HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDí

Váš dopis zn.

SZn.
S-MHMP-335183/2007/00PNI/EIA/445-2/Nov

Vyøizuje/linka

Ing. Novotný/4278

Datum
06.03.2008

ZÁVÌR ZJIŠ•OVACíHO ØíZENí
podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlívù na životní prostøedía o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí),
v platném znìní (dále jen zákon)
Zámìr: Výtlaèný øad splaškové kanalizace a vodovodní øad Praha Pitkovice - Horní
Mìcholupy
Zaøazenízámìru dle zákona: zámìr ve smyslu § 4 odst. 1 písmoc) (bod 1.9 kategorie II)
Oznamovatel: CENTRAL GROUP a. 5.; IÈ: 63999102; Praha 4, Na Strži 1702

Umístìní:

kraj:
hlavní mìsto Praha
obec:
hlavní mìsto Praha
mìstská èást:
Praha 15, Praha 22, Praha - Køeslice,Praha - Petrovice
katastrální území: Horní Mìcholupy, Køeslice, Petrovice, Pitkovice, Uhøínìves

Charakter a kapacita zámìru:
Pøedmìtem zámìru je vybudování výtlaèné splaškové
kanalizace v úseku Pitkovice - Horní Mìcholupy pro novou bytovou výstavbu v Pitkovièkách
a pøilehlé spádové oblasti (cca 15000 EO). Celková délka trasy je cca 3 000 m.

Souèástí zámìru je taktéž rekonstrukce èerpací stanice, vèetnì jejích akumulaèních prostor,
která je umístìna v køižovatce ulic Ryzcová a V Pitkovièkách.
Dále je dle oznámení uvažováno s výstavbou nového vodovodního øadu ON LT 150. Tento
gravitaèní øad v délce cca 1 100 m bude položen v soubìhu s novì budovaným výtlakem
splaškové kanalizace. Dimenze nového vodovodní øaduje cca 5 000 EO. Na základì jednání
s dotèenými subjekty bylo od zámìru realizace tohoto øadu v prùbìhu zjiš•ovacího øízení
odstoupeno.
Prùbìh zjiš•ovacího
øízení: Pøi zjiš•ovacím øízení se na základì dostupných podkladù
a informací zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí
a veøejné zdraví. Používají se pøitom kritéria, která jsou stanovena v pøíloze è. 2 k zákonu
a která charakterizují na jedné stranì vlastní zámìr a pøíslušné zájmové území, na druhé
stranì z toho vyplývající významné potenciální vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí.
Pøi urèování, zda zámìr má významné vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží k okolnosti,
zda zámìr svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u zámìrù pøíslušného druhu
kategorie II v pøíloze È. 1 k zákonu a dále k obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených
správních úøadù a dotèených územních samosprávných celkù. Cílem zjiš•ovacího øízení
u zámìrù podle § 4 odst. 1 písmo b), c), d) a e) je také rozhodnout, zda zámìr bude
posuzován podle zákona.
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Oznámení zámìru (èerven 2007) bylo zpracováno podle pøílohy è. 3 zákona spoleèností K+K
prùzkum, s.r.o. pod vedením Ing. Jana Krále, držitele autorizace dle zákona. V oznámení
je podrobný popis souèasného stavu dotèeného území i samotného návrhu vèetnì zpùsobu
jeho realizace a jsou identifikovány oèekávané vlivy pøi realizaci i provozu zámìru. Zámìr
je navržen jako invariantní, v oznámení je však uveden nástin zvažovaných variant i dùvody
jejich odmítnutí (str. 11 a 12). Zpracovatel oznámení pøi svém hodnocení došel k závìru.
že zámìr nemùže významnì
ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Pro prevenci,
vylouèení, snížení a kompenzaci nepøíznivých vlivù je v oznámení navržen soubor opatøení.
Zámìr je závìrem doporuèován k realizaci.
K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující subjekty:
hlavní mìsto Praha
(vyjádøení è.j. MHMP 461256/2007 ze dne 29. 10.2007)
. mìstská èást Praha 15
(vyjádøení è.j. 37559/07/0ŽP/Wa
ze dne 7.9.2007)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení V.HK/2507/43691/07 ze dne 3. 9. 2007)
. Èeská inspekce životního prostøedí
(vyjádøení zn. 41/ØI/0723168.01/07/PVB ze dne 12. 9. 2007)
. odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení SZn. S-MHMP-335183/2007/1/00PNI
ze dne 17. 9. 2007).

.

Pøímý požadavek zpracovat dokumentaci ve smyslu § 8 zákona není ve vyjádøeních
uplatnìn.
Podstata jednotlivých vyjádøení je shrnuta v následujícím textu. pøièemž je vìnována
a veøejné zdraví nebo které mohou zpochybnit závìry oznámení. Ve vyjádøeních jsou však
další pøipomínky, které nejsou pøedmìtem posuzování vlivù na životní prostøedí a které lze
považovat za požadavky èi doporuèení pro následná správní øízenío povolení zámìru.
Hlavní mìsto Praha (HMP) má k zámìru následující pøipomínky.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny je podmínkou pro realizaci stavby maximální ochrana
stávajících døevin a dodržení podmínek obsažených v normì ÈSN DIN 18920 "Ochrana
stromù, porostù a ploch pro vegetaci pøi stavebních èinnostech", V oznámení chybí
dendrologický prùzkum vyhodnocující stav vegetace a seznam zámìrem ohrožených døevin.
V rámci upøesòování likvidace stávajících døevin doporuèuje HMP zachovat vzrostlé stromy.
Z hlediska hospodaøení s odpady HMP doporuèuje pøed zapoèetím výkopových prací provést
rekognoskaci území z hlediska èerných skládek a pøi zjištìní výskytu provést jejich
odstranìní.
Z akustického hlediska je podle HMP posouzení hluku z období výstavby pouze obecné
a nedostateèné. K pøedloženému zámìru je tøeba vypracovat studii hluku po dobu výstavby.
Pro pøehlednost rozložení hluku z výstavby pomocí izofon HMP doporuèuje pøekreslit
vypoètené izofony do reálného mapového podkladu s oznaèenou nejbližší zástavbou nebo
v pøípadì výpoètu pomocí digitální mapy vytisknout i vrstvu s objekty a komunikaèní sítí.
Vlastní pracovní grafické výstupy (napø. z programu Hluk-Plus) nejsou pro celkové
hodnocení dostateènì pøehledné.
Z hlediska odkanalizování a vodních tokù dle HMP navržený zpùsob odkanalizování
pøedmìtného území neodpovídá koncepci likvidace odpadních splaškových vod podle
platného územního plánu sídelního útvaru hlavního mìsta Prahy (ÚPn). Proto bude nutné,
aby oznamovatel požádalo jeho zmìnu.
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Mìstská èást Praha 15 nemá k zámìru závažné pøipomínky. Z hlediska ochrany pøírody
a krajiny je ve vyjádøení upozoròováno na povinnosti ve vztahu ke kácení døevin. V období
výstavby požaduje filtrovat vodu èerpanou ze stavební jímky pøed vypouštìním do vodoteèe,
aby nedocházelo k zanášení koryta toku a zakalení vody ve vodoteèi.
Hyqienická stanice hlavního mìsta Prahy (HS HMP) nemá pøipomínky k zámìru.
V následných správních øízeních o povolení zámìru bude orgán ochrany veøejného zdraví
požadova• pøedložení harmonogramu výstavby a informace o užité technologii spolu
s vyhodnocením hluku ze stavební èinnosti s ohledem na dodržení hygienických limitù hluku
v chránìném venkovním prqstoru staveb dle požadavkù § 11 naøízenívlády è. 148/2006 Sb.,
o ochranì zdraví pøed nepøíznivýmiúèinky hluku a vibrací.
Èeská inspekce životního prostøedí nemá k pøedloženému oznámení žádné podstatné
pøipomínky, pouze pro zpracování projektové dokumentace doporuèuje dùslednì
øešit
ochranu døevin.

Odbor ochrany prostøedí Maqistrátu hlavního mìsta Prahy (OOP MHMP) z hlediska ochrany
vod konstatuje, že z oznámení není zøejmé, jakým zpùsobem bude øešeno køížení stavby
s vodním tokem a zda je zámìr v souladu s Generelem odvodnìní hlavního mìsta Prahy.
V oznámení dále není specifikován prostor, který výstavbou splaškové kanalizace
a vodovodu bude øešen. V tomto prostoru OOP MHMP požaduje provìøit možnosti likvidace
deš•ových vod a v pøípadì nezbytnosti realizace deš•ové kanalizace považuje za nutné
problematiku odvodnìní rozšíøit až po vyústìní do povrchových vod. OOP MHMP taktéž
upozoròuje, že návrh je nutno projednat se spoleènostmi Pražské vodovody a kanalizace,
a. s. (PVK) a Pražská vodohospodáøská spoleènost a.s. (PVS).
Pøíslušný úøad na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených a podle hledisek
a mìøítek uvedených v pøílozeè. 2 k zákonu došel k následujícím závìrùm.
Umístìní zámìru
Zámìr je lokalizován na katastrálních územích Pitkovice, Køeslice, Uhøínìves, Petrovice
a Horní Mìcholupy, na územích mìstských èástí Praha 22, Praha - Køeslice, Praha Petrovice a Praha 15.
Výtlak splaškové kanalizace je veden od rekonstruované èerpací stanice splaškových vod
v køižovatce ulic Ryzcová - V Pitkovièkách. Trasa je dále vedena navazující komunikací
NN1123 smìrem
na Horní Mìcholupy,
pøechodem ulice Františka Diviše, navazující
komunikací NN2107, pøechodem komunikace Hornomìcholupská,
pøi levém okraji této
komunikace až ke køižovatce s ulicí Na Køeèku.

Dle oznámení mìla být kanalizace napojena do koncové šachty gravitaèní splaškové
kanalizace v ulici Hornomìcholupská. Dle aktualizovaných údajù od oznamovatele zámìru je
plánováno ukonèení v uklidòovací šachtì, které bude gravitaènì napojena do koncové
šachty gravitaèní splaškové komunikace v ulici Ke Køeèku.
Dále je dle oznámení uvažováno s výstavbou nového vodovodního øadu ON LT 150. Dle
aktuálních informací od oznamovatele zámìru zmiòovaný vodovodní øad nebude souèástí
zámìru.
Dle podkladù od oznamovatele zámìru budou stavbou dotèeny následující pozemky:
. parc. È. 523/214, 523/516, 523/498, 523/161, 523/571, 571 - k. Ú. Horní Mìcholupy,
. parc. È. 562 - k. Ú. Petrovice,
. parc. È. 2207, 2175 - k. Ú. Uhøínìves,

.

parc. È. 488/1 - k. Ú. Køeslice,

.

parc. È. 260/1, 260/3, 261/2, 260/2, 261/5, 258/6 - k. Ú. Pitkovice.
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Podle pøíslušného stavebního úøadu odboru územního rozhodování Úøadu mìstské èásti
Praha 15 je zámìr v souladu s možným funkèním využitím dle platného ÚPn (viz vyjádøení
è.j. 010046/07/0ÚR/OÚR zn. 009038/07 IOÚR/HDo ze dne 14. 3. 2007).
Vlivy na ovzduší a klima
Pøedložené oznámení zámìru
zahrnuje rozptylovou studii zpracovanou
Ing. Josefem
Pilátem, držitelem osvìdèení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií dle ustanovení
§ 15 odst. 1 písmo d) zákona o ochranì ovzduší rozhodnutím MŽP è.j. 3005/740/03 ze dne
15.9.2003.
Modelovými výpoèty uvedené rozptylové studie byl zkoumán vliv vlastní realizace
posuzovaného zámìru na kvalitu ovzduší v dotèené lokalitì. Posuzovány byly emise tuhých
zneèiš•ujících látek frakce PM1o, NO2, CO, a benzenu. Podle výsledkù provedených výpoètù
je vliv realizace stavby na kvalitu ovzduší v dané oblasti zanedbatelný a nevýznamný. Autor
rozptylové studie upozoròuje na nutnost aplikace opatøení na omezení sekundární prašnosti
jako je skrápìní prašných ploch a oèista vozovek.

Podle údajù o imisním pozadí vycházejících z "Modelového hodnocení kvality ovzduší
na území hl. m. Prahy" zpracovaného spoleèností ATEM - Ateliér ekologických modelù, s.r.o.
v roce 2006 vyplývá, že prùmìrné roèní hodnoty imisního pozadí v dotèené lokalitì jsou
u NO2 v rozmezí 15,5 - 20,0 !lg/m3 a u tuhých zneèiš•ujících látek frakce PM1ov rozmezí
21,0 - 30,5 !lg/m3. Lze proto spolehlivì konstatovat, že realizací stavby nedojde k pøekroèení
imisních limitù stanovených naøízenímvlády è. 597/2006 Sb.
Potencionální negativní vlivy zámìru lze minimalizovat vhodnými opatøeními na pøijatelnou
míru Osou souèástí oznámení) a vzhledem k jejich èasovému omezení je zámìr z hlediska
kvality ovzduší a klimatu akceptovatelný.
Vlivv na hlukovou situaci
K doèasnému zhoršení akustické situace dojde pouze ve fázi výstavby. Zdroje hluku v této
fázi mají z hlediska územní pùsobnosti liniový a bodový charakter. Hluk šíøící se
z momentálního místa výstavby je závislý na množství, umístìní, druhu a technickém stavu
používaných strojù a zaøízení, poètu jejich souèasných nasazení a charakteru prací. Navíc
se hladina hluku mìní v prùbìhu jednotlivých fází výstavby. Z výètu tìchto faktorù vyplývá,
že pøesnost odhadu hluku šíøícího se z budoucích staveniš• nebude pøíliš vysoká, zejména
není-Ii dosud znám dodavatel stavby.
Délka výstavby nepøekroèí 1 rok. Výstavba v celé trase zámìrubude probíhat postupnì
po úsecích. V tìchto úsecích se stavební práce zdrží po dobu max. 3 týdnù. Práce nebudou
provádìny v noèní dobì, rozsah prací bude v èasovém rozmezí 7:00 - 19:00 hod. Obytná
zástavba, nacházející se v blízkosti výstavby (komunikace Hornomìcholupská), bude
obtìžována hlukem z výstavby a následné obnovy vozovky po dobu max. 1 mìsíce.
Podle vyjádøení HS HMP k oznámení zámìru se vzhledem ke zkušenostem s obdobnými
zámìry nepøedpokládápøekraèovánípovolených limitù hluku.
S ohledem na výše uvedené a na vyjádøení HS HMP (nemá pøipomínky k zpracovanému
oznámení a není požadováno zpracování dokumentace ve smyslu § 8 zákona)
lze konstatovat, že za pøedpokladu dodržení voznámení uvedených podmínek jsou vlivy
na hlukové pomìry akceptovatelné. V dalších fázích pøípravy zámìru by však mìla být
na základì podrobnìjších údajù zpracována akustická studie, kterou odsouhlasí pøíslušný
orgán ochrany veøejného zdraví a která podrobnìji specifikuje opatøení k minimalizaci
negativních vlivù.

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

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

S-MHMP-335183/2007/00PM/EW445-2/Nov

5/7

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Ovlivnìní vod bude za pøedpokladu zpracování inženýrskogeologického prùzkumu a pøi
splnìní podmínek z nìj vyplývajících omezeno na pøípustnou míru.
Køížení zámìru s potokem Dobrá voda bude podrobnì øešeno v návazných fázíct) pøípravy
stavby s tím, že je, dle pøedbìžných informací, možné toto øešit napø. protlakem.
Zámìr realizace výtlaèného øadu je samostatnì
vyvolanou investicí, která má sloužit
k odkanalizování Pitkovic, Benic a pøilehlých spádových oblastí. Podle Ing. Hany Kulanové
z Pražské vodohospodáøské
spoleènosti a.s. (PVS) je zámìr
v souladu Generelem
odvodnìní hlavního mìsta Prahy.

Pùvodnì uvažovaný vodovodní pøivadìè LT 150 po projednání s PVS bude nahrazen
posílením pøivadìèe z Jesenice II (není souèástí oznámení).
likvidace deš•ových vod z odvodòované oblasti ("Nové zelené mìsto" v Praze - Pitkovicích)
je øešenosamostanou deš•ovou kanalizací a není souèástí pøedloženéhozámìru.
Zámìr byl kladnì projednán se spoleènostmi PVS (zn. 3701/06/2/02 ze dne 17.7.2007),
PVK (zn. PVK 18027/0TPÈ/06 ze dne 3. 7. 2006) a se správcem potoka Dobrá voda, kterým
je COP MHMP (SZn. S-MHMP/6718/00P/XI/121/08/Pe ze dne 21. 2. 2008).
Ovlivnìní

povrchových a podzemních vod je za výše uvedených podmínek akceptovatelné,

Vlivy na pùdu

Dotèené pozemky (viz výše) nejsou souèástí pozemkù urèených k plnìní funkcí lesa,
Pozemek parc. è. 258/6 v k. ú. Pitkovice (orná pùda) je souèástí zemìdìlského pùdního
fondu (ZPF). Proto bude nutné dále postupovat podle § 8 odst. 1 zákona è. 334/1992 Sb.,
o ochranì ZPF, a to zejména oddìlenì skrývat svrchní kulturní vrstvu pùdy a oddìlit ji od
výkopku. Pøizpìtném zahrnutí je tøeba postupovat opaèným zpùsobem. Dále je tøeba uèinit
opatøení k zabránìní úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF a jeho
vegetaèní kryt. Pokud bude stavba ukonèena v termínu do jednoho roku, a to vèetnì uvedení
pozemkù do pùvodního stavu, není tøebažádat o odnìtí pozemkù ze ZPF.
Pøisplnìní výše uvedeného nelze oèekávat významné vlivy na pùdu
Vlivy na horninové prostøedía pøírodnízdroje
Nelze oèekávat významné vlivy na horninové prostøedía pøírodnízdroje.
Vlivy na faunu. flóru a ekosystémy
Zámìr významnì negativnì neovlivní zvláštì chránìná území, územní systém ekologické
stability, významné krajinné prvky ani evropsky významné lokality èi ptaèí oblasti. V øešené
lokalitì ani v širším zájmovém území se nenachází žádný památný strom.
V dotèeném území není oèekáván výskyt žádného zvláštì chránìného druhu rostlin nebo
živoèichù.
Zámìr si vyžádá kácení stávajících døevin. Podle dendrologického prùzkumu, který je
souèástí oznámení (Petr Brož - ARBOR; øíjen 2006), se na trase podél komunikace vedoucí
z Pitkovic do Horních Mìcholup vyskytují smíšené skupiny stromù a keøù. Na parkovišti
v Horních Mìcholupech je vysázeno stromoøadí s podsadbou nízkých keøù. Taxonomické
složení tìchto porostù døevin je charakteristické pro daný typ stanovištì. Zeleò na trase
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podél komunikace tvoøí z velké èásti stromoøadí složené pøevážnì z náletových døevin jako
slivoò myrobalán, tøešeò ptaèí, švestka domácí a hloh obecný. v pøípadì vzrostlých stromù
se jedná o duby letní, javory mléèe, hrušnì obecné, jablonì, tøešnì ptaèí, vrby bílé, olše
lepkavé, jasany ztepilé a jeøáby ptaèí. Keøové patro je zastoupeno rùží šípkovou, trnkou
obecnou, bezem èerným, lískou obecnou, šeøíkem obecným a na parkovišti tavolníkem
nízkým.
Posuzované
døevin
a cenné astromy
v této hodnotou.
"lokalitì tvoøí pøirozený krajinný
prvek
rozptýlené
zelenìporosty
s vysokou
estetickou
ekologickou
.
V dalších fázích pøípravystavby budou vytipovány ty døeviny, které jsou v kolizi s navrženým
zámìrem, pøièemžbude po vyhodnocení jejich funkèního a estetického významu provedeno
pouze nezbytnì nutné kácerií. K tomu bude tøeba povolení pøíslušného orgánu ochrany
pøírody. Pøi stavebních pracích v blízkosti døevin bude postupováno ve smyslu normy
ÈSN DIN 18920 "Ochrana stromù, porostù a ploch pro vegetaci pøistavebních èinnostech".
Zámìr pøi respektování výše uvedených podmínek není v rozporu se zájmy ochrany pøírody
a krajiny.
Vlivv na krajinu
Nejsou oèekávány významné negativní vlivy na krajinu.
Vljvv na hmotnÝ majetek a kulturní památky
Nelze oèekávat významné negativní vlivy na hmotný majetek ani na kulturní památky.
Vlivy na obvvatelstvo
Za pøedpokladu dodržení opatøení pro prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci
nepøíznivýchvlivù jsou vlivy na obyvatelstvo akceptovatelné.
Shrnutí

Podle pøíslušného úøadu byly v prùbìhu zjiš•ovacího øízení identifikovány potenciálnì
významné vlivy zámìru, které byly zváženy ve vztahu k charakteru zámìru a jeho umístìní
s ohledem na jejich rozsah, velikost a složitost, pravdìpodobnost, dobu trvání, frekvenci
a vratnost. Pøi aplikaci opatøení k prevenci. vvlouèení. snížení a kompenzaci nepøíznivých
vlivù. které isou podrobnì rozvedeny v oznámení a které wplýVaií z provedeného
ziiš•ovacího øízení.zámìr nemùže vážnì ovlivnit životní prostøedía veøejnézdraví.
V prùbìhu zjiš•ovacího øízení byly uplatnìny pøipomínky, které nezakládají dùvod k tomu,
aby bylo nutné pøistoupit ke zpracování dokumentace ve smyslu § 8 zákona. Vznesené
pøipomínky jsou uspokojivì øešitelné v návazných správních øízeních a mìly by být
posouzeny pøíslušnými dotèenými správními úøady.Z tohoto dùvodu pøedává pøíslušný úøad
s tímto závìrem zjiš•ovacího øízeníkopie vyjádøeníoznamovateli zámìru.
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Závìr:
Zámìr "Výtlaèný øad splaškové kanalizace a vodovodní øad Praha Pitkovice - Horní
Mìcholupy" naplòuje dikci § 4 odst. 1 písmo c) zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù
na životní prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù
na životní prostøedí), v platném znìní. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno
zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován podle citovaného
zákona.
Na základì dostupných podkladù a informací dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr

"Výtlaèný øadsplaškové kanalizace a vodovodní øad
Praha Pitkovice - Horní Mìcholupy"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení,
popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení (K+K prùzkum, s.r.o.,
èerven 2007) a zohlednit obdržená vyjádøení.

Závìr zjiš•ovacího

øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.

státn í správy,

6" Jan
1t/I~
w1n k I e r

In~~h.
hl. m. Prah'
odbor ochr 3ny prostøeï
Mariánské nám. 2
Praha 1
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