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

Zámìr:

Metronom Západ. Praha 13. k.ú. Stodùlky (verze záøí2007)

Zaøazení zámìru dle zákona:
Bod 10.6, kategorie II, pøíloha è. 1 - Skladové nebo obchodní komplexy vèetnì
nákupních støedisek o celkové výmìøe nad 3000 m2 zastavìné plochy; parkovištì
nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v souètu pro celou stavbu.

Umístìní:
kraj:
obec:

Hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha

mìstská èást:
katastrální území:

Praha 13
Stodùlky

Oznamovatel:
Real Estate Metronom s.r.o., Bucharova 2, 15800 Praha 5
IÈ: 25618679
Charakter a kapacita zámìru:
Jedná se o komplex na místì dlouho nedostavìného obchodnì nákupního centra
"Støíšky". Zámìr je tvoøen jedním objektem rozdìleným na èásti E a F, který obsahuje
byty, komerèní plochy, podzemní garáže a parkovací stání na povrchu podél
Petržílkovy ulice a technické prostory. Objekt bude mít šest až osm nadzemních
podlaží a dvì podzemní podlaží. V obytném areálu je celkem 285 bytù, 2215 m2
komerèních ploch a celkem 330 parkovacích stání, z toho v podzemních garážích
315. Celková plocha pozemku je 14927 m2 a zastavìná plocha pozemku 4570 m2.
Objekt bude zásobován teplem z teplovodní výmìníkové stanice napojené na systém
CZT Pražské teplárenské, a.s. Dopravnì jsou provìøeny 2 varianty (varianta A dopravní napojení zámìru na ulici Petržílkova, varianta B - dopravní napojení
zámìru na ulici Na Zlatì) a dále podrobnì posuzována varianta A jako optimálnìjší
varianta.
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Prùbìh zjišt'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 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.
Oznámení zámìru (záøí 2007) bylo zpracováno firmou EKOLA group, spol. s r.o., pod
vedením Ing. Libora Ládyše, držitele autorizace dle zákona. Zpracovatel uvádí, že
budou-Ii respektovány podmínky navržené v oznámení, lze pøípadné zásahy do
životního prostøedí akceptovat a investièní zámìr doporuèit k realizaci.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti (viz vyjádøení odboru ochrany
prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy SZn. S-MHMP-363145/2006/1/00PNI
ze
dne 16.10.2006).

K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha
(vyjádøeníè.j. MHMP 496222/2007 ze dne 14. 11.2007)
. mìstská èást Praha 13
(Usnesení Rady mìstské èásti Praha 13 è. 657 ze dne 8. 10. 2007)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy - poboèka Praha - západ
(vyjádøeníè. j. Z.HK 3665/53665/07 ze dne 22. 10. 2007)
. Èeská inspekce životního prostøedí- oblastní inspektorát Praha
(vyjádøenízn. 41/ØI/0725596.01/07/PVB ze dne 10.10.2007)
. odbor ochrany prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeníSZn. S-MHMP-381875/2007/1/00PNI ze dne 23. 10. 2007)
. manželé Vyhlasovi.
Jednotlivá vyjádøení obsahují následující skuteènosti:
Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) žádá, aby vznesené pøipomínky a upozornìní
byly zaøazeny do závìrù zjiš•ovacího øízení, a aby byly chybìjící údaje doplnìny
v další fázi projektové pøípravy zámìru.
Z hlediska funkèních systémù je zámìr situován do funkèní plochy SMJ - smíšené
mìstského jádra s mírou využití území G. Spolu se zámìrem administrativních ploch
Metronom - Východ lze (po udìlení výjimky pro využití pøevažující èásti plochy pro
bydlení) z funkèního hlediska konstatovat soulad s platným ÚPn.
Z hlediska urbanistické koncepce posuzuje HMP pøedložený zámìr v souvislosti se
sousedním zámìrem Metronom Východ (è.j. ÚRHMP 2806/07). Navržené využití
Metronom Západ pøedstavuje z velké èásti bytové plochy doplnìné
volnì
pronajímatelnými plochami (pro obchody) o výmìøe cca 1670 m2, podíl z celkové
hrubé podlažní plochy není uveden, je však velmi malý. Umístìní bytových ploch je
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha1
Pracovištì: Jungmannova35/29, 11000 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

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

3-

S-MHMP-381875/2007/00PNI/EIAl474-2/Be

ve funkèní ploše SMJ pøípustné (pøestože ÚPn zde v informativním podílu bydlení
s žádnými nepoèítal), jejich podíl však nesmí pøekroèit 60%, jinak je toto funkèní
využití posuzováno jako výjimeènì pøípustné, tak jak je tomu i v pøípadì
pøedloženéhozámìru.
Zámìr je umístìn na vstupu do území Jihozápadního mìsta, kde ÚPn pøedpokládal
vytvoøení smíšené mìstské struktury s živými veøejnými plochami, která by pomohla
vyrovnat nevýhody sídlištní zástavby a pøispìla k rehabilitaci sídlištì. Pøedložené
zámìry na oddìlené funkèní soubory sice potvrzují sídlištní charakter, byt' na vyšší
úrovni, a v tomto smìru nenaplòují pøedpoklady ÚPn, vývoj v území však již
neumožòuje plné naplnìní ÚPn a navržené funkce nejsou v zásadním rozporu
s ÚPn, proto s navrženým výjimeènì pøípustným funkèním využitím pro zámìr
Metronom Západ hl. m. Praha souhlasí.
Dokumentace nepøedkládá prùkaz splnìní kódu míry využití území G, doložen je
pouze výpoèet koeficientu zelenì, chybí však uvedení prùmìrné nadzemní
podlažnosti. Rozloha funkèní plochy SMJ je uvedena správnì, využití celé funkèní
plochy pro výpoèet je akceptován. Do koeficientu podlažních ploch (dále jen KPP) je
tøeba zapoèítat i plochy obchodù umístìné v podzemních podlažích.
V další fázi je tøeba doložit výpoèet kódu míry využití území v rámci funkèní plochy.
Na základì pøedložených podkladù nemùžeme soulad se smìrnou èástí ÚPn
potvrdit.
Upozoròuje se, že objekty zasahují do ochranného pásma metra (OPM), a proto je
tøeba zásah do OPM projednat s pøíslušnouorganizací.
akustického hlediska nejsou k pøedloženémuzámìru zásadní pøipomínky.
Z hlediska ochrany ovzduší se konstatuje, že rozptylová studie oznaèuje pøíspìvky
emisí vyvolané pouze samotným zámìrem za malé a málo významné. Pøesto se
doporuèuje, z hlediska ochrany ovzduší a podpory mìstské hromadné dopravy,
redukovat navržený poèet parkovacích míst.
Z hlediska mìstské zelenì je zámìr situován ve funkèní ploše SMJ, pro kterou je
stanovena míra využit území G. Koeficient zelenì je doložen a je akceptovatelný. K
navrhovaným sadovým úpravám vèetnì cestní sítì nejsou pøipomínky. V øešeném
území se nachází prùmìrné až podprùmìrné sadovnicky cenné døeviny.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny nejsou k pøedloženémuzámìru pøipomínky.
Z hlediska ochrany zemìdìlského pùdního fondu je uvedený zámìr
s platným ÚPn a neznamená žádný negativní vliv.

v souladu

Z geologického hlediska a z hlediska hospodaøení s odpady nejsou k pøedloženému
zámìru pøipomínky.
Z dopravního hlediska se k pøedloženémuoznámení uvádí:
Na str. 32 oznámení je uvedeno, že intenzity obslužné dopravy posuzovaného
zámìru jsou odborným odhadem firmy ETC s.r.o., která zpracovala dopravnìinženýrské podklady. Je tøeba doložit výpoèet, na základì nìhož byly uvedené
hodnoty rozpadu zdrojové IAD na komunikaèní sí• stanoveny.
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V oznámení se uvádí, že pøi zpracování kartogramù byly využity intenzity dopravy
Ústavu dopravního inženýrství. Je tøeba doložit kopii dopisu, kterým ÚDI oficiální
údaje o zatížení komunikaèní sítì zpracovateli jako podklad pro zpracování
oznámen í poskytl.
Vzhledem k tomu, že navrhované objekty jsou v blízkosti metra trasy 8, je tøeba
respektovat podmínky ochranného pásma této dopravní stavby.
Nová zástavba je navržena v tìsné blízkosti stanice metra, kde je koncentrace
chodcù. Je proto žádoucí vìnovat vìtší pozornost kvalitì pøilehlého parteru, zajištìní
bezbariérových pìších vazeb a prostorovì nekomplikovaného pøístupu k obchodní
vybavenosti v parteru nových objektù.
Z hlediska zásobování vodou HMP sdìluje, že navržený zpùsob zásobování vodou
neovlivòuje negativnì životní prostøedí, staveništì nekoliduje s nadøazenou
vodovodní sítí sledovanou ÚPn hl. m. Prahy, a proto nejsou k pøedložené
dokumentaci pøipomínky. Pouze je nutno projednat s provozovatelem vodovodu
možnost odbìru požadovaného množství vody.
Z hlediska odkanalizování a vodních tokù nejsou k posuzované dokumentaci zásadní
pøipomínky.V další fázi pøípravystavby, nejpozdìji však do zpracování dokumentace
územního rozhodnutí, nutno posoudit, a to zejména na základì hydrologických
podkladù, možnost vsakování èásti deš•ových vod, popø.jejich retenci v podzemních
retenèních nádržích nebo v potrubí. Výsledné øešení (odtokové množství deš•ových
vod) pak je nutno projednat s provozovatelem veøejnédeš•ové kanalizace a doklad o
projednání doložit k územnímu øízenístavby.
Z hlediska zásobování teplem, zemním plynem a elektrickou energií nejsou k zámìru
pøipomínky.
Z hlediska nadøazených telekomunikaèních sítí sledovaných v platném ÚPn hl. m.
Prahy a vlivu na životní prostøedí nejsou pøipomínky.
Mìstská èást Praha 13 uvádí, že souhlasí s oznámením zámìru po zapracování
pøipomínekodboru životního prostøedí,odboru dopravy a odboru stavebního.
Vyjádøeníodboru životního prostøedí:
. z hlediska ochrany pøírody a krajiny nejsou pøipomínky,jsou dány podmínky
pro další stupeò øízení (projekt sadových úprav s dùrazem na výsadbu
kvalitních stromù a keøùdo rostlého terénu, upozornìní na platné normy),
. z hlediska odpadového hospodáøství, z hlediska vodního hospodáøství bez

.

pøipomínek,
z hlediska ochrany

ovzduší se uvádí, že je realizace

zámìru

ve vztahy

k vlivùm na ovzduší realizovatelná.
Vyjádøeníodboru dopravy:
1) Zásobování komerèních jednotek v 1. podlaží v jižní èásti objektu bude
zajištìno pøes parkovištì P+R Nové Butovice pouze omezeným poètem
vozidel do 1,5 t s èasovým omezením (mimo provozní špièky parkovištì, dle
pokynù TSK hl. m. Prahy, odboru autobusových terminálù, zastávek a P+R
TSK).
2) Zásobování komerèních jednotek v západní èásti objektu proti poliklinice Lípa
bude zajištìno z plochy pøipojené na pozemní komunikaci, která je svìøena
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mìstské èásti Praha 13. Souhlas s pøipojenímvydá vlastník dotèené pozemní
komunikace. V souladu s pøedpokládaným nárùstem vozidel návštìvníkù a
zákazníkù komerèních objektù investor vybuduje pøíp.další parkovací místa.
Vyjádøeníodboru stavebního:
Požaduje provìøit:
. protažení veøejného pìšího koridoru od stanice metra Nové Butovice podél
pìší zóny na tubusu metra a dále diagonálnì pøesvnitøní dvùr obytné skupiny
Metronom - Západ prùchodem navrženým v komerèním prostoru v západním
bloku obytné skupiny s jeho vyústìním do vstupního prostoru pøed poliklinikou
Lípa,

.

nástupní

prostor

pøed poliklinikou

Lípa a prostor

pøi jihovýchodním

rohu

budovy polikliniky Lípa po dohodì s MÈ Praha 13 upravit pøi zachování
dopravního napojení a parkovacích stání dle požadavkù odboru dopravy ÚMÈ
Praha 13,

.
.

.
.

nevyžaduje se vytvoøení "podloubí" pøi severní fasádì obytné skupiny,
pìší prostor pøi jižních fasádách obytné skupiny podél pìší zóny na tubusu
metra se doporuèuje ozelenit popínavou zelení na konstrukcích tak, aby bylo
možné využít tuto vysázenou popínavou zeleò k budoucímu vytvoøení
ozelenìného koridoru i na tubusu metra,

provìøit možnost propojení pìšího koridoru podél jižních fasád obytné skupiny
a pìší zóny na tubusu metra v místì vstupu do vnitøního dvora obytné
skupiny,
provìøit možnost protažení veøejného pìšího koridoru vnitøním dvorem obytné
skupiny diagonálnì ve smìru od západu na východ prùchodem ve východním
bloku skupiny s jeho vyústìním pøímo do prostoru pøed stanicí metra Nové
Butovice.

Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy konstatuje, že realizace zámìru
pøedstavovat zdravotní riziko pro obyvatele v okolí.

nebude

Èeská inspekce životního prostøedí z hlediska vod uvádí, že není uvedena
koncovka kanalizace, tzn. na kterou ÈOV budou splaškové vody svedeny.
Upozoròuje se na technické a provozní problémy ÚÈOV, budované v 60. letech, na
kterou budou splaškové vody patrnì svedeny. Dále se požaduje, aby v další etapì
projektové dokumentace bylo navrženo takové øešení, aby co nejvìtší možný objem
srážkových vod byl zasakován. Upozoròuje se na to, že vypouštìní jak deš•ových,
tak splaškových vod ve fázi výstavby do veøejné kanalizace musí být projednáno
s majitelem a provozovatelem této kanalizace.
Odbor ochrany prostøedí MHMP (dále jen OOP MHMP) k pøedloženému oznámení
nemá z hlediska ochrany zemìdìlského
pùdního fondu, z hlediska lesù a lesního
hospodáøství a z hlediska myslivosti pøipomínek.

Z hlediska nakládání s odpady se pouze upozoròuje na nesprávnou citaci zákona o
odpadech È. 185/2001 Sb.
Z hlediska ochrany ovzduší se uvádí, že pøedložená rozptylová studie má malou
vypovídací hodnotu. Porovnání variant oznaèených jako varianta poèáteèní situace 2006 a varianta 2 - výsledný stav s realizací zámìrù - stav v roce 2010 je málo
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srozumitelné a nelze si z nìho udìlat pøedstavu o reálném stavu ovzduší v dané
lokalitì z hlediska dodržování imisních limitù. Pouze výpoèet imisních pøíspìvkù
z provozu vlastního zámìru (bytového komplexu "Metronom Západ") podává vcelku
srozumitelnou informaci, se kterou je možno dále pracovat.
Pouze na základì znalostí z obdobných hodnocení jiných zámìrù a na základì
znalosti kvality ovzduší v pøedmìtné lokalitì, ve které nejsou pøekraèovány platné
imisní limity, lze pøes skuteènost nízké vypovídací hodnoty rozptylové studie
konstatovat, že orgán ochrany ovzduší nepožaduje posuzovaní zámìru v dalším
stupni procesupodle zákonaÈ. 100/2001 Sb., v platnémznìní.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se konstatuje, že oznámení postihuje všechny
významné aspekty sledované z pohledu zákona è.114/1992 Sb., o ochranì pøírody a
krajiny, v platném znìní, a k jeho zpracování nejsou pøipomínky.
Z hlediska ochrany vod se upozoròuje, že celý zámìr podléhá projednání dle ust. §
17 odst. 1 písmo e) zákona È. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù
ve znìní pozdìjších zmìn a doplòkù u pøíslušnéhovodoprávního úøadu. Upozoròuje
na urèité skuteènosti, které vyplývají z platných právních pøedpisù.
Manželé Vyhlasovi úvodem svého vyjádøení uvádí, že v oznámení se autor s tak
závažným faktem, jakým je pøepracování projektu, vyrovnává pouze sdìlením, že
projekt "Metronom Západ byl upraven a bylo zpracováno nové oznámení", aniž by
uvedl základní informace o podstatì pøepracování projektu a tím uvedl podstatu
zpracování tohoto nového oznámení. Dále uvádí, že v úvodu oznámení se pak dále
konstatuje, že "faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení vlivu
stavby, jsou podrobnì øešeny v rámci samostatných pøíloh oznámení". Tato èást není
na internetu zveøejnìna, proto se s tìmito "faktory" nemohli seznámit, což považují
za závažný nedostatek pøedloženého oznámení ve smyslu § 6 zákona.
Dále manželé Vyhlasovi uvádí, že na stranì 13 oznámení jsou uvedeny údajné
dùvody údajné nevhodnosti umístìní výjezdu a vjezdu do podzemních garáží,
všechny body uvedeného zdùvodnìní jsou však verbálnì formulaèního charakteru
bez jediného doloženého vìcného argumentu: napø. ad 1) není jasné, o jaké
narušení koncepce ploch se jedná, jaké "pìší tahy'! v jakých "systémech stávajících
tahù" (dnes se chodí hlavnì po udusané hlínì navážky u stanice metra), v oznámení
není objasnìna !'Iogická návaznost v širším kontextu komunikaèního systému"; a ani
další dùvody nejsou nikterak objasnìny, pøièemž zdùvodnìní
údajného úbytku
parkovacích stání v ul. Na Zlatì nemùže být argumentem k trvalému zhoršení
hlukové zátìže a kvality ovzduší v dotèených bytových domech v ul. Petržílkova.
V posouzení hlukovou zátìží pøilehlých bytových domù v ul. Petržílkova nebyl brán v
úvahu narùstající provoz vlivem nové výstavby v ul. Petržílkova - dva nové výškové
objekty s podzemními garážemi z obou stran MÚ Prahy 13 a plánované bytové
objekty s podzemními garážemi naproti MÚ Prahy 13 v ul. Petržílkova. Tento
nedostatek je podstatný pro vyhodnocení hlukové zátìže a zhoršení jakosti ovzduší
mj. v souvislosti s umístìním vjezdù a výjezdù do objektu Metronom Západ.
Z pøedloženého oznámení vyplývá, že zámìr je v podstatì stejný jako zámìr, který
byl ukonèen - k pøepracování projektu, který by reagoval na pøipomínky døívìjšího
zjiš•ovacího øízení, nedošlo. Není uvedena ani zmínka o variantním øešení umístìní
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vjezdu do podzemních garáží objektu Metronom Západ ulicí Na Zlatì
srovnatelném a vìrohodném posouzení v rámci pøedloženého oznámení.

a jeho

Oznámení nepodává argumenty, které by vysvìtlovaly, že pøedkládaný zámìr je
výsledkem variantního øešení, variantního posuzování a nalezení jakéhosi optima
øešení, což dokládá kap. E oznámení, kde se sdìluje, že zámìr byl øešen v jedné
variantì - pøesto,že varianta vjezdu do podzemních garáží objektu z ul. Na Zlatì je v
nìkolika vyjádøeních z pøedešlého prùbìhu zjiš•ovacího øízení zámìru požadována.
Toto považují vyjadøovatelé za zásadní nedostatek pøedloženéhooznámení.
Závìrem uvádí manželé Vyhlasovi, že z uvedených dùvodù trvají na pøipomínkách
zaslaných na OOP MHMP již k oznámení zámìru "Metronom Západ, Praha 13, k.ú.
Stodùlky" v bøeznu 2007, považují pøedložené oznámení za nedostateèné, bez
potøebných variant a požadují pokraèování v posuzování variant zámìru procesem
dle zák. è. 100/2001 Sb.

Pøíslušný úøad po prostudování oznámení a pøipomínek k nìmu uplatnìných požádal
zástupce oznamovatele a zpracovatele oznámení o poskytnutí doplòujících informací
k zámìru ještì pøed vydáním závìru zjišt'ovacího øízení.

V rámci zjiš•ovacího øízeníbylo konstatováno následující:
Urbanistická koncepce
SMJ kategorie GO
Celková výmìra plochy SMJ = 14 927 m2
Tabulka mí!y vvužití území pro plochu SMJ ve vztahu k navrženému investiènímu
zámìru
Pro celou funkèní plochu

,
Údaje jsou vztaženy k celkové výmìøe funkèní plochy dle

hl. m.

Celková výmìra plochy SMJ (m2)
Celková výmìra navržené funkèní plochy v rámci plochy SMJ (m2)
Zapoèitatelná plocha zelenì v rámci celé plochy SMJ (m2)
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Celková zastavìná plocha v rámci SMJ (m2)

4 570 m2

Výpoèetpro stanovení kódu míry využití území pro plochu SMJ
KPP pro celou funkèní plochu
KZ pro celou funkèní plochu SMJ
Podlažnost v rámci SMJ
KZP pro celou funkèní plochu SMJ

26780/ 14 927 = 1,8
5 971 /14927 = 0,4
26780/4 570 = 5,86
KPP / Podlažnost = 1.8 / 5,86 = 0,3

Navržená výstavba odpovídá ve všech sledovaných parametrech kódu míry využití
území.
Doprava
V oznámení (str. 30 - 30b) byly provìøovány 2 varianty dopravního napojení zámìru
(varianta A - na ulici Petržílkovu, varianta B - na ulici Na Zlatì). Optimálnìjší se
jevila varianta A.
K dùvodùm nevhodnosti umístìní výjezdu a vjezdu do podzemních garáží z ulice Na
Zlatì oznamovatel dodává:
. Ulicí Na Zlatì vedou v souèasné dobì ve všech smìrech pìší tahy, jsou zde
umístìny vstupy do bytových objektù. Ulice Na Zlatì je pøirozenýmbezbariérovým
propojením a spojnicí pro chodce k Poliklinice Lípa, na ulici Petržílkova,
k sídlištním obytným celkùm jižní a severní zástavby. Navýšením intenzity
dopravy umístìním vjezdù a výjezdù z podzemních garáží v ulici Na Zlatì by byl
narušen klidový charakter této ulice.
. Umístìní vjezdu a výjezdu z ulice Na Zlatì je nevhodné, protože pomìrnì blízko
je stávající køižovatka Petržílkova - Na Zlatì a je zde v návaznosti na novì
navrhovaný parter navržen pøechodpro pìší.
. S vjezdem a výjezdem z ulice Na Zlatì by kolidoval i další pøechod pro chodce
v této ulici. Pøes tento pøechod vedou pìší trasy vedoucí od pøístupového
schodištì stanice metra Nové Butovice do ulic Na Zlatì a Petržílkova.
. Pokles poètu parkovacích stání v øešeném území není žádoucí. Umístìním
vjezdu a výjezdu z ulice Na Zlatì by došlo k poklesu poètu parkovacích stání,
která jsou v souèasnosti využívána obyvateli øešenéhoúzemí.
. Parkovací stání v ulici na Zlatì nejsou na pozemku investora a souèástí
øešeného území, nejsou proto zapoèítávána ani do celkového poètu stání
v øešeném území pro Metronom Západ (Doprava v klidu - ETC). Projektant proto
nechce zasahovat do poètu a uspoøádánítìchto parkovacích stání.
. Umístìním vjezdu a výjezdu do ulice Na Zlatì a s tím související navýšení
intenzity dopravy, by bylo narušeno bezkolizní propojení parterù Metronom
Východ a Metronom Západ, které bude v budoucnosti využíváno jak obyvateli
obytných objektù, tak i návštìvníky komerèních prostorù.

Uvedené intenzity obslužné dopravy byly dle oznamovatele získány na základì
nìkolika dopravních prùzkumù zájmového území, intenzit dopravy pro stávající stav
od ÚDI, dále byla provedena analýza cílù a zdrojù dopravy a také byla vyhodnocena
atraktivnost komunikací v pøilehlém území. Na základì tìchto informací a také na
základì obdobných zámìrù se stejným funkèním využitím byl vypracován model a
z nìho byly získány uvedené intenzity obslužné dopravy posuzovaného zámìru.
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 110O1 Praha1
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Pøi vypracovávání dopravní studie pro oznámení Metronom Západ firma ETC s.r.o.
soubìžnì zpracovávala i dopravní studie v Jinonicích (Jinonice, areál Motorlet dopravnì-inženýrské podklady pro pøípravu regulaèního plánu). Proto si firma ETC
s.r.o. nechala zpracovat od ÚDI Praha celé území jako celek a dopravní údaje byly
použity pro oba výše zmínìné projekty (viz úkol ÚDI È. 06 - 130 - H 07 - Jinonice,
areál Motorlet - dopravnì-inženýrské podklady pro pøípravu regulaèního plánu,
duben 2006).
Skuteènost, že navrhované objekty jsou v blízkosti metra trasy B a je tøeba
respektovat podmínky ochranného pásma této dopravní stavby, byla dle
oznamovatele zohlednìna. Posouzení navrhovaných objektù Metronom Západ na
stavbu metra bylo zpracováno firmou Metroprojekt v listopadu 2006.
Pìší vazby
Vzhledem ke skuteènosti navržení nové zástavby v tìsné blízkosti stanice metra,
s velkou koncentrací chodcù, je nutné pøi další projektové pøípravì stavby vìnovat
patøiènou pozornost kvalitì pøilehlého parteru, zajištìní bezbariérových pìších vazeb
a prostorovì nekomplikovaného pøístupu k obchodní vybavenosti v parteru nových
objektù. Je rovnìž nutné provìøit pøipomínky MÈ Praha 13 k výše uvedené
problematice.
Pøi další projektové pøípravì stavby je nutné zohlednit výše uvedené požadavky.

Hluk
K pøipomínce, že v posouzení hlukovou zátìží pøilehlých bytových domù v ul.
Petržílkova nebyl brán v úvahu narùstající provoz vlivem nové výstavby v ul.
Petržílkova, zpracovatel oznámení upøesnil,že ostatní zámìry v ulici Petržílkova jsou
zahrnuty v Dopravní studii (ETC s. r. o., øíjen 2006) dle pøíslušných funkèních ploch
územního plánu. Tudíž jak akustická, tak rozptylová studie zohledòují i tyto zámìry.
Orgán ochrany veøejného zdraví konstatoval, že realizace zámìru nebude
pøedstavovatzdravotní riziko pro obyvatele v okolí.
Zeleò
Nástupní prostor pøed Poliklinikou Lípa a prostor pøi jihovýchodním rohu budovy
Polikliniky Lípa (pøed západním nárožím obytné skupiny Metronom Západ) požaduje
MÈ Praha 13 upravit (parkové úpravy a drobná architektura) pøi zachování
dopravního napojení a parkovacích stání dle požadavkù odboru dopravy ÚMÈ Praha
13. Projektant dle oznamovatele zpracoval studii parteru prostoru mezi Poliklinikou
Lípa a obytným souborem v požadovaném rozsahu úprav vèetnì návrhu navýšení
poètu parkovacích stání. Tato studie bude prezentována na Radì MÈ Prahy 13
souèasnì s obytným souborem. Studie bude projednávána na základì požadavku
stavebního odboru jako samostatná dokumentace. Výsledky projednání budou
zohlednìny v dalších projektových pøípravách.
Pìší prostor pøi jižních fasádách obytné skupiny podél pìší zóny na tubusu metra je
doporuèováno ozelenit popínavou zelení na konstrukcích tak, aby bylo možné využít
tuto vysázenou popínavou zeleò k budoucímu vytvoøení ozelenìného koridoru i na
tubusu metra. Toto bude provìøeno v dalším stupni projektových pøíprav. Z hlediska
konstrukce a pøipravenosti pro popínavou zeleò je tato otázka dle oznamovatele
øešitelná.
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Voda
Pøi další projektové pøípravì stavby bude provìøena možnost zasakování srážkových
vod a v pøípadì vhodných hydrogeologických podmínek bude navrženo takové
øešení, aby maximální objem srážkových vod mohl být zasakován.
Vypouštìní deš•ových a splaškových vod ve fázi výstavby do veøejné kanalizace
bude projednáno s majitelem a provozovatelem kanalizace.
Odbìr požadovaného množství vody pro posuzovaný zámìr
s provozovatelem vodovoqu (Pražské vodovody a kanalizace
stupních projektové dokumentace.

bude projednán
a. s.) v dalších

Další
Pùvodní zámìr Metronom Západ (leden 2007) se oproti novému oznámení
Metronom Západ (záøí 2007) zmìnil v umístìní výduchù z podzemních garáží
objektu Metronom Západ. Ty byly pùvodnì umístìny smìrem k ulici Petržílkova a na
základì požadavkù byly pøemístìny smìrem do ulice Na Zlatì. V souvislosti s touto
zmìnou byla vypracována i nová rozptylová studie, která dokladuje, že pøíspìvky
vyvolané pouze samotným zámìrem budou malé a málo významné.
Dále bylo v novém oznámení provìøeno dopravní napojení objektu Metronom Západ
(vjezdy a výjezdy z podzemních garáží). Pùvodní umístìní vjezdù a výjezdù
z podzemních garáží z ulice Petržílkova bylo zachováno na základì dùvodù, které
jsou uvedeny v oznámení pøi srovnání variant dopravního napojení.
K pøipomínce týkající se skuteènosti, že všechny pøílohy nebyly zveøejnìny na
internetu, pøíslušný úøad uvádí, že do kompletního oznámení vèetnì samostatných
pøíloh (pøíloha è. 1 - Rozptylová studie, Pøíloha è. 2 - Akustická studie, pøíloha è. 3 Svìtelnì technické posouzení a Pøíloha È. 4 - Dendrologický prùzkum) bylo možné
nahlížet na odboru ochrany prostøedí Magistrátu hlavního mìsta Prahy nebo na
mìstské èásti Praha 13.
Zveøejnìní oznámení bylo provedeno v souladu s požadavky § 6 odst. 6 zákona - na
internetu byla zveøejnìna textová èást oznámení.
Na základì obdržených podkladù a informací a s ohledem na zásady pro zjiš•ovací
øízení dospìl pøíslušný úøad k závìru, že realizací podlimitního zámìru nedojde k
významnému zhoršení životního prostøedí a veøejného zdraví v dané lokalitì.
Pøipomínky, uplatnìné v jednotlivých vyjádøeních k oznámení jsou øešitelné pøi další
projektové pøípravì stavby.

Závìr:
Zámìr "Metronom Západ, Praha 13, k.ú. Stodùlky (verze záøí 2007)" 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
že zámìr

dostupných podkladù a informací dospìl

pøíslušný úøad k závìru,

"Metronom Západ, Praha 13, k.ú. Stodùlky (verze záøí2007)"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení,
snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení (Ing.
Libor Ládyš - záøí 2007) a zohlednit pøipomínky z oznámení.

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

/

J~~

Ing.l!r~h.

r

øeditel odboru

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