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ÚVOD
Předkládané oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí „Dům
pro seniory, Nad Kavalírkou, Praha 5“ (DPS) bylo vypracováno podle
přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění (Zákon č.163/2006 Sb.,
kterým se mění zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
ve znění zákona č. 93/2004 Sb.).
Investorem akce je firma NEWTON Management, a.s., Politických
vězňů 912/10, 110 00 Praha 1.
Záměrem investora (stavebníka) je výstavba moderního zařízení,
poskytujícího komplexní služby pro ubytované seniory ve vysoké kvalitě.
Dům pro seniory je situován v ulici Nad Kavalírkou, na pozemku
parc.č. 842 v k.ú.Košíře, na místě stávajícího školního hřiště.
Nový komplex svým, především, hmotovým členěním a gradací
reaguje na prostorové a výškové uspořádání dané lokality a především na
specifický a ojedinělý charakter dotčeného pozemku.
Z kompozičního hlediska vytváří pozemek jakýsi plochý ostroh mezi
výškově velmi rozmanitou zástavbou a plochou vzrostlé zeleně s výhledy
směrem východním a severním.
Záměrem bylo vytvořit hmotově – prostorový přechod mezi zástavbou
rodinných domů a objektem gymnázia na severozápadě. Proto byla zvolena
kompozice dvou zdánlivě solitérních hmotových sekcí, které mají společnou
pevnou podnož pro vytvoření vnitřního pobytového poloatria, které je směrem
k severozápadu otevřeno z důvodu napojení na systém vzrostlé zeleně.
Hlavní vstup a příjezd s venkovním parkováním je situován z ulice Nad
Turbovou v místě dnešního vjezdu do areálu sportoviště. Na terénu je
navrženo parkoviště pro návštěvníky s možností předjezdu sanitních vozů a
prostor pro zásobování.
Ze severovýchodu z ulice Nad Kavalírkou je navržen vjezd do
podzemních parkingů v 2.PP a vnitřní rampou do 1.PP. Ubytovací jednotky
jsou komponovány tak, aby skýtaly co možná nejlepší výhled a zároveň
zajišťovaly oslunění. Střešní partie jsou zazeleněny střešními zahradami.
Záměr předpokládá realizaci bydlení pro seniory, které by nabízelo
nezbytnou škálu služeb.
Podle platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(stav k 15.9.2006 po schválení změny Z 1000/00 usnesením ZHMP č.40/14
ze dne 14.9.2006) se dotčený pozemek nachází v monofunkčním území VV
– veřejné vybavení. Kód míry využití území není stanoven.
Soulad posuzovaného záměru s platným územním plánem města
Prahy je doložen vyjádřením Úřadu městské části Praha 5, odboru výstavby,
ze dne 18.10.2007 vydaný pod značkou OÚR.Koš.p.842-1259/07-Lac
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je OOP Magistrátu
hlavního města Prahy, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr zařazen
LI-VI Praha spol. s r.o.
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do kategorie II, přílohy č.1 k citovanému zákonu (záměry vyžadující
zjišťovací řízení).
Záměr naplňuje dikci bodu 10.6, tj. Skladové nebo obchodní
komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad 3 000 m2
zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100
parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
V suterénu objektu bude v garážích zřízeno 122 parkovacích stání a
dalších 8 parkovacích míst je umístěno na terénu. Celkový počet
parkovacích stání tedy dosahuje 130 míst, což je plně v souladu s platnou
vyhláškou č.26/1999 Sb. HMP v platném znění.
Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona.
Členění oznámení na 4 hlavní kapitoly odpovídá požadavkům zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění
V části A jsou uvedeny „Údaje o oznamovateli“.
Čtenář najde v části B „Údaje o záměru“ - informace o stavbě a
jejím umístění, navrhovaných stavebních objektech, příjezdových
komunikacích, inženýrských sítích a jsou podrobně zdokumentovány všechny
známé vstupy a výstupy z této stavby.
V části C „Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území“ je
popsána kvalita ovzduší, vody, půdy, horninového prostředí, fauny a flory,
krajiny a ekosystémů.
V části D „Komplexní popis a zhodnocení vlivů na životní
prostředí“ jsou zdokumentovány veškeré známé vlivy na životní prostředí a
zdraví obyvatel, které může stavba představovat.
V příloze oznámení jsou v mapové části uvedeny situace navrhované
zástavby a situace širších vztahů.

LI-VI Praha spol. s r.o.
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ČÁST A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1

Obchodní firma – investor:
NEWTON Management, a.s.
Politických vězňů 912/10
110 00 Praha 1

A.2

A.3

IČ:
IČO:

261 87 531

DIČ:

CZ 261 87 531

Sídlo:
Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:
Karel Slavíček,
Telefon: 222 192 211,
karel.slavicek@newton.cz

A.4

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného
oznamovatele:
Atelier 6, s.r.o.
Rokycanova 30
Praha 3 – ŽIŽKOV,
IČO: 26163535
DIČ: CZ26163535
Ing. arch. Libor Čížek, mob. 777215017,
email: cizek@a6.cz
Ing. arch. Martin Spilka, mob. 602287511,
email: spilka@a6.cz
Tel., fax.: 271 772 639

LI-VI Praha spol. s r.o.
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ČÁST B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1.

NÁZEV ZÁMĚRU

Dům pro seniory, Nad Kavalírkou, Praha 5
B.I.2.

KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU

Záměr společnosti NEWTON Management, a.s., popisovaný v tomto
oznámení, představuje výstavbu domu pro seniory v oblasti Košíř.
Dotčené území se nachází v katastrálním území Košíře v Praze 5 při
ulici Nad Kavalírkou, a to v blízkosti komplexu budov Gymnázia Nad
Kavalírkou.
Území podél ulice Nad Kavalírkou je značně členité a
charakteristické zástavbou rodinných a obytných vícepodlažních domů.

je

Z urbanisticko – kompozičního hlediska vytváří tento pozemek jakýsi
plochý ostroh mezi výškově velmi rozmanitou zástavbou a plochou vzrostlé
zeleně s výhledy směrem východním a severním. Záměrem bylo vytvořit
hmotově – prostorový přechod mezi zástavbou rodinných domů a objektem
gymnázia na severozápadě.
Pozemek je v současné době nevyužívaný, částečně zarostlý
náletovou zelení (keři a travním porostem) Na pozemku nestojí žádné
budovy.
Parcela není součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), a proto
nebude nutné provést jejich vynětí.
Navrhovaná stavba zahrnuje: oplocení staveniště, vodovodní přípojku,
kanalizační přípojky, plynovodní přípojku, přípojku elektro silnoproud, přípojku
elektro- slaboproud, výstavbu vlastního areálu, úpravy komunikací a
povrchových parkingů, definitivní terénní úpravy a sadové úpravy, objekty
zařízení staveniště.
Stavba Domu pro seniory nevyžaduje žádné zábory.
Základní údaje o stavbě
Budoucí stavba obsahuje 2 podzemní a 6 nadzemních podlaží.
V suterénu ve 2. PP se nachází podzemní parking, bazén a související
prostory, prádelna, sušárna, sklípky a 3 byty 3 + kk.
V 1. PP je kromě kotelny, sklípků a místnosti pro odpady situováno
5 bytů velikosti 1 + kk a jeden byt velikosti 2 + kk.
Hlavní vstup a příjezd s venkovním parkováním je navržen z ulice Nad
Turbovou, v místě dnešního vjezdu do areálu sportoviště. Na terénu je

LI-VI Praha spol. s r.o.
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situováno parkoviště pro návštěvníky s možností předjezdu sanitních vozů a
prostor pro zásobování.
Ze severovýchodu z ul. Nad Kavalírkou je navržen vjezd do
podzemních parkingů do 2.PP a vnitřní rampou do 1.PP. Ubytovací jednotky
jsou komponovány tak, aby skýtaly co možná nejlepší výhled a zároveň
zajišťovaly oslunění. Střešní partie jsou zazeleněny střešními zahradami.
Základní údaje o kapacitě stavby (užitkové plochy, zastavěné plochy a
pod.)
Název položky

Údaj

Plocha pozemku parc. č. 842

6 137 m2

Plocha zastavěná objektem nadzemní část

3 479 m2

počet podlaží podzemních

2

počet podlaží nadzemních

6

Počet podlaží celkem

8

počet parkovacích
objektu

stání

uvnitř

122

počet parkovacích stání vně objektu

8

počet parkovacích stání celkem

130

PROPOČET KOEFICIENTŮ :
Plocha pozemku určeného pro výstavbu
Plocha zastavěná objektem-nadzemní část
Plocha zpevněných ploch na pozemku

6137, 00 m2
3 479,00 m2
498,00 m2

Tabulka zápočtu ploch zeleně :
(dle Metodického pokynu ÚPn hl.m. Prahy)
Typ zeleně

Plocha /m2/ Zápočet /%/ Zápočet plochy

- Plocha zeleně – rostlý terén

2.160,00 m2 100 %

2 160,00 m2

Ostatní zeleň (max. 25 % započítávané plochy)
- Plocha zeleně na konstrukci
vegetační kryt více jak 0,3 m
681,00 m2 20 %
- plocha zeleně na konstrukci s vegetačním krytem
více jak 0,9 m
1.323,00 m2 50 %

136,20 m2

PLOCHA ZAPOČITATELNÉ ZELENĚ

CELKEM

PROPOČET KOEFICIENTŮ NA NAVRHOVANÝ POZEMEK
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Navrhovaný dům pro seniory má,pro jednotlivé sekce, počet nadzemních
podlaží v rozpětí 2, 3, 5 a 6.NP, průměrná podlažnost = 4.NP
HP
POZEMEK
KPP
ZELEŇ NA ROSTLÉM TER.
ZELEŇ NA KC NAD 30CM (20%)
ZELEŇ NA KC NAD 90CM (50%)

10 910
6 137
1,78
2 160
136,20
661,50
2.958,00
0,50

KZ
ODPOVÍDÁ KÓDU MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ :

1/ pro KZ = E
2/ pro KPP = G

PROPOČET KOEFICIENTŮ NA CELOU FUNKČNÍ PLOCHU - VV
Navrhovaný dům pro seniory má, pro jednotlivé sekce, počet nadzemních
podlaží v rozpětí 2, 3, 5 a 6.NP, průměrná podlažnost = 4.NP
Stávající gymnázium má, pro jednotlivé sekce, počet nadzemních podlaží
v rozpětí 2, 4, 4 a 6.NP, průměrná podlažnost = 4.NP
HP – gymnázium + dům seniorů
PLOCHA VV
KPP
ZELEŇ – DOMOV PRO SENIORY
ZELEŇ - GYMNÁZIUM

13 997
21 699
0,65
3 060,4
13 800,0
16.860,40
0,78

KZ

Odpovídá kódu míry využití území : D - s větším podílem plochy zeleně

PROPOČET KÓDU MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA OSTATNÍCH FUNKČNÍCH
PLOCHÁCH V OKOLÍ NAVRHOVANÉHO OBJEKTU – DOMU PRO
SENIORY
Propočet koeficientů na vzorek funkční plochy – OB
–ulice Ke Stárce a Nad Turbovou
Stávající bytové domy mají průmětnou podlažnost = 4.NP +

LI-VI Praha spol. s r.o.
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HP
PLOCHA
OB
KPP
ZELEŇ

14 945,9
21 612, 84
0,69
10 306,64
10.306,64
0,48

KZ

Odpovídá kódu míry využití území : D - s menším podílem plochy
zeleně !!!

PROPOČET KOEFICIENTŮ NA VZOREK FUNKČNÍCH PLOCH – OC a SV
–ulice Pod Kavalírkou a U Kavalírky
Stávající bytové domy mají průměrnou podlažnost = 5.NP +
HP
PLOCHA
OC a SV
KPP

12 499,6
10 333,00
1,21

ZELEŇ

1 237,00
1 237,00
0,1

KZ

ODPOVÍDÁ KÓDU MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ : 1/ pro KZ = K – minimální
podíl zeleně!
2/ pro KPP = F

B.I.3.

B.I.4.

UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Kraj:

Praha

Obec:

Praha 5 - Košíře

Katastrální území:

728764 Košíře

CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI
ZÁMĚRY

Cílem záměru je novostavba domu pro seniory (DPS) poskytující
komplexní služby v oblasti péče a aktivního využití volného času nejen
pro ubytované seniory, na pozemku určeném k zastavění, který je situován
na nezastavěné ploše – původního hřiště, na plochém ostrohu mezi výškově
velmi rozmanitou zástavbou a plochou vzrostlé zeleně.
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Architektonický výraz areálu byl zvolen jednoduchý, účelný a funkční
s důrazem na plochy zeleně uvnitř a vně areálu, včetně orientace
ubytovacích jednotek.
Celý komplex výškově postupně graduje od tzv. soklu na východě
k hlavním hmotovým sekcím, které jsou směrem k severu terasovitě
odstupňovány
a
tím
bude
minimalizováno
hmotové
působení
v panoramatických pohledech z ul. Plzeňské a protějšího svahu Strahova.
Jednotlivé obytné sekce jsou propojeny do úrovně 3.NP, kde jsou
v přízemí
umístěny obslužné funkce nezbytné k provozu DPS, např.
zásobování, jídelna využitelná jako společenský prostor včetně přípravy
dovážených jídel (např. Eurest), drobné obchody, kavárna-salonek, drobné
služby atd, tento provoz je umístěn v poloatriu s možností výstupu na terén,
resp. zahradu.
V 1.PP a 2.PP jsou umístěny garáže a je umístěn také prostor
Wellness, tedy krytý bazén s rehabilitací, saunou, masážemi, soláriem atd.
Část Wellness je umístěna také v 1.NP.
Navržený areál domu pro seniory je v souladu s územním plánem.
Pozemek není oplocen a nenacházejí se na něm žádné stavební
objekty, které by musely být demolovány.
Na pozemku se nachází zeleň včetně několika vzrostlých stromů.
Z tohoto důvodu byl proveden dendrologický průzkum a dřeviny rostoucí na
pozemku byly oceněny. Před zahájením výstavby nového objektu bude nutno
část stávajících dřevin odstranit. V rámci sadových úprav areálu bude
provedena výsadba nových stromů a keřů podle návrhu odborníků.
Dotčený pozemek sousedí s ulicí Nad Kavalírkou, která přechází v ulici
nad Turbovou.
Na jih od řešeného území je situována zástavba solitérních rodinných
domů, resp.rodinných dvojdomů. Západním směrem jsou pětipodlažní bytové
domy a směrem severozápadním je 4 - 6-ti podlažní komplex gymnázia Nad
Kavalírkou. Na východ, resp. severovýchod od řešeného pozemku je
nezastavěné svažující se území s plochou veřejné zeleně v lokalitě.
Realizace záměru výstavby nového domu pro seniory povede
k zástavbě nevyužívaného pozemku, určeného k zástavbě tohoto typu.
Umístění dotčeného pozemku umožňuje bezproblémové dopravní
řešení – objekt je dopravně napojen na ulici Nad Kavalírkou, z níž bude
umožněn vjezd do podzemních garáží a rovněž výjezd bude situován do této
ulice.
Zásobování objektu bude prováděno zejména dodávkovými
automobily, které budou zajíždět před objekt domu pro seniory.
Na terénu je navrženo parkoviště pro návštěvníky s možností
předjezdu sanitních vozů a prostor pro zásobování.
Objekt není zatím přímo přístupný veřejnou dopravou, zastávka MHD
není umístěna v blízkosti pozemku, ale je v docházkové vzdálenosti

LI-VI Praha spol. s r.o.

12

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Dům pro seniory, Nad Kavalírkou, Praha 5“
z tramvajové stanice Kavalírka nebo z autobusové stanice Kavalírka linky
123.
Při výstavbě domu pro seniory budou zřízena garážová a povrchová
parkovací stání pro obyvatele a zaměstnance areálu.
Objekt je řešen jako bezbarierový s vnitřními výtahy pro užívání
osobami se sníženou pohyblivostí.
Areál domu pro seniory bude zdrojem emisí škodlivin z vytápění areálu
a z dopravy spojené s provozem areálu.
Výstavba areálu nevyžaduje přeložky inženýrských sítí a nezasahuje
do žádných ochranných pásem s výjimkou OP komunikací a stávajících
inženýrských sítí, na něž bude objekt napojen.
V současné době ani v termínu, v němž je počítáno s výstavbou
areálu, neprobíhá v dané lokalitě žádná paralelní výstavba a ani se s žádnými
souvisejícími stavbami neuvažuje.
Z uvedených údajů vyplývá, že výstavba objektu bude prováděna jako
samostatná stavba.
Cílem záměru je tedy:
•

Provedení výstavby domu pro seniory se šesti nadzemními a 2
podzemními podlažími;

•

Zřízení 122 garážových stání v podzemních garážích a 8 parkovacích
míst na terénu

•

Vybudování vjezdu do garáží z ulice Nad Kavalírkou a vjezdu pro
návštěvníky z ulice Nad Turbovou

•

Výsadba zeleně na terasách a rostlém terénu.

Toto oznámení řeší výstavbu vlastního areálu domu pro seniory, jeho
napojení na inženýrské sítě a úpravy v jeho bezprostředním okolí včetně
výsadby zeleně.
Areál bude nově napojen na stávající přípojky inženýrských sítí.
Kumulace s jinými stavbami se nepředpokládá.
Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Pro
vybudování přípojek a vedení inženýrských sítí, ležících mimo vlastní
pozemky určené pro výstavbu budou zřízeny dočasné zábory na sousedních
pozemcích. Při realizaci přípojek a vedení inženýrských sítí budou zřízeny na
veřejných komunikacích přejezdy a přechody tak, aby nebyla omezena práva
a užívání ostatních nemovitostí.
Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby se minimalizoval
dopad na okolí a stavební činnost neomezovala žádné stávající objekty a
provozy v sousedství.
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B.I.5.

ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ,
VČETNĚ
PŘEHLEDU
ZVAŽOVANÝCH
VARIANT
A
HLAVNÍCH DŮVODŮ PRO JEJICH VÝBĚR, RESP.
ODMÍTNUTÍ

Lokalita pro navrhovanou výstavbu domu pro seniory se nachází podle
schváleného územního plánu města Prahy v monofunkčním území VV –
veřejné vybavení. Kód míry využití území není stanoven.
Území VV veřejné vybavení je v textu územního plánu v části
„Regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území“ definováno
jako monofunkční plochy:
Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého
veřejného vybavení města tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro
zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní
systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho
druhu.
Při umísťování veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně
zohledněny základní potřeby obytných celků z oblasti školství, zdravotnictví a
sociální péče s přihlédnutím k optimální dostupnosti zařízení.
Funkce související s vymezeným funkčním využitím a pro
uspokojování potřeb území vymezeného danou funkcí nelze umístit
v převažujícím podílu celkové kapacity.
Funkční využití
Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež,
zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, hygienické stanice, zařízení
záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a obřadní
síně, vysokoškolská zařízení, ostatní veřejné vybavení všeho druhu.
Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení,
kostely a modlitebny, služby (to vše související s vymezeným funkčním
využitím).
Služební byty a ubytovací zařízení, která jsou součástí zařízení
veřejného vybavení (to vše pro uspokojování potřeb území vymezeného
danou funkcí).
Doplňkové funkční využití:
Drobné vodní plochy, zeleň, pěší komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, cyklistické stezky, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV.
Parkovací a odstavné plochy, garáže (to vše pro uspokojování potřeb
území vymezeného danou funkcí).
Výjimečně přípustné funkční využití:
Ostatní vzdělávací a školská zařízení, nezapsaná v rejstříku MČMT
škol a školských zařízení, ve smyslu § 7 školského zákona.
Administrativní ploch, obchodní zařízení s celkovou plochou
nepřevyšující 200 m2 prodejní plochy, čerpací stanice pohonných hmot a
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manipulační plochy, malé sběrné dvory (to vše pro uspokojování potřeb
území vymezeného danou funkcí).
Investiční záměr firmy investora odpovídá vymezení činností, pro které
je dané území určeno. Pozemek parc. č. 842 o výměře 6 137 m2 je dle výpisu
z katastru nemovitostí zařazen jako druh pozemku „ostatní plocha“, způsob
využití „sportoviště a rekreační plocha“, způsob ochrany „památkově
chráněné území“.
Tento pozemek byl dříve využíván jako školní hřiště.
Realizace záměru tedy nevyžaduje zábor orné půdy a zásah do
ZPF, bude však nutno pokácet část stávající zeleně, jejíž dendrologický
posudek je součástí tohoto oznámení.
Záměrem investora je vystavět velmi moderní a kvalitní zařízení,
poskytující komplexní služby nejen pro seniory. Kromě asistenčních,
lékařských a rehabilitačních služeb je uvažováno s vytvořením příležitostí pro
aktivní využívání volného času (prostory pro různá hobby, vzdělávání atd.).
V daném území se jeví výstavba tohoto typu objektu jako optimální,
protože dojde ke smysluplnému využití pozemku
Lokalita má dobré dopravní napojení na městské komunikace (Nad
Kavalírkou, Nad Turbovou).
Vyvolaná doprava bude představovat určité zvýšení hlukové expozice
obyvatel jak při komunikaci Nad Kavalírkou, ze které je navržen vjezd do
podzemních parkingů a při komunikaci Nad Turbovou, ze které je zajišťováno
zásobování a příjezd návštěv a sanitních vozů.
Z uvedených důvodů se navržená lokalita pro daný záměr jeví vhodná
a vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o monofunkční území VV – veřejné
vybavení, kde je umístění domu pro seniory v souladu s funkčním využitím,
nebylo uvažováno s jinými variantami.

B.I.6.

POPIS STAVEBNÍHO, TECHNICKÉHO A
TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

a) Stavební, dispoziční a urbanistické řešení
Umístění objektu a Architektonické řešení
Navrhovaný objekt je situován na katastrálním území Košíře na dosud
nezastavěném pozemku.
Pozemek navržený k zastavění je situován na náhorní plošině, ze
které terén směrem na Smíchov prudce klesá a od objektu dále stoupá
směrem na Šmukýřku.
Hmota nového objektu je tvořena dvěma solitérními sekcemi, které
mají společnou podnož vytvářející vnitřní atrium a výškou nepřevyšuje
zástavbu okolních objektů.
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Umístění objektu na zmiňované plošině umožňuje v severním a
východním směru krásné výhledy na protější hřeben Strahova.
Vzhledem ke svažitosti terénu je zájmový pozemek situován do míst,
kde silnice serpentinovitě stoupá, takže je komunikací ohraničen na jihu,
východě i severu, na západě pak sousedí s areálem gymnázia Nad
Kavalírkou.
Dispoziční řešení
2.PP

- ubytovací jednotky 3x 3+kk s předzahrádkami (1x93 m2, 2x77
m 2)
- domovní vybavenost
- garáže – 63 stání
- technické zázemí bazénu
- masáže, odpočívárna
- sklepy nájemníků

1.PP

- ubytovací jednotky 1x 2+kk, 5x 1+kk s terasami (1x68 m2,
5x37 m2)
- domovní vybavenost – kotelna, VZT
- prádelna a sušárna
- bazén
- sauna
- šatny bazénu
- sklepy nájemníků
- domovní odpad
- kotelna + VZT
- údržba
- zásobovací prostor
- garážová stání – 59 stání

1.NP

- vstupní hala s recepcí
- zázemí recepce
- jídelna (společenská místnost) s přípravou jídel (kuchyně)
- wellness – kosmetika
- kavárna – salonek, společenská místnost
- 2x obchod - služby
- domovní vybavenost
- ubytovací jednotky 1x3+kk, 5x2+kk, 8x1+kk s
předzahrádkami, 2x atelier 1+kk (1x75 m2, 2x63m2, 2x56 m2,
1x58 m2, 7x38 m2, 1x36 m2, 1x38m2, 1x45 m2)
- parkovací místa na terénu – 8 stání

2.NP

-

zázemí zaměstnanců – šatny + denní místnost
sklady zdravotnického materiálu
2 x ordinace + čekárna
kancelář vedení DsP
hobby místnost
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- asistovaná koupelna
- zájmové plochy – respirium – knihy, film, internet
- ubytovací jednotky 6x 2+kk, 17x 1+kk, 2x atelier1+kk
s terasami(2x63 m2, 2x56 m2, 1x55 m2, 1x52 m2, 5x 39 m2,
11x 38 m2, 1x36m2, 2x 38 m2)
3.NP

-

domovní vybavení – sklad prádla
zájmové plochy – respirium – knihy, film, internet
klubovna
úklid
ubytovací jednotky s terasami 8x 2+kk, 20x 1+kk, 1x atelier
1+kk (2x63 m2, 1x58 m2, 1x57 m2, 3x56 m2, 1x53 m2, 5x40
m2, 1x 39 m2, 12x38 m2, 1x37m2, 1x36m2, 1x38m2)

4.NP

- ubytovací jednotky 8x 2+kk, 17x 1+kk s terasami (1x 63 m2,
2x 61 m2, 2x58 m2, 3x56 m2, 14x38 m2, 1x37 m2, 2x36 m2)
- úklid 2x

5.NP

- zájmové plochy – respiria
- ubytovací jednotky 8x 2+kk, 10x 1+kk s terasami (1x 63 m2,
2x 58 m2, 3x 56 m2, 2x50 m2, 7x 38 m2, 1x 37 m2, 2x36 m2)

6.NP

- zájmové plochy – relaxační prostor se střešní zahradou
- ubytovací jednotky 4x 2+kk, 3x 1+kk s terasami (2x 61 m2, 2x
56 m2, 1x 38 m2, 2 x 36 m2)

7.NP

- zájmové plochy – relaxační prostor se střešní zahradou

Užívaní osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Dům pro seniory včetně hlavního vstupu je vyřešen jako bezbarierový.
Všechna podlaží domu jsou obsluhována dvěma dvojicemi výtahů, z toho
jeden je zabezpečen pro použití osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace.
Členění ploch jednotlivých podlaží je uvedeno v následující
tabulce. Údaje jsou v m2.
HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY DOMU PRO SENIORY pro zápočet KPP
Hrubá podlažní
plocha

Konstrukční

Obestavěný
prostor

HP (m2)

výška (m)

OP (m3)

2 570

2,8

7 196

2.PP BAZÉN

495

2,8

1 386

2.PP BYDLENÍ

440

3,0

1 320

1.PP GARÁŽE

2 570

3,4

8 738

2.PP GARÁŽE
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1.PP BAZÉN

495

4,5

2 228

1.PP BYDLENÍ

440

3,2

1 408

1.NP

2 280

3,2

7 296

2.NP

2 160

3,2

6 912

3.NP

2 060

3,2

6 592

4.NP

1 630

3,2

5 216

5.NP

1 280

3,2

4 096

6.NP

545

3,2

1 744

7.NP

75

3,2

240

ZÁKLADY

3 500

1,0

3 500

STŘECHY

1 500

1,0

1 500

TERASY

2 000

1,0

2 000

celkem

10 910

50 790

Stavební řešení
Objekt je řešen jako dva samostatné nadzemní celky pravidelného
půdorysu o rozměrech cca 63×22 m a 35×22 m se společnou podnoží
nepravidelného půdorysu zabírající plochu cca 89×66 m. Tato společná
podnož je částečně zahloubená do terénu. Výškově je objekt řešen tak, že
3.PP-3.NP jsou komunikačně propojené, od 4.NP pokračují samostatné
objekty. Konstrukční systémy v nadzemní a podzemní části jsou vůči sobě
natočené.
Charakter nosné konstrukce
Konstrukční řešení objektu je dáno architektonickým návrhem stupně
dokumentace pro územní rozhodnutí. Objekt je celkově řešen jako
železobetonový monolitický sloupový se ztužujícími stěnami a komunikačními
jádry. Modulové osy probíhají ve více směrech a protínají se v podzemní
části objektu. V těchto místech je návaznost po výšce řešena zesílenými
deskami a průvlaky.
Základy
Na základě inženýrskogeologického průzkumu lze doporučit založení
objektu na základové desce z monolitického železobetonu. Tloušťka desky je
předběžně uvažována 400 – 600 mm, pod patou sloupu pak zvětšená o
300 mm. Dimenze budou upraveny na základě podrobnějšího výpočtu
v dalších stupních PD. Vzhledem k tomu, že je nebezpečí dodatečného
zjištění lokální nepravidelnosti geologické skladby, lze doporučit místní
založení na pilotách. Skutečný geologický profil může odhalit podrobnější
inženýrskogeologický průzkum.
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Suterén a zajištění stavební jámy
Konstrukční systém suterénu je navržený sloupový s obvodovými
stěnami pro maximální uvolnění dispozice. Tloušťka stěn se bude řídit také
zvoleným typem hydroizolace. Je možné provést obvodové stěny
z vodostavebného betonu. Tloušťka stěn se předpokládá 300-400 mm.
Sloupy mají průřez čtvercový o straně 450 mm a kruhový o průměru 500 mm.
Předpokládá se technologie monolitický železobeton. Konstrukce bazénové
části bude řešena s ohledem na použitou technologii bazénu.
Stavební jáma bude zajištěna
inženýrskogeologický průzkum).

dle

doporučení

geologa

(viz

Svislé konstrukce
Svislé prvky konstrukčního systému jsou voleny podle stavebního
řešení a směru a velikosti působícího zatížení. Konstrukční systém přechází
od kombinovaného - sloupový s obvodovými nosnými stěnami v suterénu na
sloupový se ztužujícími stěnami a jádry v nadzemních podlažích. Tloušťka
železobetonových stěn bude 200 mm, případně 250 mm. Sloupy budou mít
čtvercový průřez o straně 300 mm. Předpokládají se obvodové i vnitřní
vyzdívky z cihelných bloků, nebo pěnosilikátu.
Vodorovné konstrukce
Vodorovné konstrukce jsou výhradně deskové z monolitického
železobetonu zcela spřažené se svislými konstrukcemi. V suterénech budou
desky tloušťky 250 mm, v místech, kde deska tvoří podporu pro sloup může
mít tloušťku až 500 mm V nadzemních podlažích se uvažují desky tloušťky
230-250 mm.
Balkónové desky se uvažují provést s přerušeným tepelným mostem
vložením iso nosníků. Předběžně se navrhují v tloušťce navazující stropní
desky.
Svislé komunikace
Schodiště lze provést ve dvou variantách. Buď celé z monolitického
železobetonu, nebo schodišťová ramena provést prefabrikovaná. Konečné
řešení bude záviset především na zvoleném technologickém postupu.
Rampy v suterénech vycházení ze stavebního řešení a budou
zmonolitněné s navazujícími stropními deskami a stěnami.
Výtahové šachty budou sloužit zároveň jako ztužující prvky. Tloušťka
stěn jádra se předpokládá 200 mm.
se zpřesněním výpočtů.
Stabilita konstrukce
Celkovou stabilitu stavby zajišťuje prostorově tuhá železobetonová
konstrukce se ztužujícími prvky vodorovnými – deskové konstrukce a svislými
– stěny orientované v různých směrech a svislá komunikační jádra.
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Vodovod
Objekt bude napojen na veřejný řad LT DN 100 v ulici Nad Turbovou.
Přípojka bude sloužit pro zásobování domovního vodovodu a pro bazénovou
technologii a pro stravovací provozy. Z tohoto důvodu je volena přípojka
dimenze DN 80.
Ohřev TUV bude centrální, v technické místnosti v přízemí. V objektu
bude zřízena cirkulace TUV. Návrh zásobníku TUV je součástí části vytápění.
V objektu budou osazeny požární hydranty a požární dělící clony.
Požární vodovod bude proveden samostatně, bude veden odděleně od
vodovodu domovního, dělení bude provedeno za vodoměrnou sestavou.
Požární vodovod k dělicím stěnám bude proveden z potrubí DN 100 –
z ocelového pozinkovaného potrubí nebo z hrdlového potrubí z tvárné litiny.
V objektu jsou osazeny vnitřní hydranty typu D25, průtok 0,3 l/s.
Hydranty budou napojeny samostatným požárním nehořlavým rozvodem.
Jako venkovní odběrní místo budou použity dva nově vysazené
nadzemní hydranty DN 100 na potrubí DN 150.
Plynovod
Plynová přípojka bude napojena na STL plynovodní řad – ocel DN 200
z roku 1991, který se nachází v ulici Nad Kavalírkou a Nad Turbovou.
Napojení bude provedeno novou plynovodní STL přípojkou PE 50. Přípojka
bude na řad napojena přípojkovým třmenovým T-kusem Manibs 200-50,
navrtávka bude provedena přes kulový kohout DN 50“. Přípojka bude
provedena z potrubí PE 100, SDR 11, 50x4,6. Přípojka bude provedena
v otevřeném výkopu, do kiosku s HUp, plynoměrem a regulátorem tlaku,
který bude umístěn v oplocení pozemku.
Přípojka bude provedena z opláštěného potrubí Pipelife Robust,
uložena do výkopu. Obsyp a zásyp bude prováděn výkopkem, o max.
velikosti zrna 63 mm. Zásyp bude hutněn na 95% PCs.
Od HUP bude vedena venkovní část domovního STL plynovodu do
objektu. Od regulátoru bude proveden odfuk nad střechu kiosku. Plynoměr
bude osazen dle technických podmínek PP, a.s, před podáním žádosti o
vyjádření k projektu pro UR je nutné podat žádost o odběr plynu.
Při provádění přípojky bude proveden řez okraje komunikace a
chodníku – povrchy budou uvedeny do původního stavu.
Napojení plynové kotelny
Kotelna je umístěna v samostatné místnosti v 1.PP. Jedná se o
kotelnu II. kategorie, o výkonu 918 kW. Konstrukce, větrání a odkouření
kotelny je řešeno v projektu UT.
Plynovod od kiosku HUP bude veden v zemi, napojen těsněným
prostupem do 2.PP, odkud bude veden svisle po stěně před kotelnu a do
kotelny.
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Před kotelnou bude osazen hlavní uzávěr kotelny a automatický
bezpečnostní uzávěr, kotle budou napojeny dle ČSN 07 0703.
Plynovodní potrubí v objektu je provedeno z ocelových bezešvých
trub, spojovaných svařováním, armatury budou přírubové nebo závitové (do
DN 50). Skrz obvodovou stěnu bude plynovod veden v těsněné chráničce.
Plynovod v zemi bude proveden z opláštěného potrubí Pipelife Robust.
V kotelně budou osazeny 3 plynové kotle o jednotkovém výkonu
306 kW, celkem 918 kW, celkový příkon plynu 105 m3/hod. Jedná se o
kotelnu II. kategorie.
Pro provádění plynovodní přípojky a domovního plynovodu v zemi platí
TPG 702 01 a ČSN EN 12007-2. Pro provádění vnitřního plynovodu ke
kotelně platí ČSN 386420.
Napojené spotřebiče a bilance potřeby plynu
3 plynové kotle UT – jmenovitý výkon 306 kW, celkem 918 kW
Max. hodinový příkon
3 x 35
= 105 m3/hod
Max. denní příkon ( 16 hod)
105 x 16
= 1 680 m3/den
Max. měsíc
1680 x 21 = 35 000 m3/měsíc
Roční spotřeba ZP :
71 % = 176 000 m3/rok

•

vytápění a vzduchotechnika

•

ohřev TUV + technologie bazénu 29 % = 72 000 m3/rok

Celková roční spotřeba zemního plynu je 248 000 m3/rok
Požadavky na přípravu staveniště
Před zahájením výstavby bude nutno provést kácení dřevin.
Z plochy pozemku bude nutné vykácet některé ze stávajících stromů a
keřů. Dendrologický průzkum, provedený na pozemku, byl proveden v rámci
prací na projektu k územnímu řízení, a to včetně ocenění stávajících dřevin.
Výsledky tohoto průzkumu jsou zrekapitulovány v kapitole C. tohoto
oznámení.
Současný stav pozemku je patrný z následujících obrázků a z další
fotodokumentace, uvedené v příloze tohoto oznámení.

LI-VI Praha spol. s r.o.

21

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Dům pro seniory, Nad Kavalírkou, Praha 5“

LI-VI Praha spol. s r.o.

22

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Dům pro seniory, Nad Kavalírkou, Praha 5“
Po provedeném vykácení rušené zeleně bude z plochy výstavby
objektu sejmuta ornice, která bude odvezena na vybranou skládku.
V jihozápadním cípu oploceného pozemku bude vybudováno buňkoviště,
v jižní části místo pro skladování stavebního materiálu, na které bude
navazovat parkovací místo pro zásobování stavby materiálem. Z ulice Nad
Kavalírkou bude ze stavební jámy vedena doprava na a ze staveniště,
V místě před výjezdem ze stavby bude umístěna čistící a oklepová plocha.
Dotčená ochranná pásma
Pozemky určené pro výstavbu Domu pro seniory leží v památkově
chráněném území. Jiná ochranná pásma a chráněná území nejsou stavbou
objektu dotčena, s výjimkou ochranných pásem inženýrských sítí. Jejich
průběh bude před zahájením stavby vytyčen.
Staveniště nespadá do žádné z lokalit se zvýšenou ochranou
přírody.
V posuzované ploše stavby není žádné území chráněné podle zákona
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
V dalším textu jsou obecně uvedena ochranná pásma inženýrských
sítí.
•

Ochranná pásma elektroenergetických zařízení jsou dána zákonem
č.458/2000Sb.

U venkovního vedení se jedná o souvislý prostor vymezený svislými
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho
strany:
1 kV až 35 kV - vodiče bez izolace

7m

1 kV až 35 kV - vodiče s izolací

2m

1 kV až 35 kV - závěs. kabelové vedení

1m

35 kV až 110 kV

12 m

110 kV až 220 kV

15 m

220 kV až 400 kV

20 m

nad 400 kV

30 m

závěsné kabelové vedení 110 kV

2m

zařízení vlastní TELECOM, sítě držitele licence

1m

u podzemního vedení:
do 110 kV

1 m od krajního kabelu oboustranně

nad 110 kV

3 m od krajního kabelu oboustranně

u elektrických stanic:
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u venkovních elektrických stanic s napětím větším než 52 kV v
budovách - 20 m od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
u stožárových elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV
a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 7 m,
u kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z
úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí - 2 m,
u vestavěných elektrických stanic - 1 m od obestavění
u výrobny elektřiny je vymezeno svislými rovinami vedenými ve
vodorovné vzdálenosti 20 m kolmo na oplocení nebo na vnější líc
obvodového zdiva elektrické stanice.
•

Ochranná pásma plynárenských zařízení - dáno zákonem č.
458/2000 Sb.
u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek,
jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce - 1 m na obě strany od
půdorysu,
u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek - 4 m na obě strany od
půdorysu
u technologických objektů - 4 m na všechny strany od půdorysu.

•

Ochranná pásma teplárenských zařízení - dáno zákonem č.458/2000
Sb.
u zařízení na výrobu či rozvod tepla - 2,5 m od zařízení
u výměníkových stanic - 2,5 m od půdorysu

•

Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok - dáno
zákonem č.274/2001 Sb.
ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího
líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5m,
u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm - 2,5 m

•

Silniční ochranné pásmo stanoví zákon č.13/1997 Sb. mimo souvisle
zastavěná území a rozumí se jím prostor ohraničený svislými plochami
vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti:
100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo
rychlostní komunikace anebo od osy větvě jejich křižovatek
50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I.
třídy a ostatních místních komunikací I. třídy
15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II. nebo
III. třídy a místní komunikace II. třídy

LI-VI Praha spol. s r.o.

24

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Dům pro seniory, Nad Kavalírkou, Praha 5“
• Železniční ochranná pásma jsou stanovena následujícím způsobem:
celostátní dráha: 60 m do osy krajní koleje
vlečky: 30 m od krajní osy koleje
VRT (vysokorychlostní tratě): 100 m od krajní osy koleje
Ochranná pásma mají přípojky elektrického proudu, plynu, vody a
kanalizace, které jsou přivedeny do areálu.
b) Technické řešení
Vytápění objektu
Zdrojem tepla pro řešený objekt bude centrální plynová kotelna
osazená v samostatné místnosti ve 1.PP objektu. V kotelně budou osazeny
tři kotle s atmosférickým hořákem, každý o výkonu 306 kW. Celkový výkon
kotelny bude 918 kW. Jsou navrženy kotle DeDietrich DTG 320-18 EcoNox.
Jedná se o plynové kotle s nízkými emisemi NOx. Výrobce zaručuje měrné
emise do 70 mg/kWh. V kotlích bude spalován zemní plyn. Přívod plynu ke
kotlům bude zajištěn v části ZTI.
Přímo z kotelny bude zásobována teplem a TUV přibližně polovina
objektu a bude provedeno napojení strojovny ÚT, která bude umístěna v
1.PP vedle prostor bazénu. Z této strojovny bude zásobována teplem a TUV
zbývající část objektu.
Součástí kotelny bude i úpravna vody pro napouštění a dopouštění
celého systému. Pojištění vytápěcího systému bude pojistnými ventily
osazenými na výstupním potrubí z kotlů, automatickou expanzní nádobou a
malými expanzními nádobami s membránou u každého kotle. Nucený oběh
topné vody v kotlovém okruhu bude zajištěn oběhovými čerpadly osazenými
na výstupním potrubí z kotlů. Odtah spalin bude zajištěn pro každý kotel
samostatným kouřovodem a komínovým průduchem nad střechu objektu.
Větrání kotelny bude provedeno kombinací přirozeného a nuceného
přetlakového a bude zajištěno v části vzduchotechnika. Nad podlahou a pod
stropem kotelny budou dle požadavku vyhlášky ČUBP č. 91/93 Sb.
neuzavíratelné otvory do volného prostoru.
Vytápěcí systém bude teplovodní s nuceným oběhem topné vody a
teplotním spádem v kotlovém okruhu 80/60oC. Na rozdělovači a sběrači
v kotelně a strojovně ÚT bude systém rozdělen na samostatné větve pro
vytápění vzduchotechniku, technologický ohřev bazénové vody a ohřev TUV.
o

Teplotní spád topné vody pro ohřev TUV bude 80/60 C, pro vytápění
o
75/55 C. Teplota topné vody pro vytápění bude regulována v závislosti na
teplotě venkovního vzduchu. Ohřev TUV bude regulován v závislosti na
výstupní teplotě TUV ze zásobníků. Oběh topné vody pro jednotlivé větve
bude zajištěn oběhovými čerpadly do potrubí, osazenými vždy na výstupním
potrubí z rozdělovače. Vytápěcí systém bude navržen tak, aby bylo možno
měřit spotřebu tepla pro vytápění a větrání některých částí objektů, spotřebu
tepla pro ohřev TUV, spotřebu tepla pro technologii bazénu. Dále je systém
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navržen tak, aby bylo možné měřit spotřebu tepla samostatně pro každý byt
nebo jednotku. V bytových jádrech budou vedeny stoupačky topné vody. Na
stoupačky budou jednotlivé byty připojeny přes uzavírací, regulační, měřící
armatury a měřiče tepla s možností dálkového odečtu.
Ohřev TUV bude zajištěn centrálně pomocí deskového výměníku a
zásobníků TUV, které budou umístěny v kotelně a strojovně ÚT. Přívod topné
vody bude regulován v závislosti na teplotě TUV. Rozvod TUV bude řešen v
části ZTI.Provoz kotelny i strojovny ÚT bude plně automatizován a nebude
vyžadovat trvalou obsluhu. Při havarijních stavech budou vypínány kotle a
poruchy budou světelně a akusticky signalizovány. Při výskytu plynu,
zaplavení kotelny a přestoupení teploty v kotelně uzavře hlavní uzávěr plynu
pro kotelnu.
Potřeba tepla
vytápění

520 kW

vzduchotechnika

245 kW

ohřev TUV

300 kW

Technologie - ohřev bazénu

170 kW

Celková potřeba tepla

1 235 kW

Koeficient současnosti
- vytápění, vzduchotechnika
- ohřev TUV
- technologie - ohřev bazénu

0,7
1,0
0,4

Přípojná hodnota zdroje tepla byla určena dle ČSN 06 0310 a činí 905 kW
Výkon zdroje tepla
918 kW
Spotřeba tepla za rok
Roční spotřeba tepla pro vytápění

1 147 MWh/rok

Roční spotřeba tepla pro
vzduchotechniku

330 MWh/rok

Roční spotřeba tepla pro přípravu
TUV

300 MWh/rok

Technologie - ohřev bazénu

296 MWh/rok

Celková roční spotřeba tepla

2 070 MWh/rok
(7 452 GJ/rok)
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Spotřeba zemního plynu
- příkon za hodinu
- spotřeba za rok
- z toho zimní

3

105 m
3
248 000 m
150 000 m3

Vzduchotechnika – větrání objektu
Navrhovaná zařízení vzduchotechniky a klimatizace zajistí
v obsluhovaných vnitřních prostorech objektu normami či předpisy
požadované parametry mikroklimatu, popř. splní požadavky investora nad
rámec těchto předpisů.
Popis základní koncepce
Přirozeným nebo nuceným větráním prostor objektu Domu pro seniory
bude zajištěna předepsaná výměna vzduchu, zajišťující hygienická minima
dávek čerstvého (venkovního) vzduchu vztažených na osobu, parkovací
místo apod., popř. vycházející z doporučených výměn vzduchu v prostoru
(Směrnice č.178/2001 Sb., č.523/2002 Sb. a 441/2004 Sb. - Hygienické
předpisy).
Vzduchotechnická zařízení nuceného větrání, obsluhující jednotlivé
prostory objektu zajistí přívod a odvod potřebných množství vzduchu v těch
prostorech, kde není možno použít větrání přirozené nebo je toto
požadavkem investora nebo použitého technologického zařízení.
Venkovní vzduch pro nucené větrání a klimatizaci bude nasáván z míst
chráněných před znečištěním a před ohřevem způsobeným slunečním
zářením.
Všechna
větrací
zařízení
budou
vybavena
účinnou
několikastupňovou filtrací. Pro nasávání čerstvého vzduchu budou využita
především stinná místa nad okolním terénem.
Úprava větracího a klimatizačního vzduchu bude probíhat v centrálách
vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, vybavených sestavnými
klimatizačními jednotkami pro odvod a úpravu větracího vzduchu, umístěných
v nástřešních prostorech nebo v technických prostorách uvnitř budov. V rámci
úpravy vzduchu je uvažováno s maximálním podílem rekuperace a zpětného
získávání tepla a chladu. Při teplovzdušném větrání a klimatizaci s částečným
oběhem (cirkulací) vzduchu neklesne podíl venkovního čerstvého vzduchu
ani za nejnepříznivějších podmínek pod 10 % celkem vyměňovaného
vzduchu. Z prostor, které vyhoví hygienickým hlediskům na kvalitu
odváděného vzduchu, bude veden odpadní vzduch do prostoru garáží.
Nucené větrání bude navrženo pro místnosti bez možnosti přirozeného
větrání okny, resp. pro místnosti jejichž větrání je požadováno hygienickými
nebo bezpečnostními předpisy.
Předpokládá se návrh vzduchotechniky pro následující prostory :
-

Prádelna
Sauna, welness, bar
Šatny
Bazén
Gastroprovoz
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-

Vstupní hala a kavárna
Lékař
Podzemní garáže
Strojovna bazénu
Plynová kotelna
Strojovna chlazení
Strojovna náhradního zdroje el. energie
Koupelny a WC bytů
Kuchyně bytů
Zdroj chladu
Požární větrání

Zařízení budou navržena v souladu s legislativními předpisy platnými
pro výstavbu v době zpracování projektu, resp. v době výstavby. Jedná se o
následující normy a zákonná ustanovení :
- ČSN 07 0703 „Plynové kotelny “
- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatických zařízení“
- ČSN 14 0647 „ Chladicí zařízení a tepelná čerpadla“
- ČSN 73 4301 „Obytné budovy“
- ČSN 73 0548 „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor“
- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření
požáru vzduchotechnickým zařízením“
- ČSN 73 4108 „Šatny, umývárny a záchody“
- ČSN 73 6058 „Hromadné garáže“ – změna b 8/1989
- ČSN 75 5050 „Chlorové hospodářství ve vodohospodářských provozech“
- Vyhláška č. 3/2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností
některých staveb
- Vyhláška č. 135/2004 Sb. „Hygienické požadavky na koupaliště, sauny a
hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch“
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací
- Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci
Náhrada vzduchu v místnostech bytů větraných podtlakově (WC,
koupelny, kuchyňské digestoře) bude řešena přes sousedící obytné
místnosti. V obytných místnostech bude přívod vzduchu zajištěn otevíráním
oken do polohy mikroventilace. Jiný způsob náhrady vzduchu bude navržen
na základě vyhodnocení hlukových poměrů z dopravy na fasádě objektu.

Popis navrhovaného řešení
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Prádelna – pro prostor prádelny se uvažuje s návrhem teplovzdušného
rovnotlakého větrání, které zajistí přívod čerstvého vzduchu v letním období
chlazeného, odvod tepelné zátěže, vlhkosti, pachů a dalších škodlivin
vznikajících při provozu prádelny. Větrací jednotka s rekuperací tepla
z odpadního vzduchu bude umístěna ve strojovně vzduchotechniky v 1. PP.
Společné nasávání čerstvého vzduchu pro všechna zařízení umístěná ve
strojovně bude vyústěno přes anglický dvorek do prostoru zahrady. Výfuk
znehodnoceného vzduchu bude po rekuperaci veden instalační šachtou nad
střechu objektu, kde bude v úrovní 6.NP vyfouknut do venkovního prostoru.
Chod zařízení bude řízen systémem měření a regulace objektu.
Sauna, welness, bar – pro tyto prostory se uvažuje s návrhem
teplovzdušného rovnotlakého větrání s chlazením větracího vzduchu v letním
období, které zajistí přívod čerstvého vzduchu, odvod tepelné zátěže,
vlhkosti, pachů a dalších škodlivin vznikajících při jejich provozu. Větrací
jednotka s rekuperací tepla z odpadního vzduchu bude umístěna ve strojovně
vzduchotechniky ve 2. PP. Společné nasávání čerstvého vzduchu pro
všechna zařízení umístěná ve strojovně bude řešeno podzemním kanálem
vedeným pod vjezdovou rampou garáží a vyústěno přes anglický dvorek do
prostoru zahrady. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude po rekuperaci veden
instalační šachtou nad střechu objektu, kde bude v úrovni 7.NP vyfouknut do
venkovního prostoru.
Chod zařízení bude řízen systémem měření a regulace objektu.
Šatny – pro tyto prostory se uvažuje s návrhem teplovzdušného
rovnotlakého větrání, které zajistí přívod čerstvého vzduchu v letním období
chlazeného, odvod vlhkosti a pachů vznikajících při jejich provozu. Větrací
jednotka s rekuperací tepla z odpadního vzduchu bude umístěna ve strojovně
vzduchotechniky ve 2. PP. Nasávání čerstvého vzduchu bude řešeno ze
společného podzemního kanálu.
Výfuk znehodnoceného vzduchu bude po rekuperaci veden instalační
šachtou nad střechu objektu, kde bude v úrovni 7.NP vyfouknut do
venkovního prostoru.
Chod zařízení bude řízen systémem měření a regulace objektu.
Bazén – prostor bazénové haly bude větrán, vytápěn a chlazen speciální
jednotkou využívající tepelného čerpadla pro odvlhčování, chlazení a dohřev
vzduch po rekuperaci tepal z odpadního větracího vzduchu. Větrací jednotka
bude umístěna ve strojovně vzduchotechniky ve 2. PP. Nasávání čerstvého
vzduchu bude řešeno ze společného podzemního kanálu.
Výfuk znehodnoceného vzduchu bude po rekuperaci veden instalační
šachtou nad střechu objektu, kde bude v úrovni 7.NP vyfouknut do
venkovního prostoru.
Chod zařízení bude řízen systémem měření a regulace, který je
součástí jednotky.
Gastoprovoz – pro prostor přípravny a výdeje stravy se zázemím se uvažuje
s návrhem teplovzdušného mírně podtlakového větrání, které zajistí přívod
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čerstvého vzduchu, odvod tepelné zátěže, vlhkosti, pachů a dalších škodlivin
vznikajících při provozu přípravě a výdeji stravy. Venkovní vzduch bude
v letním období chlazen. Přívod vzduchu bude navržen pro jednotlivá
pracoviště, odsávání nad zdroji páry a pachů přes akumulační digestoře
s lapači tuku. Větrací jednotka s rekuperací tepla z odpadního vzduchu bude
umístěna ve strojovně vzduchotechniky v 1. PP. Čerstvý vzduch bude
nasáván přes anglický dvorek z prostoru zahrady. Výfuk znehodnoceného
vzduchu bude po rekuperaci veden instalační šachtou nad střechu objektu,
kde bude v úrovní 6.NP vyfouknut do venkovního prostoru.
Prostor jídelny bude větrán přirozeně otevíráním oken, pro letní období
a pro případ využití prostoru pro kulturní a shromažďovací účely bude
navrženo chlazení prostoru pomocí cirkulačních jednotek fan-coilů.
Chod zařízení bude řízen systémem měření a regulace objektu.
Vstupní hala a kavárna – pro prostor kavárny, vstupní haly a místnosti
umístěné v prostoru chodeb, které nemají možnost přirozeného větrání okny
se uvažuje s návrhem teplovzdušného rovnotlakého větrání, které zajistí
přívod hygienicky nezbytného množství čerstvého vzduchu, který bude
v letním období chlazen a v prostoru kavárny pak i odvod cigaretového kouře.
Větrací jednotka s rekuperací tepla z odpadního vzduchu vybavená
chladičem pro letní období bude umístěna ve strojovně vzduchotechniky v 1.
PP. Čerstvý vzduch bude nasáván přes anglický dvorek z prostoru zahrady.
Výfuk znehodnoceného vzduchu bude po rekuperaci veden instalační
šachtou nad střechu objektu, kde bude v úrovní 6.NP vyfouknut do
venkovního prostoru.
Chod zařízení bude řízen systémem měření a regulace objektu.
Lékař a kanceláře – pro prostor lékařské ordinace a čekárny, která nemá
možnost přirozeného větrání okny se uvažuje s návrhem teplovzdušného
rovnotlakého větrání, které zajistí větrání hygienicky nezbytným množství
čerstvého vzduchu. Plochá větrací jednotka s rekuperací tepla z odpadního
vzduchu vybavená chladičem pro letní období bude umístěna pod stropem
pomocných prostor. Čerstvý vzduch bude nasáván z fasády, výfuk
znehodnoceného vzduchu bude po rekuperaci veden instalační šachtou nad
střechu objektu, kde bude v úrovní 6.NP vyfouknut do venkovního prostoru.
Pro prostor čekárny, ordinace a sousedících kanceláří a zasedací
místnosti bude navrženo chlazení prostoru pomocí cirkulačních jednotek fancoilů.
Chod zařízení bude řízen systémem měření a regulace objektu.
Podzemní garáže – každé podlaží garáží bude větráno samostatným
podtlakovým zařízením. Množství vzduchu odsávané pro jedno vozidlo bude
navrženo na základě počtu skutečně vjíždějících a vyjíždějících vozidel za
hodinu. Znehodnocený vzduch obsahující výfukové plyny bude nasáván
potrubím napojeným na sání ventilátorů umístěných pro 2.PP ve strojovně
vzduchotechniky,
v 1.PP
pod
stropem
garáží.
Společný
výfuk
znehodnoceného vzduchu bude veden instalační šachtou nad střechu
objektu, kde bude v úrovní 7.NP pomocí výfukové hlavice vyfouknut do
venkovního prostoru.
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Chod zařízení bude řízen systémem měření a regulace objektu –
jednak v závislosti na pohybu vozidel, hlavně však podle koncentrace CO
v každém podzemním podlaží.
Strojovna bazénu – pro tyto prostory se uvažuje s návrhem teplovzdušného
rovnotlakého větrání, které zajistí přívod čerstvého vzduchu, odvod vlhkosti a
pachů vznikajících při provozu technologického zařízení. Větrací jednotka
s rekuperací tepla z odpadního vzduchu bude umístěna ve strojovně
vzduchotechniky ve 2. PP. Nasávání čerstvého vzduchu bude řešeno ze
společného podzemního kanálu.
Výfuk znehodnoceného vzduchu bude po rekuperaci veden instalační
šachtou nad střechu objektu, kde bude v úrovni 7.NP vyfouknut do
venkovního prostoru.
Chod zařízení bude řízen systémem měření a regulace objektu.
Plynová kotelna – pro prostor kotelny bude navrženo přetlakové větrání, které
zajistí normou požadovanou výměnu vzduchu, odvod teplené zátěže a přívod
spalovacího vzduchu potřebného pro provoz kotlů. Přívodní vzduch bude
filtrován a v zimním období ohříván. Čerstvý vzduch bude nasáván přes
anglický dvorek z prostoru zahrady. Odvod vzduchu bude navržen přetlakem
pomocí potrubí vedeného podél komínů nad střechu objektu kde bude
v úrovní 6.NP vyfouknut do venkovního prostoru.
Chod zařízení bude řízen systémem měření a regulace objektu.
Strojovna chlazení – prostor strojovny bude větrán v souladu s požadavky
normy. Větrání zajistí jednak odvod teplené zátěže vyzařované povrchem
chladícího stroje, jednak v případě úniku chladiva i havarijní větrání.
Nasávání čerstvého větracího vzduchu bude řešeno přes anglický dvorek z
prostoru zahrady. Výfuk znehodnoceného vzduchu bude veden instalační
šachtou nad střechu objektu, kde bude v úrovni 6.NP vyfouknut do
venkovního prostoru.
Chod zařízení bude řízen systémem měření a regulace objektu.
Strojovna náhradního zdroje el. energie – prostor strojovny bude větrán
v souladu s požadavky normy. Větrání zajistí jednak odvod teplené zátěže
vyzařované povrchem soustrojí, jednak hygienicky nezbytné větrání v době,
kdy bude soustrojí mimo provoz. Nasávání větracího vzduchu bude řešeno
přes anglický dvorek z prostoru zahrady. Výfuk znehodnoceného vzduchu
bude navrženo do prostoru garáží.
Chod zařízení bude řízen v systémem měření a regulace objektu
v závislosti na chodu soustrojí.
Koupelny a WC – místnosti budou odsávány jednotkovými ventilátory se
zpětnou klapkou. Ventilátory budou osazeny ve všech větraných místnostech.
Výtlaky ventilátorů budou napojeny na společné potrubí umístěné v instalační
šachtě a vyústěné nad střechu objektu.
Každý ventilátor bude spínán jednotlivě – v koupelně samostatným
spínačem, na WC ve vazbě s osvětlením, v sauně dle požadavku technologie
sauny.
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Množství větracího vzduchu bude navrženo dle zařizovacích předmětů
umístěných ve větraných místnostech.
Kuchyňské kouty bytů - budou nad sporáky vybaveny digestořemi s lapači
tuků a víceotáčkovými ventilátory. Digestoře kuchyní budou napojeny na
společné potrubí umístěné v instalační šachtě a vyústěné nad střechu
objektu. Na odbočkách budou navrženy regulační klapky.
Zdroj chladu – pro potřeby chlazení vzduchu bude navržena vodou chlazená
chladící jednotka, umístěná ve strojovně v 1.PP. Výkon zdroje chladu
bude 120 kW. Chladící jednotka bude pracovat s některým z ekologických
chladiv (R407c, R134a,.). Pojištění soustavy chlazení bude provedeno
pomocí pojistných ventilů a expanzní nádoby.
Teplo z chladící jednotky bude odváděno suchým chladičem,
umístěným na střeše budovy v úrovni 7.NP. Propojení chladící jednotky a
suchého chladiče bude potrubím naplněným nemrznoucí směsí na bázi
glykolu.
Výpočtová teplota chladící vody 6/12°C, výpočtová teplota venkovního
vzduchu pro návrh suchých chladičů je 35°C.
Požární únikové cesty – na základě požadavků požárně bezpečnostního
řešení objektu budou přetlakově větrány požární únikové cesty – chodby a
schodiště. Výměna vzduchu při požárním větrání bude navržena dle typu
únikové cesty, typu únikové cesty bude rovněž odpovídat vytvářený přetlak a
doba chodu větracího zařízení v případě požáru. Jednotlivé ventilátory budou
umístěny přímo ve větraných prostorách a budou napájeny z elektrické sítě
zálohované dieselagregátem.
Zásobování elektrickou energií
Celková energetická bilance objektu :
130 x bytových jednotek
soudobost 0,25

Instalovaný příkon
2 210 kW

Soudobý příkon
552 kW

Rehabilitační centrum
soudobost 0,8

134 kW

107 kW

Společné prostory
soudobost 0,4
Celkem

160 kW

64 kW

2 504 kW

Celkový soudobý příkon objektu :

723 kW

723 kW x 0,9 = 650 kW

Roční spotřeba el. energie : 650 kW x 6 hodin x 365 dní = 1 423 500 kWh
B.I.7.

PŘEDPOKLÁDANÝ
TERMÍN
ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ
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Podle záměru investora bude navrhovaná stavba realizována v těchto
termínech.
Předpokládaná období realizace stavby:
Etapa

Termín

Zahájení stavby

04/2008

Dokončení realizace stavby

06/2010

Jedná se o stavbu většího rozsahu, která bude prováděna oprávněnou
stavební firmou. Stavební firma bude vybrána po výběrovém řízení. Název a
adresa odborné firmy, která bude stavbu realizovat, vč. jména a adresy
osoby, která bude vykonávat odborný dozor nad prováděním prací, bude
sděleno písemně ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI pro Prahu 5-odboru výstavby
3 týdny před započetím prací.
Výstavba domu pro seniory včetně přípojek bude probíhat v jedné
etapě. Součástí výstavby budou rovněž úpravy okolních ploch včetně
výsadby zeleně.
B.I.8.

VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

Navrhovanou výstavbou domu pro seniory je dotčen tento územně
samosprávní celek:
Kraj:

Praha

Obec:

Praha 5

Objekt domu pro seniory je situován v katastrálním území Košíře.
Dotčenou obcí je městská část Praha 5.

B.I.9.

ZAŘAZENÍ ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE PODLE
PŘÍLOHY Č. 1 K ZÁKONU Č. 100/2001 Sb.

Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí
„Dům pro seniory, Nad Kavalírkou, Praha 5“ v Praze 5 – Košířích slouží
pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno podle zákona č.100/2001 Sb.
v platném znění, v rozsahu dle přílohy č.3.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
domu pro seniory zařazen do kategorie II, přílohy č.1 k citovanému
zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu
10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
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V tomto případě bude v podzemních garážích v objektu domu pro
seniory zřízeno celkem 122 parkovacích míst a mimo objekt dalších 8
stání pro osobní automobily. Celkový počet parkovacích míst tedy činí
130.
V objektu bude zřízena plynová kotelna, která bude zajišťovat výrobu
tepla pro vytápění objektu, vzduchotechniku, ohřev teplé vody a ohřev vody v
bazénu.
Pro stavby kategorie II je vyžadováno vypracování oznámení záměru o
hodnocení vlivů na životní prostředí v rozsahu daném přílohou č.3 citovaného
zákona.
Příslušným orgánem k provedení zjišťovacího řízení je v tomto
případě Magistrát hlavního města Prahy.
B.I.10.
VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE §10 ODST.4
ZÁKONA Č.100/2001 Sb. A SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ, KTERÉ BUDOU TATO
VYJÁDŘENÍ VYDÁVAT
V návaznosti na zjišťovací řízení záměru „Dům pro seniory, Nad
Kavalírkou, Praha 5“ proběhne územní řízení. Žádost bude podána na
Městský úřad Prahy 5, odbor výstavby a územního plánování.
Po získání územního rozhodnutí bude následovat vypracování projektu
ke stavebnímu povolení a podání žádosti o vydání stavebního povolení.
Po dokončení výstavby bude požádáno o kolaudaci celé stavby.
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B.II.

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1.

PŮDA

Navrhovaný záměr výstavby Domu pro seniory je situován na
pozemek v obytném území Prahy 5 v katastrálním území Košíře (Kód
katastrálního území 728764 ).
Umístění záměru je navrženo do nevyužívaného prostoru vymezeného
ulicemi Nad Kavalírkou a Nad Turbovou, na pozemek parc č. 842 (Košíře).
Dle platného územního plánu města Prahy se jedná o území VV –
veřejné vybavení. Jedná se o monofunkční plochy sloužící pro umístění
zařízení a areálů veškerého veřejného vybavení města tj. zejména pro
školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu
města, záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb
veřejného vybavení všeho druhu.
Celková plocha pozemku ve vlastnictví investora je 6 137 m2.
Přehled pozemků dotčených stavbou:
Parcela

výměra (m2)

Druh pozemku/
způsob využití

Vlastnické právo

842

6 137

ostatní plocha/
sportoviště a
rekreační plocha

Newton Management, a.s.,
Politických vězňů 912/10,
Praha 1

Ochrana - památkově chráněné území.
Pozemek určený pro realizaci záměru není součástí ZPF a uskutečnění
záměru investora tedy nevyžaduje zábor orné půdy a vynětí ze ZPF.
V současné době je pozemek oplocen a není přístupný veřejnosti.
Pozemek je porostlý málo udržovaným trávníkem a dřevinami, z nichž některé
jsou náletové a byly zhodnoceny dendrologickým průzkumem.
Veškerá činnost investora se bude odehrávat na uvedeném pozemku,
který je ve vlastnictví investora. V době výstavby nebudou pro zařízení
staveniště zřízeny dočasné zábory na sousedních pozemcích
Chráněná území
Lokalita navrhovaná pro výstavbu nespadá do zvláště chráněného
území ve smyslu § 12, 13 a 14 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny. To znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné
oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace,
národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.
Pozemek pro stavbu se nenachází v chráněném území a leží mimo
oblast přirozené akumulace podzemních a povrchových vod.
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Ve vlastním zájmovém území se nenachází žádné prvky územního
systému ekologické stability (ÚSES).
Natura 2000
Navržené lokality Natury 2000, tj. „Návrh evropsky významných lokalit“
ani „Návrh ptačích oblastí“ se Prahy 5 nedotýkají. V okolí pozemku pro
navrhovanou výstavbu Domu pro seniory se tyto prvky nevyskytují. Tato
skutečnost je doložena stanoviskem orgánu ochrany přírody Magistrátu
hlavního města Prahy, které je uvedeno v příloze tohoto oznámení.
Ochranná pásma
Na vlastním pozemku se vyskytují pouze ochranná pásma inženýrských
sítí – přípojek tepla, elektrického proudu, plynu, vody a kanalizace.
B.II.2. VODA
Zdroj pitné vody
Potřeba vody je předpokládána pouze pro zdravotechnické instalace, to
jest sociální zařízení bytů klientů, ze stravovací části objektu (kuchyně, jídelna,
společenská místnost) a ostatních nabízených komplexních služeb pro
ubytované i příchozí klienty (prádelna, sušárna, bazén, sauna, wellness,
relaxační prostory, obchody, lékařské ordinace) a administrativní zázemí.
Pro požární zásah budou zřízeny požární hydranty dimenzované dle
požární zprávy, která bude součástí projektové dokumentace.
Vodovod
V zájmové lokalitě se nacházejí veřejné vodovodní řady – řad LT 150
v ulici Nad Kavalírkou a řad LT 100 v ulici Nad Turbovou. Tlaková čára ve
vodovodních řadech se pohybuje mezi 361 až 371 m n.m.
Objekt bude napojen novou vodovodní přípojkou na řad LT 100 v ulici
Nad Turbovou.
Z vodovodu LT 150 v ulici Nad Kavalírkou bude vysazena dvojice
nadzemních hydrantů s připojovacím potrubím DN 150. Jeden u
jihovýchodního cípu objektu, jeden u severovýchodního cípu objektu.
Hydranty budou vysazeny v zeleni.
Vodovodní přípojka
Bude napojena na veřejný řad LT DN 100 v ulici Nad Turbovou.
Přípojka bude sloužit pro zásobování domovního vodovodu a pro bazénovou
technologii a pro stravovací provozy. Z tohoto důvodu je volena přípojka
dimenze DN 80.
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Přípojka bude na řad napojena nově vysazenou odbočkou 100/80, za
odbočkou bude osazeno přípojkové šoupě DN 80 se zemní zákopovou
soupravou. Přípojka bude vedena protlakem pod ulicí Nad Turbovou, bude
ukončena ve vodoměrné šachtě před objektem, kde bude osazena
vodoměrná DN 80, na níž bude osazen sdružený vodoměr DN 50 – Qn = 20
m3/hod, Qmax = 30 m3/hod.
Z vodoměrné šachty se objekt napojí vodovodem vedeným v zemi, do
místnosti technického zázemí v 2.PP. Prostup do objektu bude v těsněné
chráničce.
Domovní rozvody
Za prostupem vodovodu do objektu bude provedeno rozdělení
vodovodu na požární a domovní. Vodovod k jednotlivým odběrným místům
bude veden v instalačních jádrech, připojovací potrubí v drážce ve stěně a v
předstěnách. Ležaté rozvody budou vedeny pod stropem v suterénu,
zavěšeny na společných konzolách s rozvody UT.
Ohřev TUV bude centrální, v technické místnosti v přízemí – viz PD
UT. V objektu bude zřízena cirkulace TUV. Návrh zásobníku TUV je součástí
části vytápění.
Potrubí bude provedeno z PPR3 – PN 16, izolováno návlekovou
izolací dle příslušných platných předpisů.
V objektu budou osazeny požární hydranty a požární dělící clony.
Požární vodovod bude proveden samostatně, bude veden odděleně od
vodovodu domovního, dělení bude provedeno za vodoměrnou sestavou.
Požární vodovod k dělicím stěnám bude proveden z potrubí DN 100 –
z ocelového pozinkovaného potrubí nebo z hrdlového potrubí z tvárné litiny.
Požární vodovod bude proveden v souladu s platnými předpisy a na
základě vyjádření DOSS a projektu PO ve stupni pro stavební povolení. Bude
napojen na výše popsanou vodovodní přípojku za vodoměrnou sestavou.
Při provádění je nutné dodržet zákony platné v ČR a příslušné technické
normy, zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 6620, ČSN 75 6402, ČSN 75 6411 a
související předpisy.
Požární vodovod
V objektu jsou osazeny vnitřní hydranty typu D25, průtok 0,3 l/s. Hydranty
budou napojeny samostatným požárním nehořlavým rozvodem.
Jako venkovní odběrní místo budou použity dva nově vysazené
nadzemní hydranty DN 100 na potrubí DN 150.
Požární vodovod musí být proveden podle ČSN 73 0873 a dalších
platných ČSN a předpisů.
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Potřeba pitné vody

215

56

12 040

34,400

43,000

3,763

6 395

31,000

38,750

6,781

18 200

52,000

65,000

5,688

36 635

117,4

146,8

16,2

Bazény - ředicí a
prací voda
130 ubyt. jednotek

325

56

Celkem

hodinový
průtok
Qmax.h
[ 3/h d]

Stravovací provoz

průměrný
denní
průtok
Qp [m3/den]
maximální
denní
průtok
Qmax,d
3
[mmax.
/den]

MJ

průměrný
roční průtok
Qr [m3/rok]

objekt / provoz

směrný
roční
[m3/(MJ.den)
]

průtok vodovodním potrubím [m3]

Domovní vodovod
Q = 4,5 l/s = 16,2 m3/hod
Požární vodovod – současnost 3 hydranty 0,3 l/s = 0,9 l/s
Q = 3,24 m3/hod
Odběr vody při výstavbě
Odběr vody se uvažuje ze stávajícího vodovodního řadu v místě nové
přípojky, kde bude vysazena při stavbě budoucí přípojka DN 100, což by mělo
plně pokrýt potřeby na zařízení staveniště. Způsob měření odběru si musí
dodavatel dohodnout u Pražských vodáren.

B.II.3.

OSTATNÍ SUROVINOVÉ ZDROJE

Spotřeba surovin a materiálů
Vzhledem k charakteru provozu domu pro seniory nebudou v objektu
žádné suroviny spotřebovávány. Provozní část objektu bude zásobována
dodávkovými automobily, které budou zajíždět na parkoviště před objektem.
Počty jízd těchto vozidel jsou započítány v celkovém počtu automobilů
zajíždějících do garáží.
Dále budou spotřebovávány běžné spotřební materiály pro provoz
kanceláří a údržbu objektu (zářivky a pod.).
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Zásobování elektrickou energií
Energetická bilance jedné bytové jednotky :
Spotřebiče

Instalovaný příkon (kW)

Osvětlení

1.0

Zásuvkové okruhy

4.0

Pračka

2.5

Sporák + trouba

7.5

Myčka nádobí

2.0

Instalovaný příkon

17.0 kW

Energetická bilance rehabilitačního centra :
Spotřebiče

Instalovaný příkon (kW)

Osvětlení

10.0

Zásuvkové okruhy

15.0

Vzduchotechnika

25.0

2x sauna

30.0

Úpravna vody

28.0

Vodní atrakce

12.0

Solária

6.0

Ostatní vybavení

8.0

Instalovaný příkon

134.0 kW

Energetická bilance společných prostorů :
Spotřebiče

Instalovaný příkon (kW)

Osvětlení parking

7.0

Osvětlení společné chodby

5.0

Osvětlení technických místností

4.0

Zásuvkové okruhy
Jídelna s přípravnou

20.0
50.0

2x obchodní jednotka

22.0

Kavárna

20.0

3x výtah

18.0

Vzduchotechnika

8.0

Ostatní vybavení

6.0

Instalovaný příkon
LI-VI Praha spol. s r.o.
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Celková energetická bilance objektu :
Instalovaný příkon
130 x bytových jednotek
2 210 kW
soudobost 0,25

Soudobý příkon
552 kW

Rehabilitační centrum
soudobost 0,8

134 kW

107 kW

Společné prostory
soudobost 0,4
Celkem

160 kW

64 kW

2 504 kW

723 kW

Celkový soudobý příkon objektu : 723 kW x 0,9 = 650 kW
Roční spotřeba el. energie : 650 kW x 6 hodin x 365 dní = 1 423 500 kWh.
Zásobování plynem
Plynová přípojka bude napojena na STL plynovodní řad – ocel DN 200
z roku 1991, který se nachází v ulici Nad Kavalírkou a Nad Turbovou.
Napojení bude provedeno novou plynovodní STL přípojkou PE 50. Přípojka
bude na řad napojena přípojkovým třmenovým T-kusem Manibs 200-50,
navrtávka bude provedena přes kulový kohout DN 50“. Přípojka bude
provedena z potrubí PE 100, SDR 11, 50x4,6. Přípojka bude provedena
v otevřeném výkopu, do kiosku s HUp, plynoměrem a regulátorem tlaku,
který bude umístěn v oplocení pozemku.
Přípojka bude provedena z opláštěného potrubí Pipelife Robust,
uložena do výkopu. Obsyp a zásyp bude prováděn výkopkem, o max.
velikosti zrna 63 mm. Zásyp bude hutněn na 95% PCs.
Od HUP bude vedena venkovní část domovního STL plynovodu do
objektu. Od regulátoru bude proveden odfuk nad střechu kiosku. Plynoměr
bude osazen dle technických podmínek PP, a.s, před podáním žádosti o
vyjádření k projektu pro UR je nutné podat žádost o odběr plynu.
Při provádění přípojky bude proveden řez okraje komunikace a
chodníku – povrchy budou uvedeny do původního stavu.
Napojení plynové kotelny
Kotelna je umístěna v samostatné místnosti v 1.PP. Jedná se o
kotelnu II. kategorie, o výkonu 918 kW. Konstrukce, větrání a odkouření
kotelny je řešeno v projektu UT.
Plynovod od kiosku HUP bude veden v zemi, napojen těsněným
prostupem do 2.PP, odkud bude veden svisle po stěně před kotelnu a do
kotelny.
Před kotelnou bude osazen hlavní uzávěr kotelny a automatický
bezpečnostní uzávěr, kotle budou napojeny dle ČSN 07 0703.
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Plynovodní potrubí v objektu je provedeno z ocelových bezešvých
trub, spojovaných svařováním, armatury budou přírubové nebo závitové (do
DN 50). Skrz obvodovou stěnu bude plynovod veden v těsněné chráničce.
Plynovod v zemi bude proveden z opláštěného potrubí Pipelife Robust.
V kotelně budou osazeny 3 plynové kotle o jednotkovém výkonu 306
kW, celkem 918 kW, celkový příkon plynu 105 m3/hod. Jedná se o kotelnu II.
kategorie.
Pro provádění plynovodní přípojky a domovního plynovodu v zemi platí
TPG 702 01 a ČSN EN 12007-2. Pro provádění vnitřního plynovodu ke
kotelně platí ČSN 386420.
Napojené spotřebiče a bilance potřeby plynu
3 plynové kotle UT – jmenovitý výkon 306 kW, celkem 918 kW
Max. hodinový příkon
3 x 35
= 105 m3/hod
Max. denní příkon ( 16 hod)
105 x 16
= 1 680 m3/den
Max. měsíc
1680 x 21 = 35 000 m3/měsíc
Roční spotřeba ZP :
71% = 176 000 m3/rok

•

vytápění a vzduchotechnika

•

ohřev TUV + technologie bazénu 29%

= 72 000 m3/rok

Celková roční spotřeba zemního plynu je 248 000 m3/rok
Zásobování teplem
Zdrojem tepla budovy bude plynová kotelna, která bude zásobovat
teplem otopnou soustavu objektu, ohřívače vzduchotechniky a stanici přípravy
teplé užitkové vody a ohřevu bazénové vody.
Klimatické podmínky místa stavby dle ČSN 06 0210, ČSN 38 3350 a
výpočtové podmínky:

Potřeba tepla
vytápění

520 kW

vzduchotechnika

245 kW

ohřev TUV

300 kW

Technologie - ohřev bazénu

170 kW

Celková potřeba tepla
Koeficient současnosti
- vytápění, vzduchotechnika
- ohřev TUV
- technologie - ohřev bazénu
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Přípojná hodnota zdroje tepla byla určena dle ČSN 06 0310 a činí 905 kW.
Výkon zdroje tepla 918 kW.
B.II.4.

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU

Dopravní řešení
Staveniště Domu pro seniory je situováno při ulici Nad Kavalírkou (Nad
Turbovou) . Je umístěno ve svažitém terénu se severní dispozicí nad údolím
Motolského potoka. Terén vlastního staveniště je převážně rovný, tvořený
zatravněným hřištěm, na severní straně je pak tvořen stromy a náletem
zarostlým svahem. Ve svažitém terénu silnice serpentinovitě stoupá a
zájmový pozemek je situován do této serpentiny, takže je komunikací
ohraničen na jihu, východě i severu, na západě pak sousedí s areálem
gymnázia Nad Kavalírkou.
Dopravně bude objekt přístupný vjezdem do garáží vedeným z ulice
Nad Kavalírkou. Hlavní vstup do areálu, příjezd návštěv a zásobování jsou
vedeny z jižní strany domu pro seniory, z ulice Nad Turbovou, ve kterou
přechází ulice Nad Kavalírkou.
Z hlediska dopravních vztahů se jedná o výhodnou polohu zajišťující
dobré dopravní vazby jak v rámci městské části Prahy 5 - Košíř, tak i se
sousedními katastry Smíchova a Jinonic.
Plzeňskou ulicí jsou vedeny trasy tramvajových linek 4,7,9,10 a
autobusové linky č.167 a 123.
Výstavba Domu pro seniory v plánovaném rozsahu lůžkových ploch a
zařízení poskytujících komplexní služby, s celkem 130 parkovacími stáními
neovlivní významně stávající dopravní situaci v území.
Krytí potřeb pro dopravu v klidu
Výpočet požadovaného počtu parkovacích stání byl proveden podle
vyhlášky 26/1999 Sb. HMP o obecných technických požadavcích na výstavbu
v hlavním městě Praze. (dle příl.č.2 vyhl.č.26/1999 Sb. HMP).
Výpočet požadovaného počtu parkovacích stání je uveden v následující
tabulce:
Výpočet požadovaného
počtu stání

Počet
jednotek

Počet stání
na jednotku

Počet
stání Pz

1+KK

80

2

40

Atelier

135

35

5

2+KK

40

1

40

3+KK

4

1

4

124

10

12,4

návštěvnické stání
celkem bydlení

101,4

bazén
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wellnnes - rehabilitace

190

20

9,5

obchod - služby

135

50

2,7

ordinace

2

1

2

zaměstnanci DpS vč. vedení DpS

20

3

7

restaurace – společenská
místnost

160

10

16,0

Celkem vybavenost

47,9
Ku

Pp

0,6

28,7

Pp - pož. Počet stání
Součet navrženého počtu stání

130

Navržený počet stání

1.PP

2.PP

celkem

počet stání v garážích

59

63

122

počet stání na terénu

8

Celkem

130

Z návrhu dispozice garáží vyplývá, že požadavky na dopravu v klidu
budou vyřešeny podzemními garážemi s kapacitou 122 stání, navíc 8
parkovacích stání vznikne na terénu. 5% z celkového počtu parkovacích
stání, t.j. 7, budou vyhrazeny pro tělesně postižené osoby.
Závěrem lze tedy konstatovat:
Navrženo je celkem 130 stání.
Návrh dopravy v klidu vyhovuje.
Z celkového počtu 130 je 7 stání navrženo pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu.
Návrh je v souladu s požadavky na zařízení pro dopravu v klidu dle
vyhlášky OTP 26/1999 Sb. a přílohy č.2 této vyhlášky a s požadavkem
Městské části pro Prahu 5 (počet parkovacích míst odpovídá přesně
počtu stanovenému vyhláškou)
Všechny navrhované komunikační plochy budou vybaveny ve smyslu
opatření vyhlášky MMR ČR č. 369/2001 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou
schopností pohybu a orientace.
Navrhovaná dopravně inženýrská opatření v době stavby budou
vyznačena svislým a vodorovným dopravním značením navrženým v souladu
se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
příslušnými ČSN a TP.
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Dopravní značení bude řešeno v projektové dokumentaci. Svislým
značením budou vyznačena parkoviště a vyhrazená místa pro invalidy.
Staveništní doprava
Staveništní doprava bude na pozemek vedena z ulice Nad Kavalírkou,
kde bude zřízen vjezd i výjezd na staveniště.
K navýšení intenzity staveništní dopravy bude docházet zejména
v průběhu zemních prací a během betonářských prací.
Počty automobilů odvážejících zeminu z výkopové jámy a dovážející
stavební materiály se bude během výstavby lišit, v žádné fázi však
nepřesáhne 7 nákladních automobilů za hodinu.
Údaje o dopravních trasách
Definitivní dopravní trasy využívané pro dopravu přebytečné zeminy
z výkopů a dalšího odpadu ze staveniště a dopravní trasy pro dopravu
materiálů, konstrukcí a hmot do prostoru stavby lze navrhnout a projednat až
po určení místa skládek, podle skutečných podmínek v době realizace
stavby. Trasy projedná zhotovitel stavby v rámci své dodávky.
Rozhodujícím materiálem pro dopravu při provádění stavby bude
odvoz stavební suti a zeminy při úpravách terénu, doprava jednotlivých druhů
stavebních materiálů.
Příjezd vozidel na staveniště bude umožněn výhradně po ulici Nad
Kavalírkou. Výjezd vozidel ze staveniště, zejména doprava přebytečných
materiálů a zeminy bude vedena stejnou cestou, tedy ulici Nad Kavalírkou a
dále do ulice Musílkova.
Směry dopravy hlavních stavebních materiálů, t.j. doprava betonové
směsi, výztuže, bednění mimo oblast vlastního staveniště budou navrženy až
po určení konkrétního dodavatele stavby, dle jeho zásobovacího a odběrního
místa.
Koordinace stavby
V průběhu výstavby nebude narušena průjezdnost sousedních
komunikací a bude zajištěn přístup a příjezd ke všem okolním objektům. Při
provádění stavby je nutné zajistit veškerá oznámení o zahájení prací
organizacím, které si to vyžádaly ve svých vyjádřeních a dále respektovat
stanovené podmínky a požadavky, které podmiňovaly kladná vyjádření
příslušných správců poduličních vedení. Zejména na vyjádření PRE, SPT
Telecom (šachty a trasa kabelovodů), PV, PK.
Před výjezdem bude umístěna informační tabule upozorňující
projíždějící řidiče na výjezd nákladních vozidel ze stavby.

Městská hromadná doprava
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Objekt domu pro seniory je situován v docházkové vzdálenosti od
stanice Kavalírka autobusu 123 v Musílkově ulici, od stanice Kavalírka
tramvajových linek 4, 7, 9 a 10 a autobusové zastávky linky č.176 v
Plzeňské ulici.
Předpokládané počty vozidel dopravní obsluhy
Příjezdy a odjezdy z podzemních garáží navrhovaného objektu.
Navrženo je celkem 122 parkovacích míst v podzemních garážích a 8
parkovacích stání pro návštěvníky.
Předpokládaná frekvence pohybů parkujících vozidel činí 61 příjezdů/
odjezdů do podzemních garáží, tj. 122 pohybů za den, 16 příjezdů/
odjezdů na venkovní parkoviště, tj. 32 pohybů za den a 2
příjezdy/odjezdy zásobovacích vozidel, tj. 4 pohyby za den.
Vozidla budou přijíždět/odjíždět ul. Nad Kavalírkou, cca 2/3 ve směru
od ul. Musílkova a cca 1/3 ve směru od ul. Na Šmukýřce.
Do podzemních garáží se bude z ul. Nad Kavalírkou zajíždět
krátkou, stavebně zcela zakrytou rampou. Vjezdová, resp. výjezdová
rampa se tedy hlukově vůči nejbližším objektům vůbec neuplatní.
Rekapitulace počtu jízd
Počet jednosměrných jízd z garáží bude 122 za den, počet jízd na/z
venkovní parkoviště bude 36 za den. Celkem 158 jízd za den.
Vyhodnocení vlivu dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel, tedy
především hluku a emitovaných škodlivin, je provedeno v kapitole D. Výstupy
jsou uvedeny v následující kapitole B.III.

B.III.

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1.

OVZDUŠÍ

Ovzduší v okolí navrhovaného objektu domu pro seniory je částečně
ovlivněno frekventovanou páteřní sběrnou městskou komunikaci – Plzeňskou
ulicí. Komunikace napojující se na Plzeňskou ulici jsou méně frekventované,
což platí i pro komunikaci Nad Kavalírkou (Nad Turbovou)
Posuzované území se nachází západně od centra Prahy v v
nadmořské výšce cca 265 – 275 m n.m. Terén v okolí strmě stoupá směrem
jihovýchodním do prostoru Šmukýřky. Ta je relativně málo emisně zatížená;
proto v období krátkých chladových inverzí z ní ztéká relativně neznečištěný
vzduch do posuzované oblasti. Nejbližším velkým dopravním zdrojem emisí
je zde ulice Plzeňská, která probíhá severně ve vzdálenosti cca 250 m. Proti
posuzovanému místu je však situována výrazně níž.
V posuzovaném území lze očekávat střední až zhoršené ventilační
poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,1 m/s.
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V okolí posuzovaného
znečišťujících látek:

objektu

DPS

lze

očekávat

tyto

koncentrace

Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek v území
nepřekračují povolené limity. Příspěvky nových zdrojů jsou minimální a
jak vyplývá z rozptylové studie, neovlivní stávající situaci v území.
Zdrojem emisí škodlivin navrhované stavby bude zdroj tepla, plynové
kotle kotelny osazené nízkoemisními hořáky.
Dalšími zdroji emisí plynných a prašných škodlivin do ovzduší bude
vyvolaná automobilová doprava související s provozem objektu.
a) bodové zdroje znečišťování ovzduší
Bodovým zdrojem znečištění ovzduší bude zejména plynová kotelna.
Dále lze za bodový zdroj považovat vzduchotechnické výdechy z větrání
podzemních garáží, které budou vyvedeny nad střechu budovy.
Roční spotřeba ZP v kotelně DpS :
Celková spotřeba ZP je 248 000 m3/rok
Přehled emisí z vytápění
Kotelna

CELKEM

výkon

emise NOx*)

emise CO*)

kW

g/s

kg/r

g/s

kg/r

918

0,0179

152

0,0089

76

Kategorie zdroje znečišťování obvzduší
Zařízení kotelny je spalovacím zařízením o jmenovitém tepelném
výklonu 918 KW. Posuzovaná technologie patří do spalovacích zařízení
spalujících plynná paliva. Její součtový jmenovitý tepelný výkon ≥ 0,2 MW a
≤ 5 MW, a proto patří do kategorie střední spalovací zdroj
Emise NOx zaručovaná výrobcem kotlů je <70 mg/kWh . Skutečné
naměřené hodnoty však bývají ještě menší, do 60 mg/Nm3 .To jsou hodnoty
do 30 % našich emisních l
Nařízením vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších
podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší, jsou stanoveny emisní limity pro střední zdroje znečišťování ovzduší
spalující zemní plyn následovně:
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Jmenovitý

Emisní limit v (mg/m3 vztaženo na normální

tepelný výkon

stavové podmínky a suchý plyn) pro

(MW)

Tuhé

Oxid

zneč.

siřičitý dusíku uhelnatý

látky

0,2 – 1 MW

-

35

Oxidy

Oxid

látky jako % O2
suma

NO2

uhlíku
100

obsah

Organické kyslíku

jako

200

Referenční

nest.

3

b) hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší
Provoz domu pro seniory nebude plošným zdrojem znečištění
ovzduší. Tím může být, do určité míry, vlastní staveniště, zejména v období
terénních úprav. Vzhledem k omezenému rozsahu a způsobu vedení prací
bude tento vliv minimalizován.
c) hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší
Liniovým
komunikace.

zdrojem

znečištění

jsou

obecně

všechny

pozemní

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude automobilová doprava.
Ta bude vedena výjezdem z garáží a přímým napojením na ulici Nad
Kavalírkou a výjezdem z parkoviště před hlavní vstupem do objektu.
Výpočet emisí z dopravy byl proveden na základě nařízení vlády
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
Emisní faktory motorových vozidel jsou dány sdělením č.36
Ministerstva životního prostředí, publikovaným ve Věstníku MŽP č.10/2002.
Podmínky posuzování a hodnocení vlivu liniového zdroje na
znečišťování ovzduší stanovuje od 3. července 2002 nová právní úprava
ochrany ovzduší. V souladu s novými legislativními opatřeními proto MŽP ČR
vydává jednotné emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné
v rámci ČR provádět vzájemně porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy
či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší.
Výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla byl proveden
programem MEFA v.02 (Mobilní Emisní Faktory, verze 2002). Tento program
umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů (g/km) pro všechny
základní kategorie vozidel různých emisních úrovní, poháněných jak
kapalnými, tak i alternativními plynnými pohonnými hmotami. Program
zohledňuje rovněž další zásadní vlivy na hodnotu emisních faktorů – rychlost
jízdy, podélný sklon vozovky i stárnutí motorových vozidel. Program
MEFA v.02 umožňuje výpočet emisních faktorů pro široké spektrum
znečišťujících látek. Zahrnuje jak hlavní složky výfukových plynů, tak i látky
rizikové pro lidské zdraví (aromatické a polyaromatické uhlovodíky,
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aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivní organické sloučeniny, které představují
hlavní prekurzory tvorby přízemního ozónu a fotooxidačního smogu (alkeny).
Jedná se o následující sloučeniny:
Anorganické sloučeniny

Organické sloučeniny

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oxidy dusíku (NOx)
oxid dusičitý (NO2)
oxid siřičitý (SO2)
oxid uhelnatý (CO)
tuhé znečišťující látky (PM, PM10)

suma uhlovodíků (CxHy)
methan
propan
1,3-butadien
styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd
benzo(a)pyren

Výpočet emisí byl proveden podle faktorů MEFA v.02) – podle
složení dopravního proudu k roku 2008.
Zdroje emisí z automobilového provozu – garáže a parkování
V objektu domu pro seniory bude celkem 122 parkovacích stání
v garážích budovy a dalších 8 na terénu před hlavním vstupem do objektu.
Počet jednosměrných jízd z garáží bude 122 za den, počet jízd na/z
venkovního parkoviště bude 36 za den. Celkem 158 jízd za den.
Podzemní garáže budou odvětrány VZT zařízením s vývodem na
střechu objektu.
Sekundová emise oxidů dusíku pro garáže byla stanovena pro
špičkovou četnost pojezdů vozidel v garážích a z průměrné délky pojezdu
vozidel potřebné pro zaparkování. Výpočet předpokládá průměrnou emisi NOx
při pojezdu 1,6 g/km, při volnoběhu 0,15 g/min na jedno vozidlo a vliv
katalyzátorů pouze u vozidel přijíždějících a jimi vybavených (dle faktorů
MEFA v.02) – podle složení dopravního proudu k roku 2008. Před vyjetím a
po zaparkování se uvažuje s chodem motoru 20 s.

Kapacita a emise z garáží a vyvolané dopravy
zdroj
/počet
stání

počet
jízd/24
h

G/ 122
P/ 8

emise NOx

emise CO

emise benzen

g/s

kg/r

g/s

kg/r

g/s

kg/r

122

0,00057

5,0

0,00217

19,0

0,00003

0,26

32

0,00016

0,7

0,00061

2,7

0,00001

0,04
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Ve výpočtech emisí z parkování je započteno zvýšení emise
v důsledku studených startů.

B.III.2. ODPADNÍ VODY
Provozem domu pro seniory vznikají splaškové a dešťové odpadní
vody. Technologické vody vznikat nebudou.
Splaškové odpadní vody – kanalizační přípojka
V zájmové oblasti se nachází systém jednotných kanalizačních stok.
V ulici nad Turbovou se nachází jednotná stoka cihelná zděná 500/875 mm,
v ulici Nad Kavalírkou jednotná zděná stoka 600/1100. Dál se v západní části
ulice Nad Kavalírkou nachází splašková stoka kameninová DN 250
Kanalizační stoky jsou v majetku hl.m. Prahy, správce PVS, a.s.,
provozovatel Veolia Voda, a.s. (PVK).
Objekt bude napojen jednotnou kanalizační přípojkou DN 200 do
zděné stoky 600/1100 v ulici Nad Kavalírkou. Napojení bude provedeno do
vložky. Přípojka bude provedena z hrdlového kameninového potrubí DN 200,
ukončena v revizní šachtě na pozemku č. 842 (pozemek investora). Z této
šachty bude vedena splašková kanalizace podél severozápadního průčelí
objektu.
Z této kanalizace budou provedeny jednotlivé ležaté větve do objektu,
do této přípojky bude zároveň napojen přepad a odtok z dešťové retence.
Domovní kanalizace splaškových vod
Kanalizace od zařizovacích předmětů v jednotlivých podlažích bude
vedena v instalačních jádrech, každý svislý odpad bude odvětrán nad
střechu. Ležaté potrubí bude vedeno pod stropem a po stěnách, v 1.PP a
v 2.PP (v podzemních garážích). Podzemní garáže nebudou odvodněny.
Ležaté kanalizace bude skrz obvodovou stěnu napojena na kanalizaci kolem
objektu.
Připojovací potrubí, svislé odpady a zavěšená svodná potrubí budou
provedena z PP – HT nebo z vrstveného potrubí (např. Polokal NG), ležaté
potrubí budou vedena ve spádu 2%. Budou napojena na jednotlivé přípojky
v přípojkových šachtách. Prostup skrz obvodovou stěnu bude proveden těsný
proti pronikání vody. Potrubí mimo objekt v zemi bude provedeno z PVC SN
8 s tuhým jádrem, uloženo na pískový podsyp a obsypáno pískem 200 mm
nad temeno potrubí.
Na ležatém svodu v suterénu budou umístěny čisticí tvarovky.
V technických místnostech budou umístěny podlahové vpusti.
Pro vypouštění prací vody z bazénové technologie bude navržena
kanalizace s kapacitou 20 l/s, tj. potrubí DN 200 ve spádu min. 1%.
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Při provádění kanalizace je nutné dodržet zákony platné v ČR a
příslušné technické normy, zejména ČSN EN 12056, ČSN 75 6760, ČSN 73
6101, ČSN 73 6005 a související předpisy.
Dešťová kanalizace
Z ploché střechy bude dešťová kanalizace sváděna střešními vpusťmi
a vedena vnitřkem objektu – instalačními šachtami do suterénu, kde bude
svedena po stěně garáží do venkovní kanalizace vedené kolem objektu a do
dešťové retence. Dešťová kanalizace bude vedena souběžně s kanalizací
splaškovou, provedení a materiál bude taktéž totožný. Kanalizace uvnitř bude
provedena z hrdlového kanalizačního potrubí PP – HT, dimenze DN 110 až
DN 200, kanalizace uložená v zemi vedle objektu z potrubí PVC KG DN 200
a 250, uložená do pískového lože.
Na venkovním potrubí budou osazeny revizní šachty s pojezdným
poklopem DN 600 – pro zatížení D 400.
Ochranné pásmo kanalizační stoky
Ochranné pásmo kanalizačních stok je dáno zákonem č. 274/2001Sb.,
hlava VI, §23 a činí do profilu potrubí DN 500 včetně 1,5 m měřeno od
vnějšího líce na obě strany.
Dešťové odpadní vody
Dešťové vody ze střechy a okolních zpevněných ploch budou svedeny
do podzemní vsakovací retence o využitelném objemu cca 50 m3. Objem
štěrku, při mezerovitosti 30% vychází 150 m3 – umístit takovouto retenci na
pozemek není možné z prostorových důvodů. Bude použita retence
z plastových voštinových bloků, s akumulací 95%, o celkovém objemu 55 m3.
Retence bude sloužit zároveň jakožto vsakovací. Z retence bude
proveden odtok s regulací vírovým ventilem a přepad do jednotné přípojky z
objektu, která bude napojena do jednotné kanalizační stoky v ulici Nad
Kavalírkou
Odtoková množství, odvodňované plochy
Návrhový déšť, 10 min, n = 1
160 l/s.ha
0,016 l/s.m2
Plocha
[m2]

Koef.
odtoku

Reduk.
plocha

Odtok
[l/s]

Zpevněné plochy

198

0,80

158

3

Komunikace

300

0,80

240

4

2 160

0,15

324

5

Zeleň na rostlém terénu
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Střechy a terasy

1 500

0,90

1350

22

Zelené střechy - 30 cm
zeminy (20%)

681

0,50

341

5

Zelené střechy - 90 cm
zeminy (50%)

1323

0,30

397

6

Celkem

6 162

2810

45

Výpočet retence
2810

m2

8

l/s

1 letá voda

24,7

m3

2 letá voda

34,6

m3

5ti letá voda

50,8

m3

100 letá voda

125,0

m3

Odvodňovaná plocha
Dovolený odtok z retence
Požadovaná velikost retence

n=2
Plocha 0,281 ha
odtok 8 l/s
Návrhové srážky (zatěžovací deště) pětileté - Praha
déšť minut

přítok z celkový
návrhový
plochy do objem
déšť
retence
srážky
[l/s/ha]
[l/s]
[m3]

povolené
odteklé
množství [m3]

nutná
retence [m3]

5

377,0

105,9

31,8

2,4

29,4

10

275,0

77,3

46,4

4,8

41,6

15

217,0

61,0

54,9

7,2

47,7

20

176,0

49,5

59,3

9,6

49,7

30

129,0

36,2

65,2

14,4

50,8

40

103,0

28,9

69,5

19,2

50,3

60

74,8

21,0

75,7

28,8

46,9

90

53,8

15,1

81,6

43,2

38,4

120

42,5

12,0

86,0

57,6

28,4

požadovaný objem retence:
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B.III.3. ODPADY
Při výstavbě domu pro seniory vznikne řada odpadů, z nichž budou
převládat zejména výkopová zemina, zbytky stavebních materiálů, obalové
materiály, kovy, dřevo a kabely.
Dodavatel stavby provádějící výstavbu nových objektů musí mít
zajištěn odběr všech odpadů k využití nebo odstranění. Nebezpečné odpady
musí odstraňovat pouze oprávněná osoba v souladu se zákonem č.185/2001
Sb., v aktuálním znění.
Nakládání se stavebním odpadem na území hlavního města Prahy při
stavební činnosti se řídí § 11 Obecně závazné vyhlášky hlavního města
Prahy č.20/2005 Sb., kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících
na území HMP a systém nakládání se stavebním odpadem.
Odpady z výstavby
Předpokládané odpady z výstavby jsou vyhláškou MŽP č.381/2001
Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů a
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění
vyhlášky č. 503/2004 Sb. k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb.,
č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb. č.
188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno
zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb. a zákona
č.314/2006 Sb., zařazeny následovně:
Kód odpadu

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu

15

-

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ
ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY,
FILTRAČNÍ MATERIÁLY A
OCHRANNÉ ODĚVY JINAK
NEURČENÉ

15 01

-

Obaly

15 01 01

O

Papírové a lepenkové obaly

15 01 02

O

Plastové obaly

15 01 03

O

Dřevěné obaly

15 01 04

O

Kovové obaly

17

-

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ
ODPADY

17 01

-

Beton, cihly, tašky a keramika
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Kód odpadu

Kategorie
odpadu

Název druhu odpadu

17 01 01

O

Beton

17 01 02

O

Cihly

17 01 03

O

Tašky a keramické výrobky

17 01 07

O

Směsi nebo oddělené frakce
betonu, cihel, tašek a keramických
výrobků neuvedené pod číslem 17
01 06

17 02

-

Dřevo, sklo a plasty

17 02 01

O

Dřevo

17 02 02

O

Sklo

17 02 03

O

Plasty

17 02 04

N

Sklo, plasty a dřevo obsahující
nebezpečné látky nebo
nebezpečnými látkami znečištěné

17 03

-

Asfaltové směsi, dehet a
výrobky z dehtu

17 03 02

O

Asfaltové směsi neuvedené pod
číslem 17 03 01

17 04

-

Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01

O

Měď, bronz, mosaz

17 04 02

O

Hliník

17 04 05

O

Železo a ocel

17 04 07

O

Směsné kovy

17 04 11

O

Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05

-

Zemina, kamení a vytěžená
hlušina

17 05 04

O

Zemina a kamení neuvedené
pod číslem 17 05 03

17 06

-

Izolační materiály

17 06 03

O

Izolační materiály neobsahující
nebezpečné látky

17 09

-

Jiné stavební a demoliční
odpady

17 09 04

O

Směsné stavební a demoliční
odpady neuvedené pod čísly 17
09 01, 17 09 02 a 17 09 03
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Původcem odpadů, které budou vznikat při výstavbě, bude dodavatel
stavby. Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu
nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.41/2005 Sb., kterou se
mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upřesnění kategorizace
vzniklých odpadů.
Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu
zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace
stavby.
Doporučené technické vybavení odpadového hospodářství, přehled
navržených shromažďovacích nádob:
Kód odpadu

Název druhu odpadu

Doporučená nádoba
na odpad

15 01 01

Papírové a lepenkové
obaly

Speciální kontejner

15 01 03

Plastové obaly

Speciální kontejner

17 01 07

Směsi nebo oddělené
frakce betonu, cihel,
tašek

Velkoobjemový
kontejner

17 02 03

Plasty

Velkoobjemový
kontejner

17 02 02

Sklo

Speciální kontejner

17 04 07

Směsné kovy

Ohradové palety

17 04 11

Kabely

Speciální kontejner

17 06 04

Izolační materiály

Speciální kontejner

20 03 01

Směsný komunální
odpad

Kontejner 1 100 l

Jednotlivé odpady musí být tříděny již v místě vzniku a roztříděné
ukládány do odpovídajících nádob podle charakteru odpadu.
Shromažďovací místa a prostředky musí být označeny v souladu
s požadavky vyhlášky č.41/2005 Sb., o podobnostech nakládání s odpady.
Pro shromažďování uvedených druhů odpadů je nutné zajistit dostatečný
počet shromažďovacích nádob tak, aby byl zajištěno jejich vyhovující
shromažďování a zároveň zajištěno i třídění jednotlivých druhů odpadů.
Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení kontejneru zajištěn
proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. Původce stavebního odpadu je
povinen odpad třídit a nabídnout k využití provozovateli zařízení na úpravu
stavebního odpadu.
Přepravní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela
uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku
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tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu,
je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.
Způsob nakládání s odpady :
Kód
odpadu

Název
druhu
odpadu

Nakládání s odpady

17 02 02

Sklo

Recyklace

17 02 03

Plasty

Recyklace

17 04 07

Směsné kovy

Recyklace

17 04 11

Kabely

Předání firmě oprávněné ze
zákona ke zneškodnění

17 06 04

Izolační materiály Předání firmě oprávněné ze
zákona ke zneškodnění

20 03 01

Směsný
Odvoz na skládku komunálních
komunální odpad odpadů

Odpady z provozu
Nakládání s odpady ve fázi vlastního provozu objektu se bude řídit
platnou legislativou v odpadovém hospodářství. tj. zákonem č.185/2001 Sb.
o odpadech v platném znění, vyhláškou MŽP č.381/2001 Sb., kterou se
vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, vyhláškou MŽP č.
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou č. 294/2005
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, případně vyhláškou MŽP č.376/2001 Sb. o hodnocení
nebezpečných vlastností odpadů.
V období provozu objektu bude nakládání s odpady zajištěno
v souladu s legislativou, platnou v době provozu. Veškeré náležitosti
nakládání s odpady budou projednány s příslušným správním orgánem před
uvedením objektu do provozu. Vnitřně bude režim nakládání s odpady
upraven interní směrnicí pro tuto oblast.
Pro odpady, které mají nebezpečné vlastnosti budou vyčleněna
shromaždiště a shromažďovací prostředky (kontejnery a speciální nádoby na
nebezpečný odpad), které budou vyhovovat požadavkům platné legislativy (v
současné době § 5, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady). Objekt bude vybaven dostatečným počtem dobře
přístupných nádob na tříděný sběr komunálního odpadu. Vznikající odpady
budou přednostně využívány.
K odvozu a odstranění odpadů budou využívány služby oprávněných
osob, které budou mít příslušné souhlasy správních orgánů k provozování
zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů.
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Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a
pokud produkuje více než 50 kg nebezpečných odpadů, nebo více než 50
tun ostatních odpadů za kalendářní rok, podávat také pravidelně hlášení o
produkci a způsobu nakládání s odpady. V případě, že bude produkovat více
než 10 t nebezpečného, nebo více než 1000 tun ostatního odpadu, musí
zpracovat Plán odpadového hospodářství původce. K nakládání
s nebezpečnými odpady musí být od příslušného úřadu vydán platný souhlas
k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládáním s odpady se rozumí jejich
shromažďování, sběr, třídění, přeprava či skladování.
V období provozu objektu budou vznikat vzhledem k charakteru
objektu především odpady skupiny 15 – Odpadní obaly a skupiny 20 Komunální odpady včetně složek s odděleného sběru. Dále budou vznikat
odpady z údržby objektu (např. Zářivky, Vyřazené elektrické a elektronické
zařízení obsahující nebezpečné látky, Baterie a akumulátory).
Nakládání s odpady se bude řídit následujícími obecnými pravidly:
•

Odpad bude tříděn minimálně na papír a lepenku, sklo, plasty,
biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně a nebezpečný odpad,
objemný odpad a směsný odpad,

•

Odpad bude shromažďován na vymezených sběrných místech ve
sběrných nádobách, jejichž typ a množství bude nutno dohodnut
s oprávněnými osobami – firmami, které budou zajišťovat odvoz a
odstranění či využití jednotlivých druhů odpadů.

•

Frekvence, velikost shromažďovacích nádob a četnost svozu, stejně
jako způsob využití či odstranění jednotlivých druhů odpadů bude
upřesněn s oprávněnými osobami tak, že vytříděný využitelný odpad
bude nabízen k využití, nebezpečné druhy odpadů budou předávány
oprávněným osobám k odstranění a směs vytříděného komunálního
odpadu bude předávána k odstranění ve spalovně či na příslušné
skládce komunálního odpadu,

•

Odpady z lékařských ordinací budou skladovány ve speciálních
nádobách a předávány oprávněným osobám k odstranění ve spalovně

•

Odpady z kuchyně budou předávány k odstranění na příslušné skládce
komunálního odpadu nebo ke kompostování,

•

Odpady z kanceláří, recepce apod. budou tříděny na papír, plasty,
sklo, baterie a akumulátory, odpadní tiskařský toner a ostatní směsný
odpad. Takto vytříděné složky budou přepraveny na centrální sběrná
místa,

•

Odpady z úklidu parkovacích stání (smetky a obsah odpadkových
košů) budou ukládány do sběrných nádob na směsný komunální
odpad,

•

Odpady z údržby a oprav budov jako jsou zářivky a výbojky,
znečištěné obaly, apod., budou shromažďovány odděleně podle
jednotlivých druhů a kategorií. Nebezpečné druhy odpadů budou
shromažďovány v souladu s § 5, vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb., ve
znění vyhlášky č.41/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
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Jednotlivá shromažďovací místa budou řádně označena katalogovým
číslem a názvem odpadu a opatřena příslušnými Identifikačními listy
nebezpečného odpadu,
•

Odpady z údržby zeleně v areálu budou shromažďovány odděleně a
předávány k využití jako biologicky rozložitelný odpad,

Konkrétní způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů se bude u
původce (provozovatele objektu) odvíjet podle skutečných vlastností odpadů,
včetně možnosti, využít v souladu s § 38, zákona č. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znění možnosti zpětného odběru (odpadní oleje,
výbojky a zářivky, olověné akumulátory). Tyto zpětně odebírané výrobky
mohou být vraceny na místa zpětného odběru a mohou být vyloučeny
z odpadového toku původce.
Kód odpadu

Kód

08 03 17

N

15 01 01

O

15 01 02

O

15 01 03
15 01 04
15 01 06

O
O
O

15 01 07

O

15 01 10

N

15 02 02

N

16 06 01
18 01 01*

N
N

18 01 03*

N

18 01 08*

N

18 01 09*

N

20 01 21

N

20 01 33

N

20 01 35

N
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Název druhu odpadu
Odpadní
tiskařský
toner
obsahující
nebezpečné látky
Papírové a lepenkové obaly - tříděný sběr
využitelných složek
Plastové obaly - tříděný sběr využitelných
složek
Dřevěné obaly
Kovové obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly – tříděný sběr využitelných
složek
Obaly obsahující zbytky nebezpečných
látek (z úklidu či údržby – obaly od SAVO,
barev apod.)
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Olověné akumulátory
Ostré předměty
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na
prevenci infekce
Nepoužitelná cytostatika
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod
číslem 18 01 08
Zářivky
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly
160601, 160602 nebo pod číslem 160603 a
netříděné baterie a akumulátory obsahující
tyto baterie
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení
obsahující nebezpečné látky neuvedené
pod čísly 200121 a 200123

57

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Dům pro seniory, Nad Kavalírkou, Praha 5“
20 02 01

O

20 03 01
20 03 07

O
O

Biologicky rozložitelný odpad
zeleně)
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

(údržba

Shromažďovací nádoby
Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní
technické požadavky:
•

odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo
popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo
používaných pro jiné druhy odpadů,

•

zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou
shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory
a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní,

•

odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,

•

zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím
znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy
odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí.

Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího
prostředku musí být zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární
bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy.
Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit
zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, které splňují technické
požadavky kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů.
Shromažďovací nádoby na využitelné složky odpadu (papír, plast, sklo)
V podmínkách původce je vhodné zvolit třídění papíru, plastů a skla. Na každý
druh odpadu bude vyčleněna jedna barevně odlišená (papír – modrá, plast –
žlutá, sklo – zelená) shromažďovací nádoba o objemu 1100 l. Z počátku je
optimální zvolit frekvenci svozu 1 x týdně a v případě potřeby (dříve naplněné
nádoby) jí zvýšit.
Shromažďovací nádoby na nebezpečné odpady
Jako shromažďovací nádoby na nebezpečný odpad mohou být použity např.
ocelové nebo plastové sudy o objemu přiměřenému množství a velikosti
shromažďovaných nebezpečných odpadů. Při shromažďování nebezpečných
odpadů, je vhodné podložit pod shromažďovací prostředky záchytné vany, aby
bylo zabráněno případnému nežádoucímu úniku nebezpečných odpadů.
V podmínkách původce je vhodné třídit minimálně tyto nebezpečné odpady:
•

Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky – shromažďovat
např. v umělohmotné krabici,
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•

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito
látkami znečištěné – shromažďovat např. v umělohmotném nebo v
kovovém sudu,

•

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami – shromažďovat např. v
umělohmotném nebo v kovovém sudu,

•

Zářivky – shromažďovat např. v umělohmotné uzavíratelné krabici, ,

•

Baterie a akumulátory a netříděné baterie a akumulátory –
shromažďovat např. v papírové nebo umělohmotné krabici,

•

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné
látky – shromažďovat na vhodném uzavřeném místě,

•

Odpady ze zdravotnictví

Většina nebezpečných odpadů bude vznikat v provozních a obytných
částech budovy. Do těchto částí je nutné umístit vhodné shromažďovací
prostředky na nebezpečný odpad, případně zřídit jedno centrální shromaždiště
na nebezpečné odpady.
V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo
shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být
umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu.
Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být
uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu
a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího
prostředku. Na všechny vznikající (i potencionálně) odpady musí být vydán
platný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady.

B.III.4. OSTATNÍ VÝSTUPY
hluk a vibrace
a) hluk
Zdroji hluku jsou především technická zařízení zajišťující chod objektu
– jeho vytápění, větrání (případně chlazení) a provoz garáží. Projevuje se
rovněž hluk dopravních prostředků.
Veškerá technická zařízení jsou navržena tak, aby jejich provoz
splňoval platné hygienické limity, a to jak s ohledem na šíření hluku do
exteriéru – k okolním chráněným venkovním prostorám staveb, tak i uvnitř
objektu, kde se hluk šíří jak vlastní konstrukcí domu, tak i přenosem z prostor
se zdroji hluku (kotelna VZT, garáže) do chráněných vnitřních prostor
(kanceláří)
Hlukově se projevují rovněž dopravní prostředky přijíždějící do garáží a
na venkovní parkoviště a automobily zásobování.
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Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací stanovuje limity pro hluk na pracovištích a ve
vnitřním a venkovním chráněném prostoru.
Shrnutí platných limitů podle nařízení vlády č.148/2006 Sb.
a) venkovní chráněný prostor
Chráněným venkovním prostorem podle definice ze zákona
č.258/2000 Sb. v novelizovaném znění se rozumí nezastavěné pozemky,
které jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor
určených pro zemědělské účely, lesů a venkovních pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m
okolo bytových domů, rodinných domů, staveb pro školní a předškolní výchovu
a pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
Rekreace pro účely podle věty první zahrnuje i užívání pozemku na
základě vlastnického, nájemního nebo podnájemního práva souvisejícího s
vlastnictvím bytového nebo rodinného domu, nájmem nebo podnájmem bytu v
nich.
Přehled přípustných hladin akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru staveb:

Druh prostoru
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný venkovní prostor - zdroje z provozovny
(stacionární zdroje)v denní době
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný venkovní prostor - zdroje z provozovny
(stacionární zdroje) v noční době

Nejvyšší přípustné
hodnoty hladin
akustického tlaku LAeq,T
LAeq,T

= 50 dB

LAeq,T

= 40 dB

Hluk z technických zařízení a dopravy spojené s provozem objektu
Hluk z technických zařízení v objektu bude omezen převážně na vnitřní
prostory, v nichž jsou tato zařízení umístěna. Šíření hluku do chráněných
vnitřních i venkovních prostor je významně redukováno stavební konstrukcí
domu a použitím zařízení s nízkými akustickými výkony, dále pak instalací
tlumičů hluku na vzduchotechnických zařízeních. Podrobný popis technického
řešení těchto provozů je uveden v projektové dokumentaci.
Výpočet šíření hluku do okolí ze vzduchotechnických a chladících
zařízení byl řešen v akustické studii, která je v příloze tohoto oznámení.
Rovněž byl posouzen hluk z dopravy spojené s provozem areálu.
Nejbližšími chráněnými obytnými objekty (chráněným venkovním
prostorem staveb) ve smyslu nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví
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před nepříznivými účinky hluku a vibrací, jsou bytové domy v ulicích Nad
Turbovou, Nad Kavalírkou a areál gymnázia Kavalírka.
Hluk z výstavby
Hluk z výstavby bude zatěžovat nejbližší okolí stavby zejména v době
zemních prací. Nejvíce budou hlukem z výstavby zatěžovány objekty, které
jsou umístěny v nejbližším okolí domu pro seniory.
Popis hlukové situace v dané lokalitě je diskutován v kapitole D.I.3 –
vliv na hlukovou situaci.

b) vibrace
V objektu domu pro seniory plnícím funkci zařízení poskytujícího
komplexní služby nejen pro ubytované seniory se zdroje vibrací
nevyskytují, veškerá technická zařízení musí být v dobrém technickém stavu a
uložena tak, aby nemohlo dojít k přenosu hluku a případného chvění do
konstrukce domu.

B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
záření radioaktivní, elektromagnetické
V navrhovaném objektu obchodně administrativního centra nebudou
instalována zařízení, která by byla zdroji radioaktivního nebo
elektromagnetického záření.
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ČÁST C. ÚDAJE O
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I.

STAVU

ŽIVOTNÍHO

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH
RIZIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ

PROSTŘEDÍ

ENVIRONMENTÁLNÍCH

Předkládaný záměr výstavby je podle schváleného územního plánu
města Prahy umístěn do monofunkční území, funkčně vymezeného VV veřejné vybavení.
V posuzovaném území lze očekávat střední až zhoršené ventilační
poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,1 m/s.
V okolí posuzovaného DPS lze očekávat tyto koncentrace znečišťujících
látek:
Posuzované území se nachází západně od centra Prahy v
nadmořské výšce cca 265 – 275 m n.m. Terén v okolí strmě stoupá směrem
jihovýchodním do prostoru Šmukýřky. Ta je relativně málo emisně zatížená;
proto v období krátkých chladových inverzí z ní ztéká relativně neznečištěný
vzduch do posuzované oblasti. Nejbližším velkým dopravním zdrojem emisí
je zde ulice Plzeňská, která probíhá severně ve vzdálenosti cca 250 m. Proti
posuzovanému místu je však situována výrazně níž.
Veřejná doprava je zajištěna hlavně tramvajemi, na trati Sídliště Řepy
– Anděl a navazujícími autobusovými spoji. Pro silniční dopravu je
nejdůležitější Plzeňská ulice, kterou je oboustranně vedena doprava mezi
centrem Prahy a dálnicí D5, do Plzně a Rozvadova.
Plzeňská ulice se blíže centru dělí na jednosměrné ulice Vrchlického a
ulici Plzeňskou. Ulicí Vrchlického je doprava vedena ve směru do centra a
jednosměrnou částí Plzeňské ulice směrem ven z centra města.
V širším měřítku se jedná o lokalitu významně zatíženou tranzitní i
místní dopravou. Intenzita automobilové dopravy na Plzeňské ulici v její
obousměrné části dosahuje hodnoty 32 000 vozidel za den.
Vlastní území pro stavbu DpS je znatelně méně zatížené, jak je patrné
z následujícího textu.
Dopravní zatížení dle dopravněinženýrských údajů ÚDI Praha ze září
2007 v ul. Nad Turbovou (Nad Kavalírkou) představují v roce 2010:
•

denní doba (6:00 – 22:00) 3 387 všech vozidel, z toho 97 pomalých
(těžkých) vozidel/16hod

•

noční doba (22:00 – 6:00) 213 všech vozidel, z toho 3 pomalá (těžká)
vozidla/8hod
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Na rozdíl od Plzěňské ulice jsou ulice Nad Kavalírkou a její
pokračování, ulice Nad Turbovou, zatíženy dopravou jen minimálně.
V blízkém okolí lokality výstavby se nachází obytná zástavba podél
komunikace Nad Turbovou. V těsném sousedství dotčeného pozemku
v západním směru je situován areál gymnázia Kavalírka.
Schopnost lokality snést zátěž výstavby navrženého záměru bez
narušení trvalé udržitelnosti je nepochybná.
Záměr investora představuje výstavbu areálu pro seniory, který díky
svému charakteru způsobí jen nepatrné, spíše teoretické zhoršení stávajícího
stavu (oblast hluku, znečištění ovzduší).
Přírodní zdroje se na lokalitě navržené výstavby nenachází.
Záměr není v bezprostředním kontaktu s územním systémem
ekologické stability krajiny ani nijak neovlivňuje žádné chráněné území nebo
přírodní park.
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace
vedoucí k předpokladu jejich existence. Jedná se sice o lokalitu, v níž byl
pozemek využíván převážně jako zelená plochy hřiště – tedy provoz, který
neměl negativní vliv na životní prostředí ani zde nebyly skladovány látky,
které by při nevhodném zacházení mohly ve významnější míře kontaminovat
půdu nebo podzemní vody.
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se jedná o lokalitu průměrně
ovlivněnou především dopravou, a tedy zejména hlukem a emisemi,
odpovídající obdobným lokalitám v blízkosti frekventovaných ulic na území
hlavního města Prahy.
C.I.1. Ekosystém
Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního
prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a
předávání informací, a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém
prostoru a čase.
Budoucí využívání plochy představuje výstavbu domu pro seniory na
ploše bývalého hřiště.
Ve vlastním řešeném území se nenachází žádné významné přírodní
ekosystémy vyžadující ochranu. Zeleň se stromy a keři se v hojné míře
vyskytuje především na okrajích pozemku, centrální část pozemku porostlá
travním porostem má rovinný charakter.
C.I.2. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako vzájemně
propojená soustava přírodně blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu. Je tvořen biocentry a biokoridory a interakčními prvky.
V řešeném území se nenachází žádný prvek ÚSES.
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C.I.3. Významné krajinné prvky (VKP)
Podle § 3, odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále jen zákona) je významný krajinný prvek definován jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utváří její typický
vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky
jsou zejména lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
V zájmovém území ani v jeho blízkém okolí, jež by mohlo být stavbou
a provozem domu pro seniory negativně ovlivněno, se nevyskytují žádná
zvláště chráněná území (chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky)
ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiná
chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště).
Lokality nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu
§ 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. To znamená, že není na území
národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní
památky ani přechodně chráněné plochy.
V území pro navrhovanou výstavbu ani v jeho nejbližším okolí, jež by
mohlo být zasaženo v průběhu výstavby, se nevyskytují památné stromy
vyhlášené dle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
Památné stromy
V oblasti se nenachází žádný taxativně vyjmenovaný VKP dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších novel, ani
žádný registrovaný, resp. navržený k registraci.
V širším okolí se nalézají tyto chráněné stromy:
•

Dub letní, skupina stromů, k.ú. Košíře, p.č. 1872/1, 1868, 1863/2,
hraniční stromy na Cibulce. O: 275 - 510 cm, V: 16 - 21 m, S: cca 170
let

•

Dub uherský, k.ú. Košíře, p.č. 1367/1, tovární dvůr při ul. Vrchlického.
O (50 cm): 413 cm, V: 21 m, S: 100 let

•

Dub letní, jasan ztepilý, k.ú. Motol, p.č. 4/2, v areálu servisu Fiat při
křižovatce ul. Plzeňská, Za opravnou. O: 412, 478 cm, V: 21, 23 m, S:
200, 100 let

C.I.4. Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
Lokalita navrhované výstavby se nenachází na zvláště chráněném
území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. To
znamená, že neleží na území národního parku, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace,
přírodní památky ani přechodně chráněné plochy. Na území stavby se
nenachází ložiska nerostných surovin a stavba neleží v chráněném
ložiskovém území.
V řešeném území se nenachází žádné ZCHÚ.
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C.I.5. Území přírodních parků (PP)
Území vyhlášených přírodních parků, jimiž se rozumí dle § 12, odst. 3
zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, území s významnými
soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, které není zvláště jinak
chráněno dle citovaného zákona, se v okolí pozemku pro navrhovanou
výstavbu administrativního centra nenachází.
V řešeném území se nenachází žádný přírodní park. V blízkosti
staveniště lze nalézt dva přírodní parky.
Přírodní park Košíře - Motol
Vyhlášen: 1991 (vyhláškou č. 3/91 Sb. HMP)
Rozloha: 354,4 ha
Městské části/Katastrální území: Praha 5 (k.ú. Jinonice, Košíře, Motol),
Praha 13 (k.ú. Stodůlky)
Charakter území:
Těžištěm tohoto přírodního parku jsou historické parky, zahrady a
usedlosti v oblasti Motolského a Košířského údolí (za jeho pomyslné srdce
lze považovat park na Cibulce). Zahrnuje též areál Motolského krematoria se
hřbitovem, Motolské rybníky a golfové hřiště Motol. Dominantou území je
tabulová hora Vidoule s výraznými pískovcovými výchozy a četnými
prameništi. Přírodní park je obklopen zástavbou a přetínají ho dvě
frekventované komunikace.
Zvláště chráněná území:
přírodní památka Kalvárie v Motole (jižní část), přírodní památka
Motolský ordovik, přírodní památka Vidoule
Další přírodovědně zajímavá místa:
lesík pod Kalvárií, step nad Golfovým hřištěm, park Cibulka, ostroh
Šalamounka
Památkově chráněné objekty:
kříž na Kalvárii, areál usedlosti Cibulka s parkem, zámecký vodovod
na Vidouli, areál usedlosti Šmukýřka, areál usedlosti Bulovka se zahradou,
areál usedlosti Turbová se zahradou, usedlost Šalamounka
Další historicky a kulturně zajímavá místa:
Motolské krematorium, bývalé vojenské cvičiště pod Kalvárií, Motolský
pivovar, usedlost Božínka, usedlost Měchurka
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Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí
Vyhlášen: 1993 (vyhláškou č. 7/93 Sb. HMP)
Rozloha: 652,5 ha
Městské části/Katastrální území: Praha 5 (k.ú. Hlubočepy, Jinonice,
Radlice, Smíchov), Praha 13 (k.ú. Jinonice, Stodůlky), Praha - Řeporyje (k.ú.
Řeporyje), Praha - Slivenec (k.ú. Holyně)
Charakter území:
Krasová oblast v jihozápadní části Prahy, v podstatě nejsevernější
výběžek Českého krasu. Pozoruhodný komplex přírodovědecky cenných
ekosystémů, zejména však území mezinárodního významu z hlediska
geologie (množství významných geologických profilů). Na území přírodního
parku též řada zajímavých památek na těžbu vápence a dvě významné
archeologické lokality. Kromě vlastního údolí Dalejského a Prokopského
potoka mezi Řeporyjemi, Jinonicemi a Hlubočepy zahrnuje i výšiny tzv.
Dívčích hradů nad Zlíchovem. Údolím prochází lokální železniční trať, druhá
lemuje úbočí Dívčích hradů. Přírodní park je sevřen mezi sídliště Barrandov a
Velká Ohrada, dosud si však uchovává i kontakt s volnou krajinou.
problémem je dosud činný lom Vokounka u Řeporyj a devastace řady objektů
v údolí.
Zvláště chráněná území:
národní přírodní památka Požáry, národní přírodní památka Dalejský
profil, národní přírodní památka U Nového mlýna, přírodní památka Opatřilka
- Červený lom, přírodní rezervace Prokopské údolí, přírodní památka Ctirad.
Další přírodovědně zajímavá místa:
lom V rokli, Dobrá voda, Svatoprokopský lom Památkově chráněné
objekty: statek č. 2 v Klukovicích, Horův mlýn, Butovické hradiště, továrna
Hydroxygen, zříceniny hradu Děvín
Další historicky a kulturně zajímavá místa:
památky na těžbu v Dalejském údolí, zříceniny Trunečkova mlýna,
Nový mlýn pod Holyní, kříž na Svatoprokopské skále, památky na těžbu v
Svatoprokopském lomu, Pražský Semmering
Údolní zářez Dalejského a Prokopského potoka od Řeporyj po ústí do
Vltavy včetně svahů a vrchů nad Hlubočepy, kde se údolí úvalovitě rozšiřuje,
vrchů Děvína, Ctiradu a Barrandovských skal. Rozpětí nadmořských výšek
obnáší 190-350 m. Větší část zaujímá přírodní park Prokopské údolí, který
zahrnuje řadu maloplošných chráněných území. V podstatě jde o sv. výběžek
Českého krasu ležící již vně hranic stejnojmenné CHKO.
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V rámci pražské oblasti jde o území, kde se soustřeďují nejrůznější
přírodní jevy a hodnoty od světoznámých geologických odkryvů s bohatstvím
zkamenělin a výrazných terénních tvarů včetně menších krasových jevů po
dosud bohaté biocenózy skalních stepí, xerotermních a stinných skal.
Zachovaly se i zbytky teplomilných hájů, leží zde významné objekty
archeologické a některé okrsky přetvořené v minulosti selektivní těžbou
různých typů vápenců, takže dnes vytvářejí zejména na stráních nad
Hlubočepy pozoruhodnou krajinnou scenérii odkrývající názorně geologickou
stavbu centrální části Barrandienu.
Hlavní horninou oblasti jsou vápence siluru a devonu, které určují
krajinný ráz celého území. V z. části vystupují i bazaltové vulkanity (diabasy),
které se zde kupí kolem místního sopečného centra a tvoří svérázné skalní
útvary jako jsou Hemrovy skály. Sled devonských vápenců přerušuje poloha
vápnitých dalejských břidlic, které se v terénu projevují sníženinami a
zpestřují reliéf údolních svahů. Na pravém boku údolí u Hlubočep se
uplatňuje i nejmenší jednotka barrandienského paleozoika - střednědevonské
srbské vrstvy flyšovitého rázu. Při horní hraně údolí se zachovaly zbytky
cenomanských jílovců a pískovců, popřípadě třetihorních štěrkopísků.
Významné jsou i staré kaolinické zvětraliny vystupující ve stržích Bílé rokle.
Kvartéru patří zejména závěje spraší, místy i s fosilními půdami, u pramene
Stydlá voda se dodnes srážejí pěnovce. Uvedené horniny vystupují ve
strmých svazích údolí, které je z větší části dílem kvartérní eroze. Půdní
poměry odpovídají pestré škále výchozů čerstvých hornin, takže krom
různých typů hnědých lesních půd na mírných svazích a v plochých úsecích
se výrazně uplatňují různé typy rendzin i úživné rankery na diabasech.
Prokopské údolí odedávna pokrývala mozaika lesů i otevřených ploch
rázu krasových stepí. Lesní porosty se zde nemohly plně rozvinout vzhledem
k dávnému pravěkému osídlení spojenému s pastvou i zemědělstvím. Ještě
před sto lety byla velká část území bezlesá. Jediným lesním celkem, který si
podržel víceméně přírodní ráz, je Dalejský háj, zejména pak jeho v. část.
Zachovaly se zde původní dubohabrové háje na mírných svazích obrácených
k S, na strmých svazích přecházejí do suťových a roklinových porostů s
lipami, javory a jasany. Na plošině se zbytky cenomanských pískovců rostou
kyselé doubravy a vápencové hrany lemují skalky s ojedinělými jedinci dubu
šípáku s dřínem a pestrým podrostem lemových druhů jako je kakost krvavý
nebo smldník jelení. Z teplomilných a šípákových doubrav s dřínem se
zachovaly jen útržky. Během 20. století značně vzrostly zalesněné plochy,
jednak přirozeným zarůstáním místními dřevinami, jednak rozsáhlými, avšak
nevhodnými výsadbami akátu a borovice černé. Přirozeně zarostly i některé
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lomové jámy s kamenitým dnem, např. u Jezírka. Značného rozsahu nabyly i
křoviny. Nejnověji byly zalesněny i velké plochy bývalých polí nad údolím.
Nicméně skalní stepi dodnes zaujímají rozlehlé plochy a vyznačují se
bohatstvím xerotermních společenstev, která skládají teplomilné druhy,
zejména úzkolisté trávy, polodřevnatějící keříčky a drobné jednoletky a
cibuloviny. Na chladnějších s. srázech a skalách převládají společenstva s
pěchavou vápnomilnou, která je považována za postglaciální relikt.
Vegetaci odedávna ovlivňoval člověk. Dosvědčují to společenstva se
šalvějí hajní na Butovickém hradišti i ruderální vegetace na starých haldách a
podél cest. Některé lomové stěny však již osadily původní skalní druhy, např.
tařice skalní vztyčené skalní plotny Vysoké. Z vegetace potoční nivy se však
bohužel zachovaly jen nepatrné útržky.
Prokopské údolí bylo odedávna známé jako bohaté naleziště drobné
fauny, zejména hmyzu a plžů. Z obratlovců zde ovšem žijí jen běžné druhy
známé i z jiných úseků okrajového pásma Prahy. Drobná fauna je dnes
ochuzena o některé prvky citlivé k příměstskému, zejména prašnému
znečištění. Příkladem je vápnomilný plž ovsenka (Chondrina avenacea), ještě
v polovině tohoto století známá z řady míst od Řeporyj po Děvín, dnes žijící
již jen ve středním úseku. Zato v Prokopském háji se zachoval izolovaný relikt
lesních zoocenóz, jinde potlačených již v pravěku, jak dokazují fosilní nálezy.
V současné době pokrývá oblast celá síť maloplošných chráněných území,
jejichž jádrem je rozlehlá přírodní rezervace Prokopské údolí. Významnou roli
hrají geologické odkryvy, z nichž některé mají statut národních přírodních
památek. Obsahují množství zkamenělin. Přes značné narušení patří
Prokopské údolí
C.I.6. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) – NATURA
2000
V zájmové lokalitě ani v jejím okolí se nenachází žádné Evropsky
významné lokality ani ptačí oblasti (systém Natura 2000), což je doloženo
vyjádřením Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy ze dne
4.6.2007, které je uvedeno v příloze tohoto oznámení v části H.
V řešeném území se nenachází žádná z lokalit Natury 2000 a
záměr je nemůže ovlivnit.
Soustavu NATURA 2000 tvoří v České republice ptačí oblasti a
evropsky významné lokality. Cílem je ochrana biotické rozmanitosti
zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit a nejohroženějších druhů
rostlin a živočichů v Evropě. Nařízení vlády s Národním seznamem evropsky
významných lokalit vyšly ve Sbírce zákonů pod číslem 132/2005 Sb. a dnem
15.4.2005 nabyly účinnosti. Zveřejněním národního seznamu začala být
účinná některá ustanovení novelizovaného zákona 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny (§ 45).
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Ptačí oblasti
Na území města Prahy se nevyskytují žádné ptačí oblasti zařazené do
soustavy NATURA 2000. Nejblíže zájmovému území je Ptačí oblast
Křivoklátsko vzdálená 40 km jihozápadně od Prahy v celku Křivoklátské
vrchoviny.
Evropsky významné lokality
Na území města Prahy se vyskytuje několik evropsky významných
lokalit zařazených do soustavy NATURA 2000. Jedná se o následující
lokality:
Břežanské údolí - na jižní hranici hl. m. Prahy, lesnaté části
Břežanského a Károvského údolí, jedná se o významnou enklávu přirozených
porostů teplomilných doubrav a stepí;
Praha – Letňany - sportovní letiště v Letňanech, lokalita s
nejpočetnější populací sysla obecného v ČR;
Praha – Petřín - vnitřní Praha mezi Malou stranou a Smíchovem,
porosty mají ráz přirozeně kyselé doubravy a dubohabřiny, refugium hmyzí
fauny (roháč obecný);
Lochkovský profil - nejrozsáhlejší stepní porosty na území hl. m. Prahy
situované na plochém terénu, významné refugium teplomilného hmyzu
(přástevník kostivalový);
Blatov a Xaverovský háj - část lesního celku, kde se nacházejí
rozsáhlé plochy přírodě blízkých biotopů;
Obora Hvězda - významná lokalita vrkoče útlého na vlhkých
pcháčových loukách;
Milíčovský les - v k.ú. Újezd, lokalita lesních porostů, vlhkých luk,
soustavy rybníků s břehovými porosty a starými duby na hrázi, vymezená pro
ochranu tesaříka obrovského.
C.I.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Z Územního plánu Prahy a z výpisu katastru nemovitostí vyplývá, že
území vnitřní Prahy, do kterého náleží i pozemky pro navrhovanou výstavbu,
se je součástí památkově chráněného území, avšak v daném případě
konkrétní lokality se nejedná o území historicky, kulturně či archeologicky
významné.
Základní údaje o Pražské památkové rezervaci (PPR) jsou uvedeny
v následující tabulce.
Rozloha PPR

8,66 km²

Rozloha ochranného pásma PPR

89,63 km²

Název památky UNESCO

Praha- historické jádro města
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Datum zápisu
UNESCO

do

seznamu

4. 12. 1992 pod číslem C 616

Počet obyvatel v PPR

cca 52 tis. obyvatel

Počet bytů v PPR

cca 23 tis. bytů
celá Praha 1, část Praha 2,
menší části: Praha 3, Praha 4, Praha
5, Praha 6

PPR na území městských částí

PPR území

rozsah

Staré Město, Josefov, Malá Strana,
Hradčany s Pražským hradem, Nové
katastrálních
Město s Vyšehradem
částečně: Vinohrady, Holešovice,
Podolí, Smíchov

Pražská památková rezervace (PPR) představuje nejrozsáhlejší a
nejcennější území pod plošnou památkovou ochranou, území s největší
kumulací nemovitých kulturních památek i urbanistických, architektonických a
uměleckých hodnot.
Území PPR je rozděleno na tzv. sourodé celky (cca 30 celků) jako
historicky vzniklé, urbanisticko-architektonické celky s vlastní morfologickou a
kulturněhistorickou identitou.
V současné době jsou definovány hodnoty a zásady jejich uchování, a
to dvojího charakteru: týkající se obecně celého území a týkající se
specifických stavebních zásahů a oblastí zájmů památkové péče tak, jak je
opakovaně přináší praxe.
Ochranné pásmo Pražské památkové rezervace bylo vymezeno
rozhodnutím o určení ochranného pásma rezervace v hl. m. Praze, které
vydal odbor kultury NVP pod č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981 s dodatkem
ze dne 9. 7. 1981, a zahrnuje městské území obklopující Pražskou
památkovou rezervaci a obsahuje nemovité kulturní památky a zároveň
novodobé urbanistické stavební soubory i jednotlivé objekty architektury 19. a
20. století.
Předmětem památkové ochrany na území ochranného pásma
Pražské památkové rezervace je eliminovat takovou stavební a jinou
činnost, která by porušila urbanistickou kompozici, měřítko a siluetu
Pražské památkové rezervace.
Při veškeré nové výstavbě a přestavbách na tomto území je třeba
posuzovat především působení stavebních souborů a výškových objektů
situovaných na terénních horizontech města, které se ve vztahu k Pražské
památkové rezervaci pohledově uplatňují.
Specifickým problémem jsou stavby na terénních hranách metropole, v
těchto lokalitách je nezbytné sledovat nejen novostavby a jejich vzhled, resp.
zasazení do prostředí, ale podržet si i možnost ovlivnit podobu přeplášťování
starších, výrazně pohledově negativně působících budov či souborů. U
objektů s vyhovující barevností střech a plášťů je třeba tuto barevnost
zachovat. Dalším důležitým prvkem památkové ochrany na území
ochranného pásma Pražské památkové rezervace je nivelita objektů, neboť v
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některé lokalitě je možné umístění vícepodlažního objektu, aniž by došlo k
narušení deklarovaného zájmu památkové péče vůči panoramatu Pražské
památkové rezervace, kdežto jiné lokality na území OP PPR výstavbu
vícepodlažních objektů neumožňují.
Výkon státní správy v oblasti ochrany památkových hodnot na území
OP PPR se zajišťuje v součinnosti s Ministerstvem kultury ČR, Státním
ústavem památkové péče a Pražským ústavem památkové péče.
Investor je povinen respektovat požadavky památkové péče z hlediska
archeologických výzkumů a nálezů (zákona č. 20/1978 Sb., o státní
památkové péči ve znění zákona č. 242/92 Sb.).
Zejména se jedná o povinnost stavebníka oznámit záměr stavby
v území s archeologickými nálezy a umožnit provedení záchranného
výzkumu. Veškeré zemní práce a skrývku ornice bude nutné od jejich
zahájení sledovat a dokumentovat. Mimo tyto práce bude nutné provést
výzkum v případě, kdy budou skrývkou nebo jiným zásahem do terénu
narušeny archeologické struktury.
Realizací záměru nebudou území historického, kulturního nebo
archeologického významu dotčeny.
Obecně lze řešení území charakterizovat jako vysoce kulturní území,
které bylo kontinuálně osídlováno. Z širokého okolí lokality pocházejí starší
archeologické nálezy z různých období pravěku a středověku.
C.I.8. Území hustě zalidněná
Záměr stavby je situován v Praze 5, která je městskou částí Hlavního
města Prahy, rozkládající se na levém břehu Vltavy západně od pražského
historického centra.
Zájmové území se nachází v katastrálním území Košíře při ulici Nad
Turbovou. Katastrální výměra Košíř je 3,23 km². Počet obyvatel na konci roku
2006 představoval 14 516 osob.
Hustota obyvatelstva v okolí dotčeného území se určuje podílem počtu
trvale hlášených obyvatel k rozloze v jednotlivých urbanistických obvodech. Z
hlediska hustoty obyvatelstva lze území členit na území hustě zalidněná a
území řídce zalidněná (kategorie Útvaru rozvoje hlavního města Prahy).
Kritériem pro jejich odlišení je 350 obyvatel na hektar. V případě Košíř je
hustota zalidnění 4 494 obyv./ km².
V širším okolí dotčené lokality je hustota obyvatel výrazně vysoká,
jedná se tedy o území řídce zalidněná.
C.I.9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Z pohledu ochrany životního prostředí lze značné části hlavního
města Prahy označit za území zatěžované nad únosnou míru, a to
zejména hlukem a emisemi z dopravy. Jedná se zejména o území
v blízkosti hlavních komunikací s intenzívní automobilovou dopravou.
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Z výsledků měření a výpočtů hluku vyplývá, že v daném území na
fasádách domů v ulici Nad Turbovou dosahují stávající ekvivalentní
hladiny hluku z dopravy hygienických limitů a v některých případech je
velmi mírně překračují..
Obdobně jako v případě hluku způsobuje automobilová doprava zátěž
daného území zplodinami výfukových plynů, v nichž převažují oxidy dusíku,
oxid uhelnatý, ale vzniká i řada dalších škodlivin sice v podstatně nižších
koncentracích, avšak s významně vyššími negativními účinky, např. benzen.
Významné jsou i emise prachu, a to zejména frakce PM 10.
Záměr způsobí zanedbatelné zvýšení emisí v dané lokalitě emisemi z
osobní dopravy související s provozem domu pro seniory.
C.I.10. Staré ekologické zátěže
Staré ekologické zátěže zde nejsou v zájmovém území předpokládány.
C.I.11. Extrémní poměry v dotčeném území
Extrémní poměry v zájmové lokalitě nebyly zjištěny.

C.II

CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

Stavba nemá vliv na prvky ÚSES, ZCHÚ, PP, VKP ani systém Natura
2000. Žádné limity území nejsou v rozporu s navrženou stavbou.
Záměr svým charakterem provozu nepřekračuje stávající povolené
hladiny hluku ani imisní limity v řešené lokalitě. Provozem nebudou vznikat
žádné odpady, které by navýšily druhy odpadů v dané lokalitě. Záměr
vyžaduje pokácení některých stávajících dřevin na pozemku, náhradou bude
doplnění stromořadí lip a vysázení nového stromořadí javorů a bude
doplněna výsadba platanu Platanus acerifolia a skupinou borovice Pinus
silvestris. Prudší svahy budou osázeny celoplošně středně vzrůstnými keři,
mírnější svahy budou zatravněny.
K objektu přiléhají předzahrádky v 1. NP. Oproti okolí budou
předzahrádky vymezeny stříhaným živým plotem, plocha předzahrádek bude
ve standardu zatravněna.
V jednotlivých podlažích se nachází soustava střešní zahrad. Jejich
individuální řešení bude předmětem prováděcí dokumentace.
Záměr neovlivní negativně životní prostředí v daném území ani
nepřispěje k jeho zhoršení.

C.II.1 Ovzduší a klima
LI-VI Praha spol. s r.o.

72

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Dům pro seniory, Nad Kavalírkou, Praha 5“
1) Klima
Zájmové území leží v teplé klimatické oblasti T2 charakterizované
dlouhým teplým a suchým létem. Přechodná období jsou velmi krátká s
teplým až mírně teplým jarem a podzimem. Zima je krátká, mírně teplá a
suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Klimatické charakteristiky oblasti T2
Počet letních dnů
Počet dnů s průměrnou teplotou 10 oC a více
Počet mrazových dnů
Počet ledových dnů
Průměrná teplota v lednu
Průměrná teplota v červenci
Průměrná teplota v dubnu
Průměrná teplota v říjnu
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
Srážkový úhrn ve vegetačním období
Srážkový úhrn ve zimním období
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
Počet dnů zamračených
Počet dnů jasných

50 - 60
160 - 170
120 – 130
30 – 40
-3 až -5 °C
18 - 19 °C
7 – 8 °C
7 – 9 °C
90-100
350 - 400 mm
200 - 300 mm
50 – 70
120 – 140
40 – 50

2) Kvalita ovzduší
Vyhodnocení stávajícího imisního zatížení v lokalitě:
Posuzovaná lokalita se nachází východně od centra města,
v nadmořské výšce cca 272 m n.m. Terén v blízkém okolí je značně členitý a
postupně se zvedá ve směru od hlavní komunikace Plzeňské a klesá po
dalším stoupání ulice Nad Turbovou do oblasti Jinonic.
V posuzovaném území lze očekávat střední až zhoršené ventilační
poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,1 m/s.
V okolí posuzovaného DpS lze očekávat tyto koncentrace znečišťujících
látek:
Výrazným lokálním zdrojem zde je provoz po Plzeňské ulici. Proto v
globálním popisu znečištění ovzduší Prahy je tato lokalita v pásmu ovzduší
charakterizovaném jako znečištěné.
Při hodnocení pozadí se vycházelo z naměřených hodnot průměrných
ročních koncentrací na měřících stanicích AIMS v letech 1997 – 2005 a jejich
interpretaci na posuzované místo v závislosti na jeho umístění, nadmořské
výšce a blízké výrazné dopravě a výsledkům modelu ATEM pro rok 2004.
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V okolí posuzovaného objektu lze v současné době očekávat tyto
koncentrace znečišťujících látek:
Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek - pozadí
Škodlivina

Kr [ μg/m3 ]

Limit [ μg/m3 ]

NOx

74

80 *)

NO2

37

40 **)

CO

530

10000***)

PM10

39

40

benzen

2,4

5**)

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný
**) nové limity – bez meze tolerance. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým
se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování,
hodnocení a řízení kvality ovzduší Imisní limity
***) klouzavý osmihodinový průměr
V následující
škodlivin.

tabulce

jsou

uvedeny

imisní

limity

základních

PRO OCHRANU ZDRAVÍ
Imisní limity
Maximální Mez tolerance
Hodnota tolerovaný
[µg/m3]
Termín
imisního
MT
počet
Znečišťující
Doba
dosažení
limitu překročení
látka
průměrování
[µg/m3]
LV
za
2005
2006
LV
kalendářní
rok
1 hod.
24
—
—
—
350
SO2
24 hod.
3
—
—
—
125
24 hod.
35
—
—
—
50
PM10
kalendářní
—
—
—
—
40
rok
1 hod.
18
50
40
1.1.2010
200
NO2
kalendářní
—
10
8
1.1.2010
40
rok
kalendářní
—
—
—
—
Pb
0,5
rok
max. denní
—
—
—
—
CO
10 000
8h klouzavý
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Benzen

průměr
kalendářní
rok

—

5

5

4

1.1.2010

PRO OCHRANU EKOSYSTÉMŮ A VEGETACE
Území na kterém musí byt podle nařízení vlády dodržovány imisní limity pro
ochranu vegetace a ekosystémů jsou:
a) území národních parků a chráněných krajinných oblastí
b) území s nadmořskou výškou 800 m n.m. a vyšší
c) ostatní vybrané lesní oblasti podle publikace ve Věstníku MŽP
Imisní limity 2005 a dále

Znečišťující látka Časový interval

SO2
NOx

kalendářní rok a
zimní období
(1.10.-31.3.)
kalendářní rok

Hodnota
imisního limitu
[µg/m3]
LV

Termín dosažení
LV

20

—

30

—

Cílové limity a dlouhodobé imisní cíle 2005 a dále

Znečišťující látka Časový interval

O3

AOT40, vypočten
z 1h hodnot v
období květenčervenec

Dlouhodobý
imisní cíl
[µg/m3.h]

Hodnota cílového
imisního limitu k
1.1.2010
[µg/m3.h]

6 000

18 000
průměr za 5 let

AOT40 je součet rozdílů mezi hodinovými koncentracemi vyššími než
prahová koncentrace 80 μg/m3 (40 ppb) a hodnotou 80 μg/m3, v období 8-20
hod. SEČ.
Stávající imisní koncentrace
Posuzované území se nachází západně od centra Prahy v nadmořské
výšce cca
265 – 275 m n.m. Terén v okolí strmě stoupá směrem
jihovýchodním do prostoru Šmukýřky. Ta je relativně málo emisně zatížená;
proto v období krátkých chladových inverzí z ní ztéká relativně neznečištěný
vzduch do posuzované oblasti. Nejbližším velkým dopravním zdrojem emisí
je zde ulice Plzeňská, která probíhá severně ve vzdálenosti cca 250 m. Proti
posuzovanému místu je však situována výrazně níž.
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V posuzovaném území lze očekávat střední až zhoršené ventilační
poměry s průměrnou rychlostí větru ve výšce 10 m nad terénem 3,1 m/s.
V okolí posuzovaného DpS lze očekávat tyto koncentrace znečišťujících
látek:
Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek
Škodlivina

Kr [ μg/m3 ]

Limit [ μg/m3 ]

NOx

58 - 60

80 *)

NO2

28 - 32

40 **)

CO

620 - 660

10000***)

benzen

1,6 – 1,8

5**)

*) limit dle opatření FVŽP – nyní již neplatný
**) platné – bez meze tolerance
***) klouzavý osmihodinový průměr

C.II.2 Voda
Dané území spadá hydrologicky do povodí Vltavy (číslo
hydrologického pořadí 1-06-01-055), která je páteřní vodotečí celého území.
Hlavního města Prahy. Vodopisně náleží toto území k povodí Labe, pomoří
Severní moře.
Navrhovaný pozemek pro výstavbu domu pro seniory neleží v
záplavové zóně.
Zájmové území leží mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod
(CHOPAV).
Předmětnou lokalitu ovlivňuje levostranný přítok Vltavy – Motolský
potok. Délka tohoto potoka je 9 km a plocha jeho povodí zaujímá 15,7 km2.
Pro tento tok je typické, že se po krátkém úseku toku po plošině zahloubí a
tvoří místy až dramaticky strmé svahy.
V blízkém okolí pozemku pro výstavbu Domu pro seniory se nenalézají
žádné lokálně významné vodní plochy, funkční vodní plochy ani vodoteč.

C.II.3 Půda
Půdní pokryv je výsledkem působení exogenních činitelů a skladby
horninového podloží.
Z geologického hlediska patří území ke komplexu ordovických hornin.
Jedná se o letenské souvrství (st. beroun) charakteristické střídáním jílovitých
břidlic a drob. Tyto jílovité horniny bývají ve svrchních polohách podloží
značně zvětralé a mají charakter písčito-jílovitých a štěrkovitých zemin.
Svrchní část pokryvu je tvořena většinou navážkou charakteru jílovito-písčité
LI-VI Praha spol. s r.o.
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hlíny, hlouběji i hlinitým pískem a rozloženou anebo zvětralou břidlicí.
Podrobnější geologická charakteristika zájmového území je součástí
inženýrskogeologické části komplexního průzkumu.
Navrhovaný záměr výstavby Domu pro seniory je situován na pozemky
v katastrálním území Košíře, a to v území VV - veřejné vybavení.
Umístění záměru je navrženo na nezastavěný pozemek v minulosti
využívaný jako hřiště. Na původně dřevinami osázený pozemek postupně
vyrostly ještě náletové dřeviny.
Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou předmětné pozemky zařazeny
jako ostatní plocha, způsob využití: sportoviště a rekreační plocha.
Pozemek určený pro realizaci záměru není součástí zemědělského
půdního fondu a uskutečnění záměru investora tedy nevyžaduje zábor orné
půdy a vynětí ze ZPF.
Záměr nezasahuje do ZPF ani PUPFL.
Radonový průzkum
Radon je inertní přírodní radioaktivní plyn nepostižitelný lidskými
smysly. Radon vznikající radioaktivním rozpadem izotopů uranu přítomného
v minerálech je uvolňován ve formě tzv. emanací a může migrovat do objektů
(zejména do jejich sklepních a přízemních částí). Radon se dále rozpadá na
produkty rozpadu, což jsou izotopy polonia, olova a vizmutu, které jsou
kovové povahy, jsou schopné vázat se na prachové částice v ovzduší a s
nimi jsou vdechovány do plic. V plicích pak působí jako vnitřní zářiče, které
mohou iniciovat karcinomy plic.
Lidský organismus může být ovlivněn radonem pocházejícím ze tří
hlavních zdrojů: z půdního vzduchu, z podzemní vody a ze stavebních
materiálů. První dva zdroje úzce souvisejí s geologickým podložím.
Radonové riziko u geologického podloží vyjadřuje míru nebezpečnosti
vnikání radonu z hornin podloží do budov. Závisí na 2 faktorech: objemové
aktivitě radonu v půdním vzduchu a na plynopropustnosti základové
půdy. Je tedy kombinací měřením určených hodnot objemových aktivit
radonu a plynopropustnosti základové půdy.
Hodnocení radonového indexu pozemku bylo provedeno Mgr.
Tomášem Očadlíkem.
Zemina třídy: F4Y, S4
Odpor pístu odběrové stříkačky: snadný až mírně obtížný
Podíl jemné frakce : 15 - 65 %
Permeabilita k : 3.10-13- 5.10-12 m2
Propustnost pro plyny: střední
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Půdní vzduch byl obdebrán ve 45 bodech v prostoru budoucí
zastavěné plochy objektu Domu pro seniory. Půdní vzduch byl odebírán v
sondách z hloubky cca 0,8 m pod povrchem metodou ztraceného hrotu.
Sondy odběru byly uspořádány v cca pravidelné síti. Výsledky měření
v podobě značek na detailním plánu v měřítku 1 : 500 (viz obr.č. 1) dávají
představu o rozložení disponibilního radonu v základové půdě celého
staveniště. Dané výsledky z tohoto reprezentativního souboru naměřených
hodnot jsou pro oba plánované objekty dostačující pro stanovení radonových
indexů pozemků podle § 94 Vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. ve znění
Vyhlášky č. 499/2005 Sb.
Odebraný půdní vzduch přesně změřeného objemu byl stříkačkou
JANETT (150 ml) vakuově převeden do detekčního přístroje a byly zjištěny
objemové aktivity radonu cA v půdním vzduchu pro každý vzorek s přesností
cca 6 %. Měření bylo uskutečňováno po cca 60 minutách od převodu vzorku
půdního vzduchu do scintilační komory V145 v kontejneru MV 145. Měřeno
bylo přístrojem LUK – 4 (výr.č. L4/94/13) ověřeném ve Státním
metrologickém středisku pro měřidla OAR a EOAR, SÚJCHBO, Kamenná u
Příbrami (ověřovací list ev.č.3208/06). Pro provádění a vyhodnocování
radonových měření má naše firma uděleno Rozhodnutí Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost ČR o povolení měření a hodnocení výskytu radonu a
produktů přeměny radonu na stavebních pozemcích a ve stavbách č.j.
44672/2006, platné na dobu neurčitou.
Naměřené hodnoty a vypočtené charakteristiky pro zkoumané
stavební místo jsou uvedeny v následující tabulce a v protokolu o stanovení
radonového indexu pozemku (RI).
Celkové statistické hodnocení vedoucí ke stanovení radonových
indexu pozemků:
Propustnost
zemin

průměrná
aktivita
radonu

střední

20,2

nejvyšší

nejnižší

aktivita

aktivita

radonu

radonu

32,7

11,9

medián
aktivit
radonu

3.
kvartil

Radonový
index

cA75

pozemku

17,7

24,5

střední

ze 45 bodů

hodnoty aktivit radonu jsou uvedeny v kBq.m-3
Podle výše uvedené metodiky se jako hlavní kritérium pro stanovení
radonového indexu pozemku (RI) pro dané staveniště uznává hodnota třetího
kvartilu reprezentativního statistického souboru naměřených dat cA75, která
pro kontaktní podloží plánované stavby činí 24,5 kBq.m-3.
Na základě výsledků průzkumných prací na staveništi Domu pro
seniory v obci Praha 5 - Košíře, ulice: Na Kavalírkou, na pozemku parc.č.
842, kat.ú. Košíře jsme provedli stanovení a vyhodnocení radonového indexu
pozemku s tímto výsledkem:
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Pro zkoumané staveniště Domu pro seniory stanovujeme střední
radonový index pozemku.
Radonový index pozemku vyjadřuje radonový potenciál prostředí
v hloubce 0,8 m.
Radonový index stavby vyjadřuje radonový potenciál prostředí na
úrovni základové spáry. V případě těchto objektů je radonový index stavby
shodný s radonovým indexem pozemku a nabývá rovněž hodnoty: střední.
Realizace tohoto objektu vyžaduje ke splnění směrných hodnot
průměrné aktivity radonu v budoucím objektu podle požadavku § 95, Vyhl.
SÚJB ČR č. 307/2002 Sb. ve znění Vyhl. č.499/2005 Sb. provedení
preventivních ochranných opatření stavebního objektu proti pronikání radonu
z geologického podloží do projektované stavby.
Při projektování těchto opatření se postupuje podle novelizované ČSN
73 0601: Ochrana staveb proti radonu z podloží, ČNI, Praha, únor 2006.
Stavební konstrukce v přímém dotyku s podložím musí být provedena v 1.
kategorii těsnosti. Jako protiradonové opatření je dostatečná aplikace např.
plnoplošné plynotěsné izolační fólie s atestem na průnik radonu (např.
FOALBIT S40, PEFOL RHS, FATRAFOL 803, RADONELAST, EKOTEN,
BITHUTHEN RM apod.). Je možno použít i stěrkových hmot. Prostupy
instalací je nutno plynotěsně upravit (např. trvale pružným tmelem).
Radonový index pozemku podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost č.307/2002 Sb. bude stanoven podle hodnot uvedených
v následující tabulce.

Radonový index
pozemku

Objemová aktivita
Propustnost
prostředí nízká

222

Rn (kBq/m3)

Propustnost
Propustnost
prostředí střední prostředí vysoká

1. nízké riziko

cA < 30

cA < 20

cA < 10

2. střední riziko

30 - 100

20 - 70

10 – 30

3. vysoké riziko

> 100

> 70

> 30

C.II.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Zájmové území je součástí pražské plošiny, která náleží k
Poberounské subprovincii. Z hlediska geologického oblast pražské plošiny
náleží k barran-dienskému pruhu, který se táhne napříč celou Prahou ve
směru severovýchod - jihozápad. Barrandienské vrstvy jsou budovány
mohutným souvrstvím pelitickopsamitických hornin ordovického stáří,
zvrásněných do mísovitého útvaru - synklinoria. Pro ordovické vrstvy je
charakteristické pravidelné střídání mocných souvrství jílovitých břidlic s
přibližně stejně mocnými polohami písčitých sedimentů (písčitých břidlic a
křemenců). Rozdílná odolnost jílovitých a písčitých vrstev erozi a denudaci
pak vedla ke vzniku velmi členitého terénního reliéfu v oblasti Prahy.
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Nejmohutnější údolí v ordovických sedimentech vytvořil tok Vltavy, a toto
údolí má generelní směr jih - sever, s mohutným pražským meandrem.
Drobné vltavské přítoky se zařízly do málo odolných, jílovitých břidlic a
vytvořily poměrně široká a hluboká údolí. Naopak vrstvy křemenců a písčitých
břidlic vytvořily výrazné hřbety. Ordovická souvrství jsou dále silně zvrásněna
a porušena směrnými i příčnými zlomy, jež jsou zpravidla doprovázeny
širokými zónami velmi hustého rozpukání hornin a poruchovými pásmy.
Vzhledem ke střídání petrograficky rozdílných vrstev ordoviku, a značnému
stupni provrásnění a tektonického porušení je pak třeba počítat se značnými
rozdíly v kvalitě hornin předkvartérního podloží i na poměrně omezené ploše.
Povrch území je v zájmové oblasti značně členitý, často se strmými
sklony svahů. Hlavním morfologickým prvkem oblasti je Motolský potok, který
se zařízl do málo odolných vrstev ordoviku (libeňských břidlic) a vytvořil
v nich hluboké údolí, naopak odolné vrstvy (křemence a písčité břidlice
letenských vrstev) vytvořily okolní strmé svahy, rozbrázděné bočními roklemi.
Údolí Motolského potoka probíhá v generelním směru západ-východ, jeho
dno je cca v prostoru nynější Vrchlického ulice.
Zájmové území je v členitém terénu nad údolním dnem, kde jsou
měkké jílovité břidlice vystřídány tvrdými letenskými písčitými břidlicemi
s vložkami křemenců.
Skladba kvartérního pokryvu je dána především morfologií terénu. Na
strmých svazích nad údolím je pokryv vesměs jen minimální a tvořen
skeletovitou zeminou – jílovitopísčitou až písčitou hlínou s množstvím
břidličné sutě, která přechází až do zahliněné břidličné sutě. V prostoru
plánované výstavby není povrch terénu přirozeně modelovaný přírodními
vlivy, ale je upraven zásahem člověka. Povrch terénu zde byl vyrovnán
lokálně odkopem, především však navážkou proměnlivé mocnosti, takže je
zde vytvořena široká plošina, na které je v současnosti školní hřiště. Za
hranou hřiště pak terén velmi strmě upadá do údolí.
Podzemní voda je nepravidelně zakleslá v břidličném podkladu.
Vzhledem k situování staveniště ve svahu, s proměnlivou mocností pokryvu a
nepravidelně zvětralým předkvartérním podkladem je třeba počítat s lokálně
proměnlivou hloubkou podzemní vody a značným kolísáním výšky hladiny
během roku v závislosti na klimatických poměrech.
Inženýrsko-geologický průzkum
Skalní podklad tvoří v celém prostoru staveniště letenské vrstvy
ordoviku, budované šedou, nepravidelně jemně až středně písčitou břidlicí.
Břidlice je značně rozpukaná. V prostoru stávajícího hřiště má nerovné
vrstevní plochy i pukliny, je drobně úlomkovitě, s rostoucí hloubkou až
kusovitě rozpadavá. Úlomky a kusy jsou v povrchové zóně zvětralé, v ruce
lámatelné, s hloubkou navětralé, pevné, jen kladívkem rozbitelné. Ve svahu
pod hřištěm jsou svrchní polohy silně zvětralé, břidlice je zde tence
laminovaná, drobně střípkovitě rozpadavá, s v ruce drobitelnými až jen
lámatelnými střípky, s hloubkou roste velikost i pevnost střípků, a břidlice
přechází ve střepovitě rozpadavou, obtížně lámatelnou až jen kladívkem
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rozbitelnou. Svrchní zvětralá zóna břidlic se řadí do tř. R5, rychle však
přechází do navětralé tř. R4.
Kvartérní pokryv je na staveništi značně nepravidelný, a to jak
z hlediska mocnosti, tak i granulometrické skladby. Celé širší zájmové území
je svažité, s generelním sklonem k severu. Hřiště je však prakticky rovné a je
zřejmé, že zde byl terén v minulosti vyrovnán. Směrem po svahu byl terén
zvýšen navážkou převážně z místní zeminy, takže je často jen značně
obtížné rozeznat ji od rostlého pokryvu. Na jižní straně – pod ulicí Nad
Kavalírkou je hřiště ve výrazném odřezu. Přesto zde byl zastižen mocný
pokryv (vrt JV-1). Břidličný podklad tak nekopíruje generelní sklon svahu.
Buďto zde terén v minulosti vytvářel lokální rokli nebo zde mohla být
v minulosti (na přelomu devatenáctého a dvacátého století) břidlice těžena
v lokálním lomu pro cestářské účely a vytěžený prostor následně zavezen.
Navážka je tvořena jílovitoprachovitou, jemně písčitou hlínou
s proměnlivou příměsí drobných střípků a úlomků. Hlína je světle šedá až
šedobéžová, suchá, prachovitě rozpadavá. Při zvýšení vlhkosti je slabě až
středně plastická. Je středně ulehlá a řadí se do tř. F4Y.
Pod navážkou je pak směs eolickodeluviálních sedimentů. Jedná se o
béžovo-hnědou, jílovitoprachovitou hlínu s drobnými střípky a zrnky opuky,
ale též o světle hnědou, jílovitopísčitou hlínu nebo o vložky nepravidelně
zahliněného, středno-zrnného, stmeleného i rozpadavého písku s úlomky
tvrdého, železitého pískovce. Tyto hlíny se řadí do tř. F4-F6, vložky písku
pak do tř. S4.
Hydrogeologické poměry
Podzemní voda tvoří nepravidelně zakleslou zvodeň v polohách
rozpukaných břidlic. Vzhledem ke svažitosti terénu první zvodeň tvoří
infiltrovaná
srážková
voda,
stahující
se
rozpukanou
břidlicí
s průlinovopuklinovou propustností z vyšších poloh do údolí. Výskyt této
zvodně je nepravidelný a výška značně kolísavá v závislosti na klimatických
poměrech. Dle podrobné hydrogeologické mapy Prahy měř. 1: 5 000, listu
Pha 8-2 je možno podzemní vodu očekávat v hl. 6-8m pod povrchem terénu.
Sondy byly hloubeny po cca třítýdenním suchém, teplém počasí. Při hloubení
sond přítoky podzemní vody zastiženy nebyly, pouze byla zaznamenána
poloha břidlice se zvýšenou zemní vlhkostí. Při kontrole vrtů týden po
odvrtání byla ve vrtu JV-1 zjištěna podzemní voda v hl. 5,50 m, ostatní vrty
byly suché a byly proto zlikvidovány záhozem. Vrt JV-1 byl dále sledován a
po přeháňkovitém počasí (3 týdny po odvrtání vystoupala ustálená hladina do
maximální výšky – zastižena v hl. 4,35 m).
V suchém období je proto třeba počítat s rychlým vysycháním mělké
zvodně a zaklesnutím oproti běžnému stavu, v deštivém počasí pak voda
rychle vystupuje mělčeji k povrchu terénu. Kolísání výšky během roku
dosahuje až několika metrů.
V následující tabulce je hloubka hladiny podzemní vody ve vrtu JV-1 pod
povrchem terénu (m) v období 3 týdnů po odvrtání:
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26.7.

7.7.

2.8.

9.8.

13.8.

17.8.

-

6,65

5,60

4,60

4,20

4,35

JV-1

Z hlediska chemismu je podzemní voda neutrální, prostá. Z agresivních
složek má jen zanedbatelně zvýšený obsah SO4 = 120 mg/l, čímž se dle ČSN
731215 řadí mezi neagresivní a i dle ČSN ENV 206 netvoří agresivní
chemické prostředí na betonové konstrukce.
Geodynamické procesy
Stavba bude realizována na rovinatém terénu, kde nedochází
k sesuvným jevům.
Členitost terénu a seismicita
Lokalitu záměru je možno považovat z hlediska seizmického za
stabilní. Pozemek je situován v rovině a k vodní erozi na něm nedochází.
V území záměru ani v širším okolí se nevyskytují žádná stará důlní
díla, poddolovaná území, sesuvy nebo sesuvná území. Nebyl zde prováděn
žádný významnější geofyzikální nebo geochemický průzkum.
Surovinové zdroje
V místě realizace záměru se nenacházejí ložiska nerostných surovin
ani dobývací prostory, jejichž využití by mohlo být záměrem ztíženo nebo
znemožněno.
C.II.5 Flóra řešené lokality
Pozemek pro navrhovanou výstavbu má podle výpisu z katastru
nemovitostí způsob využití: ostatní plochy. Pozemek je oplocen a
nepřístupný veřejnosti.
Dendrologický průzkum pozemku vypracoval v rámci přípravy
projektu k územnímu řízení Ing. Šteflíček. Tento průzkum je včetně ocenění
dřevin uveden v příloze tohoto oznámení. Zde citujeme hlavní údaje.
Podél ulice Nad Turbovou je souvislý pás keřů s nálety stromů.
Původní druhová skladba zimolezu, pámelníku, zlatice a kdoulovce je
překryta nálety černého bezu, šípku, hlohu, javorů, jabloní, třešní aj. Podél
cesty a schodiště mezi ulicemi Nad Turbovou a Nad Kavalírkou je stromořadí
lip, v prostoru mezi chodníkem a oplocením hřiště jsou rovněž nálety stromů
a keřů, původní podsadbu snad tvořil pámelník. Na ploše mezi hřištěm a ulicí
Nad Kavalírkou je souvislý porost stromů. Významnější dřeviny byly
zaměřeny a hodnoceny jako jednotlivé stromy, ostatní jako porost. Ve svahu
nad zatáčkou ulice Nad Kavalírkou je vysazeno stromořadí lip a javorů, svah
je porostlý podrostem náletů a keřů.
Průzkum byl proveden v září 2007 Ing. Šteflíčkem z firmy Florart,
podkladem bylo geodetické zaměření pozemku. Vzhledem k obtížné
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přístupnosti většiny stromů byly měřeny průměry kmenů. Ohodnocení je
provedeno dle metodiky AOPK programem Florart. Započítán je inflační
koeficient 1993-2006 1,905.
Náhradou bude na pozemku stavby vysazeno 35 stromů ve velikostní
kategorii min. 18-20 cm obvodu kmene, resp. výšky 250 cm (jehličnany), cca
200 ks keřů středně vzrůstných a cca 1750 keřů nízkých a plazivých.
Na pozemku byl proveden dendrologický průzkum a ohodnocení
zeleně. Zachovány budou stromy pol. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14,
15, 16, 23, 24, 31, 32, 50, 58, 60, 62, 69, 71, 74. Definitivní výběr
ponechaných stromů bude upřesněn v další fázi PD. Průzkum byl proveden i
na parcele č. 843, které se stavební činnost nedotkne. Odstraněny budou
části porostů 8 a 11 zasahující do parcely č. 842.
Po dobu stavby budou zachované dřeviny chráněny dle ČSN 83 9061
(18 920) Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů
a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména ochranou kmenů
bedněním, dále ochranou kořenového prostoru a ochranu prostoru koruny.
Po dokončení stavby se provede odborné ošetření a konzervace těchto
dřevin.
Metodika sadovnického hodnocení dřevin
Dendrologický průzkum a inventarizace dřevin byla provedena
rekognoskací v terénu koncem vegetačního období. Naměřené parametry
a kvalitativní hodnocení dřevin je uvedeno v tabulkových přehledech.
Umístění stromů a soliterních keřů, keřových skupin a náletových
porostů je vyznačeno na přiložené situaci (v příloze tohoto oznámení)
Pro sadovnické hodnocení dřevin byla aplikována metodika AOPK
programem Florart. Započítán byl inflační koeficient 1993-2006 1,905
1 bod:
dřeviny

odumřelé

dřeviny

přestárlé, odumírající dřeviny ve špatném zdravotním stavu
(nebezpečí nákazy ostatních dřevin nebo ohrožení bezpečnosti,
neboť dřevina hrozí zřícením)

dřeviny

tvarově a esteticky narušené bez předpokladu výrazných
vzhledových změn (vytvořením náhradní koruny)

Tyto dřeviny je nutné z porostů co nejrychleji odstranit.
2 body:
dřeviny

živé, avšak silně poškozené, s výrazně narušeným tvarem
koruny

dřeviny

vysoko vyvětvené bez předpokladu obnovení koruny

dřeviny

nemocné, přestárlé a postupně odumírající
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Takové dřeviny jsou určeny na dožití nebo k postupné likvidaci podle
harmonogramu přeměny porostů.
3 body:
dřeviny

mladé, dosud plně nerozvinuté, s perspektivou zařazení do
hodnotnějších kategorií 4 a 5

dřeviny

zdravé, avšak částečně tvarově narušené nebo vysoko
vyvětvené s předpokladem vytvoření náhradní koruny

dřeviny

u nichž je předpoklad dlouhé životnosti

Tyto dřeviny jsou plně podřízeny koncepčnímu záměru. Buď v porostu
zůstávají s cílem vytvořit kosterní hmotu nebo se likvidují v souladu s plánem
obnovy porostů.
4 body:
dřeviny

vzrostlé, charakteristického habitu, jen mírně tvarově narušené,
zavětvené alespoň na podchodnou výšku

dřeviny

zdravé nebo pouze minimálně narušené s předpokladem
dlouhého života a dalšího kvalitního vývoje

Takové dřeviny je nutno v maximální míře chránit. K likvidaci lze výjimečně
přistoupit pouze v případě, kdy při rekonstrukci území nelze zvolit alternativní
řešení.
5 bodů:
dřeviny

tvarově charakteristické, plně vyvinuté, zavětvené až k zemi,
výjimečně na úroveň podchodné výšky

dřeviny

absolutně zdravé, s vysokým estetickým účinkem, zpravidla
soliterně rostoucí na volných plochách

Tyto dřeviny musí zůstat zachovány prakticky v každém případě. Navržené
řešení území i koncepce obnovy porostů a parkových úprav musí být těmto
stromům podřízeno.
Z výsledků průzkumu vyplynulo, že v důsledku navrhované stavby
objektu bude nutno odstranit celkem 54 stromů a skupin stromů. Jejich
popis a ohodnocení je uvedeno v dendrologickém průzkumu v příloze tohoto
oznámení.
Vzhledem ke vzrůstu a počtu dřevin byla zjištěná hodnota značná: 4
188 034 Kč. Ve výsledném návrhu stavby budou zachovány dřeviny
nezasažené stavbou a terénními úpravami - položky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 31, 32, 50, 58, 60,.62, 69, 71, 74 Ostatní
dřeviny budou odstraněny. Z porostů 8 a 11 bude odstraněna část zasahující
do parcely č. 842. Hodnota zachovaných dřevin je 1 238 442 Kč +
poměrná část porostů 8 a 11 na pozemku 843.
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Navržené sadové úpravy jsou popsány v části D.I.7 Vliv na flóru a
ekosystémy.
Byliny
. Při opakovaném průzkumu na ploše budoucího DPS byly zjištěny
v lemu křovin a náletových dřevin při hranicích pozemku následující druhy:
Byliny: bojínek luční (Phleum pratense), heřmánkovec přímořský (Matricaria
maritima), jahodník obecný (Fragaria vesca), jetel luční (Trifolium pratense),
jetel plazivý (Trifolium repens), jetel pochybný (Trifolium dubium), jílek
vytrvalý (Lolium perenne), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel větší
(Plantago major), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kuklík městský (Geum
urbanum), lipnice roční (Poa annua), lipnice luční (Poa pratensis), merlík
zvrhlý (Chenopodium hybridum), měrnice černá (Ballota nigra), mochna
pětilístek (Potentilla reptans), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius),
pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), pýr plazivý (Agropyron repens), rdesno
ptačí (Polygonum aviculare), smetanka lékařská (Taraxacum officinale), srha
říznačka (Dactylis glomerata), svízel přítula (Galium aparine).
Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány žádné zvláště chráněné
druhy rostlin podle Přílohy II vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Dle názoru
zpracovatele dokumentace proto nebude nutno přijímat specifická opaření
k ochraně takových druhů nebo společenstev s jejich výskyty.

C.II.6 Fauna řešené lokality
Opakovaným orientačním průzkumem provedeným v různých denních
hodinách bylo zjištěno jen poměrně omezené druhové zastoupení živočichů,
zejména ptáků. Byly zjištěny většinou jen běžné druhy, vázané na otevřenou
krajinu či na blízkost sídel a zahrad.
Šetření bylo prováděno pomalou pochůzkou se zaznamenáváním
živých i mrtvých jedinců a jejich případných pobytových stop (např. okus či
oděr kmínků, stopy v půdě, díry, nory, hnízda ptáků, peří, trus). Sledovaly se
rovněž zvukové projevy, zejména ptačí zpěv.
Pokud byly zaznamenány zvláště chráněné druhy, jsou v textu
zvýrazněny podtržením a § (§§§ - kriticky ohrožený druh , §§ - silně ohrožený
druh, § - ohrožený druh ve smyslu Přílohy č. III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992
Sb.).
Dokladovány byly zejména následující druhy:
• savci – hraboš polní (Microtus arvalis), ježek západní (Erinaceus
europaeus), myš domácí (Mus musculus), předpoklad kuny skalní (Martes
foina).
• ptáci – holub městský (Columba livia domestica), kos černý (Turdus
merula), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), straka obecná (Pica pica),
sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus).
• plazi – výskyt ještěrky obecné (Lacerta agilis) - §§ není předpokládán,
nebyla nalezena ani nejsou pro ni vhodná stanoviska.
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• hmyz - s ohledem na dobu provádění průzkumu byly zjištěny některé
charakteristické, avšak běžné druhy vybraných skupin, např.
 brouci – páteříček sněhový (Cantharis fusca), páteříček žlutý
(Rhagonycha
fulva),
slunéčko
sedmitečné
(Coccinella
septempunctata).
 motýli – bělásek zelný (Pieris brassicae), okáč bojínkový
(Melanargia galathea), okáč zední (Lasiommata megera),
perleťovec nejmenší (Boloria dia).
 dvoukřídlí – bzučivka obecná (Calliphora vicina), masařka obecná
(Sarcophaga carnaria).
 blanokřídlí – mravenec sp. (Lasius sp.), včela medonosná (Apis
mellifera).
 rovnokřídlí – kobylka šedá (Platycleis grissea), saranče
suchobytná (Chorthippus longicornus).
 ploštice – ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus) a jiné skupiny.
• další bezobratlí - z pavouků slíďák tlustonohý (Alopecosa cuneata). Z plžů
hlemýžď zahradní (Helix pomatia) a páskovka keřová (Cepaea hortensis).
Pravidelně sekaná travnatá plocha ani nesouvislý obvodový křovinný a
stromový lem podél zájmové plochy nenabízí většině živočichů, zejména
např. ptactvu vhodné klidové, krytové ani potravní podmínky. To může
poskytnout v nejbližším okolí plocha vysoké zeleně mezi ulicemi Nad
Kavalírkou a Pod Kavalírkou
Biologickým průzkumem nebyly zaznamenány zvláště chráněné druhy
živočichů podle Přílohy III vyhl. MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Podle názoru
zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit žádná zvláštní opatření
k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však doporučujeme
zahájení stavebních prací mimo vegetační a hnízdní období, nejlépe od
podzimu do předjaří.
Chráněné druhy živočichů a rostlin
Ve sledovaném území nebyly zjištěny žádné rostlinné či živočišné
druhy, na které by se vztahovala ochrana dle § 48 zákona č.114/1992 Sb., o
ochraně přírody. Rovněž se v tomto území nevyskytuje žádný památný strom
(§46 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody).
C.II.7 Krajina
Širší okolí zájmového území je možno pokládat za urbanizovanou
zónu smíšenou zónu s významným podílem městských komunikací a obytné
zástavby.
Typické pro toto kdysi vzdálené předpolí Prahy byly hospodářské
usedlosti, konkrétně zde nejbližší usedlost Turbová, známá již ve středověku
založenými vinicemi, a Kavalírka, která později byla sídlem Ringhofferů.
Dalšími pak byly Popelka, Klamovka, Šalamounka, Božínka, Měchurka,
Šmukýřka, Cibulka aj.
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V nejbližším okolí směrem severním, tj. do údolí, tedy mezi ulicemi
Nad Kavalírkou a Pod Kavalírkou je plocha vysoké zeleně, kterou je možno
spíš než park charakterizovat jako vzrostlý, plně zkameněný listnatý les
s vtroušenými parkovými stromy na severně exponovaném svahu.
V nejbližších místech je od stavební plochy vzdálen přes komunikaci Nad
Kavalírkou asi 30 m.
Jak vyplývá z výše uvedených odstavců jsou v území nadprůměrně
zastoupeny zelené plochy.
C.II.8 Ekosystémy
Kostrou ÚSES jsou ekologicky stabilnější krajinné segmenty, plnící
funkci biocenter a biokoridorů. Biocentra slouží pro uchování regionálního
genofondu rostlinných i živočišných organismů, biokoridory zajišťují
komunikaci mezi nimi, a umožňují tak migraci a šíření společenstev do okolí s
cílem udržení rovnováhy.
Vlastní zájmové lokalita se nedotýká bezprostředně žádného z
prvků ÚSES.
Podrobnější popis jednotlivých prvků byl proveden v kapitole C.I.
C.II.9 Obyvatelstvo
Situování záměru ve vztahu k územně plánovací dokumentaci
Závazná část územního plánu byla vyhlášena vyhláškou hl. m. Prahy
č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru
hlavního města Prahy, schválenou usnesením rady Zastupitelstva hl. m.
Prahy č. 1156 ze dne 26.10.1999, s účinností od 1.1.2000.
Tato vyhláška stanovuje, mimo jiné, regulativy funkčního a
prostorového uspořádání území hl. m. Prahy, vyjádřené v hlavním výkresu
územního plánu uvedené v příloze č. 1.
Veřejně prospěšné stavby byly vymezeny v příloze č. 2, pořízené
změny ÚP SÚ hl. m. Prahy, jsou popsány v příloze č. 3 a zrušené části ÚP
SÚ hl. m. Prahy v příloze č. 4.
Vyhláška hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části
územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, byla měněna postupně po
dobu své platnosti následujícími obecně závaznými vyhláškami hl. m. Prahy:
č.10/2001 Sb. hl. m. Prahy,27/2001 Sb. hl. m. Prahy,21/2002 Sb. hl. m.
Prahy, 30/2002 Sb. hl. m. Prahy, 8/2003 Sb. hl. m. Prahy, 3/2004 Sb. hl. m.
Prahy, 7/2004 Sb. hl. m. Prahy, 6/2005 Sb. hl. m. Prahy, 17/2005 Sb. hl. m.
Prahy, 24/2005 Sb. hl. m. Prahy, 6/2006 Sb. hl. m. Prahy, 15/2006 Sb. hl. m.
Prahy
Ve smyslu § 188 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nahradil zákon č.
50/1976 Sb., jsou změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy po 1.
1. 2007 vydávány formou opatření obecné povahy, jehož obsah doplní,
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případně nahradí, příslušnou část vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m.
Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Změnou Z1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy schválenou usnesením č. 40/14
Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 14. 9. 2006 byla nahrazena příloha č. 1
(Regulativy funkčního využití a prostorového uspořádání území, Grafické
znázornění podmíněnosti staveb) a příloha č.2 (Seznam veřejně prospěšných
staveb), doplněny grafické části přílohy č. 5 (Záplavová území) dle členění
původního znění vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy.
Lokalita pro navrhovanou výstavbu Domu pro seniory se nachází
podle schváleného územního plánu města Prahy v území VV - veřejné
vybavení.
Území VV je v textu územního plánu v části „Regulativy funkčního
využití a prostorového uspořádání území“ definováno jako území pro
umístění monofunkčních staveb.
Plochy sloužící pro umístění zařízení a areálů veškerého
veřejného vybavení města tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro
zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města, záchranný bezpečnostní
systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení všeho
druhu.
Při umísťování veřejného vybavení na plochy VV musí být přednostně
zohledněny základní potřeby obytných celků z oblasti školství, zdravotnictví a
sociální péče s přihlédnutím k optimální dostupnosti zařízení.
Funkce související s vymezeným funkčním využitím a pro
uspokojování potřeb území vymezeného danou funkcí nelze umístit
v převažujícím podílu celkové kapacity.
Funkční využití
Školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež,
zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, hygienické stanice, zařízení
záchranného bezpečnostního systému, městské úřady, krematoria a obřadní
síně, vysokoškolská zařízení, ostatní veřejné vybavení všeho druhu.
Sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, kulturní zařízení,
kostely a modlitebny, služby (to vše související s vymezeným funkčním
využitím).
Služební byty a ubytovací zařízení, která jsou součástí zařízení
veřejného vybavení (to vše pro uspokojování potřeb území vymezeného
danou funkcí).
Navržený objekt Domu pro seniory je v souladu s Územním
plánem z hlediska funkčního využití území a jím stanovenými
zastavovacími podmínkami.
Vzájemné odstupy od sousedních objektů jsou v souladu s požadavky
Vyhlášky hl. města Prahy č.26/1999 Sb.HMP (OTPP)
Kulturní památky
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V lokalitě bezprostředně dotčené záměrem nejsou známa žádná
archeologická naleziště ani se zde nenacházejí žádné historické ani kulturní
památky. Nemovité památky zapsané ve státním seznamu v nejbližším okolí
záměru nemohou být uvažovaným záměrem nijak ovlivněny.
Obyvatelstvo
Záměr je situován do městské části Prahy 5 - Košíř.
Katastrální výměra Košíř je 3,23 km², počet obyvatel 14 516
(16. 10. 2006). Hustota zalidnění činí 4 494 obyv./ km²
Košíře se nacházejí se v údolí Motolského potoka mezi Smíchovem a
Motolem. Jsou součástí městské části i městského obvodu Praha 5. V letech
1896–1921 byly městem. V roce 1922 se staly součástí Velké Prahy.
V údolí, podél Motolského potoka se nacházejí několikapatrové
činžovní domy z meziválečného období, i některé z 50. let. Na svazích jsou
vily, v některých se nacházejí i zahraniční velvyslanectví. Středem celých
Košíř vedou dvě tepny silniční dopravy - ulice Plzeňská a Vrchlického. Košíře
jsou spíše tranzitní oblastí - přes tuto čtvrť jezdí lidé z Řep do centra a z
Jihozápadního města na Strahov.
V okolí dané lokality se vyskytuje obytná zástavba po obou stranách
ulice Nad Turbovou.
C.II.10

Jiné charakteristiky

S ohledem na druh a umístění stavby je rozhodující charakteristikou
daného území hluk způsobovaný zejména silniční a tramvajovou dopravou
vedenou po komunikaci Plzeňská.
Cílem krátkodobého měření bylo především stanovení hladiny hluku z
dopravy na blízké ulici Nad Kavalírkou, za účelem získání korekce na
„doladění“ výpočtového modelu. Měřící mikrofony byly situovány
v referenčních vzdálenostech od komunikace. Měřící bod č. 1 byl instalován
před domem ul. Nad Kavalírkou (Nad Turbovou) č. 30/729 ve vzdálenosti 5 m
od osy komunikace ve výšce 1,5 m nad chodníkem, měřící bod č. 2 byl
situován přibližně uprostřed stávajícího školního hřiště (v místě
navrhovaného objektu) ve vzdálenosti cca 31 m od osy komunikace ve výšce
4 m nad zatravněnou plochou hřiště. Situování obou měřících bodů je patrné
z měřícího schématu uvedeného v příloze.
Naměřené hodnoty LAeq,T jsou prezentovány v následujících tabulkách :
Měřící bod č. 1
Čas měření

Zdroj hluku

Hladina zvuku
dB (A)

11.00 – 12.00

ulice Nad Kavalírkou (Nad Turbovou)

59,5

Měřící bod č. 2
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Čas měření

Zdroj hluku

Hladina zvuku
dB (A)

11.00 – 12.00

ulice Nad Kavalírkou (Nad Turbovou)

52,5

Stávající hlukové poměry u navrhovaného objektu i u stávajících
obytných objektů byly posouzeny na základě modelového výpočtu hluku
z dopravy po veřejných komunikacích.
Z provedených výpočtů v denní době je zřejmé, že je požadovaná
limitní hodnota splněna pouze u bočních fasád navrhovaného domu seniorů a
na jihovýchodní fasádě objektu gymnázia. V ostatních případech je
požadovaná limitní hodnota LAeq,T = 55 dB(A) překročena o 0,3 až 7,7
dB(A).
V noční době je požadovaná limitní hodnota splněna pouze u bočních
fasád navrhovaného domu seniorů. V ostatních případech je požadovaná
limitní hodnota LAeq,T = 45 dB(A) překročena o 0,4 až 8,8 dB(A).
Na základě provedeného vyhodnocení je zřejmé, že požadovaný limit
ve venkovním chráněném prostoru staveb o hodnotě 55 dB(A) v denní a 45
dB(A) v noční době nelze prakticky splnit ani v tak klidné lokalitě jakou je
ulice Nad Kavalírkou (Nad Turbovou).
Realizace záměru výstavby domu pro seniory tuto situaci
prakticky neovlivní.

C.III. CELKOVÉ
ZHODNOCENÍ
KVALITY
ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO
ZATÍŽENÍ
Realizace záměru je situována do území, které podle územního plánu
odpovídá posuzované aktivitě. Kvalita životního prostředí odpovídá
funkčnímu využití území. Volba tohoto území pro stanovené funkční využití
odpovídá jeho charakteru, to znamená, že se nejedná o území přírodovědně
cenné, respektive krajinářsky zajímavé.
Obytná zástavba je v blízkosti dané lokality soustředěna do ulice Nad
Turbovou.
Podrobný popis jednotlivých složek životního prostředí byl proveden
v předchozím textu, v kapitolách C.I a C.II.
Z obsahu jednotlivých kapitol vyplývá, že dané území je zatíženo
hlukem a zplodinami z automobilové dopravy, hlukově se rovněž projevuje
automobilová a tramvajová doprava na Plzeňské ulici.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny lze konstatovat, že vlastní lokalita
– pozemek pro navrhovanou zástavbu - je v současné době porostlá zelení
včetně stromů a keřů, z nichž část bude muset být odstraněna.
Z dendrologického posouzení vyplývá, že se nejedná o žádný
z chráněných druhů dřevin, jejichž pokácení by způsobilo nevratné škody
přírodě.
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Tato zeleň nebude výstavbou jakkoliv dotčena nebo poškozena.
Po dokončení stavebních prací na navrhovaném objektu lze očekávat
zvýšení estetických kvalit daného území v důsledku ukončení zástavby dané
lokality a dokončení sadových úprav.
Předložený záměr by svými dopady do jednotlivých složek životního
prostředí neměl výrazněji ovlivnit stávající parametry životního prostředí
v daném území.
Vzhledem ke skutečnosti, že v širším okolí navrhovaného pozemku pro
výstavbu Domu pro seniory nachází rozsáhlé plochy zeleně, lze dané území
charakterizovat jako území s únosným zatížením, vhodné pro výstavbu
tohoto typu stavby.
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ČÁST D.

KOMPLEXNÍ POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODHAD JEJICH
VÝZNAMNOSTI

DI.

CHARAKTERISTIKA
PŘEDPOKLÁDANÝCH
VLIVŮ
ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

HLAVNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY:
Kapitola

Předmět hodnocení

Kategorie
významnosti
I.

II.

III.

D.I.1.

Vlivy na obyvatelstvo

x

D.I.2.

Vlivy na ovzduší a klima

x

D.I.3.

Vliv na hlukovou situaci

x

D.I.4.

Vliv na povrchové a podzemní vody

x

D.I.5.

Vliv na půdu

x

D.I.6.

Vliv na horninové prostředí a nerostné
zdroje

x

D.I.7.

Vliv na floru a faunu

x

D.I.7.

Vliv na ekosystémy

x

D.I.8.

Vliv na krajinu

x

D.I.9.

Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

x

Vysvětlivky:
I. - složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost
II. - složka běžného významu, aplikace standardních postupů
III. - složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení
Složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií podle
charakteru záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn, a podle stavu
životního prostředí v okolí realizace záměru. Tabulka byla vyplněna po
podrobném studiu dané problematiky.
Žádný z vlivů nebyl zařazen do první ani druhé kategorie významnosti,
záměrem investora je výstavba Domu pro seniory s podzemními garážemi,
kancelářemi a se širokým spektrem služeb pro ubytované – nelze tedy
předpokládat negativní ovlivnění složek životního prostředí nad míru danou
platnými předpisy. Nový dům pro seniory svým architektonickým řešením
vytvoří zajímavou dominantu území.
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Rovněž navržené sadové úpravy, výsadba nových dřevin povede ke
zlepšení estetického výrazu dané lokality.
Záměr je situován do území určeného územním plánem VV – veřejné
vybavení - a tuto funkci plní výstavbou domu pro seniory, které je z hlediska
funkčního využití území v souladu s platným územním plánem.
Záměr má pouze minimální vlivy na ovzduší (emise z vytápění a
z dopravy osobních automobilů), ostatní složky životního prostředí nebudou
záměrem prakticky vůbec dotčeny.
Dům pro seniory nebude zdrojem technologických odpadních vod,
nepředstavuje zásah do půdy ani do chráněné zeleně, neovlivní
významnějším způsobem floru ani faunu ve svém okolí ani nebude mít
negativní vliv na krajinný ráz – vytvoří nenásilnou formou architektoniky
zajímavý
objekt
na
pozemku
určeném
k zástavbě
v souladu
s architektonickým řešením celé lokality.

D.I.1.

VLIVY NA OBYVATELSTVO
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Výstavba – znečištění ovzduší a hluk
Z hlediska výstavby posuzovaného objektu je důležitým faktorem
skutečnost, že stavba je prováděna v nezastavěném místě s možností
přímého vjezdu na staveniště z ulice Nad Kavalírkou.
Vlastní výstavba objektu bude představovat po časově omezenou
dobu cca 1,5 roku zvýšenou zátěž okolí hlukem a prachem, jakož i
zplodinami z provozu stavebních strojů a související nákladní dopravy.
Nejexponovanější fází výstavby budou zemní práce, které znamenají nejprve
skrývku humozní vrstvy a následně vytěžení a odvoz přebytečné zeminy
z prakticky celé plochy pozemku (s výjimkou jižní části, kde bude vytvořeno
parkoviště). Objekt bude mít 2 podzemní podlaží – zeminu tohoto objemu je
třeba ze staveniště odvézt. Trasy staveništní dopravy určené v projektu ke
stavebnímu povolení a schválené Úřadem MČ Praha 5 bude dodavatel
stavby vzešlý z výběrového řízení respektovat. Každopádně lze jednoznačně
konstatovat, že odvoz zeminy bude realizován na skládky situované
v okrajových částech města, takže nákladní doprava bude vedena po ulici
Nad Kavalírkou směrem do ulice Musílkova.
Stavební a zemní práce při výstavbě budou probíhat na omezeném
pozemku a nejsou takového rozsahu, aby při moderním způsobu vedení
prací a použití technicky vyspělých stavebních mechanizmů představovaly
významný faktor zhoršení pohody obyvatel nejbližších domů, které jsou
situovány v ulici Nad Turbovou v těsné blízkosti staveniště.
Každá stavba je nepochybně do určité míry rušícím prvkem, ale jedná
se o dočasná omezení, jejichž negativní vlivy je možno vhodným způsobem
minimalizovat.
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Případnou sekundární prašnost při zemních pracích lze technicky
eliminovat. Pro minimalizaci negativních vlivů jsou formulována následující
doporučení:
• dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek
především v průběhu zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů
a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; v
případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude
prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
• celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních
hodinách a ve dnech pracovního klidu. Stavební práce musí být prováděny
převážně v pracovních dnech v denní době od 7,00 do 21,00 hodin tak,
aby byly splněny hlukové limity stanovené pro hluk z výstavby nařízením
vlády č.148/2006 Sb. Na stavbě musí být používány stavební mechanizmy
a další zařízení splňující platné limity.

Provoz domu pro seniory
Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k
ohrožení zdraví obyvatelstva mohou projevit v následujících oblastech:
•

hluk

•

znečištění ovzduší

•

zastínění okolních objektů

Hluk
Posuzovaný záměr bude představovat zvýšení dopravy osobních
automobilů obyvatel domu a jeho návštěvníků a nákladních automobilů
zásobování.
Vjezd do podzemních garáží bude řešen z ulice Nad Kavalírkou, po
které bude vedena převážná část vyvolané dopravy. Pouze 8 parkovacích
míst pro návštěvníky bude zřízeno před hlavním vstupem do objektu.
Stávající dopravní zatížení lokality není sice příliš významné, přesto
jsou v této lokalitě překračovány hladiny hluku z dopravy po veřejných
komunikacích. Na základě provedeného vyhodnocení je zřejmé, že
požadovaný limit ve venkovním chráněném prostoru staveb o hodnotě 55
dB(A) v denní a 45 dB(A) v noční době nelze prakticky splnit ani v tak klidné
lokalitě, jakou jsou ulice Nad Kavalírkou a Nad Turbovou.
V případě domu pro seniory se bude jednat převážně o nárůst vozidel
osobní dopravy.
Z vypočtených hodnot denní době vyplývá, že nárůst ekvivalentní
hladiny akustického tlaku oproti stávajícím hodnotám je nevýznamný
neboť činí 0,1 až 0,3 dB(A). K významnějšímu nárůstu dochází pouze na
jihozápadní fasádě navrhovaného domu seniorů, a to max. o 1,3 dB(A).
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Nárůst ekvivalentní hladiny hluku v noční době oproti stávajícím
hodnotám je též nevýznamný, neboť se pohybuje v rozmezí 0,2 až 0,3 dB(A).
Nárůst hluku z dopravy bude tedy minimální a u okolní obytné
zástavby se projeví pouze minimálně, což bylo doloženo i výpočty akustické
studie.
Emise do ovzduší
Objekt bude vytápěn plynovou kotelnou. Dalšími zdroji plynných emisí
budou automobily ubytovaných klientů, návštěvníků a automobilů
zásobování.
Vzhledem ke stávajícímu dopravnímu zatížení území a skutečnosti, že
objekt domu pro seniory vyvolává zejména osobní dopravu, bude nárůst
emisí z dopravy minimální a u okolní obytné zástavby se projeví pouze
nepatrnými přírůstky, což bylo doloženo i výpočty akustické a rozptylové
studie.
Oslunění a denní osvětlení okolních objektů
V rámci přípravy podkladů pro toto oznámení a pro projekt
k územnímu řízení byl zpracován posudek oslunění a denního osvětlení
okolních objektů. Posudek zpracoval Ing. Jitka Ondráčková. Zde jsou
uvedeny výsledky a závěry tohoto posudku.
Požadavky na proslunění bytů stanovuje norma ČSN 73 4301 Obytné
budovy, podle které musí být všechny byty prosluněny
Prosluněny musí být všechny byty a ty pobytové místnosti, které to
svým charakterem a způsobem využití vyžadují. Přitom musí být zajištěna
zraková pohoda, zejména ochrana před oslněním a ochrana před nadměrnou
tepelnou zátěží.
Byt je prosluněn, je-li součet podlahových ploch jeho prosluněných
obytných místností roven nejméně jedné třetině součtu podlahových ploch
všech jeho obytných místností. Při posuzování proslunění se vychází
z normových hodnot.
Na jih od řešeného pozemku je v ulici Nad Turbovou zástavba
solitérních rodinných domů, resp.rodinných dvojdomů. Nejmenší vzdálenost
fasád domů od fasády navrhovaného DPS je 40 m. Jedná se o tři
dvoupodlažní domy s podkrovím: č.p.729 (č.kat.854), č.p.730 (č.kat.851) a
č.p.1115 (č.kat.847/3)
Směrem severozápadním je komplex gymnázia Nad Kavalírkou.
Okolní stávající zástavba nebude z hlediska požadavku ČSN 73 4301
na proslunění ovlivněna.
Všechny navržené byty DPS mají podle ČSN 73 4301 vyhovující
proslunění. Tj. osluněné místnosti mají plochu zajímající více než třetinu
celkové obytné plochy bytů. Současně je plocha oken, které jsou osluněny,
minimálně desetinou půdorysné plochy příslušné místnosti.
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Denní osvětlení
Podle ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov se posuzuje vliv stavby
na denní osvětlení.
Všechny obytné místnosti navrhovaného DpS budou mít vyhovující
denní osvětlení. Nebytové pobytové místnosti budou posouzeny v dalším
stupni projektu po upřesnění dispozic.
Úroveň denního osvětlení sousedních obytných domů pro všechny
potenciálně ovlivněné obytné místnosti v sousedních domech za stávajícího
stavu s velkou rezervou splňuje požadavky ČSN 73 0580-2.
Realizací předloženého projektu dojde k částečnému snížení úrovně
denního osvětlení posuzovaných místností, ale to i poté zůstane v souladu
s normovými požadavky.
Závěr
Závěrem lze konstatovat, že výstavba objektu DPS v prostoru
staveniště není v rozporu s požadavky na denní osvětlení a proslunění
budov stanovenými ČSN 73 0580-1, ČSN 73 0580-2, a ČSN 73 4301.
Závěr ve vztahu k vlivům na obyvatelstvo
Je možné jednoznačně konstatovat, že nelze předpokládat žádný
nárůst rizika chronických zdravotních účinků způsobených zvýšením emisí a
hluku ani zhoršením oslunění a denního osvětlení v důsledku realizace
posuzovaného záměru.
Provoz předkládaného záměru nepředstavuje významné riziko pro
lidské zdraví. Z hlediska vyhodnocení stávajícího a očekávaného stavu
v zásadě nedojde k prokazatelnějším změnám z hlediska zdravotních rizik.
Na základě podkladů dostupných v době vypracování oznámení při
respektování navržených opatření lze hodnotit vliv domu pro seniory na
okolní životní prostředí jako málo významný.
Zdravotní rizika pro obyvatele nejbližších obytných domů jsou
prakticky nulová.
Vlivy provozu domu na životní prostředí a obyvatelstvo prokazatelně
nepřekračují platné limity, záměr nepředstavuje ohrožení zdraví obyvatel
okolních domů.
Kvalita životního prostředí se v důsledku výstavby domu pro seniory
prakticky nezmění, v důsledku výstavby nového objektu včetně sadových
úprav okolí spojených s výsadbou zeleně a její kvalitní údržbou lze očekávat
zlepšení stavu životního prostředí v dané lokalitě.
Faktory pohody obyvatel nebudou záměrem investora nikterak
ovlivněny (s výjimkou časově omezeného období výstavby).
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D.I.2.

VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA

Zdroje emisí z vytápění objektu a obslužné dopravy domu pro seniory
jsou popsány v kapitole B.III.1.
Objekt obsahuje plynovou kotelnu, která je zdrojem plynných emisí.
Emise produkované při jízdě automobilů byly spočteny programem
MEFA 2002, viz kapitola B.III.1, s připočtením emisí ze studených startů.
Výsledky výpočtů rozptylové studie, která je celá uvedena v příloze
tohoto oznámení, jsou zrekapitulovány v následujícím textu. Studii zpracoval
jako autorizovaná osoba Ing. Miloš Pulkrábek – firma Air Pollution Service –
v 10/2007.
Hodnocení rozptylovou studií vychází z výpočtů znečištění ovzduší
stávajícími i nově vzniklými zdroji metodikami uvedenými v oddílu Metodiky
výpočtů. Je provedeno pro zásadní škodliviny z vytápění zemním plynem a z
dopravy. Hodnocení je provedeno pro oxid dusičitý NO2 (vzniká postupně
z oxidů dusíku NOx) . Dále jsou uvedeny imisní příspěvky CO a benzenu.
Přehled referenčních bodů je v rozptylové studii v příloze tohoto
oznámení.
Referenční body
Referenční body byly zvoleny po předběžném výpočtu v síti tak, aby
vystihly místa v okolí posuzovaného zdroje s největším imisním příspěvkem
od DpS, v místech vyžadujících hygienickou ochranu. Příspěvky od vyvolané
dopravy jsou nejvyšší v přízemní vrstvě, od vytápění a větrání garáží v ose
vlečky. Proto byly body voleny na horních hranách budov, výsledné hodnoty
jsou však uvedeny pro nejvyšší koncentrace na fasádě objektu dosažené.
Bod č. název bodu č. pozemku

x [m]

y [m]

z [m n.m.]

1

gymnázium 692

106

166

290,4

2

RD U Vojanky 1039

259

220

252,1

3

RD Nad Kavalírkou 1037/4

200

90

278,8

4

RD Nad Kavalírkou 854

172

86

281,6

5

RD Nad Kavalírkou 846/2

102

75

287,7

6

RD Nad Kuliškou 857

165

11

295,8

7

BD Nad Turbovou 689/13

38

91

287,5

V tabulce značí:
x ...vodorovná vzd. r bodu od počátku směrem V
y ...vodorovná vzd. r. bodu od počátku směrem S
z ...výška referenčního bodu m n.m.
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Počátek systému byl položen do středu křížení ulic Nad Turbovou a Na
Šmukýřce.
Zdroje emisí
Kotelna
Zdrojem tepla pro řešený objekt bude centrální plynová kotelna
osazená v samostatné místnosti ve 1.PP objektu. V kotelně budou osazeny
tři kotle s atmosférickým hořákem, každý o výkonu 306 kW. Celkový výkon
kotelny bude 918 kW. Jsou navrženy kotle DeDietrich DTG 320-18 EcoNox.
Jedná se o plynové kotle s nízkými emisemi NOx. Výrobce zaručuje měrné
emise do 70 mg/kWh. V kotlích bude spalován zemní plyn.
Odtah
spalin bude zajištěn pro každý kotel samostatným
kouřovodem a komínovým průduchem nad střechu objektu.
Max. spotřeba zemního plynu bude 105
248000 m3/rok.

m3/hod, roční spotřeba

Uvedený zdroj lze charakterizovat takto:
palivo
zemní plyn
celkový výkon
918
kW
typ kotlů
DeDietrich DTG 320-18 EcoNox
tepelná vydatnost spalin
70
kW
emise NOx *)
<70 mg/kWh
hmotnostní tok NOx
0,0179 g/s
hmotnostní tok CO
0,0089 g/s
výška komína nad vztažnou rovinou 272,80 m.n.m.
22,0 m
*) dle zaručovaných hodnot výrobcem

Přehled emisí oxidů dusíku a oxidu uhelnatého z vytápění
následující tabulce:

je uveden v

Přehled emisí z vytápění
Kotelna
CELKEM

výkon

emise NOx*)

emise CO*)

kW

g/s

kg/r

g/s

kg/r

918

0,0179

152

0,0089

76

*) dle zaručovaných hodnot výrobcem.
Emise oxidu siřičitého závisí na aktuálním obsahu síry ve spalovaném
zemním plynu. Jeho emise budou však v průměru cca 40 krát nižší než
uvedené (nízké) emise NOx. Proto jsou u spalování zemního plynu
nevýznamné. Obdobně jsou zanedbatelné emise pevných látek.
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Garáže
V objektu budou podzemní garáže ve kterých bude 122 stání. Dalších
8 stání pro návštěvníky bude na povrchu, na jižní straně objektu. Garáže
budou odvětrány nad střechu objektu. Předpokládaná frekvence pohybů
parkujících vozidel činí 61 příjezdů/odjezdů za den, t.j. 122 pohybů za den.
Na venkovním parkovišti 16 příjezdů/odjezdů, t.j. 32 jízd za den. Ve špičkové
hodině se uvažuje s 15 % denní frekvence Před zaparkování a před
výjezdem se uvažuje s chodem motoru 20 s.

Přehled emisí z garáží a venkovního parkoviště
zdroj
/počet
stání

počet
jízd/24
h

G/ 122
P/ 8

emise NOx

emise CO

emise benzen

g/s

kg/r

g/s

kg/r

g/s

kg/r

122

0,00057

5,0

0,00217

19,0

0,00003

0,26

32

0,00016

0,7

0,00061

2,7

0,00001

0,04

Výsledky výpočtu rozptylové studie
Z hlediska znečištění ovzduší z vytápění zemním plynem je
rozhodující oxid dusičitý, u kterého poměr emisí a imisních limitů je nejvyšší
číslo. Proto také pro něj byly provedeny výpočty. Jsou-li splněny imisní limity
pro NO2 budou s velkou rezervou splněny limity i pro ostatní škodliviny.
V následující tabulce jsou uvedeny maximální imisní příspěvky
(hodinová maxima) a příspěvek k průměrné roční koncentraci NO2 v
referenčních bodech a dále maximální imisní příspěvky CO (osmihodinový
průměr) a příspěvek k průměrné roční koncentraci benzenu (počítány jsou
imisní charakteristiky, které mají imisní limit).
Max. krátkodobé (půlhodinové imisní příspěvky NO2, (osmihodinové)
CO a příspěvky k průměrné roční koncentraci NO2 a benzenu [µg/m3]
Bod
č.

název bodu č. pozemku

NO2
ΔKmax1h

NO2
ΔKr

CO
ΔKmax8h

benzen
ΔKr

1

gymnázium 692

0,355

0,0090

1,05

0,00002

2

RD U Vojanky 1039

0,014

0,0005

0,27

0,00002

3

RD
Nad
1037/4

0,028

0,0015

0,63

0,00003

4

RD Nad Kavalírkou 854

0,038

0,0013

0,70

0,00003

5

RD Nad Kavalírkou 846/2

0,166

0,0045

0,38

0,00002

6

RD Nad Kuliškou 857

0,329

0,0105

0,22

0,00001

7

BD Nad Turbovou 689/13

0,103

0,0029

0,16

0,00002
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Znečištění ovzduší při výstavbě
Rozsah a vybavení zařízení staveniště bude řešeno na podkladě
určení konkrétního dodavatele stavby. Ze stavby bude odvážen materiál
z provedené úpravy terénu. Hlavní položkou bude skrývkový materiál.
Materiál dopravovaný na stavbu budou tvořit cihly, betony, ostatní stavební
materiál, materiál na výstavbu inženýrských sítí a zásypový materiál,
konstrukce chodníků a vozovek.
Stanovení stavebních postupů bude předmětem POV v dalším stupni
projektové dokumentace.
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.
Volné plochy v prostoru staveniště budou využity jako manipulační a
skladovací plochy pro předzásobení materiálem. Na staveništi nebude
vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních
výroben. staveniště, ve kterých budou šatny pracovníků stavby, základní
hygienické zařízení, kanceláře dodavatele stavby, investora. Objekt ZS buňkoviště bude napojen na elektrickou energii, vodu a kanalizaci.
Vytěžená zemina z výkopu stavebních jam a výkopu pro základové
konstrukce bude odvážena na řízenou skládku.
Příjezd staveništní dopravy k vjezdu na staveniště je z ulice Nad
Kavalírkou. Veškerá staveništní doprava bude směřována na ulici Musílkovu
a dále na Plzeňskou. Trasa pro příjezd na staveniště bude opačná.
Na staveništi - u výjezdu ze staveniště bude zpevněná plocha výjezdu
využita jako plocha pro mechanické dočištění vozidel vyjíždějících ze stavby.
Zhotovitel stavby zajistí techniku (kropící vůz a vozidlo s kartáči na čištění
komunikací), která v případě potřeby bude odstraňovat nečistoty z veřejných
komunikací a skrápět vnitrostaveništní komunikace.
Pro výpočet předpokládaného imisního přitížení výstavbou se
vycházelo z intenzity prací a doby jejich trvání na základě již realizovaných
staveb obdobného rozsahu.
Z hlediska znečištění ovzduší lze stavbu rozdělit na tyto etapy:
• Zemní práce
• Zakládání stavby
• Hrubá stavba
• Další stavební činnost
Doba výstavby se předpokládá 24 měsíců.
Doba výstavby hrubé stavby bude cca 12 měsíců. Po tuto dobu se
předpokládá pohyb vozidel přemisťující zeminu a stavební hmoty v intenzitě 3
TN za hodinu a 30 TN za den. To představuje přitížení příjezdových
komunikací o 6 jízd TN/hod a 60 TN/24h. Na staveništi pak s provozem
zařízení odpovídající 1 TN. Posledních 12 měsíců výstavby bude z hlediska
dopravy velmi nevyvážené. Bude se jednat o nárazové transporty zařízení
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pro montáž a kompletaci stavby. Emisní zatížení bude (kromě období
zemních prací ) bude minimální, zvláště v dokončovací fázi – většina
montáží bude probíhat v uzavřené stavbě.
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. Pro výpočet znečištění
ovzduší při výstavbě se vycházelo z těchto předpokladů:
Předpokládá (pro výpočet znečištění ovzduší – vychází z obdobných
staveb – skutečné nasazení bude záviset na dodavateli) že na stavbě budou
průběžně použita tato zařízení:
Použitá zařízení na stavbě (předpoklad pro výpočet znečištění ovzduší)
Název stroje
Nákladní automobil těžký (např.Tatra 815)
Lehký nákladní automobil (Avia)
Bagr (Caterpillar 320 L)
čerpadlo betonové směsi
bourací a vrtací kladivo
vrtačky
svářečky
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 1,1 µg/m3 NO2,
příspěvek k průměrné roční koncentraci bude menší než 0,006 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. Ty sice nebudou
prakticky navyšovány provozem objektu jeho dokončení (primární imise
tuhých znečišťujících látek TZL z dopravy jsou velmi malé a sekundární
z nových udržovaných bezprašných vozovek také). V období výstavby je
však emise TZL charakterizovaných frakcí PM10 významná. Emisní
faktory umožňují však vypočíst imisní příspěvky však pouze z primárních
zdrojů. Ty se (dle emisních faktorů MEFA) budou pohybovat z této stavby
v max. krátkodobých hodnotách do 0,06 µg/m3, příspěvek k průměrné roční
koncentraci bude menší než 0,01 µg/m3. U TZL však významnou roli hraje
sekundární znečištění.
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Sekundární znečištění ovzduší
Sekundární znečištění ovzduší vzniká vznosem znečišťujících látek již
usazených z dotčených ploch, včetně komunikací. Jedná se hlavně o pevné
částice – prach. Plynné sorbované složky se uvolňují do ovzduší (při poklesu
koncentrace v ovzduší) v zanedbatelné míře. Množství emitovaného prachu
závisí na množství uvolňovatelné (nikoli pevně vázané složky) na ploše, na
velikostním složení usazeného prachu, na jeho soudržnosti a vlhkosti a na
rychlosti větru. Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 %
velikost emisí z usazeného prachu na skládkách se blíží téměř nule. Imisní
koncentrace pak dále závisí na odlehlosti posuzovaného místa od zdroje,
rychlosti větru a rozptylových podmínkách. Nejvyšších koncentrací
sekundární prašnosti se tak dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad
15 m/s. Tyto stavy lze v místě výstavby očekávat cca po dobu 0,12 % doby
trvání v roce a to pouze při západním směru větru.
Stanovení předpokládané imisní zátěže ze sekundárního prachu
výpočtem má v sobě řadu úskalí a jeho vypovídací hodnota je vyšší pouze u
speciálních případů (plošné skládky sypkých materiálů, vyschlá kalová pole,
skládky popílku apod.). U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů
takový, že výpočtové stanovení má znehodnocující chyby. Pro stanovení
emisní vydatnosti stavby tak lze s jistými omezeními využít výsledky měření
v okolí prováděných staveb v rámci výstavby stanic metra (která byla
prováděna ve větším počtu). Ta samozřejmě hodnotí sekundární i primární
znečištění jako celek (zde primární zejména z rozpojování a přemisťování
sypkých hmot) a proto výpočet na jejich základě provedený hodnotí
primární a sekundární znečištění jako celek. V další tabulce jsou uvedeny
vypočtené hodnoty imisního přitížení prachem PM10, ve vybraných
referenčních bodech. Tyto hodnoty (stejně jako přitížení oxidy dusíku) platí
pro 1. rok výstavby. Ve 2. roce budou imisní příspěvky z provozu stavby
podstatně menší.
Imisní příspěvek výstavby nadstavby k 24 hodinové koncentraci a
průměrné roční koncentraci PM10 [μg/m3]
Bod
č.

Název bodu č. poz.

ΔKmax24h

Δ Kr

PM10

PM10

1

gymnázium 692

1,25

0,10

2

RD U Vojanky 1039

0,65

0,08

3

RD Nad Kavalírkou 1037/4

1,22

0,20

4

RD Nad Kavalírkou 854

1,26

0,21

5

RD Nad Kavalírkou 846/2

1,03

0,09

6

RD Nad Kuliškou 857

0,58

0,06

7

BD Nad Turbovou 689/13

0,69

0,07

Přes malou vypovídací hodnotu vypočtených hodnot v tabulce, je třeba
konstatovat, že stavební práce prováděné v období velkého sucha jsou
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významným zdrojem prašnosti. Proto je třeba vznik prašnosti snižovat na
nejmenší možnou míru. K omezení vzniku prachové zátěže (sekundární i
primární při vlastní činnosti rozpojování a přemisťování tuhých hmot) je proto
třeba zajistit:
•
•
•
•
•

v místech rozpojování materiálu pracovat pouze s vlhkým materiálem,
t.zn. je zkrápět, předem vlhčit, využívat operativně k činnostem
produkujícím prašnost vlhká období
zajistit očistu všech mechanizmů při odjíždění z upravované plochy
(místa očisty jsou navržena)
zajistit pravidelný mokrý úklid dotčených příjezdových komunikací. Ten
neřešit pouze splachem, nýbrž i sběrem
všechna opatření prováděná k omezení prašnosti zařadit do
provozních předpisů a zajistit prokazatelné seznámení pracovníků
s těmito opatřeními
při výběru prováděcí firmy sledovat také v nabídce hledisko ohledu na
vliv na životní prostředí

Shrnutí výsledků
•

objekt Dům pro Seniory v Praze 5 – Košířích je navrhován do území,
ve kterém nejsou překračovány imisní limity

•
•

pro objekt DpS jsou navrženy kotle s nízkými emisemi oxidů dusíku
maximální krátkodobý imisní příspěvek kriteriálního NO2 bude 0,18 %
krátkodobého imisního limitu a 0,03 % limitu ročního

•

tyto relativně příznivé výsledky jsou dány tím, že komíny kotelny jsou
vyvedeny do dostatečné výšky, měrné emise navržených kotlů jsou
malé a velmi malá je i vyvolaná doprava (malý pohyb vozidel seniorů)

•

v období výstavby bude imisní přitížení oxidem dusičitým NO2 velmi
malé a na kvalitě ovzduší v okolí se prakticky neprojeví

•

významnější bude zátěž prachem – suspendovanými částicemi PM10.
Ta bude záviset zejména na způsobu práce a dodržování
předepsaných postupů k omezování prašnosti

Význačný zápach
Výstavba ani provoz domu pro seniory nebudou zdrojem zápachu.
Jiné vlivy
Jiné vlivy stavby na ovzduší nejsou známy. Stavba nebude mít žádný
vliv na klima daného území.
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D.I.3.

VLIV NA HLUKOVOU SITUACI A EVENTUELNÍ DALŠÍ
FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY

Hluk, vibrace
Současná hluková situace dané lokalitě je dána především hlukem
z automobilové a tramvajové dopravy. Tato situace byla podrobně popsána
v kapitole C.II.10.
Dopravní zdroje hluku
Dopravní zdroje hluku z dopravní obslužnosti domu pro seniory a
stacionární zdroje hluku byly vyhodnoceny akustickou studií. Akustická studie
je v příloze tohoto oznámení.
Na základě dopravních tras a předpokládaných počtů vozidel
zajíždějících do areálu byly sestaveny tabulky, které odpovídají hodnotám
uvedeným v kapitole B. tohoto oznámení. Z těchto dat byly vypočteny
příspěvky nového areálu ke stávající hlukové situaci v dané lokalitě a byly
porovnány s hlukovým pozadím zjištěným měřením.
Rekapitulace: celkový počet jízd do garáží a na parkoviště domu pro
seniory
Počet vozidel/den
Počet jízd/den
Druh vozidel
osobní automobily – podzemní
garáže vjezd/výjezd z ulice Nad
Kavalírkou
osobní + nákladní automobily
venkovní parkoviště z ulice
Nad Turbovou
Celkem

61

122

18 (2NA)

36(4NA)

79

158

Příjezdy a odjezdy z podzemních garáží navrhovaného objektu.
Navrženo je celkem 122 parkovacích míst v podzemních garážích a 8
parkovacích stání pro návštěvníky. Předpokládaná frekvence pohybů
parkujících vozidel činí 61 příjezdů/odjezdů do podzemních garáží, tj. 122
pohybů za den, 16 příjezdů/odjezdů na venkovní parkoviště, tj. 32 pohybů za
den a 2 příjezdy/odjezdy zásobovacích vozidel, tj. 4 pohyby za den. Vozidla
budou přijíždět/odjíždět ul. Nad Kavalírkou, cca 2/3 ve směru od ul.
Musílkova a cca 1/3 ve směru od ul. Na Šmukýřce. Do podzemních garáží se
bude z ul. Nad Kavalírkou zajíždět krátkou, stavebně zcela zakrytou rampou.
Vjezdová, resp. výjezdová rampa se tedy hlukově vůči nejbližším objektům
vůbec neuplatní.
Denní doba
Z vypočtených hodnot vyplývá, že nárůst ekvivalentní hladiny
akustického tlaku oproti stávajícím hodnotám je nevýznamný neboť činí
0,1 až 0,3 dB(A).
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K významnějšímu nárůstu dochází pouze na jihozápadní fasádě
navrhovaného domu seniorů a to max. o 1,3 dB(A).
Noční doba
Nárůst ekvivalentní hladiny hluku oproti stávajícím hodnotám je
též nevýznamný, neboť se pohybuje v rozmezí 0,2 až 0,3 dB(A).
Stacionární zdroje hluku
Kromě dopravních zdrojů hluku, bude na okolí i hluk ze stacionárních
zdrojů hluku. V konkrétním případě se jedná prakticky výhradně o zdroje
situované na střeše objektu, a to strojovny VZT a klimatizace, dále pak výfuky
větracích zařízení. Na fasádě budou umístěny sací žaluzie pro přívod
vzduchu do objektu. Všechna instalovaná zařízení s vyššími akustickými
výkony budou opatřena tlumiči hluku.
Akustické hodnoty jednotlivých zdrojů byly převzaty z technické
dokumentace výrobce a projektu VZT a klimatizace a uvedená zařízení byla
v akustické studii zadána jako tak zvané průmyslové zdroje hluku.
Vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby ve větraných místnostech,
v místnostech sousedících s těmito místnostmi i ve venkovním prostoru byly
splněny limity Nařízení vlády 148/2006 Sb. pro denní i noční provoz.
V případě centrálních sání i centrálních výdechů budou potrubí osazena
tlumiči hluku v počtu, který zaručí, že hladina akustického tlaku ve vzdálenosti
1 m od každé z dešťových žaluzií nepřekročí hodnotu LpA = 50 dB(A).
Maximální hladina hluku ve vzdálenosti 5 m od suchého chladiče
umístěného na střeše v úrovní 7.NP nepřekročí hodnotu LpA =53 dB(A) s tím,
že chladič bude provozován pouze v denní době.
Ve strojovně VZT a chlazení v 1.PP nepřekročí výsledná hladina
akustického tlaku hodnotu LpA = 83 dB(A), ve strojovně VZT ve 2.PP pak
hodnotu LpA = 75 dB(A).
Strojovna bazénu je situovaná ve 2.PP a budou v ní osazena
následující hlukově významná zařízení :
•

recirkulační a dávkovací čerpadla (LpA = 68 dB(A)) – celkem 8 ks

•

zrychlovací čerpadla ozonizace (LpA = 80 dB(A)) – celkem 2 ks

•

zrychlovací a recirkulační čerpadla (LpA = 64 dB(A)) – celkem 4 ks

•

horizontální čerpadla (LpA = 73 dB(A)) – celkem 2 ks

•

dmychadlo pro praní filtrů (LpA = 68 dB(A)) – 1 ks

•

dmychadlo pro dnovou masáž (LpA = 70 dB(A)) – 2 ks
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Ve strojovně bazénu ve 2. PP nepřekročí výsledná hladina
akustického tlaku hodnotu LpA = 85 dB(A).
Nouzový zdroj elektrické energie bude osazen ve strojovně v 1.PP.
Zdroj bude kapotovaný o rozměru 0,8 x 1,5 x 1,0 m. Hladina akustického
tlaku ve vzdálenosti 7 m nepřekročí hodnotu 80 dB(A). Výsledná hladina
akustického tlaku ve strojovně DA nepřekročí hodnotu LpA = 103 dB(A).
Dodavatelé výtahů běžně uvádějí, že hladina akustického tlaku
v šachtě, ve vzdálenosti 1 m od výtahového stroje nepřekročí hodnotu LpA
= 57 dB(A), před šachetními dveřmi pak hodnotu LpA = 45 dB(A).
S ohledem na tyto uvedené hodnoty LpA, nepředstavují výtahy z hlediska
přenosu akustické energie „vzduchem“ významnější problém, běžné
dělící stavební konstrukce vyhoví. Přenosu hluku a vibrací do stavebních
konstrukcí musí být zamezeno pružným uložením všech rozhodujících
prvků.
S ohledem na skutečnost, že některá technologická zařízení mohou
být v provozu i v noční době, bylo hodnocení vztaženo k hygienickému
limitu pro denní i noční dobu, tj. k LAeq,p = 50 dB(A) a LAeq,p = 40 dB(A).
Z výsledných hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku, daných
součtem provozu všech technologických zařízení v denní době (v tabulce
uvedených v závorce) je zřejmé, že požadovaný hlukový limit LAeq,p = 50
dB(A) bude splněn s minimální rezervou 4,0 dB(A). Obdobně je z výpočtové
tabulky patrno, že v noční době (hodnoty uvedené bez závorky), bude
hlukový limit LAeq,p = 40 dB(A) splněn s minimální rezervou 4,2 dB(A).
Z uvedeného hodnocení je zřejmé, že pokud budou dodrženy
zadané vstupní výpočtové hlukové údaje jednotlivých technologických
zařízení, není nutno přijímat žádná další doplňující protihluková
opatření.
Další biologické a fyzikální charakteristiky
V areálu domu pro seniory nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního
a elektromagnetického záření, který by se mohl projevovat v okolí. Jiné
ekologické vlivy stavby, kromě již popsaných, nejsou známy.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby z hlediska hluku je uvedeno v
následující tabulce.
Ostatní vlivy stavby
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Hluk při výstavbě časově
omezený

V době zemních prací významný vliv
zejména na hlukovou situaci, v dalších
etapách již nižší hladiny hluku

Hluk při provozu

minimální nepříznivý vliv, u nejbližší
stávající obytné zástavby se nepřekročí
platné limity

přímé, trvalé
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D.I.4

VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY

Vliv na charakter odvodnění oblasti
Dešťové vody ze střechy a okolních zpevněných ploch budou svedeny
do podzemní vsakovací retence o využitelném objemu cca 50 m3. Bude
použita retence z plastových voštinových bloků, s akumulací 95%, o
celkovém objemu 55 m3.
Retence bude sloužit zároveň jakožto vsakovací. Z retence bude
proveden odtok s regulací vírovým ventilem a přepad do jednotné přípojky z
objektu, která bude napojena do jednotné kanalizační stoky v ulici Nad
Kavalírkou.
Vliv na změny hydrologických charakteristik
Při realizaci záměru nedojde ke změnám hydrologických poměrů
daného území, stavba se z tohoto hlediska neprojeví.
Vlivy na podzemní vodu
Záměr výstavby domu pro seniory nebude mít na podzemní vodu
žádný vliv.
Vliv na jakost vody
Potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může
obecně nastat zejména v etapě výstavby, částečně i v rámci vlastního
provozu.
Vzhledem k omezeným zemním pracím je riziko ovlivnění jakosti vody
minimální.
Vlastní provoz domu pro seniory nebude mít na kvalitu vody žádný
vliv. Jedinou možností znečištění vod jsou úkapy ropných látek z motorových
vozidel. Vzhledem k malé ploše komunikací a k provozu převážně osobních
vozidel je pravděpodobnost úniku ropných látek minimální. V případě
menšího havarijního úniku bude provedena sanace vhodným sorbentem.
Únik enormního množství ropných látek, které by nebylo možné
zlikvidovat výše uvedenými prostředky, se nepředpokládá.

D.I.5

VLIV NA PŮDU

Vliv na rozsah a způsob užívání půdy
Záměr bude mít pouze minimální vliv na rozsah a způsob užívání
půdy. Výstavba nového objektu si tedy nevyžádá zábor zemědělské půdy.
Navrhovaný záměr výstavby domu pro seniory je situován na pozemek
v katastrálním území Košíře, a to v území VV - veřejné vybavení.
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Umístění záměru navrženo do prostoru bývalého hřiště a pozemek je
v současné době porostlý vysázenými dřevinami a náletovými dřevinami.
Podle výpisu z katastru nemovitostí jsou předmětné pozemky zařazeny
jako ostatní plocha, způsob využití:sportoviště, rekreační areály.
Veškeré činnosti v rámci daného investičního záměru výstavby budou
prováděny výhradně na pozemku ve vlastnictví investora v souladu
s územním plánem města. Pouze úprava vjezdu do areálu a zelených ploch
před areálem bude probíhat na pozemcích města Prahy.
Výstavba si nevyžádá vynětí půdy ze ZPF ani PUPFL a nezasahuje do
žádných ochranných pásem s výjimkou ochranných pásem inženýrských sítí.
Vliv na znečištění půdy - staré ekologické zátěže
Vzhledem ke způsobu užívání stávajícího pozemku v posledních
desetiletích se staré ekologické zátěže nepředpokládají. Pozemek je oplocen
a nevyužíván. Po výstavbě domu pro seniory a komunikací s živičným
povrchem budou tato rizika prakticky vyloučena.
Vliv na znečištění půdy
administrativního centra

při

výstavbě

a

provozu

obchodně

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole D.I.4, k potencionálnímu
znečistění půdy během stavebních prací a při následném provozu může dojít
následkem náhodných úkapů ropných látek z motorových vozidel na
parkovišti, komunikacích a zpevněných plochách. K minimalizaci tohoto vlivu
přispěje to, že povrch ploch komunikací bude nepropustný.
Během výstavby budou veškeré látky zabezpečeny tak, aby ke
znečištění půdy nemohlo docházet.
Provozem areálu nebudou látky, které by mohly způsobit znečištění
půdy, používány.
Vliv na změnu místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Vlivem "zakrytí" ploch stavbami, zpevněnými povrchy a zatravněním
zbývajících ploch je prakticky eroze půdy vlivem deště a větru znemožněna.
Erozi půdy při výstavbě bude zabráněno použitím vhodných typů stavebních
technologií
v souladu
s návrhy,
specifikovanými
ve
zprávě
o
výsledcích geologického průzkumu.
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D.I.6

VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A NEROSTNÉ ZDROJE

Podle současných znalostí nemůže záměr ovlivnit horninové prostředí
lokality. Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou
stavbou ohroženy nebo ovlivněny.
Do zájmové lokality nezasahuje žádné chráněné ložiskové území.
Změny hydrogeologických charakteristik
Není předpoklad, že by stavba měla vliv na změnu hydrogeologických
charakteristik dané lokality.
Vliv na chráněné části přírody
Stavba není v přímém kontaktu s žádnou chráněnou částí přírody a
vzhledem ke svému charakteru nemá na blízká ani vzdálená chráněná území
výrazný negativní vliv.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Vzhledem k charakteru odpadů – především komunální a tříděný
odpad, předpokládanému množství a předpokladu jejich likvidace
oprávněnými firmami nevzniknou problémy s ukládáním odpadů. Svoz
nebezpečných odpadů je organizován městskou částí Praha 3, případně
může být využito některého ze sběrných dvorů.

D.I.7

VLIV NA FLORU, FAUNU A EKOSYSTÉMY

Poškození a vyhubení rostlinných a živočišných druhů
K vyhubení chráněných rostlinných a živočišných druhů v žádném
případě nedojde.
Vliv na flóru
Pozemek pro navrhovanou stavbu je pokryt travním porostem a rostou
na něm vysázené a náletové dřeviny. Tyto dřeviny byly posouzeny
dendrologickým průzkumem a provedeno jejich ocenění. Základní údaje
z posudku byly uvedeny v kapitole C.II.5 a celý dendrologický posudek je
v příloze tohoto oznámení.
Výstavba objektu vyžaduje odstranění celkem 54 stromů a skupin
dřevin.
Stanovená výše ekologické újmy je rozdíl celkové hodnoty stromů a
keřů, která činí 4 188 034 Kč a hodnoty zachovaných dřevin 1 238 442 Kč, tj.
2 949 592 Kč. Hodnota stromů určených k odstranění v důsledku plánované
výstavby odpovídá jejich zdravotnímu stavu, avšak především je dána
objemem mohutných korun některých vzrostlých exemplářů listnatých stromů.
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Náhradou bude na pozemku stavby vysazeno 35 stromů ve velikostní
kategorii min. 18-20 cm obvodu kmene, resp. výšky 250 cm (jehličnany), cca
200 ks keřů středně vzrůstných a cca 1 750 keřů nízkých a plazivých.
Předběžná hodnota této náhradní výsadby bude cca 400 000 Kč.
Pro kácení dřevin na dotčeném pozemku, tedy dřevin rostoucích mimo
les, je třeba požádat v rámci samostatného správního řízení požádat o vydání
rozhodnutí ke kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody městské
části Praha 5. Tento orgán stanoví rovněž podmínky, za nichž bude kácení
stromů povoleno. Kácení by mělo být prováděno mimo vegetační období.

Vliv na faunu
Na základě biologického průzkumu lze konstatovat, že na zájmovém
území nebyly zaznamenány chráněné živočišné druhy.
Podle názoru zpracovatele dokumentace nebude nutno řešit žádná
zvláštní opatření k ochraně živočichů a jejich společenstev. Přesto však
doporučujeme zahájení stavebních prací mimo vegetační a hnízdní období,
nejlépe od podzimu do předjaří.
Po dokončení výstavby a provedení výsadby stromů a keřů
doporučujeme vyvěsit několik ptačích budek s různou velikostí vletových
otvorů.
Místní vliv na faunu je možno po ozelenění a kvalitních sadových
úpravách pokládat za přijatelný.
Poškození ekosystémů
Realizací stavby nedojde k poškození významných biotopů v jejím
okolí. Realizací záměru investora nebude zasažen žádný evidovaný
ekosystém, který má z hlediska ekologické stability krajiny nějakou hodnotu.
Při provozu domu pro seniory bude na ekosystém působit jak vlastní
provoz (tj. pohyb klientů a automobilů), tak práce spojené s údržbou objektu a
jeho okolí (úklidové práce a péče o zelené plochy a pod.).
Ochrana dřevin při výstavbě a navržené sadové úpravy
Pozemek navržený k výstavbě domu pro seniory bude z části zastavěn
vlastním objektem a zpevněnými plochami. Dřeviny na něm rostoucí budou
částečně odstraněny a areál bude ozeleněn podle návrhu Ing. Šteflíčka.
Stávající stromořadí lip podél schodiště bude doplněno dle situace
navrženého objektu. Mezi chodníkem a předzahrádkami 2.PP v ul. Nad
Kavalírkou budou vysazeny listnaté stromy v souvislém porostu, v druhové
skladbě odpovídající původnímu společenstvu bikové doubravy - dub letní,
lípa srdčitá, habr obecný, jeřáb ptačí, bříza bílá, borovice lesní. Po stranách
parkoviště v ul. Nad Turbovou budou vysazeny málo vzrůstné pestrolisté
kultivary javoru Acer pseudoplatanus Brilliantissimum, podl ul. Nad Turbovu
javory Acer platanoides.
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Prudší svahy budou osázeny celoplošně středně vzrůstnými keři, svah
při ul. Nad Kavalírkou se severovýchodní expozicí též břečťanem. Mírnější
svahy budou zatravněny, bude využita modelace terénu. Plocha po stranách
vstupu z ul. Nad Turbovou budou osázeny kombinovanými záhony nízkých a
plazivých keřů, resp. trvalek.
K objektu přiléhají předzahrádky v 1. NP a ve 2. PP. Oproti okolí
budou předzahrádky vymezeny stříhaným živým plotem, plocha
předzahrádek bude ve standardu zatravněna.
V jednotlivých podlažích se nachází soustava střešní zahrad. Jejich
individuální řešení bude předmětem prováděcí dokumentace.
Technologie úprav:
Rostlý terén:
Příprava půdy:
Po terénních úpravách -20 cm bude rozprostřena ornice ve vrstvě min. 20
cm. Použita bude ornice z místní skrývky, doplněná podle kvality dovozem
substrátu. Provede se plošná úprava terénu a mechanické obdělání půdy do
drobtovité struktury a chemické odplevelení před založením výsadeb. Na
prudkých svazích bude provedena stabilizace svahu (prkny mezi středními
keři, jutou pod břečťanem).
Trávník:
Bude založen výsevem v kvalitě parkového trávníku.
Výsadba dřevin:
Stromy budou vysazeny do jamek min. 1 m3 s 50% výměnou půdy
směsí kvalitní ornice a kompostní zeminy v poměru 3:1. Stromy budou
vysazeny jako vzrostlé, obvodu kmene 18-20 cm, s nasazením koruny 200250 cm, jehličnany výšky 250 cm větvené od země. Budou ukotveny 3-mi
kůly, jehličnany 1-ním kůlem. Kolem stromů v trávníku bude zřízena mísa se
zvýšeným okrajem průměru cca 1,5 m, povrch mísy bude mulčován kůrovým
substrátem.
Plošné výsadby keřů budou provedeny do černého úhoru
zabezpečeného mulčováním a chemickým ošetřením herbicidem po výsadbě,
do jamek odpovídající velikosti s 50% výměnou půdy. Hustota středně
2
vzrůstných keřů je 1-1,5 m, nízkých a plazivých keřů 4-5 ks/m , břečťan
6ks/m2, hustota keřů v živých plotech 2-3 ks/bm.
Velikost středních keřů: 3-5 výhonů délky 70-100cm, kontejnery 5 l. Po
výsadbě se provede 30%zkrácení výhonů. Velikost nízkých a plazivých
dřevin: min. 3 výhony 30-50 cm, kontejnery 2 l. Velikost jehličnatých keřů:
výška/délka výhonů 30-50 cm, kontejnery 5 l. nebo s balem 20 cm.
Střešní zahrady:
Mocnost vegetačního souvrství je 30-60 cm.
Souvrství:
*

ochranná izolační folie (např. Fatrafol)
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*

drenážní folie (např. Technodren, Lithoplast Dren ap.)

*

filtrační vrstva - geotextilie 2x

*

vegetační substrát 25-50 cm

Substráty budou ošetřeny herbicidem před založením. Bude dodán
půdní kondicioner TerraCotem v množství 100 g/m2.
Vegetační substrát bude splňovat požadavky pro substráty na
intenzivních zelených střechách:
Parametry substrátu pro extenzivní střechu:
*

pórovitost

40-65 %

*

plošné zatížení při 30 cm vrstvě

300-390 kg/m2

*

maximální vodní kapacita

25-35 %

Normy:
Při realizaci budou dodržovány harmonizační normy ČSN 83 9011 (18
915) Práce s půdou, 83 9031 (18 917) Zakládání trávníků, 83 9021 (18 916)
Výsadby rostlin, 83 9041 (18 918) Technologie vegetačních úprav v krajině Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy), 83 9051(18 919)
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o
rostliny rostliny, 83 9061 (18 920) Technologie vegetačních úprav v krajině Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, dále
ČSN 46 4902 - 1 Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a
ukazatele jakosti a ČSN 83 9001 Sadovnictví a krajinářství - Terminologie Základní odborné termíny a definice.
Rostlinný materiál:
Sortiment stromů je uveden v odstavci návrh a v legendě výkresu
sadových úprav. Sortiment keřů bude upřesněn v dalších fázích PD. Bude
zahrnovat druhy domácí a osvědčené, dokonale aklimatizované a neinvazní
druhy introdukovaných dřevin.
Celkově lze konstatovat, že z hlediska ochrany přírody - flóry,
fauny a celých ekosystémů, nebude mít navrhovaný záměr pouze
omezený negativní vliv na své okolí, spočívající v odstranění stávající
náletové zeleně na pozemku. Shrnutí vlivů je provedeno v následující
tabulce.
Vliv výstavby a provozu stavby na ekosystémy, jejich složky a funkce.
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivu

Emise z
dopravy při
výstavbě

Minimální,
krátkodobé

minimální nepříznivý vliv, zmírňující
opatření jsou dostupná

Prach a hluk při

Minimální,

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou
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výstavbě

krátkodobé

dostupná

Emise a hluk z
dopravy v době
provozu

Přímé,
nepříznivý vliv malý, malý počet jízd, obytná
omezené, zástavba je dostatečně vzdálena od
dlouhodobé dopravních tras

Vliv na jakost
povrchové vody

Žádné

minimální nepříznivý vliv, nejsou používány
látky nebezpečné vodám, pouze v
automobilech

Vliv na flóru a
faunu v době
provozu

Přímé

Kácení stávající zeleně,
sadovými úpravami.

D.I.8

kompenzace

VLIVY NA KRAJINU

Zákon č.114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanoví v §12:
„Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika
určitého místa či oblasti, je ochráněn před činností snižující jeho estetickou a
přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umísťování 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 závisí v prvé řadě na trvalých ekologických podmínkách a
ekosystémových režimech krajiny. V těchto rámcích je krajinný ráz dotvářen
(krajiny přírodní) až vytvářen (krajiny antropicky přeměněné) lidskou činností
a životem lidí v nich. Krajinný ráz je tedy výsledkem lidské činnosti v určitých
přírodních podmínkách.
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 vytváří obraz dané krajiny.
Navrhovaný záměr představuje změnu stávajících estetických
parametrů vlastního zájmového území – jejich výrazné zlepšení.
Vliv na estetické kvality území a krajinný ráz
Architektonický výraz byl zvolen jednoduchý, účelný a funkční
s důrazem na plochy zeleně uvnitř a vně areálu, včetně orientace
ubytovacích jednotek.
Byla zvolena kompozice dvou zdánlivě solitérních hmotových sekcí,
které mají společnou pevnou podnož pro vytvoření vnitřního pobytového
poloatria, které je směrem k severozápadu otevřeno z důvodu napojení na
systém vzrostlé zeleně.
Celý komplex výškově postupně graduje od tzv. soklu na východě,
v úrovni 2.-1.PP, dále přes spojovací podnož, která je do 2.NP až k hlavním
hmotovým sekcím, které jsou 4+1 a jsou směrem k severu terasovitě
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odstupňovány a tím se minimalizuje hmotové působení v panoramatických
pohledech z ul. Plzeňská a protějšího svahu Strahova.
Jednotlivé obytné sekce jsou propojeny do úrovně 3.NP, kde jsou
v přízemí
umístěny obslužné funkce nezbytné k provozu DpS, např.
zásobování, jídelnu využitelnou jako společenský prostor včetně přípravy
dovážených jídel (např. Eurest), drobné obchody, kavárna-salonek, drobné
služby atd, tento provoz je umístěn v poloatriu s možností výstupu na terén,
resp. zahradu.
Střešní partie jsou zazeleněny střešními zahradami.
Pro posouzení vlivu objektu na krajinný ráz a estetické parametry
území je podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů
krajinného rázu území.
Hodnocení z hlediska vlivů na krajinný ráz je možné provést z několika
pohledů.
Vznik nové charakteristiky území - realizací záměru dojde k vytvoření
nové významné charakteristiky území, objekt bude dobře viditelný zejména
při pohledu ze severu a východu.
Lze konstatovat, že celkový architektonický výraz objektu včetně
použitých konstrukcí a materiálů odpovídá charakteru stavby, představuje
moderní stavbu a odpovídá i zásadám zástavby moderního objektu
s vysokým standardem a rovněž odpovídá platným regulativům území.
Narušení stávajícího poměru krajinných složek – záměr svým
rozsahem nenaruší poměr krajinných složek. Vliv je možno pokládat za málo
významný.
Vlivy na estetické kvality území je možno v souhrnu pokládat za
plně akceptovatelné.
Vlivy na rekreační využití krajiny
Bezprostřední okolí dané lokality není využíváno k rekreačním účelům
a výstavba domu pro seniory nebude mít žádný vliv na rekreační využití
krajiny.

D.I.9

VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY

Vliv na budovy, architektonické a archeologické památky a jiné lidské
výtvory
Výstavbou domu pro seniory nebudou nepříznivě ovlivněny žádné
další budovy ani architektonické a archeologické památky nebo jiné lidské
výtvory nacházející se v okolí. Na pozemku určeném pro navrhovaný záměr
se v současnosti nachází hřiště s vysázenou i náletovou zelen, kterou je
nutno před výstavbou z části odstranit. Pozemek je oplocen, nepřístupný
veřejnosti a je dlouhodobě nevyužíván a pouze minimálně udržován. Z tohoto
důvodu na něm mohla vyrůst neudržovaná náletová zeleň.
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Využití pozemku nevyžaduje zábor zemědělského půdního fondu.
Ochrana případných archeologických nálezů bude zajištěna v souladu
s § 22 (o náležitostech provádění archeologických výzkumů) a 23 zákona č.
20/1987 Sb. o státní památkové péči.
Z architektonického hlediska se jedná o území s vilovou výstavbou
umístěnou do členitého terénu se značnými plochami zeleně.
Tato skutečnost je viditelná zejména při pohledu z ulice Plzeňské a
z protějšího vrchu Strahova.
Realizací záměru dojde k vytvoření nové významné charakteristiky
území, objekt bude dobře viditelný zejména při pohledu ze severu a východu.
Architektonický výraz nového objektu je zvolen jednoduchý, účelný a
funkční s důrazem na plochy zeleně uvnitř a vně areálu.
Tento celek je znázorněn na následující vizualizaci budoucího stavu.
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D.II.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH
VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI
PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Vliv na dopravu
Záměr spočívá ve výstavbě objektu domu seniorů, a to v území
určeném platným územním plánem jako VV – veřejné vybavení.
V okolí pozemku pro navrhovanou výstavbu jsou městské komunikace
(Nad Kavalírkou, Nad Turbovou, Musílkova, Plzeňská), jejichž kapacita je
dostačující pro zajištění dopravní obslužnosti domu pro seniory.
Vliv navazujících souvisejících staveb a činností
Záměr počítá s využitím plochy stávajícího nezastavěného pozemku
pro výstavbu domu pro seniory. Realizace záměru vyžaduje odstranění části
stávající zeleně.
Žádné související stavby s výjimkou napojení přípojek inženýrských
sítí a úpravy prostoru před vjezdem do objektu se nepředpokládají.
Vliv na rozvoj navazující infrastruktury
Stavba nebude mít žádný vliv na rozvoj navazující infrastruktury.
Budou využity stávající komunikace, dojde pouze k úpravě prostoru před
vjezdem do objektu..
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Vliv na estetické kvality území
Záměru nezhorší estetické kvality území.
Vliv na rekreační využití krajiny
Plocha pro výstavbu není využívána k rekreačním účelům a
nepředpokládá se žádný vliv na rekreační využití krajiny.
Biologické vlivy
Stavba nebude mít žádné vedlejší biologické vlivy na prostředí.
Možnost přeshraničních vlivů
Vzhledem k poloze zájmové lokality a rozsahu záměru přeshraniční
vlivy z hlediska dopadu na stav životního prostředí nenastanou.
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční
využití území je uvedeno v následující tabulce:
Vlivy stavby na strukturu a funkční využití území:
Vlivy

Typ ovlivnění

Odhad významnosti vlivů

Pojezdy při
výstavbě

přímé,
krátkodobé

minimální nepříznivý vliv, zmírňující
opatření jsou dostupná

Doprava při
provozu

přímé

minimální nepříznivý vliv na stávající
obytnou zástavbu

D.III.

CHARAKTERISTIKA ENVIROMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI
MOŽNÝCH
HAVÁRIÍCH
A
NESTANDARDNÍCH
STAVECH

Možnosti vzniku havárií
Obecně nelze možnost vzniku havárií nebo nestandardních stavů
nikdy zcela vyloučit, je však třeba stavbu řešit tak, aby byl negativní dopad
těchto havárií minimalizován. Pro případ těchto událostí je vypracován
havarijní plán, jehož dodržení zajistí rychlou evakuaci osob a bude
minimalizovat následky na zdraví i škody na majetku a životním prostředí.
Mezi havarijní a nestandardní stavy patří zejména tyto události: požár,
poruchy vodovodu a kanalizace, výpadky elektrického proudu, dopravní
havárie, úniky ropných látek, teroristický útok, loupežný útok, vloupání,
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vytopení vodou, zásah blesku, únik zemního plynu, porucha vzduchotechniky
a chlazení a další.
Vzhledem k charakteru stavby – obchodně administrativní objekt – je
pravděpodobnost vzniku havarijních stavů minimální.
Maximální snahou investora je takovýmto stavům předcházet.
Dopady na okolí
Při dodržení běžných bezpečnostních opatření podle platných norem a
předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi
nízká.
V areálu obchodně administrativního centra nebudou používány látky,
které jsou dle platné legislativy zařazeny mezi nebezpečné látky.

D.IV.

CHARAKTERISTIKA
OPATŘENÍ
K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Územně plánovací opatření
•

Dle stanoviska odboru výstavby Úřadu městské části pro Prahu 5
je uvažovaná stavba „Dům pro seniory, Nad Kavalírkou“ v Praze 5
– Košířích v souladu s platnou územně plánovací dokumentací
hlavního města Prahy. Stavba je situována do území VV – veřejné
vybavení. (Kopie stanoviska je v příloze tohoto oznámení).

Technická opatření
Opatření technického rázu bude muset být provedena celá řada,
v předkládaném oznámení jsou stanoveny pouze rámcově, detailně budou
rozpracována a řešena v projektu ke stavebnímu povolení a kolaudace.
Technická opatření pro ochranu vod:
•

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí
být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat
především z hlediska možných úkapů ropných látek.

•

Dodržovat platný kanalizační řád města.

Technická opatření pro ochranu půdy:
•

Během výstavby omezit negativní vlivy způsobené pojezdy stavební
techniky a provozem staveniště. Zabezpečit dobrý stav stavební
techniky, mechanismy odstavovat na nepropustné ploše.
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Technická opatření pro ochranu ovzduší:
•

Negativní vlivy při výstavbě minimalizovat vhodnou organizací práce,
volbou technologie a maximálním zkrácením doby výstavby.

•

Snížit prašnost při výstavbě kropením a čištěním staveniště a
komunikací v nejbližším okolí.

Technická opatření na ochranu před hlukem:
•

Během výstavby používat techniku, která bude v dobrém stavu a bude
splňovat požadavky nařízení vlády č.9/2001 Sb. v platném
novelizovaném znění

•

Během provozu
č.148/2006 Sb.

dodržovat

veškeré

požadavky

nařízení

vlády

Ostatní opatření:
•

Celý proces výstavby zajišťovat organizačně tak, aby maximálně
omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména v nočních
hodinách a ve dnech pracovního klidu.

•

Ke kolaudaci předložit doklad o smluvním
komunálního odpadu oprávněnou firmou.

zajištění

odvozu

Preventivní opatření
•

Elektroinstalace bude navržena dle platných norem, hlavní vypínače
elektrického proudu budou označeny bezpečnostními tabulkami .

•

Ochrana proti účinkům statické a atmosférické elektřiny bude řešena
uzemněním a hromosvodem.

•

Stavební práce budou prováděny ve shodě se souvisejícími ČSN,
předpisy a vyhláškami.

•

Provádět pravidelné kontroly vodovodu, kanalizace, vzduchotechniky,
klimatizace a jiných technických zařízení.

•

K objektům bude umožněn příjezd požárních vozidel, instalace
automatického systému signalizace a samočinného hašení požáru,
součástí projektové dokumentace bude i technická zpráva požární
ochrany.

•

Bezpečnost provozu (dopravy) bude zajištěna vhodným dopravním
značením.

•

Budou se provádět pravidelné revize elektrických zařízení dle platných
norem.
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Následná opatření
•

D.V.

Následná opatření při případné havárii budou specifikována v
příslušných havarijních řádech. S těmito řády budou seznámeni
všichni pracovníci i osoby ubytované v objektu.

CHARAKTERISTIKA

POUŽITÝCH

METOD

PROGNÓZOVÁNÍ
A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI
HODNOCENÍ VLIVŮ
Při hodnocení vlivu záměru „Dům pro seniory, Nad Kavalírkou,
Praha 5“ byly použity podklady vyjmenované v seznamu použitých podkladů
tohoto oznámení.
Při hodnocení bylo použito standardních metod a dostupných
vstupních informací. Použitá metodika je zmíněna v rámci příslušných
odborných kapitol a u obsáhlejších zpráv v přílohách.
Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny v porovnání s
normovanými limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky
životního prostředí. V oborech, u nichž normované limity nejsou stanoveny, je
předpokládaný dopad verbálně zhodnocen.
Základním podkladem byl rozpracovaný projekt k územnímu řízení
vypracovaný generálním projektantem stavby
- ATELIER 6, s.r.o.,
Roháčova 30, Praha 3, na uvedenou stavbu. Zdrojem informací pro
vypracování oznámení byla i konzultace se zástupci projektové organizace,
investora a veřejnoprávních orgánů
Právní normy:
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákonů č. 521/2002 Sb. č.
92/2004 Sb. a č. 186/2004 Sb. , č.695/2004 Sb., č.180/2005 Sb., č.385/2005
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.472/2005 Sb.)
K tomuto zákonu byly vydány prováděcí předpisy – nařízení vlády a vyhlášky
MŽP, které byly publikovány v částce č.127/2002 Sb. a které jsou postupně
novelizovány
Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a
způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění
nařízení vlády č. 60/2004 Sb. a č.429/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro
některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních
inventur a emisních projekcí, ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další
podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších
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podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
(nahrazuje Nařízení vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a
další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší)
Vyhláška MŽP č.509/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 355/2002 Sb.,
kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky
z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce
benzinu
Vyhláška č.570/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MŽP č.356/2002 Sb.,
kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících
látek, tmavosti kouře, přípustné míry ohrožování zápachem a intenzity pachů,
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů
znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o
změně některých zákonů (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení
ČR k EU v platnost), ve znění zákonů č.186/2004 Sb.,č.125/2005 Sb., a
č.345/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č.434/2005 Sb.)
Vyhláška č. 223/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika
nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
Vyhláška č. 28/2007, kterou se mění vyhláška č.232/2004 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a
označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve
znění vyhlášky č.369/2005 Sb.
Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek
Vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení
toxicity chemických látek a chemických přípravků ve znění vyhlášky č.
449/2005 Sb.
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně
zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a č.320/2002 Sb., o
změně a zrušení některých zákonů souvisejících s ukončením činnosti
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných
havárií) – ruší zákon č.353/1999 Sb.)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění zákonů č. 254/2001 Sb. , č. 274/2001 Sb., č.
13/2002 Sb. , č. 76/2002 Sb.,č. 86/2002 Sb., č.120/2002 Sb., č.309/2002 Sb,
č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 356/2003 Sb.,č. 167/2004 Sb., č.
326/2004 Sb. a č. 562/2004 Sb., č.125/2005 Sb., č.253/2005 Sb., č.381/2005
Sb., č.444/2005 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 471/2005 Sb.)
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Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného
opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákonů č.289/1995 Sb., nálezu
Ústavního soudu č. 3/1997 Sb., č.16/1997 Sb., č.123/1998 Sb., č. 161/1999
Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., vyhlášky č.216/2001 Sb., zákonů č.
254/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb. , č. 100/2004 Sb., č. 168/2004
Sb. a č.218/2004 Sb. (úplné znění vyhlášeno zákonem č. 460/2004 Sb., ve
znění zákonů č.287/2005 Sb. a č.444/2005 Sb.
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění vyhlášek č. 105/1997 Sb., č. 200/1999 Sb., č. 85/2000 Sb., č. 190/2000
Sb., č. 116/2004 Sb., č. 381/2004 Sb., č. 573/2004 Sb., č. 574/2004 Sb. a
č.452/2005 Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění zákonů č. 76/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004
Sb., č. 413/2005 Sb. a č.444/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení
k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých
oblastech (nabyl účinnosti dnem 1.března 2003 s výjimkou § 6 odst. 11, který
nabude účinnosti dnem 1. ledna 2008)
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002
Sb., č. 356/2003 Sb. (nabyl účinnosti s nabytím účinnosti zákona č. 356/2003
Sb.), č. 167/2004 Sb.,č. 188/2004 Sb., č. 317/2004 Sb. a č.7/2005 Sb. (úplné
znění vyhlášeno zákonem č.106/2005 Sb.) ve znění zákona č. 444/2005 Sb.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů) – nabyla účinnosti 1.1.2002, ve znění vyhlášky č.
503/2004 Sb.
Vyhláška MŽP č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění vyhlášky č.41/2005 Sb.
Nařízení vlády č.9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na
výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění nařízení vlády č. 342/2003 Sb. a
č.198/2006 Sb.
Zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č.242/1992
Sb.
Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákonů č.123/1998 Sb.
a č.100/2001 Sb.
Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní v platném znění (ve
znění zákona č.93/2004 Sb., č.163/2006 Sb. a č.186/2006 Sb.)
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Zákon č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
zákonů č.10/1993 Sb., č. 98/1999 Sb., (úplné znění č. 231/1999 Sb.), ve
znění zákonů č.76/2002 Sb., č.320/2002 Sb. a č. 444/2005 Sb.
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
Vyhláška č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu,
, ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb.
Vyhláška č.369/2001 Sb.,
o
obecných
technických
požadavcích
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a
orientace
Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území
Vyhláška č.503/2006 Sb., o podrobnější
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

úpravě

územního

řízení,

Použitá literatura:
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech Česká republika –2005,
ČHMÚ Praha 2005
Územní plán hlavního města Prahy
Metodika SYMOS 1997 (ČHMÚ), "Systém modelování stacionárních zdrojů"
Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP č.36 – Emisní faktory pro motorová
vozidla
Příslušné ČSN
V následující tabulce jsou v souhrnu uvedeny konkrétní použité
metody a základní údaje potřebné při hodnocení vlivů.
Metody použité při hodnocení vlivů stavby:
Vliv

Metoda hodnocení

Základní podklady

Imisní zatížení z
dopravy

Modelový
výpočet,
rozptylová
studie

emisní faktory MEFA 2002,
dopravní zátěž

Hluk z provozu
a dopravy

Měření,
modelový
výpočet
akustická studie

Podklady od projektanta a
investora
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Fauna

Místní šetření

Literární podklady

Flóra

Místní šetření

Literární podklady

Vliv na jakost
vod

Bilanční výpočet
splaškových
odpadních vod

Množství vypouštěných vod,
znečištění odpadních vod,

Vliv na půdu

Bilance

Podklady od projektanta a
investora

D.VI.

CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH
A NEURČITOSTI, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI
ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Míra neurčitosti je dána vypovídací schopností podkladů, které jsou v
dané fázi přípravy stavby k dispozici. Určení míry vlivu na jednotlivé složky
životního prostředí vychází ze znalostí odpovídajících příslušné fázi přípravy
stavby.
Zvýšení stupně objektivity je možné dosáhnout uplatněním poznatků z
výstavby a provozu obdobných investičních záměrů.
Podklady pro zpracování oznámení záměru odpovídají stádiu
projektových příprav, v němž se oznámení předkládá. Zpřesňování podkladů
proběhne v rámci dalších stupňů přípravné dokumentace k výstavbě.
Lze však jednoznačně konstatovat, že v průběhu zpracování
oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech a neurčitosti, které
by významně snižovaly vypovídací schopnost odhadu vlivů na životní
prostředí.

ČÁST E.

POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Popis navržených variant řešení
Varianta navržená investorem je jako jediná slučitelná s jeho
podnikatelským záměrem. Jedná se o výstavbu Domu pro seniory na
pozemku bývalého hřiště.
Podle platného Územního plánu hlavního města Prahy je
předmětné území vymezeno jako polyfunkční území VV – veřejné
vybavení, což odpovídá danému funkčnímu využití.
Rovněž napojení pozemku na infrastrukturu města, včetně silniční sítě
je bezproblémové.
Proto nebylo uvažováno o jiných lokalitách. Další srovnávací varianty
řešení by byly v tomto případě do značné míry formální.
Uvažované varianty v tomto oznámení jsou tedy pouze:
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1.

Varianta A - bez realizace projektu – zachování stávajícího stavu
(nulová varianta, varianta bez činnosti)

2.

Varianta B - realizace stavby podle záměru investora v souladu s
územním plánem a použitím všech opatření ke zmírnění negativních
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (aktivní, ekologicky
optimální varianta)

1. Varianta A - bez činnosti (nulová varianta)
Varianta bez činnosti znamená zachování současného stavu.
2. Varianta B – realizace stavby
Pro realizaci stavby lze použít následující argumenty:
•

Je žádoucí upřednostnit výstavbu objektu, který zajistí zázemí a
možnost plnohodnotného života pro starší občany;

•

Stávající pozemek je svou velikostí, tvarem a umístěním pro daný
záměr vhodný;

•

V okolí pozemku se vyskytují stávající inženýrské sítě, na něž je
možno objekt DPS napojit;

•

Soulad s územním plánem;

•

Architektonický návrh řešení celého prostoru a realizace sadových
úprav umožní vhodné začlenění objektu do stávající zástavby a
zeleně.

Na základě výše uvedených aspektů se varianta výstavby na dané
lokalitě jeví jako vhodná pro realizaci hodnoceného záměru.
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ČÁST F.

ZÁVĚR

Záměrem investora (stavebníka) je výstavba Domu pro seniory v ulici
Nad Kavalírkou v Praze 5 – Košířích, poskytujícího komplexní služby
v oblasti péče a aktivního využití volného času nejen pro ubytované seniory.
Výstavba je navržena na pozemku situovaném v katastrálním území Košíře
v městské části Praha 5, na ostrohu serpentinovitě ohraničeném ulicí Nad
Turbovou.
Zvolený pozemek občasně využívaný jako hřiště je na obvodu
ohraničen vzrostlou zelení.
Cílem záměru je novostavba Domu pro seniory s podzemními
garážemi na pozemku určeném k zastavění, který je situován ve vilové části
Košíř a bude poskytovat nadstandardní služby pro ubytované seniory.
Místo je dobře dopravně přístupné. V docházkové vzdálenosti je jsou
situovány zastávky tramvají a autobusů.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je OOP Magistrátu
hlavního města Prahy, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
Domu pro seniory do kategorie II, přílohy č.1 k citovanému zákonu
(záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu 10.6 –
Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
V podzemních podlažích objektu bude v garážích zřízeno 122
parkovacích stání pro obyvatele domu. Dalších 8 parkovacích míst je
pro návštěvníky a zásobování objektu umístěno na terénu před hlavním
vchodem do objektu. Celkový počet parkovacích stání tedy dosahuje 130
míst, což je plně v souladu s platnou vyhláškou č.26/1999 Sb. HMP
v platném znění.
Podle platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(stav k 15.9.2006 po schválení změny Z 1000/00 usnesením ZHMP č.40/14
ze dne 14.9.2006) se dotčený pozemek nachází v monofunkčním území VV
– veřejné vybavení. Kód míry využití území není stanoven.
Soulad posuzovaného záměru s platným územním plánem města
Prahy je doložen vyjádřením Úřadu městské části Praha 5, odboru výstavby,
ze dne 18.10.2007 vydaný pod značkou OÚR.Koš.p.842-1259/07-Lac.
Při zpracování oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. byly
konkretizovány všechny charakteristiky a ukazatele vlivu záměru na životní
prostředí požadované v příloze č.3 zákona č. 100/2001 Sb. Předložené
oznámení je zpracováno na úrovni stávajících podkladů, zejména projektové
dokumentace záměru, legislativních předpisů a rešerše základních složek
životního prostředí. Na základě výše zpracovaného oznámení je patrné, že
záměr bude mít nepatrný vliv na okolí, a to pouze z hlediska emisí z plynové
kotelny a automobilové dopravy a hluku z dopravy a technických zařízení
objektu.
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Záměr nepředstavuje zábor zemědělské půdy, avšak vyžaduje
odstranění části stávající náletové zeleně, jejíž kácení bude provedeno
v souladu s požadavky orgánu ochrany přírody městské části Praha 5.
Jedinou dotčenou částí je Městská část Praha 5.
.
Zpracovatel Oznámení záměru „Dům pro seniory, Nad Kavalírkou,
Praha 5“ při svém hodnocení dospěl k závěru, že realizací této stavby
nebude přírodní prostředí výrazně negativně ovlivněno a stavba bude z
ekologického hlediska přijatelná. Stavba je v souladu s platnou územně
plánovací dokumentací.
Výstavbu domu pro seniory v Praze 5 - Košířích lze tedy
doporučit k realizaci.

Podpis oprávněné osoby – zpracovatele oznámení:

............................................................
Ing. Jiří Blažek, CSc.

LI-VI Praha spol. s r.o.

127

Oznámení záměru podle § 6 zákona č.100/2001 Sb.
„Dům pro seniory, Nad Kavalírkou, Praha 5“

ČÁST G.

VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU

Investor – firma NEWTON Management, a.s., Politických vězňů
912/10, 110 00 Praha 1 - plánuje výstavbu nového domu pro seniory v Praze
5– Košířích na nezastavěném pozemku v prostoru ulic
Záměrem je dotčena pouze Městská část Praha 5.
Název záměru:
„Dům pro seniory, Nad Kavalírkou, Praha 5“

Základní údaje o investorovi a oznamovateli stavby:
A.1

Obchodní firma – investor:
NEWTON Management, a.s.
Politických vězňů 912/10
110 00 Praha 1
Karel Slavíček, 222 192 211, karel.slavicek@newton.cz

A.4

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného
oznamovatele:
Atelier 6, s.r.o.
Rokycanova 30
Praha 3 – ŽIŽKOV,
IČO: 26163535
DIČ: CZ26163535
Ing. arch. Libor Čížek, 777215017, email: cizek@a6.cz
Ing. arch. Martin Spilka, 602287511, email: spilka@a6.cz
Tel., fax.: 271 772 639
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Záměrem investora (stavebníka) je výstavba domu pro seniory –
polyfunkčního objektu s šesti nadzemními podlažími a dvěma podzemními
podlažími - na pozemku parc.č.842 v katastrálním území: Košíře, v Praze 5.
Nový objekt bude sloužit pro potřeby ubytovaných seniorů s tím, že
služby poskytované v objektu (bazén, sauna, masáže, obchody, lékařské
ordinace a stravování, atd.) mohou využívat i příchozí, kteří zde nejsou
ubytováni.
Předkládané oznámení záměru o hodnocení vlivů na životní prostředí
„Dům pro seniory“ slouží pro zjišťovací řízení a bylo vypracováno podle
zákona č.100/2001 Sb. v platném znění, v rozsahu dle přílohy č.3.
Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, je záměr výstavby
domu pro seniory zařazen do kategorie II, přílohy č.1 k citovanému
zákonu (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr naplňuje dikci bodu
10.6 – Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o
celkové výměře nad 3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže
s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu.
V suterénu objektu bude v garážích zřízeno 122 parkovacích stání
pro ubytované klienty. Dalších 8 parkovacích míst je pro návštěvníky a
zásobování umístěno na terénu. Celkový počet parkovacích stání tedy
dosahuje 130 míst, což je plně v souladu s platnou vyhláškou č.26/1999 Sb.
HMP v platném znění.
Podle platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(stav k 15.9.2006 po schválení změny Z 1000/00 usnesením ZHMP č.40/14
ze dne 14.9.2006) se dotčený pozemek nachází v monofunkčním území VV
– veřejné vybavení. Kód míry využití území není stanoven.
Soulad posuzovaného záměru s platným územním plánem města
Prahy je doložen vyjádřením Úřadu městské části Praha 5, odboru výstavby,
ze dne 18.10.2007, vydaný pod značkou OÚR.Koš.p.842-1259/07-Lac
Z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel lze jednoznačně
konstatovat, že záměr bude mít pouze minimální negativní vliv na své okolí, a
to v důsledku emisí a hluku z obslužné dopravy osobními automobily
V objektu bude instalována kotelna na spalování zemního plynu osazená
nízkoemisními kotli. Garáže v podzemních podlažích budou větrány uměle –
bude zde instalováno vzduchotechnické zařízení a zplodiny budou
vyfukovány nad střechu objektu.
Vliv tohoto zdroje znečišťování ovzduší včetně zdroje z automobilové
dopravy (vjezd a výjezd vozidel z garáží) byl vyhodnocen rozptylovou studií a
bylo zjištěno, že nedojde k překročení platných limitů – příspěvek těchto
zdrojů ke stávajícímu znečištění ovzduší je minimální.
Rovněž vliv na hlukovou situaci v okolí domu pro seniory bude malý.
Veškeré stacionární zdroje hluku budou účinně tlumeny a dopravní zdroje
jsou omezeny téměř výhradně na osobní automobily vyjíždějící z podzemních
garáží do ulice Nad Kavalírkou a na osobní auta návštěvníků, která budou
parkovat na 8 vyhrazených parkovacích místech před hlavním vstupem do
budovy. Hluk z obou typů zdrojů byl v oznámení vyčíslen v akustické studii a
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bylo konstatováno, že posuzovaný obchodně administrativní objekt
nezpůsobí znatelné zvýšení hladiny hluku ve svém okolí. Dominantním
zdrojem hluku zůstává stávající doprava, která již v současné době
způsobuje mírné překročení požadovaných limitů hluku.
Nový objekt způsobí určité zastínění stávajících domů. Tato skutečnost
byla vyhodnocena posudkem oslunění a denního osvětlení a bylo doloženo,
že výstavba objektu není v rozporu s požadavky na denní osvětlení a
proslunění budov stanovenými ČSN 73 0580-1, ČSN 73 0580-2, a ČSN 73
4301.
Pozemek pro navrhovanou výstavbu domu pro seniory umožňuje
bezproblémové napojení na inženýrské sítě.
Provozem objektu budou vznikat kromě dešťových odpadních vod
pouze splaškové vody ze sociálních zařízení. Vody budou svedeny do
kanalizace a následně čištěny v městské ČOV.
Výstavba domu pro seniory nezpůsobí žádné nenapravitelné škody
okolní přírodě, nedojde ke znečištění půdy ani vody ani k ohrožení
chráněných druhů rostlin a živočichů. Na pozemku se sice vyskytují náletové
dřeviny, jejichž stav byl vyhodnocen v dendrologickém posudku a byla
stanovena jejich cena. V rámci výstavby nového objektu budou některé
stromy pokáceny a po dokončení stavby bude provedena výsadbou dřevin na
zelených plochách a na střechách objektu podle projektu návrhu zeleně, který
byl vypracován Ing. Šteflíčkem z firmy Florart.
Z údajů uvedených v částech C a D tohoto oznámení je možno zjistit
všechny předpokládané vlivy navrhovaného objektu na okolí. Vyplývá z nich,
že výstavba domu pro seniory neovlivní životní prostředí ve svém okolí nad
míru povolenou platnými zákony a předpisy a že nedojde k ohrožení zdraví
obyvatelstva.
Při projednávání tohoto záměru vstoupili odpovědní pracovníci
investora, zpracovatelé oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí a
projektanti v jednání s veřejnoprávními orgány. Požadavky těchto orgánů byly
v oznámení zohledněny a v případě kladného ukončení zjišťovacího řízení
budou zapracovány do projektové dokumentace daného záměru.
Podle vyjádření Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 5 je
navrhovaná výstavba plně v souladu se schváleným územním plánem a
navrhované využití je plně v souladu s územně plánovací dokumentací.
Závěrem tohoto netechnického shrnutí je možno konstatovat, že
zpracovatelé oznámení záměru „Dům pro seniory, Nad Kavalírkou,
Praha 5“ při svém hodnocení dospěli k závěru, že realizací této stavby
nebude přírodní prostředí ani zdraví obyvatel výrazně negativně
ovlivněno a stavba bude z ekologického hlediska přijatelná.

Navrhovanou stavbu lze doporučit k realizaci.
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ČÁST H.

PŘÍLOHY

SEZNAM PŘÍLOH:
H.I.

Situace stavby (měřítko 1 : 500)

H.II.

Situace širšího okolí – orientační mapa

H III.

Systém funkčních ploch - Územní plán HMP

H IV.

Podrobné členění ploch zeleně

H.V.

Orthofotomapa

H.VI.

Výkres zeleně

H.VII.

Biologický průzkum (dendrologie, sadové úpravy a fauna)

H.VIII.

Akustická studie

H.IX.

Rozptylová studie

H.X.

Vyjádření úřadu Městské části Praha 5 z hlediska územně
plánovací dokumentace

H.XI.

Vyjádření odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města
Prahy k NATURA 2000

H.XII.
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