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HLAVNí MÌSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY
ODBOR OCHRANY PROSTØEDi

Váš dopis zn

SZn.

S-MH MP-467027/2007/OOPNI/EIA/496-2/Pac

Vyøizuje/linka
Mgr. Pacner/4322

Datum
12.02.2008

podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlívù na žívotní prostøedía o zmìnì
nìkterých souvísejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na žívotní prostøedí),
v platném znìní (dále jen zákon)

Zámìr: Dùm pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k.ú. Košíøe
Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 10.6, kategorie II, pøílohaè. 1
Skladové nebo obchodní komplexy vèetnì nákupních støedisek, o celkové výmìøe
3 000 m2 zastavìné plochy; parkovištì nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v souètu pro celou stavbu.

Oznamovatel: NEWTON Management, a.s.
Politických vìzòù 912/10
11000 Praha 1
Charakter a kapacita zámìru: Zámìr øeší výstavbu domu pro seniory s kapacitou
130 bytových jednotek (1 +kk až 3+kk). Do svažitého terénu o ploše pozemku
6 137 m2 je navržen èlenitý objekt o dvou podzemních (PP) a šesti nadzemních
podlažích (NP). Objekt je tvoøen dvìma solitérními sekcemi, které mají spoleènou
podnož do 3.NP. Ve dvou podzemních podlažích jsou umístìna podzemní parkovací
stání (122 PS), dalších 8 PS je na povrchu. Pro vytápìní je uvažována plynová
kotelna o celkovém výkonu 918 kW. Lokalita se nachází na území bývalého høištì
vedle støední školy pøi ul. Nad Kavalírkou a Nad Turbovou. Dle Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚPn) je zámìrem dotèena plocha náležející do území
W (veøejné vybavení) bez regulativu.

Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:
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Prùbìh zjiš•ovacího øízení: Pøizjiš•ovacím øízeníse 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. Dále pøíslušný úøad
pøihlíží k obdrženým vyjádøením veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených
územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru
bylo zpracováno
Ing. Jiøím Blažkem, CSc. (øíjen 2007),
autorizovanou osobou dle zákona. Dle zpracovatele oznámení lze pøi posouzení
všech v oznámení EIA uvedených aspektù, souvisejících s realizací navrhované
stavby, a za pøedpokladu splnìní opatøení navrhovaných k omezení a minimalizaci
negativních dùsledkù na životní prostøedí konstatovat, že navrhovaná stavba je
akceptovatelná z hlediska vlivù na životní prostøedí a její realizaci je možno
doporuèit.
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody pøedložený zámìr nemùže mít významný
vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti.

Ke zveøejnìnému oznámení se bìhem zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha
(vyjádøeníè. j. MHMP 45564/2008 ze dne 23. 1. 2008)
. mìstská èást Praha 5
(è. j. OOŽ/9/2007/6659/beshp ze dne 18. 12.2007)
. odbor ochrany prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeníè. j. S-MHMP-467027/2007/1/00PNI ze dne 12. 12.2007)
. odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy
(vyjádøeníè. j. S-MHMP 490488/2007/Pok ze dne 20. 11. 2007)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeníè. j. Z.HK 6009/56009/07 ze dne 28. 11. 2007)
. Èeská inspekce životního prostøedí
(vyjádøenízn. ÈIŽP/41/ØI/0730222.001/07/PMM ze dne 6.12.2007).
Pøíslušnýúøadneobdržel žádné vyjádøeníveøejnosti.
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 (dále jen HMP) nesouhlasí s pøedloženým zámìrem z dùvodu
zachování pozemku pro úèely školství a možnosti jeho doplnìní v budoucnosti o
další sportovní vybavení.
Z hlediska funkèních systémù se uvádí, že zámìr je situován do funkèní plochy W.
Z hlediska funkèních systémù se HMP domnívá, že zachování pozemku pro úèely
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3školství je správné, nebo• k vybavenosti kapacitní støední školy patøí velké høištì a
možnost jeho doplnìní by nemìla být do budoucnosti zablokována výstavbou.
Sdìluje se, že pøedloženýzámìr není z pohledu uvažované kapacity optimální.
Z hlediska urbanistické koncepce se uvádí, že soulad se smìrnou èástí nelze
z oznámení ovìøit a že kód míry využití území G je neúmìrnì vysoký vzhledem
k pohledovì exponované poloze ve svahu nad Košíøským údolím a vzhledem
k charakteru okolní zástavby. Rozšíøení kapacitní zástavby na ostrohu v ohybu ulice
Nad Turbovou se považuj~ za velmi problematické.
Z hlediska ochrany ovzduší se konstatuje, že dotèené území spadá do oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší, kde mùže docházet k pøekraèování limitù pro PM1o.
V oznámení se postrádají údaje o koncentracích PM1o. Vzhledem ke zvýšenému
poètu navrhovaných parkovacích míst a vzhledem k tomu, že v daném území již
v souèasné dobì mùže docházet k pøekraèování limitù pro kvalitu ovzduší, HMP
považuje za vhodné snížit navržený poèet parkovacích míst a podporovat využívání
MHD.
Z hlediska mìstské zelenì se sdìluje, že koeficient zelenì (KZ) je nutné vyèíslit pro
plochu W samostatnì. Konstatuje se, že doložený výpoèet je nesprávný a že ostatní
zeleò je možné zapoèíst pouze max. 25%. Upozoròuje se, že v øešeném území je
umístìna zeleò vyžadující zvláštní ochranu. Vzhledem k tomu, že se v
dendrologickém prùzkumu postrádají vyhodnocené sadovnické hodnoty, nelze
konstatovat soulad s ÚPn.
Mìstská èást Praha 5 ve svém stanovisku poukazuje na obecné zákonné povinnosti
a další posuzování zámìru dle zákona nepožaduje.
Odbor ochranv prostøedí Maqistrátu hlavního mìsta Prahv (OOP MHMP) uvádí:
Z hlediska ochrany ovzduší se oznámení pokládá za dostateèné a nepožaduje se
další posuzování dle zákona.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny se konstatuje, že oznámení postihuje všechny
významné aspekty a k jeho zpracování nejsou pøipomínky.
Z hlediska ochrany vod se sdìluje, že likvidace vod se pøedpokládá èásteènì
zásakem s pøepadem pro odvedení nezasáklé vody do jednotné kanalizace. Uvádí
se, že dle vyhlášky è. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hl. m. Praze, ve znìní pozdìjších zmìn se požaduje pøednostnì využít zásak.
Uvádí se, že je pravdìpodobné, že zakládání stavby bude i pod hladinou podzemní
vody, pøièemž oznámení tuto skuteènost neøeší, neøeší snižování hladiny podzemní
vody po dobu stavby, vèetnì likvidace této vody. OOP MHMP postrádá detailní
hydrogeologický prùzkum, hodnoty koeficientù zásaku, a proto návrh zasakovacích
objektù pomocí plastových voštinových blokù hodnotí pouze jako orientaèní.
Závìrem se požaduje podklady v tomto smìru doplnit, aby bylo možno návrh
posoudit. Požaduje se upøesnit podmínky pro zakládání staveb s ohledem na
proudìní a hladinu podzemní vody a doporuèuje se vytvoøení retenèních prostor
srážkových vod s využitím pro zálivku zelenì.
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(a KP MHMP) nemá k dokumentaci vlivù na životní prostøedí výše uvedeného
zámìru žádné pøipomínky. Doporuèuje však, vzhledem k historii vývoje zástavby
v daném území a k jejímu mìøítku, redukci poètu NP novostavby na maximálnì 4 NP.
H~gienická stanice hlavního mìsta Prah~ upozoròuje, že souèasná platná legislativa
(Vyhl. è. 501 a 503/2006 Sb.) obsahuje požadavek na dodržení hyg. limitù ve
venkovním chránìném prostoru stavby a projektová dokumentace by mìla též
obsahovat návrh øešení, nikoli pouze konstatování akustika, že hodnoty nelze
dodržet, a proto budou splnìny jen hyg. limity ve vnitøních chránìných prostorách.
Uvádí se, že pro postup dalších správních úøadù by mìla projektová dokumentace
zohlednit i požadavky výše citovaných vyhlášek.
Èeská inspekce životního prostøedí (ÈIŽP) nemá k pøedloženému oznámení žádné
podstatné pøipomínky a nepožaduje další hodnocení dle zákona. Pouze požaduje
doplnit informace o tom, na kterou ÈOV budou odpadní vody odvádìny a zhodnotit
vliv nárùstu odpadních vod na funkci ÈOV. Z hlediska ochrany pøírody doporuèuje
ponechat všechny obvodové døeviny ve vnitøním obvodu zatáèky ulice Nad
Kavalírkou, které nezasahují do staveništì a teprve po dostavbì objektu rozhodnout
o jejich pøípadnémkácení a náhradì novými døevinami.

Pøíslušný úøad na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených, doplòujících
informací a podle hledisek a mìøítek uvedených v pøíloze è. 2 k zákonu došel
k následujícím závìrùm.
Soulad s ÚPn:
Ve vztahu k ovìøení splnìní regulativù daných ÚPn 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. Podle pøíslušného stavebního
úøadu, odboru územního rozhodování Úøadu mìstské èásti Praha 5 (stanovisko zn.
OÚR.Koš.p.842-1259/07-Lac
ze
dne
18.10.2007),
se
zámìr
nachází
v zastavitelném území, v plochách pro veøejné vybavení (W). Konstatuje se, že
zámìr je v souladu s funkèním využitím území dle ÚPn.

Ovzduší:
Souèástí oznámení byla Rozptylová studie (øíjen 2007, Ing. Pulkrábek), ze které
vyplývá následující:
. Lokalita je hodnocena jako emisnì málo zatížená, ve které nejsou
pøekraèovány imisní limity u žádné ze sledovaných zneèiš•ujících látek.
Rozptylová studie modeluje pøíspìvky v období výstavby a v období provozu
zámìru v 7 zvolených referenèních bodech.
. Po dobu výstavby bude doèasným zdrojem zneèiš•ování ovzduší vyvolaná
doprava (odhad max. 7 TNA/hod.) a se zemními pracemi spojená prašnost.
. Po realizaci zámìru budou zdroji zneèištìní ovzduší vyvolaná automobilová
doprava, odkouøení plynové kotelny a odvìtrání podzemních garáží.
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. Pøíspìvky ke zneèištìní

ovzduší vlivem provozu domu pro seniory budou
velmi malé a ani v souètu s pozadím nezpùsobí pøekroèení imisních limitù u
sledovaných látek.
Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že srovnal imisní charakteristiku lokality
uvedenou v rozptylové studii s pozadím podle aktualizace ATEM 2006, jejíž, hodnoty
má k dispozici a konstatoval, že se jedná o hodnoty srovnatelné, s dostateènou
rezervou k imisním limitùm a se zámìrem souhlasí.

~

Souèástí oznámení byla Akustická studie (Ing. Hackl, 2007), která hodnotí stávající
hlukové zatížení lokality jako mírnì pøekraèující hygienický limit 55/45 dB/A/eq.
Z vypoètených hodnot vyplývá, že nárùst ekvivalentní hladiny akustického tlaku
v denní dobì oproti stávajícím hodnotám je nevýznamný, nebo• èiní 0,1 až 0,3 dB.
K významnìjšímu nárùstu dochází pouze na jihozápadní fasádì navrhovaného domu
seniorù, a to max. o 1,3 dB. V noèní dobì je nárùst ekvivalentní hladiny hluku oproti
stávajícím hodnotám také nevýznamný, a to v rozmezí 0,2 - 0,3 dB.
Požadavek na dodržení hyg. limitù ve venkovním chránìném prostoru stavby bude
v dalších fázích projektové pøípravyøešens orgánem ochrany veøejného zdraví.
Mìstská zeleò:
Dle platného ÚPn je zámìr situován ve funkèní ploše W - veøejné vybavení, pro
kterou není stanoven kód míry využití území.
Souèástí oznámení byl Dendrologický prùzkum a Sadové úpravy (Ing. Šteflíèek, záøí
2007), ze kterého vyplývá, že dojde ke kácení døevin (54 stromù a skupin stromù).
Náhradou bude na pozemku stavby vysazeno 35 stromù, cca 200 ks støednì
vzrùstných keøù a cca 1 750 ks nízkých a plazivých keøù. Pøíslušný úøad uvádí, že
povolení ke kácení je pøedmìtem samostatného øízení, které provádí odbor ochrany
dopravy a životního prostøedí mìstské èásti Prahy 5, který urèí i náhradu za
zpùsobenou ekologickou újmu.

Dle vyjádøení OOP MHMP (è. j. SZn. S-MHMP-467027/2007/1/00PNI ze dne
12.12.2007) obsahuje oznámení tabulky s bilancí ploch, tj. vèetnì ploch urèených pro
zeleò (rostlý terén, zeleò na konstrukci), a výpoèty koeficientu zelenì. S navrženým
KZ se souhlasí.
Bilanèní výpoèetdopravyv klidu:
Dle oznamovatele (leden 2008, Ing. arch. Èížek) je výpoèet požadovaného poètu
parkovacích stání (PS) proveden dle vyhlášky è. 26/1999 Sb., o obecných
technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze. Na základì doporuèení komise
územního rozvoje mìstské èásti Prahy 5 (è. j. OÚR.Koš.p.842-560/07-Èe ze dne
10.5.2007) byl zvolen výpoèet dopravy v klidu jako pro bytovou zástavbu.
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Bytové jednotky:
1+KK
atelier
2+KK
3+KK
návštìvnická stání
Celkem

...

,..Pz=101,4PS
...Pp = 101,4 PS

...

...

...

...

...

~=1,O)

...

...

11 PS
9,5 PS
2,7 PS
2 PS
16 PS
7 PS
47,9 PS
...

...

(Ku=O,6;

...

stání

stání...

poèet

poèet

Základní

Požadovaný

Vybavenost:
bazén
wellness
obchod - služby
ordinace
restaurace
zamìstnanci
Celkem

...

.,.

...

...

...

...

{Pz)...

stání

poèet

Základní

Požadovaný poèet stání {zóna 3)

...

40 PS
5 PS
40 PS
4 PS
12.4 PS
101,4 PS

Pz = 47,9 PS
.Pp = 47,9 x 0,6 x 1,0 = 28,7 PS

Celkem 101,4 + 28,7 = 130,1 -+ 130 PS

Požadavek na dopravu v klidu bude pokryt 122 PS, umístìnými v podzemních
podlažích a 8 PS na povrchu.
Odkanalizování:
Oznamovatel doložil souhlasná stanoviska Pražské vodohospodáøské spoleènosti, a.
s. (zn. 7672/07/2/02 ze dne 11.12.2007) a Pražských vodovodù a kanalizací, a. s.
(zn. PVK 27624/0TPÈ/07/K+V ze dne 30.11.2007).
Z bilance odtokového množství vyplývá, že nárùst odpadních vod spojený s realizací
navrženého bytového domu je v bilanci všech odpadních vod (4,0 m3/s), které jsou
svedeny na ÚÈOV Praha, zanedbatelný a neovlivní funkènost ÚÈOV.
Souhrn: Uvažovaný zámìr je umís•ován do lidskou èinností ovlivnìného mìstského
prostøedí, které je typické vysokým stupnìm urbanizace a antropogenního ovlivnìní.
Dotèený prostor je souèástí zastavitelného území, není souèástí zemìdìlského
pùdního fondu ani pozemkù urèených k plnìní funkcí lesa. Zámìr neovlivní územní
systém ekologické stability, zvláštì chránìná území, faunu, krajinu, horninové
prostøedí, pøírodnízdroje, vodu a hmotný majetek. Realizací zámìru dojde ke kácení
54 stromù a skupin stromù. Po dokonèení stavby bude provedena náhradní výsadba
døevin. Pøíspìvky ke zneèištìní ovzduší vlivem provozu zámìru budou velmi malé,
bìhem výstavby budou realizována vhodná opatøení na minimalizaci prašnosti.
Stávající hlukové zatížení lokality mírnì pøekraèuje limit, vliv samotného zámìru se
pøedpokládá minimální. Vlivy posuzovaného zámìru na uvedené složky životního
prostøedí se promítají i do akceptovatelného ovlivnìní veøejného zdraví vèetnì
únosného ovlivnìní faktorù pohody. Pøedpokladem je však realizace opatøení
k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù, která jsou
popisována v oznámení.
Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha1
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- 7Závìr: "Dùm pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k. ú. Košíøe" 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.
.
Na základì
že zámìr

dostupných podkladù a informací dospìl

pøíslušný úøad k závìru,

"Dùm pro seniory, ul. Nad Kavalírkou, Praha 5, k. ú. Košíøe"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících øízeních dodržet opatøení
k prevenci, vylouèení, snížení, popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržená
v oznámení zámìru, a to pøedevším:
. S orgánem ochrany veøejného zdraví øešitv dalších fázích projektové pøípravy
stavby požadavek na dodržení hygienických limitù ve venkovním chránìném
prostoru stavby.
. Zpracovat podrobný inženýrsko-geologický prùzkum a na jeho základì
upøesnit podmínky pro zakládání stavby s ohledem na proudìní a hladinu
podzemní vody, navrhnout zasakovací objekty a zvážit vytvoøení retenèních
prostor srážkových vod s využitím pro zálivku zelenì.

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