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ZÁVÌR ZJIŠ•OVAcíHO ØíZENí

podle § 7 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v

platném znìní (dále jen zákon)

Identifikaèní údaje:

Název: Obytný soubor PRAGA, Praha 10 a Praha 15

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

Charakter a kapacita zámìru: Pøedmìtem zámìru je výstavba obytného souboru, který se
bude skládat z 29 bytových objektù. Jednotlivé domy budou mít 4 až 6 normálních
nadzemních podlaží a 1 podlaží ustupující. Dominantou souboru bude vìžový dùm o 15
bìžných podlažích a 1 ustupujícím. Celkem bude v rámci bytového komplexu realizováno
908 bytù a 1 126 parkovacích stání (z toho 980 ve dvoupodlažních podzemních garážích a
146 na povrchu). Areál bude dopravnì napojen na ulice Pražská, Strašnická a U Prùseku.
Celková plocha øešeného území èiní 64061 m2 a zastavìná plocha 16368 m2.

Umístìní: Praha
Praha
Praha 10, Praha 15
Zábìhlice, Hostivaø

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

Oznamovatel: ORCO PRAGA s.r.o.
IÈ: 27397866
Pøemyslovská 2845/43
Praha 3

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 O I Praha I
Pracovištì: Jungmannova 35/29, III 21 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

tel.: +420-236004245
fax: +420-236007074



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

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

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

K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující subjekty:
. hlavní mìsto Praha

(vyjádøení è.j. MHMP 461265/2007 ze dne 29.10.2007)
. mìstská èást Praha 15

(vyjádøení è.j. 50618/07/0ZPNVa ze dne 30.11.2007)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy, poboèka východ

(vyjádøení è.j. V.HK/2575/43802/07 ze dne 17.9.2007)
. Èeská inspekce životního prostøedí - oblastní inspektorát Praha

(vyjádøení zn. 41/ØI/0723933.01/07/PVB ze dne 14.9.2007)
. odbor ochrany prostøedí Magistrátu hl. m. Prahy

(vyjádøení SZn. S-MHMP-353905/2007/1/00PNI ze dne 18.9.2007)
. MITAS a.s. (Ing. Jaroslav Èechura), Švehlova 1900, Praha 10

(vyjádøení bez è.j. ze dne 18.9.2007).

Podstata jednotlivých vyjádøení je shrnuta v následujícím textu, pøièemž jsou uvedeny pouze
ty pøipomínky, které se dotýkají hodnocení vlivù na životní prostøedí 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 øízení o povolení zámìru.

Hlavní mìsto Praha (HMP) uplatnilo k pøedloženému oznámení následující pøipomínky:
Z hlediska urbanistické koncepce a funkèních systémù HMP uvádí, že je zámìr situován do
stabilizované funkèní plochy VN - nerušící výroby a služeb, bez stanovení míry využití
území. Zámìr pøedpokládá transformaci èásti tohoto území pro bytový soubor a je podmínìn
schválením pøíslušné zmìny ÚPn HMP è. Z 1756/07. Do doby schválení uvedené zmìny
není zámìr v souladu s platným ÚPn HMP.

Z akustického hlediska bez pøipomínek. HMP pouze doporuèuje doplnit i vyhodnocení hluku
v øešeném území po dobu výstavby.

Z hlediska ochrany ovzduší požaduje v další fázi projektové pøípravy doplnìní rozptylové
studie o vyhodnocení vlivu technologického provozu MITAS a grafické znázornìní celkové
imisní situace po výstavbì obytného souboru.

Z hlediska mìstské zelenì HMP nesouhlasí s metodikou výpoètu koeficientu zelenì (KZ),
protože nelze zapoèítávat plochu se zatravòovacími dlaždicemi. Výkres zelenì je
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nedostaèující, v legendì je nutné vyznaèit zeleò na rostlém terénu, stromy ve zpevnìné
ploše, ostatní zeleò a hranice øešeného území. HMP dále upozoròuje, že stromy è. 60 a 77
mají nadprùmìrnou sadovnickou hodnotu a bylo by vhodné je využít pøi navrhované realizaci
sadových úprav.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny bez pøipomínek.

Z geologického hlediska bez pøipomínek.

Z hlediska hospodaøení s odpady bez pøipomínek.

Z dopravního hlediska má HMP následující pøipomínky:
Je tøeba doložit podrobné dopravnì-inženýrské posouzení, na základì nìhož byly odvozeny
v oznámení uvedené výsledné skuteènosti o køižovatce Švehlova - Pražská.
Pro novou zástavbu je tøeba dále provìøit a zajistit co nejkvalitnìjší pìší vazby na pøilehlé
zastávky MHD v ul. Švehlova.
Navržený systém parkování s rozsáhlými podzemními spoleènými garážemi považuje HMP
za technicky nedoøešený, nároèný z hlediska provozu podzemních garáží i za rizikový
z hlediska uživatelského.

Z hlediska odkanalizování a vodních tokù pouze upozoròuje, že v další fázi pøípravy stavby
nutno projednat s provozovatelem veøejné kanalizace možnost vypouštìní odpadních
splaškových vod a èásti vod deš•ových do jednotných ulièních stok, a to jak v dobì výstavby,
tak i pøi provozu.

Mìstská èást Praha 15 nepožaduje další posuzování zámìru dle zákona È. 100/2001 Sb.,
pouze pøipomíná následující.
Z hlediska odboru dopravy požaduje:

- rozšíøení komunikace Strašnická v hranicích stavby s vytvoøením oboustranných

chodníkù,
- vjezdy do podzemních garáží situované z ulice U Prùseku øešit z ulice Strašnická

resp. Pražská, aby byla dopravní obsluha øešena z neobydlených ulic,
- øešit zkapacitnìní køižovatky Pražská - Švehlova ve výjezdu z ulice Pražská, a to i

z hlediska další zástavby v této lokalitì,
- øešit chodník v hranicích stavby i podél ulice U Prùseku.

Z hlediska odboru životního prostøedí
- pøed zahájením vlastní výstavby je nutné zpracovat projekt sanaèních prací

schválený pøíslušnými orgány státní správy, kterým se bude øídit výstavba v místech
staré ekologické zátìže,

- podzemní garáže budou mít podlahy bezodtoké, bez napojení na kanalizaci,
- pro možnost pøepadu deš•ových vod z retenèních nádrží do jednotné kanalizace je

tøeba stanovisko správce a provozovatele dotèené kanalizace,
- mezi složky tøídìného odpadu žádá doplnit komoditu tetrapack,
- pro realizaci stavby bude tøeba zajistit používání postupù a prostøedkù, které budou

garantovat minimální možnou produkci prachu.

Z hlediska odboru územního rozhodování
- v souèasné dobì není umístìní navrženého obytného souboru v souladu s platným

ÚPn HMP.

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy konstatuje, že se z dùvodu nesouladu zámìru
s ÚPn HMP nelze z hlediska ochrany veøejného zdraví vyjádøit.
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Èeská inspekce životního prostøedí nemá k posuzovanému zámìru žádné podstatné
pøipomínky.

Odbor ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy (OOP MHMP) uplatnil
k oznámení zámìru následující pøipomínky:
Z hlediska nakládání s odpady má OOP MHMP pouze pøipomínky formálního chárakteru
týkající se nesprávné citace zákonù a vyhlášek.

Z hlediska ochrany pøírody a krajiny OOP MHMP uvádí, že oznámení neobsahuje informace
nebo komentáø o míøe využi•i okolního území, aby bylo možno posoudit, zda navrhovaný
regulativ odpovídá parametrùm okolní zástavby. Oznámení obsahuje výpoèet koeficientu
zelenì (KZ=O,45), avšak z výkresové èásti oznámení nelze ovìøit jeho naplnìní. Chybí
pøíslušná legenda týkající se jednotlivých druhù zelenì ve smyslu tabulky zápoètu ploch
zelenì (viz Metodický pokyn k ÚPn SÚ hl.m.Prahy) a výmìra jednotlivých ploch v situaci.
V této souvislosti OOP MHMP upozoròuje, že zatravòovací tvárnice nelze zapoèítat do
plochy zelenì. Dojde k rozsáhlému kácení (132 stromù+85 keøových skupin). OOP MHMP
sice vítá revitalizaci této lokality, ale z textu oznámení není patrné, jak bylo pøihlédnuto
k existenci stávající zelenì, zda mohla být zahrnuta do navrhovaných úprava zda by mohly
být zachovány alespoò nìkteré z hodnotnìjších døevin. Dále je tøeba doplnit pohledy
v širších souvislostech, aby mohlo být posouzeno, zda stavba bude mít vliv na krajinný ráz.

Z hlediska ochrany vod nemá OOP MHMP k pøedloženému oznámení zámìru zásadní
pøipomínky. Požaduje, aby doba zdržení vody v nádržích byla dostateèná k naplnìní
požadavkù kanalizaèního øádu. V území musí být pøed realizací zámìru provedena sanace
starých ekologických zátìží na základì projektu sanaèních prací.

MITAS a.s. (JUDr. Jaroslav Èechura) ve svém vyjádøení uvádí, že v pøípadì firmy MITAS
a.s. nelze hovoøit o zanikající prùmyslové výrobì, jak je konstatováno v oznámení, nebo•
došlo díky investièní pobídce k rozšíøení výroby, zvýšení konkurenceschopnosti výrobního
programu, a tím pádem i k zajištìní dlouhodobé perspektivy výroby v dotèeném závodu. Byl
vznesen požadavek na zvážení vhodnosti umístìní obytného souboru v bezprostøedním
sousedství stávající prùmyslové výroby.

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

Soulad s ÚPn
Ve vztahu k ovìøení splnìní regulativù daných ÚPn HMP pøíslušný úøad konstatuje, že
posouzení souladu s vydanou územnì plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního
plánování a s požadavky zvláštních právních pøedpisù je pøedmìtem øízení podle stavebního
zákona, které provádí stavební úøad.
Pro posuzovaný zámìr je navržen kód míry využití území F, tedy stejný jako mají stanoveny
pozemky v navazujících funkèních plochách SV pøi severovýchodním, jižním a západním
okraji území vymezeného pro navrhovanou stavbu.
Realizace zámìru je podmínìna schválením zmìny ÚPn HMP è. Z1756/07 (z funkèního
využití území VN na OV), která je ve stavu projednávání.

Ochrana pøírody a krajíny, zeleò
Hlavním cílem investora je vytvoøení komponovaného souboru bytových domù s vysokými
požadavky na estetické hodnoty, dispozici domù, prostupnost území pro pìší, kvalitní zeleò
s vodními prvky apod. v prostoru bývalé továrny PRAGA. Zámìr pøedpokládá kompletní
odstranìní souèasných prùmyslových objektù a zcela novou konfiguraci území. Stávající
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zeleò doprovázející skladbu starých továrních budova komunikací je bohužel s novou
koncepcí zcela v rozporu a nachází se v místech nových objektù. Pro vytvoøení
urbanistických hodnot a celkové atraktivnosti nového obytného území není možné ji
zachovat.

Pøíslušnému úøadu byla doložena aktualizovaná situace zelenì (Obytný soubor PRAGA,
situace - výpoèet KZ, leden 2008, v mìøítku 1: 1 000) s vyznaèením zelenì na rostlém terénu
a na konstrukci a s uvedením výmìr jednotlivých zapoèítávaných ploch zelenì a dále
tabulka s upraveným výpoèt~m KZ dle Metodického pokynu k ÚPn HMP, který odpovídá KZ
stanovenému pro navrhovanou míru využití území. Plocha se zatravòovacími dlaždicemi
byla nahrazena trávníkem na rostlém terénu.

Pøíslušnému úøadu byly dále doloženy vizualizace navrženého zámìru a fotografie širšího
území. Z nich je patrné, že lokalita urèená pro výstavbu se nachází v silnì urbanizovaném
území s pestrým složením rùznì vysokých staveb a že støechy navržených objektù jsou ve
srovnatelné výškové úrovni s bytovými domy sousedního sídlištì.

Orgán ochrany pøírody s výše uvedenými
k navrženému øešení nemá pøipomínky.

upøesòujícími informacemi souhlasí a

Ovzduší
Pøílohou oznámení byla rozptylová studie (Ing. Miloš Pulkrábek, kvìten 2007), která
hodnotila zneèištìní ovzduší stávajícího i výhledového stavu. Byl hodnocen vliv provozu
zámìru v souètu s imisními charakteristikami pozadí interpretovaných na podmínky
posuzovaného území podle mìøení na nejbližších mìøicích stanicích AIMS a s pøihlédnutím
k dostupným výsledkùm modelu A TEM. Do hodnocení byly zahrnuty i emise z provozu
stacionárních zdrojù firmy MITAS a.s. Z uvedeného hodnocení vyplývá, že ani po
zprovoznìní zámìru nebude docházet v dotèeném území k pøekraèování platných imisních
limitù.

Doprava
Pøílohou oznámení byla dopravní studie (Ing. Jaroslav Kolman, duben 2007) která se zabývá
mj. i ovìøením kapacity køižovatky Švehlova - Pražská. Podkladem pro vypracování této

dopravní studie byly dopravnì inženýrské údaje o pøipravované úpravì køižovatky Švehlova
- Pražská od ÚDI Praha (èerven 2004, listopad 2006). Studie prokázala, že zmínìná

køižovatka bude kapacitnì vyhovovat i po zprovoznìní navrženého zámìru.
Pro zachování stávajícího návrhu výstavby a jeho architektonických a urbanistických hodnot
není možné vjezdy do podzemních garáží pøemístit. Dle autorizovaných odborných studií
(hluková a rozptylová studie), které byly pøílohou oznámení, nedojde vlivem realizace
navrženého zámìru k významnému ovlivnìní stávající hlukové ani imisní situace v dotèeném
území.

Závìr:
Zámìr "Obytný soubor PRAGA, Praha 10 a Praha 15" naplòuje dikci bodu 10.6, kategorie II,
pøílohy È. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném
znìní. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem
bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován podle citovaného zákona.
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Na základì provedeného zjiš•ovacího øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že zámìr

"Obytný soubor PRAGA, Praha 10 a Praha 15"

nebude posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení,
popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení. Zároveò je tøeba v dalších
stupních pøípravy stavby pøihlédnout k pøipomínkám uplatnìným ve vyjádøeních k oznámení.

orgánùZávìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení
ani pøíslušná povolení podle zvláštních pøedpisù.

dotèených státní správy,

Ing. ~n'r;:~ I e r
øeditel odboru

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