také zákonodárce novelou § 12 zákona č. 114/1992 Sb., která přidala k § 12 odstavec (4),
který zní: Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je
územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky
ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.
Z pohledu vlivů na krajinu a krajinný ráz lze s výstavbou souhlasit.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Historie objektu je velmi dlouhá a dalo by se proto očekávat, že bude mít významnější historickou a architektonickou hodnotu. Investor si nechal zpracovat podrobné posouzení stávajícího objektu, jehož popisná část byla použita jako podklad pro zpracování kap. C.I.a v následujícím textu uvádím závěr
z provedeného hodnocení.
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„Na základě provedených zjištění je nutné konstatovat, že objekt po posledních rekonstrukcích zcela
ztratil historickou a architektonickou hodnotu, která původně byla srovnatelná s obdobnými průmyslovými stavbami a jistým způsobem vypovídala o koloritu své doby. Stavební zásahy a použité nové prvky
jsou vůči historické budově necitlivé a nekvalitní a degradují ji na svou atrapu. Stavba představuje v této
podobě jakýsi nepovedený hybrid a lze ji pokládat za odstrašující příklad nekompetentnímu přístupu
k rekonstrukci podobné stavby.
Z těchto důvodů pokládám za jediné racionální řešení tuto stavbu odstranit a nahradit kvalitní novostavbou soudobého architektonického výrazu, která by byla důstojnějším partnerem okolní zástavby. Stavba
by měla být koncipována jako volně stojící obytná vila s tím, že její proporce a měřítko budou respektovat sousední budovy. Ponechání polygonálního komínu a jeho vkomponování do nového architektonického celku jako sochařského díla může být příjemnou historickou reminiscencí.
Jedinou a významnou připomínkou pro novou výstavbu by mělo být respektování proluky v zástavbě a
zahrady včetně vzrostlých stromů, aby byl uchován souvislý pás zahrad ve svahu uprostřed zástavby
tohoto území; existence zahrad je tu historicky podložena a má hodnotu památky. Historickou hodnotu
má i se zahradou související ohradní zeď, která by měla být zachována spolu s ní: zvláštní pozornost si
pak zaslouží opuková část zdi na severní hranici pozemku, která tu zřejmě od počátku vzniku zahrady
(možná i předchozí vinice) zpevňovala zlom terénu. Zajímavým historickým dokladem je i část ohradní
zdi u vjezdu z ulice a při východní hranici, kde jsou patrné druhotné zásahy a nástavby starší hmoty zdi
s nikami; rovněž samotný vjezd opatřený masivními pilíři analogicky odpovídá svým typem obdobným
prvkům 19.století (ovšem kromě nevhodných druhotných úprav - tato část zdi byla přezděna v r.1983).

Závěrem lze doporučit, aby nová stavba respektovala následující připomínky:
zachování principu proluky výstavbou solitéru respektování přiměřených proporcí objektu vůči okolní zástavbě zachování zahradní plochy v maximálně možné míře zachování a restaurování hodnotných částí
ohradních zdí“
S ohledem na závěry provedeného hodnocení není nutno opovažovat demolici objektu za negativní dopad výstavby.
Ve vzdálenosti ovlivnitelné výstavbou a provozem areálu se žádné kulturní památky nenacházejí.
Z pohledu ovlivnění kulturních památek a hmotného majetku není proto důvod výstavby nepovolit..
______________

Vlivy, kterými by mohl navrhovaný záměr negativně ovlivňovat životní prostředí v lokalitě jsou popsány
a vyhodnoceny v ostatních kapitolách tohoto oznámení, popř. podrobněji v přílohách. Vzhledem k charakteru navrhovaného záměru se žádné další významné vlivy biologického a ekologického charakteru,
které zároveň nejsou standardně podrobně prověřovány v procesu povolování stavby, nepředpokládají.
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VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

Vliv výstavby a provozu se významněji projeví prakticky jen v blízkém okolí stavby. Při dodržení navržených opatření pro období výstavby a dodržení standardních opatření pro provoz areálu by nemělo vlivem areálu docházet k překračování kvantifikovatelných parametrů životního prostředí ani ke vzniku významných negativním dopadům na faktor pohody místních obyvatel. Realizovaný záměr nepřinese
v okolí žádné rozpoznatelné zhoršení hlukových hladin ani znečišťujících látek v ovzduší.
Nabídka nových bytů, malých obchodních a administrativních prostor je dobrá, ale v širším kontextu
území se významněji neprojeví.

D.III Ú D A J E

O MOŽNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH

STÁTNÍ HRANICE
Záměr nemůže mít žádný vliv, který by mohl přesáhnout státní hranice.

D.IV. O P A T Ř E N Í

K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ

KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Dále jsou uvedena pouze opatření, která by nemusela být automaticky ošetřena v rámci následujících
stupňů projednávání projektové dokumentace, nebo která zasluhují zvýšenou pozornost.

Územně plánovací opatření
Navrhovaná výstavba je v souladu s ÚP HMP, žádné územně plánovací opatření se nenavrhují, ani nepožadují.

Kompenzační opatření
Nejsou navržena.

Technická opatření
Pro fázi přípravy V rámci této fáze je potřeba zpracovat všechny elaboráty, jejichž dodržování zaručí, že nebude při výstavbě a provozu docházet k neúměrnému, nebo nadlimitnímu zatěžování životního prostředí. Zejména
je nutno splnit následující požadavky.

_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb.
na akci Obytná zástavba Holečkova 26_________

_

72

1) V dalším stupni PD provést podrobné vyhodnocení kapacitních možností využívání
dešťových vod pro technologické účely a na základě tohoto vyhodnocení stanovit definitivní
velikost retenční nádrže.
2) Pro minimalizaci dopadů provozu objektu na akustickou situaci v ulici (minimalizace vlivu
odrazů) dopracovat technicky v dalších stupních již navržená řešení a. Zachovat tvar fasády se zohledněním maximální snahy o zmenšení odrazů hluku od
objektu. Obrysová plocha JV části fasády má konvexní tvar. Tímto řešením bude
docházet k rozptylu zvukových vlna na ploše fasády. Neboli zvukové vlny se nebudou
koncentrovat v důsledku působení fasády do jednoho místa, nýbrž se budou
rozptylovat.
b. Zvýšení pohltivosti fasády - JV fasáda kromě zvukoizolačních vlastností musí splňovat i
požadavky na min. odraz zvuku směrem k protilehlé obytné zástavbě v ulici Holečkova.
Proto je navrženo řešení neprůsvitných částí JV fasády s pohltivou předstěnou. Pak
činitel odrazu JV fasády s uvedenou úpravou bude činí ρ = 0,55 – 0,65.
c.

Opěrná stěna při ulici Holečkova bude z min. 50 % plochy tvořena vysoce pohltivým
obkladem (s činitelem pohltivosti αw → 0,9). Materiál obkladu bude řešen v dalším
stupni zpracování projektové dokumentace s ohledem na řadu faktorů, které jeho výběr
ovlivňují.

3) V následujícím stupni projektu pro stavební povolení provést návrh vzduchotechnických
zařízení (a všech ostatních stacionárních zdrojů hluku) a podrobné posouzení jejich vlivu na
akustickou situaci v okolí, aby se ověřilo, že předpoklady a požadavky na stacionární zdroje
hluku provedené v Oznámení byly dodrženy a tudíž budou splněny požadované hygienické
limity na hluk. V případě potřeby navrhnout potřebná protihluková opatření.
4) Před započetím výstavby zpracovat režim v projektu organizace výstavby režim používání
strojů (včetně doby použití), jejich umístění (s ohledem na dobu používání a polohu
chráněných objektů), podmínek pro staveništní dopravu (očištění vozidel před výjezdem na
veřejnou komunikační síť, zajištění vozidel proti úsypům).

Pro fázi výstavby V období výstavby je nutno dodržovat všechna opatření navržená v projektu stavby a v podmínkách
územního rozhodnutí a stavebního povolení tak, aby vlivem výstavby nedocházelo k překračování limitních ukazatelů kvality životního prostředí (nejzávažnější je problematika hluku a emisí prachu).
1) Důsledně dodržovat navržený postup výstavby, který by měl umožnit minimalizaci ngytivních
dopadů z výstavby. Koncepčně dojde tak k demolicím od severní strany se zachováním jižní
zdi objektu co nejdéle.
2) Hladiny akustického tlaku ze stacionárních zdrojů hluku ve venkovním prostoru nebudou
nadlimitní, pokud bude dodržena hlučnost těchto zařízení uvažovaná v Hlukovém posouzení
_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb.
na akci Obytná zástavba Holečkova 26_________

73

_

(jedná se o standardní požadavky na velikost hlučnosti jednotlivých zařízení v objektech,
hlavně u vzduchotechnických zařízení). V dalším stupni projektové dokumentace, až budou
známa přesná data do výpočtu, musí být proveden přesný výpočet hladin akustického tlaku
A z provozu stacionárních zdrojů s případným návrhem protihlukových opatření zejména se
zaměřením na hluk generovaný provozem VZT.
3) Objekt byl v minulosti využíván jako tiskárna. I když tento charakter podnikání nemusel být
zdrojem kontaminace zemin, nelze tuto skutečnost jednoznačně do doby provedení
podrobného inženýrskogeologického průzkumu, popř. realizace zemních prací zcela
vyloučit.
4) Protože nelze vyloučit možné hnízdění některých ptáků na stromech v zahradě, doporučuje
se provádět likvidaci dřevin mimo období hnízdění.
5) K omezení negativních dopadů na akustickou situaci při výstavbě se požaduje při
podrobném návrhu postupu a organizace výstavby vycházet z následujících požadavků:
a. Typy strojů, zařízení, mechanizovaného nářadí a dopravních prostředků budou užívány
takové, jejichž hlukovými emisemi

jsou nejvýše rovny emisím uvedených typů a

Hlukovém posouzení.
b. práce v době od 21.00 do 7.00 hodiny nebudou prováděny, hlučné práce neprovádět po
19,00 hod a víkendech
c.

minutové nasazení bude zhruba takové, s jakým kalkuluje výpočet v Hlukovém
posouzení

d. Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v
řádném technickém stavu.
e. Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny
hluku. Všichni pracovníci budou v tomto smyslu podrobně proškoleni. O školení bude
pořízen zápis.
f.

Na východní a západní hranici zastavovaných pozemků budou na opěrných stěnách
realizovány dočasné hlukové bariéry; celková výška nad terénem bude min. 3,2 m.
Zástěny budou tvořeny nosnou ocelovou konstrukcí s deskami OSB tl.min. 24 mm. Na
zbývajících stranách staveniště bude obvyklý stavební plot s výškou min. 2,0 m.

g. Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace.
h. tlumit šíření hluku bezprostředně u jednotlivých zdrojů,
6) K omezení vzniku prachové zátěže (sekundární i primární při vlastní činnosti rozpojování a
přemisťování tuhých hmot) je proto třeba zajistit:
a.

v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem. tzn. je zkrápět,
předem vlhčit, využívat operativně k činnostem produkujícím prašnost vlhká období
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b. zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy
c.

zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten neřešit pouze
splachem, nýbrž i sběrem

d. všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do provozních předpisů a
zajistit prokazatelné seznámení pracovníků s těmito opatřeními
7) Území se nachází v prostoru předpokládaného výskytu archeologických památek. Proto
musí být umožněno provedení archeologického průzkumu před započetím vlastní výstavby.
8) Staveništní odpady řešit v souladu se zákonem o odpadech s preferencí separace odpadů
a jejich recyklace nebo zužitkování.
9) Po dokončení stavebních prací v nejkratší možné lhůtě demontovat a odstranit zařízení
staveniště.
10) Výstavbu je potřeba organizovat tak, aby sadové úpravy byly realizovány již v průběhu
výstavby a byly dokončeny před zprovozněním areálu, nebo jeho kolaudované části.
11) Bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva.

Pro fázi provozu –
Provoz v objektu bude zajišťován standardními způsoby dle požadavků platných na území hl.m.Prahy.
Není zde proto potřeba, navrhovat specielní opatření pro fázi provozu.

Pro fázi likvidace stavby Protože omezující podmínky pro tuto stavební činnost budou dány při povolování odstranění stavby
s ohledem na skutečné dopravní a ostatní související podmínky v příslušené době likvidace se žádné
konkrétní podmínky nenavrhují.

D.V. C H A R A K T E R I S T I K A

NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A

NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Jako základní podklad pro hodnocení byl použit rozpracovaný projekt pro rozhodnutí o umístění stavby.
Hlavní potřebné podklady pro zpracování Oznámení s důrazem na problematické vlivy výstavby a provozu areálu byly v podkladech zpracovány v dostatečném rozsahu, aby bylo možno ověřit možnost splnění limitů ochrany životního prostředí a stanovit potřebná opatření. Ostatní podklady budou podrobně
zpracovány až v následujících stupních PD, proto nejsou některé údaje (které ale nemají rozhodující význam pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí) podrobně komentovány (např. podrobný inženýrskogeologický průzkum, detailní organizace odpadového hospodářství, apod.).
V přílohách posuzujících vliv provozu a výstavby na vybrané složky ŽP jsou specifikovány vybrané další
údaje, které bylo potřeba řešit detailně.
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Pro období výstavby a provozu se nepředpokládá možnost vzniku dalších vlivů, které nejsou v tomto
Oznámení komentovány, a které by mohly významně ovlivnit životní prostředí území.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Navrhovaný záměr byl investorem předložen bez variant.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Hodnocení provedená v tomto oznámení prokázala, že provoz navrhovaného záměru bude mít (při dodržení opatření navržených v kapitole D.IV.) velmi malé negativní vlivy na životní prostředí, ve většině
sledovaných vlivů se neprojeví vůbec a nebude důsledkem překročení kvantifikovatelných vlivů na životní prostředí na stávající chráněnou zástavbu. I v průběhu výstavby je možno, při dodržení navržených opatření, zajistit nepřekračování kvantifikovatelných limitů složek životního prostředí.
--------------------------------------------------------------

Na základě výsledků provedených hodnocení doporučuji s navrhovaným záměrem
Obytná zástavba Holečkova 26 souhlasit (při splnění požadavků v kap. D.IV) bez dalšího
posouzení záměru podle § 10 zákona č.100/2001 Sb ve znění zákona 93/2004 Sb. a
163/2006 Sb.
-------------------------------------------------------------Základní použité podklady –
Projekt pro rozhodnutí o umístění stavby hodnocené akce v rozpracovanosti
Odborný posudek dle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
Obytná zástavba Holečkova 26 Residential Development Holečkova 26 zástavba uliční proluky – ing.
Pulkrábek 07/2007
Umělecko-historické posouzení objektu č.p. 768, Holečkova 26/768, Praha 5 - 15. 4. 2003 - mgr. Věra
Müllerová,
Atlas životního prostředí v Praze
Zákon č.100/2001 Sb v platném znění O posuzování vlivů na životní prostředí a příslušné zákony, vyhlášky a normy, které s tímto zákonem souvisí a které se zabývají jednotlivými složkami životního prostředí.
Vyhláška hlavního města Prahy č.26/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o obecných technických
požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze v platném znění
Vyhláška hlavního města Prahy č.32/1999 - Vyhláška hlavního města Prahy o závazné části územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy v platném znění
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
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Vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů
Vyhláška MŽP ČR č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona ČNR č. 114/92 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
Místní šetření a jednání se zpracovatelem PD a vybranými orgány HMP.
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G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Popis navrhované výstavby
Stavba se nachází v zastavěné části města Prahy v proluce uliční linie, která vznikne po odstranění stávajícího objektu čp. 768. Pozemek je vymezený na jižní, východní a severní hranici zdí, na západě drátěným plotem. Vjezd na pozemek je z ulice Holečkova. V severní části pozemku je zachovalá zahrada
se vzrostlými ovocnými stromy.

Tabulka 27 – Bilance navrženého využití objektu

Výškově a hmotově je navrhovaná budova rozdělena na dva základní objemy a zároveň funkční části:
- sokl, se standardním městským parterem s komerční částí v úrovni ulice a kancelářskými prostory
v patře, který výškově koresponduje s horní hranou stávajícího náspu
- a na terasovitě odstoupenou pěti patrovou bytovou část
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Před sokl je předsazena zavěšená skleněná fasáda, plnící zároveň funkci akustické stěny, která je
v přízemí rozdělená do 3 traktů. V ose je umístěn společný vstup do administrativní a bytové části a dva
komerční prostory. Vše je přístupné ze společného závětří vytvořené v nice parteru. Po stranách se nachází vjezdy do veřejného a bytového parkingu v podzemí. V patře situovaná administrativní část je členěna do fasády vsazenými atrii s mobilní a extenzivní zelení. Horní část čelní skleněné stěny tvoří v
prodloužení zábradlí soukromých bytových střešních zahrad.

Obrázek 29 – Pohled na navrhovaný objekt od jihu

Pěti patrová obytná část je dělena na vnitřní objem s tradiční fasádou, který je odhmotněn po celém obvodu břity vykonzolovaných teras s předsazenými nosnými sloupy. Terasy slouží zároveň jako integrované stínění a vhodně tak minimalizují nechtěné tepelné zisky objektu v letních období. Na střeše je
umístěna technologie a prosklené transparentní vstupy (z bytů umístěných o patro níže) na střešní terasy s extenzivní a mobilní zelení.

Poloha objektu je navržena tak, aby byla dodržena uliční linie a systém předzahrádek. Vstup do objektu
je navržen z chodníku ulice Holečkova schodištěm a přes zádveří do haly (lobby) na úrovni druhého
podzemního podlaží. V hale je umístěn recepční pult s obsluhou, místnost pro umístění domovních
schránek, místnost odpadového hospodářství a jsou odsud přístupné komerční prostory. Způsob využití
těchto prostor bude upřesněn v dalším stupni projektové činnosti (předpokladané jsou prodejny). Komerční prostory mají k dispozici sklady, hygienické zařízení a šatny.
Z haly jsou přístupné domovní schodiště vedoucí do bytových nadzemních podlažích a dále samostatné
schodiště administrativního podlaží. Administrativní podlaží se nachází na úrovni prvního podzemního
podlaží. Budou zde umístěny čtyři kancelářské jednotky, které budou vybaveny recepcemi, pracovními
_______________________________________________________________________________________

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb.
na akci Obytná zástavba Holečkova 26_________

_

79

místy, prostory pro jednání a komunikačními koridory. Kancelářské prostory budou dále vybaveny potřebným množstvím hygienických zařízení, příslušnými sklady, úklidovou komorou, denními místnostmi s
kuchyňkami.

Obrázek 30 – Pohled na navrhovaný objekt od východu

Na úrovni 1. podzemního podlaží se dále nachází technologická část objektu. Bude zde umístěna vodárna, kotelna, místnost pro řídící jednotku objektu, technologie bazénu a dále sklepy pro bytové jednotky.
Hlavní domovní schodiště pak propojují vstupní halu s třetím podzemním podlažím a dále podlaží s byty.
Ve třetím podzemním podlaží jsou situovány garáže. Od přízemí do čtvrtého patra jsou pak především
bytové jednotky. Celkem bude v objektu umístěno 28 bytových jednotek různých velikostních kategorií.
Veškeré byty budou mít zahradní terasu nebo alespoň lodžii.
Doplňkové funkce k bydlení (bazén, welness, sauny, posilovna, a dětský koutek) jsou umístěny na úrovni přízemí a dále prvního patra.
Navrženo je 53 parkovacích stáni na úrovni 3.podzemí a 23 stání na úrovni 2.podzemí, tj. celkem 76
podzemních parkovacích stání.
Protože v dostupné vzdálenosti není zdroj CZT bude dodávku tepla zajišťovat plynová kotelna s několika
kondenzačními kotli. Součástí zdroje tepla bude i plynová kogenerační jednotka o elektrickém výkonu
cca 50 kW.
Napojení na technickou infrastrukturu a instalační sítě je řešeno napojením na stávající uliční řady v ulici
Holečkova. Veškeré přípojky budou budovány nové ve stávajících trasách. Stávající přípojky budou využívány pouze v průběhu stavby.
Dešťové vody, jímané na zpevněných plochách a konstrukcích objektu, budou akumulovány v retenční
nádrži. Z nádrže bude voda sloužit pro závlahu zelených střech a pro splachování WC společných
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prostor (administrativa, komerce). Aby systém však mohl řádně fungovat, uvažuje se, že v období sucha
bude vhodně doplňován z veřejného vodovodu.

Vlivy stavby a provozu areálu na životní prostředí
Vliv výstavby se může projevit ve vzdálenosti do cca 80÷100 m objektu, tzn. v cca 18-ti objektech v ul.
Holečkové tj. cca 450 obyvatel a u 3 objektů na jižní straně ul. Švédské (na severním konci zahrady) tj.
cca 90 obyvatel. Vliv provozu areálu bude omezen jen na nejbližší okolí objektu tj, cca na 8 objektů
se zhruba 200 obyvateli.
V rámci provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo konstatováno, že záměr je situován v lokalitě,
kde již za současné situace jsou mírně překračovány roční limity oxidu dusičitého a značně překračovány základní limity pro denní i noční hluk. Realizace záměru však tuto situaci v žádné z uvedených problematik rozpoznatelným způsobem nezhorší.
V průběhu výstavby může docházet na přechodnou dobu k obtěžování obyvatelstva, zejména hlukem a
případně i prašností. Tyto vlivy je možno vhodnými opatřeními minimalizovat na únosnou míru.
Za výše uvedených podmínek je stavba ze zdravotních hledisek přijatelná.
Z pohledu vlastních dopadů na kvalitu ovzduší lze konstatovat, že posuzovaná výstavba obytné zástavby „Holečkova“ bude realizována v místech, kde jsou a pravděpodobně i po uvedení stavby do provozu budou překračovány imisní limity průměrné roční koncentrace NO2 a to cca o 5 – 10 % limitní hodnoty. Provoz OZ „Holečkova“ k imisním koncentracím v okolí přispěje relativně malým dílem - krátkodobém maximu NO2 o méně než 1 % imisního limitu, příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 bude
max. 0,15 % imisního limitu. Tyto relativně dobré výsledky jsou dány zejména tím, že navrhovaná zástavba je řešena jako nízkoenergetický dům s malou potřebou tepla a vyvolaná doprava je relativně malá.

Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že v současné době jsou hladiny akustického tlaku
pro limit z hlavních komunikací - v denní době 55 dB/A/ a v noční době 45 dB/A/ překračovány, plněny
jsou jen limity pro starou hlukovou zátěž.
Vliv provozu objektu z projektovaných stacionárních zdrojů byl posouzen v 16-ti místech na okolních objektech. Ve všech bodech byly s rezervou splněny požadované hygienické limity (50 dB(A) ve dne a
40 dB(A) v noci - účinky provozu se pohybují v rozmezí cca 29÷37 dB(A).
Protože poměr intenzit vyvolané dopravy areálu k intenzitám dopravy v ul. Holečkově je velmi malý (pod
1 %) je z pohledu vlivu na akustickou situaci zcela zanedbatelný – prakticky se neprojeví – vliv vyvolané
dopravy na veřejných komunikacích se proto prakticky neprojeví.
Zvýšení hluku vlivem odrazů od nového objektu - Uvedená navržená opatření byla posouzena a bylo
vypočteno, že maximální vypočtený nárůst hluku ve vzdálenosti 2 m před fasádami bytových domů Holečkova 49 – 55 bude činit - δ = 0,7 dB. Tato hodnota leží v intervalu nejistoty měření hluku z dopravy a
je v podstatě zanedbatelná.
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Na základě provedených posouzení vlivu výstavby na akustickou situaci v okolí stavby lze konstatovat,
že při dodržení požadovaných hodnot, parametrů strojů, navržených protihlukových opatření a postupů
výstavby, že je možno zabezpečit splnění požadovaných hygienických akustických limitů při výstavbě
areálu.
Celkově lze proto s navrhovanou výstavbou z hlediska dopadů na akustickou situaci, při splnění požadavků na výstavbu uvedených v návrhu opatření, vyslovit souhlas.

V rámci výstavby dojde k trvalému záboru ZPF. Formálně je možné pokládat zábor zemědělské půdy za
nepříznivý vliv. Z hlediska reálných dopadů je však nutné brát v tomto případě v úvahu, že je posuzovaný záměr zasazen prakticky do centra velkoměsta a jde o půdu nejhorší zemědělské kvality. Využití zemědělské půdy pro nezemědělské účely je rovněž v souladu s ÚP sídelního útvaru hl.m. Prahy a pozemky jsou dlouhodobě využívány jen jako zahrada.
Záměrem nejsou nijak dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a posuzovaný záměr nezasahuje
ani do „ochranného“ pásma lesa (50 m od lesa).
K významnému ovlivnění horninového prostředí nedojde, k zásahům do podložních vrstev půdního profilu dojde jen v minimální míře a převážně v ploše původní asanované stavby.
Ložiska nerostných surovin se v zájmovém území ani jeho nejbližším okolí nenalézají a nemohou tedy
být realizací ovlivněny.
Území je značně sklonitě, realizace nových opěrných zdí a údržbové práce v zahradě by měly být dostatečnou zárukou, že nebude docházet k možnosti vzniku erozních situací.
Posuzovaný záměr je zasazen do silně urbanizovaného prostředí velkoměsta do těsné blízkosti frekventované komunikace. Přírodní složka tak zde již zřetelně ustoupila a zbývající vegetace je čistě antropogenního původu. Rovněž stávající fauna je velmi chudá a významně ovlivněná lidskou činností.
Z hlediska vlivů na flóru bude nejdůležitějším vlivem odstranění části dřevin, které se zde nacházejí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o vegetaci antropogenního původu, která neodpovídá přirozenému druhovému složení, ale naopak jsou zde zastoupeny významnou měrou introdukované, invazně se šířící
dřeviny a dřeviny sice domácí, ale expanzívní (invazně se šířící trnovník akát, kustovnice cizí, opletka
Aubertova, přísavník křovištní, expanzívní javor mléč a další)., nejedná se o významný negativní dopad
navržené kácení. Vzniklý úbytek dřevin lze plnohodnotně nahradit kvalitní novou zahradní úpravou areálu. Pro lokalitu není předepsán v ÚP HMP koeficient zeleně, který vychází v novém areálu 64,3 %.
Na ploše posuzovaného záměru se nachází antropogenně podmíněný silně ochuzený ekosystém
s převahou introdukovaných a plevelných druhů rostlin a synantropních živočišných druhů s širokou ekologickou valencí. Ten bude v průběhu stavby částečně redukován a po dokončení stavebních prací ho
nahradí opět uměle vytvořený ekosystém nových zahradních úprav. Dosídlení tohoto nového ekosystému dalšími, především živočišnými druhy bude záležet na kvalitě nových výsadeb a jejich druhovém
složení. Za příznivých okolností zde může vzniknout ekosystém kvalitnější, druhově bohatší a stabilnější, než je ten současný. Proto lze předpokládat, že z dlouhodobějšího pohledu nebude mít posuzovaná
investice na ekosystémy žádný negativní vliv.
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Vzhledem k výsledkům provedených hodnocení lze z pohledu vlivu na ekosystémy s realizací navrhovaného areálu vyslovit souhlas.
V rámci výstavby dojde k demolici stávajícího objektu a přilehlých konstrukcí včetně opěrných zdí. Investor si nechal zpracovat Umělecko-historické posouzení stávajícího objektu v jehož závěru se uvádí :
Z celé původní stavby zbylo pouze 5 autentických historických elementů - profilované šambrány
s konsolkami a římsami oken 1.patra, tvar čtyř polí stropních zrcadel východní části přízemí severního
traktu, dvě částí litinového zábradlí s rozdílným dekorem - zbytky z hlavního schodiště, dvoje výplňové
dveře - dvoukřídlé a jednokřídlé v patře interiéru a polygonální cihlový komín při severním traktu. Ostatní
části byly nenávratně zničeny a jejich původní podobu dnes můžeme pouze hypoteticky předpokládat.
Proto bylo doporučeno jako jediné racionální řešení tuto stavbu odstranit a nahradit kvalitní novostavbou
soudobého architektonického výrazu, která by byla důstojnějším partnerem okolní zástavby. Stavba by
měla být koncipována jako volně stojící obytná vila s tím, že její proporce a měřítko budou respektovat
sousední budovy. Ponechání polygonálního komínu a jeho vkomponování do nového architektonického
celku jako sochařského díla může být příjemnou historickou reminiscencí.
Jedinou a významnou připomínkou pro novou výstavbu by mělo být respektování proluky v zástavbě a
zahrady včetně vzrostlých stromů, aby byl uchován souvislý pás zahrad ve svahu uprostřed zástavby
tohoto území; existence zahrad je tu historicky podložena a má hodnotu památky. Historickou hodnotu
má i se zahradou související ohradní zeď, která by měla být zachována spolu s ní: zvláštní pozornost si
pak zaslouží opuková část zdi na severní hranici pozemku, která tu zřejmě od počátku vzniku zahrady
(možná i předchozí vinice) zpevňovala zlom terénu. Zajímavým historickým dokladem je i část ohradní
zdi u vjezdu z ulice a při východní hranici, kde jsou patrné druhotné zásahy a nástavby starší hmoty zdi
s nikami; rovněž samotný vjezd opatřený masivními pilíři analogicky odpovídá svým typem obdobným
prvkům 19.století (ovšem kromě nevhodných druhotných úprav - tato část zdi byla přezděna v r.1983).
Navržené řešení vycházelo z uvedených doporučení, které byly z většiny zapracovány do navrženého
řešení areálu. Proto není důvod považovat demolici stávajících objektů a důvod pro nedoporučení posuzované výstavby.
Posuzovaný záměr není v územní kolizi nebo v dotčení se skladebnými prvky ÚSES ani s podpůrnými a
interakčními prvky ekologické stability.
V řešeném území ani v nejbližším ovlivnitelném okolí se nenachází žádné zvláště chráněné území (ve
smyslu § 14 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny), ani jeho ochranné pásmo. Posuzovaná lokalita zároveň neleží ani v žádném přírodním parku (§ 12 odst. (3) zákona č. 114/1992 Sb) a nedotýká se žádné přechodně chráněné plochy ani významného krajinného prvku (§13 a § 3 písm. b) zákona
číslo 114/1992 Sb.).

Vyhodnocení ostatních složek životního prostředí neprokázalo, že by vlivem výstavby a provozu (při dodržení požadovaných opatření) mělo docházet k překračování kvantitativních limitů kvality životního prostředí.
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Na základě výsledků provedených hodnocení doporučuji s navrhovaným záměrem Obytná zástavba Holečkova 26 souhlasit (při splnění požadavků v kap. D.IV) bez dalšího posouzení záměru podle § 10 zákona č.100/2001 Sb ve znění zákona 93/2004 Sb. a 163/2006 Sb.

Praha 07. 2007
Ing. Richard Kuk
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H. PŘÍLOHY
H.1. VÝKRESOVÉ PŘÍLOHY
Seznam výkresů :

H.1.1 - Situace – Mř. 1:500
H.1.2 - Sadové úpravy
H.1.3 - Půdorys 3. PP
H.1.4 - Půdorys 2. PP
H1.5 - Půdorys 1. PP
H.1.6 - Půdorys 1. NP
H.1.7 - Půdorys 2. NP
H.1.8 - Půdorys 3. NP
H.1.9 - Půdorys 4. NP
H.1.10 - Půdorys 5. NP
H,1.11 - Půdorys 6. NP
H.1.12 - Řez A-A´
H.1.13 - Řez B-B´
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H.2. POSOUZENÍ VLIVU STAVBY „OBYTNÁ
ZÁSTAVBA HOLEČKOVA 26“ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
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H.3. AKUSTICKÁ STUDIE K EIA
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H.4. ROZPTYLOVÁ STUDIE ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
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H.5 KOPIE INTENZIT DOPRAVY - UDI

_______________________________________________________________________________________

88

Oznámení záměru dle Přílohy č. 3 zák.č. 100/2001 ve znění zákona 93/2004 Sb.
na akci Obytná zástavba Holečkova 26_________

89

_

Příloha

Velikost a rozvržení dopravních vztahů vyvolaných připravovaným objektem Holečkova 26
Na základě předpokládané funkční náplni poskytnuté zadavatelem byly vygenerovány
jízdy osobních vozidel (viz tabulka). Zásobování objektu se předpokládá pouze vozidly typu
dodávka, jejichž počet je již zahrnut v celkovém objemu 135 vozidel.

Navržený rozsah
funkcí
Bydlení

Počet
jednotek

Navrhovaný počet
parkovacích stání

Počet jízd
osobních vozidel
v jednom směru

28 bytů

46

36

15,4

27

10,1

72

71,5
+ 5% pro osoby s omez. pohybem

135

2

Administrativa

898 m

Nákupní centrum

589 m2

Celkem

Rozpad jízd z objektu na okolní komunikační síť
Stávající stav
Příjezd / odjezd

Prognostická období
Příjezd / odjezd

Holečkova 26 – nám. Kinských

40 / 53 %

19 / 38 %

Holečkova v úseku Zapova – Erbenova – (Plzeňská)

24 / 18 %

51 / 31 %

Zapova

36 / 29%

30 / 31 %

Celkem

100 / 100 %

100 / 100 %

Komunikace
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H.6. SOUHRNNÁ ZPRÁVA ŘEŠENÍ ZELENĚ
OBYTNÉHO KOMPLEXU HOLEČKOVA 26/768,
PRAHA 5.
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H.7. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
DOKUMENTACÍ
Posuzovaný areál má být realizován na ploše SV (viz kopie

Obrázek 31 – Funkční využití dle ÚP hl.m.Prahy

ÚP HMP).
Navrhované funkční využití je
především pro bydlení a dále
obchodní zařízení do 5.000 m2
prodejní plochy a administrativní
využití. Záměr dále počítá s doplňkovým funkčním využitím za
účelem řešení dopravy v klidu –
garáže a s doplňkovou funkcí k
bydlení (sklady a relaxační zázemí) Žádné funkční využití nepřesahuje 60% celkové kapacity.
Soulad s ÚP HMP dokládá i následně přiložené vyjádření OÚR MČ Praha 5.
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Obrázek 32 – Kopie vyjádření OÚR MČ Praha 5 o souladu záměru s ÚP HMP
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H.8. VYJÁDŘENÍ DLE §45I ZÁK.Č.114/1992 SB.
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