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Ing. Novotný/4278

Datum
30.11.2007

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

DAG Millennium 2001, Praha 3 -Vinohrady

Zaøazenízámìru dle zákona:
Pøílohaè. 1, kategorie II, bod 10.6
Umístìní:
kraj:
obec:

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha

mìstská èást:
katastrální území:

Praha 3
Vinohrady

Oznamovatel:
PRAGUE REAL ESTATE INVEST, s.r.o.; IÈ: 61056766; Praha 1, Králodvorská 1081

zastoupen spoleèností ATELIER 15 s.r.o.; IÈ: 26746450; Praha 4, Jeremenkova 411/9
Charakter a kapacita zámìru:
Pøedmìtem pøedloženého oznámení je zámìr výstavby obchodnì administrativního centra.
Výstavba je navržena na pozemku situovaném v katastrálním území Vinohrady v Praze 3
na rohu ulic Vinohradská, Zásmucká a Kouøimská v blízkosti køižovatky komunikací
Vinohradská, Jana Želivského a Sobìslavská.
Posuzovaný objekt bude mít 8 nadzemních a 4 suterénní podlaží. V suterénních podlažích
se bude nacházet podzemní parking, technologické zázemí objektu a sklady. V 1. a 2. NP by
se mìly nacházet obchodní plochy, v ostatních nadzemních podlažích administrativa.
Vytápìní objektu bude zajištìno výmìníkovou stanicí, zásobovanou dálkovým teplem
ze systému CZT. Objekt bude vybaven náhradním zdrojem elektrické energie dieselagregátem o výkonu 250 kVAs výfukem vyvedeným nad støechuobjektu.
Doprava v klidu bude v souladu s vyhláškou è. 26/1999 Sb. HMP øešena 128 parkovacími
místy, z nichž 121 bude umístìno v suterénu objektu a 7 na povrchu. Podzemní garáže
budou vzduchotechnicky odvìtrány s výduchy vyvedenými nad støechu budovy.
Celková plocha pozemku èiní 1 944 m2, Zastavìná
a zastavìná plocha nadzemní èásti je 1 328 m2,

Sídlo: Mariánskénámìstí 2, 11001 Praha1
Pracovištì: Jungmannova35/29, 11000 Praha
E-mail: oop@cityofprague.cz

plocha podzemní

èásti èiní 1 944 m2

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

2/9 -

S-MHMP-263635/2007/00PM/EW411-2/NoY

Zjiš•ovací øizeni:
Pøi zjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu mùže zámìr vážnì ovlivnit životní
prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom kritéria, která jsou stanovena v pøíloze è. 2
k zákonu a která charakterizují na jedné stranì vlastní zámìr a pøíslušné zájmové území,
na druhé stranì z toho vyplývající významné potenciální vlivy na veøejné zdraví a životní
prostøedí. Pøiurèování, zda zámìr má významné vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží
k okolnosti, zda zámìr svou kapacitou dosahuje limitních hodnot uvedených u zámìrù
pøíslušného druhu kategorie II v pøíloze è. 1 k zákonu a dále k obdrženým vyjádøením
veøejnosti, dotèených správních úøadùa dotèených územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru (èerven 2006) bylo zpracováno podle pøílohy È. 3 zákona spoleèností LIVI Praha, spol. s r.o., pod vedením Ing. Jiøího Blažka, CSc., držitele autorizace dle zákona.
V oznámení je podrobný popis souèasného stavu dotèeného území a jsou identifikovány
oèekávané vlivy pøirealizaci i provozu zámìru. Vzhledem k tomu, že zámìr je navržen jako
invariantní, je provedeno porovnání s variantou bez provedení zámìru (nulová varianta).
Zpracovatel oznámení pøi svém hodnocení došel k závìru, že zámìr nemùže významnì
ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Pro prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci
nepøíznivých vlivù je v oznámení navržen soubor opatøení. Zámìr je závìrem doporuèován
k realizaci.
K pøedloženémuoznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízenívyjádøily následující subjekty:
. hlavní mìsto Praha
(vyjádøeníè.j. PRM 532/2007 ze dne 25.7.2007)
. mìstská èást Praha 3
(vyjádøenízn. UMCP3 069439/2007/MSLo ze dne 3. 8. 2007)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeníC.HK/14133/07 ze dne 23.7.2007)
. Èeská inspekce životního prostøedí
(vyjádøenízn. 41/ØI/0719427.0/07/PVB ze dne 23.8.2007)
. odbor ochrany prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeníSZn. S-MHMP-263635/2007/1/00PNI ze dne 23. 7. 2007)
. odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeníè.j. MHMP 279243/2007/Cír ze dne 7. 8. 2007).
Zpracovat dokumentaci ve smyslu § 8 zákona požaduje Èeská inspekce životního prostøedí,
ostatní výše uvedené subjekty tento požadavek neuplatnily.
Podstata jednotlivých vyjádøeníje shrnuta v následujícím textu.
Hlavní mìsto Praha (HMP) má k zámìru øadu pøipomínek, které požaduje vyøešit v rámci
následných správních øízení.
Z akustického hlediska HMP postrádá zhodnocení celkové akustické situace v dotèeném
území po realizaci zámìru, tedy zhodnocení, které zohlední i provoz na všech relevantních
komunikacích v okolí budovy.
Z hlediska ochrany ovzduší má HMP následující pøipomínky. Pro hodnocení celkové imisní
situace daného území studie uvádí výsledky monitorování kvality ovzduší NO2 a PM1o
na stanicích AIM Riegrovy sady a Vršovice v roce 2005. Pro hodnocení imisní situace
v tabulce 2 se uvádí odborný odhad imisní situace, který se neshoduje s hodnotami, které
pro tuto dopravnì zatíženou oblast uvádí grafy v modelovém vyhodnocení kvality ovzduší
ATEM 2004 a 2006. HMP upozoròuje, že studie nevyhodnocuje koncentrace PM1o. Pro
koncentrace NO2 a benzen uvádí, že pøíspìvek emisí z provozu obchodnì-administrativního
centra bude velmi malý, protože objekt bude vytápìn CZT a výdech z podzemních garáží je
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vyústìn nad støechu budovy. V rozptylové studii je nutno opravit hodnocení celkové imisní
situace, kde již v souèasnosti dochází k pøekraèování limitù pro kvalitu ovzduší. Vzhledem
k dané situaci v kvalitì ovzduší a k blízkosti metra a další veøejné hromadné dopravy HMP
navrhuje, aby byl pøehodnocen poèet parkovacích stání.

Z hlediska mìstské zelenì HMP doporuèuje zachovat strom è. 28 dle dendrologického
prùzkumu, který je vyšší sadovnické hodnoty. V dalších fázích projektové pøípravy požaduje
doložit výpoèet koeficientu zelenì a výkres zelenì s jednoznaèným rozlišením rostlého
terénu a ostatní zelenì.
Z hlediska hospodaøení s odpady HMP v oznámení postrádá bilanci zemních prací
s dùrazem na využití pøedpokládaného pøebytku výkopových zemin. Dále není uvedeno
pøedpokládané množství odpadù z provozu centra.
Z dopravního hlediska v kapitole týkající se problematiky staveništní dopravy HMP postrádá
podrobnìjší informaci týkající se tras staveništní dopravy. Dále v kapitole 8.11.4oznámení
(Nároky na dopravní i jinou infrastrukturu) nejsou uvedeny žádné údaje o zatížení
komunikaèní sítì ve spádovém území. HMP upozoròuje, že v pøípadì potøeby tìchto dat je
tøeba vycházet z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikací, které k posuzování vlivù
na životní prostøedí poskytuje Ústav dopravního inženýrství hlavního mìsta Prahy nebo
Útvar rozvoje hlavního mìsta Prahy. Z bilancí dopravy v klidu vyplývá, že pro potøeby
obchodu vychází cca 17 parkovacích stání. Není zøejmé, jak budou tato stání v garážích
zajištìna. Obrat stání pro návštìvníky obchodù není konkrétnì v oznámení stanoven, pouze
se uvádí obrat pro stání administrativy v garážích a obrat pro 7 stání na povrchu. Pro 7 stání
na povrchu zpracovatel oznámení pøedpokládá obrat 3 vozidel za hodinu, pøièemžz tohoto
pøedpokladu je v oznámení odvozeno 48 jízd za den. Je tøeba upøesnit, jak byl uvedený
poèet jízd za den z hodinové intenzity odvozen. Pravdìpodobnì se jedná o pøedpoklad
využití povrchových stání po dobu 8 hodin. Navrhovaný objekt je vykonzolován nad ulièní
profil. Na základì doložených grafických pøíloh nelze technické øešení návrhu komplexnì
posoudit.
Z hlediska zásobování vodou, odkanalizování a vodních tokù HMP upozoròuje na potøebu
zámìr projednat se správci jednotlivých sítí a splnit pøíslušnétechnické normy.
Mìstská èást Praha 3 neuplatnila k pøedloženémuzámìru žádné pøipomínky,
Hyqienická stanice hlavního mìsta Prahy považuje zámìr za akceptovatelný a nepožaduje
zpracovat dokumentaci ve smyslu § 8 zákona. V rámci dokumentace pro stavební øízení by
však mìla být øešenaochrana pøedhlukem ze stavební èinnosti.
Èeská inspekce životního prostøedí (ÈIŽP) z hlediska ochrany vod požaduje zhodnotit
dopady odvedení odpadních vod do veøejné kanalizaèní sítì.
Z hlediska ochrany pøírody má ÈIŽP následující pøipomínky: Novostavba zámìru je
situována na pozemku, který je dle katastru nemovitostí charakterizován jako druh pozemku
- ostatní plocha, zpùsob využití - zeleò. Realizací zámìru dojde k úplné zmìnì zpùsobu
využití a celkovému zastavìní pozemku. To znamená další úbytek nezpevnìné plochy,
kterou je možné využít pro zeleò. V pøípadì pøedmìtného pozemku by mìl být zachován
souèasný stav nebo by zastavìní mìlo být omezeno.
Podle ÚPn ve funkèních plochách SV nesmí žádná z funkcí nesmí pøesáhnout 60 % kapacity
území. Nelze plnì zhodnotit soulad s ÚPn.
Zámìr pøedpokládá kácení døevin rostoucích mimo les. Nelze objektivnì posoudit možnost
kompenzace ekologické újmy uložením náhradní výsadby. V projektu vegetaèních úprav
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je odkazováno na parkové úpravy provedené v rámci jiných staveb. Jedná se
pravdìpodobnì o sousední pozemek pøed centrálou ÈS-Stavební spoøitelny a.s. Není
doložen doklad øešení"centrálního parku". Situace øešenízelenì v pøílozeoznámení je zcela
nepøehledná, nemá legendu, není uveden zpracovatel ani investor. Situace tak nemá žádnou
závaznost.
Souèástí oznámení je dendrologický posudek. Pøi hodnocení se vychází ze sadovnické
hodnoty døevin. Vyhodnocen by však mìl být také funkèní a estetický význam døevin. Ten
nelze nahradit sadovnickou hodnotou. Není vhodné uvádìt termín náletová døevina. Zákon
o ochranì pøírody a krajiny tento termín nedefinuje. Náletová døevina pøitom mùže být
hodnotnìjší než døevinavypìstovaná.
Z oznámení není jednoznaènì zøejmé, zda bude investor žádat o nové územní rozhodnutí
èi o zmìnu rozhodnutí již døívevydaného.
Odbor ochrany prostøedí Maqistrátu hlavního mìsta Prahy (OOP MHMP) nemá k zámìru
žádné závažné pøipomínky.
Z hlediska ochrany vod a z hlediska nakládání s odpady je ve vyjádøení upozoròováno
na nìkteré nepøesnosti oznámení a na obecné povinnosti vyplývající ze závazných právních
pøedpisù, které bude nutné zohlednit v rámci návazných správních øízení.

Odbor kultury. památkové péèe a cestovního ruchu Maqistrátu hlavního mìsta Prahy
(OKP MHMP) nemá k zámìru žádné závažné pøipomínky.
Pøíslušný úøad na podkladì oznámení, vyjádøení k nìmu obdržených a podle hledisek
a mìøítek uvedených v pøíloze è. 2 k zákonu došel k následujícím závìrùm, pøièemž je
vìnována pozornost pouze tìm pøipomínkám, které se dotýkají hodnocení vlivù na životní
prostøedí a veøejné zdraví nebo které mohou zpochybnit závìry oznámení. Ve vyjádøeních
jsou však další pøipomínky, které nejsou pøedmìtem posuzování vlivù na životní prostøedí
a které lze považovat za požadavky èi doporuèení pro následná správní øízení o povolení
zámìru.
Umístìní zámìru

Novostavba objektu je situována pøi ulici Zásmucká v západní frontì novì vytvoøeného
námìstí Nového Millennia, které je prostorovì ohranièeno v jižním èele námìstí stojící
rekonstruovanou budovou centrály ÈS-Stavební spoøitelny a.s. a východnì umístìnou
výškovou budovou bývalého Strojimportu. Severní prùèelí námìstí je otevøeno
do Vinohradské tøídysmìrem k areálu Olšanských høbitovù.

K pøedmìtnéstavbì byl dne 7. 2. 2001 podán návrh na vydání rozhodnutío umístìní stavby.
Dne 11.6.2001 bylo vydáno odborem územního rozhodováníMagistrátu hlavního mìsta
Prahy rozhodnutío umístìní stavby pod è.j. MHMP/121282/01/0URN/Kos.Toto rozhodnutí
bylo prodlouženo rozhodnutím téhož odboru è.j. MHMP/305945/03/0UR/C/Katze dne
27. 6. 2003. Vobou pøípadech byl pøedmìtem øízení objekt administrativnì-obchodního
centra.
Dne 22. 6. 2005 bylo odborem výstavby Úøadu mìstské èásti Praha 3 vydáno rozhodnutí
o zmìnì umístìní stavby pod è.j. OV/1966/05/Li-B. Pøedmìtem øízení byla též zmìna
ve využití objektu, kdy se obchodnì-administrativní funkce mìnila na funkci obytnou.
V souèasnosti probíhá další øízení o zmìnì umístìní stavby, kdy se mìní funkèní využití,
a to opìtovnì
na administrativnì-obchodní
funkci. Návrh zámìru, který je v tomto øízení
projednáván, odpovídá zámìru popisovanému v oznámení.
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Podle ÚPn je zámìr umís•ován do funkèní plochy SV - všeobecnì smíšené. Pro dotèený
pozemek není ÚPn stanovena míra využití území, tudíž ani koeficient zelenì. Míra využití
území bude stanovena v rámci územního øízení.
Podle pøíslušného stavebního úøadu odboru výstavby Úøadu mìstské èásti Praha 3 je zámìr
v souladu s ÚPn z hlediska funkèního využití (viz vyjádøení è.j. QV/1719/07/Li ze dne
6. 6. 2007).

Oznamovatel zámìru

zároveò pøedložil pøíslušnému úøadu stanovisko Útvaru rozvoje
hlavního mìsta Prahy (è.j. ÚRHMP 3613/2007 ze dne 28. 5. 2007), které je z hlediska ÚPn
souhlasné.
Posouzení souladu s vydanou územnì plánovací dokumentací a s cíly a úkoly územního
plánování bude pøedmìtem øízení podle stavebního zákona, které provádí pøíslušný stavební
úøad.

Vlivy na ovzduší a klima
Modelovými výpoèty rozptylové studie (Ing. Miloš Pulkrábek; èerven 2007) byl zjiš•ován vliv
provozu navrhovaného zámìru na kvalitu ovzduší.
V okolí posuzovaného objektu lze oèekávat následující prùmìrné roèní koncentrace
zneèiš•ujících látek NO2 - 37 /lg/m3, PM1o - 39 /lg/m3, benzen - 2,4 /lg/m3.
Maximální krátkodobé pøíspìvky oxidu dusièitého (NO2) ve zvolených referenèních bodech
dosahují 0,06 - 0,14 /lg/m3. Pøírùstky prùmìrných roèních koncentrací NO2 se pohybují
v setinách mikrogramù, pøírùstky roèních koncentrací benzenu dosahují tisíciny mikrogramù.
V závìru rozptylové studie je konstatováno, že provoz navrhovaného zámìru pøispìje
k nárùstu imisních koncentrací malým dílem a ani v souètu s imisním pozadím nedojde
k pøekraèováníimisních limitù sledovaných škodlivin.
V reakci na vyjádøení HMP uvedl zpracovatel rozptylové studie následující: Hodnoty
v tabulce 2 oznámení se neshodují s grafy ATEM zámìrnì. Pøijejich stanovení se vycházelo
z namìøených hodnot prùmìrných roèních koncentrací na mìøících stanicích AIMS v letech
1997 - 2005 a jejich interpretaci na posuzované místo v závislosti na jeho umístìní,
nadmoøské výšce, blízké výrazné dopravì a výsledkùm modelu ATEM pro rok 2004 (str. 5
studie). Model ATEM, který má nespornou nezastupitelnost v relativním porovnání rùzných
strategických zámìrù, udává takové absolutní hodnoty v nìkterých místech, které
s namìøenými výsledky èi základními principy šíøení zneèiš•ujících látek jsou ve zøejmém
rozporu, napø. lokální maxima NO2 v klidových zónách a nikoli na významných dopravních
tazích, nezvýšení koncentrací v prostoru silnì zatížených plošnou dopravou apod. Proto tyto
hodnoty je vždy tøeba pøi posuzování konkrétního místa brát pouze jako hodnotu pomocnou
a nikoli absolutní. Obdobnì je nutné pøistupovat k výsledkùm modelování pro suspendované
èástice PM1o.Vstupy tìchto èástic do modelových výpoètù lze velmi tìžko definovat, a proto
pole modelových hodnot se blíží skuteènosti jen velmi obtížnì. I namìøené hodnoty PM1ose
obtížnì interpretují a ještì obtížnìjší je prognóza jejich vývoje.
K problematice odhadu zatížení suspendovanými èásticemi PM1o ve vztahu k zámìru
Ing. Pulkrábek dále uvádí: Dlouhodobá mìøení prokazují, že na koncentrace PM1o má
doprava pouze velmi malý vliv. Proto lze oprávnìnì konstatovat, že imisní pøitížení poètem
363 jízd osobních automobilù za den, resp. 24 jízd za hodinu vyvolaných provozem zámìru
nebude mít prakticky žádný vliv na imisní situaci charakterizovanou PM1o. Proto rozptylová
studie, která je souèástí oznámení, pøitížení tìmito èásticemi nevyhodnocovala. Stanovené
hodnoty by byly výraznì pod velikostí chyby stanovení pozadí (o nìkolik øádù).
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Pøíslušný orgán ochrany ovzduší OOP MHMP ve svém vyjádøení k oznámení konstatuje,
že návrh výstavby obchodnì administrativního centra o uvedených parametrech je pøijatelný.
Provedené hodnocení vlivu zámìru na kvalitu ovzduší považuje orgán ochrany ovzduší
za dostateèné, nemá k nìmu žádné pøipomínky a nepožaduje pokraèování v dalších
stupních procesu ve smyslu zákona è. 100/2001 Sb.
Potencionální negativní vlivy zámìru lze minimalizovat vhodnými opatøeními na pøijatelnou
míru Osou souèástí oznámení) a vzhledem k jejich èasovému omezení je zámìr z hlediska
kvality ovzduší a klimatu akceptovatelný.
Vlivy nahlukovou situaci
Souèasná akustická situace v dané lokalitì je dána pøedevším hlukem z automobilové
a tramvajové dopravy vedené po komunikacích procházejících v bezprostøedním okolí
stavebního pozemku, tedy zejména po ulici Vinohradská.
Z hlukové mapy Prahy (Atlas životního prostøedí v Praze; Magistrát hlavního mìsta Prahy)
vyplývá, že ekvivalentní hladina akustického tlaku podél komunikace Vinohradská v místì
budoucího staveništì se v denní dobì pohybuje v rozmezí 65 až 69,9 dB.
Novými zdroji hluku z provozu budou vyvolaná doprava a stacionární zdroje.

Objekt obchodnì-administrativního
centra je umístìn kolmo v prostoru mezi soubìžnými
místními komunikacemi Kouøimská a Vinohradská. Zásobování a vjezd do podzemních
garáží je z ulice Vinohradská, a to z její severní jednosmìrné èásti se dvìma dopravními
pruhy. Smìr dopravy je ze západu na východ, tedy od køižovatky Flora ke køižovatce
Želivského. Vozidla vyjíždìjící do objektu odboèí doprava na Vinohradskou tøídu. Jiný
zpùsob vjezdu a výjezdu není s ohledem na dané dopravní øešenílokality možný.

V obchodnì-administrativnímcentru bude zøízeno 121 parkovacích

stání. Vobjektu je
poèítáno maximálnì s 500 zamìstnanci. Obvyklá provozní doba administrativní èásti bude
od 7 až 8 do 17 hodin, obchodní èást bude otevøena do 18 hodin, pøípadnì až do 20 hodin.
Nejvìtší dopravní frekvence lze oèekávat pøi ranním pøíjezdu a odpoledním odjezdu
zamìstnancù.
Pøedpokládá se 1,5 násobný obrat na 1 stání, tj. prùmìrnì
181,5 vjezdù
a 181,5 výjezdù z garáží za den, tzn. 363 jednosmìrných jízd za den. Ve špièkové hodinì je
oèekáváno 15 z celkového poètu jízd za den, tzn. 54,5 jízd za hodinu.

Zásobování bude probíhat pouze v pracovních hodinách v denní dobì, a to 3 - 4 dodávkami
za den. Zásobování není nárazové, bude probíhat bìhem celého dne, opìt mimo špièku.
V ulici Kouøimská bude zøízeno venkovní parkovištì se 7 parkovacími místy pro osobní
automobily. Pøedpokládaná prùmìrná výmìna vozidel na parkovišti èiní 3 auta za hodinu,
jedná se o celkem 48 jízd za den. Vzhledem k tomu, že ulice Kouøimská je jednosmìrná,
budou auta po vyjetí z parkovištì
pokraèovat dále ulicí Kouøimská k námìstí Jiøího
z Lobkovic.

Poèet jednosmìrných jízd z garáží bude 363 za den, poèet jízd na/z parkovištì v Kouøimské
ulici bude 48 za den, celkem tedy 411 jízd za den. Všechny jízdy se uskuteèní v denní dobì,
v noèní dobì bude obchodní i administrativní èást uzavøena.
Z pøiložených dat a kartogramu intenzity automobilové dopravy pro rok 2005 (Atlas životního
prostøedí v Praze; Magistrát hlavního mìsta Prahy) byla odeètena pro období 6 - 22 hodin
hodnota 22 658 automobilù a tramvají. Doprava vyvolaná provozem nového objektu
pøedstavuje na Vinohradské ulici navýšení poètu jízd o 182 automobilù za den. Provoz
zámìru tak navýší celkový poèet automobilù v pøedmìtném úseku Vinohradské ulice

Sídlo: Mariánské námìstí 2, 110 OI Praha I
Pracovištì: Jungmannova 35/29, IlO 00 Praha
E-mail: oop~cityofprague.cz

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

- 7/9maximálnì

S-MHMP-263635/2007/00PNI/EW411-2/Nov
o 0,8 %. Pøedpokládá se, že zamìstnanci

i návštìvníci

budou ve znaèné míøe

preferovat veøejnou dopravu.
Pro výpoèet hladin akustického tlaku z provozu zámìru na hranici chránìných venkovních
prostor staveb byla vypracována akustická studie, která je pøílohou oznámení (LI-VI Praha,
spol. s r.o., Ing. Jeøalová; zakázkové èíslo 07 140; èerven 2007). Oèekávané vypoètené
ekvivalentní hodnoty hladin akustického tlaku z provozu nových zdrojù ve zvolených
referenèních bodech umístìných na hranici chránìných prostor se pohybují v rozmezí od
25,4 do 48,5 dB. Nejvyšší hodnoty 48,5 dB bylo dosaženo v referenèním bodì è. 14 (2 m
pøed fasádou obytného objektu Kouøimská 16) ve výšce 18 m nad terénem. Z výsledkù
studie vyplývá, že budou splnìny požadavky naøízení vlády è. 148/2006 Sb., o ochranì
zdraví pøed úèinky hluku a vibrací.

V dobì vlastní výstavby, která však bude èasovì omezená, dojde v okolí staveništì
k nárùstu hladiny hluku (akustického tlaku) zpùsobeného nákladními automobily se
stavebním materiálem a provozem stavebních mechanizmù.
Staveništní doprava bude na pozemek vedena z Vinohradské ulice, kde bude zøízen vjezd
i výjezd na staveništì. K navýšení intenzity staveništní dopravy bude docházet zejména
v prùbìhu zemních prací a bìhem betonáøských prací. Poèty automobilù odvážejících
zeminu z výkopù základù a dovážející stavební materiály se bude bìhem výstavby lišit,
v žádné fázi však nepøesáhne 7 nákladních automobilù za hodinu. Definitivní dopravní trasy
využívané pro dopravu pøebyteèné zeminy z výkopù a dalšího odpadu ze staveništì
a dopravní trasy pro dopravu materiálù, konstrukcí a hmot do prostoru stavby lze navrhnout
a projednat až po urèení místa skládek podle skuteèných podmínek v dobì realizace stavby.
Trasy projedná zhotovitel stavby v rámci své dodávky.
Vzhledem k relativnì malému rozsahu prací lze podle zpracovatele oznámení konstatovat,
že hygienické limity pro období výstavby budou splnìny.
S ohledem na výše uvedené a na vyjádøení Hygienické stanice hlavního mìsta Prahy (nemá
pøipomínky k zpracovanému oznámení a není požadováno zpracování dokumentace
ve smyslu § 8 zákona) lze konstatovat, že za pøedpokladu dodržení v oznámení uvedených
podmínek jsou vlivy na hlukové pomìry akceptovatelné. V dalších fázích pøípravyzámìru by
však mìla být na základì podrobnìjších údajù zpracována akustická studie, kterou
odsouhlasí pøíslušný orgán ochrany veøejného zdraví a která podrobnìji specifikuje opatøení
k minimalizaci negativních vlivù.
Vlivy na povrchové a podzemní vody

Za pøedpokladu dodržení v oznámení navržených opatøení k prevenci, vylouèení, snížení,
popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù na životní prostøedí jsou vlivy na povrchové
a podzemní vody akceptovatelné.
Navržená zámìr byl kladnì projednán se spoleènostmi Pražské vodovody a kan~lizace, a.s.
(vyjádøení zn. PVK 9605 /OTPC/07/K+V ze dne 3. 5. 2007 a zn. PVK 8373/0TPC/05 ze dne
4.4.2005) a Pražská vodohospodáøská spoleènost a.s. (stanovisko zn. 2837/07/2/02 ze dne
2. 5. 2007).
Vlivy na pùdu
Dotèená pùda není souèástí zemìdìlského
funkcí lesa.
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Vlivv na horninové prostøedía pøírodnízdroje
Nelze oèekávat významné vlivy na horninové prostøedía pøírodnízdroje.
Vlivy na faunu. flóru a ekosystémy
Zámìr neovlivní zvláštì chránìná území, významné krajinné prvky ani evropsky významné
lokality èi ptaèí oblasti. V øešené lokalitì ani v širším zájmovém území se nenachází žádný
památný strom.
Dotèeným územím neprocházejí žádné skladebné prvky územního systému ekologické
stability (ÚSES).
V dotèeném území není oèekáván výskyt žádného zvláštì chránìného druhu rostlin nebo
živoèichù.
Pøedmìtné pozemky nejsou souèástí celomìstského systému zelenì ani se zde nenalézá
zeleò vyžadující zvláštní ochranu ve smyslu ÚPn.
V rámci oznámení byl pøedložendendrologický prùzkum a návrh vegetaèních úprav (Ing. Eva
Vízková). Je pøedpokládáno kácení døevin rostoucích mimo les. Jedná se o 31 ks stromù
a 36 m2 keøových porostù. Souèástí prùzkumu je sadovnické ohodnocení dle metodiky Doc.
Ing. Jaroslava Machovce, které zohledòuje zdravotní stav, estetické hodnoty a perspektivy
dalšího vývoje a rùstu daných døevin. Taktéž je vyèíslena v prùzkumu metodikou Èeského
ústavu ochrany pøírody(dnes Agentura ochrany pøírodya krajiny) hodnota stávajících døevin
a výše ekologické újmy (551 693,- Kè). Vegetaèní úpravy vycházejí z požadavku dotvoøit
prostor ohranièený budovami ÈS-Stavební spoøitelny a.s., Strojimportu, DAC Millennium
a ulicí Vinohradská. Jedná se tak o úpravu travnatého parteru v ulici Zásmucká s návazností
na stávající dekorativní exempláøjasanu ztepilého, který zùstane zachován. Rovnìž vzrostlý
pajasan žlaznatý pøijižní fasádì objektu v ulici Kouøimskázùstane stavbou nedotèen a bude
zahrnut do navržené parkovací plochy.
Pøíslušný úøad vzhledem k pøedpokladùm ÚPn, charakteru kácených døevin, znalosti místa
samého a navrženým vegetaèním úpravám nepovažuje za nutné vypracovat dokumentaci
ve smyslu § 8 zákona a podrobit zámìr posouzení v samostatném procesu. Zámìr je nutné
pøed vydáním územního a stavebního povolení kladnì projednat s pøíslušným orgánem
ochrany pøírody (odbor životního prostøedí Úøadu mìstské èásti Praha 3). Ke kácení døevin
pak bude nezbytné po vyhodnocení funkèního a estetického významu døevin povolení
orgánu ochrany pøírody.
Z hlediska ochrany pøírody je zámìr akceptovatelný.
Vlivy na krajinu
Podle pøíslušného orgánu ochrany pøírody (viz závazné stanovisko odboru COP MHMP SZn.
S-MHMP-170851/2007/2/00PNI
ze dne 28. 5. 2007) umístìním stavby nemùže být snížen
èi zmìnìn krajinný ráz. Výškou i hmotou odpovídá projektovaný objekt budovám v blízkém
okolí. Zámìrem nemohou být dotèeny žádné charakteristické pøírodní, kulturní èi historické
struktury. Aktivita s ohledem na souèasný stav území nemùže snížit estetické a pøírodní
hodnoty místa.
Podle pøíslušného úøadu je vliv zámìru na krajinu akceptovatelný.
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Vlivy na hmotnÝ majetek a kulturní památky

Území dotèené stavbou leží v památkové zónì Vinohrady, Žižkov, Vršovice a v prostoru
pøedpokládaného výskytu archeologických nálezù. Z tohoto dùvodu bude nutné umožnit
pøíslušnéorganizaci provedení archeologického prùzkumu.
Podle pøíslušného výkonného

orgánu státní památkové

péèe je zámìr

akceptovatelný

(viz

vyjádøení aKP MHMP k oznámení zámìru).

Zámìr není v rozporu se zájmy památkové péèe a nelze oèekávat významné negativní vlivy
a hmotný majetek ani na kulturní památky.

Vlivy na obvvatelstvo
Za

pøedpokladu

dodržení

opatøení

pro

prevenci,

vylouèení,

snížení

a kompenzaci

nepøíznivýchvlivù jsou vlivy na obyvatelstvo akceptovatelné.
Shrnutí

Podle pøíslušného úøadu byly v prùbìhu zjiš•ovacího øízení identifikovány potenciálnì
významné vlivy zámìru, které byly zváženy ve vztahu k charakteru zámìru a jeho umístìní
s ohledem na jejich rozsah, velikost a složitost, pravdìpodobnost, dobu trvání, frekvenci
a vratnost. Pøi aplikaci opatøení k prevenci, vylouèení, snížení a kompenzaci nepøíznivých
vlivù, které jsou podrobnì rozvedeny v oznámení a které vyplývají z provedeného
zjiš•ovacího øízení, zámìr pøedstavuje z hlediska životního prostøedí pøijatelnou investici
v dané oblasti.
V prùbìhu zjiš•ovacího øízení byly uplatnìny pøipomínky, které nezakládají dùvod k tomu,
aby bylo nutné pøistoupit ke zpracování dokumentace ve smyslu § 8 zákona. Vznesené
pøipomínky jsou uspokojivì øešitelné v návazných správních øízeních a mìly by být
posouzeny pøíslušnými dotèenými správními úøady. Z tohoto dùvodu pøedává pøíslušný úøad
s tímto závìrem zjiš•ovacího øízeníkopie vyjádøeníoznamovateli zámìru.
Závìr:
Zámìr "OAC Millennium 2001, Praha 3 - Vinohrady" naplòuje dikci bodu 10.6, kategorie II,
pøílohy è. 1 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí a o zmìnì
nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní prostøedí), v platném
znìní. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem
bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován podle citovaného zákona.
Na základì provedeného zjiš•ovacího øízenídospìl pøíslušnýúøadk závìru, že zámìr

"OAC Millennium 2001, Praha 3 -Vinohrady"

nebude

posuzován

podle citovaného zákona a je nezbytné dodržet opatøení k prevenci, vylouèení, snížení,
popøípadì kompenzaci nepøíznivých vlivù navržených v oznámení (LI-VI Praha, spol. s r.o.,
èerven 2007).

Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy ,
ani pøíslušnápovolenípodle zvláštníchpøedpisù.

Magistrát hl. m. Prahy
odbor ochrany prostøedí
Mariánskénám. 2
Praha 1
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